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 هایشرکت در مدیریت سود بر داخلی کنترل ضعف تأثیر بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 1یئسارا وفا

 14/06/1400تاریخ پذیرش                          20/05/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
کنترل داخلي، ابزاري براي دستيابي به عملکرد بهتر و عاملي براي شناسایي با توجه به اینکه 

بنابراین هدف از تحقيق ؛ باشد يممالي  يها صورتریسک، پيشگيري از تقلب و دستکاري در 

 اوراق بورس در شده رفتهیپذ يها شرکت در مدیریت سود بر يداخل کنترل ضعف ريتأث يبررس

 مالي يها صورت اساس برساله  پنج دوره یک شامل قيتحق زماني قلمرو. باشد يم تهران بهادار

 شرکت 139 شامل قيموردتحق نمونه و است قيموردتحق يها شرکت 1395 الي 1391 يها سال

و جهت  يا کتابخانه روش از قيتحق نهيشيپ و اتيادب نیتدوپژوهش حاضر جهت  در .باشد يم

 fها از آزمون  داده بودن معنادار جهت نيهمچن و چو و نيل ن،یلو روش ازها  داده یيمانا آزمون

پژوهش نشان داد که ضعف در  حاصل از فرضيهنتایج  ؛ کهاستشده  استفاده هاسمن و مريل

 داخلي تأثير منفي و معناداري بر کيفيت سود دارد. هاي کنترل

 در شده پذیرفته هايداخلي شرکت کنترل ضعف گذاري، سرمایه شرکت، ارزش کلمات کلیدی:

 تهران. بهادار اوراق بورس
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 مقدمه -1

 و هاوهيش ها،طرح شامل که است سازمان کی اداره از يمهم بخش يداخل هايکنترل

 دیگر عبارت به و مقاصد و هاهدف ها،فهيوظ به يابيدست يبرا يشدن اجرا هايروش

 از حفاظت در يدفاع خط نياول عنوان به زين و است عملکرد يمبنا بر تیریمد از يبانيپشت

 وجود .(1390 زاده عباس) روديم کار به تقلب و خطاها کشف ،يريشگيپ ها،یيدارا

-يم مناسب و جامع يگزارشگر ستميس کی محصول که اتکا قابل و شفاف يمال اطالعات

-هیسرما مورد در يرگيميتصم و شرکت کی عملکرد و تيوضع يابیارز ارکان از باشد،

-ميتصم يبرا گذارانهیسرما ،ياقتصاد دادیرو هر در. دآیيم حساببه شرکت در گذاري

 يتلق اتکا قابل ياطالعات گذاران،هیسرما دگاهید از. هستند اتکا قابل اطالعات ازمندين يرگي

 يعنی ندیفرا نیا ثقل مرکز و هاشرکت يگزارشگر ندیبر فرا مستقل سازمان کی که شوديم

-يم يحسابرسمؤسسات  ها،سازمان گونه ازاین اينمونه. ندینما نظارت ،يمال هايصورت

 يبررس جینتا رایز کنند،يم فراهمافزوده  ارزش شده گزارش يمال هايصورت يبرا. باشد

 گاهیجا به توجه با. دهديم گزارش را يمال هايصورت يمحتوا اتکا تيقابل و بودن مربوط

 عامل عنوان به يحسابرس ،کنندگان استفاده ماتيتصم در يحسابرسمؤسسات  نقش و

 تیریمد. ردگييم قرار کنندگاناستفاده موردتوجه ،يحسابرس هايگزارش هيته در يديکل

 نهیهز سطح به حداقل را انتظار مورد بازده کند تالش دیبا يتجار واحد ارزش حفظ يبرا

 يمال هايصورت بر خود انتظار مورد بازده نرخ نييتع در زين سهامداران. برساند هیسرما

 برآورد در توانديم شده گزارش يمال هايصورت اتکا تيقابل نیبنابرا؛ کننديم اتکا شرکت

 با يمال هايصورت اتکا تيقابل گر،ید طرف از. باشدمؤثر  سهامداران انتظار مورد بازده

 (.1392 همکاران و پور يخدام) بود خواهد ریپذ امکان يحسابرس انجام

مدیریت و سایر کارکنان طراحي و اجرا  وسيله به هاي داخلي فرایندي است کهکنترل

قابليت اعتماد گزارشگري  درزمينهشود تا از دستيابي به اهداف واحد مورد رسيدگي مي

 بهمالي، اثربخشي و کارایي عمليات و رعایت قوانين و مقررات مربوط، اطميناني معقول 

هاي داخلي براي شناسایي آن دسته از خطرهاي تجاري طراحي ، کنترلرو ازاینآید.  دست

 کند. )استانداردهايشود که دستيابي به هریک از این اهداف را تهدید ميو اجرا مي

تواند به ریسک اطالعاتي سهامداران و هاي داخلي ميایران( ضعف کنترل 315حسابرسي 

دارانه ( جانبغيرعمديافزایش هزینه سرمایه شرکت، افزایش انحرافات )عمدي یا  درنتيجه
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عدم تداوم  درنتيجهدر گزارش سودآوري، کاهش اثربخشي و کارایي عمليات تجاري و 

هاي داخلي ضعيف بر رود که کنترلبنابراین انتظار ميسودآوري شرکت، منجر گردد؛ 

بستگي بازده سهام با بازده بازار ها که بر اساس همشاخص ریسک سيستماتيک شرکت

 (.1392شود، تأثير مستقيم داشته باشد )اوحدي و همکاران محاسبه مي

کنواخت، هاي یهاي حسابداري، به دليل عدم الزام روشتوانایي ایجاد تغيير در روش 

چنين امکان دسترسي انحصاري مدیران به بخشي از اطالعات مالي و نيز ویژگي هم

گریزي، اجتناب از  هایي همچون امنيت شغلي، پاداش، قانونحسابداري تعهدي و انگيزه

یابي به انتظارات گزارش زیان و کاهش سود، قراردادهاي بدهي، افزایش ثروت، دست

آورد که با شده، این انگيزه را در مدیریت به وجود مي بيني شهاي پيسهامداران و برنامه

ها، سود هاي مختلف در جهت منافع خود و در جهت تضاد با منافع سایر گروهاعمال روش

 (.1385کاري نمایند )بهار مقدم، را دست

. شوديم يندگینما هاينهیهز شیافزا به منجر يداخل يها کنترل در ضعف نقاط وجود

 يسازوکارها از يکی يداخل کنترل ستميس که است طرح مورد جهت ازآن موضوع نیا

 سطوح عملکرد بر نظارت سستم، نیا در ضعف جادیا با و است سازمان در ينظارت

 و تقلب امکان ،یيپاسخگو و تيشفاف کاهش ضمن و شده مختل سازمان مختلف

 هاينهیهز خود نوبه به موضوع نیا که ابدیيم شیافزا سازمان منابع از سوءاستفاده

 باعث يداخل هايکنترل ضعف نقاط گر،ید يسو از. کنديم وارد سازمان به ناپذیري جبران

 گذاشتن ريتأث با درنهایت و قرارگرفته ريتأث تحت کنترل خطر از حسابرس يابیارز شوديم

 نیا که شوديم شتريب حسابرس هاييدگيرس حجم و دامنه ،يحسابرس خطر يابیارز يرو

 نيحس محمد و هايحاج. )شوديم سازمان به يهنگفت هاينهیهز ليتحم باعث زين موضوع

مدیریت  بر داخلي کنترل اصلي پژوهش این است که ضعف مسئلهبنابراین،  ؛(1394 نژاد

 دارد؟ تأثيريتهران چه  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در سود

 ها فرضیهمبانی نظری و توسعه  -2

 داخلی های کنترل. 2.1

قانون ساربينز آکسلي را مستلزم وجود  404کميسيون بورس اوراق بهادار اجراي بند 

مدیره است  داند معموالً مسئوليت این چهارچوب بر عهده هيئت چارچوب کنترل داخلي مي

ها توجه وافري به  و این چهارچوب باید شامل پنج جزء باشد. مدیران مؤسسات و سازمان
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دانند در نبود یک سيستم کنترل  مي يخوب بهند زیرا مدیران هاي کنترل داخلي دار سيستم

داخلي اثربخش، تحقق رسالت اصلي شرکت، حفظ سودآوري و به حداقل رساندن 

شود،  رویدادهاي غيرمنتظره بسيار مشکل است و سيستم کنترلي وسيله ایست که موجب مي

عداد و اطالعات مذکور را نسبت به ارقام و اطالعات حسابداري اطمينان بيشتري بيابند و ا

هاي  سازد که سيستم و روش مبناي تصميمات خود قرار دهند و همچنين آنان را مطمئن مي

شود. صاحبان سرمایه و  کامل اجرا مي طور بهدر داخل موسسه ایشان  يوادارصحيح مالي 

ابي هاي داخلي ابزار دستي کنند کنترل نفع در واحدهاي اقتصادي تصور مي سایر اشخاص ذي

 (.1384 ،به اهداف واحد اقتصادي هستند )حساس یگانه

نخستين هدف سيستم کنترل داخلي سازمان، ارائه اطمينان معقول به مدیریت اجرایي 

اند. حسابرسان  یافتني ها دست براي عمليات و برنامه شده مشخصهاي  است که هدف

ها را ارزیابي کنند و  کنترل هاي عملياتي و طراحي داخلي به دنبال این هستند که ناکارآمدي

توانند اطميناني معقول از دستيابي به  حدود و ميزاني را تعيين نمایند که مدیران مي

هاي  کارگيري کنترل هاي سازمان داشته باشند. براي دستيابي به اکثر اهداف مهم، به هدف

ل داخلي و داخلي گریزناپذیر است. به همين جهت، تقاضا براي سيستم بهتر و برتر کنتر

توان دریافت که  ها دائماً رو به افزایش است. با دقت نظر بيشتر، مي گزارش عملکرد آن

 (.1398ت )وفائي، کنترل داخلي ابزاري مفيد براي حل بسياري از مشکالت بالقوه اس

هاي مالي در پایان سال مالي،  اگر شرکتي کنترل داخلي ضعيفي داشته باشد داده

هاي داخلي مرتبط با  خواهند داشت حسابرس مستقل باید از کنترلاختالالت بيشتري 

هاي داخلي شامل ارزیابي طراحي کنترل و  حسابرسي را بشناسد. کسب شناخت از کنترل

ارزیابي طراحي کنترل عبارت از بررسي توانایي آن  تعيين اجرا یا عدم اجراي آن است.

ر پيشگيري یا کشف و اصالح مؤثر ها، د یا همراه با سایر کنترل یيتنها بهکنترل، 

آن توسط  يريکارگ بهاست. اجراي کنترل به معناي وجود کنترل و  تيبااهمهاي  تحریف

کند تا ضرورت  واحد مورد رسيدگي است. حسابرس مستقل، طراحي کنترل را بررسي مي

ارزیابي اجراي آن را مشخص کند. طراحي نامناسب کنترل ممکن است نشانه ضعفي 

 (.1398)وفائي،  هاي داخلي واحد مورد رسيدگي باشد در کنترل تيبااهم

ها از نقاط ضعف موجود در  آگاهي حسابرسان مستقل و مدیران اجرایي شرکت

کنند و  ریزي حسابرسي خود را متناسب با آن شرایط تنظيم مي هاي داخلي برنامه کنترل
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هاي کنترل  تعدیل روش به نقاط ضعف موجود در سيستم به اصالح و باوقوفمدیران نيز 

و مطلوب براي  اتکا قابلپردازند از طرف دیگر وجود سيستم کنترل داخلي  داخلي مي

هاي مالي شرکت را بر  صورت حسابرسان نيز که وظيفه حسابرسي و گزارش دهي

هاي داخلي شرکت مورد رسيدگي  کيفيت کنترل چراکهدارد  يتوجه قابلاهميت  دارند عهده

هاي  کننده نحوه رسيدگي آن بيش از هر عامل دیگري تعيين تیکفا عدمو کفایت یا 

هاي داخلي و تعيين درجه اتکا بر  حسابرسان است. براي روشن شدن ميزان کفایت کنترل

کار  صاحب هاي داخلي حسابرسان مبادرت به ارزیابي سيستم کنترل هاي داخلي کنترل

هاي داخلي مؤثر باشد آنگاه  حاکي از وجود کنترل شده انجامنمایند. چنانچه ارزیابي  مي

نسبتاً  باکار جهيدرنتسوابق حسابداري مربوط اعتماد کرده و  توانند به صحت حسابرسان مي

هاي  در برخي از موارد ضعف کنترل وجود نیبااکمتري قادر به اظهارنظر گردند. ولي 

سازد یا تنها با  را غيرممکن ميهاي مالي  مقبول در مورد صورت اظهارنظررسيدن به  داخلي

موارد حسابرسان نقاط ضعف موجود  گونه نیااي گزاف فراهم خواهد آمد. در  صرف هزینه

هاي داخلي  رسانند و پيشنهادات سازنده خود را براي بهبود کنترل را به اطالع مدیریت مي

و ثبت صحيح و  ها کار را در حفاظت دارایي این امر صاحب ؛ ودهند کار ارائه مي صاحب به

 جهيدرنتهاي حسابرسان و  کامل معامالت یاري خواهند نمود و کاهش حجم رسيدگي

 .(1376 ،)صادقي الزحمه حسابرسي را نيز به دنبال خواهد داشت کاهش حق

 مدیریت سود. 2.2

هاي یکنواخت، هاي حسابداري، به دليل عدم الزام روشتوانایي ایجاد تغيير در روش

دسترسي انحصاري مدیران به بخشي از اطالعات مالي و نيز ویژگي چنين امکان هم

گریزي، اجتناب از  هایي همچون امنيت شغلي، پاداش، قانونحسابداري تعهدي و انگيزه

یابي به انتظارات گزارش زیان و کاهش سود، قراردادهاي بدهي، افزایش ثروت، دست

آورد که با را در مدیریت به وجود مي شده، این انگيزه بيني هاي پيشسهامداران و برنامه

ها، سود هاي مختلف در جهت منافع خود و در جهت تضاد با منافع سایر گروهاعمال روش

مختلفي در این زمينه وجود دارد که به  هاي نظریه(. 1385کاري نمایند )بهار مقدم، را دست

دو رویکرد به که  تداش ي چشمنظریه داشت چشمنظریه  ازجمله گردد ميشاره  مورد دو

داشت ارزشي. هر دو  ي چشمداشت اطالعاتي و نظریه ي چشماین نظریه وجود دارد: نظریه

ي داشت روانشناسي دارند. براي اولين بار نظریه ي چشمرویکرد ریشه در نظریه
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داشت اطالعاتي وام گرفته شد؛ اما  ي حسابداري با رویکرد چشم داشت در حوزه چشم

هاي مدیریت سود قرار گرفت. زشي به این نظریه در کانون پژوهشسپس رویکرد ار

هاي سهامي داشت اطالعاتي در اثر نا قرینگي اطالعاتي که در ساختارهاي شرکت چشم

شود و تر وجود دارد ایجاد مي نفعان دورافتادهپيچيده بين مدیریت مسلط و گروه ذي

رزش را با توجه به یک مبلغ مشخص نفعان ارویکرد ارزشي، رویکرد تصميم گيران یا ذي

نظریه شرکت که در ادبيات  و ؛کنند تا سطوح مطلق ثروتمرجع مانند سود استخراج مي

ي شرکت تبيين شده است که به ما اجازه حسابداري و مالي سه رویکرد اصلي به نظریه

د هاي مدیریت سوي مسلط از ميان نظریهعنوان یک نظریهدهند این نظریه را بهمي

هاي دیگر مدیریت سود هرکدام جایگزیني براي یکي از این دو بازشناسي کنيم. چون نظریه

اند. سه رویکرد اصلي به تعاریف طور مستقل عرضه اندام کردهاند و بهرویکردها شده

اند از: رویکرد  اند عبارتي حسابداري پيوند دادهي شرکت را به حوزهشرکت که نظریه

قانوني )ثقفي و پوریانسب،  -گيري، رویکرد سياسي، رویکرد تصميمي قراردادهاهزینه

-اي از قراردادها تعریف ميعنوان رشته ي قراردادها شرکت به(. طبق رویکرد هزینه1389

سازماني مانند قرض دهندگان و بين شرکت و  شود قراردادها بين شرکت و اشخاص برون

گيري شوند و طبق رویکرد تصميمان بسته ميها مانند مدیران و دیگر کارکن سازماني درون

رشته از  ي قانوني است. اگر شرکت یک وپرداخته شرکت یک موجود خيالي قانوني یا ساخته

شوند؛ و رویکرد زاد توسط افراد طراحي ميصورت درون قراردادها باشد، این قراردادها به

گذارد و قراردادهاي شرکت يقانوني بر قرارداد بين مدیران و سهامداران تأکيد م -سياسي

 (.1389گيرد )ثقفي و پوریانسب، نفعان را فرع بر این قرارداد در نظر ميبا دیگر ذي

 . پیشینه پژوهش2.3

نقاط ضعف  ريتأثبررسي »(، در تحقيقي با عنوان 1397ابراهيمي کردلر و همکاران )

نتيجه آزمون این فرضيات از  پرداختند؛ و« شرکتهاي داخلي بر عملکرد و ارزش کنترل

هاي داخلي هاي رگرسيون مقطعي نيز حاکي است که نقاط ضعف کنترلطریق برآورد مدل

هاي معکوس دارد. همچنين، نقاط ضعف کنترل ريتأثبر عملکرد و ارزش بازار شرکت 

 معکوس دارد. ريتأثداخلي روي رابطه بين سود و ارزش شرکت 

مدیریتي بر  ازحد يشباطمينان  ريتأث»عنوان (، در تحقيقي با 1396ي )مؤذنفروغي و 

مدیریتي بر بازده  ازحد يشبکه اثر اطمينان نشان دادند  ؛ وپرداختند «شرکتارزش 
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آن است که  دیمؤدار است. همچنين نتایج ریسک مثبت و معني بر اساس شده یلتعد

اي مدیریتي بر نوسان بازده با استفاده از معيار نسبت مخارج سرمایه ازحد يشباطمينان 

گذاري مثبت و معناداري ندارد ولي با استفاده از معيار مازاد سرمایه ريتأثآماري  ازلحاظ

 است. دار يمعن

بررسي عوامل تأثيرگذار بر نقاط »(، در تحقيقي با عنوان 1394ها و حسين نژاد ) حاجي

ها نشان داد که بين لگاریتم هاي تحقيق آنپرداختند. یافته «کنترل داخليضعف بااهميت 

قيمت سهام در تعداد سهام، نسبت موجودي کاال به جمع کل دارایي و زیان با نقاط ضعف 

نرخ ارز، رشد درآمد،  يرسعکنترل داخلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و  يتبااهم

اي با نقاط آلتمن و جمع کل بدهي بر دارایي رابطه Zارزش بازار بر ارزش دفتري، نمره 

 کنترل داخلي ندارد. يتبااهمضعف 

هاي اعتباري بر ارتباط بين محدودیت»(، در تحقيقي به بررسي 2019گاریسا و گومز )

هاي محدودیت که دهد يمهاي اصلي نشان پرداختند. یافته «شرکتگذاري و اشتغال سرمایه

بر  که يدرحالهاي ثابت دارند، گذاري در دارایياعتباري اثرات معکوس قوي بر سرمایه

ممکن است باعث  رمتعارفيغهاي پولي گذارد. سياستنمي ريتأثروي موجودي یا اشتغال 

هاي بزرگ و در مورد بنگاه یژهو بههاي اعتباري، گذاري یا کاهش محدودیتکاهش سرمایه

 قدیمي باشد.

ارتباط بين ضعف کنترل داخلي و »(، در تحقيقي با عنوان 2018همکاران )و  1یينگچي

هایي که داراي پرداختند. به این نتيجه رسيدند که شرکت «شرکتگذاري و ارزیابي سرمایه

دهند و کاهش نميگذاري خود را ي اعتباري و سرمایهبند رتبهکنترل ضعف داخلي است 

ي ارتباط مثبت گذار هیسرماها بهتر است و بين کنترل ضعف داخلي و عملکرد سهامي آن

 وجود دارد.

ي تجاري، ها گروهوابستگي به  ريتأث» با عنوان(، در تحقيقي 2017و همکاران ) 2موتاکين

 کننده لیتعدپرداختند. هدف این تحقيق بررسي نقش  «يحسابرسمدیریت سود و کيفيت 

ها و مدیریت سود در کيفيت حسابرسي در ارتباط بين وابستگي گروه تجاري شرکت

 2005از سال  يقموردتحقباشد. دوره زماني اقتصاد نوظهور بنگالدش در آسياي جنوبي مي

هاي تجاري باشد. نتایج تحقيق نشان داد وابستگي به گروهي بورسي ميها شرکت 2013 يال

                                                           
1 yingqi 
2 mottakin 
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 ريتأثمثبت دارد و با افزایش کيفيت حسابرسي از شدت این  ريتأثبر اقالم تعهدي اختياري 

 شود.کاسته مي

هاي تجاري: مدیریت سود در گروه»(، در تحقيقي به بررسي 2014) 1دلوف و بيوسلينک

 که داد نشان هاپرداختند. نتایج تحقيق آن «سازي سلب مالکيت؟هاي مالياتي یا پنهانانگيزه

 هايشرکت با مقایسه در باالتري سود مدیریت تجاري، هايبه گروه وابسته هايشرکت

 با هايشرکت در سود مدیریت که داد نشان هاآن پژوهش دارد. همچنين نتایج مستقل

 همچنين است. ترشایع گروه هايشرکت سایر با در مقایسه درصد( 100) کامل مالکيت

 به وابسته هايشرکت در مالياتي باانگيزه سود که مدیریت دهدمي نشان پژوهش این نتایج

 بيشتر است. مستقل هايبا شرکت مقایسه در تجاري هايگروه

بررسي تأثير نوسان جریان »(، در تحقيقي با عنوان 2016) 2ميشل کيفي و مونا یعقوبي

نتایج تحقيق پرداختند.  «نقد بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهي در سررسيدهاي مختلف

هاي از آن است که افزایش انحراف معيار نوسان جریان نقد شاهد کاهش بدهي ها حاکيآن

بلندمدت خواهيم بود. همچنين با افزایش انحراف معيار نوسان جریان نقد، شاهد کاهش 

هاي بلندمدت با سررسيد بيش از ده سال را مشاهده خواهيم کرد و این نتيجه براي بدهي

 مدت نيز منصور است. کوتاههاي بدهي

مشوق حقوق صاحبان سهام و ضعف »(، تحقيقي با عنوان 2012و همکاران ) 3بالسام

هاي مالي براي مالکيت  ها بررسي کردند چگونه اثر انگيزه انجام داند. آن «کنترل داخلي

از  آمده دست بهکند. نتایج  سهام، مدیران را به حفظ کنترل داخلي قوي در شرکت ترغيب مي

هاي کنترل داخلي در سطح شرکت  این تحقيق مبني بر این است که بيشتر ضعف

ها در ارتباط اما این ضعف محدودشده شدت بهتوسط صاحبان سهام  شده فراهم يها زهيباانگ

 مدیران. زهيباانگبيشتر است 

 :بيان است صورت زیر قابل بهپژوهش  ، فرضيهبا توجه به مطالب باالبنابراین 

H1: اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در مدیریت سود بر يداخل کنترل ضعف 

 .دارد معنادار ريتأث تهران بهادار

 . روش پژوهش3

                                                           
1Beuselinck and Deloof 
2 michel and yaghoubi 
3
 balsam 
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بر  ديتأکماهيت، یک تحقيق توصيفي با  ازلحاظهدف کاربردي و  ازلحاظاین تحقيق 

کند و از طرف دیگر،  بررسي مي وضع موجود را طرف ازیکروابط همبستگي است، زیرا 

نماید عالوه بر این،  رابطه بين متغيرهاي مختلف را با استفاده از تحليل رگرسيون، تعيين مي

گيرد و مبتني بر  مطالعات پس رویدادي )استفاده از اطالعات گذشته( قرار مي در حوزه

بهادار تهران و شده در بورس اوراق   ي پذیرفتهها شرکتهاي مالي  اطالعات واقعي صورت

 خواهد بود. تعميم قابلجامعه آماري  کل بهکه با روش استقرایي  سایر اطالعات واقعي است

 آماری و نمونه . جامعه3،1

در بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفتههاي تحقيق حاضر، شرکت يآمار جامعه 

 باشد.يم 1395 يلا 1391ساله از سال  5 يدوره زمان کی زيتحقيق ن ياست. قلمرو زمان

استفاده خواهد  غربالگريتحقيق حاضر براي تعيين نمونه آماري، از روش حذف  در

ها شرایط زیر را دارا باشند  جامعه آماري آن یي کههاشد. بدین منظور آن دسته از شرکت

 شوند.نمونه آماري انتخاب و مابقي حذف مي عنوان به

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند. 1390قبل از سال  .1

 باشد. هرسالاسفندماه  انیپا خیبه تار يشرکت منته يسال مال .2

 نداده باشند. يسال مال رييتغ موردبررسيدوره  يشرکت ط .3

 يگرو واسطه نگیهلد ،يگذار هیسرما يها جزء شرکت يتحت بررس يها شرکت .4

 نباشند. يمال

 ها در دسترس باشد. آن يها اطالعات و داده .5

مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته  طور بهمعامالت سهام شرکت  .6

 .باشد فتادهياتفاق ن یادشدهاز سه ماه در مورد سهام  شيب يباشد و توقف معامالت

 ها و اطالعات. روش و ابزار گردآوری داده3،2

 خواهد شد: يآور عهاي زیر جمبه روش موردنيازاین تحقيق اطالعات  در

ادبيات و پيشينه تحقيق  درزمينهاطالعات  يآور اي: از این روش براي جمعکتابخانه

اینترنتي،  هايشد. لذا با تحقيق کتب و مقاالت و جستجو در سایت استفاده خواهد

 خواهد شد. يآور جمع موردنيازاطالعات 

-براي آزمون فرضيه موردنيازآوري اطالعات اسنادي: جهت انجام تحقيق و جمع وشر

و  «آورد نوین ره»افزار  اطالعات از نرم يآور ها از این روش استفاده خواهد شد. جمع
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 «مدیریت تحقيق، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس اوراق بهادار»سایت اینترنتي 

 خواهد شد. يگردآور

 هاداده لیوتحل هیتجز. روش 3،3

بندي کرد، باید مرحله بعدي فرآیند ها را گردآوري و طبقهگر دادهتحقيق ازآنکه پس

ها معروف است را آغاز کند. این مرحله در تحقيق اهميت تحقيق که به مرحله تحليل داده

ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله دهنده تالشزیادي دارد، زیرا نشان

-ي قرار ميموردبررسه و ارزیابي آن ها را در جهت آزمون فرضيگر اطالعات و دادهتحقيق

ها را در گر باید اطالعات و دادهمهم است، این است که تحقيق آنچهدهد. در مرحله تحليل 

هاي تحقيق خود تحقيق و نيز ارزیابي فرضيه سؤاالتمسير هدف تحقيق، پاسخگویي به 

 ازيموردن اطالعات و هاداده نمودن آماده و محاسبات انجام منظور به مورد تحليل قرار دهد.

 خواهد شد. استفاده Eview افزار نرم از ها، آن تحليل همچنين و تحقيق

تحقيق حاضر از آمار توصيفي )جدول   ها و آزمون فرضيه براي تحليل آماري داده

فراواني، ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطي )ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون 

 است. شده استفادهچند متغيره( 

براي آزمون معنادار بودن مدل  ،tبراي آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسيون از آزمون 

 Fتابلویي یا ترکيبي( از آزمون ) ها داده، براي آزمون تشخيص نوع Fرگرسيون از آزمون 

 است. شده استفادهليمر و براي بررسي اثرات ثابت یا تصادفي از آزمون هاسمن 

 پژوهش یها افتهی. نتیجه 4

داخلي بر مدیریت سود  يها کنترلدار ضعف  فرضيه این پژوهش بيانگر تأثير معني

 باشد. شده در بورس اوراق بهادار تهران مي هاي پذیرفتهشرکت

 باشد: هاي آماري فرضيه اول پژوهش به شرح زیر مي فرضيه

: H0  شده در بورس  هاي پذیرفتهداخلي بر مدیریت سود شرکت يها کنترلضعف

 ندارد.اوراق بهادار تهران تأثير معنادار 

: H1  شده در بورس  هاي پذیرفتهداخلي بر مدیریت سود شرکت يها کنترلضعف

 دارد.اوراق بهادار تهران تأثير معنادار 

با توجه به نتایج مشخص شد که در مدل مشکل خودهمبستگي مرتبه اول قرار دارد و 

قرار ندارد؛ بدین منظور براي رفع مشکل  2.5تا  1.5واتسون در محدود  آماره دوربين
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( نتایج 1شود. جدول ) اضافه مي AR(1)خودهمبستگي مرتبه اول به مدل جز اخالل 

حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از رفع مشکل خودهمبستگي مرتبه اول با استفاده از 

 دهد: هاي ترکيبي نشان مي به روش داده Eviews8افزار  نرم

براي  شده محاسبه P-valueدهد،   ( نشان مي1گونه که نتایج مندرج در جدول ) همان

درصد و ضریب برآوردي آن منفي  5از سطح خطاي  تر کوچک ضعف کنترل داخليمتغير 

دار بر  تأثير معکوس و معنيضعف کنترل داخلي توان اظهار داشت  باشد، درنتيجه مي مي

که با  طوري شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ به هاي پذیرفته مدیریت سود شرکت

درصد کاهش  27/0، مدیریت سود به ميزان ضعف کنترل داخليدرصدي  افزایش یک

 و دار و سودآوري عالوه نتایج نشان داد که اندازه شرکت ارتباط معکوس و معني یابد. به مي

ارتباطي با  اندازه شرکتدار با مدیریت سود دارند و  سن شرکت ارتباط مستقيم و معني

 مدیریت سود ندارند.

و قدرت  درصدي که نشان از برازش خوب الگو 48همچنين با توجه به ضریب تعيين 

درصد تغييرات متغير  48توان گفت که  شده آن است؛ مي توضيح دهندگي متغيرهاي استفاده

 : نتایج برآورد فرضیه اول1جدول 

EMi,t= β0 + β1 LIi,t + β2 SIZEi,t +  β3 PROFi,t + β4 AGEi,t+ β5 ASi,t+ β 6 GROWi,t  +β7 MBit+  εit 

 متغیر
ضریب 

 برآورد شده

خطای 

 استاندارد
-t Pآماره 

value VIF 

 - 736/0 -324/0 546/1 -512/0 عرض از مبدأ

 004/1 000/0 -743/6 038/0 -259/0 افزایش نقدینگي

 038/1 000/0 -337/4 182/0 -793/0 اندازه شرکت

 247/1 000/0 956/15 239/0 657/3 سودآوري

 018/1 003/0 979/2 056/1 165/3 سن شرکت

Ar(1) 314/0- 023/0 253/13- 000/0 - 

 48/0         شده لیتعدضریب تعيين  62/0ضریب تعيين                      

آماره دوربين واتسون         

27/2 
 F  000/0احتمال آماره  F     672/4آماره 



   در شرکتهاي پذیرفته شده.... سود مدیریت بر داخلي کنترل ضعف تأثير بررسي  

 

161 
 

 -وابسته، توسط متغيرهاي مستقل مذکور قابل تبيين است و از آنجائي که آماره دوربين

توان گفت که در این مدل خودهمبستگي  (، مي2/2است ) 2واتسون این مدل نزدیک به 

عالوه نتایج مندرج در  بهارد )تأیيد یکي از مفروضات رگرسيون(. مرتبه اول وجود ند

درصد است و از آنجائي که  5تر از  کوچک Fآزمون  p-valueکه  دهد ( نشان مي1جدول )

% 95توان گفت این مدل با احتمال  دهد درنتيجه مي اعتبار کلي مدل را نشان مي Fآماره 

با این تفاسير فرضيه پژوهش پذیرفته . دار بوده و از اعتبار باالیي برخوردار است معني

 خواهد شد.
 های محدودیت، پیشنهادات و گیری نتیجه .5

در  سود مدیریتبر  يضعف کنترل داخل ريتأث يحاضر بررس قيهدف از تحق

یک فرضيه که به در بورس اوراق بهادار تهران بود که شامل  شده رفتهیپذ يها شرکت

حاصل  يکل جیبر طبق نتا پرداخته است. مدیریت سودبر  يضعف کنترل داخل ريتأث يبررس

 يبورس يها در شرکت يکه ضعف کنترل داخل دیمشاهده گرد ها ليوتحل هیتجز نیاز ا

بود  شده محاسبه نيتوب-وينسبت ک قیکه از طرمدیریت سود را بر  ياثرات معکوس تواند يم

آنان در  سودباعث کاهش  تواند يم يوجود ضعف کنترل داخل گرید عبارت بهداشته باشد؛ 

 گردد. ياتيعمل يها یيدارا

 اظهار نمود که توان يم مدیریت سودبر  يمعکوس ضعف کنترل داخل ريخصوص تأث در

از منابع موجود  تر نهيتر و به باشند، سبب استفاده درست تر يقو يداخل يها کنترل هراندازه

تحقيق به نتيجه حاصل از این  توجه با .ابدی شیمنافع افزا نیا یيکاراو  رديگ يصورت م

و وقایع نامساعدي که در  سود شرکتمبني بر تأثير معکوس ضعف کنترل داخلي بر 

توجه ضرورت آید  هاي داخلي بر عملکرد شرکت به وجود مي راستاي عدم توجه به کنترل

گردد لذا  احساس مي ازپيش بيش ها شرکتدر  قوي و مؤثرداخلي  هاي کنترل سازي و پياده

مؤثر و  فرآیندي عنوان بهداخلي همواره  هاي کنترلبه ها  مدیران شرکتکه  گردد پيشنهاد مي

، رسيدن به اهداف واحد تجاري و عاملي مهم جهت پيشگيري از اشتباهات الزم جهت

با طراحي و اجراي این نتایج همواره و با عنایت به قلمداد کرده  ها ها و تحریف تقلب

وجود نقاط ضعف  ازآنجاکه شرکت گردد. سودتنزل ، مانع از وقوع مؤثرداخلي  هاي کنترل

و کاهش نقدینگي در راستاي نمایندگي  هاي هزینهه افزایش داخلي ب هاي کنترلدر 

ها  شود شرکت گردد همواره پيشنهاد مي هاي عملياتي مي گذاري و باال بردن دارایي سرمایه
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گذاري در  ها و استفاده از منابع و سرمایه گذاري در شرکت جهت باال بردن سرمایه

 اندازي یک سيستم مالي در خصوص راههاي عملياتي همواره به بررسي نحوه تأمين  دارایي

 گذاري اقدام نمایند. گذار و افزایش سرمایه کنترل داخلي اثربخش در راستاي جذب سرمایه

سطح درآمدهاي هاي داخلي قوي که  سازي کنترل هاي پياده بودن هزینه با توجه به باال

در ، منجر به کاهش سودآوري و یا ایجاد ناپایداري درنهایتو  دهد ميشرکت را کاهش 

شود سازمان بورس اوراق بهادار و سایر واحدهایي  گردد همواره پيشنهاد مي سازمان مي

مالي و  ازنظرها در ایجاد سيستم مؤثر کنترل هم  نظير سازمان حسابرسي با حمایت شرکت

ها  این سيستم مؤثر در شرکتسازي  ساز پياده فرستادن نيروهاي متخصص زمينه ازنظرهم 

 گردند.
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