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چكيده
پیادهسازی سازوکارهای کنترلهای داخلی و افشای گزارش های مربوط به آن یکی از ابزارهای کنترلی مؤثر در راستای نظارت
مناسب تر سهامداران بر رفتار و عملکرد مدیران میباشد .با توجه به اهمیت موضوع و نیز به دلیل برقراری الزامات سازمان بورس و
اوراق بهادار در خصوص پیادهسازی کنترلهای داخلی در شرکتهای تحت نظارت آن سازمان طی سالهای اخیر ،هدف تحقیق حاضر
بررسی رابطه بین افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی ،هزینههای نمایندگی و مدیریت سود در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در راستای دستیابی به این هدف ،سه فرضیه طراحی و با استفاده از دادههای نمونهای
از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6831تا  6831آزمون شده است .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل آماری مدل های همبستگی چندگانه بیانگر آن است که بین افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و
مدیریت سود ،رابطه منفی معنی دار وجود دارد .لیکن ،بین افشای گزارش کنترلهای داخلی و هزینههای نمایندگی و نیز بین مدیریت
سود و هزینههای نمایندگی رابطه معنیداری مشاهده نگردید.
واژههاي كليدي :گزارش کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی ،هزینههای نمایندگی ،مدیریت سود.
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 -1مقدمه
یکی از اقالم صورتهای مالی که به عنوان معیار ارزیابی
عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی مورد توجه قرار می
گیرد ،سود می باشد .اما محاسبه سود خالص یک واحد
انتفاعی متاثر از روشها و برآوردهای حسابداری است .اختیار
عمل مدیران در استفاده از اصول حسابداری ،باعث میشود تا
مدیران اقدام به مدیریت سود نمایند .دستکاری سود شرکت با
هدف افزایش پاداش شخصی مدیران و افزایش قیمت سهام
است .یکی از مکانیزمهای کنترل این رفتار مدیران ،استفاده از
کنترلهای داخلی است.
از سوی دیگر ،در شرایط عدم تقارن اطالعاتی و وجود
مشکالت نمایندگی ،مدیران ممکن است منابع مالی شرکت را
در پروژه های غیرسودآور و در راستای افزایش منافع خود
سرمایهگذاری کنند که این رفتار مدیران باعث ایجاد هزینههای
نمایندگی خواهد شد .در این راستا ،ساز و کارهای کنترلهای
داخلی از جمله مکانیزمهایی است که به نظر میرسد میتواند
بر کاهش هزینههای نمایندگی و مدیریت سود اثرگذار باشد.
هرچه کنترلهای داخلی کیفیت بیشتری داشته باشد ،احتمال
ارتکاب رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران کاهش مییابد
(یینگ.)2061 ،
با توجه به اینکه بحث کنترلهای داخلی از مباحث نسبتا
جدید در حرفه حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است و
با عنایت به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 6836
که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را ملزم
به پیادهسازی کنترلهای داخلی و افشای گزارش هیئتمدیره
در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
شرکتها نمود ،به نظر میرسد این امر میتواند بر تضاد منافع
بین سهامداران و مدیران شرکتها تاثیرگذار بوده و هزینههای
نمایندگی و مدیریت سود در آنها را کاهش دهد .با این وجود
نظر به عدم بررسی دقیق این امر در تحقیقات قبلی ،در این
تحقیق رابطه بین افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی با مدیریت سود و هزینههای نمایندگی و نیز
رابطه هزینههای نمایندگی با مدیریت سود مورد بررسی قرار
گرفته است.
به طور کلی درباره مدیریت سود و هزینههای نمایندگی
تاکنون تحقیق ات زیادی صورت گرفته است ،اما علیرغم این که
موضوع کنترلهای داخلی از سال  6836به الزامات و مقررات
بازار سرمایه کشور اضافه گردید ،بخش اندکی از تحقیقات به
این حوزه پرداخته است .همچنین تاکنون موضوع تأثیر گزارش
کنترلهای داخلی بر هزینههای نمایندگی و مدیریت سود در
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تحقیقات داخلی مغفول مانده بود که در تحقیق حاضر به
بررسی این مهم پرداخته شده است.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
هدف اصلی شرکتها افزایش ثروت مالکان و سهامداران آن
است  .براساس نظریه نمایندگی ،مدیران (به عنوان نمایندگان
م الکان شرکت) در پی افزایش منفعت خویش ،منافع صاحبان
سرمایه را نادیده میگیرند .لذا همواره بین مدیران و صاحبان
سرمایه ،تضاد منافعی وجود دارد که از آن تحت عنوان رابطه
نمایندگی یاد میشود .براین اساس ،مالکان به منظور کسب
اطمینان از این که نمایندگان در راستای منافع ایشان حرکت
میکنند و یا به منظور همراستا سازی منافع آنها با منافع
خود ،هزینههایی را متحمل میشوند که به آن هزینههای
نمایندگی گفته میشود .به عبارت دیگر ،هرچه هزینههای
نمایندگی در یک شرکت باالتر باشد ،تضاد منافع بین مالکان و
نمایندگان آنها بیشتر است .با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی
و تضاد منافع فوقالذکر ،مدیران شرکتها میتوانند از انگیزه
الزم برای مدیریت سود به منظور حداکثرکردن منافع خود
برخوردار باشند.
از سوی دیگر ،افشا و انتشار گزارش کنترلهای داخلی ،راه
ارتباطی مهمی بین شرکت و سرمایه گذاران است و سرمایه
گذاران و مالکان شرکت می توانند اطالعات بااهمیت حسابداری
و مالی شرکت را از این طریق دریافت و در تصمیمگیریهای
خود از آن استفاده کنند .کنترلهای داخلی ساز و کار مناسبی
در جهت کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان است و
میتواند بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر گذاشته و با هزینههای
نمایندگی و مدیریت سود در ارتباط باشد (یینگ.)2061 ،
مدیریت سود :مدیریت سود به این معنا است کهه مهدیران
شههرکت بهها اسههتفاده از انعطههافپههذیری کههه در روشههها و
اسههتاندارهای حسههابداری وجههود دارد بههه انتخههاب روشهههایی
بپردازند که سودهای گهزارش شهده را بها سهطح مطلهوبی کهه
موردنظر است تطابق دهند( ملهوترا.)2061 ،
بر مبنای تئوریهای زیربنایی ،به طور کلی دو نوع مدیریت
سود فرصت طلبانه و مدیریت سود کارا وجود دارد .مدیریت
سود فرصت طلبانه به این معنی است که مدیران به دلیل منافع
شخصی خود به دنبال گمراه نمودن سرمایه گذاران میباشند
(تسای و شیو .)2003 ،در این حالت ،مدیر تالش می کند که
به جای دستیابی به اهداف شرکت و ذینفعان آن به منافع
شخصی خود دست پیدا نماید ( موریا.)2060،
مدیریت سود همچنین ممکن است ماهیت کارا و مثبت
داشته باشد ،هنگامی که مدیر شرکت به دنبال افزایش ارزش

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

رابطه بین افشاي گزارش کنترل¬هاي داخلي ،هزينه¬هاي نمايندگي و مديريت سود  /اعظم ولي زاده الري جاني ،علي رحماني و شقايق ساده

برای شرکت بوده و تنها به فکر منافع خود نباشد ،در این حالت
با استفاده از اختیاراتی که دارد جریانهای نقدی آتی شرکت را
به گونه ای نشان می دهد که حاکی از اخبار خوب در آینده
برای سهامداران و دیگر ذینفعان باشد (آبیگبمی2061 ،؛
موریا.)2060 ،
از طرف دیگر ،مدیریت سود با استفاده از روشهای
مختلفی از جمله مدیریت سود از طریق تخصیص به دورههای
زمانی ،انتخاب و تغییر اصول حسابداری ،مدیریت اقالم تعهدی،
مدیریت واقعی سود و مدیریت سود از طریق تغییر طبقهبندی
اقالم صورتهای مالی صورت میگیرد .با توجه به این که در
این ت حقیق ،از مدیریت اقالم تعهدی استفاده شده است ،در
ادامه تعریف مختصری از این روش مدیریت سود ارائه میگردد.
بر اساس نظر دیچو  6در سال  6331اقالم تعهدی
حسابداری محصولی از ثبتهای حسابداری و برآوردهای
مدیریت است که هیچ گونه تأثیری بر جریانهای نقدی ندارند.
مدیریت اقالم تعهدی میتواند از طریق اتخاذ تصمیمات
مدیریتی و بدون نیاز به انجام معامالت تجاری صورت پذیرد و
این فرآیند معموال از جانب یک مدیر یا گروهی از مدیران انجام
میشود .براساس نظر دهاران  2در سال  2008نیز در بسیاری
ازسازمانها مدیریت سود به اشکال متنوعی از جمله مدیریت
اقالم تعهدی انجام میگردد .به عبارت دیگر مدیران ممکن
است سطح اقالم تعهدی مانند حسابهای دریافتنی ،موجودی-
های کاال ،حسابهای پرداختنی ،درآمدهای معوق ،بدهیهای
تعهد شده و هزینههای پیش پرداخت را به منظور دستیابی به
سود مورد انتظار خود افزایش یا کاهش دهند.
اقالم تعهدی به طور کلی به دو دسته اقالم تعهدی
اختیاری و اقالم تعهدی غیر اختیاری تفکیک میشود .اقالم
تعهدی اختیاری در واقع تعدیالتی هستند که از جانب مدیریت
در خصوص جریان های نقدی اعمال می شود و درآمد گزارش
شده را تحت تأثیر قرار می دهد (هیلی .)6335 ،در واقع این
گروه از اقالم تعهدی به صورت اختیاری توسط خود مدیریت
گزارش میشود و ارائه آنها بر اساس مقرارت ،قانون و یا
استانداردهای حسابداری تسریع و الزامی نشده است .در ادبیات
مربوط به اقالم تعهدی اختیاری این گروه از اقالم تعهدی به
عنوان منبع اصلی به وجو د آورنده مدیریت سود در نظر گرفته
شده است (موریا  2060؛ بوگشان .)2005 ،در مقابل اقالم
تعهدی اختیاری ،اقالم تعهدی غیر اختیاری وجود دارند که به
معنای هزینهها یا داراییهای اجباری هستند که مطابق با
رویههای حسابداری الزماالجرا باید ثبت و افشا گردند و مدیران
اختیاری برای شناسایی یا عدم شناسایی آنها ندارند .مالیات
حقوق و دستمزد مثالی در رابطه با این گروه از داراییها است.

در رابطه با این گروه از حسابها باید با توجه به استانداردهای
حسابداری هر کشور ،افشای مناسب صورت پذیرد(موریا،
)2060
هزینههای نمایندگی :بر اساس تئوری نمایندگی ،رابطه
نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک،
نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار
تصمیم گیری را به او تفویض میکند .مطابق این تئوری ،باید
ساز و کار کنترلی و نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از
تضاد منافع ایجاد شود .چنانچه مدیریت برخالف هدف اصلی
شرکت ،یعنی حداکثر کردن ثروت سهامدارن ،تصمیمگیری و
عمل کند ،سهامداران متحمل هزینههای نمایندگی خواهند
شد .جنسن و مک لینگ این هزینهها را در قالب هزینههای
نظارت برمدیران ،هزینههای التزام و ساختار سازمانی و زیان
باقی مانده برشمردهاند (جنسن و مک لینگ.)6371،
کنترلهای داخلی :کنترلهای داخلی مجموعهای از
فعالیتها و روشهایی هستند که به منظور ایجاد تضمین و
اطمینانی معقول از این که عملیات یک سازمان براساس برنامه
تعیین شده آن اجرا می شود ،طراحی و پیادهسازی میشوند.
بدون وجود کنترلهای داخلی مناسب در درون سازمان،
مدیران نسبت به دستیابی به اهداف و مقاصد خود اطمینان
کافی ندارند .طراحی سیستمهای کنترل داخلی به صورت
مطلوب و با اجزای مناسب موجب می شود که احتمال وقوع
اشتباهات یا تقلبهای با اهمیت و یا عدم کشف به موقع آنها
در سازمان کاهش یابد .همچنین کنترلهای داخلی نسبت به
عملکرد مطلوب واحدهای مختلف در درون یک سازمان نسبت
به شاخصهای مورد انتظار ،ایجاد اطمینان میکنند(توماس،
 .)2060کنترلهای داخلی فرآیندی است که با هدف کسب
اطمینان معقول از تحقق اثربخشی و کارایی عملیات ،قابلیت
اعتماد گزارشگری مالی ،رعایت قوانین و مقررات مربوط و
حفاظت از منابع و داراییهای شرکت توسط هیئتمدیره،
مدیریت و کارکنان شرکت پیادهسازی و اجرا میشود (کوزو،
2068؛ سازمان بورس و اوراق بهادار.)6836 ،
مطابق با چارچوب کوزو ،سیستم کنترلهای داخلی هر
شرکت با توجه به اندازه و نوع فعالیت آن متفاوت است .اما این
سیستم در هر شرکت باید به گونهای طراحی ،مستقر ،اجرا و
مستندسازی شود که دربرگیرنده  5جزء محیط کنترلی،
ارزیابی ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و
نظارت باشد .در ادامه هریک از این اجزا به تفکیک مورد
بررسی قرار میگیرد.
ارتباط بین افشای گزارش کنترلهای داخلی ،هزینههای
نمایندگی و مدیریت سود :رابطه هزینههای نمایندگی و
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مدیریت سود تا اندازهای مبهم میباشد؛ چراکه مدیریت سود
توسط مدیران و با اهداف متفاوت انجام میگیرد .درصورتی که
مدیریت سود با اهداف فرصت طلبانه توسط مدیران انجام شود،
انتظار میرود با افزایش هزینههای نمایندگی که خود ناشی از
افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و مالکان است،
مدیریت سود نیز افزایش یابد .به عبارتی دیگر میزان مدیریت
سود با شدت تضاد نمایندگی رابطه مثبتی دارد .اما در صورتی
که مدیریت سود در جهت منافع شخصی مدیران نباشد (
مدیریت سود کارا) ،درآن صورت انتظار نمیرود که بین هزینه-
های نمایندگی و مدیریت سود رابطهای وجود داشته باشد .با
توجه به اینکه اغلب مدیریت سود با دید فرصتطلبانه انجام
میشود میتوان گفت که کنترل داخلی به عنوان یکی از
مکانیزمهای موثر راهبری شرکتی میتواند از رفتارهایی که
مدیران برای رسیدن به منافع شخصی خود انجام میدهند
جلوگیری نموده و برآنها نظارت نماید ،همین امر موجب
خواهد شد که فرصت برای دستکاری سود کاهش یافته و
مدیریت سود درون شرکت محدود شده و میزان هزینههای
نمایندگی تحمیل شده به سهامداران نیز کاهش یابد(وانگ،
.)2061
وانگ و همکاران ( ،)2061به بررسی تأثیر کنترلهای
داخلی بر مدیریت واقعی سود و همچنین تأثیر ساختار مالکیت
بر رابطه بین کیفیت کنترلهای داخلی و مدیریت سود
پرداختند .آنها با بررسی نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده
در بورسهای شنژن و شانگهای کشور چین طی سالهای
 2060تا  2062نشان دادند که کنترلهای داخلی با کیفیت
باال میتواند از فعالیتهای واقعی مدیریت سود جلوگیری نماید.
این نتیجه در شرکتهای غیر دولتی در مقایسه با شرکتهای
دولتی بیشتر قابل مشاهده است.
هاستوتی و همکارن ( ،)2061تأثیر استانداردهای بین
المللی گزارشگری مالی بر مدیریت واقعی سود و ساختار
کنترل های داخلی (به عنوان متغیر تعدیل کننده) را در
850شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی ،طی
سالهای  2005تا  2061مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل
نشان داده است که اتخاذ استانداردهای حسابداری مبتنی بر
 IFRSتأثیر مثبتی بر مدیریت واقعی سود داشته است و عامل
کنترلهای داخلی ،این رابطه معنیدار را تضعیف نموده است.
یینگ ( ،)2061با بررسی نمونهای از شرکتههای پذیرفتهه
شده در بورس شنژن کشور چین بین سالهای  2066تا 2068
نشان داده است که کیفیت افشای کنترلهای داخلی از طریهق
تأثیر بر هزینه نمایندگی شهرکت هها ،بهر مهدیریت سهود آنهها
تأثیرگذار اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،بها ارتقهاء کیفیهت افشهای
09

اطالعات کنترلهای داخلی شرکت هها ،هزینههههای نماینهدگی
آن ها به نحو مؤثری کاهش یافته و بنهابراین مهدیریت سهود در
آنها کاهش مییابد.
منسا( ،)2061رابطه بین افشای اطالعات مربوط به کنترل-
های داخلی و راهبری شرکتی را در 660شرکت پذیرفته شهده
در بههورس اوراق بهههادار غنهها طههی سههالهههای  2066و 2062
بررسی نموده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان مهیدههد کهه
اغلب شرکتهای نمونه افشهای کهافی از اطالعهات مربهوط بهه
کنترلهای داخلی در گزارشهای مالی خود به نحو کافی افشها
نمیکنند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدههد کهه
استقالل اعضا هیئتمدیره متغیهر بسهیار بهااهمیتی اسهت کهه
افشای اطالعات مرتبط با کنترلهای داخلی را تحت تاثیر قهرار
میدهد .بنابراین وجود قدرتهای مستقل موجب میشهود کهه
عالوه بر اینکه کیفیت افشای اطالعات بهبود یابد ،شهفافیت در
اطالعات نیز افزایش یابد.
جحمانی و نیرانجان ( ،)2065ارتباط بین مدیریت سود با
ضعفهای کنترلهای داخلی و اندازه شرکت را مورد مطالعه
قرار دادند .نمونه انتخابی آنها شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار امریکا طی سالهای  2005تا  2003می-
باشد .براساس نتایج نشان تحقیق ایشان ،شرکتهای بزرگتر
نسبت به سایر شرکتها کمتر به مدیریت سود میپردازند.
همچنین مدیریت سود در شرکتهای دارای کنترلهای داخلی
ضعیف نسبت به شرکتهای دارای کنترلهای داخلی قوی،
بیشتر است.
وانگفند و لیهونگ ( ،)2065به بررسی رابطه بین مالکیت
خانوادگی با هزینههای نمایندگی در  861شرکت خانوادگی
پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار شانگهای و شنژن در
کشور چین پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داده است که
با افزایش مالکیت خانوادگی و جدایی مالکیت از مدیریت،
هزینههای نمایندگی به صورت بااهمیتی افزایش مییابد .عالوه
بر این ،آنها نشان دادهاند که کیفیت کنترلهای داخلی به
عنوان یک متغیر مداخلهگر بر این رابطه اثرگذار است.
ایکسوی ( ،)2061با استفاده از دادههای شرکتهای
پذیرفته شده در بورس چین بین سالهای  2003تا  2060به
این نتیجه دست یافتند که بهبود در کیفیت افشای اطالعات
کنترلهای داخلی می تواند میزان مدیریت سود را کاهش دهد.
همچنین آنها نشان دادند که در شرکتهایی که به صورت
اختیاری به افشای اطالعات مرتبط با کنترلهای داخلی خود
می پردازند در مقایسه با شرکتهایی که به صورت اجباری این
اطالعات را افشا می کنند ،مدیریت سود کمتری وجود دارد.
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فاستر و شستری ( ،)2068ضعفهای بااهمیت در سیستم
کنترلهای داخلی و مدیریت سود را بعد از تصویب قانون
ساربنز آکسلی ( ) soxمورد ارزیابی قرار دادند .در این پژوهش
 36شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا در سال
 2003مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داده است که
شرکتهای دارای ضعفهای با اهمیت در سیستم کنترلهای
داخلی ،به میزان بیشتری اقدام به مدیریت سود کردهاند.
حیدری و همکاران ( ،)6835تأثیر نظام راهبری شرکتی در
تقلیل هزینههای نمایندگی را در  13شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6835تا  6836بررسی
کردند .نتایج تحقیق نشان داده است که نظام راهبری شرکتی
رابطه منفی و معنیداری با هزینههای نمایندگی دارد .به این
معنا که نظام راهبری شرکتی میتوانند در کاهش تعارضات
بین مدیران و سهامداران مفید واقع شود و هزینههای تحمیل
شده به سهامداران و دیگر گروههای ذینفع را از این بابت
کاهش دهد.
خلیفه سلطانی و برزگر ( ،)6835رابطهی مخاطرات اخالقی
(به عنوان یکی از مشکالت نمایندگی) و مدیریت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی
سالهای  6835تا  6830بررسی کردند .براساس نتایج ان
تحقیق ،بین مخاطرات اخالقی و مدیریت سود ،رابطه مثبت
وجود دارد .به عبارت دیگر شرکتهای با مخاطرات اخالقی
باالتر از توان باالتری در مدیریت سود برخوردارند.
زارعی و رضایی ( ،)6831رابطه ساختار مالکیت خانوادگی
و غیرخانوادگی با مدیریت سود کاهنده شرکتها همراه با تأکید
برهزینه های نمایندگی را ارزیابی کردند .در این تحقیق 36
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 6838تا 6832مورد بررسی قرار گرفته است .مطابق با نتایج
این تحقیق ،بین مالکیت خانوادگی و مدیریت سود کاهنده و
مالکیت غیرخانوادگی با مدیریت سود کاهنده تفاوت معنیداری
وجود ندارد .مالکیت خانوادگی با مدیریت سود کاهنده شرکت-
ها تحت تأثیر انگیزه نمایندگی میباشد و رابطه مالکیت
خانوادگی با مدیریت سود کاهنده شرکتها تحت تأثیر انگیزه
نمایندگی با رابطه مالکیت غیرخانوادگی با مدیریت سود
کاهنده شرکتها تفاوت معنیداری ندارد.
خواجوی و همکاران ( ،)6838رابطه بین کیفیت افشای
اطالعات و هزینههای نمایندگی را در  33شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6832تا 6836
بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در بورس اوراق
بهادار تهران ،کیفیت افشای اطالعات تأثیر معنیداری بر
هزینههای نمایندگی ندارد.

نعمتی کشتلی و کالنتری ( ،)6838به بررسی رابطه بین
مدیریت سود مبتنی بر دستکاری فعالیتهای واقعی و هزینه-
های نمایندگی پرداختند .آنها شرکتهای منتخب پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای  6835تا
 6830مورد مطالعه قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان می-
دهدکه جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی و هزینههای تولید
غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) ارتباط
معنیداری با هزینههای نمایندگی دارد.
براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیهق کهه در ایهن فصهل
بیان شد و با توجه به هدف این تحقیق ،مدل مفهومی تحقیهق
به شرح زیر میباشد:

افشاي
گزارش
كنترلهاي
داخلی

مدیریت

هزینههاي

سود

نمایندگی

 -3فرضيههاي پژوهش
بهها توجههه بههه مبههانی نظههری و پیشههینه تحقیههق و بههه منظههور
پاسخگویی به سواالت آن ،فرضیههای زیر بیان شدهاند:
 )6افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
رابطه معنیدار با هزینههای نمایندگی دارد.
 )2افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
رابطه معنیداری با مدیریت سود دارد.
 )8هزینههای نمایندگی رابطه معنیداری با مدیریت سود
دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است .هدف تحقیقات
کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص میباشد.
به عبارت دیگر ،تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش
هدایت میشود .همچنین این تحقیق از منظر طرح تحقیق،
توصیفی میباشد .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی
است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد
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بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای
شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند
تصمیمگیری باشد .بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را میتوان در
زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد.
جامعه آماری تحقیق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میباشد که اطالعاتشان برای سالهای
 6831تا  6831مورد بررسی قرار گرفته است .انتخاب نمونه از
بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از معیارهای زیر انجام گردید:
 شرکت در بخش واسطهگریهای مالی فعالیت نداشته
باشد.
 پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه
باشد.
 نام شرکت از ابتدای سال  31در فهرست بورس اوراق
بهادار تهران درج شده باشد و تا پایان سال  31از
فهرست مذکور حذف نشده باشد.
 شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده
باشد.
 گزارش هیئتمدیره شرکت در مورد کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی افشا شده باشد.
با توجه به معیارهای فوق ،تعداد نمونه این تحقیق بالغ بهر
 31شههرکت شههد .فرضههیههههای تحقیههق براسههاس مههدلهههای
همبستگی تحلیل رگرسیون چندگانه و با اسهتفاده از نهرمافهزار
 Eviewsمورد آزمون قرار گرفت.
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیههای  8گانه پیش گفته،
به ترتیب از مدلهای  6تا  8استفاده شده است:
مدل6
|DA|It= µi+ α1ICIDIit+ α2INSHAREit+ α3LEVit+
α4GROWTHit+ α5SIZEit+ Ƹit.

که در آن:
اقالم تعهدی اختیاری( :)DAitاقالم تعهدی اختیاری است که با
استفاده از مدل جونز تعدیل شده بهه شهرح زیهر بهرآورد شهده
است:
=NDAit - DAit
+ µij

+ β3
+ β3

+β2
+ β2

افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی():
متغیر مجازی است و برای سالهای  6836تا  6831که
شرکتهای نمونه تحقیق با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق
بهادار نسبت به انتشار گزارش کنترلهای داخلی خود اقدام
نمودهاند ،عدد یک و برای سالهای قبل از آن که چنین الزامی
وجود نداشته است ،عدد صفر در نظر گرفته شده است.
درصد مالکیت سهامداران نهادی ( :)INSHAREitدرصد سهام
شرکت در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ،
شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی ،صندوقهای
سرمایهگذاری ،شرکتهای تامین سرمایه ،موسسات مالی،
بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مالکیت بیش از 5
درصد سهام ،میباشد.
نسبت بدهی( :)LEVitاز نسبت ارزش دفتری بدهیها به ارزش
دفتری کل داراییها به دست میآید.
رشد سود عملیاتی( :)GROWTHitدرصد تغییرات سود
عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل.
اندازه شرکت( :)SIZEitکه از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی محاسبه میشود.
مدل 2
AGENCYit = µI + y1ICIDIit + y2INSHAREit +
y3LEVit + y4TOBINQit + y5SIZEit + Ƹit

هزینههای نمایندگی( :)AGENCYitبه صورت نسبت هزینه-
های عملیاتی به فروش محاسبه میشود.
رشد شرکت( :)TOBINQitاز تقسیم مجموع ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهیهای شرکت به ارزش
دفتری داراییهای آن به دست میآید.
مدل 8
|DA|I,t= µi+ β1AGENCYit+ β2INSHAREit+ β3LEVit+
β4GROWTHit+ β5SIZEit + Ƹi,t

= β1
NDAit= β1

 : TACCitجمع اقالم تعهدی که به صورت سود خالص منهای
خالص جریانهای نقد عملیاتی محاسبه میشود.
 : TAit-1جمع ارزش دفتری داراییهای شرکت در سال t-1
 : GREVitتغییرات درآمد فروش نسبت به سال گذشته
03

 :GRECitتغییرات حسابها و اسناد دریافتنی نسبت بهه سهال
گذشته
 :PPEitجمع داراییهای ثابت مشهود شرکت
 :NDAitاقالم تعهدی غیراختیاری

 -5یافتههاي پژوهش
در جدول  6برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها ،شامل
میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار ارائه شده است.
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جدول  -1آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش
نام متغير

نماد

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

هزینه نمایندگی

AGENCY

0.069

0.060

0.190

0.003

0.038

اقالم تعهدی اختیاری

DA

0.001

.0020-

0.255

.2130-

0.101

رشد سود عملیاتی

GROWTH

0.160

0.108

2.150

.1836-

0.569

افشاء گزارش کنترل داخلی

ICIDI

0.556

1

1

0

0.497

درصد مالکیت سهام داران نهادی

INSHARE

0.790

0.810

0.966

0.447

0.122

اهرم مالی

LEV

0.599

0.604

0.915

0.292

0.153

اندازه شرکت

SIZE

13.418

13.354

16.960

11.063

1.340

رشد شرکت

TOBINQ

1.479

1.346

2.890

0.880

0.468

براساس نتایج جدول فوق ،به طور متوسط تقریباً %10
منابع مالی شرکت ها از طریق بدهی تأمین مالی شده است.
حداکثر تامین مالی از طریق بدهی برابر با  3615درصد و
حداقل تامین مالی از طریق بدهی برابر با  2312درصد میباشد.
همچنین نکته جالب توجه دیگر میانگین درصد مالکیت
سهامداران نهادی است که بالغ بر 73درصد بوده و رقم قابل
مالحظهای است.
در ادامه ،نتایج برخی از آزمون پیشفرضهای رگرسیون ارائه
میگردد.
ثابت بودن واریانس جزء خطا (باقیماندهها) :در این تحقیق
فرض همسانی واریانس باقیماندهها از طریق آزمون بروش-
پاگان-گادفری  8مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج آن در جدول
 2نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود با توجه
به این مقدار احتمال آماره این آزمون در مدل  8کمتر از سطح
خطای پذیرفته شده در این تحقیق (5درصد) میباشد ،فرض
صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در این مدل رد می شود.
اما به دلیل این که مقدار احتمال آماره مربوطه در مدلهای 6
و  2بیشتر از سطح خطای  %5میباشد ،میتوان گفت که در
جمالت خطای این مدلها ناهمسانی واریانس وجود ندارد .از

این رو ،برای آزمون این دو مدل از روش رگرسیونی
استفاده شده اما برای رفع ناهمسانی واریانس در مدل  8از
روش رگرسیونی  GLSاستفاده شده است.
عدم وجود خود همبستگی اجزای خطا ( باقیماندهها):
برای بررسی استقالل باقیماندهها از آزمون خود همبستگی
سریالی بروش-گادفری استفاده شده است .در این آزمون فرض
صفر بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین باقیماندهها میباشد
و فرض مقابل بیانگروجود خودهمبستگی سریالی بین خطاها
میباشد .نتایج حاصل از این آزمهون که در جهدول  8نشان
داده شده است بیانگر این می باشد که با توجه به اینکه در
سطح اطمینان  %35مقدار احتمال آماره  ،Fدر مدلهای 6و8
پژوهش بیشتر از  %5می باشد ،بنابراین در سطح اطمینان %35
فرض صفر در مدل پژوهش رد نمی شودو لذا در هر دو مدل
عدم وجود خود همبستگی اجزای خطا مورد تایید قرار
می گیرد .لیکن با توجه به این که مقدار احتمال آماره آزمون در
مدل  2کمتر از  %5میباشد میتوان نتیجه گرفت که در مدل
 2خود همبستگی بین اجزای خطا وجود دارد که برای رفع آن
از تکنیک اضافه کردن متغیر تاخیر وقفه زمانی ( )AR1به
متغیرهای تحقیق استفاده شده است.
OLS

جدول  -2نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا
شرح

آماره F

احتمال

نتيجه

روش رگرسيون

مدل 6

1.883270

0.0959

وجود همسانی واریانس

 - OLSحداقل مربعات معمولی

مدل 2

1.999117

0.0776

وجود همسانی واریانس

 - OLSحداقل مربعات معمولی

مدل 8

2.433342

0.0344

وجود ناهمسانی واریانس

 - GLSحداقل مربعات تعمیم یافته

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا
مدل پژوهش

آماره F

احتمال

نتيجه

مدل 6

9.177694

0.0561

عدم وجود خود همبستگی خطاها

مدل 2

75.64272

0.0000

وجود خود همبستگی خطاها

مدل 8

6.561864

0.0616

عدم وجود خود همبستگی خطاها
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عدم وجود همخطی بین متغیرهای تحقیق :برای بررسی
عدم وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانس )VIF( 1
استفاده شد .وقتی که شاخص تورم واریانس کمتر از  60باشد،
نشان دهنده عدم وجود هم خطی می باشد .مقدار این آماره
برای متغیرهای مختلف در هر سه مدل ،در جداول  1تا 1
نشان داده شده است و بیانگر آن است که در مدلهای مذکور
بین متغیرهای مستقل و کنترلی همخطی وجود ندارد.
بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته :برای آزمهون نرمهال
بودن متغیر وابسته از آزمون کلمهوگروف اسهمیرونوف اسهتفاده
شده است .فرض صفر این آزمهون بیهانگر نرمهال بهودن متغیهر
وابسته است و در صورتی که مقدار احتمال آماره آن بیشهتر از
سطح خطای پذیرفته شده در تحقیق (5درصد) باشد ،میتهوان
گفت که متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی مهیکنهد .نتیجهه
این آزمون برای متغیرهای وابسته مدلهای مختلف در جهداول
 1تا  1بیانگر نرمال بودن متغیر وابسته میباشد.
 -6نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيه اول :افشای گزارش کنترلهای داخلی رابطه معنی
داری با مدیریت سود دارد.
نتایج آزمون فرضیه اول در جدول  1ارائه شده است.
همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشود ،مقدار
احتمال (یا سطح معنی داری)  Fبرابر  0100بوده و چون این

مقدار کمتر از  0105است ،میتوان گفت مدل به طور کلی
معنادار است .مقدار آماره دوربین-واتسون  6137می باشد که
این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی بین خطاها را نشان می
دهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد،
تقریباً  %6111تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای
توضیحی مدل ،توضیح داده می شوند.
عالوه بر این ،احتمال آماره  tمربوط به متغیر افشای
گزارش کنترل داخلی کمتر از  5درصد می باشد که میتوان
بیان نمود بین متغیر افشای گزارش کنترل داخلی و مدیریت
سود رابطه معناداری وجود دارد و همچنین با توجه به ضریب
مربوط به این متغیر که برابر با  -01010511می باشد ،می توان
گفت بین افشای گزارش کنترل داخلی و مدیریت سود رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید
میگردد .به عبارت دقیقتر با افزایش  6درصد در افشای
گزارش کنترل داخلی ،مدیریت سود به میزان 1درصد کاهش
مییابد.
همچنین بر اساس نتایج ارائه شده ،از بین متغیرهای
کنترلی ،دو متغیر اهرم مالی و اندازه شرکت در سطح خطای
 % 5به ترتیب دارای روابط منفی معنی دار و مثبت معنی دار با
مدیریت سود میباشد .لیکن متغیرهای درصد مالکیت
سهامداران نهادی و رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری با
مدیریت سود نشان نداده اند.

جدول  -4رابطه افشاي گزارش كنترلهاي داخلی حاكم بر گزارشگري مالی و مدیریت سود (آزمون فرضيه اول)
|DA|It= µi+ α1ICIDIit+ α2INSHAREit+ α3LEVit+ α4GROWTHit+ α5SIZEit+ Ƹit.

متغير وابسته :مدیریت سود
روش :رگرسيون حداقل مربعات معمولی (تابلویی-اثرات تصادفی)
دوره زمانی1334-1336 :

03

تعداد مشاهدات656 :
سطح معنی-

آماره

داري

VIF

0.0261

1.120277

ضریب

خطاي

برآوردي

استاندارد
0.075991

-2.23275
-,693693

82000,
0.7756

1.004801
1.033136

آماره t

متغير

نماد

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

C

0.169669-

افشای گزارش کنترل داخلی

ICIDI

5440-0.06

221710,

درصد مالکیت سهام داران نهادی

INSHARE

-0,014117

0.049502

-0.285176

اهرم مالی

LEV

-0.072940

0.036685

-1.98826

0.0474

رشد سود عملیاتی

GROWTH

0.013484

0.007884

1.710242

0.0879

1.014368

اندازه شرکت

SIZE

0.017024

0.004470

3.808306

0.0002

1.134137

ضریب تعین تعدیل شده

4662960,

دوربین-واتسون

1.869227

آماره آزمون کلموگرونوف -اسمیرنوف

01680

آماره F

5.343193

احتمال (آماره )F

0.000088
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رابطه بین افشاي گزارش کنترل¬هاي داخلي ،هزينه¬هاي نمايندگي و مديريت سود  /اعظم ولي زاده الري جاني ،علي رحماني و شقايق ساده

فرضيه دوم :افشای گزارش کنترلهای داخلی رابطه معنی

فرضيه سوم :هزینههای نمایندگی رابطه معنی داری با

داری با هزینههای نمایندگی دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول  5ارائه شده است.
براساس جدول  ،5مقدار احتمال (یا سطح معنی داری) F
برابر  0100بوده و چون این مقدار کمتر از  0105است ،میتوان
گفت مدل معنادار است .مقدار آماره دوربین-واتسون 2168می
باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها را نشان
می دهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می
دهد ،تقریباً  %2517تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای
توضیحی مدل ،توضیح داده می شوند.
عالوه بر این ،نتایج نشان می دهد که احتمال آماره t
مربوط به متغیر افشاء گزارش کنترل داخلی بیشتر از  5درصد
می باشد که این موضوع موید این مطلب است که بین افشای
گزارش کنترل داخلی و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود
ندارد در نتیجه فرضیه سوم تحقیق نیز رد میگردد.
همچنین براساس نتایج ارائه شده ،از بین متغیرهای
کنترلی ،متغیر اهرم مالی با هزینه نمایندگی رابطه مثبت و
معنی دار دارد و سایر متغیرهای کنترلی رابطه معنی داری با
هزینههای نمایندگی نشان ندادهاند.

مدیریت سود دارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم در جدول  1ارائه شده است:
همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار احتمال
(یا سطح معنی داری)  Fبرابر  0100بوده و چون این مقدار
کمتر از  0105است ،میتوان گفت مدل به طور کلی معنادار
است .مقدار آماره دوربین-واتسون  6132می باشد که این
مقدار ،عدم وجود خود همبستگی بین خطاها را نشان می دهد.
نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد،
تقریباً  %6112تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای
توضیحی مدل ،توضیح داده می شوند.
عالوه بر این ،نتایج نشان می دهد که احتمال آماره t
مربوط به متغیر هزینه نمایندگی بیشتر از  5درصد میباشد که
این موضوع موید این مطلب است که بین هزینه نمایندگی و
مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد در نتیجه فرضیه دوم
تحقیق رد میگردد.
همچنین براساس نتایج ارائه شده ،از بین متغیرهای
کنترلی ،فقط متغیر اندازه شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت
معنی دار دارد و سایر متغیرهای کنترلی رابطه معنی داری با
مدیریت سود نشان نداده اند.

جدول  -5رابطه افشاي گزارش كنترلهاي داخلی حاكم بر گزارشگري مالی با هزینههاي نمایندگی(آزمون فرضيه دوم)
AGENCYit = µI + y1ICIDIit + y2INSHAREit + y3LEVit + y4TOBINQit + y5SIZEit+ Ƹit

متغير وابسته :هزینه نمایندگی
روش :رگرسيون حداقل مربعات معمولی (تابلویی-اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات756 :

دوره زمانی1334-1336 :
ضریب

خطاي

برآوردي

استاندارد
0.067199

0.551443

0.004134

-0.14924

متغير

نماد

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

C

0.037056

افشاء گزارش کنترل داخلی

ICIDI

-0.00061

آماره

آماره t

احتمال
0.5818

-

0.8815

1.095783

VIF

درصد مالکیت سهام داران نهادی

INSHARE

-0.04741

0.030987

-1.53030

0.1272

1.040495

اهرم مالی

LEV

0.060803

0.022210

2.737602

0.0066

1.091063

رشد سود عملیاتی

TOBINQ

-0.00067

0.006622

-0.10227

0.9186

1.284522

اندازه شرکت

SIZE

0.002253

0.004618

0.487841

0.6261

1.208646

تکنیک تاخیر وقفه زمانی

)AR(1

0.265571

0.073341

3.621021

0.0004

-

ضریب تعین تعدیل شده

5757520,

دوربین-واتسون

2.128731

احتمال آماره آزمون کلموگرونوف -اسمیرنوف
آماره F

0.0605
6.671212

احتمال (آماره )F

0.000000
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جدول ( :) 6رابطه هزینههاي نمایندگی با مدیریت سود (آزمون فرضيه سوم)
|DA|I,t= µi+ β1AGENCYit+ β2INSHAREit+ β3LEVit+ β4GROWTHit+ β5SIZEit+ Ƹi,t

متغير وابسته :مدیریت سود
روش :رگرسيون حداقل مربعات تعميم یافته (تابلویی -اثرات تصادفی)
تعداد مشاهدات656 :

دوره زمانی1334-1336 :
متغير

نماد

ضریب برآوردي

آماره VIF

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

C

-0.170119

-

0.078407

هزینه نمایندگی

AGENCY

-0.120023

1.013159

0.153540

-0.781709

درصد مالکیت سهام داران نهادی

INSHARE

-0.005737

1.012166

0.051292

-0.111857

0.9110

اهرم مالی

LEV

-0.060772

1.037551

0.037509

-1.620186

0.1060

رشد سود عملیاتی

GROWTH

0.009782

1.030307

0.008242

1.186783

0.2360

اندازه شرکت

SIZE

0.016324

1.019909

0.004302

3.794764

0.0002

ضریب تعین تعدیل شده

4268660,

دوربین-واتسون

1.819876

احتمال آماره آزمون کلموگرونوف  -اسمیرنوف

0.130

آماره F

4.584959

احتمال (آماره )F

0.000445

 -6نتيجهگيري و بحث
در این تحقیق بررسی شد که آیا افشای گزارش کنترلهای
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی میتواند برمیزان هزینههای
نمایندگی و نیز مدیریت سود در شرکتها اثرگذار باشد.
همچنین در این تحقیق رابطه بین هزینههای نمایندگی و
مدیریت سود و نیز رابطه بین افشای گزارش کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی و هزینههای نمایندگی مورد ارزیابی
قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مدلهای همبستگی
چندگانه نشان داد که بین افشای گزارش کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی و مدیریت سود ،رابطه منفی معنیدار
وجود دارد.این نتیجه با برخی نتایج تحقیقات دانگجی و
همکاران( ،)2067وانگ وهمکاران( ،)1+206ایکسوی(،)2061
ریهه( )2068و دویل و همکاران( ،)2005مطابقت دارد .بر این
اساس می توان گفت که الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در
خصوص پیادهسازی کنترلهای داخلی و افشای گزارش مربوطه
توسط مدیران شرکت موجب کاهش رفتارهای سوء آنها شده
و اقدامات مدیریت سود ایشان را کاهش داده است .بنابراین در
جامعه آماری مورد بررسی ،کنترلهای داخلی و افشای گزارش
هیئتمدیره در خصوص آن ،نقش خود را به عنوان یک
سازوکار نظارتی ایفا میکند.
03

خطاي
استاندارد

آماره t

احتمال

-2.169695

0.0306
0.4349

از سوی دیگر ،براساس نتایج تحقیق بین افشای گزارش
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و هزینههای
نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید .این نتیجه با برخی
نتایج تحقیقات هانکزیر( )2068و خلیل( )2060مطابقت ندارد
و مطابق با نتیجه تحقیق خواجوی و همکاران(،)6838
میباشد .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که سهامداران در
بازار سرمایه کشور ایران ،هنوز اعتماد الزم را به سازوکارهای
کنترلهای داخلی نداشته و علیرغم پیادهسازی آن ،سعی در
بهکارگیری سایر ابزارهای نظارتی دارند .از اینرو ،با وجود
پیادهسازی کنترلهای داخلی و افشای گزارش آن ،میزان
هزینههای نمایندگی تغییر بااهمیتی نداشته است.
عالوه بر این ،براساس نتایج این تحقیق ،بین مدیریت سود
و هزینههای نمایندگی رابطه معنیداری مشاهده نشده است که
این نتیجه با برخی نتایج تحقیقات نعمتی کشتلی و
کالنتری( ،)6838خلیفه سلطانی و برزگر ( )6838و تقوی و
همکاران( ) 6833مطابقت ندارد .از جمله دالیل دستیابی به این
نتیجه میتواند روش تحقیق و نحوه اندازهگیری متغیرهای آن
باشد .به عنوان مثال ،در این تحقیق برای اندازهگیری مدیریت
سود در شرکتها ،میزان اقالم تعهدی آنها محاسبه و در مدل
وارد شد .در صورتی که اگر صرفاً شرکتهایی انتخاب میشد
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که اقالم تعهدی آنها نسبتاً باال و احتمال مدیریت سود در
آنها قابل توجه است ،احتماالً نتیجه دیگری حاصل میشد.
برخی از پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق به شرح زیر است:
 )6با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق ،میتوان
گفت که افشای گزارش کنترلهای داخلی مکانیزم
نظارتی نسبتا مناسبی در پیشگیری از مدیریت سود
میباشد .لذا به نهادهای نظارتی از جمله سازمان
بورس و اوراق بهادار پیشنهاد میشود در پیادهسازی
هرچه موثرتر کنترلهای داخلی در شرکتهای تحت
نظارت خود و نیز افشای گزارش کنترلهای داخلی
آنها ،جدیت و سختگیری بیشتری داشته باشد.
 )2به سهامداران شرکت از جمله سهامداران نهادی توصیه
میشود پاسخخواهی الزم را از شرکتهای سرمایهپذیر
خود در خصوص برقراری کنترلهای داخلی اثربخش و
افشای گزارشهای مزبور ،داشته باشند.همچنین ایشان
میتوانند از گزارشهای کنترلهای داخلی به منظور
نظارت بیشتر به مدیران منتخب خود استفاده نمایند.
عالوه بر این توصیه میشود سهامداران در زمان
تصمیمگیری در خصوص خرید ،نگهداری یا فروش
سهام به محتویات گزارشهای کنترلهای داخلی توجه
ویژهای داشته باشند.
 )8به حسابرسان مستقل هشدار داده میشود ،شرکت -
هایی که هیئتمدیره آنها نسبت به پیادهسازی
کنترلهای داخلی یا افشای گزارش مربوط اقدام
نکردهاند ،احتمال وجود مدیریت سود در آنها باالتر
است و لذا میبایست در بررسیهای خود دقت نظر
بیشتری داشته باشند.
همچنین در ادامه ،برخی از پیشنهادها برای تحقیقات آتی ارائه
شده است:
 )6با توجه به اینکه یکی از انواع مدیریت سود ،مدیریت
واقعی سود است که مطابق با تحقیقات قبلی در کشور
ایران مورد توجه مدیران شرکتها میباشد ،پیشنهاد
میشود فرضیههای این تحقیق با در نظر گرفتن
مدیریت واقعی سود در تحقیقات آتی مجددا مورد
آزمون قرار گیرد.
 )2در این تحقیق از متغیر افشای گزارش کنترلهای
داخلی به عنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی استفاده
شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی وجود یا عدم
وجود نقاط ضعف بااهمیت در گزارشهای کنترلهای

داخلی مورد توجه قرار گیرد .و رابطهی آن با مدیریت
سود و هزینههای نمایندگی بررسی شود.
 )8به علت اعمال برخی معیارهای گزینشی( سال مالی
منتهی به پایان اسفند ،عدم تغییر سال مالی ،افشای
گزارش کنترلهای داخلی و  )...در انتخاب شرکتهای
مورد مطالعه ،تعداد شرکتها به  31مورد کاهش یافته
است .بنابراین تسری تسری نتایج به سایر شرکتها
باید با احتیاط صورت پذیرد.
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