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 چکیده

  ی و خطا برآورد  ی شرکت بر عدم تقارن اطالعات  سکیر  تهیو کم  تی ریمد  ریپژوهش تاث  نیا  ی هدف اصل 

پژوهش، با توجه    ن یا  نیاست. همچن  یاجرا، کاربرد  جهیپژوهش به لحاظ نت  نیاست. روش ا  یاقالم تعهد

  ییاست و از آنجا ی موجود، به لحاظ زمان انجام پژوهش، طول لیو تحل هیتجز یبه نوع داده ها و روش ها 

 ی لیاست لذا به لحاظ هدف از نوع تحل  ی شود و از نوع کم  ی انجام م  هیپژوهش با هدف آزمون فرض  نیا  که

مستقل صورت    یرها یمتغ  راتییوابسته با توجه به تغ  ریمتغ  راتییتغ  ی نیب  شیپ  نکهیا  لیبه دل  نیاست. همچن

ساله و  7پژوهش ی زمان هاست. دور ونیرگرس لیتحل -ی پژوهش، از نوع همبستگ نیرو ا نیاز ا رد،یپذ ی م

شده در بورس اوراق بهادار   رفتهیپذ  ی هاشرکت   ه یشامل کل  ی. جامعه آمارباشدی م  1399تا    1393از سال  

مستقل و وابسته نیز از   یرهای متغ  نیارتباط ب  نییو تع  قیتحق  نیا  یهاه ین فرضآزمو  یتهران بوده است. برا

پانل مورد بررسی   رهیچند متغ  ونیاز روش رگرس  ربوطهم  یهاه یشده و فرضاستفاده  ی اقتصادسنج   یالگوها

  ی و معنادار   ی منف  ریتاث  ی بر خطا اقالم تعهد  سک یر  تیرینشان داد که مد  قیتحق  جیقرار گرفته است. نتا

کم تعهد   سک یر  تهیدارد.  اقالم  خطا  بر  مد   ی معنادار  ر یتاث  یشرکت  تقارن    سکیر  تیریندارد.  عدم  بر 

 مثبت دارد. ریتاث ی اطالعات
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 مقدمه 
های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را  رو هستند و یکی از چالش قطعیت روبه ها با عدم  همه شرکت

طوری که ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از بپذیرد به 

وجود عدم قطعیت و    سازد علیرغمشود. مدیریت ریسک، مدیر را قادر میدست دادن یا افزایش ارزش مطرح می

های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد  ها و فرصتریسک

شود که مدیریت، راهبرد و اهداف را برای ایجاد یک تعادل ارزش شرکت را افزایش دهد. ارزش، زمانی حداکثر می

طور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی  ی مربوط تنظیم نماید، و بههابهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسک

ها که در ذات مدیریت ریسک وجود دارد به مدیریت  ها و قابلیت به اهداف واحد اقتصادی به کار گیرد. توانمندی

پیشگیری  ها  کند تا به اهداف کمی عملکردی و سودآوری واحد اقتصادی دست یابد و از زیان داراییکمک می 

کند تا از گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات به صورت اثربخش اطمینان حاصل  کند. مدیریت ریسک کمک می

  کند از تخریب شهرت واحد اقتصادی و پیامدهای آن اجتناب شود.)کاظمی و مهری نمک آورانی، شود، و کمک می

1397 .) 

گذاران اطالعات یکسانی دربارة شرکت دارند. بنابراین  مدیران و سرمایهشود که  تقارن اطالعاتی در صورتی ایجاد می

کنند. عدم تقارن اطالعاتی وضعیتی است که مدیران  مدیران و بازار، عدم اطمینان یکسانی را دربارة شرکت تجربه می

در آینده در اختیار    گذاران، اطالعات افشا نشدة بیشتری دربارة عملیات و جوانب مختلف شرکتدر مقایسه با سرمایه

بهدارند. سرمایه تنها  به عکس  گذاران  قادر  مالی  اطالعات صورتهای  بهواسطة  و  العمل  نیستند  بازار سهام  موقع در 

همواره تمایل به کسب اطالعات محرمانه دارند که این کار احتماالً به کاهش نقدشوندگی در بازار و افزایش هزینة  

ها در بازار  ای از وضعیت شرکت(. معموالً زمانی که اطالعات تازه 1991و همکاران،    2شود )دیاموند سرمایه منجر می

کنند و برمبنای  کنندگان این اطالعات را تجزیه و تحلیل میگذاران و سایر استفاده گران، سرمایهشود، تحلیلمنتشر می

ویژه سهامداران،  کنندگان، بهفتار استفاده گیرند. این اطالعات و نحوة تأثیر آن بر رآن تصمیم به خرید و فروش می

شود؛ زیرا نحوة برخورد افراد با این اطالعات جدید، نوسان قیمتی را  موجب تغییر قیمت و حجم معامالت سهام می

واسطة وجود عدم  گذاران بههای متفاوتی از سوی سرمایهدهد. بنابراین در صورت نشت اطالعات، واکنششکل می

ای را از وضعیت جاری بازار کننده های نادرست و گمراه شود که تحلیلدر بازار سرمایه مشاهده می تقارن اطالعاتی

 (.2015و همکاران،  3)آجینکیا   به همراه خواهد داشت

ها مورد  هایی است که گاهی اوقات برای آرایش اطالع رسانی وضعیت مطلوب شرکتمدیریت سود یکی از روش

باشد اطالق  به مداخله در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می گیرد، ومی  استفاده قرار

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث    رود.ها به کار میگردد، و توسط  مدیریت جهت دستکاری داده می

عنوان یکی از فاکتورهای  اران بهگذرود .به دلیل اینکه سرمایههای حسابداری به شمار میبرانگیز و جذاب در پژوهش 

تصمیم که  شرکتمهم  هنگامی  دیگر،  از سوی  دارند.  توجه خاصی  رقم سود  به  نامطلوب  گیری  در وضعیت  ها 

های    نمایند که صورتگیرند مدیران آنها از واحد حسابداری درخواست میاقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می

 (.2014ین وسیله محتوای اطالعاتی آن را تغییر دهند )هوپ، )یعنی سود( را بهبود بخشند، و بد مالی
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ای در مورد  عوامل داخلی و خارجی موثر بر  با توجه به شیوع مسئله مدیریت سود، پژوهشگران تحقیقات گسترده 

ل اند که  از جمله عوامل خارجی عبارتند از الزامات سرمایه و مقررات و عوامل داخلی شاممدیریت سود انجام داده 

برخی شواهد نشان داده  باشد.  اندازه شرکت، عملکرد شرکت، اهرم مالی، رشد، حاکمیت شرکتی و تامین مالی می

است که یک برنامه مدیریت ریسک شرکت ارزش شرکت را بهبود می بخشد و نوسانات سود  را کاهش می دهد.  

آن سنجی  نظر  ندارد.  وجود  اطمینانی  ریسک شرکت  مدیریت  مزایای  مورد  کهدر  داد  نشان  پاسخ    ٪ 40الیتیس  از 

می دانند و این امر در صدر     ها  را مانعی برای اجرای مدیریت ریسک شرکت  "فقدان مزایای محسوس "دهندگان  

فهرست موانع اجرای مدیریت ریسک شرکت قرار دارد. به عنوان مثال الی لیلی، پیرلی از مدیریت ریسک برای بهبود  

مدیریت ریسک در زنجیره های تأمین خود استفاده کردند. اوریجین و کالرینت دریافتند که مدیریت ریسک جریان 

ها در برنامه ریزی باعث دقیق بودن حسابهای مالی و بهبود  می بخشد. این پیشرفت  اطالعات را در عملیات، بهبود

( با استفاده از نظرسنجی از ذینفعان حاکمیت شرکتی بررسی  2017برآورد اقالم تعهدی می شود. کوهن و همکاران )

ذ که  آنها دریافتند  بخشد.  می  بهبود  را  مالی  ریسک روند گزارشگری  مدیریت  که چگونه  ینفعان حاکمیت  کرد 

کنند. آنها بیان نمودند که  شرکتی از نقش مدیریت ریسک در کمک به توسعه برآوردهای حسابداری قدردانی می

برآوردهای حسابداری مربوط به ارزیابی موجودی و مطالبات، کاهش ارزش دارایی و ذخایر ضرر وام است. این  

به خطای برآورد تعهدی   مربوط می شود. کوهن و همکاران براساس این یافته که  برآوردهای حسابداری مستقیماً 

می ایجاد  ریسک  که مدیریت  ای  بهبودیافته  تخمین حسابداری  برای  قائل  کندذینفعان حاکمیت شرکتی  ارزش   ،

 ( 2020هستند. )جانستون و سوئلو،

وان مدیریت »تهدید ها« و  دهند که بسته به تتغییرات پویایی امروزه شرکتها را از درون و بیرون تحت تأثیر قرار می

شوند؛ بنابراین حیات  »فرصت هایی« را برای سازمان ها خلق می کنند و منجر به تغییر شکل و شیوه کسب و کار می

ها در شرایط پرتالطم امروزی بستگی به توانمندی مدیران در رویارویی با تغییرات سریع محیطی و سودآوری سازمان

لق شده دارد. تحقق این مهم جز در سایه به کارگیری مدیریت ریسک شرکت که  های خبرداری از فرصتو بهره 

یک نگاه کل نگر به مدیریت تهدیدها و فرصت ها در عرصه سازمان دارد، ممکن نخواهد بود )صیادی و همکاران،  

های  (. در فرایند تجزیه و تحلیل ریسک در کل شرکت، مدیران درک بهتری از شوک های احتمالی جریان  1397

نوبه خود به بهبود برآورد    رسد این امربه  توانند تصمیمات بهتری بگیرند، که به نظر مینقدی آینده دارند و بنابراین می

های سنتی مدیریت ریسک، مدیران فقط بر کنترل خطرات در بخش  طبق روشاقالم تعهدی کمک کند. از طرفی  

بر درک خطرات دارند. مدیریت ریسک شرکتی  تمرکز  تأکید می  خود  منظور،  در سطح شرکت  این  برای  کند. 

مدیران با استفاده از مدیریت ریسک شرکتی باید در نظر بگیرند که چگونه خطرات موجود در یک قسمت از شرکت  

)خطر فروش سهام از یک فروشنده خاص( با خطرات موجود در قسمت دیگر شرکت ارتباط دارد )ضرر از فروش  

از طری از شوکنام تجاری ضعیف(.  بهتری  مدیران درک  تحلیل ریسک در کل شرکت،  و  تجزیه  فرایند  های  ق 

توانند تصمیمات بهتری بگیرند؛ که به نوبه خود به بهبود برآورد  های نقدی آینده دارند و بنابراین میاحتمالی جریان

باال در این پژوهش به    با توجه به مطالب ذکر شده در  (. لذا2020)جانستون و سوئلو،  کند  الم تعهدی کمک میاق

های پذیرفته شده  بررسی تاثیر  مدیریت ریسک شرکت بر تقارن اطالعاتی خطای برآورد اقالم تعهدی در شرکت

 پردازیم. در بورس اوراق بهادار تهران می
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نحوه آزمون    پژوهش،ی ها  ه یو به دنبال آن فرض گرددی پژوهش ارائه م نه یش یو پ  ینظر یدر ادامه ابتدا مبان ن، یبنابرا 

  ان یپژوهش ب جیها و نتا ه افتی ز،ین یانیپا شود و در قسمت یداده م حیپژوهش توض یها و جامعه و نمونه آمار هیفرض

 شود. یم

 

 ضرورت انجام تحقیق 
دوره ج عملکرد  ارزیابی  مالی جهت  از صورتهای  کنندگان  استفاده  برای  مدیریت سود  بینی  شناسایی  پیش  اری، 

سودآوری آتی و همچنین تعیین ارزش شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است. با این وجود، اغلب شناسایی و  

تشخیص مدیریت سود به ویژه در مواردی که این مقوله با انگیزهی آشکاری انجام نشده است، مشکل و زمان بر  

اسایی مدیریت سود استفاده کرده اند. در جهان پرتالطم  است و تحقیقات دانشگاهی معیارهای مختلفی را جهت شن

ها و جوامع با تحوالت شگرف محیطی و تکنولوژی و به تبع آن تجارت جهانی و جهانی شدن  امروزی که سازمان

از ابهام فرو رفته است. در این    ایرو هستند، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هالهروبه

ها را تضمین کند، وجود مدیریت ریسک و نظام مدیریتی  تواند حیات بالنده و رو به رشد شرکترهگذر آنچه می

مقتدر و کارآمد است. مدیریت ریسک جریان اطالعات را در عملیات، بهبود می بخشد. پیش فرض اصلی مدیریت  

باشد فرایند تجزیه و تحلیل  د اقتصادی ایجاد ارزش برای ذینفعان خود میریسک این است که دلیل وجود هر واح

ریسک در کل شرکت، مدیران درک بهتری از شوک های احتمالی جریان های نقدی آینده دارند و بنابراین می  

 توانند تصمیمات بهتری بگیرند. 

یپژوهش از کشور مدیریت ریسک را به عنوان  انجام شده در خارج  اخیر  از عوامل تاثیرگذار بر خطای  های  کی 

با اینکه مطالعات در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مدیریت ریسک بر خطای   دانندبرآورد اقالم تعهدی می

برآورد اقالم تعهدی دارد، اما زمینه بررسی بیشتر به خصوص در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در ایران که  

وسعه است، خالء تحقیقاتی و به تبع آن عدم توجه به اثر مدیریت ریسک بر خطای  از جمله کشورهای در حال ت

تعهدی می اقالم  برآورد  پژوهش در زمینه خطای  انجام  است.  تعهدی کامال مشهود  اقالم  راهگشای  تواند  برآورد 

اند موجب بازنگری  توو می  گذاران باشد های مختلف ذینفع، بویژه سرمایههای مهم اقتصادی برای گروه گیریتصمیم

و یا بسط نتایج مطالعات گذشته در زمینه خطای برآورد اقالم تعهدی شود. شواهد پژوهش به عنوان یک دستاورد  

گذاران و قانون گذاران حوزه بازار قرار دهد و شکاف موجود  علمی می تواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایه

 در ادبیات این حوزه را کاهش دهد.

 

 پیشینه پژوهش 
های  ( به بررسی  ارتباط بین مدیریت ریسک سازمانی و خطای برآورد اقالم تعهدی طی سال2020جانستون و سوئلو )

نتایج بررسی  2011-2007 با خطای برآورد    ها نشان داد پرداختند.  برنامه مدیریت ریسک سازمانی  که داشتن یک 

مه مدیریت ریسک سازمانی با اقالم تعهدی غیر عادی امضا شده  اقالم تعهدی ارتباط منفی دارد و داشتن یک برنا

ارتباط مثبتی دارد ، که نشان می دهد این نتایج به دلیل کاهش مدیریت سود نیست. نتایج با این تئوری سازگار است  

 که مدیریت ریسک سازمانی درک مدیران از شرکت و خطرات احتمالی آن را بهبود می بخشد.  
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همکاران و  شرکت2019)  4وو  مقایسه  اطالعاتی:  تقارن  عدم  و  مدیره  هیئت  استقالل  بین  رابطه  »بررسی  به  های  ( 

های غیر خانوادگی« پرداختند. در این تحقیق نویسندگان به صورت دستی اقدام به گردآوری  خانوادگی و شرکت

های  ای از شرکتادگی در نمونه های خانو ها به منظور تبیین و شناسایی جایگاه شرکتاطالعات بنیان گذاران شرکت

اند. نویسندگان تحقیق به وجود رابطه منفی بین استقالل هیئت  نموده   2006الی    1996های  طی سال  S-P500عضو  

برده  پی  اطالعاتی  تقارن  و عدم  تقارن  مدیره  مدیران مستقل در زمینه کاهش عدم  دارد که  از آن  نشان  این  و  اند 

-اند که این رابطه منفی در خصوص شرکتمضاف بر آن، نویسندگان مزبور دریافته   اطالعاتی نقش مؤثرتری دارند. 

 های خانوادگی چشمگیرتر است. 

( طی پژوهشی با عنوان ))تأثیر کیفیت اقالم تعهدی بر روی رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن  2017)  5شین و اوه 

های موجود در بورس سهام کره در ه افشای اختیاری شرکتهای مربوط ب اطالعاتی در کره(( و با استفاده از داده 

، نخست  رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کرده و سپس بررسی 2014-2011دوره زمانی 

اذ  را اتخ  2011در سال    6اند که تا چه حد این ارتباط از زمانی که کره استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کرده 

های نهایی تحقیق مربوط به افشای اختیاری  برای این  کرده است، تحت تأثیر کیفیت اقالم تعهدی  قرار دارد. نمونه 

کنند.  های آنها را تائید میهای تحقیق به صورت کلی فرضیهسازمان( شرکت است. یافته -)سال  1226مطالعه شامل  

های  عاتی از نظر آماری  به طور معناداری مثبت است. شرکتنخست، رابطه بین افشای اختیاری  و عدم تقارن اطال

-ای دارای افشا اختیاری زیاد،نوسان بازده سهام روزانه باال و حجم معامالتی کمتری تجربه کردند که نشان میکره 

ره ها تمایل به افشای اطالعات سوگیری شده به بیرون از سازمان دارند که با مطالعات قبلی در ک دهند که شرکت

سازگاری دارد. ثانیاً، کیفیت اقالم تعهدی) متغیر تعدیلی( مربوط به رابطه بین افشای اختیاری و عدم تقارن اطالعاتی  

 از نظر آماری معناداری منفی دارد.  

تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود با تاکید بر درماندگی "(، در پژوهش خود با عنوان 2017نیا و همکاران )شایان

های اختیاری  ، به این نتیجه دست یافتند که سهامداران خارجی قادرند که مدیریت سود واقعی وابسته به هزینه"مالی

را محدود کنند اما در رابطه با چرخه عملیاتی، ناتوان اند. این مطالعه به اهمیت تنوع ساختارهای مالکیت در نظارت 

 کند.بر دستکاری درآمد در شرکت ها کمک می 

تأثیر  2017)  7هایلیجیست براون و   بر سطوح عدم تقارن اطالعاتی  »افشای اختیاری چگونه  با عنوان  ( طی پژوهشی 

و پایین بودن عدم تقارن اطالعاتی استناد نمودند.    به وجود رابطه منفی بین باال بودن کیفیت افشاسازیگذارد؟«  می

کند که تعهد به افزایش میزان افشاسازی منجر به کاهش احتمال عدم  مضاف بر آن، نظریه اقتصادی پیش بینی می

 گردد. تقارن اطالعاتی پدید آمده بین شرکت و سهامدارانش می

ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود: یک  یته ( در پژوهشی با عنوان »اثربخشی کم2016اینام و همکاران )

با اثرات تعدیل  نتایج مطالعات قبلی  های حاکمیت ی مکانیسمکننده فرا تحلیل )متاآنالیز(« تا دریابند آیا تفاوت در 

شناسایی ها با استفاده از متاآنالیز بسیاری از روابط مهم را  گیری مدیریت سود مرتبط است یا خیر؟ آن شرکتی و اندازه 
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ی منفی با مدیریت سود  ی حسابرسی، اندازه و تخصص و تعداد جلسات رابطه اند و دریافتند که استقالل کمیته کرده 

 ی حسابرس و تخصص با مدیریت سود وجود دارد. ای منفی بین اندازه دارد و همچنین رابطه 

دوستی) زاد  و  ویژگی1399صالحی  نقش  بررسی  به  مد(  بر  شرکتی  حاکمیت  مالی های  عملکرد  و  سود  یریت 

پرداختند. در این پژوهش برای    1396الی    1390های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شرکت

ارزیابی حاکمیت شرکتی از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیر عامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقالل هیات  

مالکیت نهادی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش    مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، و

های پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود  رگرسیون برآورد شده و یافته 

عکوس و معنادار  چنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی، و استقالل هیات مدیره با مدیریت سود رابطه ماست. هم 

وجود دارد. تمرکز مالکیت و مدیریت سود دارای رابطه معنادار نبوده و بین مدت زمان تصدی مدیرعامل و دوگانگی  

وظیفه با مدیریت سود نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنادار و 

زمان تصدی مدیرعامل و استقالل هیات مدیره نیز دارای رابطه مستقیم و    مستقیم مشاهد شد. مالکیت نهادی، مدت

معنادار با عملکرد مالی بوده ولی بین تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی با عملکرد مالی رابطه معنادار حاکم نیست.  

 چنین، بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید. هم

( در پژوهشی به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت سود واقعی و مدیریت  1397کاظمی و مهری نمک آورانی)

 1387-1394شرکت طی دوره زمانی    75ریسک یکپارچه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در

از مدل دمرجیان و همکاران   با استفاده  توانایی مدیران  اندازه  2012)پرداختند..  اندازه گیری شده است و جهت   )

گیری مدیریت سود واقعی از سه معیار سطح غیرعادی جریان نقدی عملیاتی، سطح غیرعادی هزینه های تولیدی و  

سطح غیرعادی هزینه های اختیاری استفاده شد و مدیریت ریسک یکپارچه نیز از طریق معیارهای ریسک استراتژی، 

زارشگری، ریسک رعایت قوانین و مقررات مالیاتی اندازه گیری شد. یافته های پژوهش  ریسک عملیاتی، ریسک گ

نشان داد بین توانایی مدیریت و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و بین توانایی مدیریت و  

ر می تواند در راستای  مدیریت ریسک یکپارچه شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاض

 کاهش بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد سودمند باشد.

اقالم تعهدی و   ( به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر1397فتاحی نافچی و فاضل دهکردی)

در   واقعی  سود  زمانی    118مدیریت  بازه  در  در  بورس  در  شده  پذیرفته  برای  پرداخت   1395الی   1389شرکت  ند. 

گیری کیفیت حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس اندازه 

و جهت محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی از مدل جونز   در صنعت و استقالل حسابرس استفاده شده است

مول از سه  واقعی  برای محاسبه مدیریت سود  و همچنین  تولید    فهتعدیل شده  نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه  جریان 

دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی، های اختیاری نیز استفاده شده است. نتایج نشان میغیرعادی و کاهش هزینه 

مولفه  دیگر  با  مقایسه  در  حسابرسی  موسسه  اندازه  و  حسابرس  استقالل  و  دارد  کاهشی  روند  سود  های  مدیریت 

حسابرسی، تاثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقالم  گیری کیفیت  اندازه 

 باشند. تعهدی و مدیریت سود واقعی می
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  ت مدیری با  مالکیت  تمرکز و  اطالعاتی  تقارن عدم بین ارتباط  بررسی( پژوهشی را با عنوان ))1395واقفی و جعفری )

اند. دوره زمانی مورد مطالعه  (( مورد بررسی قرار داده تهران   بهادار  اوراق  بورس  در  شده   پذیرفته   شرکتهای   در  سود

عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در   شرکت فعال بورسی به 109است. در مجموع  1388تا  1383طی سالهای 

فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد.  

باشد. به عبارت  نتایج تحقیق نشان دهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطالعاتی می

با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته    دیگر،

است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطالعاتی و تمرکز مالکیت  

 د.کنرابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می

  شرایط   در اطالعاتی   تقارن عدم   و  سود  مدیریت  بین   ارتباط   بررسی( پژوهشی را با عنوان ))1395نجفی زاده و مهام )

اند. فرضیات ر داده (( مورد بررسی قراتهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده   پذیرفته  شرکتهای  در  محیطی  اطمینان  عدم

و با استفاده   1391تا  1382سال، از سال  10شرکت برای یک دوره  92تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 

های پانل، مورد آزمون قرار گرفته است. پیچیدگی و پویایی  های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده از مدل

ان محیطی است. پیچیدگی با بررسی تولیدی یا غیر تولیدی بودن واحد تجاری  شرکتها معیار اندازه گیری عدم اطمین

و همچنین تعداد محصوالت تولید شده اندازه گیری شده و برای اندازه گیری پویایی از نوسانات رشد فروش استفاده 

اتی با یکدیگر  ها حاکی از این است که، مدیریت سود و عدم تقارن اطالعشده است. نتایج حاصل از تحلیل داده 

ارتباط مستقیم دارند. همچنین این تحقیق نشان داد که با افزایش عدم اطمینان محیطی، رابطه بین مدیریت سود و عدم  

 شود. تقارن اطالعاتی تضعیف می

 

 ها و مدل پژوهش  فرضیه
 د؛ ن شوی م انیب  ریصورت ز پژوهش به های   یهنظری مطرح شده فرض یبا توجه به مبان

 .گذار است ریتاث ی بر خطا اقالم تعهد  سکیر تیریمدفرضیه اول: 

 .گذار است  ریتاث ی شرکت بر خطا اقالم تعهد  سکیر تهیکمفرضیه دوم: 

 گذار است.  ریتاث ی بر عدم تقارن اطالعات سکیر ت یریمدفرضیه سوم: 

 ( است. مدل تحقیق به قرار زیر است:2020) 9و سولیوا  8مدل تحقیق بر گرفته از تحقیق جانستون 

𝑎𝑏𝑠(𝐴𝐵𝐴𝐶𝐶)𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑅𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑑𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝑠𝑑𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽5𝑙𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽6𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑂𝑃𝐴𝐺𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
𝑎𝑏𝑠(𝐴𝐵𝐴𝐶𝐶)𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑀𝑀𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑑𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑠𝑑𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑒𝑣 + 𝛽6𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑂𝑃𝐴𝐺𝑈𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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𝐴𝑠𝑠𝑦 𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑅𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑠𝑑𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛽4𝑠𝑑𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑒𝑣𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽8𝑂𝑃𝐴𝐺𝑈𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

منظور درک بهتر مدل  نماد سال، پسماند مدل،  و .. ضرایب متغیر های تحقیق هستند. به   tنماد شرکت،    iدر این مدل  

 شده است.به تفکیک توضیح داده نحوه محاسبه متغیرها در زیر  

 

 متغیر وابسته

شده برای محاسبه مقدار خطا اقالم تعهدی بر اساس اقالم  مدل استفاده   (:abs(ABACC)𝒊𝒕خطا اقالم تعهدی )

 باشد:( است که به عبارت زیر می1999شده توسط کازنیک )تعهدی مدل استفاده 

 TACit

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
= 𝛼0 (

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛼1

(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡−∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡)

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
+ 𝛼2 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛼3 (

∆𝑐𝑓𝑜𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝜀𝑖𝑡   

TACitهای نقدی عملیاتی( در سال : جمع اقالم تعهدی )سود عملیاتی منهای جریانt    برای شرکت تحت مطالعهi 

𝑇𝐴𝑖𝑡−1های در سال : جمع داراییt-1   برای شرکت تحت مطالعهi 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡:   تغییرات درآمد طی سالt-1   تاt   برای شرکت تحت مطالعهi 

∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 ها و اسناد دریافتنی طی سالهای  : تغییرات حسابt-1  تاt های تحت مطالعه برای شرکتi 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡  :  آالت و تجهیزات در سال  مبلغ ناخالص اموال ، ماشینt  های تحت مطالعه برای شرکتi 

∆𝑐𝑓𝑜𝑖𝑡تغییرات جریان نقد عملیاتی : 

𝜀𝑖𝑡 صورت مقطعی نا همبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین  : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که به

 صفر هستند. قدر مطلق پسماند مدل نشان دهنده خطا اقالم تعهدی یا همان مدیریت سود تعهدی است. 

برای محاسبه عدم تقارن اطالعاتی بر اساس حجم معامالت،    (:Assy Vit)  تعدم تقارن اطالعاتی حجم معامال

  برای   را  روند  همین  سپس و  محاسبه  را  یکسال  در  شرکت  شده   منتشر  سهام  کل  بر  تقسیم   شرکت  سهام  معامالت  حجم

تقارن اطالعاتی  داده و تقسیم این دو عدد نشان دهنده عدم    انجام  دارد  وجود  آن  در  که شرکت  صنعتی  معامالت  حجم

 است.  اطالعاتی  تقارن عدم  نشان دهنده  نسبت  دو این تفاوت بر اساس حجم است.

 

 متغیر مستقل
عدم اطمینان محیطی، رقابت    در این پژوهش مدیریت ریسک خود دارای چهارعامل  (:𝐸𝑅𝑀𝑖𝑡)   مدیریت ریسک

صنعت، اندازه شرکت و نظارت هیات مدیره می باشد که با استفاده از روش مولفه های اصلی از برآیند این چهار  

مولفه  تحلیل  شود.  می  گرفته  نظر  در  ریسک  مدیریت  عنوان  به  شاخص  یک  تعریف  عامل  در  اصلی  های 

برد به طوری که بزرگترین واریانس  جدید می دستگاه مختصات است که داده را به متعامد تبدیل خطی یک ریاضی

گیرد و همین  ومین بزرگترین واریانس بر روی دومین محور مختصات قرار میداده بر روی اولین محور مختصات، د

مولفه  تحلیل  بقیه.  برای  میطور  اصلی  ترتیب  های  این  به  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  داده  ابعاد  کاهش  برای  تواند 

لی کاربرد عمده روش  کند. به طورک هایی از مجموعه داده را که بیشترین تاثیر در واریانس را دارند حفظ میمولفه 

تحلیل اجزای اساسی عبارت است از: کاهش تعداد متغیرها و یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها که در حقیقت همان  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA
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دسته بندی متغیرها است. مزیت اصلی کاربرد این روش در اقتصادسنجی از بین بردن همخطی در مدلها به واسطه  

(  2009گوردن الورس و همکاران)  هایپژوهشاین چهارعامل با توجه به   اشد.تعداد زیاد متغیرهای موثر در مدل می ب

 عبارتند از: 

به عنوان تغییر یا تغییرپذیری در محیط داخلی سازمان تعریف شده است که با    (:Euعدم اطمینان محیطی)  -1

 استفاده از مجموع دو پارامتر زیر اندازه گیری می شود: 

 t-1تقسیم بر فروش سال  t-1منهای سال  t: نسبت فروش سال  𝐶𝑉(𝑆𝑖𝑡)ضریب تغییرات فروش  -الف( بازار

𝑆𝑖𝑡 = فروش شرکتi  در سال t . 

𝐶𝑉(𝑆𝑖𝑡) =
𝑆𝑖𝑡 − 𝑆𝑖𝑡−1

𝑆𝑖𝑡−1
 

 (.CV(𝐼𝑖𝑡)) مالیات  از قبل خالص سود تغییرات  ضریب  -ب( سود

𝐼𝑖𝑡 :شرکت  مالیات از  قبل خالص سود i سال در  t 

𝐶𝑉(𝐼𝑖𝑡) =
𝐼𝑖𝑡 − 𝐼𝑖𝑡−1

𝐼𝑖𝑡−1
 

رقابت صنعت، تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند که تمرکز پایین یعنی رقابت باال.    (:CIرقابت صنعت)   -2

رقابت صنعت از مجموع سهم های بازار همه شرکت ها در صنعت بدست می آید. سهم بازار از طریق رابطه زیر، 

 فروش های هر شرکت تقسیم بر کل فروش های صنعت بدست می آید.

 
: 𝑆𝑖𝑡شرکت فروش i لسا در  t 

: 𝑆𝑠𝑡صنعت فروش s  سال در t 

  می  ها  شاخص  این   جمله  از   شود  می  مشخص  مختلفی  های  شاخص  وسیله  به  شرکت  اندازه (:  FS)شرکت  اندازه   -3

  از   زیر،  رابطه  از  شرکت  اندازه   اینجا  در.  کرد  اشاره ...  و  سهام   بازار   ارزش  فروش،  میزان   ها،  دارایی  ارزش  به  توان 

 .شود می گیری  اندازه  ها،  دارایی مجموع میانگین طبیعی لگاریتم طریق

 
=𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡  میانگین ساده مجموع دارایی های شرکتi   در سالt 

متغیر نظارت هیات مدیره از رابطه زیر، از طریق تقسیم تعداد اعضای هیات    (:MBDنظارت هیات مدیره)  -4

 (1391مدیره بر لگاریتم طبیعی فروش ها محاسبه و اندازه گیری می شود.)تاری وردی و دامچی جلودار،

 
کمیته ریسک تشکیل جلسه داده باشد متغیر یک در غیر   tاگر در سال   (:𝑪𝑶𝑴𝑴𝑰𝑻𝑻𝑬𝑬𝒊𝒕کمیته ریسک ) 

 این صورت صفر است. )برای دسترسی به این متغیر به گزارش هیئت مدیره مراجعه شد(. 

 متغیر های کنترلی: 

 (: لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت SIZE𝑖𝑡اندازه شرکت ) 
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دوره نسبت جریان نقد عملیاتی تقسیم بر ارزش دفتری  (: انحراف معیار سه  sdCFOitنوسانات جریان نقد عملیاتی ) 

 دارایی ها  

 (: تقسیم بدهی کل بر ارزش دفتری دارایی levitاهرم مالی ) 

 (: اگر شرکت در طول دو سال متوالی زیان ده باشد این متغیر یک در غیر این صورت صفر است. 𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡زیان ) 

 ازاری شرکت تقسیم بر ارزش دفتری دارایی ها (: نسبت ارزش بMTB𝑖𝑡ارزش بازار به دفتری ) 

 (: تغییرات فروش بین دو دوره مالی تقسیم بر سال قبلGROWTH𝑖𝑡رشد فروش ) 

 (: مجموع سه دوره خطا اقالم تعهدی  OPAGUE𝑖𝑡خطا اقالم تعهدی تجمعی ) 

                     (: تفاوت سد خالص بر ارزش دفتری دارایی                  ROA𝑖𝑡بازده دارایی ها ) 

 

 روش پژوهش 
 یپژوهش کاربرد  کیآن    یاجرا  جهیاز نظر نت  ،یپژوهش کم  کیاجرا )نوع داده ها(    ندیپژوهش حاضر از منظر فرآ

نظر    ق ی تحق  ن یخاص است. هم چن  نه یزم  ک یدر    ی توسعه دانش کاربرد  ،یکاربرد  ق ی است. هدف تحق از  حاضر، 

از نظر منطق    ،یلیتحل  پژوهش  کیاز نظر هدف اجرا    قیاست. روش تحق  یهمبستگ  قی از نوع تحق  ت یروش و ماه

  پژوهش   نی در ا  ( است.ی دادی)پس رو  یپژوهش طول  کی  یو از نظر بعد زمان  یی استقرا-یاسیپژوهش ق  کیاجرا  

استفاده شده است    ای   پژوهش از روش مطالعه کتابخانه   اتیو ادب  کیتئور یاطالعات مرتبط با مبان یآورجمع   یبرا

پا به کتب، مقاالت و  با مراجعه  برا  ها  نامهانی و  . در بخش آزمون  دیگرد  آوری  بخش جمع  نیا  یاطالعات الزم 

اسناد کاو  زین  اتیفرض بهادار تهران به جمع  تیدر سا  هاشرکت  یمال  یهاصورت  ی از روش    ی آوربورس اوراق 

بورس    یرسم   تیها در ساشده شرکت  یحسابرس  یمال  یاز صورت ها  از،یاطالعات پرداخته شد و اطالعات موردن

 .دیاستخراج گرد  نیکدال و نرم افزار ره آورد نو ت یاوراق بهادار تهران، سا

 

 جامعه و نمونه آماری 
  یهاده و حسابرسی شده شرکتش  ی بندمالی طبقه   یهادر پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده 

بورس   یهاشرکت  ه یپژوهش، کل ن یا یآمار  جامعه . شودیفعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده م

 :باشند ریز یارهایکه حائز مع باشدیم 1399تا  1393 های  سال یاوراق بهادار تهران ط

 .باشدوارد بورس اوراق بهادار شده   1393قبل از سال  .1

 .نداشته باشند یدر دوره مال رییدر طول دوره پژوهش، تغ .2

فعال  یهاجزء شرکت .3 در حوزه  و    هامه بی  ها،  بانک  ،گذاری  هیسرما  یهااز جمله شرکت   ،یمال  یهات یفعال 

ها  آن  ی متفاوت بوده و درآمد اصل  ت،یفعال  ت ی مؤسسات ازلحاظ ماه  نیا  کهنیا  ل ینباشند. به دل  یمؤسسات مال

ها متفاوت  شرکت  ریبا سا  تاًیلذا ماه   ،ها هستندشرکت   ریسا  ت یاست و وابسته به فعال  گذاری   هیسرماحاصل از  

 .حذف خواهند شد یاز نمونه مورد بررس ن، یو بنابرا  ی باشندم

  .هرسال باشد 29/12به  یها منتهآن  یدوره مال .4

 .در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده باشد 1399تا سال  .5
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 .اطالعات آن در دسترس باشد .6

 گزارش شده است:  ریها در جدول زشدن آن  لترینمونه و نحوه ف یهاشرکت  تعداد

 564 1399های پذیرفته شده تا پایان سال تعداد شرکت 

 (136) اند.وارد بورس شده 1393های که بعد از سال  شرکت  فیلتر اول 

 (59) گذاری سرمایههای مالی و شرکت  فیلتر دوم 

 (113) 29/12سال مالی غیر  فیلتر سوم

 (14) اند.تغییر سال مالی داده فیلتر چهارم

 (42) طی بازه زمانی تحقیق از بورس خارج شده باشد.  فیلتر پنجم 

 (91) اطالعات آن در دسترس نباشد  فیلتر ششم

 109 ها تعداد شرکت 

 

  ات یو آزمون فرض  یعنوان نمونه پژوهش، جهت بررسشرکت به   109  ی جامعه آمار  ی هاشرکت  ن یاز ب  ب یترتنیابه 

 شود.  یدر نظر گرفته م رینمونه بر اساس فرمول ز ی. تعداد شرکت ها دندیانتخاب گرد

 

 یافته های پژوهش 
 آمار توصیفی 

درصد از کل    58به این معناست که    بوده که  %58شود که متغیر اهرم مالی دارای میانگین  مشاهده می  2در جدول  

بوده که به    %41ها تامین شده است. متغیر زیان دارای میانگین  های مورد بررسی از محل بدهیها در شرکتدارایی

که   معناست  از شرکت  41این  زیان(  درصد  افزایش  )یا  کاهش سود  متوالی  سال  دو  طول  در  بررسی،  مورد  های 

-است که بیانگر آن است که ارزش بازاری شرکت  %267به ارزش دفتری دارای میانگین  اند. متغیر ارزش بازار  داشته 

بوده  %42ها بوده است. متغیر رشد فروش دارای میانگین برابر ارزش دفتری در این شرکت 67/2ای مورد بررسی، ه

درصد    42قبل،    های مورد بررسی در هر سال نسبت به سال که بیانگر این مطلب است که میزان فروش در شرکت

درصد از ارزش دفتری   13بوده که به این معناست که    %13ها دارای میانگین  رشد داشته است. متغیر بازده دارایی

 ها به سود خالص تبدیل شده است. دارایی

 :  آمار توصیفی 2جدول 

تعداد  

 مشاهده 
 متغیرها  میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

763 0.724040 0.000202 13.11042 0.071756 0.194578 
عدم تقارن اطالعاتی 

 حجم معامالت 

 خطای اقالم تعهدی  - 0.025392 - 0.009895 0.863358 - 0.996924 0.193705 763

 مدیریت ریسک 0.131782 0.204549 6.031324 - 4.570841 1.368001 763

 کمیته ریسک  0.473132 0.000000 1.000000 0.000000 0.499605 763

 اندازه شرکت 14.76637 14.62593 20.30722 11.12892 1.447008 763
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763 0.457464 0.0000008 5.021269 0.036595 0.176879 
نوسانات جریان نقد  

 عملیاتی 

 اهرم مالی  0.587019 0.568885 3.851721 0.025430 0.289116 763

 زیان 0.419397 0.000000 1.000000 0.000000 0.493784 763

 ارزش بازار به دفتری 2.679479 0.378121 49.82369 0.000349 6.860970 763

 رشد فروش 0.426511 0.214050 21.68595 - 1.000000 1.195654 763

763 0.152659 0.000000 1.472052 0.059776 0.099536 
خطا اقالم تعهدی  

 تجمعی 

 هابازده دارایی  0.138680 0.024494 3.953886 - 1.069552 0.406867 763

 

 آزمون توزیع متغیرها 

در آزمون فرضیه های تحقیق نرمال بودن توزیع متغیر   یکی از شروط الزم جهت استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون

وابسته است که در این تحقیق برای آزمون توزیع متغیرهای تحقیق و آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق از  

 ( استفاده شده است. Jarque-Beraآماره جارکا و برا)

 : توزیع متغیر وابسته 3جدول 

 متغیرها  و برا  آزمون جارک ارزش احتمال

 عدم تقارن اطالعاتی حجم معامالت  5.364861 0.069826

 خطای اقالم تعهدی  4.640521 0.071263

 

درصد    5( که معناداری آن بیشتر از  Jarque-Beraشود که با توجه به آماره جارکا و برا )مشاهده می  3در جدول  

 است، توزیع متغیر وابسته تحقیق نرمال است. 

 

 همبستگی متغیرهای تحقیق 

رود، تعیین ضریب همبستگی بین  بینی بکار میترین روشی که در تحقیقات پیش ترین و در عین حال مقدماتیاساسی

پیش  کننده متغیرهای  )پیش   بینی  وابسته  متغیر  و  کنترلی(  و  مقیاس)مستقل  اینکه  به  توجه  با  است.  شونده(  ها  بینی 

دهنده میزان  در این جدول عدد اول از باال نشان   شده است. مبستگی پیرسون استفاده باشند از آزمون های میفاصله 

 دهنده ارزش احتمال است.همبستگی و عدد دوم نشان 
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 : ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون 4جدول شماره 

 

ک
ت ریس

مدیری
 

ک 
کمیته ریس

ت 
اندازه شرک

 

ت جریان نقد  
نوسانا

عملیاتی 
اهرم مالی  

 

زیان
 

ش 
ارز

ی
بازار به دفتر

 

ش
رشد فرو

 

خطا اقالم تعهدی تجمعی 
 

ت 
مدیری

ک
ریس

 1.000         

-----         

کمیته  

ک
ریس

 

0.368 1.000        

0.000 -----        

اندازه  

ت 
شرک

 

0.679 0.438 1.000       

0.000 0.000 -----       

ت جریان  
نوسانا

نقد عملیاتی 
 0.193 - 0.172 - 0.239 - 1.000      

0.000 0.000 0.000 -----      

اهرم مالی 
 

0.068 0.122 0.033 0.024 1.000     

0.062 0.001 0.361 0.504 -----     

زیان
 0.041 - 0.002 0.048 - 0.057 0.009 1.000    

0.266 0.961 0.187 0.118 0.815 -----    

ش بازار  
ارز

ی
به دفتر

 

0.145 - 0.088 - 0.236 - 0.156 0.032 - 0.203 - 1.000   

0.0001 0.016 0.000 0.000 0.387 0.000 -----   

ش
رشد فرو

 

0.126 0.042 - 0.097 0.031 - 0.094 - 0.047 - 0.031 - 1.000  

0.0006 0.259 0.008 0.397 0.010 0.195 0.386 -----  

خطا اقالم 

تعهدی تجمعی 
 

0.034 0.038 0.035 0.205 0.019 - 0.023 0.007 0.032 - 1.000 

0.344 0.292 0.341 0.000 0.596 0.527 0.844 0.378 ----- 

بازده 

دارایی 
ها 

 

0.105 - 0.108 - 0.176 - 0.111 0.004 - 0.244 - 0.576 0.057 - 0.004 

0.004 0.003 0.000 0.002 0.898 0.000 0.000 0.118 0.895 

 

که بین متغیرهای مستقل  رابطه بین متغیرهای مستقل و کنترلی را با یکدیگر نشان داد. درصورتی  توان می  4از جدول  

توانند در یک مدل آماری قرار بگیرند. علت آن  و کنترلی رابطه همبستگی قوی وجود داشته باشد هر دو متغیر نمی

هیچ جفت متغیر مستقل و کنترلی    شودطور که در جدول مشاهده میوجود هم خطی در بین دو متغیر است. همان 

 رابطه همبستگی قوی با یکدیگر ندارند.
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 های پژوهش ارزیابی فرضیه

 های این پژوهش به شرح زیر بیان شده است:  های قبل فرضیه با توجه به مطالب بیان شده در فصل

 مدیریت ریسک بر خطا اقالم تعهدی تاثیرگذار است.  -1

 اقالم تعهدی تاثیرگذار است. کمیته ریسک شرکت بر خطا   -2

 مدیریت ریسک بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیرگذار است.  -3

شود. برای این منظور های پانل استفاده میهای پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات خطی داده برای ارزیابی فرضیه

 گیرد. لیمر، خودهمبستگی و هاسمن انجام می fآزمون ناهمسان واریانس، 

 ی واریانس بررسی ناهمسان

در مدل اخالل  بین جمالت  واریانس  ناهمسانی  وجود  بررسی  وایت  برای  آزمون  از  تحقیق،  در  استفاده شده  های 

 باشد:  به شرح جدول زیر می LRاستفاده شده است. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وایت 

 : نتایج آزمون ناهمسانی5جدول 

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل 

1 LR 1119.553 0.0000  ناهمسانی واریانس 

2 LR 1116.119 0.0000  ناهمسانی واریانس 

3 LR 3286.069 0.0000  ناهمسانی واریانس 

 

برای آزمون مدلهمانطور که مشاهده می یا  شود  یافته  تعمیم  مربعات  از روش حداقل  استفاده  به  نیاز  تحقیق  های 

EGLS  .است 

 

 بودن روش اثرات ثابت  آزمون معنی دار 

  Fلیمر و هاسمن استفاده نمود. نتایج آزمون    Fدار بودن روش اثرات ثابت، باید از دو آزمون  به منظور بررسی معنی

 لیمر به قرار زیر است:

 F (Test cross-section fixed effects ): نتایج آزمون آماره6جدول

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل 

1 Cross-section F 3.945738 0.0000 ها پانلداده 

2 Cross-section F 3.670183 0.0000 ها پانلداده 

3 Cross-section F 2.949632 0.0000 ها پانلداده 

 

های تحقیق، اثرات وجود داشته و برای مشخص نمودن نوع اثرات،  شود برای آزمون مدلهمانطور که مشاهده می

 باشد. نیاز به استفاده از آزمون هاسمن می

 نتایج آزمون هاسمن به قرار زیر است:
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 ( Hausman Test: نتایج آزمون هاسمن) 7جدول

 نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره شرح مدل 

1 Cross-section random 19.663029 0.0201 اثرات ثابت 

2 Cross-section random 20.715653 0.0140 اثرات ثابت 

3 Cross-section random 25.957384 0.0000 اثرات ثابت 

 

  باشد، بنابراین درصد می  5های تحقیق، احتمال بدست آمده کمتر از  باتوجه به اینکه در آزمون به عمل آمده برای مدل

 در هر سه مدل باید از روش اثرات ثابت استفاده نماییم.

 های تحقیق برآورد مدل

  مدیریت ریسکتحقیق پیش رو دارای سه مدل است. متغیر وابسته در مدل اول، خطا اقالم تعهدی است. متغیر مستقل،  

 باشد. نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:می

 رگرسیون مدل اول تحقیق : نتایج آزمون تحلیل  8جدول 

 احتمال  t آماره خطای معیار ضریب متغیرهای مدل 

 0.0000 - 5.349462 0.005000 - 0.026746 مدیریت ریسک

 0.0765 1.774496 0.004244 0.007531 اندازه شرکت

 0.5276 - 0.631973 0.010470 - 0.006617 نوسانات جریان نقد عملیاتی

 0.0339 2.125661 0.014558 0.030946 اهرم مالی 

 0.0179 - 2.373171 0.004453 - 0.010567 زیان

 0.0006 3.445257 0.000388 0.001336 ارزش بازار به دفتری

 0.3384 - 0.958169 0.003220 - 0.003085 رشد فروش

 0.0342 - 2.122828 0.018183 - 0.038599 خطا اقالم تعهدی تجمعی 

 0.0434 - 2.023558 0.009234 - 0.018686 هابازده دارایی 

 0.0193 - 2.346182 0.063726 - 0.149514 عرض از مبدا

 1.816175 دوربین واتسون  0.679967 ضریب تعیین تعدیل شده

 آزمون معناداری مدل 

 احتمال  آماره 

 F 309.5613 0.000000آماره 

 

ای خطی میان درصد است که بیانگر آن است که رابطه   5از    تر( کوچکFارزش احتمال آماره ضریب کلی )آماره 

 متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است.  

فوق مشاهده می متغیر مدیریت ریسک،  همچنین در جدول  برای  احتمال  ارزش  و عالمت    0000/0شود که  بوده 

توان  درصد است، می  5نفی است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از  ضریب برآوردی برای متغیر مذکور م
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در نتیجه فرضیه اول پژوهش   .گفت که رابطه منفی و معناداری بین مدیریت ریسک و خطا اقالم تعهدی وجود دارد

 گردد. تایید می

با   برابر  شده  تعدیل  تعیین  که    67ضریب  است  این  دهنده  نشان  و  تغییر  67درصد  توسط  درصد  وابسته  متغیر  ات 

 شود.  متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

باشد. نتایج آزمون این مدل به قرار  می  کمیته ریسکمتغیر وابسته در مدل دوم، خطا اقالم تعهدی است. متغیر مستقل،  

 زیر است:

 : نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مدل دوم تحقیق 9جدول 

 احتمال t آماره معیارخطای  ضریب متغیرهای مدل 

 0.0713 1.806902 0.008848 0.015987 کمیته ریسک 

 0.0000 5.726720 0.003344 0.019152 اندازه شرکت

 0.1439 - 1.463382 0.010702 - 0.015661 نوسانات جریان نقد عملیاتی

 0.2204 1.226754 0.013693 0.016797 اهرم مالی 

 0.0245 - 2.254259 0.004327 - 0.009754 زیان

 0.0004 3.581974 0.000383 0.001372 ارزش بازار به دفتری

 0.8923 - 0.135486 0.003100 - 0.000420 رشد فروش

 0.0161 - 2.412367 0.018465 - 0.044545 خطا اقالم تعهدی تجمعی 

 0.0199 - 2.333399 0.009672 - 0.022570 هابازده دارایی 

 0.0000 - 6.088728 0.051851 - 0.315709 عرض از مبدا

 1.790234 دوربین واتسون  0.683353 ضریب تعیین تعدیل شده 

 آزمون معناداری مدل 

 احتمال آماره 

 F 374.1123 0.000000آماره 

 

ای خطی میان درصد است که بیانگر آن است که رابطه   5تر از  ( کوچکFارزش احتمال آماره ضریب کلی )آماره 

 متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است.  

باشد. از آنجا که  می  0/ 0713شود که ارزش احتمال برای متغیر مدیریت ریسک،  همچنین در جدول فوق مشاهده می

ه ریسک و خطا اقالم تعهدی  توان گفت که رابطه معناداری بین کمیتدرصد است، می  5مقدار ارزش احتمال بیشتر از  

 شود.  در نتیجه فرضیه دوم پژوهش رد می .وجود ندارد

با   برابر  شده  تعدیل  تعیین  که    68ضریب  است  این  دهنده  نشان  و  توسط    68درصد  وابسته  متغیر  تغییرات  درصد 

 شود.متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

باشد. نتایج  می  مدیریت ریسکمعامالت است. متغیر مستقل،  متغیر وابسته در مدل سوم، عدم تقارن اطالعاتی حجم  

 آزمون این مدل به قرار زیر است: 
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 : نتایج آزمون تحلیل رگرسیون مدل سوم تحقیق 10جدول 

 احتمال  t آماره خطای معیار ضریب متغیرهای مدل 

 0.0128 3.095843 0.003965 0.012274 مدیریت ریسک

 0.0000 13.01639 0.002899 0.037736 اندازه شرکت

 0.0001 - 6.678559 0.004770 - 0.031856 نوسانات جریان نقد عملیاتی

 0.0198 - 2.826562 0.008340 - 0.023573 اهرم مالی 

 0.4602 0.771444 0.003695 0.002851 زیان

 0.0006 5.150876 0.000132 0.000679 ارزش بازار به دفتری

 0.0002 - 5.921880 0.002015 - 0.011932 رشد فروش

 0.9830 - 0.021965 0.020704 - 0.000455 خطا اقالم تعهدی تجمعی 

 0.1772 - 1.464154 0.006736 - 0.009863 هابازده دارایی 

 0.0000 - 7.537327 0.045537 - 0.343229 عرض از مبدا

 1.615653 دوربین واتسون  0.660581 ضریب تعیین تعدیل شده

 آزمون معناداری مدل 

 احتمال  آماره 

 F 18.12665 0.000000آماره 

 

ای خطی میان درصد است که بیانگر آن است که رابطه   5تر از  ( کوچکFارزش احتمال آماره ضریب کلی )آماره 

 الزم برخوردار است.   متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون از اعتبار آماری

فوق مشاهده می متغیر مدیریت ریسک،  همچنین در جدول  برای  احتمال  ارزش  و عالمت    0128/0شود که  بوده 

توان  درصد است، می  5ضریب برآوردی برای متغیر مذکور مثبت است. از آنجا که مقدار ارزش احتمال کمتر از  

در    .عدم تقارن اطالعاتی حجم معامالت سهام وجود دارد  گفت که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت ریسک و

 گردد. نتیجه فرضیه سوم پژوهش تایید می 

با   برابر  شده  تعدیل  تعیین  که    66ضریب  است  این  دهنده  نشان  و  توسط    66درصد  وابسته  متغیر  تغییرات  درصد 

 شود.  متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می

 

   گیرینتیجه
شرکت    یاقالم تعهد  یخطا برآوردعدم تقارن اطالعاتی و  بر    سکیر  تهیو کم  سکیر  تیریمد  ریپژوهش تاث  نیدر ا

قالب   در  بررس  ه یفرض  سه ها  گرفتند.   یمورد  آزمون   قرار  به  توجه  با  اول  فرضیه  تحلیلدر  و  طریق  ها  از  که  هایی 

در فصل چهار انجام شد همچنین با توجه به خروجی های نرم افزار ایویوز    رگرسیون خطی چند متغیره و همبستگی

نتیجه حاکی از این است که سطح معنی دار محاسبه شده   در بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر خطا اقالم تعهدی، 

باشد.  میدرصد می باشد. در نتیجه نشان دهنده وجود تاثیر مدیریت ریسک بر خطا اقالم تعهدی شرکت    5کوچکتر از  

باشد. بنابراین نتایج  ضریب محاسبه شده نیز نشان دهنده وجود رابطه معکوس)منفی( بین متغیرهای تحت بررسی می
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حاصل از تحقیق نشان داد که بین مدیریت ریسک با خطا اقالم تعهدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. در  

)مدیریت ریسک(،  متغیر وابسته)خطا اقالم تعهدی( کاهش و  میزان متغیر مستقل افزایش نتیجه می توان گفت که با

یابد. منظور از خطای میزان متغیر مستقل)مدیریت ریسک(؛ متغیر وابسته )خطا اقالم تعهدی( افزایش می با کاهش

اقالم تعهدی همان مدیریت سود تعهدی شرکت ها است. مدیریت ریسک باعث می شود شرکت ها در زمینه اقالمی 

ود، هزینه دارایی ها، روش فروش، هزینه مواد اولیه و تجهیزات و... برنامه ریزی دقیق تری انجام دهند، به  همچون س

همین دلیل شرکت های مذبور در آینده با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.از سوی دیگر مدیریت ریسک به  

نتیجه هنگامی که مدیریت ریسک به طور  جهت نشان دادن سود به مقدار بیشتر از واقع برای سهام داران است در  

صحیح صورت بگیرد شرکت با مشکالت کمتری رو به رو می شود و سود شرکت قابل پیش بینی تر خواهد بود.  

بین   بیانگر وجود رابطه ای منفی و معنی دار  عالوه بر این مدیران شرکت توانایی مدیریت سود کمتری دارند که 

مطالعه ی جانستون و   آمده ازدستاست. نتیجه آزمون این فرضیه، با نتیجه به   مدیریت ریسک و خطا اقالم تعهدی

 سویلئو هم راستا بود. 

هایی که از طریق رگرسیون خطی چند متغیره و همبستگی در فصل چهار  ها و تحلیلدر فرضیه دوم با توجه به آزمون

بررس ایویوز در  افزار  نرم  های  به خروجی  توجه  با  اقالم  ی  انجام شد همچنین  بر خطا  تاثیر کمیته ریسک شرکت 

درصد می باشد. در نتیجه نشان دهنده    5تعهدی، نتیجه حاکی از این است که سطح معنی دار محاسبه شده بزرگتر از  

تعهدی می اقالم  بر خطا  تاثیر کمیته ریسک شرکت   به که است مدونی منشور دارای ریسک باشد. کمیتهعدم 

 ریسک تحمل  حدود  و  ریسک اشتهای  شرکتی، اهداف  بنگاه،  ریسک  کمیته  .ستا رسیده  مدیره  هیأت  تصویب 

 نظارت ریسک به  مناسب  واکنش تعیین و ریسکها  ارزیابی و  شناسایی فرآیندهای  بر مینماید. این کمیته تعیین را

 نیز شاخصهایی و  اهداف  برای  را معیارهایی و  کرده تعیین  را  تجاری واحد یک ریسکهای کل مذکور کند. کمیتهمی

 و کافی سرمایه و منابع مسئول تخصیص  ریسک نماید. کمیتهمی تعیین آنها بر مرتبط کلیدی  ریسکهای برای را

 ریسک مدیریت در  شفافیت  به افزایش  میتواند  ریسک  مدیریت  باشد. کمیتهمی آنها خصوص  در  ریزیبرنامه و الزم

رود که دهد. لذا انتظار می افزایش را ریسک با مدیریت مرتبط فرآیندهای و ریسکها از مدیران درک و شود منجر

تر شود اما کمیته ریسک تاثیر معناداری بر خطای اقالم تعهدی  با وجود کمیته ریسک، سود شرکت قابل پیشبینی

 ندارد. 

اطالعاتی تقارن  بر عدم  هستیم که مدیریت ریسک  این عبارت  دنبال آزمون  به  ما  بر حجم    در فرضیه سوم  مبتنی 

ارزیابی تاثیر مدیریت  انجام شد،  این فرضیه که در فصل چهارم  از آزمون  تاثیرگذار است. هدف  معامالت سهام 

ریسک بر حجم معامالت سهام است. با توجه به نتایج حاصل، بین مدیریت ریسک و حجم معامالت سهام رابطه  

(،  2020آمده از تحقیقات جانستون و سوئلو )دستبا نتیجه به مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون این فرضیه، 

(، هم راستا می باشد. جانستون و سوئلو  1395(، واقفی و جعفری ) 1395) (، حیدری و همکاران2019وو و همکاران )

داشتن یک برنامه مدیریت ریسک سازمانی با خطای برآورد اقالم تعهدی ارتباط  در پژوهش خود نشان دادند که  

فی دارد و داشتن یک برنامه مدیریت ریسک سازمانی با اقالم تعهدی غیر عادی امضا شده ارتباط مثبتی دارد. لذا  من

تواند عدم تقارن  مدیریت ریسک سازمانی درک مدیران از شرکت و خطرات احتمالی آن را بهبود می بخشد و می

و همکارانش در پژوهشی به وجود رابطه منفی بین  اطالعاتی را کاهش داده و بر حجم معامالت تاثیرگذار باشد. وو 
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استقالل هیئت مدیره و عدم تقارن اطالعاتی پی بردند و این نشان از آن دارد که مدیران مستقل در زمینه کاهش عدم  

واقفی و جعفری نیز در پژوهشی بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطالعاتی    تقارن اطالعاتی نقش مؤثرتری دارند.

عناداری یافت نمودند. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح  رابطه م

ها، منظور از متغیر مدیریت ریسک، این است که شرکت ها سعی در کنترل باشد. طبق یافتهعدم تقارن اطالعاتی می

بیشتر نشود و از طرفی منظ ور از متغیر حجم معامالت، عدم تقارن اطالعاتی  کردن ریسک خود دارند تا از حدی 

است. عدم تقارن اطالعاتی یعنی تعدادی از افراد به اطالعات دسترسی دارند و افراد دیگر به آن اطالعات دسترسی  

ندارند. برای متوجه شدن اینکه چه کسانی اطالعات دارند و چه کسانی اطالعات ندارند از معیار حجم معامالت 

شود یعنی حجم معامالتی که در شرکت انجام شده نسبت به سایر گروه های هم صنعت خودش فرق می   استفاده می

کند که این باعث ایجاد شکاف می شود. برای از بین بردن این شکاف باید بر روی عدم تقارن اطالعاتی تمرکز 

هتری قرار می دهدو ریسک  نمود. در شرکت هایی که مدیریت ریسک رعایت می شود طبیعتا شرکت را در شرایط ب

را برای سهام داران کم تر می کند و شرایط را برای آنها مطلوب تر می کند و سرمایه گذاری را کم ریسک ترو  

 مطلوب تر می کند.

 

 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج پژوهش

طح سود شود. از آنجایی  همان طور که نتیجه فرضیه اول نشان داد مدیریت ریسک می توتند باعث کاهش مدیریت س

که مدیریت سود یک عامل منفی برای سهام داران و مالکان در نظر گرفته می شود و شرکت را در شرایطی به دور  

از واقعیت به آن ها نشان می دهد، به همین جهت یافته های این تحقیق می تواند برای سهام داران مفید باشد. در نتیجه  

ی توصیه می شود در زمینه ی مدیریت ریسک شرکت ها اقدامات قابل توجهی همچون  به سهامداران و هیات مدیره  

برگزاری جلسات کمیته ریسک، ارائه و تفسیر گزارش های مدیریت ریسک و... را انجام دهند تا مشکل مدیریت 

 ریسک در شرکت ها کاهش پیدا کند و منافع سهامداران به درستی رعایت شود. 

فرضیه سوم پژوهش، بین مدیریت ریسک و حجم معامالت سهام رابطه منفی و معناداری وجود  با توجه به تایید شدن  

دارد. لذا به شرکت ها و سرمایه گذاران توصیه می شود که سعی کنند مدیرانی را استخدام کنند که دارای تسلط  

امر باعث کاهش عدم تقارن  یرتر باشد که این  پذباالیی در مدیریت ریسک بوده تا در شرایط بحرانی، شرکت کنترل

 شود. یتر میفیتشود و عملکرد شرکت با ک اطالعات شده و در نتیجه نصمیمات بهتری گرفته می

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش

ها از لیست نمونه پژوهش  گذاری، این شرکتهای مالی و سرمایهدر این پژوهش به علت ماهیت متفاوت شرکت

گذاری مورد بررسی قرار  های مالی و سرمایههای آتی، تنها شرکتگردد که در پژوهشحذف شدند. پیشنهاد می

 گرفته و نتایج مقایسه گردد. 

گردد که نتایج حاصل از تحقیق حاضر در مورد صنایع مختلف به تفکیک صنعت خاص انجام شود و  پیشنهاد می

 نتایج مقایسه گردد.

 



 
  

یاقالم تعهد یو خطا برآوردی بر عدم تقارن اطالعات  سکیر تهیو کم سکی ر تیریمد ریتاث   ⁞ 20 

 

 محدودیت های پژوهش

های محاسباتی گوناگونی وجود دارد که امکان بررسی های موجود در این پژوهش، روشبه منظور محاسبه متغیر

باشد. لذا برای محاسبه هر متغیر، تنها از یک روش محاسباتی استفاده شده است. در  پذیر نمیها امکانتمامی روش

 شد.  های محاسباتی، احتماال نتایج متفاوتی حاصل میصورت استفاده از سایر روش
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Abstract 

The main goal of this research is the impact of management and risk 

committee on information asymmetry and estimation error of accruals. The 

method of this research is practical. Also, this research is longitudinal in 

terms of the research time, and it is analytical in terms of purpose. Also, this 

research is of the correlation-regression analysis type. The research period 

is 7 years from 2013 to 2019. The statistical population included all the 

companies listed to the Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses and 

determine the relationship between variables, econometric models have been 

used and the relevant hypotheses have been investigated using the panel 

multivariate regression method. The results of the research showed that risk 

management has a negative and significant effect on error of accruals. The 

risk committee does not have a significant effect on the error of accruals. 

Risk management has a positive effect on information asymmetry. 

Keywords: risk management, information asymmetry, estimation error of 

accruals, risk committee . 
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