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تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران
سعید فیضی

2

چکیده:
حاکمیــت شــرکتی مقولــه ای اســت کــه در دهــه هــای اخیــر بــدلیل افــزایش رســوایی
هــای مــالی  ،مــورد توجــه ویــژه پژوهشــگران حــوزه حســابداری قــرار گرفتــه اســت .تعیــین اهــداف
ســالم و روشــهای مناســب رســیدن بــه ایــن اهــداف و در نهایــت حفــظ حقــوﻕ تمــامی ذی نفعــان
(بویژه سهامداران خرد) هدف نهایی حاکمیت شرکتی می باشد.
در پــژوهش حاضــر  ،هــدف اصــلی  ،بررســی تاثیرحاکمیــت شــرکتی بــر میــزان مــدیریت
ســود مــی باشــد .لــذا  9فرضــیه طراحــی و در بــازه زمــانی  9ســاله ( )0858-0841در میــان 18
شرکت پذیرفته شـده در بـورس اوراﻕ بهـادار تهـران تحـت بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.برای آزمـون
فرضــیه اول و دوم از روش ضــریب همبســتگی اســپیرمن و بــرای فرضــیه ســوم و چهــارم از آزمــون
مقایسه میانگین دوجامعه استفاده شده است.
نتــایج نهــایی آزمــون هــای فــوﻕ حــاکی از عــدم تاثیرگــذاری  9فرضــیه تحقیــق (نســبت
سرمایه گذاران نهـادی ،نسـبت مـدیران غیـر موظـف درترکیـب هیئـت مـدیره ،وجـود مـدیر عامـل
شرکت بـه عنـوان رئـیس یـا نایـب رئـیس هیئـت مـدیره و وجـود حسابرسـی داخلـی ) بـر میـزان
مدیریت سود می باشد.
واژگان کلیدی:
حاکمیت شرکتی  ،مدیریت سود  ،سرمایه گذار نهادی و مدیران غیرموظف.
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شرکت های بزرگ به عنوان پایه های اصلی اقتصاد  ،حجم عظیمی از منابع اقتصادی (نظیر
نیروی انسانی ،مواد اولیه ،نیروی مدیریتی ،سرمایه و )...را به مصرف می رسانند و در مقابل نقش
بسیار مهمی نیز درتوسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارند .ویژگی جدایی مدیریت از مالکیت به
عنوان یکی از ویژگی های بارز شرکتهای سهامی  ،به سبب قدرت انحصاری بخشیدن به مدیر در تهیه
و ارائه گزارشات حسابداری (به عنوان یکی از مهمترین خروجی های عملکرد واحد اقتصادی) بحث
تضاد منافع بین زی نفعان مختلف واحد اقتصادی را مطرح نموده و لزوم توجه به نظارت و کنترل
مدیران توسط تمامی سهامداران را عمق بخشیده است  .زیرا طبق همین ویژگی است که مدیران
امکان دسترسی بی قید و شرط به بخش مهمی ازاطالعات مالی سازمان را به دست می آورند .این
ویژگی زمانیکه درکنار ویژگی حسابداری تعهدی به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت سود نقدی و
سود تعهدی) قرار می گیرد و انگیزه هایی همچون پاداش  ،مقررات گریزی  ،افزایش روز افزون رقابتها
و ...پیش می آید  ،محرکی قوی برای مدیران می شود تا در جهت منافع خویش و حتی در تضاد با
منافع سایرگروه ها اطالعات موجود را دستکاری نمایند .یا به عبارت کاملتر دست به مدیریت سود
بزنند .
بیشتر محققین این حوزه دریافته اند که مدیریت سود غالباً با انگیزه گمراه کردن استفاده
کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد،
انجام می شود(حساس یگانه و دیگران . ]8[)0840،به طوریکه مدیر با این عمل قصد دارد فرآیند
سودآوری شرکت را هموار نشان دهد  ،تا واحد اقتصادی تحت مدیریت او با جذابیتی خاﺹ به عنوان
یکی از گزینه های اولیه برای سرمایه گذاری مطرح باشد .
از اینرو وجود مکانیزمی منسجم برای جلوگیری از این پدیده شوم و همسو کردن منافع
طیف های مختلف زی نفعان و همچنین سمت وسو بخشیدن به اهداف سازمان توسط تمامی زی
نفعان  ،مقوله ی "حاکمیت شرکتی" مطرح شده است.که می توان آنرا مجموعه قوانین ،فرآیندها،
فرهنگ ها و روابطی دانست که بین سهامداران ،مدیران و حسابرسان شرکت باید وجود داشته باشد تا
متضمن رعایت همه جانبه ی حقوﻕ سهامداران جزء  ،بازدارنده از سوءاستفادههای احتمالی و موجب
دستیابی به اهداف پاسخگویی  ،شفافیت  ،عدالت و رعایت حقوﻕ ذینفعان گردد .بعالوه می توان گفت
شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند،کمتر با مشکالت تضاد منافع و عواقب ناشی از آن
روبرو می شوند .از این رو انجام تحقیق در این حوزه و بررسی تاثیرمکانیزمهای مختلف حاکمیت
شرکتی برابعاد مختلف عملکردی شرکتها  ،می تواند در باالبردن درک سهامداران از این مقوله خطیر
موثر واقع گشته و سمت و سوی تازه ای به دیدگاه های سهامداران (که این دیدگاه ها خود بر
معیارهای تعیین مدیران و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تاثیرگذارخواهد بود) ببخشد  .لذا محقق در
این پژوهش چهار ابزار مهم حاکمیت شرکتی را مورد کالبد شکافی قرار داده که در بخش های
مربوطه ارائه و تشریح شده است.
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ریشه وجودی مدیریت سود تفکیک مالکیت از مدیریت است .این تفکیک احتمال رفتارهای
فرصت طلبانه ی مدیران را افزایش می دهد و مدیریت سود نمونه ای از این رفتارها می باشد.
مدیریت سود  ،فرآیند انجام اقدامات عمومی درمحدوده اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری است
که سبب رسیدن به سطح سود مورد نظر می شود(آلجیفری .)2111،0مدیریت سود بر خالف تقلب،
مستلزم انتخاب رویه های حسابداری و برآوردهایی است که مطابق اصول پذیرفته شده حسابداری
هستند ،می باشد.
لذا می توان نتیجه گفت که مدیریت سود ،مداخله مغرضانه در فرآیند گزارشگری مالی برون
سازمانی است که با هدف کسب سود غیر عادی برای سهامداران یا مدیران صورت می گیرد(بهارلوئی
مهدی .)0859،این سودها برای مدیران می توانند به شکل افزایش پاداش یا کاهش احتمال اخراج آن
ها در زمان عملکرد ضعیف ،باشند(.نورانی حسین.)0852،
با قبول ضرورت مقابله با پدیده شوم مدیریت سود (که گاه ابعاد آن در الیه های زیرین
استانداردهای حسابداری چنان پنهان می شود که حتی اگر چشمان تیزبین حسابرسان نیز آنها را
شکار کنند ،به دلیل زیرپرچم استانداردهای حسابداری عمل کردن ،نمی توانند با آنها مخالفت کنند)
و همسو کردن منافع طیف های مختلف زی نفعان و همچنین سمت وسو بخشیدن به اهداف سازمان
توسط تمامی زی نفعان سازمان  ،مقوله ی "حاکمیت شرکتی" مطرح شده است.که در واقع می
توان آنرا واکنشی به مسئله نمایندگی که از جدایی مدیریت از مالکیت ناشی شده  ،قلمداد کرد.
چراکه عمالً حاکمیت شرکتی به بررسی لزوم نظارت دقیق برمدیریت  ،حسابرسی منظم شرکت و
تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و درنهایت حفظ حقوﻕ تمامی سرمایه گذاران و ذی نفعان می
پردازد .به بیانی دیگر می توان حیات بلند مدت سازمان را سیبل مقابل حاکمیت شرکتی دانست .زیرا
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مشکلی که امروزه علیرغم افزایش سطح آگاهی ها و دانش عمومی استفاده کنندگان از
صورتهای مالی دیده می شود  ،اتکا ی شدید بر اعداد گزارشات حسابداری(به ویژه سود حسابداری به
عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) جهت تصمیم گیری در خصوﺹ سرمایه گذاری می
باشد .این اتکای غیرمنطقی انگیزه های فراوانی برای مدیران ایجاد می کند تا این اعداد را به نفع
خودشان دستکاری(مدیریت) نمایند .یا به عبارت کاملتر دست به مدیریت سود بزنند .اصوالً مدیریت
سود بدلیل اینکه تصویر نادرستی از نتایج عملکردی شرکت ارئه می دهد ،موجب قضاوت نادرست
سهامداران و سرمایه گذاران در خصوﺹ عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آنها شده و نه تنها
منجربه تضییع اصل و سود س رمایه آنها می شود ،بلکه نوعی بدبینی در میان سهامدران به وجود
آورده و رقابت سالم بین واحدهای اقتصادی کشور را از بین می برد .از طرفی نیز موجب می شود که
این سرمایه گذاران متضرر ،سرمایه های خود را از بخش زیربنایی اقتصاد (بورس) به سمت بخشهای
غیر مولد وکاذب (ازج مله داللی و )...هدایت نمایند .که عمالً با این کار  ،متن اقتصاد کشور فاسد
گشته و در نهایت عموم مردم جامعه از این فرآیند متضرر می شوند.
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این حاکمیت شرکتی است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شده و روند
مناسب پاسخگویی و انتشار مناسب اطالعات شرکت به دینفعان چگونه باید باشد  .لذا می توان گفت
شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند،کمتر با مشکالت تضاد منافع و عواقب ناشی از آن
روبرو می شوند.
)0

مبانی نظری تحقیق
الف) تبیین مدیریت سود  :از آنجایی که سودحسابداری یکی از مهمترین مبناهای تصمیم

گیری سرمایه گذاران می باشد ،لذا مدیران عمدتاً سود و نرخ رشد سود شرکت تحت مدیریت خود را
به گونه ای دستکاری می نمایند که یکنواخت به نظر بیاید .تعاریف مربوط به هموارسازی سود با تنوع
و تفاوتهایی همراه است  ،لیکن تعریف ذیل می تواند مشترکات تعاریف مختلف را در خود داشته باشد
" :هموارسازی سود عبارت است از رفتار آگاهانه ای که به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود شکل
می گیرد (بدری  .)0815طبیعتاً این رفتار آگاهانه با نوعی قضاوت و اعمال نظر همراه است که می
تواند ارزیابی هموارسازی سود را به شکل ذهنی و فاقد معیاری مشخص درآورد".
ابزار های مدیریت سود را می توان به پنج گروه اصلی زیر تقسیم کرد(جوادیان حمیدرضا:)0851،
 -0نحوه برخورد مدیریت با شیوه حسابداری معامالت  :اقداماتی نظیر زمان بندی ثبت فروش ،
کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات ،تعمیر و پیاده کردن تجهیزات و …که به اختیار مدیریت انجام
می شود و بکارگیری آنها آسانتر ،ارزانتر و کشف آن توسط حسابرس سخت تر است.
 -2انتخاب و تغییر اصول حسابداری  :تغییر در اصول و رویه های حسابداری ابزارچندان انعطاف
پذیری برای مدیریت سود به حساب نیامده و نمی توان ازآنها به طور مکرر استفاده نمود  .از طرفی
بکارگیری این روشه ا نسبتاً گران بوده و کشف آن توسط حسابرس آسان تر می باش  ،لیکن به عنوان
یکی از روشها همواره مطرح می باشد.
 -8مدیریت اقالم تعهدی  :برآورد هایی همچون عمر مفید دارایی  ،قابلیت وصول مطالبات و سایر
اقالم تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند.
 -9قیمت های انتقالی  :ب ا توجه به نرخ های تصاعدی مالیات  ،شرکت ها سعی می کنند نه تنها
سود خود را ازحوزه هایی که مشمول نرخ باالی مالیاتی هستند به حوزه هایی که نرخ پایین تری
دارند منتقل کنند ،بلکه تالش می کنند تا در هر حوزه مالیاتی نیز سود را یکنواخت نمایند .قیمت
های ان تقالی برای مبادله کاالها و خدمات بین شرکتهای فرعی ابزاری برای این منظورخواهد بود ،
لیکن این روش دارای کاربرد چندانی در ایران نمی باشد.
 -8تصمیمات اقتصادی واقعی  :تصمیماتی که محتوای اقتصادی دارند همچون تبلیغات ،
پرداختهای نقدی برای طرح های بازنشستگی ،پاداش مدیران ،تحقیق و توسعه  ،فروش اموال و
سرمایه گذاری ها و ...ممکن است با در نظر گرفتن اثراتی که در کوتاه مدت بر سود دارند اتخاذ شوند.
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ب) تبیین حاکمیت شرکتی  :اصطالح" "Governanceاز ریشه واژه "( "Gubernareبه

بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی های مالی دهه های اخیر بیانگر این واقعیت است که در موارد
فقدان نظارت بر مدیریت  ،حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور وسپردن اختیارات نامحدود
به مدیران اجرایی  ،زمینه را برای سوء استفاده آنان فراهم نموده است .جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم
اعمال حاکمیت صحیح سهام داران ازطریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست
که درمجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود (باباجانی و عبدی .)0854،همچنین
سالمون و همکارانش در سال 2111تحقیقات گسترده ای انجام دادند.در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ
نهادی انگلستان انجام شد ،میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت انها از مفهوم حاکمیت شرکتی مورد
بررسی قرار گرفت.جدول زیرنتایج این پژوهش را نشان می دهد.
ردیف

تعـریـف حـاکمیت شـرکتی

سطح اجماع

9

{ پارکینسون  :} 0449 ،حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و
کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران ".

کـام ً
ال
مـوافـق

7

{تری کر :}0459،نقش حاکمیتی منحر به فعالیتهای تجاری شرکت
نیست ،بلکه با هدایت کل واحد تجاری ،نظارت و کنترل اقدامات اجراییس
و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سروکار دارد.

خـیلی
مــوافق

0

{کانون :}0449،حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع
فعالیتهایی که موجب شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با
تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها.

مـــوافــق

4

{کتابچه حاکمیت شرکتی  :}0449،رابطه بین سهامداران و شرکتسان و
روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می
کنند.

تـا حـدودی
مـــوافـق

5

{کیزی و رایت  :}0448،ساختارها ،فرآیندها و سیستم هایی که موجب
توفیق عملیات شرکت می گردد.

تـا حـدودی
مـــوافـق

6

{گزارش کدبری  :}0442،سیستمی که شرکتها بر حسب آن کنترل و
هدایت می شوند.

کـمی مـوافـق

SolomonJ. and SolomonA. (2004)., "Corporate Governance andAccountability",
JohnWiley&sons, Ltd. England
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معنای هدایت کردن) برگرفته شده و واژه" "Corporate Governanceدر فارسی معادلهایی نظیر
حاکمیت شرکتی ،حاکمیت سهامی  ،اداره سازمانی و راهبردی شرکتی دارد.

201

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 85بهار 49

قدمت حاکمیت شرکتی :
تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

درخارج از ایران  :موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی از اوایل دهه ی  0441در
انگلستان ،امریکا و کانادا در پاسخ به مشکال ت مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ
مطرح گردید .مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کد بری ( )Cadburyدر
انگلستان ،مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی ( )Deyدر کانادا شکل
گرفته و بعدها با گسترش سرمایهگذاریهای بینالمللی ،نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی،
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDو ...در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را
منتشر کردند .در سال های اخیر  ،پیشرفتهای عمده ای در خصوﺹ حاکمیت شرکتی در سطح جهان
صورت گرفته و سازمان های بین المللی استاندارد های قابل قبول بین المللی در این مورد ارائه نموده
اند.
در ایران  :در ایران نیز هرچند از اوایل دهه  0891بورس اوراﻕ بهادار تاسیس شد و در قانون
تجارت(بویژه در الیحه اصالحی اسفندماه  )0891درموارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکتها تا
حدودی مواردی بیان شده بود ،لیکن حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در اوایل دهه  51و در
مصاحبههای مسئوالن وقت بورس اوراﻕ بهادار و در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی مطرح و
بررسی شده ودر وزارت امور اقتصادی و دارایی ،کمیتهای جهت پرداختن به موضوع حاکمیت
شرکتی تشکیل شد .همچنین موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی" بازار سرمایه،
موتور محرک توسعه اقتصادی ایران" (که توسط دانشگاه عالمه طباطبایی در 1و 5آذرماه  0858در
مرکز همایشهای رازی برگزار شد) مطرح گردید .پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس
توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شده و نتیجتاً در اواخر سال  0858مرکز
تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراﻕ بهادار دست به انتشار ویرایش اول آییننامه
حاکمیت شرکتی زد .این آییننامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به
قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درونسازمانی (رابطهای)حاکمیت شرکتی سازگار است.
طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی :بررسیها حاکی از آن است که هر کشوری
سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را (متاثر از عوامل متعدد داخلی از قبیل ساختار مالکیت
شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیستم قانونی ،سیاستهای دولتی ،فرهنگ و عوامل خارجی از قبیل میزان
جریان سرمایه از خارج به داخل ،وضعیت اقتصاد جهانی ،و سرمایهگذاری نهادی فرامرزی و  )...دارا
می باشد .یکی از بهترین طبقهبندیهای انجام شده در این زمینه  ،طبقه بندی معروف به سیستمهای
درونسازمانی و برونسازمانی به شرح ذیل می باشد :
حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای)  :سیستمی است که در آن شرکتهای یک کشور
تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی قرار دارد .این سهامداران ممکن است اعضای
خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران(مانند بانکهای اعتباردهنده ،شرکتهای دیگر یا
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حاکمیت سازمانی برون سازمانی (محیطی)  :در این سیستم  ،شرکتهای بزرگ توسط
مدیران کنترل شده و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند .این
وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) شده و مطابق نظریه نمایندگی  ،هزینههای
سنگینی به سهامدار و مدیر تحمیل می گردد.
ویـژگـی هـای  7سیستم درون سـازمـانـی ( )Insiderو بـرون سـازمـانـی ()Outsider
درون سازمانی ()Insider

برون سازمانی ()Outsider

مدیریت شرکت عمدتاً در اختیار سهامداران

شرکتهای بزرگ تحت کنترل مدیران بوده ،اما
ماکیت سهام آن با سهامداران Outsider
است.

 Insiderبوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند.
مرز روشنی بین ماکیت و کنترل مشاهده نمی شود،

مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله
نمایندگی اهمیت می یابد.

تملک اجبرای ( ) Hostileندرتاً وجود دارد.

تملک های اجباری ( ) Hostileبه عنوان
مکانیزم موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.

تمرکزماکیت در گروه های کوچک سهامداران

ماکیت گسترده است.

و مسئله نمایندگی قابل مالحضه ای وجود ندارد.

(خانواده های موسس،دولت و شرکتهایی که ساختار
هرمی دارند).
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران

کنترل سهامداران محدود است.

 Insiderاعمال می شود.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامدارن

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامدارن
اکثریت واقع نمی شود.

در قانون شرکتها(تجارت)حمایت کمی از سرمایه

در قانون شرکتها(تجارت)حمایت زیادی از
سرمایه گذاران می شود.

احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود

دموکراسی سهامداران حاکم است.

اکثریت واقع می شود.
گذاران می شود.
دارد.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در
شرکتهای سرمایه پذیر داشته باشند.

از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در
شرکتهای سرمایه پذیر کرد.

SolomonJ. and SolomonA. (2004) ، "Corporate Governance andAccountability",
JohnWiley&sons, Ltd. England
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دولت) باشند .هرچند دراین مدل به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ،مشکل نمایندگی کمتری
وجود دارد ،لیکن مشکالت جدی دیگری پیش میآید .بدین صورت که به واسطه سطح تفکیک ناچیز
مالکیت و کنترل (مدیریت) ،سوءاستفاده از قدرت افزایش و میزان شفافیت معامالت کاهش می یابد.
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تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

با عنایت به ویژگیهای سیستمهای حاکمیت شرکتی به نظر میرسد حاکمیت شرکتی در ایران
بیشتر به سیستم درونسازمانی نزدیکتر بوده و موضوعیت داشته باشد.
 )4پیشینه پژوهش
کی )7001(9از آنجایی که سود حسابداری یکی از مهمترین مبناهای تصمیم گیری سرمایه
گذ اران می باشد ،لذا مدیران عمدتاً سود و نرخ رشد سود شرکت تحت مدیریت خود را به گونه ای
دستکاری می نمایند که یکنواخت به نظر بیاید .از اینرو می توان مدیریت سود را تالش مدیر برای
کاهش نوسانات غیرعادی سود ،تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده
باشند ،تعریف کرد]4[.
تسای و گو )7001(7در پژوهشی با عنوان " ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شـرکتها در
صنعت کازینو" در یافتند که سرمایه گذاری نهـادی در شـرکتهای کـازینو ممکـن اسـت بـه سـرمایه
گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصـله از تفکیـک مـدیریت و مالکیـت را کـاهش
دهند ]09[ .
فرنانز )7001( 0در پژوهشی با عنوان " بررسی ارتباط بین حاکمیت شـرکتی و پرداختـی بـه
مدیران اجرایی رده باال دربورس اوراﻕ بهادار پرتغال " به ایـن نتیجـه رسـید کـه اعضـای غیراجرایـی
هیئت مدیره نقش نظارتی قوی ندارند.همچنین شرکتهای با اعضای غیراجرایی صفر ،تنظیم و بـاالنش
بهتری بین منافع سهامداران و مدیران داشته و در این شـرکتها مشـکالت نماینـدگی کمتـری وجـود
دارد]08[ .
عبداله ( )7006در پژوهشی با بررسی رابطه بین حاکمیت شـرکتی وپـاداش وحـق الزحمـه
هیئت مدیره در شرکتهای ورشکسته مالزی به نتیجه رسید که سـود آوری بـا پـاداش هیئـت مـدیره
رابطه ای ندارد  ،استقالل هیئت مدیره و گسترش منافع غیر اجرایی یک رابطه منفی با سطح پـاداش
هیئت مدیره دارد  ،رشد و اندازه شرکت به طور مثبت درسطح پاداش مدیران تاثیر گذار است]01[ .
ایلیــزر 4و همکــارانش ( )7002بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هیئــت مــدیره یــک دســت
تر(یکنواخت) و مستقل با درصد بیشتری از اعضای غیرموظف و همچنین در اختیار قرار دادن بخـش
بزرگی از سهام شرکت در اختیار مدیران داخلی بیشترین تاثیر را در جلـوگیری از ورشکسـتگی دارد.
[]02
چانگ )7001( 5در پژوهشی با عنوان " رابطه بـین حاکمیـت شـرکتی درشـرکتهای درمانـده
مالی در کشور تایوان " به این نتیجه رسید که شرکتهای دارای درصد پایین اعضای غیرموظف هیئت
مدیره  ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی مـی شـوندو رابطـه مثبتـی بـین انـدازه هیئـت مـدیره و
درماندگی مالی وجود دارد]00[ .
رحمان محود و رحمان رمیز ( )7090با بررسی بانکـداری درکشـور پاکسـتان دریافتنـد کـه
رابطه مثبت ضعیفی بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و رابطه معکوسی بین ساختار سـرمایه و
تمرکز حاکمیت شرکتی وجود دارد.
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الجیلی و زگال )7090(6دریافتند که شرکتهای دارای بحران و درماندگی مالی  ،عالوه بر دارا

حساس یگانه یحیی و یزدانیان نرگس ( )9021نتیجه گرفتنـد  ،زمـانی کـه درصـدمالکیت
سرمایه گذاران نهادی درشرکت ها بیش از %98باشد ،مدیریت سود کـاهش مـی یابـد.همچنین بـین
وجود مدیران غیرموظف درترکیب هیئت مدیره،عدم وجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نایـب
رئیس هیئت مدیره ،وجود حسابرسان داخلی درشرکتها در ایـران و مـدیریت سـود رابطـه معنـاداری
وجود ندارد]9[ .
آقایی محمدعلی و چاالکی پری( )9022دریافتند کـه ویژگـی هـای حاکمیـت شـرکتی در
کاهش رفتارهای فرصت طلبانه(مدیریت سود) تاثیر گذار است]0[ .
باباجانی جعفر و عبدی مجید( )9010نتیجه گرفتند که عدم ارتباط معناداری بـین میـانگین
نسبت اختالف سود مشمول مالیت ابرازی و قطعی درگروه شرکتهایی که معیارهای حاکمیت شـرکتی
را دارا هستند ،با گـروه شـرکتهایی کـه معیارهـای حاکمیـت شـرکتی را دارا نیسـتند ،وجـود نـدارد.
همچنین در هردو گروه شرکتها ،درصد اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده
است]2[ .
رود پشتی و دیگران( )9019نتیجه گرفتند که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیرموظف
هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی و بین سهامداران نهادی و مدیریت سود رابطـه مثبـت معنـا
دار وجود دارد]9[ .
داداشی نسرین و نورحسینی نیاکی سیدحسـین( )9019دریافتنـد کـه رابطـه معنـادار و
مثبتی بین درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و ارتبـاط معنـاردار و معکوسـی بـین حسـابرس
داخلی و درصد مالکیت سـهامداران عـادی بـا همـوار سـازی سـود وجـود دارد .همچنـین بـا آزمـون
همبستگی مشخص شد که درصد اعضای غیرموظف بیشترین تاثیر را در هموارسازی سود دارد]8[ .
مرادزاده و دیگران( )9019نتیجه گرفتند کـه بـین درصـد مالکیـت سـرمایه گـذران نهـادی
ونسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با محافظه کاری حسابداری رابطه مثبت  ،بین تفکیک وظایف
رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری رابطه منفی و بین بـین وجـود حسـابرس داخلـی و
محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد]5[ .
سبزعلی پور و دیگران( )9019دریافتند که بین اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه مثبـت
و معناداری وجود داشته ولی بین سایز سازوکارهای حاکمیت شرکتی(نظیرمالکیت نهادی ،دوگـانگی
وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش بینی سود رابطه معنداری وجود ندارد]1[ .
 )5سوال و فرضیه های تحقیق:
در راستای ادبیات تحقیق  ،سوال اصلی و سواالت فرعی به شرح ذیل مطرح می باشند:
سوال اصلی :حاکمیت شرکتی چه تاثیری بر مدیریت سود دارد؟
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بودن شاخص های سالمت مالی و تجاری پایین تر ،دارای چرخش هیئـت مـدیره بیشـتر و همچنـین
دوره تصدی کمتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره بوده اند]09[ .
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سواالت فرعی منتج شده از سوال اصلی:
 -0نسبت سرمایه گذاران نهادی چه تاثیری بر مدیریت سود دارد ؟
 -2نسبت مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره چه تاثیری برمدیریت سود دارد؟
 -8وجــود مــدیر عامــل شــرکت بــه عنــوان رئــیس یــا نایــب رئــیس هیــات مــدیره چــه تــاثیری بــر
مدیریت سود دارد؟
 -9وجود حسابرسی داخلی در شرکت چه تاثیری بر مدیریت سود دارد؟
برای پاسخ به سواالت فوﻕ  ،فرضیههای اصلی و فرعی ذیل تدوین گردیده است :
فرضیه اصلی:
حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
 -0نسبت سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود تاثیردارد .
 -2نسبت مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیر دارد.
 -8وجــود مــدیر عامــل شــرکت بــه عنــوان رئــیس یــا نایــب رئــیس هیــات مــدیره برمــدیریت ســود
تاثیردارد.
 -9وجود حسابرسی داخلی در شرکت بر مدیریت سود تاثیردارد.
 )6روش تحقیق :

تحقیق پیش رو


از جهت هدف  :به لحاظ اینکه هدف از انجام این تحقیق بکارگیری مدلها و نظریات موجـود در

راستای بررسی مسائل مبتال به نهادهای دولتی و غیردولتی مـرتبط بـا موضـوع پـژوهش مـی باشـد،
کاربردی محسوب می گردد.


از جهت روش تحقیق  :به جهت استفاده از داده های تاریخی عملکردی پس رویـدادی و نیـز و

در زمره تحقیقات میدانی محسوب می گردد.


از جهت روش استنتاج  :به لحاظ استفاده از نمونه تصادفی در توصـیف مشـاهدات نمونـه ای و

استفاده از روش توصیفی در تعمیم یافته ها به جامعه آماری  ،از نوع استنتاج تحلیلی (یـا اسـتقرایی)
محسوب می گردد.


از جهت طرح تحقیق :در مراحل مختلف ایـن تحقیـق ،برخـی از متغیرهـا و تـاثیرات آنهـا روی

یکدیگر قابل کنترل نیست ،در نتیجه این تحقیق از نـوع تحقیقـات نیمـه تجربـی یـا شـبه آزمایشـی
محسوب می گردد .همچنین در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها هم به صورت تحلیل تجمعی (در
قالب داده های تلفیقی) و هم به صورت تحلیل مقطعی داه ها (بررسی سال به سـال ) صـورت گرفتـه
است.
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الف)جامعه و نمونه آماری :
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراﻕ بهادار تهران که دارای ویژگی های زیر باشند  ،می باشد:
 )0اطالعات مالی شرکت دردوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 )2شرکت طی دوره مورد مطالعه زیانده نبوده و پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه
باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
 )8جزء بانکها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگران مالی ،شرکتهای هلدینگ
و لیزینگها) نباشد.
 )9شرکت تا پایان سال  0859در بورس اوراﻕ بهادار تهران پذیرفته شده و طی سالهای
0858تا 0841از بورس اوراﻕ بهادارتهران خارج نشده باشد.
به این ترتیب تعداد شرکت هایی که ویژگی های فوﻕ الذکر را داشتند به  042شرکت رسیده
و بر مبنای نمونه تصادفی پایلوت به روش تصادفی ساده ( )18شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده
اند .الزم به ذکر است که برای آزمون ( )2فرضیه اول این پژوهش ،جامعه آماری اصلی به ()2گروه
فرعی(با توجه به ویژگی های تعریف شده در فرضیه سوم و چهارم) تقسیم شده اند.

ب) روش های آماری :
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از روش آماری ذیل
استفاده شده است.
 )9روشهای توصیفی  :در این بخش از شاخصهای مرکزی میانگین ،میانه و شاخصهای پراکندگی
انحراف معیار ،چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است.
 )2سایر روش ها :برای تحلیل پیش فرض هـا از آزمـون کلمـوگروف– اسـمیرنف  ،آزمـون ضـریب
همبستگی و برای تعیین ارتباط بین متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون مقایسـه
زوجی میانگین ها استفاده شده است.
ج) مدل تحقیق:
عمده پژوهشگران حوزه مدیریت سود ،از اقالم تعهدی اختیاری به عنوان جایگزین ومعیاری
مناسب برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده نموده اند .همچنین آنها مدل تعدیل شده جونز را
قوی ترین و مناسب ترین مدل برای کشف مدیریت دانسته اند.در این تحقیق نیز سازگار با سایر
پژوهش های این حوزه  ،برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز(ارائه شده توسط
دچو ،سلوان و سویینی )0448 ،استفاده شده است.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

قلمرو زمانی پژوهش حاضردر برگیرنده سالهای 0858 -0841و قلمرو مکانی آن شامل
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در این رویکرد ،عقیده ی حاکم آن است که اطالعات موجود در وجوه نقد حاصل از عملیات،
معیاری عینی تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کمتر میتواند
مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد:
1) TAit = Eit - OCFit

در رابطه فوﻕ :
 : TAitجمع کل اقالم تعهدی شرکت iدر سال t
 : Eitسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبهی شرکت iدر سال t
 : OCFitوجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت iدر سال t

پس از محاسبهی کل اقالم تعهدی ،پارامترهای   1و   2و  3

که پارامترهای برآورد شده

مختص شرکت می باشند از فرمول زیر استفاده می شود:
)(PPEit / Ait -1

3

(1/Ait -1) +  2 ( REV i ,t / Ait -1) +

1

= TAit

که در آن:
 : TAi ,tجمع کل اقالم تعهدی شرکت  iدر سال t
 : REVi ,tتغییردر خالص درآمد (فروش)

شرکت ، iبین سال  tو t -0

 : PPE i ,tمیزان اموال ،ماشین آالت و تجهیزات(ناخالص) شرکت iدر سال
 : Ai ,t 1جمع کل داراییهای شرکت iدر

t

سالt -0

 :  i,tاثرات نامشخص عوامل تصادفی
 : 1 ,  2 ,  3پارامترهای برآورد شدهی شرکتi

در نهایت به منظور محاسبه اقالم تعهدی اختیاری ابتدا باید اقالم تعهدی غیر اختیاری از
طریق فرمول زیر محاسبه شود:
)t-1وt /A iوt-1 ] + α3(PPE iوt-1) + α2 [( REV i ,t – REC i ,t )/A iوt = α1(1/A iوNDA i

در این رابطه:
 : NDAi ,tاقالم تعهدی غیراختیاری شرکت iدر سال t
 : Ai ,t 1جمع کل دارایی های شرکت iدر سالt -0

 : REVi ,tتغییر در خالص درآمد (فروش)
 : REC i ,tتغییر در حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت  ،iبین سال  tوt -0
شرکت ،iبین سال  tوt -0

 : PPE i ,tمیزان اموال ،ماشین آالت و تجهیزات(ناخالص) شرکت iدر سال t

برای محاسبه پارامترهای   1و   2و  3

به منظور تخمین اقالم تعهدی اختیاری ،از نرم

افزار Excelو  Spssاستفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدل مذکور ،برای استاندارد کردن و موزون شدن پارامترها به منظور
کاهش نوسانات ،از جمع کل دارایی های شرکت در ابتدای هر دوره استفاده شده است و در صورتی
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که اقالم تعهدی غیراختیاری (

) کسر گردد ،اقالم تعهدی

) حاصل می شود:
DAt = TAt –NDAt

 : TAi ,tجمع کل اقالم تعهدی
 : DAi ,tاقالم تعهدی اختیاری
 : NDAi ,tاقالم تعهدی غیر اختیاری
 )1تحلیل داده های تحقیق (یافته های تحقیق) :
آمار توصیفی:
آمار توصیفی متغیر مستقل و چهار متغیر وابسته پژوهش در جداول ذیل ارائه گردیده :
نگاره  : 9شاخص های توصیفی متغیر وابسته (مدیریت سود)
شاخص

تعداد

میانگین

آماری

کل

مدیریت سود

انحراف معیار

کمترین

بیشترین مقدار

مقدار

ســال
9025

18

091122/54

929992/19

48

5790471

9026

18

028982/81

258991/58

190

9661711

9021

18

089211/18

912842/28

999

7242950

9022

18

19949/29

089090/59

42

201901

9021

18

099818/08

914150/01

9511/91

074715/61

9010

18

024019/42

801252/44

9298

7445021/15

402

907096/67

007404/76

6416/06

7512066/1

تجمیعی

در نگاره ( ) 0میانگین میزان مدیریت سود و همچنین کمترین و بیشترین مدیریت سـود انجـام
شده درشرکتهای نمونه به تفکیک سالهای تحت بررسی و نهایتاً بصورت تجمیعی ارائه شده است.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

اختیاری (

DAi ,t

NDAi ,t

) از جمع کل اقالم تعهدی(

TAi ,t
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نگاره  : 7شاخص های توصیفی متغیرهای مستقل
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متغیر مستقل سوم

متغیر مستقل چهارم

min

max

تعداد
کل
مدیران

تعداد
مدیران

نسبت
مدیران

مینیمم

ماکزیمم

(موظف
و غیر
موظف)

غیر
موظف

غیر
موظف
به
موظف

نسبت شرکت هایی
مدیرعامل شرکت به
عنوان رئیس یا نایب
رئیس هیات مدیره
نبوده

نسبت شرکت های
دارای حسابرس
داخلی

9025

10

72/96

%5

%12

442

222

%41/6

%10

%01

9026

10

73/02

%5

%11

477

196

%46/1

%21

%49

9021

10

73/13

%5

%11

401

218

%41/6

%21

%49

9022

10

74/87

%5

%11

404

215

%41/6

%21

%49

9021

10

74/56

%5

%16

491

214

%59

%25

%55

9010

10

76/15

%5

%11

492

215

%59

%17

%64

تجمیعی

438

74/12

%5

%16

7516

1280

0/41

%21

%41

ســال

تعداد

متغیرمستقل اول
میانگین

شرکتها

متغیر مستقل دوم

مندرجات نگاره ( )2به ترتیب موارد ذیل می باشد:
متغیر مستقل اول  :میانگین مندرج به مفهوم این است که به طور در سال  12/49 ، 0858درصد از
شرکتهای نمونه دارای سهامداران نهادی بوده که کمترین و بیشترین میزان مالکیت این سهامداران
در سال فوﻕ الذکر به ترتیب  8و  45درصد می باشد .متغیر مستقل دوم  :تعداد کل مدیران و تعداد
مدی ران غیر موظف و نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف (برای 18شرکت نمونه) ارائه گردیده.
متغیر مستقل سوم  :نسبت شرکتهایی که در آنها مدیرعامل در سِمت رئیس یا نایب رئیس هیئت
مدیره نیز فعالیت می نماید  ،ارائه گردیده.
متغیر مستقل چهارم :عدد مندرج به عنوان نسبت شرکتهای دارای حسابرس داخلی بدین مفهوم
است که به طور نمونه در سال  %81 ، 0858از کل شرکتهای تحت بررسی (18شرکت) دارای
حسابرس داخلی بوده اند.
آزمون فرضیه های تحقیق:
الف) ارزیابی ارتباط خطی بین مدیریت سود و نسبت سرمایه گذاران نهادی :
نتایج انجام آزمون کولموگروف اسمیرنف برای متغیر وابسته سـود و متغیـر مسـتقل سـرمایه
گذاران نهادی به عنوان پیش فرض رگرسیون در نگاره شماره ( )8ثبت شده است .
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نگاره شماره  : 0نتیجه آزمون ( )K-Sبرای متغیر مدیریت سود
9025

0/120

توزیع نرمال است

9026

0/297

توزیع نرمال است

9021

0/272

توزیع نرمال است

9022

0/166

توزیع نرمال است

9021

0/107

توزیع نرمال است

9010

0/274

توزیع نرمال است

تجمیعی

0/171

توزیع نرمال است

مطابق نگاره شماره ( )8با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری آزمون (  ) K-Sبرای متغیر وابسته در
هرسال از مقدار( ) 8درصد بیشتر می باشد فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می شود .مشابهتاً
این آزمون برای سرمایه گذاران نهادی نیر انجام و نتایج در نگاره شماره ( )9می باشد:
نگاره شماره  : 4نتیجه آزمون( )K-Sبرای متغیر مستقل نسبت سرمایه گذاران نهادی
ســال

سطح معناداری

نتیجه آزمون

9025

0/041

توزیع نرمال نیست

9026

0/001

توزیع نرمال نیست

9021

0/090

توزیع نرمال نیست

9022

0/091

توزیع نرمال نیست

9021

0/041

توزیع نرمال نیست

9010

0/074

توزیع نرمال نیست

تجمیعی

0/000

توزیع نرمال نیست

مطابق نگاره شماره ( )9با توجه به اینکه مقدار سطح معنـاداری آزمـون(  ) K-Sبـرای متغیـر
مستقل سرمایه گذاران نهادی از مقدار  8درصد کمتر می باشد ،فرض نرمال بودن این متغیر مستقل
در تمام سال های مورد مطالعه رد می شود.
با توجه به اینکه بر مبنای نتایج نگاره شماره ( )9نرمال بودن توزیع سـرمایه گـذاران نهـادی رد شـده
است از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت ارزیابی ارتباط بین متغیرها استفاده کرده ایم کـه نتـایج در
نگاره شماره ( )8خالصه شده است:
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ســال

سطح معناداری

نتیجه آزمون
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نگاره شماره ( : )5ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود و نسبت سرمایه گذاران نهادی
مـتغیرها

ســال
وابستـه

مستقـل

تعداد

ضریب همبستگی

مقدار  Sigنتیجه

R

آزمون

9025

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

73

-0/049

0/629

رابطه
معنادار
نیست

9026

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

10

-0/163

0/962

رابطه
معنادار
نیست

9021

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

10

-0/203

0/011

رابطه
معنادار
نیست

9022

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

10

-0/169

0/997

رابطه
معنادار
نیست

9021

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

10

-0/205

0/019

رابطه
معنادار
نیست

9010

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

10

-0/209

0/062

رابطه
معنادار
نیست

تجمیعی

مدیریت سود

سرمایه گذارنهادی

402

-0/189

0/990

رابطه
معنادار
نیست

بر مبنای نتایج نگاره شماره ( )8منفی بودن مقادیر ضریب همبستگی بین مدیریت سود و نسبت
سرمایه گذار نهادی در تمامی سالها نشاندهنده رابطه غیرمستقیم بین دو متغیر بوده و چون
مقادیرضریب همبستگی کوچک می باشد ،می توان گفت که رابطه بین آنها ضعیف است .از طرفی با
توجه به مقادیر Sigثبت شده درکلیه سالهای تحت بررسی که تماماً بیشتر از 1/18است  ،رابطه بین
متغیروابسته و مستقل قابل تعمیم نمی باشد .بنابراین رابطه بین مدیریت سود و نسبت سهامداران
نهادی معنادار نمی باشد.در ادامه از آزمون استقالل بین متغیرها استفاده کرده ایم که نتایج در نگاره
شماره ( )9آورده شده است:
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نگاره شماره ( : )6نتایج آزمون استقالل مدیریت سود و نسبت سهام داران نهادی
9025

2/981

1/989

رابطه معنادار نیست

9026

0/119

1/111

رابطه معنادار نیست

9021

9/084

1/054

رابطه معنادار نیست

9022

9/589

1/099

رابطه معنادار نیست

9021

8/881

1/289

رابطه معنادار نیست

9010

0/492

1/199

رابطه معنادار نیست

تجمیعی

8/258

1/815

رابطه معنادار نیست

باعنایت به مقادیر  sigدر نگاره ()9که همگی بزرگتر از  1/18مـی باشـند ،لـذا فـرض رابطـه بـین
متغیرها رد می شود.
ب) ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود و نسبت مدیران غیر موظف درترکیب هیئت مدیره :
به عنوان پیش فرض استفاده از رگرسیون خطی مرکب در ابتدا نرمال بـودن توزیـع متغیرهـا
ارزیابی شده که نتایج درنگاره شماره ( )1آورده شده است:
نگاره ( : )1نتایج آزمون()K-Sبرای متغیر مستقل نسبت مدیران غیر موظف
ســال

سطح معناداری

نتیجه آزمون

9025

0/004

توزیع نرمال نیست

9026

0/041

توزیع نرمال نیست

9021

0/000

توزیع نرمال نیست

9022

0/009

توزیع نرمال نیست

9021

0/000

توزیع نرمال نیست

9010

0/099

توزیع نرمال نیست

تجمیعی

0/009

توزیع نرمال نیست

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

ســال

آماره کای دو

Sig

نتیجه آزمون

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 85بهار 49

222

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به سطح معنی دار در نگاره ( ) 1نرمال بودن توزیع متغیر رد شده و لذا برای بررسی رابطه بین
متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کرده ایم ونتایج این ارزیابی در نگاره ( )5به شرح
ذیل خالصه شده است :
نگاره شماره ( : )2نتایج ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود و نسبت مدیران غیر موظف
درترکیب هیئت مدیره
متغیرها

ســال

تعداد

ضریب

مقدار

نتیجه

همبستگی

Sig

آزمون

-0/137

1/814

رابطه
معنادار
نیست

1/088

رابطه
معنادار
نیست
رابطه
معنادار
نیست

وابسته

مستقل

9025

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

9026

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

-0/177

9021

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

-0/122

1/818

9022

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

0/222

1/184

رابطه
معنادار
نیست

9021

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

0/045

1/119

رابطه
معنادار
نیست

9010

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

18

-0/038

0/749

رابطه
معنادار
نیست

تجمیعی

مدیریت
سود

نسبت
مدیران غیر
موظف

985

0/022

0/855

رابطه
معنادار
نیست

بر مبنای نتایج مندرج در نگاره شماره ( )5با توجه به مقادیرضریب همبستگی بین مدیریت سود و
نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره که درسالهای  0854 ،0855و به صورت
تجمیعی مثبت و در مابقی سالها منفی می باشد ،رابطه بین متغیر ها عمدتاً غیرمستقیم(بجز سالهای
مذکور) می باشد .همچنین با عنایت به اینکه مقادیرضریب همبستگی نیز در تمامی سالهای تحت
بررسی بسیارکوچک می باشد ،لذا می توان نتیجه گرفت که ابطه بین آنها ضعیف می باشد .از طرفی
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نگاره شماره ( : )1نتایج آزمون استقالل مدیریت سود و ترکیب هیئت مدیره
ســال

آماره کای دو

Sig

نتیجه آزمون

9025

8/250

1/585

رابطه معنادار نیست

9026

4/589

1/080

رابطه معنادار نیست

9021

0/949

1/491

رابطه معنادار نیست

9022

2/954

1/198

رابطه معنادار نیست

9021

8/891

1/818

رابطه معنادار نیست

9010

2/210

1/949

رابطه معنادار نیست

تجمیعی

08/221

1/225

رابطه معنادار نیست

با توجه به نگاره شماره ( )4چون مقادیر  sigبزرگتـر از  1/18هسـتند ،لـذا فـرض رابطـه بـین
مدیریت سود و ترکیب هیات مدیره رد می شود.
ج) ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود و وجود مدیر عامل شرکت به عنـوان رئـیس یـا
نایب رئیس هیئت مدیره :
به منظور بررسی تاثیروجود مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئـت مـدیره بـر
مدیریت سود  ،شرکتهای نمونه به دو دسته نقسیم شده اند .دسـته اول شـرکتهایی کـه مـدیر عامـل
شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره در شرکت مسئولیت ندارد .دسـته دوم شـرکتهایی
که مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئـیس هیـات مـدیره در شـرکت حضـور دارد .پـس از
آزمون پیش فرض هااین دو دسته شرکت مورد مقایسه زوجی قرار گرفته اند.با عنایت به اینکه فـرض
نرمال بودن مدیریت سود طبق نتایج نگاره شماره ()8پذیرفته شـده بـود  ،از آزمـون مقایسـه زوجـی
میانگین ها استفاده کرده ایم که نتایج در نگاره شماره ( )01آورده شده است.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به مقادیر Sigثبت شده در سالهای تحت بررسی که تماماً بیشتر از 1/18می باشد،رابطه بین
متغیروابسته و مستقل قابل تعمیم نمی باشد.بنابراین رابطه بین مدیریت سود و نسبت مدیران
غیرموظف معنادار نمی باشد.در ادامه جهت ارزیابی فرض وجود رابطه بین متغیرها از آزمون استقالل
استفاده کرده ایم که در نگاره شماره ( )4خالصه شده است:
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نگاره ( : ) 90آزمـون برابری میانگین های دو نمونه مستقل برای ارزیابی تـاثیر وجـود
تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بر مدیریت سود.
ســال گـــــروه تعداد میانگین مقدار سطح معناداری
9025
9026
9021
9022
9021
9010

گروه الف

99

146983

گروه ب

1

282967

گروه الف

98

159882

گروه ب

5

71569

گروه الف

98

156939

گروه ب

5

132583

گروه الف

98

74076

گروه ب

5

979664

گروه الف

92

96935

گروه ب

00

356973

گروه الف

91

129696

گروه ب

9

122499

841

129901

95

151955

تجمیعی گروه الف
گروه ب

T
0/545

0/656

0/160

0/466

2/538

0/067

0/166

)Sig(2.tailed
0/587

0/514

0/873

0/643

0/013

0/949

0/869

نتیجه آزمون
اختالف معنادار نیست
اختالف معنادار نیست
اختالف معنادار نیست
اختالف معنادار نیست
اختالف معنادار است
اختالف معنادار نیست
اختالف معنادار نیست

با توجه به مقادیر Sigدر نگاره شماره ( )01تاثیر موظف بودن اعضای هیئت مدیره بر مـدیریت
سود به جز سال ( )0854در سطح ( )8درصد رد می شود.
د) ارزیابی رابطه بین وجود حسابرس داخلی و مدیریت سود :
به منظور ارزیابی تاثیر وجود حسابرس مستقل در شرکت بر مـدیریت سـود از آزمـون مقایسـه
زوجی استفاده کرده ایم .باعنایت به اینکه برمبنای نتایج نگاره شماره ( )8پـیش فـرض نرمـال بـودن
توزیع متغیر مدیریت سود برقرار می باشد از آزمون تی زوجی استفاده کرده ایـم کـه نتـایج در نگـاره
شماره () 00آمده است .در این نگاره شرکت های نمونه تصادفی به دو دسته تقسیم شده اند.گروه الف
شرکت هایی هستند که در آن هاحسابرس مستقل وجود نداشته و گروه ب شرکت هایی هسـتند کـه
از حسابرس مستقل استفاده می کنند:.
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نگاره شماره ( : )99آزمون برابری میانگین ها برای ارزیابی تاثیروجود حسابرس مستقل بر
سال

گــــروه

تعداد

میانگین

9025

گروه الف

99

89666

گروه ب

21

279890

گروه الف

98

103943

گروه ب

81

156232

گروه الف

98

108277

گروه ب

81

220192

گروه الف

98

51414

گروه ب

81

112928

گروه الف

88

59861

گروه ب

91

218113

گروه الف

29

59678

گروه ب

91

167510

گروه الف

289

82598

گروه ب

219

185670

9026
9021
9022
9021
9010
تجمیعی

مقدار

سطح

T

معناداری

1/261

0/773

1/172

1/935

1/662

1/40

1/331

)Sig(2.tailed
0/211

نتیجه آزمون

اختالف معنادار
نیست

0/442

اختالف معنادار
نیست

0/245

اختالف معنادار
نیست

0/057

اختالف معنادار
نیست

0/101

اختالف معنادار
نیست

0/166

اختالف معنادار
نیست

0/188

اختالف معنادار
نیست

با عنایت به نگاره شماره ( )00و مقادیر به دست آمده  Sigدر این رابطه بین مدیریت سـود و
وجود حسابرس مستقل در شرکت ها در سطح خطای ( )8درصد رد می شود .
 )2محدودیتهای تحقیق:
محدودیتهای این پژوهش بدلیل کمرنگ بودن خللی در نتایج کلی آن وارد ننموده  ،لیکن
فرآیند کلی پژوهش را تحت الشعاع قرار داده .که شامل موارد ذیل می باشند:
 -0عدم وجود بانک اطالعاتی جامع و در دسترس در خصوﺹ اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در
بورس ،از جمله اطالعات وجود یا عدم وجود حسابرس داخلی و...
 -2وجود برخی شرایط ناگوار احتمالی در برخی صنعتهای مورد بررسی (در حالت خرد و کالن) که
همواره می توانند بر نتایج عملکردی واحدهای اقتصادی آن جامعه تاثیر گذار باشند  ،در تحقیق
حاضر در نظر گرفته نشده است.لذا در صورت تعمیم نتایج تحقیق به جامعه  ،باید احتیاط نمود.
 -8با توجه به محدود بودن جامعه آماری و سایر محدودیتهای نمونهگیری (که از ویژگی های ذاتی
تمامی تحقیق های می باشد)  ،تسری دادن نتایج به سایرشرکتها بایستی با احتیاط صورت گیرد.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

میزان مدیریت سود
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 )1نتیجه گیری:
تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران

نتایج آزمون ( )9فرضیه پژوهش به شرح ذیل می باشند :
فرضیه اول(تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود)  :برای نتیجه گیری در
خصوﺹ این فرضیه از آزمون معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج آزمون های
آماری این فرضیه حاکی از این است که عالمت Rبدست آمده در تمامی سالهای تحت بررسی
منفی(که نشاندهنده وجود رابطه معکوس بین متغیروابسته(مدیریت سود) ومتغیر مستقل(نسبت
سرمایه گذاری نهادی) می باشد) و بسیار کوچک (که نشاندهنده ضعیف بودن رابطه بین متغیروابسته
و مستقل می باشد) است .همچنین با توجه به اینکه مقدار  Sigثبت شده در تمامی سالها بیشتر از
 1/18می باشد ،رابطه بین متغیر وابسته و مستقل قابل تعمیم به جامعه نمی باشد .لذا متغیر مستقل
این فرضیه(سرمایه گذار نهادی) تاثیری بر متغیر وابسته تحقیق(مدیریت سود) نداشته و در نهایت
فرضیه اول رد می شود .چرایی نتیجه این فرضیه به شرح ذیل قابل تفسیر است :
ادبیات تحقیق و نتایج عمده تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ،حاکی از آن است که
زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی باال باشد(به طور عمده بیش از  ، %98به معنای تمرکز
مالکیت باال) مالکیت آنها بر روی تصمیمات مدیریتی بویژه مدیریت سود تاثیر گذار خواهد بود.
بعبارتی در نسبت های مالکیت پایین (یا زمانیکه ترکیب سرمایه گذاران به گونه ای باشد که همانند
سهامداران خرد جلوه نمایند)،سرمایه گذاران نهادی نمی توانند عمالً بر روی تصمیمات مدیریتی
اعمال نفوذ موثری نمایند.
فرضیه دوم (تاثیر مدیران موظف در ترکیب هیئت مدیره بر مدیریت سود)  :برای
آزمون این فرضیه نیز از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج حاصله این فرضیه
حاکی از این است که عالمت  Rبدست آمده بجز در سالهای  0854و  0841و به صورت تجمعی(که
مثبت می باشد) در مابقی سالهای تحت بررسی منفی(که نشاندهنده وجود رابطه معکوس بین
متغیروابسته(مدیریت سود) و متغیر مستقل(نسبت مدیران غیر موظف) می باشد) و بسیار کوچک(که
نشاندهنده ضعیف بودن رابطه بین متغیروابسته و مستقل می باشد) است .همچنین با توجه به اینکه
مقدار  Sigثبت شده در تمامی سالها بیشتر از  1/18می باشد ،رابطه بین متغیر وابسته و مستقل قابل
تعمیم به جامعه نمی باشد.لذا متغیر مستقل این فرضیه(نسبت مدیران غیرموظف) تاثیری بر متغیر
وابسته تحقیق(مدیریت سود) نداشته و در نهایت فرضیه دوم رد می شود.
در تفسیر نتیجه این فرضیه که همسو با نتایج تحقیق مشابه صورت گرفته توسط حساس
یگانه و یزدانیان بوده ،لیکن بر خالف ادبیات تحقیق می باشد ،باید به این نکته توجه داشت که آیا در
کشور ما مدیران غیر موظف به ایفای نقش نظارتی خود می پردازند یا نه .چرا که اگر مدیران
غیرموظف صرفاً در تصمیم گیریها مداخله نموده و از نقش نظارتی خود غافل شوند ،عمال اثربخشی
آنها را بطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت .عضویت همزمان اعضای غیرموظف در هیئت مدیره
چند شرکت نیز ممکن است باعث کاهش اثر بخشی آنها می شود .در این تحقیق مدیرانی که در
شرکت سمت اجرایی ندارند و به عنوان مدیر غیرموظف تعریف شدند و فرض شد که مستقل از

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 85بهار 49

فرضیه سوم (تاثیروجود مدیر عامل در سمت رئیس یا نایب رئیس هیئت مـدیره بـر
مدیریت سود)  :برای آزمون ایـن فرضـیه ،شـرکتهای نمونـه بـه 2گـروه تقسـیم شـدند .گـروه اول
شرکتهایی که در آنها مدیر عامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره شـرکت حضـور نـدارد و
گروه دوم شرکتهایی که مدیر عامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره شـرکت حضـور دارد.
سپس با استفاده از آزمون مقایسه دو میانگین( )T-TESTو درجه آزادی تعـدیل شـده (بـا توجـه بـه
نابرابری واریانس های دوگروه) ،به بررسی رد یا پذیرش فرضیه اقدام شد .نتیجتاً بـدلیل اینکـه مقـدار
 Sigبجز در سال  ،0841در مابقی سالهای تحت بررسی بیشتر از 1/18می باشد ،فرض تـاثیر گـذاری
وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بر مدیریت سـود فقـط در سـال
 0841تایید و در مابقی سالها رد می شود .دلیل عدم تایید این فرضیه که همسـو بـا نتیجـه تحقیـق
حساس یگانه و یزدانیان می باشد ،به شرح ذیل تفسیر می گردد:
در کشور ما هیئت مدیره به طور سنتی و نیز براساس قانون تجارت ،وظایف اجرایی و
استراتژیک (البته در عمل عمدتاً وظایف اجرایی)را عهده دار می باشد .در صورتیکه وظیفه هیئت
مدیره باید تدوین استراتژی ،حصول اطمینان از دستیابی به منابع مالی و نیروی انسانی  ،ارزیابی
عملکرد مدیران و کنترل ریسک باشد .بنابراین وظیفه رئیس هیئت مدیره ،حصول اطمینان از انجام
وظایف فوﻕ و ارتباط موثر با سهامداران بوده و مدیرعامل وظایف اجرایی را عهده دار خواهد بود .در
صورتیکه متاسفانه در کشور ما این دو وظیفه (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) به خوبی از یکدیگر
تفکیک نشده است.
فرضیه چهارم (تاثیروجود حسابرس داخلی بر مدیریت سود)  :بـرای نتیجـه گیـری در
خصوﺹ این فرضیه نیز ،شرکتهای نمونه به 2گروه تقسیم شدند(گروه اول شرکتهای دارای حسـابرس
داخلــی و گــروه دوم شــرکتهای فاقــد حســابرس داخلــی) .ســپس بــا اســتفاده از آزمـون مقایســه دو
میانگین( ) T-TESTو درجه آزادی تعدیل شده(با توجه به نابرابری واریانس های دوگروه) به بررسی و
تصمیم گیری در خصوﺹ رد یا پذیرش فرضیه اقدام شد .نتیجتاً بـدلیل اینکـه مقـدار  Sigدر تمـامی
سالهای تحت بررسی بیشتر از 1/18می باشد ،فرض تاثیر گذاری وجود حسابرس داخلی بـر مـدیریت
سود در هیچ یک از سالها تایید نمی گردد .نتیجه این فرضیه (که همسو بـا نتیجـه تحقیـق حسـاس
یگانه و یزدانیان می باشد) به شرح ذیل قابل تفسیر است :
حسابرسان داخلی می تواند به تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکتها کمک شایانی
نمایند .در بادی نظر شاید این ذهنیت به وجود آید که با گذشت زمان تعداد شرکتهایی که از
حسابرسان داخلی استفاده می کنند نسبت به سال قبل افزایش یابد ،درصورتیکه داده های جمع
آوری شده از تعداد شرکتهای دارای حسابرس داخلی درهرسال مهر تایید بر این ذهنیت نزده و گاه
مخالف آن بر میاید .از طرفی حتی در شرکتهایی که دارای حسابرس داخلی هستند نیز حسابرسان
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شرکت هستند ،در حالیکه شاید ظاهراً مستقل از شرکت باشند ،لیکن عمالً مستقل نبوده و به شرکت
وابستگی هایی داشته باشند .مثال بسیاری از آنها به دلیل مدت زمان طوالنی عضویت در هیئت
مدیره ،به آن شرکت وابستگی پیدا کرده باشند.
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داخلی نقش موثری ایفا نمی کنند .این امر بررسی رابطه بین وجود حسابرسان داخلی در شرکت با
مدیریت سود را با مشکل مواجه می سازد.
یافته های این تحقیق در کل حاکی از عدم تاثیر گذاری حاکمیت شرکتی(البته درمحـدوده 9
فرضیه مطرح شده در این پژوهش) می باشد.که این یافته را نمی توان  ،نتیجه ای قطعی تلقـی کـرد.
چون همانگونه که در ادبیات تحقیق اشاره شد ،اوالً سازوکارهای حاکمیت شـرکتی فـراوان بـوده و در
این تحقیق تنها به  9فاکتور آن پرداخته شده ،ثانیاً اجرایی نمودن سیستم حاکمیـت شـرکتی بـدون
وجود زمینه و بسترسازی( ازجمله فرهنگ سازی و سیاسی برخورد نکـردن بـا حاکمیـت شـرکتی) و
فرهنگ سازی مناسب آن ،تقریباً غیر ممکن است.که این خود مـی توانـد مبنـای بسـیاری تحقیقـات
دیگر دراین حوزه باشد.
نتایج ارزیابی فرضیات پژوهش به صورت خالصه در نگاره شماره ( )02آورده شده است :
نگاره شماره ( : )97خالصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق
روش آمـــاری

نـــوع
تــحلیل

نـتیـجـــه

اول

نسبت سرمایه گذاران نهادی بر
مدیریت سود تاثیردارد.

ضریب همبستگی
اسپیرمن

مـقطعـی

رد فــرضیه

تـجـمعی

رد فــرضیه

دوم

نسبت مدیران غیر موظف در ترکیب
هیات مدیره بر مدیریت سود تاثیر
دارد.

ضریب همبستگی
اسپیرمن

مـقطعـی

رد فــرضیه

تـجـمعی

رد فــرضیه

سوم

وجود مدیر عامل شرکت به عنوان
رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره
برمدیریت سود تاثیردارد.

آزمون مقایسه دو
میانگین

مـقطعـی

تایید فقط درسال
0841

تـجـمعی

رد فــرضیه

چهارم

وجود حسابرسی داخلی در شرکت بر
مدیریت سود تاثیردارد.

آزمون مقایسه دو
میانگین

مـقطعـی

رد فــرضیه

تـجـمعی

رد فــرضیه

شــــرح فــــرضـــیه

 )90پیشنهاد ها :
الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش :
مطابق فرضیه اول :با عنایت به مبانی نظری تحقیق و عنایت به اینکه اصول حاکمیـت شـرکتی
هر کشوری حتماً می بایست بر مبنای چارچوبهای زیر بنایی آن کشور تهیه گردد  ،فلذ بومی نمـودن
مفاهیم حاکمیت شرکتی با توجه به مسایل فرهنگی واقتصادی کشورمان کار بسیار حیاتی به شـمار
می آید.که در این میان نقش مراجع حرفه ای از جمله سازمان بورس اوراﻕ بهادارو سازمان حسابرسی
بسیار مهم است .هر گونه الگو برداری از آیین نامه ها و قوانین مشابه خارجی در این خصـوﺹ ،بـدون
در نظر گرفتن ساختار مدیریتی ،فرهنگی ،اقتصادی و سایر مسائل تاثیر گذار روی ابزارهای حاکمیـت
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مطابق فرضیه دوم  :مشخصاً پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت نقش مدیران غیر موظـف در
تقویت اثر بخشی عملکرد هیات مدیره ،توجه بیشتری به این مهم شود وبـا ارائـه راهکارهـایی نقـش
مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره را تقویـت گـردد .مـواردی چـون عضـویت طـوالنی مـدت
مدیران غی ر موظف در تر کیب هیات مدیره ممکن است استقالل آن ها را خدشه دار کند واثر بخشـی
آن ها را کاهش دهد .همچنین عضویت همزمان در هیئت مدیره چنـدین شـرکت ،عملکـرد مطلـوب
مدیران غیرموظف را می تواند تحت الشعاع قرار دهد.
مطابق فرضیه سوم  :پیشنهاد می شود وظایف واختیارات مدیرعامل و رئیس هیئـت مـدیره بـه
خوبی از یکدیگر تفکیک گردد.سنتی عمل نمودن این  2سمت ،قادعتاً نتیجه ای جز آنچه در فرضـیه
این پژوهش ارائه شد نخواهد داشت.اصوآلً هیئت مدیره باید تدوین استراتژی  ،ارزیابی عملکرد مدیران
و در کل به عنوان یک اهرم هدایتی ،نظارتی و کنترلی عمل نماید و مدیرعامل امـور اجرایـی را عهـده
دار باشد ،که در کشور ما عمالً چنین تفکیکی صورت نمی گیرد.
مطابق فرضیه چهارم  :به سازمان حسابرسی ،بورس اوراﻕ بهادار و دیگر نهادهـای قانونگـذاری و
نظارتی و انجمن های حسابداری وحسابرسی ،پیشنهاد می گردد با تدیون قوانین و مقـررات الـزام آور
در خصوﺹ حضـور حسابرسـان داخلـی در شـرکتها زمینـه هـای بسـط و گسـترش حیطـه فعالیـت
حسابرسان را بیش از پیش گسترده نمایند .همچنین شایسته است  ،تدوین استانداردهای حسابداری
و حسابرسی و سایر قوانین مالی مربوطه با رویکرد محـدود نمـودن اختیـارات غیـر ضـروری مـدیران
تنظیم شود تا سالمت اقتصادی و روانی جامعه مالی کشور بهتر تامین گردد.
ب)پیشنهاد برای تحقیقات آتی :
با توجه به محدودیت های تحقیق و لحاظ اینکه موضوعات مورد بحث در زمینه حاکمیت
شرکتی بسیارگسترده وفراگیر بوده وموضوعی بین رشته ای می باشد(که در این تحقیق به اجزاء
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شرکتی سازی نه تنها کمکی به اداره موثر امـور نخواهـد کـرد ،بلکـه ممکـن اسـت شـرکت هـا را بـا
مشکالت عدیده ای مواجه نماید .
تایید نشدن تاثیرگذاری سهامداران نهادی بر مدیریت سود ،مبین این مطلب است که اگر
ساختارهای درونی هیئت مدیره و ابزارهای کنترلی دیگر(از جمله کنترلهای داخلی،حسابرسان و
بازرسان داخلی و)...در راستای اهداف خود عمل نمایند و در این حین سهامداران به فکر سود کوتاه
مدت خود(ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش) باشند،عمالً ایشان برخالف ادبیات علمی به عنوان
ابزار دست مدیر جهت رسیدن به هدف خود عمل خواهند نمود .لذا سیاست گذاران در سیستم
حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چار چوب ها حاکمیت شرکتی نموده
وبه طوریکه ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاری نهادی  ،راهکارهای توسعه بازار را تعیین
وتدوین نمایند.
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کوچکی از آن پرداخته شده)  ،فلذا برخی از موارد وحوزه هایی که به نظر محقق  ،برای تحقیقات آتی
مناسب می باشد  ،به شرح ذیل قابل ارائه توسط پژوهشگران است :
 -0رابطه بین سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برمیزان مدیریت سود (ازجمله حسابرسان
مستقل ،کمیته حسابرسی ،نظارت قانونی و)....
 -2بررسی تفاوت مدیریت سود در شرکتهای دولتی و خصوصی ایران
 -8تاثیر سایر ویژگیهای ساختار هیات مدیره بر میزان مدیریت سود (از جمله استقالل اعضا،
ضریب جابجایی اعضای هیات مدیره  ،سطح دانش وصالحیت اعضای هیات مدیره و)...
 -9بررسی کاستی های آئین نامه راهبردی شرکتی ایران.
 -8بررسی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش میزان تقلب وافزایش کیفیت گزارشگری مالی.
 -9نقش سطح کیفی دانش سهامداران بر کاهش مدیریت سود.
 -1رابطه بین ساختار مالی شرکت ها و وضعیت حاکمیت شرکتی در آنها.
 -5تاثیر وجود سهامداران خصوصی و دولتی بر حاکمیت شرکتی در شرکتها.
پی نوشت ها:
Aljifri, K
Tsaia, H. and Z. Gu
Fernandese
Eliezer
Chang
Lajili, K. & Ze´ghal
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