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Abstract
Importance of investment for economic and social growth and development is to the extent
that it is recalled as one of the strong leverages for obtaining development. However, it is
noteworthy that inattention to this issue can be led to economic decline.The present study
seeks to investigate the effect of internal control weakness and controlling shareholders'
wedge on investment efficiency of companies listed on Tehran Stock Exchange. The research
population includes all companies listed on Tehran Stock Exchange during delet 2009-2015.
For this purpose, 104 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected as the
research sample through purposive sampling. The research hypotheses were tested via multivariable regression and final analyses were carried out through Eviews software. The results
disclosed that there is a significant relationship between controlling shareholders' wedge and
investment efficiency.In other words, whatever the controlling shareholders' wedge is
increased, lack of investment efficiency will be increased. The results revealed that there is a
significant relationship between internal control weakness and investment efficiency. In other
words, in the event that there is internal control weakness or the number of internal control
weaknesses is increased, lack of investment efficiency will increase.
Keywords: Controlling Shareholders' Wedge, Investment Efficiency, Control Right, Cash
Flows Right, Internal Control Weakness.
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چکیده
اهميت سرمایهگذاری برای رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که از آن را یکی از اهرمهای قوی برای رسيدن
به توسعه میدانند؛ بنابراین ،توجهنکردن به این مقوله ،باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن در سير نزولی را میشود .این مقالهه بهه
بررسی تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشهده در بهور
اوراق بهادار تهران میپردازد .جامعۀ آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران طهی سهالههای

 1388تا  1394است .بهمنظور نمونهگيری از روش نمونهگيری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای نمونۀ این پهژوهش
شامل  104شرکت است .برای آزمون فرضيهها از الگوی رگرسيون و برای انجام تحليلهای نهایی ،از نرمافزار ایویهوز اسهتفاده
شده است .نتایج نشان می دهد بين شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایهگذاری رابطۀ معنهاداری وجهود دارد .بهه عتهار
دیگر ،هرچه شکاف سهامداران کنترلی افزایش یابد ،نا کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد .همچنين ،نتایج نشان میدههد بهين
ضعف کنترلهای داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بهه ایهن مفههوم کهه در صهور
کنترلهای داخلی و یا افزایش تعداد آن ،ناکارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد.

وجهود ضهعف

واژههای کلیدی :شکاف سهامداران کنترلی ،کارایی سرمایهگذاری ،حق کنترل ،حهق جریهانههای نقهدی ،ضهعف کنتهرلههای
داخلی.
 -1نشانی مکاتتاتی نویسندۀ مسؤول :اصفهان ،خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق ،گروه
حسابداری
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سرمایهگذاری و انتخاب سياستهای اجرایهی و مهالی

مقدمه
در سهایۀ تفکيه

مالکيهت از کنتهرل و مشهکل

نمایندگی ناشی از آن در دنيهای کسه
نظام راهتری نهادی ضرور
از طریق آن ،نظار

و کهار مهدرن،

یافته است کهه مهدیریت

و پایش مهیشهود تها هزینههههای

نماینههدگی کههاهش یابههد و منههاف سهههامداران بهها
سههرمایهگههذاران همسههو شههود .یکههی از مهههمتههرین
سازوکارهای کنترلی که زمينۀ هدایت اثربخش و کارای
سازمانها را فراهم میآورد ،مجموعهتدابيری است کهه
از آنها با عنوان کنترلههای داخلهی یهاد مهیشهود .]7
کنترل داخلی فرآیندی است که هيأ مهدیره ،مهدیریت
و دیگر کارکنان ی
ایجاد آن ،کس

مؤسسه اجرا میکننهد و ههدف از

اطمينانی منطقی و معقول از دسهتيابی

به اهداف اثربخشی و کارایی عمليا  ،قابليت اعتماد به
گزارشگری مالی و پایتندی به قوانين و مقررا

جاری

است .وجود سيسهتم کنترلهی از دسهتيابی بهه اههداف
سازمان و در عين حال ،از مناف تمام گروههای ذینف
حفاظت میکند .از طرف دیگر ،گزارشگری یکپارچهۀ
مالی و کنترل داخلهی از طهرف مهدیران و حسابرسهان
مستقل و خطاب به سهامداران خارجی ارائه میشهود.
این گزارشهای یکپارچه بهرای سهرمایهگهذاران مفيهد
هستند ،چراکه کنترلهای داخلهی اثهربخش حهاکم بهر
گزارشگری مالی ،در پيشگيری و کشف تحریهفههای
مالی شامل تقل  ،نقش حياتی دارد؛ بنهابراین ،انتظهار
میرود ضعف کنترل داخلی ،کيفيت اطالعا

مالی را

کاهش دهد و در نتيجه شرایط فرصتطلتهی را بهرای
مدیران فراهم کند .از این رو ،شرکت هایی که ضهعف
کنترل های داخلی دارند ،نهاکهارایی سهرمایهگهذاری را
افزایش میدهند.
نظار

سهامداران عمده ممکن است تأثير ویهژهای

روی جنتههههههای مختلههف رفتههاری شههرکت ،ماننههد
سهههودآوری ،عملکهههرد شهههرکت ،سياسهههتههههای

داشته باشد .در خصوص تأثيرههای مفيهد سههامداران
عمده روی مشکال

مربوط به انتقال نماینهدگی بهين

مالکان و مدیران ،مطالعا

زیادی وجود دارد .در واق

مالکان عمده قادر به کاهش این مشکال

هستند .آنها

بهدليل مقدار سرمایهگذاریشان ،انگيهزۀ بهتهری بهرای
نظار

بهر مهدیریت و قهدر

بيشهتری بهرای انجهام

تصميمهای اثرگذار نستت به سهامداران جزء و مالکان
پراکنده دارند .مهمترین عامل اثرگذار در کنترل و ادارۀ
شرکتها ،ترکي

مالکيت ،بهخصوص ميهزان تمرکهز

مالکيت سهام شرکتهای در دست سهامداران عمهده
اسههت  .]1سهههامداران در تمههام کشههورها بههه ازای
سرمایه گذاری خود ،حقوق مالکيت دریافت می کننهد.
این حقوق از ی سو شامل حقوق جریان نقدی است
(کههه سههرمایهگههذار حههق دارد سهههم خههود را از سههود
شرکت دریافت کند) و از سوی دیگر ،شهامل حقهوق
کنتههرل اسههت کههه براسهها

آن ،سههرمایهگههذار بههر

داراییهای شرکت از طریق اعمهال حهق ر،ی ،کنتهرل
دارد .در کشههورهای دارای نظههام بيرونههی حاکميههت
شرکتی ماننهد آمریکها و انگلسهتان ،سهاختار مالکيهت
پراکنده رایج است .ایهن سهاختار بهه حقهوق جریهان
نقدی و کنترل مالکيت اشهاره دارد .یه

سههم ،یه

ر،ی قانونی است که برای توزی حقهوق کنتهرل بهين
سهههامداران در کشههورهای بهها نظههام بيرونههی اسههتفاده
می شود .در مقابل ،در کشورهایی بها سيسهتم درونهی
حاکميت شرکتی ،ساختارهای هرمی یا مالکيت متقابل
رایج است  .]14بهه طهور کلهی ،در کشهورهایی کهه
تمرکز مالکيت در سطح باالیی قهرار دارد ،سههامداران
عمده با در اختيهار داشهتن تعهداد زیهادی سههام و در
نتيجه حهق ر،ی بيشهتر ،در جلسها

مجمه عمهومی

می توانند از آرای کهافی بهرای انتخهاب هيهأ مهدیره
برخوردار شوند و در نتيجه ،نقش مهمی را در کنتهرل
و ادارۀ شرکت داشته باشند ]10؛ بنابراین ،آنها ممکن

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

است روی تصميمهای عملياتی شهرکت بها اسهتفاده از
نظار بر مدیریت اثر بگذارند و ست

بهتهود انتخهاب

سودمندی عمليا
مقررا

اوراق بهادار تهران19/

و سرانجام اجرای مناس

قوانين و

اطالق میشهود  .]33وجهود گهزارش نقهاط

پروژههها و سهطح سهرمایهگهذاری و کهاهش احتمهال

ضعف با اهميت کنتهرل داخلهی بهه اسهتفادهکننهدگان

سههامداران

اطالعاتی در مورد ضعفها و نحوۀ عملکرد مهدیریت

کنترلی نستت به سههامداران خهرد و از سهوی دیگهر،

مهادۀ 18

تلفشدن مناب شوند .با توجه بهه قهدر

اهميت سرمایهگذاری برای رشد و توسعۀ اقتصهادی و
اجتماعی که یکی از اهرمهای قهوی بهرای رسهيدن بهه
توسهعه اسهت و توجههنکهردن بهه آن موجه

افهت

اقتصادی و قرارگرفتن در سهير نزولهی مهیشهود ،ایهن
پژوهش به بررسی تأثير ضعف کنتهرلههای داخلهی و
شکاف سهامداران کنترلی بهر کهارایی سهرمایهگهذاری
میپردازد.

قههانون بههور

استقرار گزارش کنترل داخلی است  .]7بها توجهه بهه
دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفتهشهده در
بههور

اوراق بهههادار تهههران و فرابههور

بر مهدیران ،ایهن

امکان وجود دارد که تالش مهدیران بهه بيشهينهسهازی
مناف شخصی منجر شود کهه ایهن موضهوز از طریهق
سرمایهگذاریهایی صور

ایههران ،در

راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران ،پيشگيری از
و نيز ساماندهی و توسعۀ بهازار شهفاف

و منصههفانۀ اوراق بهههادار ،طتههق بنههدهای  11 ،8و 18

با توجه به آسي های اخالقهی ،تضهاد منهاف بهين
سهامداران و مدیران و کمتود نظار

اوراق بهههادار تهههران ،ملههزم بههه تهيههۀ

گزارشی در مورد کنترل داخلی و همچنين ،طراحی و

وقوز تخلفا

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

برای سهامداران مناس

می دهد .در ایران ،مدیریت بعهد از تصهوی

می گيرد که ممکهن اسهت

نتاشهند  .]15سهرمایهگهذاری

بيش از حد و کمتر از حد ،بيانگر رفتارههای ناکارآمهد
سرمایهگذاری است که منجر به وقوز زیان و هدررفتن
سرمایۀ اجتماعی میشود .]11

ایران (مصوب آذرماه  1384مجلس شورای اسهالمی)
و با هدف اجرای مواد  25و  35دستورالعمل پهذیرش
اوراق بهادار در بور

اوراق بهادار تههران (اصهالحيه

مصههوب  ،)1390/05/15ایههن دسههتورالعمل در تههاریخ
 1391/02/16در  18مههاده و  2تتصههره بههه تصههوی
هيئتمدیرۀ سازمان بور

و اوراق بههادار رسهيد .در

مادۀ  17این دستورالعمل ،حسهابر

مسهتقل شهرکت

موظف اسهت در گهزارش خهود بهه مجمه عمهومی
صاحتان سههام در خصهوص اسهتقرار و بههکهارگيری

ضعف کنترلهای داخلی و کارایی سرمایهگذاری
در طول زمان ،اظهارنظرههای گونهاگونی در مهورد
کنترلهای داخلی مطرح شده است .در متاحث نهوین،
مفهوم کنترلهای داخلهی بهه فراینهد طراحهی ،اجهرا و
محافظتشده بهدستِ مسئوالنی که از جان

مادۀ  7قهانون بهازار اوراق بههادار جمههوری اسهالمی

مهدیریت

تعيين شدهاند ،بهمنظور فراهمآوردن اطمينهانی معقهول
در مورد اعتتار و کيفيت گزارشهگری مهالی ،کهارایی و

سيستم کنترل های داخلی مناس

و اثربخش بهوسهيلۀ

شرکت ،با توجهه بهه چهارچوب کنتهرلههای داخلهی
ذکر شده در فصهل دوم ایهن دسهتورالعمل ،اظههارنظر
کند .عهالوه بهر ایهن ،در صهورتی کهه نقهاط ضهعف
بههااهميتی در سيسههتم کنتههرلهههای داخلههی حههاکم بههر
گزارشگری مالی شرکت وجود داشته باشهد ،ولهی در
گزارش کنترلهای داخلی هيئتمدیره افشا نشده باشد
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یا افشای آن ناقص باشد ،این موضوز باید در گزارش

ضعف گزارشگری مهالی کنتهرل داخلهی ،صهحت

آن بر دسهتيابی

مالی را کاهش میدههد و در نتيجهه شهرایط

حسابر

تصریح و نستت به تأثيرا

شرکت به اهداف تعيينشده موض گيری شود.
اعتقاد بر این اسهت کهه اطالعها

اطالعا

فرصت طلتی و ارائۀ نادرست جریهان نقهدی را بهرای

حسهابداری بها

مدیران فراهم میکنهد  .]22شهرکت ههای بها ضهعف

کيفيت بهاال بهر بهتهود تخصهيص سهرمایه و افهزایش

کنترل داخلی احتمال سرمایهگذاریهای کمتهر از حهد

بهرهوری سهرمایهگهذاری تأثيرگهذار اسهت .]16 ،24

یا بيشتر از حد (نا کارایی سهرمایهگهذاری) را افهزایش

انتظار میرود وجود نقاط ضعف در کنترل داخلی بهر

میدهند .]18

کيفيت گزارشگری مالی ،ارزیابی جریهان نقهدی آتهی
سرمایه گذاران ،تقاضا بهرای صهرف خطرپهذیری و در

تعددداد ضددعف کنتددرلهددای داخلددی و کددارایی

نتيجه سرمایهگهذاری شهرکت تأثيرگهذار باشهد .]34

سرمایهگذاری

اطالعا

حسابداری ،از طریق آگاهی سرمایهگذاران و

افشای تعداد ضعف های کنتهرل داخلهی تهدثيرا

ایجاد قراردادهای کارآمدتر ،نقهش مهمهی را در نظهام

متفاوتی دارد؛ نخست ،ممکن است با احتمهال افشهای

راهتههری شههرکتههها ایفهها مههیکنههد  .]30اطالعهها

تعداد ضعف های کنترلهای داخلی ،سهام شهرکت بها

حسابداری بر بهرهوری سرمایه گذاری تأثير میگهذارد

قيمههت کمتههری معاملههه شههود و ایههن تفکههر در ذهههن

و با ارتقهای سهازوکارهای کنترلهی کهارا کهه موجه

سرمایهگذاران ایجاد شود که کيفيهت اطالعها

سههوقدادن مههدیران بههه اسههتفادۀ درسههت از منههاب در

شرکت ،ناشی از ضعف کنتهرلههای داخلهی شهرکت

پروژهها و کهاهش رفتارههای فرصهتطلتانهۀ مهدیران

است و این اطالعا

نمیتواند چشمانداز آتی شرکت

میشود ،برای شرکت ارزشآفرینهی مهیکنهد  .]16از

را بهدرستی نشهان دههد .دوم ،وجهود ضهعف کنتهرل

آنجا که سرمایهگذاران و مدیران بههمنظهور پيگيهری و

داخلی بيشتر ممکن است صرف خطرپذیری (ریس )

نظههار

تصههميما

سههرمایهگههذاری مههدیریت ،بههر

درخواستشدۀ سرمایهگذاران را بهدليهل اطالعها بها

اطالعا

حسابداری اتکا میکنند ،چنين اثر نظارتی از

تشدید کند .سوم،

طریههق ضههعف کنتههرل داخلههی کههه موج ه

کيفيت پایين و نتودِ تقارن اطالعا

مهالی

تسهههيل

انتظار میرود افشای تعداد ضعف های کنتهرل داخلهی

دستکاری ارقام حسابداری میشود و دقهت و کيفيهت

کاهش سرمایه گذاریِ مدیران و سرمایهگهذاران

اطالعا

مالی را کاهش میدهد ،ممکن اسهت باعهث

موج

شود .از آنجا که مدیران از اطالعا

حسابداری بهرای

ابهام و تردید شود  .]12 ،21ناکارآمهدی گزارشهگری

شناسایی پهروژه ههای مناسه

مالی کنترل داخلی بر صحت گزارش داخلی مهدیریت

استفاده میکنند ،اتکای آنها بهر گهزارشههای داخلهی

تأثير می گذارد و موج

تأخير در دسترسی اطالعها

بههیموق ه و ريرصههحيح موج ه

بهرای سهرمایه گهذاری
انحههراف یهها اشههتتاه

داخلی میشود .از این رو ،ضعف کنترل داخلی ،منجر

تصميمهای سرمایهگذاری و عملکهرد آنهها مهی شهود

به تخصيص ناکارآمد منهاب نقهدی شهرکت از سهوی

.]34

مدیران میشود .]23

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

شکاف سهامداران کنترلی و کارایی سرمایهگذاری
ساختار و ماهيت مالکيت سهامداران عمده ،بازتابی
از مشکال

نمایندگی ،اطالعاتی و درجههای متفاو

اوراق بهادار تهران21/

مسألۀ مهم و اصلی کهه از جهدایی مالکيهت و کنتهرل
حاصل میشود ،تضاد مناف بين مال

کنتهرلکننهده و

سهامداران اقليت است .هر چه حق کنترل جریان وجه

حفاظهت از حقهوق سهرمایهگهذاران اسهت ]35 ،29؛

نقد افزایش یابد ،مال

بنابراین ،ساختار مالکيتی ،متغيری عينی در ارتتهاط بها

اعمال میکند ،در حالی که سطح پایين مالکيت گردش

نمایندگی و اطالعاتی است که شرکتها بها

وجوه ،ميزان پایينی از هماهنگی (انطتهاق) منهاف بهين

نشهان مهیدهنهد بها

کنترلکننده و سهامداران اقليت را ارائه مهیدههد

مشکال

آن روبهرو میشهوند .مطالعها

افزایش درجۀ ساختار مهالکيتی ،مشهکال

نماینهدگی

مال

کنترلی ،ميزان کنتهرل بيشهتری

.]9
بر اسا

ناشی از جدایی مالکيت و کنترل کاهش مییابهد ]30؛

پيشهينۀ پهژوهش حاضهر ،فرضهيهههای

وجوه مورد نيهاز بهرای

متفاوتی در رابطه با این موضوز وجهود دارد .فرضهيۀ

خاص بين

نظار

بيان میکند که سههامداران عمهدۀ شهرکت ،از

آنها و بان ها ،امکان تأمين مالی بهرای آنهها سهادهتهر

قهدر

ر،یدههی خهود در جههت نظهار

فعهال بهر

حجهم

عمليا

شرکت و تصميم گيری بهتر استفاده می کننهد.

اما توانایی بيشتری برای کس

سرمایهگذاری دارند ،زیرا بهعلت ارتتاطا

است  .]38سهامداران عمهده بههدليهل تمله

باالیی از سهام شرکت میتوانند از انگيهزهههایی بهرای

به بيان دیگر ،بهدليل حجم ثرو

کنتههرل رفتههار مههدیران برخههوردار باشههند .از ایههن رو،

نهادها شهاید سهرمایهگهذاری خهود را بههطهور فعهال

سهههامداران عمههده مههیتواننههد نقههش مهمههی را در

مدیریت کنند .]10

همراستاکردن مناف مدیران بها سههامداران ایفها کننهد

برو

سرمایهگذاریشهده،

و کينی  ]13استدالل می کننهد سههامداران

عمده ،سرمایه گذاران بلندمد نگری هستند که انگيزه

.]36
یکی از موضوعا مهمی که همواره توجه اقتصاد،

و توانایی زیادی برای نظار

فعاالنه بر مدیران دارند.

میکند ،بحث تضاد

برای حمایت از این فرضيه ،دو دليهل بيهان مهیشهود:

مناف است .چنين پدیدهای هنگامی رخ می دههد کهه

نخست اینکه ،اگرچه سهامداران بزرگ ،اختيار فروش

سهامداران دارای حق کنترل تالش کنند که مناف پولی

سرمایه گذاری های خود را دارند ،ولی بزرگهی انهدازۀ

و ريرپولی واحد تجاری را همزمان در اختيار بگيرند و

سرمایۀ آنها به حدی اسهت کهه سههام در اختيارشهان

کنترلهی قهوی (حهق کنتهرل) و

بدون تأثيرگذاشتن بر قيمتهای سهام و کاهش ارزش

تأثيرگذار در تصميمگيری شهوند کهه فراتهر از ميهزان

آن قابل فروش نيست و بنابراین ،مجتهور بهه پهذیرش

سههام آنهها در واحهد تجهاری اسهت .ایهن پدیهده را

راهترد بلندمد

هستند .این امر باعهث انگيهزۀ بيشهتر

بهاصطالح شکاف حقوق کنترلی و جریان وجوه نقد یا

آنها برای نظار

فعاالنۀ مهدیر مهی شهود .دوم اینکهه،

شکاف سهامداران کنترلی مینامنهد  .]26زمهانی کهه

سهامداران عمده نستت به سهامداران کوچ  ،توانایی

مالکيت بر سطحی متمرکز شده است کهه در آن یه

باالتری برای ارزیابی دقيقتهر و کهاراتر صهور ههای

مال  ،کنترل مؤثری را بر شرکت بههدسهت مهیآورد،

مالی دارند ،زیرا بيشهتر آنهها از ميهان سهرمایه گهذاران

ماليه و حسابداری را به خود جل

در نتيجه دارای قدر
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نهادی ،سازمان ها و شهرکت ههای بهزرگ هسهتند کهه
امکانا

بهاالتری را در اختيهار دارنهد  .]6بهه اعتقهاد

حتی می توانند زمينۀ اخراج مدیران را نيز فراهم آورند
.]8

بسياری از پژوهشگران ،سهامداران عمده بهطور مهؤثر
و بالقوه می توانند بهر فعاليهتههای مهدیریت نظهار
داشههته باشههند و ایههن نظههار
اختيارا

باعههث محههدودشههدن

و در نتيجه کاهش فعاليتهای تحریفآميهز

مدیریت میشود .]10
در مقابل فرضيۀ نظار

بنابراین ،آنها میتوانند روی تصهميما

عمليهاتی

شرکت با استفاده از نظار بر مدیریت اثهر بگذارنهد و
ست

بهتود انتخاب پروژهها و کارایی سرمایهگهذاری

شوند .انتظار مهیرود بها افهزایش شهکاف سههامداران
کنترلی ،نا کارایی سرمایهگذاری (سرمایهگهذاری بهيش

فعهال ،دو فرضهيۀ رقيه

بيان شده است -1 :فرضيۀ مناف شخصی؛  -2فرضهيۀ

از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد) افزایش یابد.
با توجه به متانی مطرحشده ،ههدف ایهن پهژوهش

اتحاد راهتردی (استراتژی ) .طرفداران فرضهيۀ منهاف

بررسی تهأثير ضهعف کنتهرل ههای داخلهی و شهکاف

شخصی بر این باورند که احتمال بيشتری وجهود دارد

سهههامداران کنترلههی بههر کههارایی سههرمایهگههذاری

که سرمایه گهذاران بهزرگ از منهاف خاصهی همچهون

اوراق بهادار تههران

دسترسههی بههه اطالعهها

شرکتهای پذیرفتهشده در بور

محرمانههه در جهههت اهههداف

است ،در نتيجه ،این پرسش مطرح شده است کهه آیها

معامالتی بهره بترند .بها متمرکهزشهدن مالکيهت ،ایهن

بين ضعف کنترل ههای داخلهی و شهکاف سههامداران

مسأله توجيهپذیر بهنظر میرسد که سهامداران بهزرگ

کنترلههی بهها کههارایی سههرمایهگههذاری شههرکتهههای

منههاف و

اوراق بهههادار تهههران رابطههۀ

از حقههوق کنترلههی خههود در جهههت کس ه
استثمار سهامداران کوچ

استفاده کنند  .]6براسها

پذیرفتهههشههده در بههور
معناداری وجود دارد؟

فرضيۀ اتحاد راهتهردی ،سههامداران عمهده و مهدیران

چن و همکاران  ]19در پژوهشی به بررسی تأثير

همکاری و تتانی دوجانته را به نف یکدیگر میبينند و

سرمایه گذاری

این همکاری ،نظار

تحليلگران مالی بر اثربخشی تصميما

بر مدیران برای باالبهردن ارزش

شرکتها پرداختهانهد .در ایهن پهژوهش از صهحت و

شرکت را کاهش می دهد و بر درک سهایر سههامداران

پراکنههدگی پههيشبينههی سههود تحليلگههران (مههدیریت)

در مورد کيفيت سود تأثير منفی میگذارد .]6

بهعنوان شاخصی از مههار

و کيفيهت پهيشبينهیهها

سهامداران عمهده باعهث اعمهال فشهار بيشهتر بهر

استفاده شده است .نتایج نشان داد کيفيت پيشبينی بها

مدیریت می شوند و خواستار گزارش کارایی مطلهوب

سرمایه گذاری های باالتر در ارتتاط است ،اگر شهرکت

هستند .هنگامی که گهزارشههای مهالی نشهاندهنهدۀ

سرمایه گذاری های بيش از حد و سرمایه گهذاریههای

ضعف در کارایی مهدیریت اسهت ،سههامداران عمهده

کمتههر از حههد انجههام دهههد .همچنههين ،مشههخص شههد

تهدیدی بزرگ بهرای مهدیریت محسهوب مهی شهوند

افزایش کيفيت پيش بينهی موجه

افهزایش اثربخشهی

 .]17آنان به هيچوجه نمی توانند این وض را تحمهل

سرمایه گذاریها می شود .نتهایج نشهان داد ایهن تهأثير

کننههد و نسههتت بههه سهههامداران جههزء از ایههن وض ه

برای شهرکت ههای بها عهدم تقهارن اطالعهاتی بهاال و

ناراضیتر هستند .در نتيجه ،ممکهن اسهت دسهت بهه

ساختار مالکيت نهادی پایينتر نيز همينگونه است.

فعاليت هایی بزنند که مناف مدیریت را به خطر اندازد؛

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

سان  ]34در پژوهشی به بررسی ارتتاط بين سطح
سرمایهگذاری شهرکت و افشهای ضهعف کنتهرلههای

شرکتی مؤثر برای نظار
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بر تصميما

سرمایه گذاری

سهامداران کنترلی است.

داخلی پرداخته است .یافته های پژوهش نشان می دهد

کانههو و همکههاران  ]26بههه بررسههی رابطههه بههين

در مقایسه با شرکتهایی که اظهارنظر مقتول دریافهت

معامال

با اشخاص وابسته و شکاف بين حق کنتهرل

می کنند ،شهرکت ههایی کهه اظههارنظر مهردود کنتهرل

و حههق مالکيههت سهههامداران عمههده در  181شههرکت

داخلی را دریافت می کنند ،کاهش قابل تهوجهی را در

کشور کره پرداختنهد .نتهایج پهژوهش آنهها نشهان داد

ميزان سرمایه گذاریهای خود مشاهده می کنند .ميهزان

رابطهای مثتت بهين معهامال

بها اشهخاص وابسهته و

سرمایهگهذاری ایهن شهرکت هها بعهد از آشکارسهازی

شکاف بين حهق کنتهرل و حهق مالکيهت سههامداران

ضعف کنترل داخلی کاهش می یابهد و سهپس بعهد از

عمده وجود دارد.

برطرفکردن این ضهعف هها سهرمایهگهذاری شهرکت
افزایش مییابد.

کاميابی و همکاران  ]10در پژوهشی بهه بررسهی
رابطه بين معامال

با اشخاص وابسته و شهکاف بهين

زو و ژو  ]37در پژوهشی به بررسی رابطهه بهين

حق کنترل و حق مالکيت سهامدار کنترلکننهدۀ نههایی

کنتههرل داخلههی و سههرمایهگههذاری بههيش از حههد بهها

مربهوط بهه 75

پرداختند .بهه ایهن منظهور ،اطالعها

خطرپههذیری (ریسه ) اعتتههاری شههرکتهههای چينههی

شرکت پذیرفتهشده در بور

پرداختهههانههد .ایههن پههژوهش بههر متنههای اطالعهها

سالههای  1388تها 1393مطالعهه شهده اسهت .نتهایج

شرکت های بهور

اوراق بهادار تهران طهی

اوراق بههادار شهانگهای و شهنزن

پژوهش نشان می دهد شکاف بين حق کنتهرل و حهق

کشور چين در بازۀ زمانی  2009تا  2013است .روش

مالکيت مربهوط بهه سههامدار کنتهرلکننهدۀ نههایی بها

تجزیه و تحليل نظری

با اشخاص وابسته رابطۀ منفهی و معنهاداری

اساسی در این پژوهش ،ترکي
با نشاندادن اثتا

آزمون است ،در حالی که از الگوی

معامال
دارد.

رگرسيون خطی نيز استفاده شده است .نتایج پهژوهش

آقههایی و همکههاران  ]2در پژوهشههی بههه بررسههی

نشان داد کنترل داخلی و سرمایهگذاری بهيش از حهد

کنترل های داخلی مؤثر در شرکت های سرمایه گهذاری

اعتتاری شرکتها تأثيرگذار است.

از دیدگاه حسابرسان مستقل پرداختهاند .برای تجزیهه

بر ریس

پارک و همکهاران  ]31در پژوهشهی بهه بررسهی
رابطه بين ساختار مالکيت سهامداران کنترلی ،نظهار
سههههامداران خهههارجی و کهههارایی سهههرمایهگهههذاری

و تحليههل آمههاری از آمههارههههای ميههانگين و آزمههون
دوجملههای (نسهتت) بها اسهتفاده از نهرمافههزار SPSS

اسههتفاده شههده اسههت .نتههایج پههژوهش موج ه

پرداخته اند .این پژوهش در بازۀ زمانی  2006تا 2010

فهرسههتی (تصههوی

در شرکت های کره ای انجام شده است .نتایج پژوهش

هيئههتمههدیره ،تفکيهه

نشان داد با افزایش شکاف مالکيهت کنترلهی ،کهارایی
سرمایه گذاری کمتر مهی شهود .همچنهين ،نظهار

بهر

سرمایه گهذار خهارجی بههعنهوان سهازوکار حاکميهت

معامال

آیههيننامههۀ معههامال

ارائههۀ
ازسههوی

وظههایف ،بررسههی دورهای

و انطتاق آن با دفاتر به وسيلۀ مدیر عامل و)...

از کنتهههرلههههای داخلهههی مهههؤثر در شهههرکتههههای
سرمایهگذاری شده است.
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بيا

و همکهاران  ]3در پژوهشهی ارتتهاط ميهان

افشهای داوطلتانهۀ اطالعهها

حاکميهت شهرکتی را بهها

تصميمگيهری سهرمایهگهذاری مهدیران ،شهامل حجهم
سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری بررسی کردنهد.
دورۀ زمانی ایهن پهژوهش سهالههای  1382تها 1392
است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بين افشای
اطالعا

حاکميت شرکتی کهارایی سهرمایه گهذاری و

حجم سرمایهگذاری رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیههای پژوهش
فرضیۀ  :1بين ضعف کنترل داخلی شرکت و کهارایی

اف فيشر و برای آزمون متغيرههای مسهتقل از آزمهون
تی استفاده خواهد شد.
معرفی و نحوۀ محاسبۀ متغیرها
متغیر وابسته

متغيهر وابسهته کهارایی

این پهژوهش شهامل یه
سرمایهگذاری است که بر اسا

الگهوی ( )1محاسهته

می شود .در این پژوهش از الگوی ریچاردسهون ]32
برای محاستۀ کارایی سرمایه گذاری شرکتها اسهتفاده
شده است .الگوی ریچاردسون به شرح زیر است:
الگوی ()1

+ ΣФj

i, t-1

Invi,t = β0 + β1 Grow
Control j,t,t-1+ ν i,t

سرمایهگذاری رابطۀ معنادار مثتت وجود دارد.

که در آن:

فرضیۀ  :2بين تعداد ضعف کنترلهای داخلی شهرکت

 :Invi,tتغييهههر در خهههالص دارایهههیههههای ثابهههت،
و داراییهای نامشهود

و کارایی سرمایه گذاری رابطهۀ معنهادار مثتهت وجهود

سرمایهگذاریهای بلندمد

دارد.

تقسيم بر ميانگين کل داراییهای شرکت  iدر سال t

فرضیۀ  :3بين شهکاف سههامداران کنترلهی و کهارایی

 :Growi, t-1نرخ رشد درآمد فهروش سهاالنه شهرکت i

سرمایهگذاری رابطۀ معنادار مثتت وجود دارد.

در سال t-1

 :Control j,t,t-1متغيرهای کنترلی هستند که شامل:

روش پژوهش
این پژوهش از لحها ماهيهت از نهوز همتسهتگی
است؛ زیرا ازی طرف وض موجود را بررسی می کند
و از طرف دیگر رابطۀ بهين متغيرههای مختلهف را بها
استفاده از تحليل رگرسيون کشف یا تعيين میکند .بها
توجه به این مطال  ،پژوهش از لحا هدف بنيهادی-
تجربی است .در این پهژوهش بهرای تجزیهه وتحليهل
اطالعا

از الگوهای رگرسيون چندمتغيره و داده های

ترکيتی استفاده شهده اسهت .همچنهين ،نهرمافزارههای
اکسل و ایویوز و آزمون اف ليمهر و آزمهون هاسهمن
برای تعيين نوز داده ها ترکيتهی اسهتفاده شهده اسهت.
برای آزمون معنا داری کل الگوی رگرسيون از آزمهون

 :Levi,t-1اهرم مالی شرکت  iدر سال ( t-1نسهتت کهل
بدهیها به کل داراییها)
 :Agei,t-1سن شرکت  iدر سال t-1

 :Cashi,t-1نسهههتت نقهههدی (وجهههه نقهههد بههها اضهههافه
سرمایه گذاری ههای کوتهاهمهد

تقسهيم بهر ميهانگين

داراییها در سال )t-1
 :Sizei,t-1اندازۀ شرکت (لگاریتم طتيعی کل داراییهای
سال )t-1
 :Reti,t-1بازده ساالنۀ سهام شرکت  iدر سال t-1

بر اسا

پهژوهش ریچاردسهون  ،]32از فهروش

بهعنوان متغيری برای تخمين و بهرآورد فرصهتههای
سرمایه گذاری مورد انتظار استفاده شده اسهت .مطهابق
با این رویکرد ،سرمایه گذاری تهابعی از فرصهتههای

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران25/

رشد و همچنين ،متغيرهای کنترلهی تهأثير گهذار بهوده

تأثير ضعف کنترل های داخلهی و شهکاف سههامداران

است .استدالل این الگو آن اسهت کهه ميهزان فهروش

کنترلههی بههر کههارایی سههرمایهگههذاری شههرکتهههای

شرکت ،انتظار از سرمایهگهذاری شهرکت را در بهازار
کارا نشان می دهد .بها جایگهذاری رقهم محاسهتهشهده

پذیرفتهشده در بور

مالکيت شرکتهای ( = حق جریانهای نقدی

رابطه ()1

مالکيت  +مالکيت اعضای هيئتمدیره +وابسته

بابت سرمایه گذاری کل در معادلۀ رگرسيونی پسهماند

تعداد کل سهام عادی شرکت) /سازمانها

ایههن الگههو محاسههته مههیشههود .منظههور از کههارایی
سرمایه گذاری بهصور

مفهومی ،به معنههی پههذیرش

رابطه ()2

مالکيهت سههامداران بهيش از  = ( 20حق کنترل
تعداد کل سهام عادی شرکت ) /درصد

طرحهایی بها ارزش فعلههی خههالص مثتههت اسههت
و منظههور از ناکههارایی سهههرمایهگهذاری ،گهههذر از

اوراق بهادار تهران

رابطه ()3

حهق  -حهق کنتهرل = شکاف سهامداران کنترلی
جریانهای نقدی

ایههن فرصههتهای سههرمایهگذاری (سهرمایهگهذاری
کمتر از حد) و یا انتخاب طرحهایی با خهالص ارزش

ضعف کنترل داخلی :ی

متغير سهاختگی اسهت،

فعلهی منفهی (سهرمایهگهذاری بهيش از حههد) اسهت.

مطابق با پژوهش لی و همکاران  ]27درصهورتی کهه

پسماند مثتت (انحراف مثتت از سرمایه گهذاری مهورد

شرکت دارای ضعف کنترل داخلی باشهد کهد  1و در

انتظار) نشاندهنهدۀ انتخهاب پهروژهههایی بها خهالص

رير اینصور

صفر میگيرد .ضهعف کنتهرل داخلهی

ارزش فعلی منفی یا همان سرمایهگذاری بيش از حهد

شرکت از گزارش حسابر

اسههت و پسههماندهههای منفههی (انحههراف منفههی از

است.

مسهتقل اسهتخراج شهده

سههرمایهگههذاری مههورد انتظههار) نشههاندهنههدۀ گههذر از

تعداد ضعفهای کنترل داخلی :مطابق با پهژوهش

فرصتهای سهرمایهگهذاری بها ارزش فعلهی خهالص

لی و همکاران  ]27برابر است با تعهداد ضهعفههای

مثتت یا در واق سرمایهگذاری کمتهر از حهد خواههد

مستقل.

بود  .]20 ،28مطهابق پهژوهش لهی و وانهو  ]28از
قدرمطلق پسماندهای الگو برای انهدازه گيهری کهارایی
سرمایه گذاری استفاده شده است .مقدار ایهن انحهراف
بيانگر شهاخص معکوسهی از کهارایی سهرمایهگهذاری
(ناکارایی سرمایهگذاری) است.
متغیرهای مستقل

شکاف سهامداران کنترلی :مطابق با پژوهش پارک
و همکاران  ]31شکاف سهامداران کنترلی برابر است
با تفاو

بين حق کنتهرل و حهق جریهانههای نقهدی

(حق کنترل منهای حق جریانهای نقدی).

کنترل داخلی اعالمشده در گزارش حسابر
متغیرهای کنترلی

انههدازۀ شههرکت ( :)SIZEitلگههاریتم طتيعههی کههل
داراییهای شرکت
زیههان ( :)LOSSitاگههر شههرکت در سههال مههالی زیههان
گزارش کرده باشد ،کد  1و در رير اینصهور

صهفر

است.
بحران مالی ( :)Zscoreitدر این پژوهش بهه پيهروی از
کاپالن و زینگالس  ]25و بادآورنهندی و درخور ]5
از رابطۀ ( )4برای اندازه گيهری احتمهال بحهران مهالی
استفاده شده است.
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KZ = 17.33 − 37.486
Cash Holding it
(×
) − 15.21
Total Assetsit
Divit
(×
) + 3.39
Total Assetsit

رابطه ()4

Debt

M

it
× (TotalAssets
) ) − 1.402 × ( B it
it

it

که در آن:

موجودیها ،بدهکاران و ريره است.
انحراف معيار جریهان نقهدی عمليهاتی ():)std(CFO

برابر است با انحراف معيهار جریهان نقهدی عمليهاتی
شرکت طی سه سال
انحراف معيهار فهروش () :)std(Salesبرابهر اسهت بها

 :KZبحران مالی
 :Cash Holdingitوجه نقد و معادل آن به اضافۀ
سرمایهگذاریهای کوتاهمد

جریان نقدی آزاد شرکت ( :)FCFبرابر است با نستت
منهههای تغييههرا

 :Divitسود تقسيمی شرکت

تغييرا

 :Debtitکل بدهیهای شرکت
 :Mitارزش بازار حقوق صاحتان سههام (ارزش بهازار
سهام شرکت ضرب در تعداد سهام شرکت)
از شرکتها ی

دارایههیهههای ثابههت مشهههود منهههای

خالص سرمایه در گردش) به کل داراییها

اهههرم مههالی ( :)LEVنسههتت کههل بههدهیههها بههه کههل
داراییها
بازده داراییها ( :)ROAنستت سهود خهالص بهه کهل

 :Bitارزش دفتری حقوق صاحتان سهام
عدد و

سپس ميانهۀ تمهام شهرکتهها محاسهته شهده اسهت.
شرکتهایی که باالتر از ميانۀ هر یه

انحراف معيار فروش شرکت طی سه سال
جریان نقد آزاد (سود خالص به اضافۀ هزینۀ استهالک

 :Total Assetsitکل داراییهای شرکت

در رابطۀ فوق ،برای هر ی

سههرمایهگههذاری در دارایههیهههای مختلههف ماننههد

داراییهای ابتدای دوره
جامعۀ آماری و نمونه

از شهاخصهها

جامعۀ آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده

باشند ،دارای احتمال بحران مالی و شرکتههایی کهه

در بور

اوراق بهادار تهران اسهت؛ بنهابراین ،قلمهرو

پایينتهر از ميانهۀ شهاخصههای فهوق باشهند ،جهزء

مکانی پژوهش ،شرکت های پذیرفتهه شهده در بهور

شرکتهای بدون احتمال بحران مالی تلقی شدهاند.

اوراق بههادار تهههران اسههت .همچنهين ،قلمههرو زمههانی

نسههتت دارایههیهههای ثابههت مشهههود (:)Tangibilityit

پههژوهش سههالهههای  1388تهها  1394اسههت .بههرای

نستت دارایی های ثابت مشهود بهه کهل دارایهیههای

نمونه گيری از روش حذف سامانمند استفاده شده کهه

شرکت

شرایط آن بهصور

چرخهههۀ عمليهههاتی ( :)OperatingCycleitچرخهههۀ

 -1بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعا  ،پایان سال

عملياتی دورۀ خرید و فروش کهاال و سهپس وصهول

مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند باشد.

وجه نقد را گویند؛ شهامل دو نسهتت فعاليهت یعنهی،

 -2بههمنظهور همگهنبههودن اطالعها  ،شهرکتههها از

دورۀ گردش موجودی کاال و دورۀ وصهول مطالتها

بان ها ،مؤسسا

که از جم ایهن دو نسهتت بههدسهت مهیآیهد .ایهن

نتاشند.

نستتهای فعاليت تعيهين مهیکنهد کهه تها چهه حهد

 -3اطالعا

مؤسسه مناب خود را به نحو مؤثر بهکار میگيرد .این

پژوهش قابلدستر

نستت ها مربهوط بهه مقایسهۀ ميهان حجهم فهروش و

زیر تعریف شده است:

مهالی و اعتتهاری ،بيمهه و ليزینهو

مربوط به متغيرهای انتخابشده در ایهن
باشد.

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

 β1معنادار باشد ،فرضيۀ سهوم پهژوهش تأیيهد

 -4شرکتهایی که در قلمهرو زمهانی  1394تها 1388

ضری

فعاليت مستمر داشته اند و سههام آنهها بهيش از  3مهاه

میشود.

معاملهشده باشند.
با اعمال موارد پيشگفتهه تعهداد اعضهای نمونهۀ ایهن

الگوی ()3

پژوهش شامل  104شرکت شده است.
الگوی آزمون فرضیههای پژوهش
در این پژوهش بهرای تجزیهه و تحليهل دادههها و
آزمون فرضيۀ اول و دوم از الگوی ( )2اسهتفاده شهده
است ،در صورتیکه رابطهۀ رگرسهيونی و ضهری

β1

اوراق بهادار تهران27/

XINVi,t = β0 + β1Wedgei,t
+ β2Sizei,t + β3MBi,t + β4Zscorei,t
+ β5Tangibilityi,t + β6Agei,t
+ β7OperatingCyclei,t + β8Lossi,t
+ β9std(CFO) i,t + β10std(Sales) i,t
+ β11std(Invest) i,t + εi,t

که در آن:
 :XINVtکارایی سرمایهگذاری شرکت  iدر سال t
 :Wedgei,tشکاف کنترل مالکيت شرکت  iدر سال t

بههرای متغيرهههای ضههعف کنتههرل داخلههی و تعههداد

 :Sizei,tاندازۀ شرکت  iدر سال t

ضعف های کنترل داخلی شرکت معنادار باشد ،فرضيۀ

 :MBi,tنستت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت  iدر

اول و دوم پژوهش تأیيد میشود:

سال t

الگوی ()2

)XINVit = α0 +β1 (ICit or NICit
+ β2FCFit + β3LEVit + β4SIZEit
+ β5ROAit + εit

که در آن:
 :XINVitکارایی سرمایهگذاری شرکت  iدر سال t
 :ICitضعف کنترل داخلی شرکت  iدر سال t
 :NICitتعداد ضعفهای کنترل داخلی شرکت  iدر سال t
 :FCFitجریان نقدی آزاد شرکت  iدر سال t
 :LEVitاهرم مالی شرکت  iدر سال t
 :SIZEitاندازۀ شرکت  iدر سال t
 :ROAitبازده داراییهای شرکت  iدر سال t

عالوه بهر ایهن ،در ایهن پهژوهش بهرای تجزیهه و
تحليل دادههها و آزمهون فرضهيۀ سهوم از الگهوی ()3
استفاده شده است ،در صورتی که رابطۀ رگرسهيونی و

 :Zscorei,tبحران مالی شرکت  iدر سال t

 :Tangibilityi,tنستت داراییهای ثابت مشهود به کل
داراییهای شرکت  iدر سال t
 :Agei,tسن شرکت  iدر سال t
 :OperatingCyclei,tچرخۀ عملياتی شرکت  iدر سال t
 :Lossi,tزیان شرکت  iدر سال t
i,t

) :std(CFOانحههراف معيههار جریههان نقههدی عمليههاتی

شرکت  iدر سال t
 :std(Sales) i,tانحراف معيار فروش شرکت  iدر سال t

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نگارۀ ( )1آمار توصيفی متغيرهای پژوهش را نشان
می دهد که شامل اطالعا

مربوط به ميهانگين ،ميانهه،

بيشينه وکمينه ،چولگی و کشيدگی و ...است.
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نگارۀ  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغير

WED
GE

TANGI
BILITY

XINV

AGE

FCF

LEV

ROA

MB

SIZE

ميانگين

0/21

0/23

0/01

40/92

0/14

0/70

0/14

2/27

13/82

ميانه

0/17

0/19

0/01

43/00

0/07

0/65

0/08

1/52

13/65

بيشينه

0/95

1/06

2/46

63/00

12/16

3/76

0/93

87/06

18/47

کمينه

0/00

0/00

-2/72

17/00

-8/08

0/01

-0/82

-79/58

10/82

انحراف معيار

0/18

0/17

0/53

10/31

0/93

0/41

0/84

15/39

1/39

چولگی

1/32

1/33

-0/23

-0/36

4/87

5/54

4/06

6/70

0/73

کشيدگی

4/80

4/84

6/77

2/24

79/12

53/81

196/71

232/74

3/38

پارامتر

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون فرضیۀ اول
قتل از برازش الگو برای آزمون فرضهيۀ اول ،بایهد
نههوز روش (روش تلفيقههی یهها تههابلویی) و فههرو
کالسي

رگرسيون بررسی شود.

حدود عدم خودهمتستگی

آماره دوربين واتسون

1/5 >WD> 2/5

2/50

منت  :یافتههای پژوهش

آزمون  Fلیمر و هاسمن

خالصۀ نتایج آزمهون  Fليمهر در نگهارۀ ( )2ارائهه
شده است .همانطهور کهه مشهاهده مهی شهود مقهدار
 p-valueبرابر  0/11و بيشتر از  0/05است ،در نتيجه
روش دادههای تلفيقی پذیرفته میشهود .بها توجهه بهه
اینکههه روش دادههههای تلفيقههی پذیرفتههه شههد ،آزمههون
هاسمن اجرا نمیشود.

آزمون عدم ناهمسانی واریانس باقیماندهها
بههها توجهههه بهههه نگهههارۀ ( )4و مقهههدار p-value

بهدستآمده برای آزمهون وایهت ( )Whiteکهه برابهر
 0.24است و از سطح معناداری  0/05بيشتر است p-

) ،)value≥0.05فهههر

صهههفر (وجهههود همسهههانی

واریانس) پذیرفته میشود که نشان مهیدههد مشهکل
ناهمسانی واریانس باقیماندهها وجود ندارد.

نگارۀ  -2آزمون  Fلیمر و هاسمن
آزمون  Fلیمر
آماره Fليمر

احتمال

نتيجه

1/2

0/11

تلفيقی

منت  :یافتههای پژوهش

آزمون عدم خودهمبستگی باقیماندهها

با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون که برابهر2/50
اسههت ،مشههخص شههد کههه الگههوی فههوق دارای خههود
همتستگی نيست.

نگارۀ  -3آماره دوربین  -واتسون

نگارۀ  -4بررسی همسانی واریانس الگو
p-value

مقدار آماره

0/24

)F-statistic(0/88

منت  :یافتههای پژوهش

نتایج برازش الگو برای آزمون فرضيۀ اول در نگارۀ
( )5ارائه شده است.
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تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

نگارۀ  -5نتایج تجزیه و تحلیل دادهها برای آزمون فرضیۀ اول
انحراف معيار

آماره t

C

-1/890

0/176

-10.732

p-value
0/000

IC

0/129

0/032

4/037

0/000

FCF

-0/023

0/009

-2/622

0/009

LEV

0/126

0/022

5/644

0/000

SIZE

0/127

0/013

9/596

0/000

ROA

-0/026

0/006

-4/526

0/000

R-squared

0/76

آماره F

5/8

Adjusted R-squared

0/63

)Prob(F-statistic

متغير

ضری

0/000

منت  :یافتههای پژوهش

با توجه به مقهدار p-valueبهه دسهت آمهده بهرای

 valueبرابر  0/11و بيشهتر از  0/05اسهت ،در نتيجهه

آماره  Fکه برابهر بها صهفر اسهت (،)p-value ≤ 0.05

روش دادههای تلفيقی پذیرفته میشهود .بها توجهه بهه

بهطور همزمان بين تمامی متغيرهای مستقل بها متغيهر

اینکههه روش دادههههای تلفيقههی پذیرفتههه شههد ،آزمههون

وابسته رابطۀ معناداری وجود دارد .با توجه بهه نگهارۀ

هاسمن اجرا نمیشود.

( )5و مقدار  p-valueآماره  tبرای متغير ضعف کنترل
داخلی شرکت ( )ICکه برابهر صهفر اسهت و کمتهر از

نگارۀ  -6آزمون  Fلیمر و هاسمن
آزمون  Fلیمر

سههطح خطههای  0/05اسههت ( ،)p-value ≤0.05بههين

آماره Fليمر

احتمال

نتيجه

ضعف کنترل داخلی شرکت و کارایی سهرمایهگهذاری

1/2

0/11

تلفيقی

رابطۀ معنادار و مثتت وجهود دارد .در نتيجهه فرضهيۀ
اول پژوهش پذیرفته می شود .مقهدار  R2تعهدیلشهدۀ
الگو برابر  0/63است کهه نشهان مهیدههد  63درصهد
تغييههرا

متغيههر وابسههته باکم ه

متغيرهههای مسههتقل

تشریح شده است.
آزمون فرضیۀ دوم
قتل از برازش الگو برای آزمون فرضهيۀ دوم ،بایهد
نههوز روش (روش تلفيقههی یهها تههابلویی) و فههرو
کالسي

رگرسيون بررسی شود.

آزمون  Fلیمر و هاسمن

منت  :یافتههای پژوهش

آزمون عدم خود همبستگی باقیماندهها

با توجه به مقدار آماره دوربين واتسهون کهه برابهر
 2/50اسههت ،مشههخص شههد کههه الگههوی فههوق دارای
خودهمتستگی نيست.
نگارۀ  -7آماره دوربین -واتسون
حدود عدم خودهمتستگی

آماره دوربين واتسون

1/5 >WD> 2/5

2/50

منت  :یافتههای پژوهش

آزمون عدم ناهمسانی واریانس باقیماندهها

خالصۀ نتایج آزمهون  Fليمهر در نگهارۀ ( )6ارائهه

با توجه به نگارۀ ( )8و مقدار  p-valueبهه دسهت

شده است .همانطور که مشاهده مهی شهود مقهدار p-

آمده برای آزمون وایت ( )Whiteکه برابر  0/23است
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نگارۀ  - 8بررسی همسانی واریانس الگو

و از سههههطح معنههههاداری  0/05بيشههههتر اسههههت
صههفر (وجههود همسههانی

) ،)p-value≥0.05فههر

واریانس) پذیرفته میشود که نشهان مهیدههد مشهکل
ناهمسانی واریانس باقیماندهها وجود ندارد.

p-value

مقدار آماره

0/23

)F-statistic(0/90

منت  :یافتههای پژوهش

نتایج برازش الگو برای آزمون فرضيۀ دوم در نگارۀ
( )9ارائه شده است.

نگارۀ  -9نتایج تجزیه و تحلیل دادهها برای آزمون فرضیۀ دوم
انحراف معيار

آماره t

p-value

C

-1/787

0/211

-8/464

0/000

NIC

0/024

0/006

3/806

0/000

FCF

-0/024

0/006

-4/219

0/000

LEV

0/111

0/024

4/714

0/000

SIZE

0/121

0/016

7/718

0/000

ROA

-0/026

0/009

-2/804

0/006

R-squared

0/74

آماره F

5/4

Adjusted R-squared

0/61

)Prob(F-statistic

0/000

ضری

متغير

منت  :یافتههای پژوهش

با توجه به مقدار  p-valueبهه دسهت آمهده بهرای
آماره  Fکه برابهر بها صهفر اسهت (،)p-value ≤ 0.05

بهطور همزمان بين تمامی متغيرهای مستقل بها متغيهر
وابسته رابطۀ معناداری وجود دارد .با توجه بهه نگهارۀ
( )9و مقدار  p-valueآماره  tبرای متغير تعداد ضعف
کنترل داخلی شرکت ( )ICکه برابر صفر است و کمتر
از سطح خطهای  0/05اسهت ( ،)p-value ≤0.05بهين
تعههداد ضههعف کنتههرل داخلههی شههرکت و کههارایی
سرمایه گذاری رابطۀ معنادار و مثتهت وجهود دارد .در
نتيجه فرضيۀ دوم پژوهش پذیرفته می شود .مقهدار R2

تعدیلشده الگو برابر  0/61است که نشان می دهد 61
درصد تغييرا

متغير وابسته باکم

تشریح شده است.

متغيرهای مستقل

آزمون فرضیۀ سوم
قتل از برازش الگو برای آزمون فرضيۀ سوم ،بایهد
نههوز روش (روش تلفيقههی یهها تههابلویی) و فههرو
کالسي

رگرسيون بررسی شود.

آزمون  Fلیمر و هاسمن

خالصۀ نتایج آزمون Fليمهر در نگهارۀ ( )10ارائهه
شده است .همانطهور کهه مشهاهده مهی شهود مقهدار
 p-valueبرابر  0/87و بيشتر از  0/05است ،در نتيجهه
روش دادههای تلفيقی پذیرفته میشود.
نگارۀ  -10آزمون  Fلیمر
آزمون  Fلیمر
آماره Fليمر

احتمال

نتيجه

0/68

0/87

تلفيقی

منت  :یافتههای پژوهش
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تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

و از سههههطح معنههههاداری  0/05بيشههههتر اسههههت p-

آزمون عدم خود همبستگی باقیماندهها

با توجه به مقدار آماره دوربين واتسهون کهه برابهر

) ،)value≥0.05فهههر

صهههفر (وجهههود همسهههانی

 1/84است ،مشخص شد که الگوی فوق دارای خهود

واریانس) پذیرفته میشود که نشهان مهیدههد مشهکل

همتستگی نيست.

ناهمسانی واریانس باقیماندهها وجود ندارد.
نگارۀ  -12بررسی همسانی واریانس الگو

نگارۀ  -11آماره دوربین -واتسون
حدود عدم خودهمتستگی

آماره دوربين واتسون

p-value

مقدار آماره

1/5 >WD> 2/5

1/84

0/33

)F-statistic(0/74

منت  :یافتههای پژوهش

منت  :یافتههای پژوهش

آزمون عدم ناهمسانی واریانس باقیماندهها

نتایج برازش الگو برای آزمون فرضيۀ سوم در نگارۀ

با توجه به نگارۀ ( )12و مقدار  p-valueبه دسهت

( )13ارائه شده است.

آمده برای آزمون وایت ( )Whiteکه برابر  0/33است
نگارۀ  -13نتایج تجزیه و تحلیل دادهها برای آزمون فرضیۀ سوم
انحراف معيار

آماره t

C

0/216

0/126

1/711

p-value
0/088

WEDGE

0/152

0/065

2/341

0/020

SIZE

-0/019

0/010

-1/890

0/059

MB

0/002

0/0004

5/604

0/000

ZSCORE

0/056

0/026

2/193

0/029

TANGIBILITY

-0/027

0/066

-0/415

0/678

AGE

-0/0003

0/001

-0/430

0/667

OPERATINGCYCLE

-0/001

0/001

-0/428

0/669

LOSS

0/009

0/040

0/234

0/815

STDCFO

0/043

0/060

0/717

0/473

STDSALES

0/007

0/002

3/952

0/000

R-squared

0/39

آماره F

10/6

Adjusted R-squared

0/35

Prob(F)statistic

0/000

ضری

متغير

منت  :یافتههای پژوهش

با توجه به مقدار  p-valueبهه دسهت آمهده بهرای

با توجه به نگهارۀ ( )13و مقهدار  p-valueآمهاره t

آماره  Fکه برابهر بها صهفر اسهت (،)p-value ≤ 0.05

برای متغير شکاف کنترل مالکيت شرکت ()WEDGE

بهطور همزمان بين تمامی متغيرهای مستقل بها متغيهر

که برابر  0/020است و کمتهر از سهطح خطهای 0/05

وابسته رابطۀ معناداری وجود دارد.

است ( ،)p-value≤0.05بين شهکاف کنتهرل مالکيهت
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شرکت و کارایی سرمایهگذاری رابطۀ معنادار و مثتهت

مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکت تأثيرگهذار باشهد

وجههود دارد .در نتيجههه فرضههيۀ سههوم پههژوهش پذیرفتههه

 .]23در نتيجههه ،بهها افههزایش ضههعف کنتههرل داخلههی

می شود .مقدار  R2تعدیلشدۀ الگو برابر  0/35است که

شرکت ،کارایی سرمایهگذاری کاهش مهی یابهد .نتهایج

نشان می دهد  35درصد تغييرا

متغير وابسته باکم

به دست آمده از ایهن پهژوهش کهه بها متهانی نظهری
مطابقت دارد ،نشان می دهد بهين ضهعف کنتهرلههای

متغيرهای مستقل تشریح شده است.

داخلی و کارایی سرمایهگذاری رابطۀ معناداری وجهود

نتیجهگیری

دارد .بههه عتههار

دیگههر ،در صههور

وجههود ضههعف

در این پژوهش ،تأثير ضعف کنترل های داخلهی و

کنتههرلهههای داخلههی نههاکههارایی سههرمایهگههذاری

شکاف سهامداران کنترلی بهر کهارایی سهرمایهگهذاری

(سرمایه گذاری بيش از حد و سرمایهگهذاری کمتهر از

اوراق بهادار تههران

حد) افزایش می یابهد .نتهایج ایهن پهژوهش بها نتهایج

شرکتهای پذیرفتهشده در بور

برای  104شهرکت توليهدی پذیرفتههشهده در بهور

پژوهشهای سان  ،]34زو و ژو  ،]37لی و همکاران

اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمهانی  7سهاله بررسهی

 ]27و چنو و همکاران  ]18مطابقت دارد.

شد.

بحث و نتيجهگيری دربارۀ یافتههای فرضيۀ دوم

بحث و نتيجهگيری دربارۀ یافتههای فرضيۀ اول

گزارشگری مالی کنترل داخلی ،انعکاسی از کيفيت

حسههابداری مههیتوانههد بههر بهههرهوری

کلههی سيسههتم اطالعههاتی شههرکت از جملههه سيسههتم

سرمایه گذاری تأثير بگذارد و با ارتقهای سهازوکارهای

حسابداری و گزارشگری خهارجی اسهت .ناکارآمهدی

سوقدادن مهدیران بهه اسهتفادۀ

گزارشههگری مههالی کنتههرل داخلههی و تعههداد بههاالی

درسههت از منههاب در پههروژهههها و کههاهش رفتارهههای

ضعفهای کنترل داخلی بر صحت گهزارش مهدیریت

خلهق ارزش

تأخير در دسترسی به

اطالعهها

کنترلی کارا که موج

فرصتطلتانۀ مدیران مهیشهود ،موجه

داخلی تأثير می گذارد و موج

داخلی شرکت مهیشهود .از ایهن رو ،تعهداد

بههرای شههرکت شههود  .]16گزارشههگری مههالی کنتههرل

اطالعا

داخلی انعکاسهی از کيفيهت کلهی سيسهتم اطالعهاتی

ضعف کنترل داخلهی ،بهه تخصهيص ناکارآمهد منهاب

شرکت از جملهه سيسهتم حسهابداری و گزارشهگری

نقدی شرکت ازسوی مدیران منجر و موج

خارجی است .ناکارآمدی گزارشگری مالی بهر کنتهرل

سرمایه گذاری می شود .همچنين ،سيستم کنترل داخلی

داخلی صحت گزارش داخلی مدیریت تأثير می گذارد

ناکارآمد شرایط را برای مدیران فراهم مهیکنهد تها بها

داخلههی

فرصتطلتانۀ خهود ،منهاب نقهدی شهرکت را

و موجهه

تههأخير در دسترسههی اطالعهها

اقداما

ناکارایی

میشود .از این رو ،ضعف کنترل داخلی به تخصهيص

برای مناف شخصی مصهرف کننهد ]34؛ بنهابراین ،در

ناکارآمد مناب نقدی شرکت بههوسهيلۀ مهدیران منجهر

شرکتهایی با ضعف کنترل داخلی ،احتمال ناکهارایی

حسابداری با کيفيهت بهاال بهر

سرمایه گهذاریههای افهزایش مهییابهد؛ در نتيجهه ،بها

بهتهههود تخصهههيص سهههرمایه و افهههزایش بههههرهوری

افههزایش تعههداد ضههعفهههای کنتههرل داخلههی کههارایی

سرمایهگذاری تأثيرگذار است و انتظار میرود وجهود

سرمایهگذاری شرکت کاهش می یابد .نتایج بهه دسهت

نقاط ضعف در کنترل داخلی بهر کيفيهت گزارشهگری

آمده از این پژوهش که با متانی نظهری مطابقهت دارد

می شود .ارائۀ اطالعا

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

نشان میدهد بين تعداد ضعف کنتهرلههای داخلهی و
کارایی سرمایهگذاری رابطۀ معناداری وجهود دارد .بهه
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از حقههوق کنترلههی خههود در جهههت کس ه
استثمار سههامداران کوچه

منههاف و

اسهتفاده کننهد .براسها

افههزایش تعههداد ضههعف

فرضيۀ اتحاد راهتهردی ،سههامداران عمهده و مهدیران

کنتههرلهههای داخلههی ،نههاکههارایی سههرمایهگههذاری

همکاری و تتانی دوجانته را به نف یکدیگر میبينند و

(سرمایه گذاری بيش از حد و سرمایهگهذاری کمتهر از

این همکاری ،نظار

بر مدیران برای باالبهردن ارزش

حد) افزایش می یابهد .نتهایج ایهن پهژوهش بها نتهایج

شرکت را کاهش می دهد و بر درک سهایر سههامداران

پژوهشهای سان  ،]34زو و ژو  ،]37لی و همکاران

در مورد کيفيت سود تأثير منفی می گهذارد .نتهایج بهه

 ]27و چنو و همکاران  ]18مطابقت دارد.

دست آمهده از ایهن پهژوهش کهه منطتهق بهر فرضهيۀ

عتههار

دیگههر ،در صههور

بحث و نتیجهگیری دربارۀ یافتههای فرضیۀ سوم
فرضيۀ نظهار

بيهان مهیکنهد سههامداران عمهدۀ

شرکت ،از قدر

ر،یدههی خهود در جههت نظهار

فعال بر عمليا

شرکت و تصميم گيری بهتهر اسهتفاده

نظار

است و بها فرضهيۀ منهاف شخصهی و فرضهيۀ

اتحاد راهتردی مطابقهت نهدارد ،نشهان مهیدههد بهين
شکاف سهامداران کنترلهی و کهارایی سهرمایه گهذاری
رابطۀ معناداری وجود دارد .به عتار

دیگهر ،ههرچهه

شکاف سههامداران کنترلهی افهزایش یابهد ،نها کهارایی

مههیکننههد .بههه بيههان دیگههر ،بهههدليههل حجههم ثههرو

سههرمایهگههذاری (سههرمایهگههذاری بههيش از حههد و

سرمایه گذاریشده  ،سرمایه گذاری خود را بهطور فعال

سرمایهگذاری کمتر از حد) افزایش مییابد .نتایج ایهن

مدیریت میکنند .سههامداران بهزرگ ،اختيهار فهروش

پهژوهش بها نتهایج پهژوهش پهارک و همکهاران ]31

سرمایه گذاری های خود را دارند ،ولی بزرگهی انهدازۀ

مطابقت دارد که نزدی

به موضوز این پژوهش است

سرمایۀ آنها به حدی اسهت کهه سههام در اختيارشهان

و پژوهش دیگری برای مقایسه یافت نشد.

بدون تأثيرگذاشتن بر قيمتهای سهام و کاهش ارزش
آن قابل فروش نيست و بنابراین ،مجتهور بهه پهذیرش

محدودیتهای پژوهش
محدودیت ههایی کهه در اجهرای پهژوهش وجهود

راهترد بلندمد

هستند .این امر باعهث انگيهزۀ بيشهتر

آنها برای نظار

فعاالنۀ مدیر میشود؛ بنابراین ،آنهها

داشهته اسههت و در تعتيههر و تفسهير نتههایج پههژوهش و

عمليهاتی شهرکت بها

قابليت تعميم آن باید مورد مالحظهه قهرار گيهرد ،بهه

ممکهن اسهت روی تصهميما
استفاده از نظار

بر مهدیریت اثهر بگذارنهد و سهت

شرح زیر است:

بهتود انتخاب پروژهها و سطح سرمایهگذاری و کاهش

 -1از آنجا که بهرای محاسهتۀ متغيرههای پهژوهش از

احتمال تلفشدن مناب شوند .طرفداران فرضيۀ منهاف

صور های مالی تهيهشده بر متنهای بههای تمهامشهدۀ

شخصی بر این باورند که احتمال بيشتری وجهود دارد
که سرمایه گذاران بهزرگ از منهاف خاصهی همچهون،
دسترسههی بههه اطالعهها

محرمانههه در جهههت اهههداف

تههاریخی اسههتفاده شههده اسههت ،در صههور
اطالعا

تعههدیل

صور های مالی برای تهورم ،ممکهن اسهت

نتایج پژوهش متفاو

از نتایج فعلی باشد.

معامالتی بهره بترند .بها متمرکهزشهدن مالکيهت ،ایهن

 -2بهها توجههه بههه محههدودبههودن جامعههۀ آمههاری بههه

مسأله توجيهپذیر به نظر میرسد که سهامداران بهزرگ

اوراق

شرکت ههای توليهدی پذیرفتههشهده در بهور
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بهادار تهران و اینکه سال مالی آنهها منتههی بهه پایهان

بای هد در تعم هيم نتههایج بههه دورههههای قتههل و بعههد از

اسفند ماه است ،تسری نتایج به سایر شرکتها باید بها

آن ،احتياط شود.

احتياط انجام گيرد.
 -3نتههایج پههژوهش حاضههر بهها اسههتفاده از دادههههای

پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

اوراق بهادار تههران

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بين ضعف

بههوده اسههت؛ بنههابراین ،در تعمههيم نتههایج حاصههل از

کنترل ههای داخلهی و شهکاف سههامداران کنترلهی بها

پژوهش به کليۀ شرکت های رير بورسی ،باید احتيهاط

کارایی سرمایه گهذاری شهرکتههای پذیرفتههشهده در

شرکتهای پذیرفتهشده در بور

بور

الزم بهعمل آید.
 -4ناقصبودن اطالعا

مربوط به صور های مهالی

اوراق بهادار تهران است که با توجه بهه نتهایج

حاصل از آزمون فرضيه های پژوهش پيشنهادهایی بهه

برخی از شرکتهای پذیرفتهشده در بور  ،به دالیلی

شرح زیر ارائه شده است:

نظير مخدوشبودن فایلهای موجود آنهها و در نتيجهه

 -1با توجه به نتایج حاصل از فرضيۀ اول و دوم ایهن

حذف آنها از جامعۀ آماری مورد بررسی

پهژوهش ،کنتهرلههای داخلهی عههدهدار نقهشههای

 -5قلمرو زمانی پژوهش برای بررسهی تهأثير شهکاف

گوناگون هستند و در شرایط متفاو

به حهل مسهائل

میکنند .در شرایط حاضر و با توجه به

سهامدارن کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری ،سهالههای

گوناگون کم

 1388تا  1394بوده است و باید در تعمهيم نتهایج بهه

بحثهای جاری در ميان مراج استانداردگذار از قتيل

دورههای قتل و بعد از آن ،احتياط شود.

هيأ

 -6با توجه به مادۀ  17دستورالعمل کنترل های داخلی

مالی ،بهتر است به نتایج این پژوهش و پژوهشههای

اوراق بههادار تههران و

مشابه توجه شود .همچنهين ،شهرکتههای حاضهر در

مسههتقل

اوراق بهادار تهران به این موضوز توجه داشهته

ناشران پذیرفتهشده در بهور

ایهران متنهی بههر اینکههه حسههابر

فرابههور

باشند که افزایش کيفيت کنترلهای داخلی ،به آنها در

شرکت موظهف اسهت در گهزارش خهود بهه مجمه
عمههومی صههاحتان سهههام در خصههوص اسههتقرار و
بهههکههارگيری سيسههتم کنتههرلهههای داخلهی مناسه

بور

تدوین اسهتانداردهای بهينالمللهی گزارشهگری

و

حل مسائل گونهاگون و در شهرایط متفهاو
مسألههای خاص شرکت کمه

بهه حهل

مهیکنهد .زمهانی کهه

اثربخش به وسهيلۀ شهرکت ،بها توجهه بهه چهارچوب

مسألۀ اصلی شرکت موضوز نمایندگی و هزینههههای

کنتههرلهههای داخلههی ذکههرشههده در فصههل دوم ایههن

نمایندگی باشد ،کاهش نقاط ضعف کنترلهای داخلی

دستورالعمل ،اظهارنظر کند که در تاریخ 1391/02/16

از طریق ایفای نقش کنترلی به تخفيف و کاهش در این

در  18ماده و  2تتصره به تصوی

هيئتمدیرۀ سازمان

مسأله منجر میشود.

و اوراق بهادار رسيد؛ بنهابراین ،بههدليهل نتهودِ

 -2با توجه به نتایج حاصل از فرضيۀ اول و دوم ایهن

مربههوط بههه متغيرکنتههرلهههای داخلههی در

پههژوهش بههه نهادهههای مسههئول پيشههنهاد مههیشههود،

سال های قتل از  ،1391قلمرو زمهانی پهژوهش بهرای

شههرکتهههایی را کههه حههاوی ضههعف بهها اهميههت در

بررسی تأثير ضهعف کنتهرلههای داخلهی بهر کهارایی

کنتههرلهههای داخلههی هسههتند ،ملههزم بههه اصههالح ایههن

سرمایه گذاری ،سال های  1391تا  1394بوده اسهت و

ضعفها کنند .همچنهين ،بهه سهرمایه گهذاران توصهيه

بور

اطالعهها

اوراق بهادار تهران35/

تأثير ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بور

می شود در تصميمگيریههای خهود بهه ایهن موضهوز

پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

توجه ویژه داشته باشند .نتایج این پهژوهش در اتخهاذ

با انجام هر کار علمی راه به سوی مسهير جدیهدی

رویکردهههای گزارشههگری نيههز ،بههرای مههدیران مههالی

باز میشود و ادامهۀ راه مسهتلزم انجهام پهژوهشههای

تحليلگهران و

دیگری است .بدین لحا پژوهشههایی کهه در ادامهۀ

سرمایه گذاران تأثيرگذار خواهد بود .همچنين ،پيشنهاد

نتایج این پژوهش ،ضروری به نظر میرسد ،به شهرح

می شود جامعۀ حسهابدارن رسهمی و سهازمان بهور

زیر است:

اوراق بهادار بر کيفيت کنترل های داخلهی شهرکت هها

 -1با توجه به اینکه در بهور

سودمند است .همچنين ،بهر تصهميما

نظار

اوراق بههادار تههران،

بيشتری داشته باشند .به نظر میرسههد دقههت

پژوهش های کمی در زمينۀ نقش و حضهور سههامدار

نظر و اعمال کنترلهای اضافی بهر شهرکتههایی کههه

کنترلکنندۀ نهایی انجام شده است ،پيشهنهاد مهیشهود

دارای ضهعف کنتهرل داخلهی هسههتند ،اهميهت دارد؛

پژوهش های بيشهتری در ایهن زمينهه صهور

گيهرد.

بنابراین ،مسئوالن بازار سرمایه بایهد بها وض قهوانين

پژوهشهای آتی می توانند متغيرهای دیگری عالوه بر

سختگيرانههتهری در جههت بهتهود کيفيهت

کههارایی سههرمایهگههذاری در ایههن پههژوهش ،ماننههد

و مقررا

کنترلهای داخلی گهام بردارنهد.

محافظه کاری مشهروط و ريرمشهروط ،بهيشاطمينهانی

 -3با توجهه بهه نتهایج حاصهل از فرضهيۀ سهوم ایهن

مدیران ،مدیریت سود ،توانایی مدیران و  ...را بررسهی

پژوهش ،شرکتهها بها کسه

شهناخت ارتتهاط بهين

کنند.

شکاف سهامداران کنترلهی و کهارایی سهرمایهگهذاری،

 -2پيشنهاد میشود سایر مؤلفه های کيفيت حسابرسی

حسهابداری و کهارایی

با کارایی سرمایهگذاری برای پژوهشهای آتی بررسی

قادرند کيفيت افشای اطالعا

سرمایهگذاری را باال بترند و شرایط الزم حفه منهاف

شود؛ بنابراین ،پژوهش های آتی می تواننهد متغيرههای

سهرمایهگههذاران را افههزایش دهنههد کههه نتيجهۀ آن

دیگههری عههالوه بههر متغيرهههای بررسههیشههده در ایههن

بيشينهسازی ارزش شرکت و تکميل وظایف ساختاری

پهژوهش ماننههد دسهتمزد حسابرسههان ،سهطح مهههار

بازار سرمایه است.

کارکنهان مؤسسهۀ حسابرسهی ،چهرخش حسههابر

 -4با توجهه بهه نتهایج حاصهل از فرضهيۀ سهوم ایهن

ريره را بررسی کنند .همچنين ،پژوهش های آتی بایهد

پژوهش ،پيشنهاد دیگر پژوهش حاضر این اسهت کهه

وضعيت بهازار سهرمایه را در دورۀ زمهانی بهين ارائهۀ

مالکان عمدۀ شرکتها ،میتواننهد بها در نظهر گهرفتن

گزارش و واکنش بازار به آن ارزیابی کنند.

مناف شخصی خود ،افق بلندمد تری را پيش چشهم

 -3بهمنظهور انجهام پهژوهشههای آتهی نيهز پيشهنهاد

و

خود ترسيم کنند .آنها با فشهار بهر مهدیران ،از کهاهش

میشود این پژوهش به تفکي

سرمایهگذاریهای ناکارآمد و خروج جریانهای نقدی

انجام گيرد تا ویژگیهای متفهاو

از شرکت جلوگيری و پهروژهههای سهودآور را اجهرا

قانونی حاکم بر هر نوز خاص صنعت ،در نظر گرفتهه

میکنند و در بلندمد
میشوند.

موج

افهزایش قيمهت سههام

صنای مختلف بهور

شود و نتایج دقيقتری بهدست آید.

صهنای و الزامها
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 -4در این پژوهش فقط شرکتهای پذیرفتههشهده در
اوراق بههادار تههران بررسهی شهدند .پيشهنهاد

بور

می شود در پژوهش های آتی ،موضوز این پژوهش در

و خالص سهرمایهگهذاری ،پهژوهشههای تجربهی
حسابداری ،سال دوم ،شمارۀ  ،8صص.167-189
 .6حسهها

یگانههه ،یحيههی و عليرضهها شهههریاری.

سطح بينالمللی (مثالً با در نظهر گهرفتن چنهد کشهور

( .)1389بررسههی رابطههه بههين تمرکههز مالکيههت و

آسيایی) و یا کليۀ شرکت های موجود در بهازار ایهران

محافظهههکههاری در بههور

اوراق بهههادار تهههران.

بررسی شود.

پژوهشهای حسابداری مالی ،سال سوم ،شمارۀ ،2

منابع

صص.77-94

 .1اصهالنی ،عظهيم .)1385( .حاکميههت شههرکتی و

 .7حاجيها ،زهره و سهيال محمد حسيننژاد.)1394( .

روشهای تأمين مالی در شرکتهای پذیرفتهشهده

عوامل تأثيرگذار بر نقاط ضعف با اهميهت کنتهرل

اوراق بهادار تهران .پایاننامۀ کارشناسهی

داخلی .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی،

در بور

ارشد ،دانشکدۀ اقتصاد ،دانشگاه علوم و تحقيقها

سال هفتم ،شمارۀ  ،26صص .119-137
 .8سهههجادی ،حسه هين؛ فرازمنهههد ،حسهههن و ميه هثم

تهران.

 .2آقههایی ،محمههد؛ گلجاریههان ،محمههدعلههی؛ نظههری،

جعفهریپهور .)1391( .تههأثير سههامداران عمههده و

کيههانوش و امههين اسههدالهی .)1394( .کنتههرلهههای

تغييرا

سهود بهر فراینهد همهوارسهازی سهود در

داخلههی مههؤثر در شههرکتهههای سههرمایهگههذاری از

شرکتهای بورسهی .بهور

دیدگاه حسابرسان مسهتقل .پهژوهشههای تجربهی

پنجم ،شمارۀ  ،20صص .65-84

حسابداری ،سال پنجم ،شمارۀ  ،17صص.1-12

اوراق بههادار ،سهال

 .9صهتاريان طوسهی ،اميهد؛ شهریفی ،آذیهن و زههرا

 .3بيا  ،علی؛ فرهادی ،نهدا و علهی نهوری.)1394( .

محمهدحسهنی .)1394( .بررسهی اثهر حهق کنتهرل

حاکميهت

جریههانهههای نقههدی بههر کفایههت افشهها و کيفيههت

شرکتی و تصميمههای سهرمایهگهذاری مهدیران در

اطالعا صور های مالی .پژوهش های مهدیریت

ارتتاط بين افشهای داوطلتانهۀ اطالعها
شرکتهای پذیرفته شهده در بهور

اوراق بههادار

و حسابداری ،سال دهم ،شمارۀ  ،1صص.57-67

تهران .چهارمين کنفرانس بينالمللی حسهابداری و

 .10کاميههابی ،یحيههی و احسههان بههوژمهرانی.)1395( .

مهههدیریت و اولهههين کنفهههرانس کهههارآفرینی و

بررسی رابطه بين معامال

با اشهخاص وابسهته و
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