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چكیده
در این پژوهش ،نقش میانجی عدم تقارن اطالعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین
مالی با رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری بررسی میشود .برای دستیابی به اهداف پژوهش 99 ،شرکت از
بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1385الی  ،1392برای نمونة آماری انتخاب
شدند .عدم تقارن اطالعاتی به کمك متغیرهای مشاهدهپذیر نوسانات قیمت سهام ،خطای پیشبینی سود ،اندازة
شرکت و فرصتهای رشد اندازهگیری میشود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجههای اندازة مؤسسة
حسابرسی ،نوع اظهارنظر حسابرس ،دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام میگیرد .همچنین،
نسبت جمع بدهیها به جمع داراییها به عنوان متغیر وابسته ،متغیر معرف سیاستهای تأمین مالی در نظر گرفتهشده
است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز بهعنوان متغیرهای کنترلی ،وارد الگوی پژوهش شدهاند .نتایج حاکی
از آن است که کیفیت باالی خدمات حسابرسی مستقل ،تمایل شرکتها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی
را افزایش میدهد .همچنین ،نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطالعاتی ندارد.
ازاینرو ،متغیر عدم تقارن اطالعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین مالی را میانجیگری نمیکند
و اینکه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.
واژه هاي كلیدي :الگوسازی معادالت ساختاری ،ساختار سرمایه ،سیاستهای تأمین مالی ،عدم تقارن
اطالعاتی ،کیفیت حسابرسی.
طبقهبندی موضوعیM42 ،G32 ،G14 ،D82 :

 .1کد  DOIمقاله10.22051/jfm.2018.11708.1146 :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکدة اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران ،نویسندة مسئولEmail:m.heydari@urmia.ac.ir ،
 .3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکدة اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایرانEmail:bahman.ghaderi67@yahoo.com ،
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مقدمه
در بررسی سیاستهای تأمین مالی یا به عبارتی ساختار سرمایه ،تالش میشود ترکیب منابع مالی
مختلف مورداستفاده در تأمین مالی فعالیتها و سرمایهگذاریهای موردنیاز واحد تجاری ،تبیین شود
(دارابی .)1395 ،هدف از تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی واحد تجاری
بهمنظور بیشینهسازی ثروت سهامداران است؛ زیرا سیاستهای تأمین مالی مطلوب ،موجب کاهش
هزینههای شرکت و افزایش ارزش بازار آن میگردد .این موضوع که شرکتها چگونه ساختار
سرمایة خود را انتخاب و تعدیل میکنند ،مدتها در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده
و هنوز هم منشأ بحثهای فراوان است .این امر ،موجب شده ،دامنة پژوهشهای انجامشده در حوزه
ساختار سرمایه گسترش یابد و بهمنظور تعیین رفتار واقعی تأمین مالی شرکتها ،دیدگاهها و
نظریههای متفاوتی پیرامون ساختار بهینه سرمایه ،مطرح گردد (خالقیمقدم و باغومیان .)1385 ،در
یك طبقهبندی کلی ،پژوهشهای انجامشده در زمینة سیاستهای تأمین مالی یا همان تعیین ساختار
سرمایه ،چهار گروه پژوهشهای مبتنی بر هزینههای نمایندگی ،پژوهشهای مبتنی بر اطالعات
نامتقارن ،پژوهشهای مبتنی بر تعامل بازار محصول و عوامل تولید و پژوهشهای مبتنی بر کنترل
شرکت را شامل میشود (احمدپور و سلیمی .)1386 ،ازاینرو ،در پژوهش حاضر اثر کیفیت
حسابرسی بهعنوان سازوکاری نظارتی جهت تقلیل هزینههای نمایندگی بهعنوان عاملی اثرگذار بر
سیاست های تأمین مالی (ساختار سرمایه) با در نظر گرفتن نقش عدم تقارن اطالعاتی بهعنوان متغیر
میانجی ،موردمطالعه قرارگرفته است تا از این طریق ،پاسخ سؤالهای مطرح شدة ذیل ،تشریح گردد:





آیا کیفیت حسابرسی بر سیاستهای تأمین مالی شرکتها اثرگذار است؟
آیا کیفیت حسابرسی بر سطح عدم تقارن اطالعاتی اثرگذار است؟
آیا عدم تقارن اطالعاتی بر سیاستهای تأمین مالی اثرگذار است؟
آیا کیفیت ح سابر سی بر سیا ستهای تأمین مالی با در نظر گرفتن عدم تقارن اطالعاتی
بهعنوان متغیر میانجی اثرگذار خواهد بود؟

در ادامه مقاله و در بخش ادبیات پژوهش ،بهمنظور تشریح چرایی مطرحشدن هر یك از
سؤالهای فوق ،ابتدا تعاریفی از سیاستهای تأمین مالی ،عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت حسابرسی
و رابطه بین آنها و پیشینهای از مطالعات انجامشده ارائه میشود .سپس با تدوین فرضیه متناسب با
هر سؤال ،تالش میشود شواهدی مناسب در رابطه باسیاستهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده
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در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد؛ زیرا مسئله چگونگی تعیین ساختار سرمایه شرکت هم
میتواند موجب افزایش ثروت سهامداران شود و هم میتواند هزینههای سنگینی ازجمله هزینههای
نمایندگی ،آشفتگی مالی و حتی ورشکستگی را بر سهامداران تحمیل نماید .ازاینرو ،بررسی عوامل
مؤثر بر سیاستهای تأمین مالی ،موضوعی بنیادی برای بازار سرمایه محسوب میگردد.
مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
ساختار سرمايه (متغیر معرف سیاستهاي تأمین مالي)

برای ساختار سرمایه تعاریف مختلفی ارائهشده است .در یکی از این تعاریف ،ساختار سرمایه بهصورت
ادعاهای کلی بر داراییهای شرکت ،تعادل بین بدهیها و داراییها ،ماهیت داراییها و ترکیب استقراض
شرکت در نظر گفتهشده است .با توجه به تصمیمات مدیریت نسبت به چگونگی تأمین منابع موردنیاز شرکت،
ساختار سرمایه میتواند حقوق مالکانه ،الزامات بازپرداخت ،ادعا بر داراییها ،ادعا بر سود ،قابلیت سودآوری،
درجه ریسك ،انعطافپذیری مالی و عملیاتی واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهد (احمدپور و سلیمی.)1386 ،
تعیین روش تأمین مالی مناسب در جهت افزایش سودآوری و حفظ حیات شرکتها ازجمله عوامل مهم و
حیاتی است .ازاینرو ،مفهوم ساختار سرمایه بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر ارزشگذاری و
جهتگیری بنگاههای اقتصادی در بازار سرمایه مطرح است (پورزمانی و جمشیدی .)1394 ،بر این اساس،
ترکیب مناسب منابع مالی که میتواند منجر به دستیابی شرکت به سطح مطلوب ارزش شود ،ساختار بهینه
سرمایه نامیده میشود (حسنی ،پاکمرام.)1396 ،
عدم تقارن اطالعاتي

یکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیری ،دستیابی به اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.
درصورتیکه اطالعات موردنیاز بهصورت نامتقارن بین افراد توزیع شود ،ممکن است نتایج متفاوتی را نسبت
به موضوعی واحد سبب شود (قائمی و وطندوست  .)1384نا قرینگی اطالعاتی ،پدیدهای منفی است که
تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی توسط سرمایهگذاران را به دنبال دارد .عدم تقارن اطالعاتی زمانی به وجود
میآید که یكطرف قرارداد یا معامله از آگاهی اطالعاتی بیشتری برخوردار باشد ،مشروط بر اینکه از این
اطالعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر ،بهطور مؤثر (و به نفع خود) استفاده نماید (کالرکسون و
همپژوهان .)2007 ،درواقع ،عدم تقارن اطالعاتی ناشی از اختالفزمانی در دریافت اطالعات میان گروههای
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مختلف ازجمله گروههای درونسازمانی و برونسازمانی و خود سرمایهگذاران است (نظری و همپژوهان،
 .)1391پدیده عدم تقارن اطالعاتی از آنجا ناشی میشود که سرمایهگذاران تصمیمهای مالی خود را بر اساس
اطالعاتی اتخاذ مینمایند که توسط گروه مدیریت شرکت تهیهشده است و این در حالی است که بر اساس
نظریه نمایندگی ،بین منافع مدیریت و سهامداران ،تضاد بالقوهای وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان ادعا نمود که
عدم تقارن اطالعاتی بین گروه مدیریت و سهامداران موضوعی بنیادی برای بازار سرمایه محسوب میگردد
(فرانکل و لی.)2004 ،
كیفیت حسابرسي

کیفیت حسابرسی ،مفهومی چندوجهی است که میتوان آن را از دیدگاههای مختلف
موردبررسی قرارداد .در یك دیدگاه ،گزارش حسابرسی بهعنوان یك محصول موردتوجه قرار
میگیرد و کیفیت این محصول از جهت مطابقت با استانداردهای تعیینشده بیانگر کیفیت حسابرسی
میباشد .در دیدگاهی دیگر ،حسابرسی بهعنوان یك خدمت در نظر گرفته میشود که این خدمت
باید توسط اشخاص واجد شرایط ارائه گردد که فرایند انجام این خدمت و ارائه گزارش نتایج آن،
تابع ضوابط و استانداردهای خاص است؛ بنابراین ،درصورتیکه ارائه خدمت مزبور ،از نقطه شروع
تا نقطه پایان که گزارش حسابرسی است ،مطابق با استانداردها و ضوابط تعیینشده انجام شود ،از
کیفیت الزم برخوردار است (مشایخی و همپژوهان .)1392 ،یك تعریف متداول از کیفیت
حسابرسی توسط دیآنجلو ( )1981ارائهشده است .وی کیفیت حسابرسی را ارزیابی (استنباط) بازار
از احتمال این موضوع تعریف کرده است که حسابرس بتواند موارد تحریفهای بااهمیت در
صورتهای مالی و یا سامانه گزارشگری مالی صاحبکار را کشف (مرتبط با شایستگی حسابرس)
و گزارش (مرتبط با استقالل حسابرس) نماید .تیتمن و ترومن ( )1986کیفیت حسابرسی را میزان
صحت و درستی اطالعاتی تعریف کردهاند که پس از حسابرسی صورتهای مالی در اختیار
سرمایهگذاران قرار میگیرد (صالحی و فالحگنجه1395 ،؛ حساس یگانه و جعفری.)1389 ،
كیفیت حسابرسي و سیاستهاي تأمین مالي

ازآنجاکه واحدهای اقتصادی ،همواره بهمنظور افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران به دنبال کاهش
هزینه سرمایه خود هستند ،میتوانند با ارائه صورتهای مالی که باکیفیت باال حسابرسی شدهاند ،به اهداف خود
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دست یابند؛ چراکه بدون انجام حسابرسی یا حسابرسی باکیفیت پایین ،سرمایهگذاران و اعتباردهندگان خارج
از شرکت ،نسبت به اطالعات تهیهشده بهوسیله مدیریت تردید خواهند کرد؛ بنابراین ،یا سرمایهگذاری نمیکنند
یا نرخ بازده بسیار باالیی را به علت پذیرفتن ریسك ،طلب میکنند (خدادادی و همپژوهان .)1395 ،کریشنان
( )2003بیان میدارد ،ضعف حسابرسی باعث میشود کارایی و نظارت بر رفتار فرصتطلبانه مدیریت کاهش
یابد و این موضوع میتواند بر رابطه اعتباردهندگان از طریق افزایش تضاد منافع و افزایش عدم تقارن اطالعاتی
تأثیر بگذارد و از سوی دیگر ریسك اعتباری شرکت نیز افزایش یابد که همه این موارد ،در هزینه بدهی شرکت
متبلور میشود و هرگونه تغییر در هزینه بدهی به تغییر در ساختار سرمایه میانجامد .ایتونن ( )2010نیز معتقد
است ،هزینههای نمایندگی ،نرخ بازدهی مورد انتظار و صرف ریسك همگی از عواملی هستند که بهطور
مستقیم بر ساختار سرمایه تأثیر میگذارند و یك حسابرسی باکیفیت مطلوب ،با کاهش دادن آنها ،موجب
هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایهگذاران میشود و میتواند بر ساختار سرمایه ،تأثیر گذارد.
عدم تقارن اطالعاتي و سیاستهاي تأمین مالي

مطابق با نظریه عدم تقارن اطالعاتی ،مدیران و دیگر گردانندگان عملیات واحد تجاری،
اطالعاتی درباره بازده و وضعیت سرمایهگذاری شرکت دارند که افراد بیرون شرکت از آن
بیخبرند .درصورتیکه اطالعات درونی بیانگر آیندهای مطلوب برای شرکت باشد ،مدیران ترجیح
میدهند در ساختار سرمایه از بدهی بیشتر استفاده نمایند .بهعبارتدیگر ،با تأمین مالی از محل
بدهی و عدم ورود سهامداران جدید ،منافع آتی برای سهامداران فعلی باقی خواهد ماند .برعکس،
درصورتیکه وضعیت آینده شرکت مطلوب پیشبینی نشود ،مدیران شرکت که از این موضوع آگاه
هستند ،ترجیح میدهند از راه انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه ،تأمین مالی نمایند .از سوی دیگر،
تعیین ساختار سرمایه ،نوعی عالمت دادن به افراد برونسازمانی است .تأمین مالی از محل بدهی
بیانگر آینده مطلوب شرکت است؛ اما اگر شرکت از راه انتشار سهام جدید تأمین مالی کند ،نوعی
عالمت منفی درباره آینده شرکت به شمار میرود (احمد پور و سلیمی .)1386 ،مییرز و مجلوف
( )1984معتقدند ،به دلیل پدیده نا قرینگی اطالعاتی بین مدیران و دیگر گروههای ذینفع ،مدیران
بهمنظور تأمین مالی ،سلسله مراتبی را طی میکنند .به این معنی که در شرایط عدم تقارن اطالعاتی،
مدیران تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت را بر منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند
(کردستانی و فدائی کلورزی.)1391 ،
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كیفیت حسابرسي و عدم تقارن اطالعاتي

در ادبیات پژوهشی مرتبط باکیفیت حسابرسی ،این موضوع مطرح است که هر چه حسابرسیهای
انجامشده از کیفیت باالتری برخوردار باشد ،عدم تقارن اطالعاتی کمتری میان معاملهگران وجود خواهد
داشت .چندین دلیل برای این موضوع مطرح است .اول اینکه کیفیت حسابرسی باالتر سبب بهبود کیفیت
افشاشده و افشای باکیفیت با افزایش دامنه اطالعاتی عمومی سرمایهگذاران و وارد نمودن اطالعات
خصوصی به محدوده اطالعات عمومی ،سبب کاهش عدم توازن اطالعاتی میان معاملهگران میشود .دوم،
افشای اطالعات عمومی سبب باورهای مشابه برای معاملهگران شده و احتکار اطالعاتی معاملهگران مطلع را
کاهش میدهد .همچنین ،بهبود کیفیت افشای اطالعات ،انگیزه سرمایهگذاران برای جستجوی اطالعات
خصوصی را با کاهش منافع مورد انتظار حاصل از این اطالعات کاهش میدهد .ازآنجاییکه کیفیت
حسابرسی یکی از اجزای اطالعات افشاشده است ،هر چه کیفیت حسابرسی باالتر باشد ،عدم تقارن
اطالعاتی نیز کاهش مییابد (کلینچ و همپژوهان2012 ،؛ بهبهانینیا و معصومی.)1395 ،
پیشینه پژوهش
در جدول ( ،)1خالصهای از نتایج مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش بهصورت تفکیكشده ارائهشده است.
جدول  .1مروری بر پیشینه پژوهش
پژوهشگران

کشور

نتایج

سال

الف) پژوهشهای مرتبط باکیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین مالی:
آمریکا
چانگ و

شرکتهای ح سابر سی شده تو سط مؤ س سا

ح سابر سی بزرگ در

مقای سه با شرکتهای ح سابر سی شده تو سط مؤ س سا

ح سابر سی

کوچ  ،تأمین مالی از محل انتشرررار سرررهام را بر تأمین مالی از محل

همپژوهان

2009

باالچاندرام و

آمریکا

شرکتهایی که هزینههای حسابرسی بیشتری پرداختنمودهاند ،تمایل

همپژوهان

2015

بیشتری به تأمین مالی از محل بدهیها داشتهاند.

بدهیها ترجیح میدهند.

آنمول

استرالیا
2015

شرکتهای با حقالزحمه حسابرسی بیشتر ،نسبت بدهی باالتری دارند.
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ننزی

اندونزی
2017
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کیفیت حسابرسی تأثیری بر سیاستهای تأمین مالی شرکتها ندارد.

علویطبری و

ایران

هاشمیان

1390

میرزائیان

ایران

بین کیفیت حسابرسی و نوع تأمین مالی رابطه معنیداری ضعیفی وجود

دهکردی

1390

دارد.

مهربانپور و

ایران

باال رفتن کیفیت ح سابر سی تأثیری بر تأمین مالی از محل صدور سهام

زمانی

1395

عادی نداشته است.

خدادادی و

ایران

اندازه مؤسرررسررره حسرررابرسررری ،رابطه مثبت و معنادار و حقالزحمه

همپژوهان

1395

حسابرسی ،رابطه منفی معناداری با ساختار سرمایهدارند.

کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر نسبت بدهی شرکتها ندارد.

) پژوهشهای مرتبط باکیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی:
یوسال و گول
وریسی

آمریکا

حسابرسی باکیفیت باال ،ریس

2008

کوتاهتر و افزایش تعداد وامدهندگان) و عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد.

ترکیه
2013
اسپانیا

ََبَد و همپژوهان
ا

ملکیان و
همپژوهان
امیر رستگار

دهداری

حجازی و

2015
ایران
1390

اعتباری (از طریق کاهش نرخ بهره ،سررسید

افزایش کیفیت حسابرسی ،منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود.
سررطح عدم تقارن اطالعاتی در شرررکتهایی که گزارش حسررابرسرری
تعدیل شده داشتهاند ،بیشتر از شرکتهایی بوده که گزارش حسابرسی
مقبول دریافت کردهاند.
بین مؤ س سا

بزرگ ح سابر سی و عدم تقارن اطالعاتی رابطة معنادار

وجود ندارد؛ اما بین تعداد سررالهای متوالی حسررابرسرری و عدم تقارن
اطالعاتی رابطة منفی و معنادار وجود دارد.

ایران

ت ص

1392

است .ولی اندازة مؤسسة حسابرسی تأثیری در کاهش عدم تقارن اطالعا ندارد.

ایران

ح سابرس و سنوا ح سابر سی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی مؤثر

اندازة مؤ س سة ح سابر سی و ت ص

ح سابرس در صنعت  ،باعث

کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشرروند .ولی ،دوره تصرردی حسررابرس،

1392

اثری در کاهش عدم تقارن اطالعاتی ندارد.

ایران

چرخش مؤسسه حسابرسی باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی می شود

همپژوهان

1395

بهبهانینیا و

ایران

معصومی

1395

و اینکه اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدیگری حسابرسی ،اثر بر
عدم تقارن اطالعاتی ندارد.
عدم اثرگذاری کیفیت حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی.
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) پژوهشهای مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی و سیاستهای تأمین مالی:
انگلستان
پیتاچی

بعد از تصویب آییننامه افشای منصفانه ،شرکتهای با سطح عدم تقارن
اطالعاتی باالتر در مقایسررره با شررررکتهایی که از سرررطح عدم تقارن

2015

اطالعاتی پایینتری برخوردار هسرررتند ،تأمین مالی از محل بدهی را به
سایر گزینههای تأمین مالی ترجیح دادهاند.

بینالمللی

شرکتهای با سطح عدم تقارن اطالعاتی باالتر ،تمایل بیشتری به تأمین مالی
از محل بدهیها دارند .ولی به دلیل اثرا متفاو ناقرینگی اطالعاتی بر هزینه
سرررمایه منابع م تلف تأمین مالی؛ احتماالً شرررکتها گرایش کمتری به تأمین
مالی از محل بدهیهای بلندمد

گااُو و ژو
2015

دا شته با شند .شایان ذکر ا ست ،رابطة مثبت

بین عدم تقارن اطالعاتی و ن سبت اهرمی ،بیشتر در ک شورهای با نظام بانکی
توسررر عه یاف ته ،ب ش قوانین و مقررا

قانونی مق تدر و بازار های دارای

سیاستهای افشای قوی ،مشاهده گردید.
فوسو و

انگلستان

همپژوهان

2016

محل بدهی را کاهش میدهد.

ایران

بین عدم تقارن اطالعاتی با نسبت کل بدهی بهکل حقوق صاحبان سهام،
نسررربت کل بدهی بهکل دارایی و نسررربت بدهیهای کوتاهمد

کاشانیپور و
مؤمنی یانسری

افزای ش عدم تقارن اطالعاتی ،تمایل واحدهای تجاری به تأمین مالی از

1391

بهکل

دارایی راب طه مث بت و مع نادار وجود دارد .در حالی که بین عدم ت قارن
اطالعاتی با ن سبت بدهیهای بلندمد

بهکل داراییها ،رابطه معنیداری

مشاهده نگردید.
ایران

معنادار و بین کسرررری مالی و تغییرا

کردستانی و
فدائی کلورزی

بین عدم ت قارن اطال عاتی و تغییرا

1391

بدهی های بل ند مد
بدهی بلندمد

راب طه منفی
رابطه مثبت و

معنادار وجود دارد .از سوی دیگر ،بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم مالی
و همچنین ،بین عدم ت قارن اطال عاتی و تغییرا

اهرم مالی ارت باط

معناداری وجود ندارد.

با توجه به ادبیات پژوهش و نیز مطالعات تجربی صورت پذیرفتهشده ،مشخص میشود که ارتباط
بین کیفیت حسابرسی با سیاستهای تأمین مالی ،کیفیت حسابرسی با عدم تقارن اطالعاتی و عدم
تقارن اطالعاتی با سیاستهای تأمین مالی بهصورت جداگانه بررسیشده است .این در حالی است
که پژوهش حاضر با طرح ارتباط میان این سه مؤلفه بهصورت یکجا و در یك الگو ،عالوه بر
توسعهبخشی ادبیات نظری بحث عوامل مؤثر بر سیاستهای تأمین مالی ،با بهکارگیری الگوسازی

101

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطالعاتی در تبیین رابطة بین ...

معادالت ساختاری  1در بررسی جوانب مختلف روابط احتمالی بین مؤلفههای مذکور ،نخستین
پژوهش در این حوزه محسوب میگردد.
فرضیههاي پژوهش
با عنایت به مطالب پیشگفته در بخش مقدمه ،ادبیات و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش
بهصورت ذیل تدوینشده است:
فرضیه  :1کیفیت حسابرسی ،اثر معناداری بر سیاستهای تأمین مالی دارد.
فرضیه  :2کیفیت حسابرسی ،اثر معناداری بر عدم تقارن اطالعاتی دارد.
فرضیه  :3عدم تقارن اطالعاتی ،اثر معناداری بر سیاستهای تأمین مالی دارد.
فرضیه  :4بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین مالی با اثر میانجی عدم تقارن اطالعاتی،
رابطه معنادار وجود دارد.
الگوي مفهومي پژوهش
در شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش بر اساس رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری
ترسیمشده است .دالیل انتخاب این روش را میتوان به این صورت برشمرد :اول؛ در ادبیات علوم
مالی و حسابداری ،عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت حسابرسی با توجه به ماهیت چندبعدی آنها و
همچنین ،ازآنجاکه بهصورت مستقیم برای پژوهشگر قابلمشاهده و اندازهگیری نیستند ،بهعنوان
متغیرهای پنهان قابلتعریف میباشند .ازاینرو ،متغیر پنهان باید برحسب نوع رفتاری که بیانگر آن
متغیر است ،بر اساس یك سری متغیرهای مشاهدهپذیر

2

اندازهگیری گردد .دوم؛ عالوه بر

پژوهشهای خارج از کشور ،در پژوهشهای داخلی که تأثیر کیفیت حسابرسی بر ساختار سرمایه
مور مطالعه قرارگرفته است (علویطبری و هاشمیان1390 ،؛ میرزائیان دهکردی1390 ،؛ خدادادی و
همپژوهان )1395 ،تنها از اندازه مؤسسه حسابرسی بهعنوان متغیر معرف کیفیت حسابرسی
استفادهشده است یا متغیرهای مختلف معرف کیفیت حسابرسی مانند حقالزحمه حسابرسی و اندازه
مؤسسه حسابرسی را بهصورت مجزا ،در الگوهای رگرسیونی چند متغیره موردبررسی و آزمون قرار
1. Structural Equaotion Modeling Approach
2. Observable Variable
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دادهاند .یا در پژوهشهای دیگر که رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی بررسیشده
است (حجازی و همکاران )1395 ،از معیار نسبت هزینههای عملیاتی به فروش شرکت (که معیاری
برای هزینه نمایندگی است نه تقارن اطالعاتی) برای تعریف عدم تقارن اطالعاتی ،استفاده نمودهاند.
همچنین ،در بررسی رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی با ساختار سرمایه (کاشانیپور و مؤمنی یانسری،
1391؛ کردستانی و فدائی کلورزی )1391 ،تنها از متغیر شکاف قیمتی بهعنوان متغیر معرف عدم
تقارن اطالعاتی استفادهشده است .همانگونه که عنوان شد ،با توجه به ماهیت نامشهود و چندبعدی
متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت حسابرسی ،بهتر آن بود که این متغیرها بهعنوان متغیر پنهان
تعریف میشدند و اینکه استفاده از یك متغیر و یا چند متغیر در الگوهای مختلف بهصورت
جداگانه ،باعث میشود در رابطه با موضوع پژوهش ،تحلیلهای ناقصی ارائه شود که درنهایت روایی
پژوهش تحتالشعاع قرار میگیرد و انتقادهایی بر آن وارد خواهد بود .سوم؛ به روش تجزیهوتحلیل
پژوهشهای قبلی انجامشده ،به دلیل عدم استفاده از رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری،
انتقادهایی وارد است ،زیرا تجزیهوتحلیلهای رگرسیونی رایج تا حد زیادی خطای اندازهگیری در
متغیرهای توضیحی را نادیده میگیرند .درنتیجه یافتههای رگرسیونی ممکن است نادرست و شامل
نتایج گمراهکننده باشد .همچنین ،مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای درگیر در یك الگو
برای پژوهشگر بهآسانی امکانپذیر نیست .چهارم؛ الگوهای رگرسیونی فاقد ساختار هستند .بدین
معنی که چگونگی رابطه متغیرهای مستقل با یکدیگر و همچنین با متغیر وابسته مشخص نیست (توجه
شود که در اینجا هدف نادرست تلقی نمودن روشهای رگرسیونی مدنظر نیست ،بلکه مراد آن است
که رویکرد الگوسازی معادالت ساختاری نسبت به روشهای رگرسیونی ،تحلیلهای کاملتری را
ارائه میدهد) .پنجم؛ عالوه بر موارد پیشگفته ،این پژوهش تلفیقی از مجموعه پژوهشهای قبلی
بوده به این معنی که در پژوهشهای قبلی رابطه بین کیفیت حسابرسی ،عدم تقارن اطالعاتی و
تصمیمات تأمین مالی (ساختار سرمایه) بهصورت جداگانه موردبررسی قرارگرفته است .درحالیکه
در این پژوهش اثر متغیرهای کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی بهصورت همزمان بر
تصمیمات تأمین مالی موردسنجش قرارگرفته است که این امر باعث جامعیت بیشتر پژوهش شده
و موجب میشود روایی نتایج پژوهش افزایش و شواهد قابلاتکاتری در رابطه با موضوع پژوهش
ارائه گردد.
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شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
روششناسي پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
(بهغیراز شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،هلدینگ و بانكها به دلیل متفاوت بودن
افشای مالی و ساختارهای اصول راهبری آنها) است .در این پژوهش ،نقش میانجی عدم تقارن
اطالعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای تأمین مالی موردمطالعه قرارگرفته
است .برای این منظور ،اطالعات موردنیاز برای یك دوره هشتساله بر اساس صورتهای مالی
 1385تا  1392جمعآوریشده است .در انتخاب نمونه آماری ،شرکتهایی بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب میشوند که طی سالهای  1385تا  1392صورتهای مالی خود را به بورس اوراق بهادار
تهران ارائه داده باشند و حداقل سه سال از پذیرش آنها در بورس گذشته باشد؛ پایان سالی مالی
آنها منتهی به آخر اسفندماه هرسال باشد؛ طی سالهای  1385تا  1392تغییر فعالیت نداده باشند؛
طی سالهای  1385تا  1392تغییر سال مالی نداده باشند ،طی دوره پژوهش ،برای مدت بیش از سه
ماه توقف معامالتی نداشته باشند و تمامی اطالعات موردنیاز در دوره مذکور ،در دسترس باشد.
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با در نظر گرفتن محدودیتهای پیشگفته 99 ،شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.
روش کلی پژوهش از جهت نظری در زمره پژوهشهای اثباتی ،از جهت هدف ،کاربردی و از جنبة
طرح پژوهش ،پسرویدادی است .اطالعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش از میان مقاالت
موجود در این زمینه و اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش از بانك اطالعاتی رهآوردنوین،
صورتهای مالی حسابرسی و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران  1شده جمعآوریشده است.
مرتب کردن و طبقهبندی اولیة دادهها بهوسیله صفحه گسترده اِکسل (نسخه  )2010و اس .پی .اس .اس
(نسخة  )20و تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار آموس (نسخة  )16انجامشده است .برای آزمون
فرضیههای پژوهش ،یك فرایند دو مرحله طی میشود .ابتدا باید از برازش قابلقبول الگوهای اندازهگیری2

(عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت حسابرسی) اطمینان حاصل شود و سپس برازش الگوی ساختاری(3نقش
متغیر میانجی عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و تصمیمات تأمین مالی با در نظر گرفتن
متغیرهای کنترلی) موردبررسی قرارگیری .در تجزیهوتحلیل الگوسازی معادالت ساختاری ،الگوی معادلة
ساختاری ترکیبی از الگوهای اندازهگیری (الگوهای عاملی تأییدی) 4و الگوی معادلة ساختاری (الگوهای
مسیر  ) 5است .تمایز بین الگوهای اندازهگیری و الگوی ساختاری در گامهای بعدی فرایند الگوسازی
معادالت ساختاری نقش مهمی را ایفا مینماید .درواقع ،چنانچه الگوی اندازهگیری ،برازش مناسبی  6از
اندازهگیری متغیر پنهان  7را نشان دهد ،برازش الگوی ساختاری با اطمینان بیشتری صورت خواهد گرفت.
به همین دلیل ،در الگوسازی معادالت ساختاری ،آزمون الگوی اندازهگیری مقدم بر آزمون الگوی ساختاری
است .برای بررسی نقش متغیر میانجی عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاستهای
تأمین مالی از روش بارون و کنی ( )1986استفادهشده است .همچنین برای رد یا عدم رد فرضیههای پژوهش
نیز آزمون معنیداری هر یك از ضرایب مسیر استانداردشده الگوی ساختاری (آزمون تی -استیودنت)
استفادهشده است .چنانچه احتمال آمارة تی -استیودنت کمتر از  5درصد باشد ،دلیلی بر رد فرضیههای
پژوهش وجود ندارد.

1. www.new.tse.ir
2. Mesurement Models
3. Structural Model
4. Confirmity Factor Analysis
5. Path Analysis
6. Goodness of Fit
7. Latent Variable
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همچنین بر اساس الگوی مفهومی پژوهش ،نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
سیاستهاي تأمین مالي (متغیر وابسته) :ساختار سرمایه بهعنوان متغیر معرف سیاستهای تأمین
مالی میتواند حسب هدف پژوهش به شیوههای مختلف تعریف شود .در این پژوهش ،نسبت جمع
بدهیها به جمع داراییها بهعنوان نماینده ساختار سرمایه در نظر گرفتهشده است( .احمدپور و
سلیمی1386 ،؛ علویطبری و هاشمیان ،1390 ،دارابی.)1392 ،
كیفیت حسابرسي (متغیر مستقل) :ساختار کیفیت حسابرسی چندبعدی ولی نامشهود است ،به همین دلیل،
اندازهگیری آن بسیار دشوار است .ازآنجاکه عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تأثیر میگذارد ،تعیین
چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی بااهمیت محسوب میگردد .ازاینرو ،در
پژوهش حاضر برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از سنجههای مشاهدهپذیر زیر استفادهشده است:
اندازه مؤسسه حسابرسي :مؤسسههای بزرگ حسابرسی دارای منابع مالی و انسانی بیشتری هستند
که این امر میتواند بر صالحیت حسابرس مؤثر باشد .از طرف دیگر ،به دلیل حجم باالی کار و
شهرت خود ،نگران از دست دادن صاحبکان خود نیستند از اینرو ،از استقالل بیشتری نسبت به
سایر مؤسسهها برخوردارند (رحیمیان و همپژوهان .)1390 ،این متغیر برای سالهایی که شرکت
توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی شده است کد  1و برای سایر سالها ،کد صفر را اختیار میکند.
نوع اظهارنظر حسابرس :یکی از معیارهایی که برای کیفیت حسابرسی توسط پژهشگران معرفی
شده است ،معیار نوع اظهارنظر حسابرس است .پژوهشگرانی چون هرمانسون و همپژوهان ()2007
و دیلویت ( )2010از انتشار گزارش غیرمقبول به عنوانی شاخصی برای کیفیت حسابرسی و استقالل
حسابرس استفاده کردهاند (رحیمیان و همپژوهان .)1390 ،این متغیر برای سالهایی که شرکت دارای
گزارش تعدیلشده است کد  1و برای سایر سالها ،کد صفر را اختیار میکند.
دوره تصدي حسابرس :پیچیدگیهای زیاد در محیط کاری شرکتها موجب شده است تا
حسابرس نتواند در مدتزمان کوتاهی با فعالیتهای شرکت مورد رسیدگی آشنایی کامل پیدا کند.
تداوم انتخاب حسابرس موجب میشود تا حسابرس بهمرور دانش خاص بیشتری را کسب کند و
این موضوع باعث افزایش صالحیت حرفهای حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی میشود (کامِران
و همپژوهان .)2005 ،برای این متغیر ،چنانچه حسابرس بیش از  3سال حسابرس شرکت صاحبکار
بوده باشد کد  1و در غیر این صورت ،کد صفر را اختیار میکند.
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درصد سهامداران نهادي :حضور سهامداران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوة نظارت عملیات بنگاه
مؤثر است .سهامداران نهادی معموالً خواهان اطالعات صحیح و بهموقع در مورد شرکت هستند و بهصورت مستمر
شرکت را برای ارائه اطالعات صحیح و دقیق مورد کنکاش قرار میدهند .مطالعههای قبلی نشان میدهند که
گزارش حسابرسی و کیفیت ارائه صورتهای مالی نشانه مهمی از سالمت و عملکرد شرکت است .به همین دلیل،
سهامداران نهادی سعی در استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت دارند .ازیبی و همپژوهان ( ،)2010تینگ و
همپژوهان ( )2010در پژوهشهای خود به نقش مثبت سهامداران نهادی در افزایش کیفیت خدمات حسابرسی
اشارهکردهاند (رحیمیان و همپژوهان .)1390 ،این متغیر برابر است با درصد سهام نگهداری شده توسط نهادهای
سرمایهگذاری عمده بهکل سهام منتشرشده شرکت.
عدم تقارن اطالعاتي (متغیر میانجي) :ازآنجاکه پدیده عدم تقارن اطالعاتی بهعنوان یك متغیر پنهان،
بهطور مستقیم قابلمشاهده نمیباشد ،الزم است تا بر اساس متغیرهای مربوط ،میزان آن معرفی گردد.
قالیبافاصل و ولیزاده ( )1395معتقدند ،عدم تقارن اطالعاتی یك مفهوم کیفی است و برای بیان آن در
قالب اعداد و ارقام ،به الگویی برای کمی کردن آن نیاز است .چندین رویکرد به منظور اندازهگیری کمی
تقارن اطالعاتی در واحدهای تجاری وجود دارد که در این پژوهش از معیارهای زیر استفادهشده است:

نوسانات قیمت سهام :در رابطه با نوسانات قیمت سهام و عدم تقارن اطالعاتی ،کُرمیر و همپژوهان
( )2010استدالل میکنند که عدم تقارن اطالعاتی کمتر ،نوسانات مالیم و هموار در قیمت را نشان
میدهد؛ بنابراین ،انتظار میرود نوسانات قیمت سهام با افزایش عدم تقارن اطالعاتی همراه باشد .این
متغیر برابر است انحراف معیار درصد تغییرات روزانه قیمت سهام.
خطاي پیشبیني سود :گونگ و لی ( )2009افشای اطالعات مربوط به پیشبینیهای سود (افشای اختیاری یا
افشای اجباری) را یك مجرای مهم برای انتقال اطالعات توسط گروه مدیریت به بازار تلقی میکنند .با افزایش
شفافیت ،دقت پیشبینی در سود افزایش و خطای پیشبینیها کاهش پیدا میکند .درواقع ،در شرکتهای با سطح
باالتری از نا قرینگی اطالعاتی ،بین افراد درونسازمانی و برونسازمانی ،خطای پیشبینی سود افزایش پیداکرده و
درنتیجه ،عدم تقارن اطالعاتی بیشتری انتظار میرود (کریشناسوامی و سابرامانیام .)1999 ،27مکیان و رئیسی
( )1393معتقدند اشتباهات پیشبینیهای تحلیلگران در مورد سود شرکت میتواند نماینده وسعت اطالعات
نامتقارن بین افراد داخل شرکت و خارج از شرکت باشد .این متغیر برابر است با قدر مطلق تفاوت سود واقعی و
پیشبینیشده هر سهم تقسیمبر قدر مطلق سود واقعی هر سهم.
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اندازه واحد تجاري :با توجه به اینکه تولید و انتشار اطالعات هزینهبر است ،شرکتهای بزرگ
با منابع و متخصصان بیشتر ،قادرند گزارشهای مالی دقیقتر و تفصیلیتری ارائه نمایند .بنابراین،
شرکتهای بزرگتر از عدم تقارن اطالعاتی کمتری نسبت به شرکتهای کوچكتر برخوردارند
(کُرمیر و همپژوهان .)2010 ،این متغیر برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت.
فرصتهاي رشد :منشأ بخش عمدهای از عدم تقارن اطالعاتی ،فرصتهای سرمایهگذاری و فرصتهای
رشد شرکتها است و بخشی از آن ریشه در جمعآوری و گزارش اطالعات توسط مدیریت دارد .عدم تقارن
اطالعاتی ناشی از فرصتهای رشد و سرمایهگذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورتهای
مالی را میدهد تا بتواند بهوسیله مبادالت خودی و همچنین افزودن به مزایای جبران خدمت ،منابع را به خود
منتقل کند (شیرین بخش و همپژوهان .)1392 ،کولینز و کوتاری ( )1989اظهار داشتند بازار از فرصتهای
رشد آگاه است و اطالعات مربوط به آن را در ارزش شرکت منعکس میسازد .ژانگ ( )2006معتقد است
یکی از منابع عدم اطمینان اطالعاتی که میتواند پیرامون ارزش بنیادی شرکت ابهام ایجاد نماید ،فرصتهای
رشد شرکت است (مرادزادهفرد و همپژوهان .)1392 ،ازاینرو ،میتوان استدالل نمود که عدم تقارن اطالعاتی
برای شرکتهای با فرصت رشد قابلتوجه (باالتر) بیشتر از شرکتهای با فرصت رشد محدود است.
کالرکسون و همپژوهان ( )2007فرصتهای رشد را شاخصی برای سنجش عدم تقارن اطالعاتی میدانند.
این متغیر برابر است با نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری شرکت.
سودآوري و ساختار بازار (متغیرهاي كنترلي)

بر مبنای نظریه توازی ،بهمنظور استفاده بیشتر از مزایای مالیاتی و افزایش سودآوری ،تمایل به استفاده از بدهی
در ساختار سرمایه بیشتر هست .همچنین ،بر اساس نظریه ترجیحی ،با افزایش سودآوری ،تمایل شرکتها به
استفاده از تأمین مالی از محل منابع داخلی افزایش مییابد؛ که این امر باعث کاهش استفاده از ابزارهای بدهی در
ساختار سرمایه میشود (ستایش و همپژوهان .)1390 ،همچنین ،شرکتها برای رقابت در بازار تولید ممکن است
از اهرم مالی برای رقابت بیشتر استفاده کنند .از سوی دیگر ،اگر رقابت در بازار تولید شدید نباشد ،شرکت ممکن
است از اهرم بیشتری برای رقابت با شرکتهای رقیب در صنعت خود و مجموع بازار استفاده کند (اعتمادی و
منتظری .)1392 ،در این پژوهش ،سودآوری با استفاده از نسبت سود خالص به مجموع داراییهای شرکت و
ساختار بازار نیز با استفاده از نسبت کیوتوبین محاسبهشده است.
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تجزيه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیهها
آمار توصیفي

در جدول ( ،)2مقادیر مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است .همانگونه
که مشاهده میشود ،بیشترین و کمترین مقدار میانگین به ترتیب متعلق به متغیرهای اندازه شرکت
( )6/0676و نوسانات قیمت سهام ( )0/0807میباشد .همچنین ،بیشترین و کمترین مقدار انحراف
معیار نیز متعلق به متغیرهای خطای پیشبینی سود ( )1/555و نوسانات قیمت سهام ( )0/1897است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

نماد

میانگین

میانه

سودآوری

X1

0/1364

0/1018

0/2028

ساختار بازار

X2

1/0033

0/6992

1/2883

7/5698

قیمت سهام

X3

0/0807

0/0299

0/1897

6/0020

41/9187

خطای پیشبینی سود

X4

1/9117

0/3122

1/555

17/4048

21/4650

اندازه شرکت

X5

6/0676

5/9130

0/7598

0/7404

0/1139

فرصتهای رشد

X6

0/9099

0/5903

1/2933

7/5211

8/2084

ساختار سرمایه

X7

0/9633

0/6806

1/2368

0/2921

1/7753

اندازه مؤسسه حسابرس

X8

0/2800

0

0/4510

0/9693

-1/0632

نوع اظهارنظر حسابرس

X9

0/5700

1

0/4950

-/2832

-1/9247

دوره تصدی حسابرس

X10

0/5000

0

0/6240

0/0660

-2/0007

درصد سهامداران نهادی

X11

0/5103

0/5200

0/2773

0/0765

-1/1792

نوسانا

معیار

چولگی

کشیدگی

1/5579

5/8167
8/8498

منبع :یافتههای پژوهش

همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
در جدول ( ،)3ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیة متغیرهای پژوهش ارائه شده است .بر اساس
مقادیر به دست آمده ،همبستگی شدید بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد که در این حالت ،تفسیر
نتایج پژوهش با اطمینان بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
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جدول  .3ماتریس همبستگی ضمنی بین متغیرهای پژوهش
X11

1

X10

X9

X8

X6

X7

X5

X4

X3

X1

X2

1

X1

1

-0/01

X2

1

**-0/16

**-0/70

X3

1

*-0/10

**0/15

0/08

X4

1

-0/03

*0/08

**0/52

-0/32

X5

1

0/01

**0/19

*-0/21

0/05

**0/13

X6

1

0/02

-0/04

-0/05

-0/03

-0/01

0/04

X7

1

0/04

**-0/64

**0/21

*-0/08

*0/19

*0/10

**-0/20

X8

1

**0/23

-0/03

**-0/12

**0/68

-0/01

*0/08

*0/62

-0/04

X9

1

**0/22

*0/10

0/01

**-0/13

0/01

-0/07

0/05

**0/20

**0/11

X10

**0/25

**0/15

**-0/16

0

-0/03

-0/07

*-0/09

**0/57

0

**-0/27

X11

*معنادار در سطح  1درصد؛ **معنادار در سطح  5درصد
منبع :یافتههای پژوهش

اعتبارسنجي الگوي اندازهگیري

پس از تعیین الگوی مفهومی پژوهش و گردآوری دادهها ،مهمترین مرحله الگوسازی معادالت
ساختاری ،اعتبارسنجی1الگوی اندازهگیری است .اعتبار یك الگو با استفاده از معیارهای نیکویی
برازش موردبررسی قرار میگیرد؛ بنابراین ،در این مرحله از تجزیهوتحلیلهای آماری انتظار بر این

1. Cross Validation
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است که برازش دادهها به الگوی مفهومی پژوهش بر اساس معیارهای علمی ،قابلقبول باشد .در
شکل ( ،)2به ترتیب الگوهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی به همراه بار
عاملی1مربوط به هر یك از این الگوها نشان دادهشده است .همچنین ،در جدول ( ،)4شماری از
شاخصهای نیکویی برازش الگوهای اندازهگیری نشان دادهشده است .بر اساس مقادیر بهدستآمده
میتوان اظهار داشت ،الگوهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی از اعتبار کافی
جهت انجام آزمون فرضیههای پژوهش برخوردار میباشند.

شکل  .2الگوهای اندازهگیری پژوهش به همراه بار عاملی
منبع :یافتههای پژوهش

1. Factor Loading

111

بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطالعاتی در تبیین رابطة بین ...

جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش الگوهای اندازهگیری پژوهش
نام

معیارهای
نیکویی برازش

شاخ

های

برازش
مطلق

شاخ

های

برازش
تطبیقی

شاخ

های

برازش
مقتصد
سایر شاخ

ها

الگوهای اندازهگیری

سطح برازش

کیفیت

عدم تقارن

حسابرسی

اطالعاتی

X2

0/425

0/619

بزرگتر از  5درصد

GFI

0/999

1/000

بزرگتر  95درصد

AGFI

0/995

0/998

بزرگتر  95درصد

NNFI

1/006

1/981

بزرگتر  95درصد

NFI

0/988

0/977

بزرگتر  95درصد

CFI

1/000

1/000

بزرگتر  95درصد

IFI

1/002

1/078

بزرگتر  95درصد

RFI

0/964

0/860

بزرگتر  95درصد

PNFI

0/329

0/163

بزرگتر از  50درصد

RMSEA

0/000

0/000

کوچ تر از 10

CMIN/df

0/856

0/247

Hoelter

2770

12302

شاخ

قابلقبول

درصد
کوچ تر از 3
بیشتر از 200

منبع :یافتههای پژوهش

همچنین ،بهمنظور بررسی بیشتر برازش الگوهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی و عدم تقارن
اطالعاتی ،در جدول ( ،)5مقادیر مربوط به ماتریس کوواریانس خطای باقیمانده استانداردشده
ارائهشده است .این کوواریانس استانداردشده ،دارای توزیع  zاست .چنانچه مقادیر خطای باقیمانده
در بازة  -1/96و  +1/96باشند ،میتوان نتیجه گرفت که برازش الگو در حد قابلقبول میباشد.
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ازآنجاکه مقادیر بهدستآمده در بازة مطلوب قرار دارند ،میتوان ادعا کرد که ماتریس کوواریانس
ضمنی و ماتریس کوواریانس نمونه ازنظر آماری ،تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
جدول  .5ماتریس کوواریانس خطای باقیمانده استانداردشده
کیفیت حسابرسی

X8

X8

0

X9

-0/154

0

X10

-0/003

0/312

0

X11

-0/020

1/187

0/003

0

عدم تقارن اطالعاتی

X3

X4

X5

X6

X3

0

X4

-0/012

0

X5

0/086

0/038

0

X6

0/057

0/025

-0/015

X9

X10

X11

0

منبع :یافتههای پژوهش

اعتبارسنجي الگوي ساختاري پژوهش

در مرحله ارزیابی الگوی ساختاری و به هنگام بررسی روابط بین متغیرهای پنهان ،بار عاملی عامل الگوی
اندازهگیری دوباره تخمین زده میشود .به این صورت که بارهای عاملی عامل و خطای اندازهگیری در الگوی
اندازهگیری و الگوی ساختاری ،آزاد در نظر گرفتهشده و تخمین زده میشوند .چنانچه مقادیر بارهای عاملی در
دو الگو ،تفاوت آشکاری با یکدیگر داشته باشند ،این امر مؤید وجود وضعیت درماندگی در تفسیر1میباشد.
مزیت این روش این است که میتوان از نیکویی برازش الگوی اندازهگیری بهعنوان مبنایی برای مقایسه استفاده
نمود و نیکویی برازش الگوی ساختاری را با آن محك زد .این دیدگاه بهصورت گسترده در الگوسازی معادالت
ساختاری مورداستفاده قرار میگیرد .شاخصهای برازش الگوی ساختاری مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش
که در جدول ( )6ارائه گردیده است ،مبین برازش قابلقبول الگوی ساختاری و عدم مواجه با پدیده درماندگی در
تفسیر است.
1. Interpretational Confounding
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جدول  .6شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری پژوهش
نام

معیارهای
نیکویی برازش

شاخ

الگو با اثرا

کامل

الگو با اثر میانجی

سطح برازش
قابلقبول

X2

0/400

0/428

بزرگتر از  5درصد

برازش

GFI

0/995

0/996

بزرگتر  95درصد

مطلق

AGFI

0/984

0/984

بزرگتر  95درصد

NNFI

1/000

1/000

بزرگتر  95درصد

NFI

0/998

0/998

بزرگتر  95درصد

CFI

1/000

1/000

بزرگتر  95درصد

IFI

1/000

1/000

بزرگتر  95درصد

RFI

0/994

0/995

بزرگتر  95درصد

PNFI

0/345

0/309

بزرگتر از  50درصد

برازش

RMSEA

0/008

0/005

کوچ تر از  10درصد

مقتصد

CMIN/df

1/048

1/023

کوچ تر از 3

Hoelter

1198

1255

بیشتر از 200

شاخ

شاخ

های

های

برازش
تطبیقی
شاخ

های

سایر شاخ

ها

منبع :یافتههای پژوهش

پس از حصول اطمینان از نیکویی برازش الگوی ساختاری پژوهش ،نوبت به بررسی فرضیههای
پژوهش (تفسیر ضرایب برآوردی بین متغیرهای پنهان کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی و
متغیرهای مشاهدهپذیر ساختار سرمایه ،سودآوری و ساختار بازار) میرسد .بهمنظور آزمون
فرضیههای پژوهش ،از روش بارون و کنی استفادهشده است .در این روش دومرحلهای ،نخست
بدون حضور متغیر میانجی عدم تقارن اطالعاتی (الگو با اثرات کامل) ،مسیر مستقیم بین کیفیت
حسابرسی و ساختار سرمایه بررسی میشود و ضرایب مسیر کیفیت حسابرسی به عدم تقارن اطالعاتی
و عدم تقارن اطالعاتی به ساختار سرمایه برابر صفر در نظر گرفته میشود .درصورتیکه ضریب
رگرسیونی این مسیر معنادار بود ،به مرحله دوم رفته و میانجیگری آزمایش میشود .همانگونه که
در جدول ( ،)7نشان دادهشده است نتایج حاصل از آزمون الگوی اثرات کامل نشان میدهد کیفیت
حسابرسی اثر منفی و معناداری بر سیاستهای تأمین مالی (ساختار سرمایه) دارد .ازاینرو ،دلیلی بر
رد فرضیه اول پژوهش وجود ندارد.
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جدول  .7نتایج ضرایب رگرسیونی استانداردشده مسیرهای الگو با اثرات کامل
روابط بین متغیرهای الگوی ساختاری

ضریب مسیر

نسبت بحرانی

معنیداری

کیفیت حسابرسی  <---ساختار سرمایه

-0/004

-3/283

0/0010

کیفیت حسابرسی  <---عدم تقارن اطالعاتی

0

-

-

عدم تقارن اطالعاتی  <---ساختار سرمایه

0

-

-

سودآوری  <---ساختار سرمایه

-0/008

-74/984

0/0001

ساختار بازار  <---ساختار سرمایه

1/044

1002/012

0/0001

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس روش بارون و کنی ازآنجاییکه ضریب مسیر کیفیت حسابرسی به ساختار سرمایه
معنادار است ،میتوان میانجیگری (الگو با اثر میانجی) را بررسی نمود .درواقع در این الگو،
مسیرهای کیفیت حسابرسی به عدم تقارن اطالعاتی و عدم تقارن اطالعاتی به ساختار سرمایه بررسی
میگردد .نتایج مسیرها در جدول ( )8ارائهشده و مشاهده میشود ،مسیر کیفیت حسابرسی به عدم
تقارن اطالعاتی بهطور معناداری از صفر متمایز نیست که در این حالت فرضیه دوم پژوهش رد
میگردد .همچنین ،میتوان ادعا نمود که سطح معناداری مسیر عدم تقارن اطالعاتی به ساختار
سرمایه بیشتر از  5درصد بوده که در این حالت ،فرضیه سوم پژوهش نیز رد میگردد .بنابراین طبق
نمودار تصمیمگیری بارون و کنی ،مسیر کیفیت حسابرسی به ساختار سرمایه تنها یك مسیر مستقیم
است و تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه میانجیگری
نمیشود .ازاینرو ،فرضیه چهارم پژوهش نیز رد میشود.
جدول  .8نتایج ضرایب رگرسیونی استانداردشده مسیرهای الگو با اثر میانجی
روابط بین متغیرهای الگوی ساختاری

ضریب مسیر

نسبت بحرانی

معنیداری

کیفیت حسابرسی  <---ساختار سرمایه

-0/004

-3/099

0/0020

کیفیت حسابرسی  <---عدم تقارن اطالعاتی

-0/064

-0/671

0/502

عدم تقارن اطالعاتی  <---ساختار سرمایه

0/002

0/502

0/616

سودآوری  <---ساختار سرمایه

-0/079

-68/914

0/0001

ساختار بازار  <---ساختار سرمایه

1/044

981/053

0/0001

منبع :یافتههای پژوهش
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نتیجهگیري و بحث
نتیجه فرضیه اول نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر سیاستهای تأمین مالی
یا به عبارتی ساختار سرمایه دارد .به این معنی که با باال رفتن کیفیت خدمات حسابرسی مستقل،
تمایل شرکتها به تأمین مالی از محل صدور سهام عادی افزایش پیدا میکند .در رابطه با نتیجه این
فرضیه ،میتوان به پژوهش کنچل و همپژوهان ( )2013اشاره نمود .ایشان معتقدند که جامعه ،کیفیت
باالی خدمات حسابرسی را یکی از راههای کاهش (اجتناب از) مشکالت اقتصادی شرکتها در
مواجهه با تضاد منافع بین گروههای مختلف در نظر خواهد گرفت؛ بنابراین ،استفاده از خدمات
حسابرسی باکیفیت باالتر ،امکان و تمایل شرکتها به تأمین مالی از محل صدور سهام عادی را
افزایش میدهد .خدادادی و همپژوهان ( ،)1395در خصوص رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی و
ساختار سرمایه ،بیان میدارند که در ایران ،شرکتها معیار انتخاب حسابرسی باکیفیت را بر اساس
اندازه شرکت تعیین و بیشتر به حجم بدهی شرکتها در مقایسه با نسبت بدهیها توجه میکنند.
همچنین ،احمدپور و همپژوهان ( )1389معتقدند ،در بازار سرمایه کشورهای توسعهیافته ،کیفیت
حسابرسی مستقل بهعنوان بخشی از نظام راهبری شرکتی ،جایگاه ویژهای نزد اعتباردهندگان در
خصوص تصمیمگیریهای مربوط به اعطا یا عدم اعطای اعتبار ،برخوردار است .درحالیکه در
کشور ما ،عواملی دیگری در خصوص اعطای اعتبار مؤثر است که شاید سازوکارهای نظام راهبری
(شامل کیفیت حسابرسی) کمترین تأثیر را در این رابطه داشته باشد .نتیجه حاصل از فرضیه اول مشابه
با نتایج پژوهشهای چانگ و همپژوهان ( )2008است ،ولی با نتایج پژوهشهای باالچاندرام و
همپژوهان ( ،)2015آنمول و همپژوهان ( ،)2015ننزی ( ،)2017میرزائیاندهکردی (،)1390
علویطبری و هاشمیان ( )1390و مهربانپور و زمانی ( )1395سازگار نیست .الزم به ذکر است که
خدادادی و همپژوهان ( )1395در پژوهش خود ،نتایجی دوپهلو را نشان میدهد که یکی از
معیارهای کیفیت حسابرسی اثر منفی معناداری و یکی از معیارهای دیگر ،اثر مثبت و معنادار بر
ساختار سرمایه را نشان میداد.
نتیجه فرضیه دوم نشان میدهد که کیفیت حسابرسی اثر منفی بر عدم تقارن اطالعاتی دارد.
هرچند که شدت آن ازنظر آماری معنادار نمیباشد .فرناندو و همپژوهان ( )2010معتقدند باال بودن
کیفیت خدمات حسابرسی مستقل قابلیت اتکای اطالعات مندرج در صورتهای مالی را افزایش
داده و بهواسطه تقلیل سطح نا قرینگی اطالعاتی ،اثرات نامطلوب تفکیك مالکیت از مدیریت را
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تعدیل میکند؛ بنابراین ،حسابرسی ابزاری جهت کاهش ریسك اطالعاتی برای استفادهکنندگان از
اطالعات صورتهای مالی است .این کاهش ریسك اطالعاتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت
میشود و درنهایت هرگونه تغییر در هزینه سرمایه شرکت ،موجب تغییر در سیاستهای تأمین مالی
واحد تجاری و تغییر در ترکیب حجم بدهیها و سرمایه در ساختار سرمایه شرکت خواهد شد .نتیجه
این فرضیه با نتایج پژوهشهای بهبهانینیا و معصومی ( )1395و حجازی و همکاران ( )1395سازگار
است ولی با نتایج پژوهش یوسال و گول ( ،)2008وریسی ( )2013و اَبَد ( )2015در تضاد است.
نکته جالب در مقایسه نتایج این فرضیه با پژوهشهای داخلی این است که ملکیان و همپژوهان
( ،)1390رستگار ( )1392و دهداری ( )1392در پژوهشهای به نتایجی دوپهلو رسیدهاند .درواقع،
بر اساس یك سری معیارهای کیفیت حسابرسی نشان دادهاند که عدم تقارن اطالعاتی کاهش پیدا
میکند و بر اساس یك سری معیار دیگر از کیفیت حسابرسی ،معتقدند که عدم تقارن اطالعاتی
افزایش مییابد؛ اما دلیل اینکه برخالف ادبیات پژوهش ،نتایج نشاندهنده بیتأثیر بودن کیفیت
حسابرسی در تقلیل عدم تقارن اطالعاتی در ایران میباشد؛ میتوان به دالیل ذیل اشاره نمود:
 عدم درک بازار سرمایه ایران از اثر حسابرسی و کیفیت آن بر بهبود گردش اطالعات و
کاهش عدم تقارن اطالعاتی که نشانگر ضعف اطالعاتی سرمایهگذاران از سازوکارهای
بهبود کیفیت بازار سرمایه است.
 معیارهای کیفیت حسابرسی که در ادبیات پژوهش به آن اشارهشده است ،تقریباً برای
سازمان حسابرسی و قریب بهاتفاق دیگر مؤسسههای خصوصی صادق نیست.
 ازآنجاییکه بیشتر شرکتهای بورسی دارای مالکیت دولتی یا خصوصی هستند ،پس
گزارشهای حسابرسی ،نامتقارن بودن اطالعات را دامن میزنند.
 حسابرسیِ ،گزارشهای مالی که خود درست نیستند ،نمیتواند باکیفیت باشد (نمونه بارز،
گزارشهای بانكها در سال  1394بر مبنای بخشی از  ،IFRSرقم سود از  10تبدیل به زیان
 100میشود .هرچند که این گروه ،جزو شرکتهای نمونه نیستند ولی برای دیگر شرکتها
هم میتواند صادق باشد).
 سود اکثر شرکتها بیکیفیت است .کدام حسابرس میتواند روی سود بیکیفیت ،گزارش
باکیفیت بدهد تا قابلیت مقایسه داشته باشد و بتواند ،نا قرینگی اطالعاتی را تقلیل دهد.
درواقع ،چنانچه در وضعیت مالی نیز ارزشهای منصفانه رعایت میشد ،وضع ترازنامهها نیز
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روشن میکرد که سود کیفیت ندارد .ازاینرو ،میتوان ادعا نمود که کیفیت حسابرسی،
معنادار نیست.
 همچنین ،در عمل نیز مشاهده کردهایم ،گزارشهای حسابرسی قریب بهاتفاق بابیان جمالت
چندپهلو ،عالوه بر اینکه موجب شفافسازی نمیشوند ،بلکه عدم تقارن اطالعاتی را
بیشتر میکنند.
 مؤسسات بزرگ حسابرسی ،دولتی هستند و مؤسسات کوچك ،بیجرأت ،چون مشتریان
خود را از دست میدهند .پس گزارشهای حسابرسی ،نمیتواند شفافیت را بهتر کند؛
بنابراین ،کیفیت حسابرسی ،معنادار نیست.
 عالوه بر موارد فوق ،میتوان به این موضوع نیز اشاره داشت که حسابرسان قادر به افشای
اطالعات خصوصی شرکتها در قالب افشای اطالعات مندرج در صورتهای مالی ،نیستند.
 فارغ از دالیل فوق ،نتیجه بهدستآمده را میتوان به نحوی دیگر تفسیر کرد و آن مربوط به
برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی بهعنوان دو مفهوم متفاوت و جدا
از هم است .درواقع ،ممکن است برداشت مشارکتکنندگان بازار این باشد که کیفیت
حسابرسیهای انجامشده پایین است ،حتی ،حسابرسیهایی که با شاخصهای این پژوهش
در نظر گرفته میشوند.
نتیجه فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که عدم تقارن اطالعاتی اثر مثبتی بر ساختار سرمایه
شرکت دارد ،هرچند که شدت آن ازنظر آماری معنادار نمیباشد .علوی طبری و هاشمیان ()1390
در پژوهش خود عنوان داشتند ،شرکتهایی که بیشتر در معرض عدم تقارن اطالعاتی قرار دارند
بهاحتمال بیشتری از ارزیابی نادرست صدمه میبینند .اگر سهام این شرکتها کمتر از ارزش واقعی
ارزشگذاری شود ممکن است شرکتهای مذکور مجبور باشند برای تأمین مالی اجرای پروژههای
خود به دنبال روش جایگزین ،همچون استفاده از بدهی باشند .نتیجه این فرضیه ،در تضاد با نتایج
پژوهشهای گااُو و ژو ( ،)2013پیتاچی ( ،)2015فوسو و همپژوهان ( ،)2016کردستانی و
فدائیکلورزی ( )1391و کاشانیپور و مؤمنی یانسری ( )1391است.
همانگونه که عنوان شد ،نتایج پژوهش نشان میدهد که کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری
بر ساختار سرمایه دارد ولی رابطه معناداری بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطالعاتی مشاهده
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نگردید .ازاینرو ،تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه،
میانجیگری نمیشود و فرضیه چهارم پژوهش رد میگردد.
همچنین ،نتایج نشان میدهد سودآوری اثر منفی و معناداری بر ساختار سرمایه دارد .این امر
مؤید نظریه ترجیحی و مخالف نظریه توازی است .ساختار بازار نیز اثر مثبت و معنادار بر ساختار
سرمایه دارد که در این خصوص برای رقابت در بازار تولید ممکن است از اهرم مالی برای رقابت
بیش تر استفاده کنند .از سوی دیگر ،اگر رقابت در بازار تولید شدید نباشد ،شرکت ممکن است از
اهرم بیشتری برای رقابت با شرکتهای رقیب در صنعت خود و مجموع بازار استفاده کند.
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح ذیل قابلطرح است:
 )1به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود الزاماتی در رابطه با ارائه تحلیلهای مدیریتی
در رابطه با نقدینگی و انعطافپذیری مالی واحدهای تجاری وضع نماید .همچنین ،نظارت
بر اجرای هر چهبهتر آییننامه افشای اطالعات از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران میتواند از سطح نا قرینگی اطالعاتی بکاهد و در این خصوص صاحبان
منابع بهمنظور سرمایهگذاری در واحدهای تجاری تصمیمهای آگاهانهتری را اتخاذ نمایند.
 )2به سازمان بورس ،دانشگاهها ،انجمنها و تشکلهای حرفهای پیشنهاد میشود بر لزوم
آموزش به مشارکتکنندگان بازار درباره سازوکارهایی که توجه به آنها میتواند ریسك
سرمایهگذاری را در بازار کاهش داده و منجر به افزایش ثروت آنها شود ،توجه الزم را
مبذول فرمایند.
 )3به کلیه نهادهای حاکمِ ،قانونگذار و حرفهای پیشنهاد میشود که کنترلهای کیفیت
حسابرسیهای انجامشده و اطالعرسانی مناسب درباره این ارزیابیها و اقدامات انضباطی که
در مورد حسابرسان خاطی انجام میشود را به عموم عرضه نموده تا برداشت بازار از کیفیت
حسابرسی بهبود یابد.
 )4به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان حسابرسی بهعنوان نهادهای تدوینکننده
مقررات و استانداردها پیشنهاد میشود ،شرکتها را ملزم به ارائه و افشای اطالعاتی در
خصوص ویژگیهای حسابرسان خود ،نمایند تا توجه سرمایهگذاران بیشازپیش معطوف به
کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی گردد.
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 )5با توجه به تأثیر مثبت ساختار بازار بر ساختار سرمایه ،انتظار بر این است که تأمینکنندگان
منابع مالی ،به وضعیت رقابتی شرکت و ساختار بازار توجه داشته و میتوانند نقش سازندهای
را ایفا نمایند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود گروه مدیریت واحدهای تجاری بهمنظور استفاده
مؤثرتر از منابع متعلق به این گروه و در راستای ارزشآفرینی برای شرکت ،اقدامات عملی
و زمینة الزم را برای بهرهبرداری از این منابع ،فراهم آورند.
 )6خدمات حسابرسی باکیفیتتر میتواند بهنوعی تضاد منافع بین گروههای ذینفع (هزینههای
نمایندگی) را تقلیل بخشد و بهواسطه ارائه اطالعات قابلاتکاتر ،تصمیمهای اقتصادی
صاحبان منابع در چگونگی تخصیص منابع خود را بهبود بخشد .این مسئله میتواند بهصورت
بالقوه ،ساختار سرمایه شرکتها و بهتبع آن ،هزینه سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
ازاینرو ،به گروه مدیریت پیشنهاد میگردد تا حسابرسی ساالنه واحدهای تجاری تحت
مدیریت خویش را به مؤسسههایی که خدمات حسابرسی باکیفیتتری را ارائه مینمایند،
بسپارند.
سپاسگزاري
نویسندگان مقاله ،از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی ثقفی (استاد حسابداری دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران) در خصوص کمكهای فراوان و ایراد نقطه نظرات گرانبها که در نگارش
این مقاله از آن استفادهشده است ،نهایت تشکر و قدردانی رادارند.
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