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Abstract
Objective: Accounting information in financial markets is as a basis for deciding on the
optimal allocation of limited financial resources. Also it is performance appraisal and the
perspective of cash flows of investments or loans granted by the organization. Economic
decisions of depositors and borrowers in the banking industry are made based on the quantity
and quality of their information. The information of these banks, including earnings, must
have the necessary quality characteristics in order to distribute financial resources among the
members of the society in the best way along the decisions of information users. This can
lead to an improvement in the economy and the growth of the banking system. Therefore, the
purpose of this study is to investigate the interaction between earning quality and information
asymmetry in the banking industry.
Method: To achieve the purpose of the research, data of 11 banks listed on the Tehran Stock
Exchange (TSE) and Iran of OTC during a period of 11 years for the years 2007-2018 using
the Rah Avard Novin, financial statements and the official site of the Tehran Stock Exchange
was collected and analyzed using the structural equation method (SEM) and the two-way
Granger causality test.
Results: The findings showed that information asymmetry in the banking industry is high
and their earning quality is low. Information asymmetry has a negative effect on earning
quality. On the other hand, if the quality of earning is low, it will increase information
asymmetry. As a result, earnings quality also has a negative effect on information asymmetry.
Finally, bilaterally, these two variables are the cause and effect of each other and have
interaction.
The most important risk of the banking industry is their credit risk, which is due to the
increase in debt to banks' capital. Another point is that most of the assets of banks are
receivables from the provision of facilities, but depending on the steps through which the
repayment of receivables, policies and regulatory tools can be repaid can lead to instability of
banks.
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Abstract

Conclusion: In the banking industry, the information gap is high, so the manager can present
the amount of declared earning in the financial statements differently from the actual earning.
In this case, the quality of earning decreases and leads depositors and borrowers to incorrect
financial decisions. Wrong economic decisions lead to incorrect distribution of financial
resources among members of society. In order not to reflect the instability of banks, managers
may manage their profits, which implies low profit quality, and as a result, other people
active in the capital market will be deprived of complete and transparent information within
the organization. These conditions increase the information asymmetry surrounding the
banking industry.
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بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از
سیستم معادالت همزمان


لیال واثقآباد شاپوری


امین ناظمی



نویدرضا نمازی

چکیده
هدف :تصمیمات اقتصادی سپردهگذاران و گیرندگان تسهیالت در صنعت بانکداری ،بر مبنای کمیت و کیفیت اطالعات آنها اتخاذ
می شود .اطالعات این بانک ها از جمله سود باید ویژگی های کیفی الزم را داشته باشد تا در امتدداد تصدمیمات اسدتفاده کننددگان
اطالعات ،توزیع منابع مالی بین افراد جامعه به بهترین شکل صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد و رشد نظدام بانکدداری شدود.
بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری است.
روش :در راستای هدف پژوهش ،دادههای  11بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 11
ساله برای سالهای  1179-1179با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین ،صورتهای مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران
جمعآوری و به کمک روش معادالت ساختاری و آزمون علیت دوطرفه گرنجری ،تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری سطح باالیی دارد و سطح کیفیت سود آنهدا پدایین اسدت.
عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد .از طرفی اگر کیفیت سود پایین باشد باعث افدزایش عددم تقدارن اطالعداتی
میشود  .در نتیجه کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی نیز تأثیر منفی دارد .در نهایت به شکل دوطرفه این دو متغیر علت و معلدول
یکدیگرند و تأثیر متقابل هم دارند.
نتیجهگیری :در صنعت بانکداری شکاف اطالعاتی باال است ،در نتیجه مدیر میتواند مبلغ سود اظهاری در صورتهدای مدالی را
متفاوت از سود واقعی ارائه دهد .در این صورت کیفیت سود پایین آمده و منجر به تصدمیمات مدالی ناصدحیح سدپردهگدذاران و
گیرندگان تسهیالت میشود .تصمیمات نادرست اقتصادی موجب توزیع نادرست منابع مالی بین افراد جامعه میگردد.

واژههای کلیدی :صنعت بانکداری ،عدم تقارن اطالعاتی ،کیفیت سود ،معادالت همزمان.
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نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :واثقآباد شاپوری ،لیال؛ ناظمی ،امین؛ نمازی ،نویدرضا .)1055( .بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عددم تقدارن
اطالعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادالت همزمان .مجله دانش حسابداری.07-67 ،)1(11 ،
مقدمه

اطالعات حسابداری در بازارهای مالی به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری درمورد تخصیص بهینه منابع محدود مالی و
ارزیابی عملکرد ،دور نمای جریانهای نقدی سرمایهگذاریها یا وامهای اعطایی ساازمان اسات (فرانسایس و همکااران،3
 .)3116در نتیجه ،آثار و پیامدهای کیفیت اطالعات حسابداری ،ماورد توجاه سارمایه گاذاران ،مادیران ،قاانون گاذاران و
تدوینکنندگان استانداردها است (باتاچاریا و همکاران .)3133 ،3فالوردی و وون سالم  )3112( 3اطالعاات را دادههاای
خام پردازش شده تعریف میکند که با تفسیر این اطالعات آگاهی به وجود میآید و بر مبنای همین آگاهی ،تصامیمات
اتخاذ و نتایج اقتصادی آن مشخص میشود .بخشی از اطالعات حسابداری در قالب مفهوم سود به ذینفعاان صاورتهاای
مالی گ ارش میشود .طبق تعریف باربریس و هوانگ ،)3113( 6کیفت سود حادی از صاداقت تعریاف شاده اسات کاه
عایدات گ ارش شده را نشان میدهد .در شرایطی که اطالعات از جمله سود باه شاکلی شافا

تهیاه و باه ذینفعاان ارائاه

نشود ،بین رقم واقعی سود و مبلغی که در صورتهای مالی گ ارش میشود شکافی ایجاد شده و از آنجاایی کاه امکاان
دارد سود توسط مدیر دستکاری شود ،میتواند با سود واقعی متفاوت باشد .بنابراین ،سود ابرازی همیشه نمایتواناد معیاار
خوبی برای تصمیمگیری باشد .از این رو ،عالوه بر کمیت سود بایاد باه کیفیات آن نیا توجاه کارد (نماازی و رضاایی،
.)3343
یک سفارش خرید یا فروش خاص ناشی از وجود یک سرمایهگذار با اطالعاات خصوصای ،تعریفای از حادود عادم
تقارن اطالعاتی است (باتاچاریا و همکاران .)3133 ،در بازارهای سرمایهای که توزیع اطالعات نامتقارن اسات ،فروشانده
به دلیل داشتن برتری اطالعاتی نسبت به خریدار ،قیمت بااتتری را بارای ساهام پیشانهاد مایدهاد کاه ایان فاصاله قیمات
پیشنهادی خریدار و فروشنده نمایانگر سطح عدم تقارن اطالعاتی اسات (فرانسایس و همکااران .)3116 ،بناابراین ،جهات
اتخاذ تصمیم صحیح بهوسیله سرمایهگذاران ،اطالعات حسابداری باید تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهاد.
در این صورت کارایی بازار اف ایش مییابد و اطمینان تصمیمگیران اقتصادی نی محقق میگردد .حال این پرسش مطار
میشود که اگر فاصله بین سود واقعی و سود گ ارش شده کمتر باشد و کیفیات ساود باات باشاد ،شاکا

اطالعااتی باین

مدیر و مالک یا عدم تقارن اطالعاتی نی کاهش مییابد؟
کیفیت باتی اطالعات افشا شده ،عدم تقارن اطالعاتی را در بازار سرمایه کاهش میدهد .می ان و نحوه جماعآوری و
افشای اطالعات توسط مدیریت در عدم تقارن اطالعاتی بین مالک و مدیر نقش دارد ،به این صورت کاه مادیر باه دلیال
وجود فرصتهای رشد و سرمایهگذاری امکان دستکاری بیشتر صورتهای مالی را دارد و در جهت انتقال مناابع و م ایاا
به خود در تالش است .این فعالیتهای مدیریت از ارزش شرکت کاسته و ه ینههای نماینادگی را در بار دارد (قرباانی و
همکاران .)3343 ،از دیگر پرسشهای پژوهش که مطر میشود این است که آیا عدم تقارن اطالعاتی بار کیفیات ساود
گ ارش شده توسط مدیریت تأثیر دارد؟ با توجه به دو پرسش مهمی مطر شاده ،باه ن ار مایرساد رابطاه دو طرفاه باین
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کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی وجود داشته باشد .بنابراین ،پژوهش حاضار باه دنباال بررسای ایان رابطاه باه صاورت
متقابل و همزمان است.
بانکها به عنوان یک واسط وجوه مالی میان سارردهگاذاران و متقاضایان دریافات تساهیالت ،باا پدیاده عادم تقاارن
اطالعاتی روبرو هستند ،زیرا اغلب آنها شناخت کافی و اصولی از متقاضیان تسهیالت خود ندارند .بنابراین ،باناکهاا در
انجام فعالیت خود که ارائه تسهیالت از محل سررده های عمومی است ،دچار مشکل می شوند ،به این معنی که اعتبارات به
شکل ناکارا تخصیص و در نتیجه ریسک اعتباری بانک اف ایش مای یاباد (مکیاان و محبای .)24 ،3343 ،شابکه باانکی باا
جمع آوری منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایه گذاران ،باعث رشد سرمایه گاذاری و در نهایات رشاد درآماد
ملی و بهبود رفاه جامعه می شود .در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می ان درآمد سرانه پایین و میل به مصر

بات

است .در نتیجه می ان پس انداز و منابع مالی برای سرمایهگذاریها اندک و پراکنده است .لذا ،بانکها و مؤسساات پاولی
نقش مهمتری را برای تجهی منابع و تخصیص مطلوب آن ایفا میکنند (مجتهد و حسنزاده.)3113 ،
مسئلهای که وجود دارد این است که در صنعت بانکداری تأثیر کیفیت سود و عدم تقاارن اطالعااتی باا وجاود رابطاه
علی بین آنها ،مورد بررسی قرار نگرفته است و در نتیجه چگونگی تأثیر متقابل آنهاا و هامزماانی آن باه صاورت دقیاق
مشخص نیست .همچنین ،ابعاد درونزا برای هر بعد تاکنون تعیین نشده است .اف ون بر این ،تأثیر متقابل متغیرهای بارونزا
با لحاظ تاأثیر متغیرهاای درونا ا ماورد بررسای قارار نگرفتاه اسات .بناابراین ،ایان مطالعاه باه دنباال رفاع نیااز ذینفعاان و
تصمیمگیران این حوزه جهت اخذ اطالعات حسابداری باکیفیت است .با توجه باه اهمیات باناکهاا در اقتصااد کشاور و
سنجههای کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در این صنعت خاص ،هد

پژوهش بررسی تاأثیر متقابال کیفیات ساود و

عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری است .به من ور بررسی دقیقتر از سیستم معادتت همزمان استفاده میشود.
در مطالعات پیشین ،رابطه یکطرفه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی ،در ن ر گرفته شده است در حاالیکاه باا
توجه به مطالب ذکر شده در بات ،این رابطه دو طرفه است و باید به شیوه همزمان این رابطاه دو طرفاه ماورد آزماون قارار
گیرد .این پژوهش متغیرهای مناسب درونزا را برای هر سنجه برونزا مشخص مایساازد ،باه طاوریکاه تاأثیر متغیرهاای
درونزا بر برونزا را نمایان سازد .دیگر موردی که این مطالعه را به طور کامل از مطالعات پیشین متمای مایساازد ،نحاوه
بررسی تأثیر متغیرهای کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی است که تأثیر متغیرهای درونزا را همزمان بر این رابطاه ماورد
سنجش قرار میدهد .بنابراین ،این پژوهش در صدد بررسی تأثیر متقابل و همزمان عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت ساود باا
استفاده از معادتت همزمان در صنعت بانکداری است تا شکافی که در مطالعات پیشین است را برطر

نماید و تأثیر ایان

دو عامل به گونه دقیقتر مورد واکاوی قرار گیرد .اف ون بر این ،این پاژوهش تااکنون در صانعت بانکاداری انجاام نشاده
است .بنابراین ،این پژوهش بدیع است و به دنبال بسط دانش حسابداری در خصوص صنعت بانکداری است .این پژوهش
به دنبال پاسخ به این پرسشهاست که آیا در شرایطی که عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود تاأثیر مایگاذارد باه شاکل
متقابل و کیفیت سود نی بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر دارد؟ جهت تأثیر دوطرفه چگونه است؟ هد
به پرسشهای مطر شده است.

این پاژوهش پاساخ
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به من ور نیل به اهدا

پژوهش ،در ابتدا مبانی ن ری مربوط به عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت ساود مطار مایشاود.

پس از بیان پیشینه مطالعه ،الگو ،روششناسی ،جامعه و نمونه آماری پژوهش ارائه میشود .پاس از تشاریح متغیرهاا ،آماار
توصیفی ،نتایج آزمون فرضیهها ،بحث و نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
مبانی نظری
عدم تقارن اطالعاتی

گردآوری ،تأمین و توزیع متناسب و عادتنه منابع مالی محدود بین افراد جامعه معیاری برای توسعه و پیشرفت اقتصااد
هر کشوری است .مؤسسات مالی همچون بانکها در این امور جایگاه مهم و نقش پررنگ واسطهگری ماالی را عهادهدار
هستند .از این رو نقش شفافیت اطالعات ایان صانعت در جامعاه بسایار حاائ اهمیات اسات .در ایان راساتا ،عادم تقاارن
اطالعاتی یکی از مباحث مهم است .باتاچاریا و همکاران )3133( ،حدود عدم تقارن اطالعاتی را یک سافارش خریاد یاا
فروش خاص ناشی از وجود یک سرمایهگذار با اطالعات خصوصی تعریف کردند.
عدم تقارن اطالعاتی را میتوان متأثر از تئوری بازارگردانی دانست .طباق ایان تئاوری ،کاه ایان افاراد باین دو گاروه
معامله گر در بازار سرمایه قرار می گیرند .گروه اول شامل سرمایه گذارانی است که اطالعات بیشتری نسبت به باازارگردان
دارد و اگر معامله ای بین آنان رخ دهد ،بازارگردان متضرر می شود چرا که سرمایه گذار آگاه تنهاا در ماواردی باا او وارد
معامله میشود که قیمتهای اعالم شده نسبت به اطالعات آنان مطلوب باشد .گروه دوم سرمایه گذاران باه اصاطال کام
اطالع هستند که نقدینگی بات یا نیاز شدید به نقدینگی دارند .بازارگردان در معامله با اینگونه افراد ،زیان ناشی از معامله با
گروه اول را به وسیله کسب سود ناشی از داشتن اطالعات بیشتر جبران می کند .درنهایات تاوازن باین ساود و زیاان ذکار
شده ،بازار خرید و فروش را ایجاد میکند.
طبق مطالعه اسکات و اوبریان )3113( 5که از تئوری نمایندگی نشأت میگیرد ،یکی از پیامدهای ناشی از تضاد مناافع
میان سهامداران و مدیران ،عدم تقارن اطالعاتی است .عدم تقارن اطالعاتی ناشی از تضااد مناافع باین مادیر و مالاک در
بستر ن ریه نمایندگی ایجاد میشود (حساسیگانه و خیرالهی .)3382 ،بر اساس الگوی جنسن و مکلینگ ،)3424( ،4یکی
از مشکالت نمایندگی ،ناتوانی سهامدار در پیگیری روزانه اقدامات مدیر است .بنابراین ،سهامدار اطالعاات تزم درماورد
عملیات مدیر را ندارد و این حالت عدم تقارن اطالعات نامگذاری شده است ،به این معنی که اطالعات اضافی مادیر کاه
اطالعات خصوصی تعریف میشود ،در اختیار مالک نیست (نمازی.)3386 ،
طبق ن ریه نمایندگی زمانی که فعالیت بنگاه های اقتصادی گسترده تر میشود ،برای اداره بهتر امور ،طی قراردادی بین
مدیر و مالک ،اختیارات از مالک به مدیر تفویض مایشاود (جنسان و مکلیناگ .)3424 ،طباق ایان ن ریاه ،اگار در ایان
قرارداد ،به تمام جوانب و منافع دو طر

توجه نشود ،مدیران میتوانند با اطالعات خاود و باا اساتفاده از اطالعاات درون

سازمانی که در دسترس سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نیسات ،باا دساتکاری صاورت هاای ماالی و ساایر گا ارش هاای
غیرمالی ،استفادهکنندگان را گمراه کنند .پس میتوان در ن ر داشت که در شرایط عدم تقارن اطالعااتی دساتکاریهاای
گ ارشهای مالی توسط مدیر ،کیفیت سود نی از این شرایط متأثر شود .با توجه به مطالب بیان شده ،فرضیه اول باه شار
زیر ارائه میشود:
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فرضیه اول :عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی معنادار دارد.
کیفیت سود

سود در زمره مهمترین اطالعات حسابداری است که همواره مورد توجه گروه های مختلف استفاده کننده قرار گرفتاه
است .به واسطه سود واحد تجاری ،ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی سرمایهگذاریها یا وامهای اعطایی انجام مایشاود
(فرانسیس و همکاران .)3116 ،عبارت کیفیت سود به تواناایی مادیران در اساتفاده از اقاالم اختیااری از جملاه ،اصاول یاا
استانداردهای حسابداری ،روش هاای بارآورد و زماان بنادی معاامالت در انادازه گیاری و گ ارشاگری ساود اشااره دارد
(سلیمانیامیری و همکاران.)3342 ،
عدم تقارن اطالعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی ن یر سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فرصاتی را بارای مادیر
فراهم میکند که با اب ارهایی مانند اقالم تعهدی اختیاری ،رقم سود دستکاری شود و کیفیات ساود متاأثر از ایان رویاداد
باشد (باتاچاریا و همکاران .)3133 ،سود گ ارش شاده از شارایط ماالی واقعای واحاد اقتصاادی فاصاله گرفتاه و کیفیات
محتوای سود تحت تأثیر قرار میگیرد در نتیجه سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،قانونگذاران ،مشتریان و رقباا طباق ساود
گ ارش شده با کیفیت پایین ،ممکن است تصمیمات نادرستی اتخاذ نمایند (رضازاده و آزاد .)3382 ،با توجاه باه مطالاب
بیان شده ،فرضیه دوم به شر زیر ارائه میشود:
فرضیه دوم :کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی معنادار دارد.
با توجه به مبانی ن ری ارائه شده ،در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فراباورس ایاران ،کیفیات
سود بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر دارد .همچنین ،عدم تقارن اطالعاتی نی  ،بر کیفیت سود تأثیر دارد .بنابراین ،با توجاه باه
تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر ،این پژوهش به دنبال بررسای تاأثیر هامزماان و متقابال کیفیات ساود و عادم تقاارن
اطالعاتی با استفاده از سیستم معادتت همزمان است تا شکافی که در مطالعات پیشین است را برطر

نمایاد و تاأثیر ایان

دو عامل به گونه دقیقتر مورد واکاوی قرار گیرد .اف ون بر این ،این پاژوهش تااکنون در صانعت بانکاداری انجاام نشاده
است .بنابراین ،مطالعه این تأثیر با توجه به اهمیت سیستم بانکی در هر کشور ،حائ اهمیت است .با توجاه باه مطالاب بیاان
شده ،فرضیه سوم به شر زیر ارائه میشود:
فرضیه سوم :کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی برهم تأثیر متقابل و همزمان دارند.
پیشینه پژوهش

پیشینه مطالعاتی درمورد رابطه دو متغیر عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود در صنعت بانکاداری انادک اسات ،ساایر
پیشینههای مرتبط با ارزیابی متغیرهای پژوهش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در اداماه مطار
میشود .باتاچاریا و همکاران )3131( 2رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کردناد .نتاایج پاژوهش آناان
8

نشان داد که کیفیت پایین سود موجب اف ایش عدم تقارن اطالعااتی در بازارهاای ماالی مایشاود .کاورمیر و همکااران

( )3133درپژوهشی به بررسی تأثیر افشای اختیاری بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی پرداختناد .یافتاههاای
آنها نشان داد که کیفیت باتی سود و افشای اختیاری هردو باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود.
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دی )3132( 4به صورت تحلیلی نشان داد که وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت ساود و ساهامداران یاک شارط
اساسی برای مدیریت ساود اسات .وی فار

کارد کاه باین گروههاای ساهامداران همروشاانی وجاود دارد .ساهامداران

فروشنده به مدیریت اجازه می دهند که به من ور القای یک تصویر مناسب به گروه خریاداران از یاک سیاسات مشاخص
مدیریت سود پیروی نماید .در این الگو ،مدیر از یک م یت اطالعاتی نسبت به سهامداران برخوردار است .در نتیجه عدم
تقارن اطالعاتی شرط ضروری برای مدیریت سود در این وضعیت است .ترن و همکاران )3134( 31به بررسای رابطاه باین
مدیریت سود و تنوع عملکرد بانکی در بازه زمانی  3113-3135پرداختند .نتیجه پژوهش آنان بیانگر وجود رابطه مثبات و
معنادار بین مدیریت سود و تنوع عملکرد بانکها بود .همچنین متفاوت بودن عملکرد بانکهاا ،عادم تقاارن اطالعااتی را
اف ایش میدهد و تأثیر تنوع عملکرد بانکی در دوران بحرانی بر مدیریت سود کمتر است .هوسااین و هوسااین)3131( 33
تأثیر کیفیت سود را بر ه ینه بدهی در شرکتهای فرانسوی طی بازه زمانی  3115-3135مورد بررسی قارار دادناد .آناان
دریافتند که کیفیت سود تأثیر منفی معنادار بر ه ینه بدهی دارد.
باباجانی و همکاران ( )3343رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد
که شاخص عدم تقارن اطالعاتی بر می ان مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد .ثقفی و همکاران ( )3345باه بررسای
رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در شرکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران پرداختناد .آناان
دریافتند که سطح عدم تقارن اطالعاتی با اف ایش یا کاهش کیفیت سود رابطه ندارد ،ولی عدم تقاارن اطالعااتی در دوره
زمانی پس از اعالم سود نسبت به قبل از آن اف ایش مییابد .مشاکی و همکااران ( )3342باا مطالعاه اساتراتژی مادیریت،
رقابت بازار و کیفیت سود را در بازه  3384-3346به این نتیجه رسیدند که استراتژی مدیریت بر کیفیت ساود تاأثیر دارد.
می ان این گرایش نی بسیار بااهمیت است.
قوسی ( )3348در پژوهشی مدیریت سود واقعی بار محتاوای اطالعااتی ساود باا تأکیاد بار عادم تقاارن اطالعااتی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .طبق نتایج پاژوهش محتاوای اطالعااتی ساود بار
مدیریت سود واقعی تأثیر منفی و معنی دار دارد .همچنین عدم تقارن اطالعاتی بر محتوای اطالعاتی ساود تاأثیر معنای دار
دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطالعاتی بر محتوای اطالعاتی سود تاثیری ندارد .داداشی و نوروزی ()3344
رابطه بین کیفیت سود و ه ینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین این دو متغیر رابطاه
معنادار وجود دارد.
روششناسی و الگوی مفهومی پژوهش

این پژوهش از حیث هد

یک پژوهش کاربردی است .همچنین ،پژوهش حاضار از دساته پاژوهشهاای توصایفی،

کمّی و پسرویدادی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده میکند و بر اسااس فرضایههاا و طار هاای
پژوهش از قبل تعیین شده انجام میشود .از این دسته پژوهشها زمانی استفاده میشود که معیار اندازهگیری دادهها کمّای
است و برای استخراج نتیجهها از فنهای آماری استفاده میشود (نمازی .)3383 ،برای تدوین متون و ادبیاات پاژوهش از
مطالعات کتابخانهای استفاده میشاود کاه در برگیرناده کتاب ،پایاانناماههاا ،و نشاریات تخصصای فارسای و انگلیسای و
همچنین پایگاههای الکترونیکی است .برای گردآوری دادههای موردنیاز برای انجام ایان پاژوهش از صاورتهاای ماالی
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بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،موجود در سایت کدال ،نرمافا ار رهآورد ناوین و
همچنین از ترازنامه بانکها ،و همچنین از اطالعات بازار سهام آنها استفاده شد.
در پژوهش حاضر برای آزمون فرضایه پاژوهش براسااس دادههاای بدسات آماده از آماار توصایفی ،بررسای پایاایی
متغیرهای پژوهش ،بررسی اثرات متغیرهای مورد مطالعه ،آزمونهای استنباطی و آزماونهاای تأییاد کنناده باا اساتفاده از
نرماف ارهای ایویوز برای آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن و علیت دوطرفه گرنجری و  Smart PLSنسخه  3برای مدل
یابی معادتت ساختاری و تحلیل مسیر و برازش مدل انجام شده است.
الگوی مفهومی پژوهش

با توجه به مبانی ن ری پژوهش ،الگوی مفهومی پژوهش تدوین شده است .شکل  ،3الگوی مفهومی پژوهش را نشاان
میدهد .در این الگو چگونگی تأثیر متقابل متغیرهای درونزا و همچنین برونزای پژوهش نشان داده شده است.
عدم تقارن اطالعاتی

کیفیت سود

حجم معامالت

ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول غیر عادی

نسبت قیمت به سود

نوسانات قیمت سهام

اجتناب از گ ارشگری زیان

عمر شرکت
تعداد روزهای معامالتی

شکل  .1نحوه رابطه و تأثیر متغیرهای پژوهش

طبق شکل  ،3با استفاده از تئوری بازارگردانی ،طبق پژوهش باباجانی و همکاران ( ،)3343باا اساتفاده از ترکیاب پانج
سنجه حجم معامالت ،نوسان قیمت سهام ،نسبت قیمت به سود ( ،)P/Eتعداد روزهای معامالتی و عمار شارکت شاخصای
برای اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی در ن ر گرفته میشود .کیفیت سود نی مطابق با شاخص دستکاری ذخیره مطالباات
مشکوکالوصول تسهیالت ( )LLP33و الگوی زینالدین و لئو ،)3138( 33با استفاده از دو شاخص اجتناب از گ ارشگری
زیان و ذخیره مطالبات مشکوکالوصول غیرعادی ارزیابی میشود.
شایان ذکر است که در این الگو ،با فر

وجود رابطه و تأثیر متقابل متغیرهای کیفیت سود و عادم تقاارن اطالعااتی،

متغیرهای کنترلی که اندازه بانکها و سررده بانکی است ،به طور همزمان بر متغیرهای مستقل و وابسته (که نقش آنها باه
دلیل علیت متقابل جا به جا میشوند ،یعنی در حالت اول عدم تقارن اطالعاتی متغیر وابسته و کیفیت سود متغیار مساتقل و
در حالت دوم عدم تقارن اطالعاتی متغیر مستقل و کیفیت سود متغیر وابسته است) تأثیر میگذارند.
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اندازهگیری متغیرهای پژوهش

این پژوهش به بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی در صانعت بانکاداری باا اساتفاده از معاادتت
همزمان میپردازد .در معادتت همزمان ،کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و عدم تقارن اطالعاتی به عنوان متغیر وابساته
و بار دیگر کیفیت سود متغیر وابسته و عدم تقارن اطالعاتی متغیر مستقل درن رگرفته میشود .هر کدام از این دو متغیر باا
کمک متغیرهای برونزا ارزیابی میشوند .در ادامه نحوه اندازهگیری هر کدام از متغیرهای درونزا (کیفیت ساود و عادم
تقارن اطالعاتی) و متغیرهای برونزا در پژوهش حاضر بیان میشود.
عدم تقارن اطالعاتی

در این پژوهش طبق مطالعه باباجانی و همکاران ( )3343از پنج سانجه حجام معاامالت ،نوساان قیمات ساهام ،نسابت
قیمت به سود ( ،)P/Eتعداد روزهای معامالتی و عمر شرکت برای اندازهگیری عادم تقاارن اطالعااتی اساتفاده مایشاود.
سرس با ترکیب این پنج سنجه یک شاخص کلی 36محاسبه میشود.
بهمن ور ساخت شاخص ترکیبی ،ابتدا رتبه چارکی بانکها برای تمام سنجههای پنجگانه محاسبه مایشاود ،باهطاوری
که رتبه باتتر در هر سنجه ،به معنی درجه باتتر عدم تقارن اطالعاتی باشد .سرس رتبههای مربوط باه هریاک از آنهاا در
مورد هر یک با یکدیگر جمع میشود .بنابراین ،می ان ارزش هر شاخص میتواند از  5تا  35باشاد کاه هار چاه ایان عادد
ب رگتر باشد ،می ان عدم تقارن اطالعاتی بیشتر خواهد بود.
حجم معامالت :به مجموع کل ساهام مبادلاه شاده باناک در یاک دوره زماانی معاین اطاالق مایشاود .طباق الگاوی
زینالدین و لئو ( ،)3138بانکهای دارای حجم معامالت باتتر ،نوسان بیشتری در بازدهی سهام خود دارناد کاه ایان امار
در نهایت منجر به عدم تقارن اطالعاتی بیشتر میشود.
نوسان قیمت سهام :به پراکندگی در بازدهی روزانه سهام طای ساال ماورد بررسای ،اطاالق مایشاود .طباق مطالعاات
کورمیر و همکاران ( )3133نوسانات قیمت سهام و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معکاوس دارناد ،بناابراین ،انت اار مایرود
هرچقدر سرمایهگذاران با سطح باتتری از عدم تقارن اطالعاتی مواجاه باشاند ،احتماال پایشبینای غیردقیاق باازده ساهام
توسط آنها بیشتر باشد.
نسبت قیمت به سود ( :)P/Eحاصل تقسیم قیمت سهام به سود هر سهم و بیانگر فرصتهای رشاد باناک اسات .انت اار
میرود بانکها با فرصت رشد بیشتر ،سطح عدم تقارن اطالعاتی باتتری داشته باشند.
تعداد روزهای معامالتی :تعداد روزهایی که در سال ،سهام بانکها معامله شده است .انت ار میرود سطح عدم تقاارن
اطالعاتی بانکها با کاهش تعداد روزهای توقف نماد بانکها و اف ایش حجم معامالت آنها ،کاهش یابد.
عمر شرکت :به زمان پذیرش در بورس اطالق میشود .انت ار میرود هرچه سالهای بیشتری از زمان حضور در باازار
سرمایه گذشته باشد ،اطالعات بیشتری از بانک وجود داشته باشد ،از این رو مایتاوان گفات عمار باناک باا عادم تقاارن
اطالعاتی رابطه معکوس دارد (و لئو.)3138 ،
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کیفیت سود

از آنجا که کیفیت سود به طور مستقیم قابل انادازهگیاری نیسات ،روشهاای بارآورد آن در صانعت بانکاداری طباق
مطالعه ترن و همکاران ( )3134با تمرک بر مفهوم دستکاری ذخیره مطالبات مشاکوکالوصاول تساهیالت اسات .مفهاوم
مطالبات مشکوک الوصول از مهمترین مفاهیم اقالم تعهدی در بانکها است و نشان دهنده عدم تقاارن اطالعااتی اسات،
زیرا به قضاوت ذهنی مادیران بساتگی دارد (بیتای و لیاائو .)3136 ،35از باین الگوهاای ارزیاابی کیفیات ساود در صانعت
بانکداری ،الگوی استفاده شده توسط زینالدین و لئو ( )3138در این پژوهش اساتفاده مایشاود .در ایان الگاو عاالوه بار
تمرک بر مفهوم ذخیره مطالبات مشکوکالوصول از مفهوم اجتناب از گ ارشگری زیان نی استفاده میشاود و باا اساتفاده
از این دو شاخص کیفیت سود ارزیابی میشود.
در این الگو ،برای سنجش کیفیت سود ،اقالم تعهدی به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول شامل اقالم تعهادی اسات
که مدیریت نسبت به آنها دارای اختیار عمل است و میتوان از آنها برای کیفیت سود اساتفاده نماود .دساته دوم شاامل
اقالم تعهدی است که مدیریت فاقد اختیار دخل و تصر

در وضعیت آنها است .در صنعت بانکاداری ،در اکثار مواقاع

تحلیل دو مرحلهای با توجه به مطالبات مشکوک الوصول ناشی از تسهیالت باانکی بارای موشاکافی کیفیات ساود انجاام
میشود .در این روش ،در مرحله نخست ،بخش تحت کنترل (احتیاطی) حساابهاای تعهادی از بخاش خاارج از کنتارل
جدا میشود .در حقیقت در مرحله نخست ،بخش ذخیره مطالباات مشاکوکالوصاول الگوساازی مایشاود و ارزشهاای
باقیمانده ایجاد شده در این مرحله که معادل با بخش احتیاطی یا تحت کنتارل تلقای مایشاوند ،در مرحلاه دوم باه عناوان
متغیر وابسته در ن ر گرفته میشوند .در این مطالعه دو معیار برای سنجش کیفیات ساود وجاود دارد ،زیارا پدیاده کیفیات
سود یک سنجه چند بعدی است و استفاده از یک معیار به طور مناسب و جامع تمام ابعاد احتمالی آن را در برنمایگیارد.
این دو سنجه در مطالعات گذشته بهعنوان معیارهای مطمئن و معتبر نشان داده شدهاند (زین الدین و لئاو .)3138 ،در اداماه
این دو سنجه تشریح میشوند.
ذخیره مطالبات مشکوکالوصول غیرعادی :به دلیل قابل توجه بودن مطالبات مشکوک الوصول در صنعت بانکاداری
و اختیار عمل مدیران در اندازهگیری آن بهعنوان یکی از معیارهای کیفیات ساود اساتفاده مایشاود .در رابطاه ( )3نحاوه
اندازهگیری این متغیر نشان داده میشود.
( )3
 :ALLPitذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکها برای سال ،t
 :LCOitخالص وامهای سوخت شده در سال ،t
 :LLAitمقدار مجاز یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها در پایان سال ،t-3
 :ΔNPLitتغییرات در وامهای سررسید گذشته بانکها در سال  tنسبت به سال ،t-3
 :EBITPitسود قبل از مالیات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها برای سال .t

تمامی متغیرها در این رابطه برحسب داراییهاای ابتادای دوره هام مقیااس مایشاوند .همچناین ،در ایان رابطاه جا
باقیمانده رگرسیون بهعنوان معیار سنجش کیفیت سود در ن ر گرفته میشود.
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اجتناب از گ ارشگری زیان :در این متغیر ابتدا نموداری از سود هممقیاس شده (ساود قبال از مالیاات تقسایم بار کال
داراییها) تهیه و می ان دامنه نوسان آن بررسی میشود .در شرایط عادم مادیریت ساود ،انت اار مایرود کاه ایان نماودار
ویژگی نرمال بودن و تقارن بیشتری داشته باشد و به بیان دیگر کیفیت سود باتتری داشته باشند .طبق پژوهش زیانالادین
و لئو ( )3138در صورتی که رقم سود هممقیاس شده بین صفر و  1/35در هر دوره باشد ،عدد یک و در غیر این صورت
عدد صفر برای هر بانک به عنوان شاخصی از کیفیت سود در ن ر گرفته میشود .عدد یک به معنی کیفیت ساود کمتار و
عدد صفر به معنی کیفیت سود بیشتر است.
متغیرهای کنترلی

پژوهش حاضر براساس مطالعه ثقفی و همکاران ( )3345اندازه و ساررده باانکی باهعناوان متغیرهاای کنترلای در ن ار
گرفته شده و نحوه محاسبات آنها به صورت زیر است:
اندازه بانک :لگاریتم طبیعی مجموع درآمدها،
سررده بانکی :حاصل تقسیم جمع کل سرردهها به کل داراییهای اول دوره.
جدول  ،3تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
نام متغیر

تعریف عملیاتی

نماد انگلیسی

پنج شاخص برای اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی ()ASSEMETRY
جمع کل سهام مبادله شده بانک در یک دوره زمانی معین

حجم معامالت

Turnover

نوسان قیمت سهام

Stock price fluctuations

پراکندگی در بازدهی روزانه سهام طی سال مورد بررسی

نسبت قیمت به سود

P/E

حاصل تقسیم قیمت سهام به سود هر سهم

تعداد روزهای معامالتی

Trading day

عمر بانک

Bank life

کل روزهای فعالیت در بورس و فرابورس منهای تعداد روزهای
توقف نماد بانکها
مدت زمان پذیرش بانک در فرابورس و بورس

دو شاخص برای اندازهگیری کیفیت سود ()EQUALITY
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر
عادی بانکها برای سال t
اجتناب از گ ارشگری زیان

به شر رابطه شماره 3

ALLP
ARL

در صورتی که رقم سود هممقیاس شده بین صفر و  1/35در هر دوره باشد،
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر قرار داده میشود.

متغیرهای مربوط به محاسبه ALLP
خالص وامهای سوخت شده در سال t
مقدار مجاز یا ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول بانکها در پایان سال t-1
تغییرات در وامهای سررسید گذشته
بانکها در سال  tنسبت به سال t-1
سود قبل از مالیات و ذخیره مطالبات
مشکوکالوصول بانکها برای سال .t

می ان وام سوخت شده در هر سال

LCO
LLA

ذخیره مطالبات مشکوکالوصول برای تسهیالتی است که بیش از  38ماه از
سررسید آنها گذشته است.

NPL

تسهیالتی است که از سررسید آن بین 3تا  4ماه گذشته است.

EBITP

سود خالص به عالوه مالیات و ذخیره مطالبات مشکوکالوصول
متغیرهای کنترلی

اندازه بانک

Size

لگاریتم طبیعی مجموع درآمدها

سررده بانکی

Depo

حاصل تقسیم جمع کل سرردهها به کل داراییهای اول دوره
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جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل  33بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره زمانی
 33ساله شامل سالهای  3382-3342است .باتوجه به شارایط زیار ،تعاداد  33باناک بارای آزماون فرضایههاای پاژوهش
انتخاب شدند:
 .3بانکها باید قبل از سال  3382در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال  3382سهام آنها در بورس
و فرابورس معامله شود.
 .3به لحاظ اف ایش قابلیت مقایسه ،بانکها باید پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .3باید در فاصله زمانی  3382تا  3342تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشند.
 .6در دوره مورد بررسی توقف معامله قابل توجه نداشته باشند.
 .5دسترسی تزم به صورتهای مالی وجود داشته باشند.
معادلههای رگرسیونی فرضیههای پژوهش

با توجه به پژوهشهای اسکات و اوبریان ( )3113و حساسیگانه و خیرالهی ،)3382( ،معادله رگرسایونی فرضایه اول
به شر رابطه ( )3است:
رابطه ()3
طبق پژوهش فرانسیس و همکاران ( ،)3116معادله رگرسیونی فرضیه دوم پژوهش ،به شر رابطه ( )3است:
رابطه ()3
با توجه به مبانی ن ری و پیشینه پژوهش ،پس از عدمرد فرضیههای اول و دوم پژوهش ،فرضایه ساوم مطالعاه مبنای بار
تبیین رابطه و تأثیر متقابل متغیرهای کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی ،به گونه همزمان انجاام مایشاود .جهات آزماون
فرضیه سوم ،از آزمون علیت دوطرفه گرنجری استفاده شده است.
آمار توصیفی و ماتریس کوواریانس

بهمن ور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش ،مطالعه قرار میشود و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل
از تج یه و تحلیل دادههای آماری ،تزم است این دادهها از ن ر آمار توصیفی بررسی شود .جدول  3آمار توصایفی بارای
همه متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
آماره /متغیر

میانگین

میانه

انحرا

معیار

بیشینه

کمینه

شاخص عدم تقارن اطالعاتی

33/234

36/111

3/218

33/111

5/111

شاخص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی

-1/183

-1/134

1/344

1/333

-3/425

اجتناب از گ ارشگری زیان

1/243

3/111

1/633

3/111

1/111

اندازه شرکت

2/118

2/114

1/544

8/133

4/133

نسبت سررده بانکی

1/483

1/256

1/315

1/843

1/338

طبق این جدول با مقایسه اعداد آمار توصیفی مربوط به شاخص عدم تقارن اطالعاتی ،مشاهده میشاود کاه میاانگین
شاخص مذکور  33/234است که این امر بازگوکننده عدم تقارن اطالعاتی به نسبت بات در میان باناکهاا اسات .در ایان
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راستا ،اعداد مرتبط با شاخص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی و اجتناب از گ ارشگری زیان با شااخص عادم
تقارن اطالعاتی همخوانی دارد .از سویی دیگر ،میانگین نسبت ساررده باانکی باا نماایش عادد  1/483توضایح دهناده آن
است که به طور میانگین مجموع سرردههای بانکی در حدود  48/3درصد از مجموع کل داراییهای بانکها است.
عامل تورم واریانس ( )VIFبرای ارزیابی شدت همخطی چندگانه در تحلیل رگرسیون استفاده شاده اسات .جادول 3
این نتایج را نشان میدهد.
جدول  .3عامل تورم واریانس VIF

آماره VIF

متغیر
شاخص عدم تقارن اطالعاتی

3/112

شاخص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی

3/162

اجتناب از گ ارشگری زیان

3/134

اندازه شرکت

3/132

نسبت سررده بانکی

3/133

اگر آماره آزمون VIFبه یک ن دیک باشد نشان دهنده عدم وجود همخطی است .در این بین ،آماره  VIFدر جادول
 3نشاندهنده عدم وجود همخطی در بین الگوی مورد آزمون است.
یکی از مفروضات الگوهای رگرسیونی ،نبود همبستگی بین متغیرهای توضیحی (مستقل و کنترلی) است .به من ور
اطمینان از رعایت چنین فرضی ،در پژوهش حاضر از مفهوم کوواریانس استفاده شده اسات .در صاورت نباود رابطاه،
مقدار کوواریانس برابر با صفر(یا ن دیک به صفر) است و به اصطال به آن دو متغیر مستقل گفتاه مایشاود (تزم باه
ذکر است که کوواریانس یک متغیر با خودش ،همان واریانس متغیر است).
جدول  .0ماتریس کوواریانس متغیرهای پژوهش
متغیر

شاخص عدم تقارن اطالعاتی

شاخص کیفیت سود

اندازه شرکت

نسبت سررده بانکی

شاخص عدم تقارن اطالعاتی

33/433

-

-

-

شاخص کیفیت سود

-1/131

1/348

-

-

اندازه شرکت

1/115

1/138

1/333

-

نسبت سررده بانکی

1/114

1/113

1/134

1/163

جدول  6ماتریس کواریانس متغیرهای پژوهش را ارائه میدهد .با توجه به این جدول ،همبستگی قابال مالح اهای
که بتواند نتایج اجرای الگوها را دستخوش تغییراتی کند ،مشاهده نشد.
آمار استنباطی
پایایی یا ایستایی متغیرهای پژوهش

قبل از برآورد الگو باید پایایی (ایستایی) متغیرهای مورد استفاده در الگو بررسی شود .مطابق با جادول شاماره  5و باا
استفاده از آزمون لوین ،لین و چو  )LLC(34در کلیاه متغیرهاای مساتقل ،وابساته ،تعادیلی و کنترلای ساطح معنااداری در
آزمون ریشه واحد (که باید کوچکتر از  1/15باشد) نشاندهنده این است که تمامی متغیرهای پژوهش پایایی هستند.
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جدول  .0بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

نتیجه آزمون LLC

آزمون لوین ،لین و چو

متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

پایایی متغیرهای پژوهش

شاخص عدم تقارن اطالعاتی

-5/612

1/111

پایا

شاخص کیفیت سود

-32/128

1/111

پایا

اندازه شرکت

-6/215

1/111

پایا

نسبت سررده بانکی

-3/831

1/111

پایا

اثبات درونزایی متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود

شرط تزم برای برآورد سیستم معادتت همزمان اثبات درونزا بودن متغیرهای درونزای سیساتم اسات .هار کادام از
متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود باه عناوان متغیار درونزای سیساتم باا اساتفاده از هماه متغیرهاای بارونزای
مربوطه با نرماف ار ایویوز برآورد و مقادیر باقی مانده به عنوان متغیر جداگانه ( )RESدرن ر گرفته میشود .سارس معادلاه
مربوط به هرکدام از متغیرهای درونزای سیستم را با کمک تمام متغیرهای برونزا و متغیر جدید  RESبرآورد میشود.
طبق جدول -4الف و -4ب ،به دلیل معنادار بودن ضرایب متغیر جدید  ،RESمتغیر کیفیت سود در معادله عدم تقاارن
اطالعاتی و برعکس متغیر عدم تقارن اطالعاتی در معادله کیفیت سود درونزا است .پس رابطه متقابل این دو متغیر تأییاد
میشود.
جدول -6الف .آزمون درونزا بودن متغیر کیفیت سود
نام متغیر

ضریب

سطح معناداری

RES

63/31336

1/1111

جدول -6ب .آزمون درونزا بودن متغیر عدم تقارن اطالعاتی
نام متغیر

ضریب

سطح معناداری

RES

63/18363

1/1111

آزمون علیت دوطرفه گرنجری

برای بهدست آوردن شواهد بیشتر مبنی بر تأثیر دوطرفه بین دو متغیر کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی ،ابتدا آزماون
علیت گرنجر 32بهکار میرود و چنانچه وجود رابطه علّی بین دو متغیار باه روش تجربای نیا تأییاد شاد ،آنگااه از سیساتم
معادتت همزمان استفاده میشود .در این راستا ،نتایج آزمون مندرج در جدول  2برای تأیید استفاده از معادتت همزمان،
ل وم استفاده از روش مذکور را تأیید کرده است .به عبارتی ،با توجه به فرضیههای صفر ایان آزماون و مقاادیر باه دسات
آمده سطح معناداری ،نتیجه بیانگر این است که فرضیه صفر رد می شوند و بنابراین ،رابطه علّی دوطرفه باین دو متغیار یااد
شده برقرار است.
جدول  .7نتایج آزمون علیت دو طرفه گرنجری
آزمون علیت دو طرفه گرنجری

نتیجه آزمون علیت دو طرفه گرنجری

P-value

آماره F

فرضیه صفر

رد فرضیه صفر

1/112

5/354

کیفیت سود ،علیت دو طرفه گرنجری عدم تقارن اطالعاتی نیست.

کیفیت سود ،علیت دو طرفه گرنجری عدم تقارن اطالعاتی است.

1/111

4/348

عدم تقارن اطالعاتی ،علیت دو طرفه گرنجری کیفیت سود نیست.

عدم تقارن اطالعاتی ،علیت دو طرفه گرنجری کیفیت سود است.
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تحلیل مسیر متغیرهای برونزای پژوهش

نتایج آزمون رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار مرتبط با الگوی  ،3در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .8خالصه نتایج آزمون رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار (الگوی )1

ضریب

آماره t

نتیجه

حجم معامالت و عدم تقارن اطالعاتی

1/332

3/483

عدم رد

نسبت قیمت به سود و عدم تقارن اطالعاتی

1/336

1/358

رد

نوسانات قیمت سهام و عدم تقارن اطالعاتی

1/153

3/331

عدم رد

عمر شرکت و عدم تقارن اطالعاتی

1/334

3/488

عدم رد

تعداد روزهای معامالتی و عدم تقارن اطالعاتی

1/333

3/524

عدم رد

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی و کیفیت سود

1/328

3/831

عدم رد

اجتناب از گ ارشگری زیان و کیفیت سود

1/342

3/154

عدم رد

متغیر

همانطور که در این جدول مالح ه میشود ،بر اساس نتایج بهدست آمده متغیرهای حجم معامالت ،نوسانات قیمات،
عمر شرکت و تعداد روزهای معامالتی با عدم تقارن اطالعااتی باه عناوان شااخصهاای توضایحدهناده رابطاه مساتقیم و
معناداری دارند .از سویی ،مشاهده مایشاود کاه متغیرهاای ذخیاره مطالباات مشاکوک الوصاول غیرعاادی و اجتنااب از
گ ارشگری زیان با کیفیت سود به عنوان شاخصهای توضیحدهنده رابطه مستقیم و معناداری دارند.
همچنین ،نتایج آزمون رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار مارتبط باه الگاوی  ،3در جادول ( 4خالصاه نتاایج آزماون
رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار) نشان داده شده است .همانطور که در جادول  4مالح اه مایشاود بار اسااس نتاایج
بهدست آمده متغیرهای حجم معامالت ،نوسانات قیمت سهام ،عمار شارکت و تعاداد روزهاای معاامالتی باا عادم تقاارن
اطالعاتی به عنوان شاخصهای توضیحدهنده رابطه مستقیم و معناداری دارند .از سویی ،مشااهده مایشاود کاه متغیرهاای
ذخیره مطالبات مشاکوک الوصاول غیرعاادی و اجتنااب از گ ارشاگری زیاان باا کیفیات ساود باه عناوان شااخصهاای
توضیحدهنده رابطه مستقیم و معناداری دارند.
جدول  .9خالصه نتایج آزمون رابطه بین متغیرهای پنهان و آشکار (الگوی )2
ضرائب

آماره t

نتیجه

حجم معامالت و عدم تقارن اطالعاتی

1/316

3/214

عدم رد

نسبت قیمت به سود و عدم تقارن اطالعاتی

1/342

1/618

رد

نوسانات قیمت سهام و عدم تقارن اطالعاتی

1/332

3/333

عدم رد

عمر شرکت و عدم تقارن اطالعاتی

1/343

3/423

عدم رد

تعداد روزهای معامالتی و عدم تقارن اطالعاتی

1/338

3/134

عدم رد

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی و کیفیت سود

1/335

3/243

عدم رد

اجتناب از گ ارشگری زیان و کیفیت سود

1/354

3/156

عدم رد

متغیر

تحلیل مسیر متغیرهای درونزای پژوهش
در این راستا ،با توجه به جدول  8و جدول ( 4الگوی نهایی پژوهش) و جدول  -31الف ،مشاهده میشود که آمااره t

برای هر دو مسیر مد ن ر (رابطه بین کیفیت سود و عدم تقاارن اطالعااتی و همچناین رابطاه باین عادم تقاارن اطالعااتی و
کیفیت سود) ،بهترتیب  -3/433و  -3/853است .ایان آماارههاا در ساطح اطمیناان  44درصاد کلیاه ضارایب رگرسایونی
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مسیرها مطابق جدول  31معنادار است .از این رو ،معیار  GOF38مربوط به بخش کلی معادتت ساختاری است .ایان معیاار
که با  GOFنشان داده میشود ،عددی بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک ن دیکتر باشد ،حکایت از بارازش کلای
باتتر الگو دارد .آماره  GOFبرای الگوی ماورد اساتفاده در الگاوی  3و الگاوی  3باه ترتیاب باا مقادار  1/315و 1/312
گویای برازش قابل قبول الگوی کلی پژوهش است.
جدول -11الف .برازش الگوهای مربوط به فرضیههای اول و دوم پژوهش
متغیر

ضرائب

آماره t

GOF

نتیجه

کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی

-1/338

-3/433

1/315

پذیرش

عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود

-1/363

-3/853

1/312

پذیرش

جدول -11ب .خالصه آمارههای مرتبط با الگوی پژوهش
متغیر

Q2

CR

AVE

شاخص عدم تقارن اطالعاتی

1/343

1/216

1/584

شاخص کیفیت سود

1/543

1/234

1/512

اندازه شرکت

3/111

3/111

3/111

نسبت سررده بانکی

3/111

3/111

3/111

سرانجام ،با مشاهده جدول  -31ب ،مقدار شاخص واریانس استخراج شده ( )AVEنی  ،بیانگر اعتبار مناسب اب ارهای
اندازهگیری است (این شاخص باید مقداری بیش از  1/5داشته باشد) .از سویی ،شاخص قابلیت اعتبار مرکب 34سازههاای
اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،نشاندهنده اعتبار ترکیبی مناسب این متغیرها است (این شاخص باید مقداری بایش از 1/2
داشته باشد) .همچنین ،شاخص  Q2با نمایش اعداد مثبت برای تمامی رابطهها ،نشانگر کیفیات مناساب الگاوی سااختاری
برای تمامی مسیرهای پژوهش نی است.
آزمون فرضیههای پژوهش

جدول  33نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش را با استفاده از معادتت ساختاری نشان مایدهاد .جادولهاای -33
الف و -33ب این نتایج را برای هر فرضیه ارائه مینماید.
با توجه به جدولهای بات ،مقدار آماره  Fدر سطح کلیه بانکها ،که به ترتیب برابر با  6/846و  3/333است ،الگاو در
سطح  45درصد معنادار است .اف ون براین ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که به ترتیاب برابار باا  3/843و 3/815
است ،وجود خود همبستگی پیدرپی در اج ای اخالل رگرسیون رد میشود .مقادار  R2adjباه ترتیاب برابار باا  1/342و
 1/313است .بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان در الگاوی اول 34/2 ،درصاد از تغییارات متغیار وابساته (عادم تقاارن
اطالعاتی) را بهوسیله متغیرهای مستقل (کیفیت سود) و کنترلی (اندازه شرکت و نسبت سررده بانکی) پایشبینای کارد .از
سویی ،با توجه به الگوی دوم 31/3 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیات ساود) را باهوسایله متغیرهاای مساتقل (عادم
تقارن اطالعاتی) و کنترلی (اندازه شرکت و نسبت سررده بانکی) پیشبینی کرد.
در نتیجه ،طبق جدول -33الف ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه کیفیت ساود بار عادم تقاارن اطالعااتی تاأثیر دارد،
پذیرفته میشود .سطح معناداری مربوط به متغیر کیفیت سود نشاندهنده آن است که کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی
تأثیر منفی و معناداری دارد .همچنین ،طبق جدول  -33ب ،فرضیه دوم پژوهش مبنای بار اینکاه عادم تقاارن اطالعااتی بار
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کیفیت سود تأثیر دارد ،پذیرفته میشود .سطح معناداری مربوط به متغیر عدم تقاارن اطالعااتی نشااندهناده آن اسات کاه
عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود تأثیر منفی و معناداری دارد.
جدول  .11خالصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش
-11الف .تأثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی.

مدل :3
متغیر

ضرائب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

کیفیت سود

-3/454

1/233

-3/434

1/111

اندازه شرکت

1/344

1/514

1/385

1/213

نسبت سررده بانکی

1/351

3/638

1/315

1/434

مقدار ثابت

33/431

3/538

3/443

1/111

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره دوربین واتسن

آماره F

سطح معناداری

1/323

1/342

3/843

6/846

1/111

-11ب .تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر کیفیت سود.

مدل :3
متغیر

ضرائب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

عدم تقارن اطالعاتی

-1/133

1/118

-3/134

1/113

اندازه شرکت

1/164

1/134

3/323

1/314

نسبت سررده بانکی

1/355

1/313

3/533

1/333

مقدار ثابت

1/235

1/323

3/433

1/131

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره دوربین واتسن

آماره F

سطح معناداری

1/388

1/313

3/815

3/333

1/111

با توجه به آزمون علیت دو طرفه گرنجری مبنی بر تأثیر دو طرفاه و هامزماان متغیرهاای کیفیات ساود و عادم تقاارن
اطالعاتی و همچنین آزمون فرضیهها مبنی بر تأثیر هر یک از این دو متغیر بر یکدیگر ،نتیجه میشود که متغیرهای کیفیت
سود و عدم تقارن اطالعاتی بر یکدیگر ،تأثیر متقابل و همزمان دارند .در نتیجه فرضیه سوم پژوهش نی پذیرفته میگردد.
بحث و نتیجهگیری

هد

از این پژوهش ،بررسی تأثیر متقابل و هم زمان بین کیفیت سود بر عدم تقاارن اطالعااتی در صانعت بانکاداری

بود .اغلب پاژوهشهاای پیشاین تنهاا رابطاه یاکطرفاه ایان دو متغیار را بررسای کاردهاناد .طباق مباانی ن اری و پیشاینه
پژوهشهای داخلی و خارجی تأثیر معنادار بین عدم تقاارن اطالعااتی بار کیفیات ساود مساتند شاده اسات ،حاال در ایان
پژوهش برخال

سایر پژوهشهای داخلی و خارجی تأثیر این دو متغیر باه شاکل متقابال و هامزماان ،در جامعاه آمااری

صنعت بانکداری بررسی نمود.
مهاامتاارین ریسااک صاانعت بانکااداری ریسااک اعتباااری آنااان اساات کااه ناشاای از افا ایش باادهی نساابت بااه ساارمایه
بانک هاست .نکته دیگر اینکه بخش اع م دارایی بانک ها مطالبات ناشی از اعطای تساهیالت اسات ،حاال بساته باه اینکاه
بازپرداخت مطالبات طی چه مراحل ،سیاست و اب ارهای ن ارتی بازپرداخت شود می تواند منجر به بی ثباتی بانک ها شاود.
مدیران در جهت منعکس نکردن شرایط عدم ثبات بانک ها ممکن است اقدام به مدیریت سود کنند کاه ایان اقادام آناان
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کیفیت سود پایین را دربردارد و به دنبال آن سایر افراد فعال در بازار سرمایه از اطالعاات کامال و شافا

درون ساازمانی

محروم خواهند شد .این شرایط منجر به عدم تقارن اطالعاتی را پیرامون صنعت بانکداری اف ایش میدهد.
در این پژوهش با تحلیل دادههای حاصل از آزمون فرضیهها در سیستم معادتت همزمان یافتههاای فرضایه اول ،نشاان
داد که کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی و معنادار دارد .نتایج این پژوهش مشابه نتایج پژوهشهای ثقفای و
همکاران ()3345؛ باتاچاریا و همکاران ()3131؛ کورمیر و همکاران ( )3133است .این پژوهشگران به این نتیجه رسایدند
که کیفیت سود بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی و معنادار دارد .طبق یافته فرضیه دوم ،عدم تقارن اطالعااتی بار کیفیات
سود تأثیر منفی و معنادار دارد .برخال

نتایج مطالعات باباجانی و همکاران ( )3343و آقایی و همکاران ( ،)3344کیفیت

سود تأثیر منفی و معنادار بر عدم تقارن اطالعاتی دارد .طبق یافتاه فرضایه ساوم ،ایان نتیجاه حاصال شاد کاه عادم تقاارن
اطالعاتی و کیفیت سود در صنعت بانکداری به شکل متقابل و همزمان بر هم تأثیر منفی و معناداری دارند .به بیاان دیگار
در هر بانک اگر کیفیت سود بات باشد باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود ،همچنین اگر عدم تقاارن اطالعااتی در
هر بانک اف ایش یابد ،کیفیت سود نی در جهت معکوس کاهش مییابد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی پژوهش

با توجه به نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه در صنعت بانکداری ،کیفیت سود بر عادم تقاارن اطالعااتی
تأثیر دارد ،به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان توصیه میشود به مفهوم کیفیت سود به عنوان یاک مفهاوم مهام حاصال از
اطالعات صورتهای مالی توجه داشته باشند ،زیرا با ارزیابی کیفیت سود بانکی میتوانند از سطح عادم تقاارن اطالعااتی
بین خود و افراد درون سازمانی مطلع شوند که این امر بر تصمیمات سرمایهگذاری و یا اخاذ تساهیالت باانکی تأثیرگاذار
است.
از طرفی به دلیل نتیجه آزمون فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر منفی عدم تقارن اطالعااتی بار کیفیات ساود ،پیشانهاد
میشود که کنترل و ن ارت دقیق و سازمانیافته بر بانکها بارای انتشاار اطالعااتی مثال تحلیالهاای مادیریتی عاالوه بار
اطالعات منتشر شده در صورتهای مالی ،اجرا شود ،تا در این راستا شکا

اطالعاتی باین افاراد درون ساازمانی و بارون

سازمانی کاهش یابد و استفادهکنندگان صورتهای مالی بر اساس اطالعات گ ارش شده به شاکل شافا

و قابال اتکاا،

تصمیمگیری کنند که یکی از اقالم گ ارش شده سود با کیفیت بات است.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

در این راستا ،پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی به شر زیر مطر میشود:
بررسی نقش تعدیلی متغیرهایی مانند :کیفیت افشا ،کیفیات حسابرسای ،ریساک نقدشاوندگی ،ریساک باازار ،نسابت
بدهی ،ساختار سرمایه بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری.
بررسی رابطه متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در دوره رکود و تورم اقتصادی در صنعت بانکداری.
بررسی رفتار جسورانه یا محاف هکارانه مدیران بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی در صنعت بانکداری.
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محدودیتهای پژوهش

برخی از این محدودیتها در پژوهش حاضر به شر زیر است:
با توجه به اینکه شکل ظاهری صورتهای مالی بانکها از سال  3382تا به اماروز یکساان ساازی شاده اسات ،برخای
اطالعات مانند ج ئیات ذخیره مطالبات سررسید گذشته یا سوخت شده در گ ارش هاای ماالی قبال از ساال  3382منتشار
نشده بود .این امر در ارزیابی ذخیره مطالبات سررسید گذشته در ساالهاای قبال از  3382و در اداماه در الگاوی ارزیاابی
کیفیت سود بانکی تأثیر داشت .همچنین برخی عوامال کاالن اقتصاادی هام چاون عامال رکاود و شارایط خااص باناک
مرک ی در روند انجام پژوهش قابل کنترل نبود.
تقدیر و تشکر
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