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Abstract
Objective: Earnings quality is one of the most substantial features of financial reporting, influencing the
optimal capital structure. This substantiality probably results from the fact that earning is generally considered
as one of the main inputs of valuation models for both financial investors and analysts. This research aims to
investigate the simultaneous effect of corporate governance and audit quality on accounting earnings quality,
using structural modeling.
Method: With a sample of 2006 to 2015 and 700 firm-years, to analyze the data of the research period,
structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach and Smart-PLS software have been
applied.
Results: The results of this research indicate that corporate governance and audit quality, directly and indirectly,
through the mediating variable of financial performance, have a significant positive effect on the earnings
quality; while, through the mediating variable of capital structure, the effect is significantly negative.
Furthermore, our findings reveal that the direct impact of corporate governance and audit quality on earnings
quality is stronger than their indirect effect.
Keywords: Earnings quality, Corporate governance, Audit quality, Capital structure, Structural modeling

بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و
عملکرد مالی
3

2

 حمیدرضا حاجب،  عبدالمجید آهنگری،*1 محمد رمضاناحمدی

 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه حسابداری، استادیار-8
ahamadi_m@scu.ac.ir

 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشیار-4
a_m_ahangari@yahoo.com

 ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه حسابداری، دانشجوی دكتری-9
hrhajeb@gmail.com

چکیده
 كیفیت سود از ویژگیهای مهم گزارشهای مالی است كه بر تخصیص بهینۀ منابع تأثیر میگذارد؛ زیرا سود یکی از ورودیهای اصلی الگوهای:هدف
 بررسی تأثیر همزمان حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی بر كیفیت سود، هدف این پژوهش.ارزیابی سرمایهگذاران و تحلیلگران محسوب میشود
.حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است
 برای تحلیل دادهها از الگویابی. شركت انتخاب شد-  سال900  بررسی و8932  تا8911  به این منظور اطالعات شركتها در فاصلۀ زمانی دهساله از:روش
. استفاده شده استSmart-PLS ) و نرمافزارPLS( معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
 نتایج پژوهش نشان میدهد حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی بهطور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر كیفیت سود:نتایج
 بهعالوه یافتهها نشاندهندۀ این است كه تأثیر. بهطور معناداری تأثیر منفی میگذارند،تأثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه
. قویتر از تأثیر غیرمستقیم آنهاست،مستقیم حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی بر كیفیت سود
 معادالت ساختاری، ساختار سرمایه، كیفیت حسابرسی، حاكمیت شركتی، كیفیت سود:واژههای کلیدی
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Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.
Doi: 10.22108/amf.2018.111931.1274

 / 12مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار8931

مقدمه.

پژوهش ها ،ارائۀ الگوهایی متنوع و متفاوت بارای محاسابۀ

هدف اولیۀ حسابداری ،فراهم كردن اطالعاات مفیاد

كیفیت سود باوده اسات .طیاح وسایعی از پاژوهشهاای

برای سرمایه گذاران با هدف پایش بینای عملکارد واحاد

انجامشده دربارۀ كیفیات ساود ،تاأثیر عوامال مختلاح بار

اقتصاااادی اسااات .گااازارش ساااود ،منباااع اولیاااه بااارای

كیفیت سود را بررسای كارده اسات .بررسای پاژوهشهاا

تصمیم گیری سرمایه گذاران ،مدیران و تحلیلگران اسات

نشان می دهد عواملی نظیر حاكمیت شركتی (برگساتاهلر

8

كااه باارای محاساابۀ مالیااات ،ارزیااابی عملکاارد شااركت،

و دیچو8339 ،4؛ ماتسوموتو ،)4004 ،9كیفیات حسابرسای
2

6

1

9

مدیریت توزیع سود ،مادیریت واحاد اقتصاادی و ساایر

(لین و وانگ 4080 ،؛ اشلمن و گو  ،)4082 ،عملکارد

موارد استفاده می شود .به عالوه ،به دلیل اینکه ارزش یک

مالی (دویال ،1جای 3و ماکوی4009 ،80؛ چاان ،88چاان،

شركت با سودهای حال و آینده اش مرتبط اسات ،تعیاین

جگااادیش 84و لکنیشااو  )4006 ،89و ساااختار ساارمایه
82

81

89

86

ساااود اهمیااات بسااازایی دارد (هیئااات اساااتانداردهای

(الزوبی 4081 ،؛ باسیونی  ،سلیمان و رجا )4086 ،

حسابداری مالی.)4009 ،

ماایتوانااد باار كیفیاات سااود مااؤثر باشااد .ازطاارف دیگاار،
81

83

بهدنبال وقوع بحرانهای مالی پیدرپی و ورشکساتگی

حاكمیت شركتی بر عملکرد ماالی (گاامررز  ،ایشای و

شركتهاای بازرد در ساالهاای اخیار ،درباارۀ كیفیات

متریک )4009 ،40و ساختار سارمایه (رهنماایرودپشاتی و

گزارشگری ماالی تردیاد شاده و انگشات اتهاام باه ساوی

اصااالنی )4001 ،تااأثیر دارد .كیفیاات حسابرساای نیااز باار

گزارشگری مالی نشانه رفته است؛ زیرا مدیران شركت هاا

عملکرد مالی (بای 48و چویی )4084 ،44و ساختار سارمایه

با استفاده از روش هاای مختلاح حساابداری و عاواملی از

(باتیا ،49علی ،42بالچندران 41و جوردی )4081 ،46اثرگذار

قبیل قضاوت ،تخصیص و برآورد میتوانند گازارشهاای

است.

مالی و سود را دستکاری كنند؛ بنابراین ،اساتفادهكننادگان

برگساااااتاهلر و دیچاااااو ( )8339دریافتناااااد كاااااه

از صورتهای مالی ناگزیرند كیفیات ساود گازارششاده

سرمایه گذاران شركت های دارای مالکان متعدد و بادون

توسط واحادهای اقتصاادی را ارزیاابی كنناد تاا از میازان
اطمینااان بااه ایاان رقاام اطااالع یابنااد؛ زیاارا گاارفتن تصاامیم
نادرساات بااهساابا اطالعااات ناكااافی و ناصااحی موجااا
میشود تسهیم منابع بهصورت ناعادالنه انجام شاود و رفااه
اقتصادی و اجتماعی در جامعه محقق نشود.
كشااورهای در حااال توسااعه ازجملااه ایااران ،دنبااال
سازوكارهای مؤثریاند كه بتواناد رفتاار فرصاتطلباناه و
ساااودجویانۀ مااادیران را محااادودتر كناااد تاااا كیفیااات
گزارشگری ماالی بهباود یاباد و سارمایه گاذاران بیشاتری
بااهساامت بااازار ساارمایه گاارایش پیاادا كننااد .تااا بااه حااال
پاژوهشهاای متعاددی درباارۀ كیفیات ساود انجاام شااده
است .بخشی از مبانی مربوط باه كیفیات ساود ،چگاونگی
محاسبۀ كیفیت سود را بررسای كارده اسات .حاصال ایان
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در صااانعت و كاااارآیی

سااهامداران عمااده بااه جااای پااردازش دقیااق اطالعااات

میاااان تخصاااص حساااابر

موردنیااااز خاااود ،بااار معیارهاااای كااامهزیناااهای مانناااد

ساارمایهگااذاری را بااین شااركتهااای خاادماتی بررساای

شاخص های مبتنی بر سود اتکا مای كنناد .آناان معتقدناد

كردند .نتاایج باه دسات آماده نشاان دهنادۀ ایان باود كاه

هرچه تعداد سهامداران جزء یاک شاركت بیشاتر باشاد،

تخصاااااص حساااااابر

در صااااانعت باااااا كاااااارآیی

احتمال اتکا بر شاخص های سادۀ سود افازایش مای یاباد.

ساارمایهگااذاری ارتباااط مثبتاای دارد .بهاتیااا و همکاااران

درنتیجه ،اتکا بر شاخص های سود سبا افزایش احتماال

( )4081رابطۀ بین حق الزحمۀ حسابرسای (معیاار كیفیات

مدیریت سود می شود .بهعاالوه ،در شاركت هاای دارای

حسابرساای) و نساابت باادهی را بررساای كردنااد .نتااایج

سااهامداران متعاادد و متنااوع در مقایسااه بااا شااركتهااای

نشاااندهناادۀ ایاان بااود كااه شااركتهااای بااا حااقالزحمااۀ

دارای سهامداران عماده ،احتماال انجاام مادیریت ساود

حسابرسی بیشتر ،نسبت بدهی باالتری دارند.

بیشتر است .لین و واناگ ( )4080باارای اناادازهگیااری

پاژوهشهااای پیشاین تااأثیر متغیرهااای گفتاهشااده باار

كیفیاات حسابرساای از سااه معیااار اناادازۀ حساااابر ،

كیفیاات سااود را بااهصااورت مااوردی و انفاارادی بررساای

اسااتفاده كردناااد و

كرده اند و هیچ كدام تأثیر همزماان حاكمیات شاركتی و

دریافتند كه این معیارهاا رابطاۀ منفای باا مادیریت ساود

كیفیاات حسابرساای باار كیفیاات سااود و نقااش میااانجی

دارند .دویل و همکاران ( )4009باه ایان نتیجاه رسایدند

عملکاارد مااالی و ساااختار ساارمایه را لحااا نکااردهانااد.

كه شاركتهاای دارای عملکارد ضاعیح ،از رویاههاای

پژوهش حاضر ،با توجه به عوامل مؤثر بار كیفیات ساود

حسابداری برای بهبود ساود شاركت اساتفاده مای كنناد؛

شااركت شااامل حاكمیاات شااركتی ،كیفیاات حسابرساای،

بنابراین ،كیفیت سود پایینی دارند .به طور خاص عملکرد

ساختار سرمایه و عملکرد ماالی ،باهدنباال یاافتن پاساخی

ضعیح شركت انگیزۀ مدیریت سود را فاراهم مای كناد.

برای این سؤاالت است :روابط باین ایان متغیرهاا باه چاه

نتااایج پااژوهش الزوباای ( )4081نشااان ماایدهااد كیفیاات

صااورت اساات رابطااۀ بااین كیفیاات سااود بااا حاكمیاات

حسابرسی و اهرم مالی پایین ،قابلیت و تواناایی مادیریت

شركتی و كیفیت حسابرسی چگونه اسات آیاا سااختار

سود را كاهش و كیفیات گزارشاگری ماالی را افازایش

سرمایه و عملکارد ماالی بار رابطاۀ باین كیفیات ساود باا

می دهد .همینطور بدهی زیاد ،ریسک مدیریت ساود را

حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی تأثیر دارد میازان

افاازایش ماایدهااد .گااامررز و همکاااران ( )4009بیااان

و جهت اثر هر یک از متغیرها بار كیفیات ساود چگوناه

می كنند كه ساختار حاكمیت شركتی مناسا بر عملکرد

است آیا می توان الگویی ارائه كرد كه در بور

اوراق

شاااااركت و ارزش باااااازار آن تاااااأثیر مثبااااات دارد.

بهااادار تهااران ،كیفیاات سااود را بااا اسااتفاده از اطالعااات

رهنمای رودپشتی و اصالنی ( )4001به این نتیجاه دسات

شركتها تبیین كند درواقع ،نوآوری آن در ایان اسات

یافتند كه با افزایش تمركز مالکیت ،به طور معنااداری بار

كه با استفاده از عوامال داخلای شاركت كاه بار كیفیات

میزان تأمین مالی ازطریق بادهی افازوده مایشاود؛ یعنای

سود مؤثر است ،الگویی ارائه دهد كه میزان و جهت اثار

طبااق قاعاادۀ كلاای ،سااهامداران اكثریاات در ایااران هاام

هر یک از عوامال را نشاان دهاد .در ایان زمیناه باهطاور

نمیخواهند با آوردن شركای جدیاد كنتارل خاود را بار

همزمااان ،مساایرهای مسااتقیم و غیرمسااتقیمی را واكاااوی

شركت از دسات بدهناد .باای و چاویی ( )4084ارتبااط

میكند كه بر حاكمیت شركتی و كیفیات حسابرسای بار

تخصاااص و دورۀ تصاادی حسااابر
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كیفیت سود تأثیر میگذارند .برای اندازهگیری هر یاک

مناسا نیازمند اسات كاه یکای از مهامتارین آنهاا نظاام

از عوامل نیز چندین شاخص در نظر گرفته شده است .از

حاكمیت شركتی است .نظام حاكمیت شركتی ،زنادگی

آنجااا كااه در اناادازهگیااری كیفیاات سااود اجماااع نظااری

بلندمدت شركت را هدف قرار میدهاد و ساعی دارد از

وجااود ناادارد ،بااهطااور همزمااان از معیارهااای مبتناای باار

منافع سهامداران در مقابل مدیران پشتیبانی كند و مانع از

حسابداری (پایداری و ارزش پیش بینیكنندگی ساود) و

انتقال ناخواستۀ ثروت میان گروههاای مختلاح و تضاییع

معیارهای مبتنی بر باازار (صاادقانهباودن و باهموقاعباودن

حقوق عموم و سهامداران جزء شود (بولو .)4009 ،یکی

سود) استفاده شده است.

از سازوكارهای حاكمیت شاركتی ،مادیران غیرمو اح
عضو هیئت مادیره است كه نسابت باه سایر اعضا ،انگیزۀ

مبانی نظری.

قویتری برای نظارت بر كار مادیران اجرایای و فراینااد

در تعریح مفهوم كیفیت ساود باه دو ویژگای بارای

گزارشاگری ماالی دارند .نظاارت بهتار بار كاار مادیران

تعیااین كیفیاات اشاااره شااده اساات :یکاای سااودمندی در

اجرایی بااه حفاو و ارتقااای شااهرت كاااری اعضااای

تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین كیفیات ساود و ساود

غیرمو اح هیائت مادیره كماک میكند (پیسنل  ،پاپ

2

اقتصادی؛ یعنی كیفیت سود باال ،نشاان دهنادۀ مفیادبودن

و یانگ .)4001 ،1سهامداران نهادی و تمركز سهامداران

اطالعات سود بارای تصامیم گیاری اساتفاده كننادگان و

نیز سازوكار دیگر حاكمیت شاركتی اسات .ساهامداران

مطابقاات بیشااتر آن بااا سااود اقتصااادی اساات (شاایرر 8و

بزرد اختیار فاروش سارمایه گاذاری هایشاان را دارناد؛

وینسنت .)4009 ،4كاهش كیفیت سود باه ایان معناسات

ولی بزرگی اندازۀ سارمایۀ آنها بااهحاادی اسااات كاااه

كه سود گزارش شده از نتیجۀ عملکارد واحاد اقتصاادی

سااهام در اختیارشااان باادون تأثیرگذاشتن بر قیمتهای

متفاوت است .در چنین شرایطی محتوای اطالعاتی ساود

ساهام و كااهش ارزش آنهاا فروختنای نیسات؛ بناابراین،

كاهش مییابد و اساتفادهكننادگان كمتار مایتوانناد در

آنها مجبورند راهبرد بلندمدتی را برذیرند و همین مسائله

الگااوهااای تصاامیمگیااری خااود بااه ایاان عنصاار مهاام

ساابا انگیااازۀ بیشاااتر آنهااا باارای نظااارت فعاالنااۀ ماادیر

صااورتهااای مااالی تکیااه كننااد (نااوروش ،مشااایخی و

ماایشااود .بااهعااالوه ،سااهامداران باازرد نسااابت باااه

برقعی.)4003 ،

سااااهامداران كوچااااک ،تواناااااایی ببیشاااتری بااااارای

9

در پژوهشهایی كه عوامل تعیینكنندۀ كیفیت ساود

ارزیااابی دقیق تاار و كاااراتر صورت هاای ماالی دارناد؛

را بررسی میكنناد ،عوامال ماؤثر نقاش متغیار مساتقل و

زیاارا بیشااتر آنهااا از میااان ساارمایهگااذاران نهاااادی و

كیفیت سود نقش متغیار وابساته را دارد .اگرچاه عوامال

ساازمان هاا و شاركت های باازرداناد كاااه امکاناااات

مؤثر بار كیفیات ساود بسایار متناوعاناد ،عوامال داخلای

بهتااری را در اختیااااار دارنااد (جانااگ 6و ون.)4004 ،9

شركت از قبیل حاكمیات شاركتی و كیفیات حسابرسای

ماتسوموتو ( )4004به این نتیجه رسید كاه شاركتهاایی

بااهمنزلااۀ متغیرهااای مسااتقل و عملکاارد مااالی و ساااختار

كه عمدۀ سهام آنها به سرمایهگذاران نهادی متعلق است،

سرمایه باهمنزلاۀ متغیرهاای میاانجی بررسای شاده اسات.

با احتمال بیشتری از مدیریت ساود بارای دساتیاابی باه

دستیابی به سودهای باكیفیت ،به سازوكارهای اجرایای

1. Schipper
2. Vincent

3. Peasnell
4. Pope
5. Young
6. Jung
7. Kwon
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شااخص از پایش تعیااینشاده (ساود) اسااتفاده مایكننااد.

( )4004با استفاده از چهارچوب نظری نماینادگی رابطاۀ

بوشی )8331( 8معتقد است احتمال انجام مادیریت ساود

بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیتی را بررسای كردناد.

در شاااركتهاااایی كاااه مالکیااات باااهطاااور عماااده باااه

آنها دریافتند كاه رابطاۀ مثبتای باین ساهامداران عماده و

ساارمایهگااذاران نهااادی متعلااق اساات ،در مقایسااه بااا

اهاارم مااالی وجااود دارد .درواقااع ،سااهامدارن اكثریاات

شركتهای دیگر بیشتر است.

تمایلی ندارند تا با آوردن شركای جدید ،كنترل خود را

حاكمیت شركتی بر عملکرد مالی و سااختار سارمایه

بر شركت از دست بدهند.

نیااز تااأثیر دارد .افاازایش ضااریا اطمینااان فعالیااتهااای

حسابرساان برای حفو منااافع سااهامداران در مقابال

شااركت و سیاسااتهااای ماادیریت در راسااتای منااافع

تحریحهاا و اشاتباههاای بااهمیاات صااورتهاای ماالی

سهامداران و سایر ذینفعان ،از اهداف حاكمیت شركتی

ماااایتواننااااد بااااا بهبااود كیفیاااات حسابرساااای ،اعمااال

است؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت باین ساازوكارهاای

مدیریت سود را كشااح و مادیران را باه بهباود كیفیات

حاكمیت شاركتی و عملکرد شركتها رابطاۀ معنااداری

سود وادار كنند (نمازی ،بایزیدی و جبارزادهكنگرلویی،

وجود داشته باشد .نوی )4004( 4بیان میكند كه مالکاان

 .)4088كیفیت حسابرسای كاه تعیااینكنناادۀ عملکاارد

نهادی یکی از سازوكارهاای حاكمیات شاركتیاناد كاه

حسابرساااای اساااات ،تااااابع عواماااال متعااددی از قبیاال

ازطریق نظارت بر عملکرد و كنترل غیرمستقیم شاركت،

اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای ،تخصااص و دورۀ تصاادی

نقش كلیدی در حداقلكردن تضاادهای نماینادگی ایفاا

حسابر

است .مؤسسات حسابرسی بزرد تر ،خادمات

میكنند .چنین تمركزی مایتواناد باهدلیال دسترسای باه

حسابرساای را بااا كیفیاات بیشااتری ارائااه ماایكننااد؛ زیاارا

اطالعات محرمانه ،موجا عدم تقارن اطالعاتی بین آنها

بهدنبال حفو و بهبود شهرت خود هستند و هایچ نگرانای

و سهامداران كوچک تر شود .براون 9و كایلر )4006( 2و

باباات ازدسااتدادن مشااتریان خااود ندارنااد .همااینطااور

دیتمیااار 1و ماااارتاسااامیت )4009( 6دریافتناااد كاااه

به دلیل دسترسی بیشتر به منابع و امکانات بارای آماوزش

شااركتهااای دارای سااازوكارهااای حاكمیاات شااركتی

حسابرسان خود ،خدمات باكیفیت تاری ارائاه مایدهناد.

قااویتاار ،عملکاارد بهتاار و ارزش بااازار باااالتری دارنااد.

دورۀ تصاادی كوتاااه نیااز ممکاان اساات ریسااک باااالتر

آگهیاسکویی و ملکی ( )4082به این نتیجه رسیدند كاه

شکساات حسابرساای را بااهدنبااال داشااته باشااد؛ زیاارا

بین تمركز مالکیات و عملکارد رابطاۀ معنااداری وجاود

حسابرسانی كه تجربهای كم و دانشی ناكاافی از فعالیات

ناادارد؛ ولاای رابطااۀ ضااعیفی بااین سااهامداران نهااادی و

صاحبکار دارند ،مجبور میشاوند بیشاتر باه برآوردهاای

عملکااارد وجاااود دارد .رضاااایی و محمااادزاده ()4081

صاحبکار اتکاا كنناد .حسابرساان متخصاص در صانعت

دریافتند كه حاكمیت شركتی تأثیر معناداری بر عملکارد

نسبت باه حسابرساان غیرمتخصاص ،باا احتماال بیشاتری

3

می توانند گزارشگری گمراهكننده و موارد غیرقاانونی را

و ارزش شاااركت دارد .بریلسااافورد ،9اولیاااور 1و پاااوا

بااهویااژه در سااالهااای ابتاادایی حسابرساای كشااح كننااد
1. Bushee
2. Noe
3. Brown
4. Caylor
5. Dittmar
6. Mahrt-Smith
7. Brailsford
8. Oliver

(گول ،80فانگ 88و جاگی .)4003 ،84یافتههاای پاژوهش
9. Pua
10. Gul
11. Fung
12. Jaggi
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اشلمن و گو ( )4082نشاان داد باین صارف حاقالزحماۀ

حسابرسااای باااا كااااهش عااادمتقاااارن اطالعااااتی و

حسابرساای و احتمااال اسااتفادۀ ماادیران از اقااالم تعهاادی

برطرفكردن مشکالت نمایندگی سبا افزایش كارآیی

اختیاری در راساتای مادیریت ساود رابطاۀ منفای وجاود

ساارمایهگااذاری ماایشااود .صااالحی ،موسااویشاابیری و

دارد .صالحی ،بزرگمهریان و امینای ( )4086نیاز باه ایان

سدیرنوغانی ( )4082دریافتند كه حق الزحمۀ حسابرسای

نتیجه رسیدند كه اندازه و تخصص حسابر

با پایاداری

با شاخصهای عملکرد مالی رابطۀ معناداری ندارد.

سااود ارتباااط مثباات معناااداری دارد؛ امااا تااداوم تصاادی

تأثیر ساختار سرمایه بر كیفیت سود را میتاوان از دو

رابطۀ معناداری با پایداری سود ندارد .بندریان،

دیدگاه بررسی كارد :دیادگاه اول بیاان مایكناد كاه باا

وحیدی الیزئی و مقصودی ( )4081دریافتند كاه كیفیات

افزایش سط بدهی كیفیت سود افزایش مای یاباد؛ زیارا

حسابرسی سبا كاهش مدیریت سود می شود .بذرافشان

اعتباردهندگان برای اعطاای اعتباار ،صاورتهاای ماالی

و عارفمنش ( )4082باه ایان نتیجاه رسایدند كاه تغییار

حسابرسیشده را درخواست مایكنناد و هرچاه كیفیات

در ساال قبال از ورشکساتگی موجاا كااهش

اطالعات ارائهشده باالتر باشد ،اعطاای اعتباار راحاتتار

تاأثیری بار مادیریت

صااورت ماایگیاارد؛ بنااابراین ،از ایاان طریااق كنتاارل

حسابر

حسابر

سود میشود؛ ولی اندازۀ حساابر

چشمگیری بر اعتبارگیرندگان اعماال مایكنناد و سابا

سود ندارد.
ازطرف دیگر ،كیفیت حسابرسی میتواند بر سااختار

ارائۀ اطالعات دقیق و باكیفیت از ساوی آنهاا مایشاوند.

ساارمایه و عملکاارد مااالی تأثیرگااذار باشااد .حسابرساای

دیدگاه دوم بیانگر آن است كاه مادیران بارای دریافات

صااورتهااای مااالی اثاارات منفاای جاادایی مالکیاات از

اعتبار تمایل دارند اطالعات ماالی شاركت را دساتکاری

مدیریت را به وسایلۀ كااهش عادمتقاارن اطالعااتی باین

كنند و وضعیت مالی مطلوبتری را به نمایش بگذارناد.

كاااربران و تهیااهكنناادگان صااورتهااای مااالی كاااهش

درنتیجه با افزایش سط بدهی ،كیفیت اطالعات كاهش

می دهد؛ بنابراین ،حسابرسی با كیفیت مطلوب مایتواناد

مییاباد (امیاری و محمادیخاورزوقی .)4089 ،بیتای 2و

موجا هماهنگی بیشتر میان مدیران و سارمایهگاذاران و

وبر )4009( 1اثر شروط قراردادهای بادهی باانکی را بار

اعتباردهندگان شود و بار سااختار سارمایه تاأثیر بگاذارد

انتخاااب رویااههااای حسااابداری یااک شااركت بررساای

(ایتونن .)4080 ،8باروی 4و ویال )4001( 9دریافتناد كاه

كردند .آنهاا دریافتناد هنگاامی كاه قراردادهاای بادهی

رابطۀ بین انتخاب مؤسسۀ حسابرسی با كیفیت باال و اهرم

بانکی تغییر روش حسابداری را مجاز مای داناد ،احتماال

شركت در كشورهای مختلح به طورچشمگیری متفاوت

بیشتری وجود دارد كه وام گیرندگان تغییراتی در جهات

است .نتاایج پاژوهش علاوی طباری و هاشامیان ()4088

افزایش سود ایجاد كنند .هرچند هنگامی كه هزیناه هاای

نشااان ماایدهااد كیفیاات حسابرساای باار نساابت باادهی

موردانتظار تخطی از شروط قرارداد بدهی پایین تر است،

شااركتهاااا تاااأثیر معناااداری نااادارد .بادآورنهنااادی و

این تغییارات كااهش مای یاباد .براساا

نتاایج پاژوهش

تقیزادهخانقااه ( )4082باه ایان نتیجاه رسایدند كاه باین

بارتو )8339( 6شركتها به كمک سود حاصل از فروش

كیفیت حسابرسی و كارآیی سرمایه گذاری ارتباط مثبت

داراییهاا ،نوساان ساود را كااهش مایدهناد تاا شارایط

و معناااداری وجااود دارد .باادین ترتیااا ،بهبااود كیفیاات

مندرج در قرارداد بدهی را به دسات آورناد .باسایونی و

1. Ittonen
2. Broye
3. Weill

4. Beatty
5. Weber
6. Bartov
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همکاران ( )4086به این نتیجاه رسایدند كاه اهارم ماالی

اندازهگیری ،نحوۀ ارتبااط متغیرهاای پنهاان و متغیرهاای

شركت رابطۀ مثبت معناداری با مدیریت سود دارد.

آشکار (شاخصهای) آنان را منعکس میكند.

عملکرد مالی میتواند بر كیفیت سود تاأثیر بگاذارد.
چان و همکااران ( )4006بیاان مایكنناد كاه ضاعح در

عملکرد

حاكمیت

عملکرد شركتها سبا كاهش كیفیات ساود مایشاود.

مالی

شركتی

انصاری ،نداپور و شیرزاد ( )4089دریافتند كاه عملکارد
شركت هم با مدیریت واقعی سود و هام باا ساط كلای
مادیریت سااود رابطااۀ معکااو

و معناااداری دارد؛ یعناای

هرچه عملکرد شركت بهبود یابد مدیریت ساود كااهش

كیفیت
سود

كیفیت
ساختار

حسابرسی

سرمایه

می یابد .این در حالی است كه برخای پژوهشاگران نظیار
دیآنجلاااو ،8دیآنجلاااو و اساااکینر )8332( 4معتقدناااد
عملکاارد ضااعیح بلندماادت یااک شااركت ماایتوانااد
فرصتهای مدیریت سود را مخدوش كند.
براسااا

مبااانی نظااری و پیشااینۀ پااژوهش ،الگااوی

مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش را میتوان به شرح
شکل ( )8ترسیم كرد .روابط باین متغیرهاای موجاود در
شکل ( ،)8روابطی سااختاریاناد كاه باا نظریاه و پیشاینۀ
پژوهش تأیید و پشتیبانی می شوند .هدف پژوهش حاضر
الگویابی ساختاری رواباط باین متغیرهاای مزباور اسات؛
بنااابراین ،از الگویااابی معااادالت ساااختاری باارای تبیااین
روابااط بااین متغیرهااا اسااتفاده ماایشااود .تمااام متغیرهااای
موجود در الگوی مفهومی شکل ( ،)8از ناوع متغیرهاای
پنهان 9هستند كه برای اندازه گیری هر یک از آنهاا بایاد
شاااخص یااا الگااوی اناادازهگیااری معرفاای كاارد .باارای
اندازهگیری هر متغیار پنهاان ،چنادین متغیار آشاکار 2یاا
الگااوی اناادازهگیااری تعریااح شااده اساات .هاار الگااوی
معادالت ساختاری ،از یک الگاوی سااختاری و چنادین
الگوی اندازهگیری تشاکیل مای شاود .بخاش سااختاری
ارتباط بین متغیرهاای پنهاان را نشاان مایدهاد و الگاوی
1. DeAngelo
2. Skinner
3. Latent variables
4. Observed variable

شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:

فرضااایۀ  :8حاكمیااات شاااركتی بااار كیفیااات ساااود
حسابداری تأثیر مستقیم دارد.
فرضااایۀ  :4كیفیااات حسابرسااای بااار كیفیااات ساااود
حسابداری تأثیر مستقیم دارد.
فرضیۀ  :9حاكمیت شركتی ازطریق عملکرد مالی بار
كیفیت سود حسابداری تأثیر دارد.
فرضیۀ  :2حاكمیت شركتی ازطریق سااختار سارمایه
بر كیفیت سود حسابداری تأثیر دارد.
فرضیۀ  :1كیفیت حسابرسای ازطریاق عملکارد ماالی
بر كیفیت سود حسابداری تأثیر دارد.
فرضیۀ  :6كیفیت حسابرسی ازطریق سااختار سارمایه
بر كیفیت سود حسابداری تأثیر دارد.
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روش پژوهش.

تمركز مالکیت

شركتهای پذیرفتهشده در بور

()Conc

اوراق بهادار تهاران

درصد سهام اولین سهامدار
1

2

(پارسا  ،چونگ و

در دورۀ زمااانی  8911تااا  ،8932بااهمنزلااۀ جامعااۀ آماااری

6

ایسیمویا )4009 ،

بررسی شده است .سال مالی این شاركتهاا ،ساال منتهای

سهامداران نهادی درصد تجمعی سهام شركت

به پایان اسفندماه هر سال اسات (بارای خنثایكاردن تاأثیر
چرخااههااای تجاااری مااؤثر باار عملکاارد و وضااعیت مااالی
شركت هاا) كاه بایاد قبال از ساال ماالی  8911در باور

()Inst

كه توسط نهادهای

(پارسا و همکاران،

سرمایهگذاری عمده

)4009

نگهداری میشود.

اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و جزء شركتهاای

تخصص مؤسسۀ

بیمااهای ،مااالی و ساارمایهگااذاری و هلاادینگهااا نباشااند.

حسابرسی ()Spec

براسا

(میهو 9و ویلکینز،1

این معیارها  900سال  -شركت شناسایی شد.

پااس از واردكااردن دادههااای خااام در ناارمافزارهااای
 Excelو  ،SPSSمتغیرهاااای پاااژوهش ،اساااتخراج و باااا
استفاده از نارم افازار  Smart-PLS8تجزیاه وتحلیال نهاایی
انجام شد .بارای الگویاابی معاادالت سااختاری در ،PLS

كیفیت

حسابرسی ()Size
ارزش افزودۀ

 R2و معیااار  )Q2و باارازش الگااوی كلاای (معیااار)GOF 4

اقتصادی ()EVA

بررسی شد؛ سرس فرضیه های پژوهش (بارهاای عااملی،

میانجی از آزمون سوبل 9استفاده شد.

(داموداران)4004 ،88

پنهان

استقالل هیئتمدیره
حاكمیت

()Ind

لگاریتم تعداد سنوات

سازمان حسابر

یک و سایر

مؤسسات صفر
EVA= NOPAT – KW
)(Capitalt-1

عملکرد
مالی

()ROA

داراییها

( )Performكیو توبین ()Tobin
(وانگ ،84جو،89

(ارزش دفتری بدهیها +
ارزش بازار حقوق صاحبان

81

چانگ و وو  ،سهام) تقسیم بر ارزش دفتری

نحوۀ اندازهگیری

)4082

تعداد مدیران غیرمو ح

ساختار

بدهی به داراییها

تقسیم بر كل اعضای

سرمایه

()Lev

داراییها
بدهیها تقسیم بر داراییها

هیئتمدیره
اگر مدیرعامل رییس یا

شركتی
) (Governدوگانگی و یفۀ نایارییس هیئتمدیره باشد،
مدیرعامل ()Dual

غیر این صورت برابر با صفر

بازده داراییها

82

متغیر آشکار

صنعت باشد برابر با یک و در

سود قبل از مالیات تقسیم بر

جدول ( )1متغیرهای پژوهش
متغیر

دورۀ تصدی ()Tenu

اندازۀ مؤسسۀ

روایی واگرا) ،برازش الگوی ساختاری (معیاار  ،Zمعیاار

آزموده شد .در پایاان ،بارای آزماودن تاأثیر یاک متغیار

)4009

اگر حسابر

متخصص

حسابرسی
)( (Auditدا  3و پاندیت،80
حسابرسی توسط یک مؤسسه
)4080

برازش الگوهای اندازهگیاری (پایاایی ،روایای همگارا و

ضاارایا معناااداری  Zو ضاارایا استانداردشاادۀ مساایر)

عمدۀ شركت

عدد صفر و در غیر
اینصورت عدد یک
1. Partial least squires
2. Goodness of fit
3. Sobel test

4. ParsaZ
5. Chong
6. Isimoya
7. Mayhew
8. Wilkins
9. Das
10. Pandit
11. Damodaran
12. Wang
13. Jou
14. Chang
15. Wu
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 0/2مناساااا اسااات (هوالناااد .)8333 ،9باااا توجاااه باااه

(( )Structوانگ و همکاران،
)4082

شکل ( ،)4برخی متغیرهای آشکار كه مقاداری كمتار از

بدهی به حقوق

 0/2دارند ،باید از الگو حذف شوند .اگر ضریا پایاایی

صاحبان سهام
()Debt
4

(آنوار 8و چین ،

بدهیها تقسیم بر حقوق

تركیبی نیز باالتر از  0/9باشد ،الگو پایایی مناساا دارد.

صاحبان سهام

با توجه به جدول ( ،)4ضرایا پایایی تركیبی بارای هماۀ
متغیرهای پنهاان بااالتر از  0/9اسات كاه پایاایی مناساا

)4086

الگو را نشان میدهد.

پایداری سود ()Pers
(فرانسیس ،3الفوند،4
اولسون 5و شیرر

WCAit = C + λ1CFOit-1 +
λ2CFOit + λ3CFOit+1 +
λ4∆Revit + λ5PPEit + εit

جدول ( )2ضرایب پایایی ترکیبی و میانگین
واریانس استخراجی متغیرهای پنهان

)4002
ارزش
پیشبینیكنندگی
كیفیت
سود
()EQ

سود ()Predic

متغیر پنهان
CFOit+1 = α0 + α1OPINit +
εit

كیفیت حسابرسی

(دیچو)8332 ،6

()Audit

صادقانهبودن سود

كیفیت سود ()EQ

()Relev

حاكمیت شركتی

(فرانسیس و

RETit = β0 + β1Eit +
β2∆Eit + εit

()Govern

همکاران)4002 ،

عملکرد مالی

بهموقعبودن سود

()perform

()Time
(فرانسیس و

Eit = β0,i + β1,iNEGit +
⃰ β2,iRETit + β3,iNEGit
RETit + εit

ساختار سرمایه
()Struct

ضریب پایایی

میانگین واریانس

ترکیبی

استخراجی

()Alpha ˃0.7

()AVE ˃0.5

0/19

0/98

0/93

0/16

0/39

0/16

0/94

0/19

0/99

0/69

همکاران)4002 ،

میزان همبستگی متغیار پنهاان باا متغیرهاای آشاکار
یافتهها.

خود ،ازطریق روایای همگارا بررسای مای شاود .معیاار

مراحل الگویابی معاادالت سااختاری شاامل بررسای

 AVEنشان دهنادۀ روایای همگراسات .چنانچاه مقادار

برازش الگاو و آزماودن فرضایه هاسات .بارازش الگاوی

 AVEبیشااتر از  0/1باشااد ،روایاای همگاارا در سااط

اندازه گیری ازطریق پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا

مناسبی است .ایان مقادار بارای هماۀ متغیرهاای پنهاان

بررسی میشود .سنجش بارهای عاملی و پایاایی تركیبای

به استثنای متغیر پنهان كیفیت سود بااالتر از  0/1اسات.

نیز میتواند پایایی را بسنجد .ضریا بار عااملی بیشاتر از

در اینگونه موارد باید متغیری كه كمترین بار عااملی را
دارد حااذف و دوباااره مقاادار  AVEمحاساابه و كنتاارل

1. Anuar
2. Chin
3. Francis
4. Lafond
5. Olsson
6. Dechow

شود (داوری و رضاازاده .)4082 ،هماان گوناه كاه در
شااااااکل ( )4مشااااااخص اساااااات ،متغیاااااار ارزش
7. Hulland
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پیش بینای كننادگی ساود كمتارین باار عااملی را دارد؛

(اسااتقالل هیئاات ماادیره ،دوگااانگی و یفااۀ ماادیرعامل،

بنابراین ،از الگو حذف و دوباره  AVEمحاسبه میشود

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ،نرخ بازده دارایی هاا و ارزش

كه در جدول ( )4ارائه شده اسات .شاکل ( ،)9الگاوی

پیش بینی كنندگی سود) نشان میدهد.

مفهومی پاژوهش را پاس از حاذف متغیرهاای آشاکار

شکل ( )2بار عاملی متغیرهای آشکار پژوهش قبل از اصالح الگو

شکل ( )3بار عاملی متغیرهای آشکار پژوهش پس از اصالح الگو

بررسی تأثیر همزمان حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی بر كیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی 39 /

روایی واگارا ،دو مطلاا را بررسای مایكناد :ماورد

همانگونه كاه در جادول ( )9مشاخص اسات ،هماۀ

اول ،مقایسۀ میزان همبساتگی باین متغیرهاای آشاکار باا

متغیرهای آشکار مربوط به هار یاک از متغیرهاای پنهاان

متغیر پنهان مربوط به آن در مقابل همبستگی آنها با سایر

همبستگی بیشتری نسبت سایر سازهها دارند .بارای مثاال،

متغیرهای پنهان؛ مورد دوم ،مقایسۀ میزان همبستگی یک

تمركز مالکیت و سارمایهگاذاران نهاادی كاه متغیرهاای

متغیر پنهان با متغیرهاای آشاکارش در مقابال همبساتگی

آشکار مربوط به متغیر پنهاان حاكمیات شاركتی اناد ،در

آن با سایر متغیرهای پنهان (فورنل 8و الركر.)8318 ،4

سطر مربوط به آن بیشترین مقدار را باه خاود اختصااص

جدول ( )3بار عاملی متغیرهای آشکار پژوهش

دادهانااد (مااورد اول) .باارای بررساای مااورد دوم نیااز از

برای بررسی روایی واگرا

ماتریس ارائه شده توسط فورنل و الركر ( )8318استفاده

کیفیت ساختار عملکرد کیفیت حاکمیت متغیرهای

می شود .با توجاه باه جادول ( ،)2از آنجاا كاه كاه قطار

سود سرمایه مالی حسابرسی شرکتی

آشکار

اصلی ،بیشترین مقدار (جاذر  )AVEرا در هار ساتون باه

تمركز

خاود اختصاااص داده اساات ،ماایتااوان گفاات متغیرهااای

0/13

0/64

0/14

0/98

0/34

0/99

0/49

0/40

0/99

0/32

0/61

0/49

0/29

0/34

0/10

0/11

0/99

0/90

0/91

 0/23دورۀ تصدی

0/28

0/01

0/12

0/89

0/89

0/23

0/13

0/34

0/69

0/6

0/46

0/13

0/93

0/69

0/9

0/41

0/69

0/21

0/99

0/91

0/69

0/41

0/29

0/91

 0/93پایداری سود

0/99

0/29

0/91

0/63

0/62

0/19

0/11

0/18

0/14

0/12

مالکیت
سهامداران
نهادی
تخصص
مؤسسۀ
حسابرسی
ارزشافزودۀ
اقتصادی

پنهان تعامل بیشتری با متغیرهای آشکار خود دارند تاا باا
متغیرهای پنهان دیگر (هنسلر ،9رینگال 2و ساینکوویس،1
 .)4003با توجه به نتایج مورد اول و دوم روایی الگاو در
حد مناسبی است.
جدول ( )4ماتریس فورنل و الرکر برای بررسی
روایی واگرا
کیفیت ساختار عملکرد کیفیت حاکمیت متغیرهای
سود سرمایه مالی حسابرسی شرکتی

كیو توبین

0/12

بدهی به
داراییها

0/91

0/98

0/39

0/98

0/10

0/91

0/11

0/19

0/69

0/14

0/90

0/99

0/61

بدهی به
حقوق
صاحبان
سهام
صادقانهبودن
سود

0/93

پنهان
كیفیت
حسابرسی
كیفیت
سود
حاكمیت
شركتی
عملکرد
مالی
ساختار
سرمایه

بهموقعبودن
سود

1. Fornell
2. Larcker

3. Henseler
4. Ringle
5. Sinkovics
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پااس از باارازش الگااوی اناادازهگیااری ،بایااد باارازش

پس از اینکه برازش الگاوی انادازه گیاری و الگاوی

الگوی ساختاری بررسی شود .در این زمینه از ساه معیاار

ساختاری تأیید شد ،برازش كلی الگو با استفاده از معیاار

استفاده می شود .مهم ترین معیار ،ضرایا معنااداری  zیاا

 GOFبررسی میشود:

همان مقادیر  t-valuesاست .اگر مقاادیر بیشاتر از 8/36

GOF  Communalities  R 2

باشند ،در ساط اطمیناان  %31و چنانچاه بیشاتر از 4/66

 0.67  0.54  0.6

باشاااند در ساااط اطمیناااان  %8معناااادارناااد (داوری و

مقاادار واریااانس مشااتر  8از میااانگین واریااانس

رضااازاده .)4082 ،شااکل ( )2نشااان ماایدهااد ضاارایا
معناداری همۀ مسیرها بیشتر از  8/36است؛ بنابراین ،هماۀ
مسیرها معنادار است.
معیاااار دوم ،ضااارایا  R2مرباااوط باااه متغیرهاااای
درون زای (وابسته) الگوست كه نشان دهندۀ تاأثیر یاک
متغیر برون زا بر یک متغیر درون زاسات .مقاادیر ،0/83
 0/99و  0/69به منزلاۀ مقادار ضاعیح ،متوساط و قاوی
 ،R2مال

قرار می گیرد (محسنین و اسفیدانی.)4082 ،

مطابق با شکل ( ،)9مقدار  R2برای متغیرهاای عملکارد
مالی ،ساختار سرمایه و كیفیت سود است .درواقع ،ایان
ضریا برای متغیرهای برون زا محاسبه نمی شود .مقادار
 R2باارای سااازۀ عملکاارد مااالی  ،0/24ساااختار ساارمایه
 0/14و كیفیت ساود  0/63محاسابه شاده اسات كاه باا
توجه باه مقادار ماال  ،مناساا باودن بارازش الگاوی
ساختاری را تأیید می كند.
معیار دیگری كه قدرت پیش بینی الگو را می سانجد،
 Q2اساااات .مقااااادیر  0/81 ،0/04و  0/91بااااه ترتیااااا
نشان دهندۀ قادرت پایش بینای ضاعیح ،متوساط و قاوی
متغیر درون زاست (داوری و رضازاده .)4082 ،مقدار Q2

برای سازۀ كیفیت سود ،عملکرد مالی و سااختار سارمایه
بااه ترتیااا براباار بااا  0/44 ،0/98و 0/98اساات؛ بنااابراین،

مشتر

متغیرهای پنهان به دسات مای آیاد .باا توجاه باه

جدول ( ،)4مقادیر اشتراكی حاكمیت شاركتی ،كیفیات
حسابرسی ،عملکرد مالی ،ساختار سرمایه و كیفیت ساود
به ترتیا برابر با  0/69 ،0/19 ،0/98 ،0/16و  0/16است.
از طاارف دیگاار ،مقاادار  R2متغیرهااای عملکاارد مااالی،
ساختار سرمایه و كیفیت ساود باه ترتیاا عباارتاناد از:
 0/14 ،0/24و  .0/63بدین ترتیا مقدار  0/6برای GOF

پژوهش باه دسات مای آیاد .از آنجاا كاه  0/41 ،0/08و
 0/96به منزلۀ مقادیر ضعیح ،متوسط و قوی بارای GOF

(محسنین و اسفیدانی )4082 ،مال

عمل قرار می گیرد،

مقدار  0/6نشان دهندۀ برازش كلی قوی الگوی پاژوهش
است.
پس از تأیید برازش الگوی اندازه گیری ،ساختاری و
كلی پژوهش ،فرضیههای پژوهش آزماون مایشاوند .باا
توجه به شاکل ( ،)2ضارایا معنااداری مسایرهای الگاو
بیشتر از  8/36است .این مطلا نشاندهنادۀ معنااداربودن
تااأثیر مسااتقیم و غیرمسااتقیم (ازطریااق متغیاار میااانجی
عملکاارد مااالی و ساااختار ساارمایه) حاكمیاات شااركتی و
كیفیات حسابرسای بار كیفیات ساود اسات .باه عبااارتی،
هیچكدام از فرضیههای پژوهش را نمیتوان رد كرد.

سازۀ كیفیت سود و ساختار سرمایه كه باه  0/91نزدیاک
است ،قدرت پیشبینی قوی الگو و سازۀ عملکارد ماالی،
قاادرت پاایشبیناای متوسااط الگااو را نشااان ماایدهااد .در
مجموع برازش مناسا الگوی ساختاری تأیید میشود.
1. Communalities
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شکل ( )4ضرایب معناداری Z

برای آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده میشود .چنانچه مقادار  Z-Valueباهدساتآماده از آزماون
سوبل بیشتر از  8/36باشد ،میتوان معناداربودن تأثیر متغیر میانجی را در سط اطمینان  %31تأیید كرد .با توجه به مقاادیر نشاان
دادهشده در جدول ( ،)1همۀ مقاادیر  zاز  8/36بیشاتر اسات؛ بناابراین ،در ساط اطمیناان  %31تاأثیر متغیرهاای میاانجی تأییاد
میشود.
جدول ( )5مقادیر  Zآزمون سوبل
مسیر

مقدار  zآزمون سوبل

حاكمیت شركتی  -عملکرد مالی  -كیفیت سود

9/11

حاكمیت شركتی  -ساختار سرمایه  -كیفیت سود

1/24

كیفیت حسابرسی  -عملکرد مالی  -كیفیت سود

1/13

كیفیت حسابرسی  -ساختار سرمایه  -كیفیت سود

1/99

نتایج به دست آمده از آزمون فرضایه هاا ،باه تفکیاک

تأثیر می گذارد .به عبارت دیگار ،تقویات ساازوكارهای

مساایرهای موجااود در الگااوی مفهااومی پااژوهش ارائااه

حاكمیت شركتی می تواناد موجاا بهباود كیفیات ساود

میشود:

شاود .حاكمیات شاركتی باهطاور غیرمساتقیم و ازطریااق

مقاادار ضااریا مساایر در فرضاایۀ  8معااادل  %13و

متغیاااار میااااانجی عملکاااارد مااااالی ،بااااه میاااازان %1

ضریا معناداری معادل  9/23است؛ بناابراین ،حاكمیات

( )0/498×0/836بر متغیر كیفیت سود اثر می گاذارد .باه

شركتی با كیفیت سود هم جهات اسات و باه میازان %13

عبارتی ،سازوكارهای حاكمیت شركتی سبا افازایش و

به طور مستقیم (بدون متغیر میانجی) بر متغیر كیفیت سود

بهبود عملکرد مالی مای شاود و افازایش عملکارد ماالی،
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افزایش كیفیت سود را به دنبال خواهد داشت .حاكمیات

كیفیت حسابرسی و كیفیت سود تأثیر معناادار دارناد .در

شااركتی بااهطااور غیرمسااتقیم و ازطریااق متغیاار میااانجی

مجموع ،حاكمیت شركتی به میازان + 0/1 -0/42( %20

ساختار سرمایه ،به میزان  )0/238×0/218( %42بار متغیار

 )0/13و كیفیت حسابرسی باه میازان 0/88 -0/89( %93

كیفیاات سااود تااأثیر دارد .بااه عبااارتی ،سااازوكارهای

 )0/28+بر كیفیت ساود تاأثیر مثبات دارناد و مایتوانناد

حاكمیاات شااركتی ساابا افاازایش تااأمین مااالی ازطریااق

( %63مقدار  R2از شکل  )9از كال واریاانس (تغییارات)

باادهی ماایشااود كااه ایاان اماار ،كاااهش كیفیاات سااود را

متغیر كیفیت سود را پیشبینی و تبیین كنند.

بههمراه خواهد داشت (بهدلیال وجاود عالمات منفای در
مسیر ساختار سرمایه و كیفیت سود در شکل .)9

نتایج و پیشنهادها.

طبااق معیارهااای مااذكور ،تااأثیر مسااتقیم حاكمیاات

هدف این پژوهش الگویابی سااختاری عوامال ماؤثر

شركتی بر كیفیت سود ،از تأثیر غیرمستقیم آن و از مسیر

بر كیفیت سود است .بدین منظور ،حاكمیات شاركتی و

متغیرهای میاانجی قاوی تار اسات .باا توجاه باه مقاادیر z

كیفیت حسابرسای ،متغیرهاای مساتقل ،عملکارد ماالی و

آزمون سوبل ،متغیرهای میانجی بر رابطاۀ باین حاكمیات

ساختار سرمایه ،متغیرهای میانجی و كیفیات ساود متغیار

شركتی و كیفیت سود تأثیر معنادار دارند.

وابسااته در نظاار گرفتااه شااده اساات .بااا توجااه بااه نتااایج

مقاادار ضااریا مساایر در فرضاایۀ  ،4معااادل  %28و

بهدستآمده از آزمون فرضیه ها ،حاكمیت شركتی قاوی

ضریا معنااداری معاادل  1/26اسات؛ بناابراین ،كیفیات

موجا بهبود كیفیات ساود حساابداری مای شاود؛ یعنای

حسابرسی با كیفیت سود هم جهت است و به میازان %28

وجااود حاكمیاات شااركتی قااوی و مسااتحکم ،رفتااار

به طور مستقیم (بدون متغیر میانجی) بر متغیر كیفیت سود

فرصت طلبانه و سودجویانۀ مدیران را محدودتر میكناد؛

تااأثیر ماایگااذارد .بااه عبااارت دیگاار ،بااا بهبااود كیفیاات

بنابراین ،كیفیت و توان اتکا به سود بهبود می یابد .نتیجاۀ

حسابرساای ،كیفیاات سااود نیااز ارتقااا مااییابااد .كیفاات

پاااژوهش باااا فرضااایۀ نظاااارت همخاااوانی دارد؛ زیااارا

حسابرسی باه طاور غیرمساتقیم و ازطریاق متغیار میاانجی

ساختارهای راهبردی قوی تر سبا نظارت بیشتر می شاود

عملکرد مالی ،به میازان  )0/293×0/498( %88بار متغیار

و درنتیجاااه كیفیااات ساااود بهباااود ماااییاباااد .مااادیران

كیفیت سود اثر می گذارد .باه عباارتی ،افازایش كیفیات

شركت هایی كه مالکان متعدد دارند و سهامداران عماده

حسابرسی موجا بهبود عملکرد مالی می شود كه بهباود

ندارند ،انگیزۀ بیشتری برای مادیریت ساود دارناد؛ زیارا

عملکرد مالی نیز موجاا افازایش كیفیات ساود خواهاد

هزینۀ پردازش اطالعات بارای ساهامداران جازء ،توجیاه

شد .كیفیت حسابرسی بهطور غیرمستقیم و ازطریق متغیار

اقتصادی ندارد .درنتیجه ،آنان مجبورند به اطالعات سود

میانجی ساختار سرمایه ،باه میازان )0/469×0/218( %89

و زیان گزارششده توسط مدیریت شركتها اتکا كنناد

بار متغیار كیفیات سااود تاأثیر دارد .باه عباارتی ،افاازایش

(بلاااک .)8334 ،8ازطااارف دیگااار ،مالکاااان نهاااادی

كیفیت حسابرسی سبا افزایش میازان بادهی و باه دنباال

سرمایه گذاران حرفهای با اهداف بلندمدتاناد .باا توجاه

آن كاهش كیفیت سود می شود .طبق معیارهای ماذكور،

به حجم سرمایه گذاری و حرفه ای باودن مالکاان نهاادی،

تأثیر مستقیم كیفیت حسابرسی بر كیفیات ساود ،از تاأثیر

حضور آنان موجا نظاارت بار مادیریت مایشاود .ایان

غیرمستقیم آن و از مسیر متغیرهای میانجی قویتر اسات.

موضوع می تواند به جای تمركز بر اهاداف كوتااه مادت

با توجه به آزمون سوبل ،متغیرهای میانجی بر رابطاۀ باین
1. Black

بررسی تأثیر همزمان حاكمیت شركتی و كیفیت حسابرسی بر كیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی 39 /

شاروط

سااودآوری ،موجااا توجااه بااه حداكثرسااازی ارزش

دستکاری سود در جهت كااهش احتماال نقا

بلندمااادت شاااركت شاااود (باااارتو ،رادكریشااانان 8و

قرارداد بدهی ،انگیزه پیدا می كنند كاه ایان امار موجاا

كرینسااکی)4000 ،4؛ بنااابراین ،حاكمیاات شااركتی قااوی

تخریا كیفیت سود مای شاود .هماین طاور دریافات وام

می تواند بهبود كیفیت سود حسابداری را به دنباال داشاته

ماایتوانااد انگیاازهای باارای دسااتکاری سااود باشااد؛ زیاارا

باشد .نتایج نشان می دهد حاكمیت شركتی قوی موجاا

اعتباردهنااادگان هنگاااام اعطاااای وام ،باااه اطالعاااات

بهبود عملکرد مالی می شود و بهبود عملکرد مالی بهباود

صورت هاای ماالی بارای ارزیاابی تاوان بازپرداخات وام

كیفیت سود را به همراه دارد .می توان چنین نتیجاه گیاری

اتکا می كنند .نتایج همسو با پاژوهش هاای برگساتاهلر و

كاارد كااه شااركتهااای دارای سااازوكارهای حاكمیاات

دیچو ( ،)8339بریلسفورد و همکاران ( ،)4004گامررز و

شركتی قوی تر ،عملکرد بهتار و ارزش بااالتری دارناد و

همکاران ( ،)4009رهنمای رودپشتی و اصاالنی (،)4001

ایاان اماار از پااایینبااودن هزینااههااای نمایناادگی نشاائت

رضایی و محمدزاده ( )4081و مخالح باا پاژوهش هاای

می گیرد .ازطارف دیگار ،شاركت هاای دارای عملکارد

ماتسوموتو ( )4004و بوشی ( )8331است.

ضعیح ،از رویه های حسابداری برای بهبود سود شركت

نتااایج پااژوهش نشااان ماایدهااد كیفیاات حسابرساای

استفاده مای كنناد؛ بناابراین ،كیفیات ساود پاایینی دارناد

می تواند بهطور مستقیم و ازطریق متغیر میاانجی عملکارد

(دویل و همکاران .)4009 ،آزمون فرضایۀ چهاارم نشاان

مالی ،اثر مثبت بر كیفیت سود داشته باشد .بدین معنا كاه

ماایدهااد حاكمیاات شااركتی ازطریااق ساااختار ساارمایه

داشااتن تخصااص و دورۀ تصاادی طااوالنیتاار ماایتوانااد

می تواند موجا كاهش كیفیت سود شود .می توان چنین

كیفیت حسابرسی را باال ببرد؛ حسابرسان متخصص زیارا

اساتنباط كاارد كااه سااهامداران اكثریات نماایخواهنااد بااا

از دانش و شناخت بیشاتری نسابت باه سااایر حسابرساان

آوردن شركای جدید كنترل خود را بر شركت از دست

برخوردارند و سعی می كنناد از مادیریت فرصات طلباناۀ

روی

سود ممانعت و شهرت خویش را حفاو كنناد .در واقاع،

می آورند؛ یعنی حاكمیت شركتی تأثیر مثبت بار سااختار

آنها در صنعت با احتماال بیشاتری نسابت باه حسابرساان

ساارمایه دارد .ازطاارف دیگاار ،فرضاایۀ باادهی پاایشبیناای

غیرمتخصص ،برای كشح گزارشاگری گماراهكنناده و

می كند كه اگر یک واحد تجاری بارای دریافات وام باا

موارد غیرقانونی موفق می شوند .به عالوه ،حسابرسای بااا

اعتباردهندگان قرارداد مبتنی بر ارقاام حساابداری تنظایم

بهباود محاایط اطالعااتی و كااهش انتخااب نادرسات و

كند ،اعتبار دهنده ،محدودیت ها و شرطهایی نظیر داشتن

خطاار اخالقاای در تصاامیمگیااریهااای ماادیریت ،باااه

حااد معیناای از نساابت باادهی را باارای آن واحااد تعیااین

اثربخشااای تصاااامیمهااای ساارمایهگااذاری ماااادیریت و

می كند .این موضوع سبا می شود مدیران از روش هاا و

درنهایاات كااارآیی سرمایه گذاری های شركت كماک

فن های حسابداری استفاده كنند كه ساودها و دارایای هاا

ماایكنااد .یافتااههااا نشاااندهناادۀ ایاان اساات كااه كیفیاات

را افزایش دهند تا نسبت بادهی كااهش یاباد (واتاس 9و

حسابرسی ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه اثر منفای

زیمرمن)8391 ،2؛ بنابراین ،مادیران فرصات طلاا بارای

بر كیفیت سود دارد؛ یعنی از یک طارف ،شاركت هاایی

بدهند؛ بنابراین ،به تاأمین ماالی ازطریاق اساتقرا

1. Radhakrishnan
2. Krinsky
3. Watts
4. Zimmerman

كه از حسابرسی باكیفیت تر استفاده مای كنناد ،دسترسای
بیشااتری بااه تااأمین مااالی ازطریااق باادهی دارنااد؛ زیاارا
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حسابرسی باكیفیت ،سبا كاهش عادمتقاارن اطالعااتی

صورت های ماالی بار محاسابۀ متغیرهاای پاژوهش ماؤثر

ماایشااود و اعتباردهناادگان بااا اطمینااان بیشااتری وام در

است كه نادیده گرفته شده است -9 .كنترل نشدن برخای

اختیار اعتبارگیرنادگان قارار مایدهناد .ازطارف دیگار،

عواماال مااؤثر باار نتااایج پااژوهش ازجملااه تااأثیر عواماال

افزایش بدهی با توجه به فرضایۀ بادهی موجاا كااهش

اقتصادی و سیاسی كه خارج از دستر

پژوهشگر است.

كیفیت سود خواهد شاد .نتاایج همساو باا پاژوهش هاای

 -2در اندازه گیاری كیفیات ساود اجمااع نظاری وجاود

اشلمن و گو ( ،)4082بای و چوی ( ،)4084لین و وانگ

ندارد؛ بنابراین ،روش های متفااوتی باه كاار مایرود كاه

( ،)4080بادآورنهندی و تقی زاده خانقاه ( ،)4082باتیاا و

ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.

همکاااااران ( ،)4081الزوباااای ( )4081و مخااااالح بااااا
پژوهش های علوی طبری و هاشامیان ( )4088و صاالحی

منابع فارسی

و همکاران ( )4082است.

[ ]8آگهی اسکویی ،الح ،.و ملکای ،م .)8939( .بررسای

نتایج باه سارمایهگاذاران ،اعتباردهنادگان و

رابطۀ حاكمیت شركتی و ارزش افزودۀ اقتصاادی در

تحلیلگران مالی توصیه می شود با استفاده از عوامل ماؤثر

شركتهاای تولیادی پذیرفتاهشاده در باور

اوراق

شناساااییشااده در پااژوهش و میاازان و جهاات (مثباات یااا

بهادار تهران .مدیریت دارایی و تاأمین ماالی،)2( 4 ،

منفی) اثر مستقیم و غیرمستقیم هر كدام از آنهاا ،كیفیات

.36-91

براسا

سود و كیفیات گزارشاگری ماالی را ارزیاابی كنناد .باه

[ ]4امیری ،ها ،.و محمدیخورزوقی ،ها .)8938( .تحلیل

عبارت دیگر ،كاربران گزارش های مالی بایاد باه اثارات

ارتباط بین تأمین مالی ازطریق بدهی و كیفیات ساود

مسااتقیم و غیرمسااتقم مثباات و اثاارات غیرمسااتقیم منفاای

شااركتهااای پذیرفتااهشااده در بااور

اوراق بهااادار

سااازوكارهااای حاكمیاات شااركتی و كیفیاات حسابرساای

تهران .فصلنامۀ حسابداری مالی.68-18 ،)86( 2 ،

اوراق بهاادار

[ ]9انصاااری ،ع ،.و نااداپور ،و ،.و شاایرزاد ،ع.)8934( .

نیز می تواند برای تعیین كیفیت سود شركت ها ،از عوامل

بررسی عملکرد شركت بار مادیریت واقعای ساود و

مؤثر شناساییشده اساتفاده كناد؛ درواقاع ،بارای تادوین

سط كلی مدیریت سود در شركتهای پذیرفتهشده

قوانین و مقررات (برای مثال قوانینی برای تقویت ساختار

در بور

اوراق بهادار تهران .دومین همایش بررسی

حاكمیاات شااركتی و كیفیاات حسابرساای شااركتهااا) و

راهکارهای ارتقاای مباحام مادیریت ،حساابداری،

نظارت (بار شاركت هاایی كاه كیفیات ساود پاایین تاری

مهندسی صنایع در سازمانها.

بهطور همزمان توجه كنند .ساازمان باور

دارند) ،از نتایج استفاده كند.

[ ]2بااادآور نهناادی ،ی ،.و تقاایزادهخانقاااه ،و.)8934( .

مهم ترین محدودیتهایی كه در جماعآوری داده هاا

بررساای ارتباااط بااین كیفیاات حسابرساای و كااارآیی

و اجرای پژوهش وجود دارد و در تفسیر و تعمایم نتاایج

سرمایهگذاری .بررسیهای حسابداری و حسابرسای،

باید به آنها توجه شود ،عبارتاناد از -8 :باهدلیال برخای

.83-24 ،)4( 40

معیارهااای گزینشاای (ماننااد سااال مااالی منتهاای بااه پایااان

[ ]1بذرافشان ،آ ،.و عارف منش ،ز .)8939( .رفتاار ساود

اسفندماه) در انتخاب شركت ها و نااقص باودن داده هاای

در شركت های ورشکسته :نقش حسابر  .مادیریت

برخی شركت ها ،تعداد شركت های مطالعهشاده كااهش

دارایی و تأمین مالی.82-8 ،)2( 4 ،

یافاات -4 .شاارایط تااورمی كشااور و عاادم تعاادیل اقااالم
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[ ]6بندریان ،الح ،.و وحیدی الیزئی ،الح ،.و مقصاودی،

[ ]89علااویطبااری ،ح ،.و هاشاامیان ،م .)8930( .تااأثیر

ف .)8939( .تأثیر تعادیلكننادگی كیفیات و تاداوم

كیفیاات حسابرساای باار تصاامیمات تااأمین مااالی در

حسابرسی بر رابطۀ بین سااختار مالکیات و مادیریت

شااركتهااای پذیرفتااهشااده در بااور

اوراق بهااادار

سود .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسای80 ،

تهران .پژوهش حسابداری.8-89 ،)8( 8 ،

[ ]82محساانین ،ش ،.و اساافیدانی ،م .)8939( .معااادالت

(.831-482 ،)99
[ ]9بولو ،ق .)8911( .نظام راهبری شركت و تأثیر آن بار
كیفیت سود .مجله بور .1-88 ،14 ،

ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی باه
كمک نرمافزار  .Smart-PLSتهران :مهربان.

[ ]1داوری ،ع ،.و رضاااازاده ،آ .)8939( .مااادلساااازی

[ ]81نمازی ،م ،.و بایزیدی ،الح ،.و جبازادهكنگرلاویی،

معادالت ساختاری باا نارمافازار  .PLSتهاران :جهااد

 .)8930( .بررسی رابطۀ بین كیفیات حسابرسای و
مدیریت سود شاركتهاای پذیرفتاهشاده در باور

دانشگاهی.
[ ]3رضااایی ،ش ،.و محماادزاده ،الااح .)8939( .بررساای
تأثیر حاكمیات شاركتی بار عملکارد ماالی و بحاران
مالی در شركتهاای پذیرفتاهشاده در باور

اوراق بهااااادار تهااااران .تحقیقااااات حسااااابداری و
حسابرسی.2-48 ،)3( 9 ،

اوراق

[ ]86نوروش ،الح ،.مشایخی ،ب ،.و برقعی ،ز.)8911( .

بهادار تهاران .مجلاۀ مادیریت توساعه و تحاول،94 ،

بررساای تااأثیر اقااالم تعهاادی باار كیفیاات سااود در
شاركتهااای پذیرفتااهشااده در بااور

.18-11
[ ]80رهنماااایرودپشاااتی ،ف ،.و اصاااالنی ،ع.)8919( .
بررسی ارتبااط باین حاكمیات شاركتی و روشهاای
تأمین مالی و سودآوری در شركتهای پذیرفتهشاده
در بور

اوراق بهاادار تهاران .مجلاۀ مادیریت،91 ،

.21-19
[ ]88صالحی ،الاح ،.بزرگمهریاان ،ش ،.و امینای ،الاح.
( .)8931بررسی تأثیر كیفیت حسابرسی بار پایاداری
ساود (مطالعااۀ ماوردی :شااركتهاای درماناادۀ مااالی
نساابت بااه دیگاار شااركتهااای بااور

اوراق بهااادار

تهااران) .فصاالنامۀ علماای  -پژوهشاای حسااابداری و
حسابرسی مدیریت.29-13 ،)40( 1 ،
[ ]84صالحی ،م ،.موساوی شابیری ،م ،.و سادیرنوغانی،
ح .) 8934( .بررسی رابطۀ بین حق الزحمۀ حسابرسی
و عملکرد شركتهای پذیرفته شده در بور

اوراق

بهااادار تهااران .فصاالنامۀ حسااابداری مااالی،)40( 1 ،
.8-48

اوراق بهااادار.

فصلنامۀ حسابداری مالی.98-19 ،)9( 8 ،
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