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بتر   زیت ن ینتدگ ینما یهتا  نهیکاهش در هز قیاز طر یداخل یها کنترل تیفیکه ک

 اثرگذار است. ها شرکتسود  تیریمد

 ی.ندگینما یها نهیهزی، مدیریت سود، داخل یها کنترلکیفیت  :یدیلک یها واژه

 مقدمه

 ۀدر حووز  قیتحق اتیاز ادب یتوجه بخش قابل 1سود تیریموضوع مد ر،یاخ ۀدو ده در

چنگ و همکاران، ؛ 2002وبروگن و همکاران، را به خود اختصاص داده است ) یحسابدار

بووده اسوت؛    ریو اخ یهوا  سوود در دهوه   تیریمود  یصووود  ریدهنوده سو   . شواهد نشوان (2012

اند  شده داریپد ازهایالمتا بر سهام و حق یهای پاداش مبتن طرح ر،یاخ یها خصوص در سال به

کورنووت و متهورانووه هسووتند ) یدر رابطووه بووا ا مووال حسوابدار  یقوو  ییهووا کننووده هیووکوه توج 

و 2انرونچون  ییها شرکت گذشته یها دهه یها ییرسوا یدر پ ،ی(. از طرف2002همکاران، 

 یسود  ملو  تیریسود به وجود آمده است و مد تیرینسبت به مد یمنف ی، نگرش3ورلدکام

 افتنیو  ن،ی(؛ بنوابرا 1329 ،یبهوار مقودم و کووه   ) گردد یمحسوب م ها شرکت یابر آور انیز

 تیو سوود از اهم  تیریا مال آن و  وامول مور ر بور مود     یسود، ابزارها تیریمد یها زهیانگ

-سواربینز  قوانون  ، تصووی  هوای موالی   رسووایی این بود از همچنین  برخوردار است. یفراوان

 این قانون تصوی  با کرد. جل  داخلی های کنترل به ازپیش بیش را مدیریت توجه 4آکسلی

ع گردید کوه بوه لحوان تنووع الزاموات و      وض  ام سهامی یها شرکت برای متوددی الزامات

 شود. اش، قانون موتبر و نافذی محسوب می دامنه تأ یرگذاری

کننوده و آ وار و نتوایق نقواف ضوو        به بررسی  وامل تویوین  یتحقیقات بسیارتاکنون 

اسوکافی و  ازجملوه   اند. تحقیقوات اولیوه   پرداختهبر آن  مر رو  وامل نترل داخلی بااهمیت ک

و  (2019بواور )  ،(2012ونوگ و همکواران )  اخیور نییور    یهوا  پژوهشیا  ،(2002همکاران )

هوای شورکت همچوون     نقاف ضو  و ویژگوی  ارتباطی بین این (2012همکاران )گلیسون و 

گوذاری   ، سودآوری شورکت و سورمایه  اندازۀ شرکتپیچیدگی شرکت، تغییرات سازمانی، 

نشوان  و مودیریت سوود    اجتنواب مالیواتی  ، کیفیوت اطع وات،   های داخلوی  منابع روی کنترل

دسوتورالومل   32 ۀهوادار در راسوتای مواد   در کشور ما نیوز سوازمان بوور  و اورا  ب   . اند داده
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 دسوتورالومل  نووی   پویش  انتشوار  به ، اقدام1391در سال  تهران بهادار اورا  پذیرش بور 

بور  . ر تهوران کورده اسوت   بهادا اورا  بور  در شده پذیرفته ناشران برای داخلی های کنترل

 نتوایق  موورد  در بایود  و اسوت  داخلی کنترل ا ربخشی ارزیابی مسئول مدیریتطبق این ماده 

 رو نیو ا(؛ از 1391، اورا  بهوادار  و بوور   سازمان) کند تهیه گزارش داخلی کنترل ارزیابی

 داخلی اهمیت بسزایی دارد. یها کنترلبر  مر ربررسی  وامل 

طوور گسوترده در    ، بوه آنهاهای مرتبط با  روابط نمایندگی درون شرکت و هزینهاز طرفی 

نمایندگی قوراردادی اسوت کوه     همورد بررسی قرار گرفته است. رابط ها شرکتادبیات مالی 

 نووان نماینوده از جانو  خوود      چند نفر مالوک، شوخد دیگوری را بوه     ایموج  آن یک  به

سوهامداران بایود مخوارجی را     و کننود  یمو  ضیتفوو  یگیری را به و منصوب و اختیار تصمیم

تا بتوانند منوافع مودیران را بوا خوود همسوو کننود. ازآنجاکوه چنوین مخوارجی           متحمل شوند

جنسن ) شدهنامیده  های نمایندگی آید، هزینه نمایندگی پدید میه رابط یریگ شکل واسطه به

. درواقوع،  شوود  یمشرکت ایجاد  تیریبه دنبال جدایی مالکیت و مد و (1929لینگ،  و مک

برخعف هدف  تیریکنند و اگر مد سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار می

گیووری و  موول کنوود،  اصوولی شوورکت، یونووی حووداکثر کووردن  ووروت سووهامداران، تصوومیم 

 (.2011، یحوارر  سووادجانی و  عموه  های نمایندگی خواهند شود )  سهامداران متحمل هزینه

ش یدر جهوت افوزا   یت سود به  نوان ابزاریری، از مدها شرکتران یمدنمودند  اد امحققان 

ت سووود در یریموود نموووده وت( اسووتفاده کش ارزش شوورینووه افووزاخووود )و  یمنووافع شخصوو

همکواران،  گلیسوون و  ؛1329تقوی و همکاران، ) و نه سودمند استفرصت طلبانه  ها شرکت

کنترل داخلی توسط مودیریت   یها گزارش ۀارار 1392با توجه به اینکه از سال  حال .(2012

 یها کنترلبر رابطه بین  2نمایندگی یها نهیهز ریتأ  هیچ پژوهشیتاکنون الزامی شده است و 

بوه منیوور توسووه ادبیوات پژوهشوی در ایون        ،داخلی و مدیریت سود را سنجش نکرده است

های نماینودگی بور رابطوه     هزینه ایآزمینه، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که 
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در بوور  اورا    شوده  رفتوه یی پذهوا  شرکتسود  تیریو مد یداخل یها کنترل تیفیک انیم

 ر؟یخ ایدارد  ریبهادار تهران تأ 

 پیشینۀ پژوهشو  نظری مبانی

 سود تیریو مد 9یداخل یها کنترل تیفیک انیارتباط م

  وامول  نیتور  مهوم از  یکو ی یاقتصواد  یواحودها  در یکنترل داخلو  یها سامانهاستقرار 

و  نیقووان  تیو ر ا ،یموال  تیو شوفاف  ییپاسوخگو  یارتقا ات،ی مل ییو کارا یتحقق ا ربخش

و  هوا یحاج) رود یمو به شمار  یمال یها استفادهاز تقل  و سوء  یریشگیمقررات و کمک به پ

از  انحوراف مودیریت سوود واقووی را     (2009ی )ویچووهر رکوه   . در حوالی (1394 همکاران،

نفووان دربواره    یاز ذ یبه منیور گمراه کردن برخ رانیتوسط مدی اتی مل ی اد یها تیفوال

 نیو ا .دانود  یمو  برآورده شده اسوت  اتی مل یروند  اد در یمال یگزارشگر که اهداف نیا

 ی، ولو کنود  یمو  یگزارشوگر  را قادر به برآورده سواختن اهوداف   تیریاگرچه مد ها انحراف

ی ضوو  کنتورل داخلو    یاگور در شورکت   ،نی. بنوابرا دهد ینم شیشرکت را افزا ارزش لزوماً

پوررضوا،  ) خواهود بوود   شتریسود ب تیریدر آن شرکت احتمال انجام مد ،داشته باشد وجود

1399). 

اطع وات   ی دم تقارن اطع وات، افشوا   هی( و نیری)کارگزار تی امل هیاسا  نیر بر

سوهامداران   یمهوم بورا   یراهکوار  هیدر بوازار سورما   شوده  رفتهیی پذها شرکت یکنترل داخل

 یکنتوورل داخلووی بووا هووا شوورکت. اسووت تیریموود یینقووش پاسووخگو یفووایا یجهووت بررسوو

و کارآمود   یو کارکنوان سوا    یقوو  تیو فینیام سنجش ک کیممکن است فاقد  تر،  یضو

 یریو گ اتکوا بواال انودازه    تیو و قابل نانیبا اطم توان یرا نم آنهاو منافع  ها نهیهز ن،یباشند؛ بنابرا

 تیریو مود  رانیتوسط مد یاحتمال تقل  در اطع ات مال یطیشرا نیدر چن جه،ینمود. درنت

  2یداخلو  یهوا  کنتورل  تیو فیکوه ک  شوود  یفور  مو   نی. پو  چنو  افوت یخواهد  شیسود افزا

 (.2019یینگ، ) سود در ارتباف است تیریصورت موکو  با مد به
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خوود   یمنوافع شخصو   شیدرصدد افزا یطور ذات توجه داشت که افراد در جاموه به دیبا

حوداکثر کوردن منوافع     یمندند در راسوتا  قا ده مستثنا نبوده و  عقه نیاز ا زین رانیبوده و مد

واحود   یمال تیاز وضو یمطلوب ریخود، تصو یشغل تیموقو تیو تثب یرفاه اجتما  ،یشخص

مووارد   یکوه در برخو   نجاستی. مشکل اندیاراره نما نفعیافراد ذ ریسابه سهامداران و  یتجار

ازجملوه سوهامداران    نفووان یذ ریمنوافع سوا   شیافوزا  یدر راسوتا  رانی روت مود  شیالزاماً افزا

 نفوع یذ یهوا  گوروه  ریو سا رانیمنافع مد انیم یی دم همسو انگریامر ب نیا قتی. در حقستین

و مالکوان،   رانیمود  انیو تضواد منوافع م   یگورفتن تئوور   نیربا در  ،. لذااست یدر واحد تجار

منیوور حوداکثر     سوود بوه   تیریمود  یالزم بورا  زهیاز انگ توانند یم یتجار یحدهاوا رانیمد

 .(2019و فیلیپ ،   اب) کردن منافع خود برخوردار باشند

ممکون   رانیدر تضواد اسوت، مود    گریکود یو سهامداران بوا   رانیاهداف مد که یهنگام

خووود اسووتفاده نموووده و اطع ووات   یازهووایدر جهووت منووافع و ن یاطع ووات یاسووت از برتوور

باشد،  شتریو سهامداران ب رانیمد نیرا به سهامداران اراره دهند. هر چه اختعفات ب یرواقویغ

 نیو . بوا توجوه بوه ا   (2019رشوید،  ) خواهنود بوود   یاخعقو  یهوا  یریمستود درگ شتریب رانیمد

 جواد یسوب  ا  یراحتو  بوه  یو  دم تقوارن اطع وات   یندگینما ساز و کار ،ینیر لیوتحل هیتجز

 یرفتوار  امود یسوود خوود پ   تیریچراکوه مود   شوود،  یسود م تیریو مد یندگینما یها نهیهز

موجوود در   یشوواهد تجربو   یاسوت. محتووا   تیریسهامداران و مد نیب یندگینما یها نهیهز

موبهم و   یا سوود تاانودازه   تیریو مود  ینودگ ینما یهوا  نهیپژوهش مربوف به رابطه هز اتیادب

. ردیو گ یبوا اهوداف متفواوت انجوام مو      رانیسوود توسوط مود    تیریچراکه مود  ،استدوپهلو 

انجوام شوود، در آن    رانیطلبانوه توسوط مود    سوود بوا اهوداف فرصوت     تیریمد که یدرصورت

را نشوان   ییسوود بواال   تیریدارند، مد یشتریب یندگینما یها نهیکه هز ییها شرکتصورت 

دارد.  یمثبتو  ۀرابط یندگیسود با شدت تضاد نما تیریمد زانیم گر،ید ی بارت به خواهند داد.

نباشد، در آن صورت انتیوار   رانیمد یسود در جهت منافع شخص تیریمد که یاما درصورت

برخووردار   ینییسوود پوا   تیریباال، از مد یندگینما یها نهیهز یی داراها شرکتکه  رود یم
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 دهنود  یخود انجام نم یرا در جهت منافع شخص دسو تیریمد رانیمد نکهیباشند، به خاطر ا

کارگزار کاهش داده شوود،  -رابطه کارگمار یدهااگر تضا (.2002 ،جیراپورن و همکاران)

بوه   تواند یو م افتهی لیتضادها شده است، تقل نیا لیکه خود با ث تسه یندگینما یها نهیهز

 رانیمد انیتضاد منافع م هیبا در نیر گرفتن نیر ،سود کمک کند. لذا تیریکاهش سطح مد

منیوور   سوود بوه   تیریمود  یبرا زمال زهیاز انگ توانند یم یتجار یواحدها رانیو مالکان، مد

 یهوا  نوه یکوه هز  گوردد  یفر  مو  نیچن ن،یحداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند؛ بنابرا

 (.2019یینگ، ) سود در ارتباف است تیریبا مد میطور مستق به یندگینما

 پیشینۀ پژوهش

ی هوا  کنتورل ی به مطالوه ارتباف بین کیفیت افشوا اطع وات   ا مقالهدر  (2010کورینگ )

 یکنتورل داخلو   اطع وات  یکه افشوا  دهد ینشان م قینتاداخلی و هزینه نمایندگی پرداخت. 

با طور ضمنی  به امانمایندگی ندارد؛  نهیبا هز یدار موناو  یمنفطور شفاف و واضح ارتباف  به

مثبوت  ه، دارای ارتبواف  شد یریگ اندازهها  ییگردش دارااز طریق نسبت که نمایندگی  نهیهز

در پژوهشوی بوه بررسوی توأ یر کیفیوت حسابرسوی بور         (2013ون راونستین ) .است و مونادار

ی کنتوورل داخلووی در دوران پوو  از وضووع قووانون هووا ضووو ارتبوواف میووان موودیریت سووود و 

بوا نقواف ضوو  بوا اهمیوت در       یهوا  شورکت آکسلی پرداخت. نتایق نشان داد کوه   -ساربینز

اقوعم   ی داخلی، اقعم توهدی اختیاری بیشتری داشته و شودت کواهش درآمودهای   ها کنترل

بوا نقواف ضوو  بوا      یها شرکتبیشتر است. همچنین نتایق نشان داد که مدیران  آنهاتوهدی 

و در هنگوام کیفیوت    انود  نمووده ی داخلی، بیشتر اقدام به مودیریت سوود   ها کنترلاهمیت در 

 کمتر بوده است. مجموع درحسابرسی باال، نقاف ضو  با اهمیت افشاء شده 

حاکمیت داخلی را بر مدیریت سود واقووی   ریتأ در پژوهشی  (2012گ و همکاران )چن

بور تصومیم    هوا  شورکت آمریکایی بررسی نموده و دریافتند مودیران اجرایوی    یها شرکتدر 

. همچنین آنها بیان نمودند میوزان مودیریت سوود واقووی     گذارند یم ریتأ شرکتی  یها یریگ

در تحقیقوی بوه    (2019یینوگ )  کواهش یابود.   هوا  شورکت از طریق مدیران اجرایوی   تواند یم

هوای نماینودگی و مودیریت سوود      ارزیابی ارتباف میان افشای اطع ات کنترل داخلی، هزینه
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 توانود  یمو پرداخت. نتایق تحقیق او حاکی از آن بوود کوه افشوای اطع وات کنتورل داخلوی       

های نمایندگی تحت تأ یر قورار دهود؛ چراکوه بهبوود افشوای       مدیریت سود را از طریق هزینه

های نمایندگی را کواهش داده و نهایتواً    مر ری هزینه طور به تواند یماطع ات کنترل داخلی 

 اقدامات مدیریت سود را تقلیل دهد.

رل داخلی مربوف به مالیات را مورد بررسوی  کنت یها ضو  (2012گلیسون و همکاران )

 تور  سوهل شرایط را بورای مودیریت سوود    غیرمو ر داخلی  یها کنترلقرار داده و دریافتند که 

داخلی مربووف بوه مالیوات موجو       یها کنترلهمچنین بیان نمودند که اصعح  آنها. کند یم

 .  شود یممحدود شدن مدیریت سود بواسطه توهدات مالیاتی 

 یها نهیآزاد و هز ینقد یها انیجر ریتأ  یقیدر تحق (1392) ی و همکارانمحمودآباد

 یابیو شوده در بوور  اورا  بهوادار تهوران ارز     رفتوه یی پذهوا  شورکت بر  ملکورد   یندگینما

 اموا  نود؛ افتیآزاد دسوت   ینقود  یهوا  انیو جر هینقض فرضو  نهیدر زم یبه شواهد آنهانمودند. 

در  ینودگ ینما یتئوور  دییو منیوور تأ   و  ملکورد بوه   یندگینما یها نهیهز نیب یرابطه مونادار

بوه   یا در مقالوه  (1393) یو کعنتور  یکشوتل  ینومت .یافت نکردند نبور  اورا  بهادار تهرا

 یهوا  نوه یو هز یواقوو  یهوا  تیو کواری فوال  بور دسوت   یسوود مبتنو   تیریمود  نیرابطه ب یبررس

حاصل  قیشده در بور  اورا  بهادار تهران پرداختند. نتا رفتهیی پذها شرکتدر  یندگینما

 دیو تول یهوا  نوه یو هز یر واد یغ یاتیو  مل ینقود  یها انیکه جر دهد ینشان م آنهااز پژوهش 

 ینودگ ینما یها نهیبا هز ی( ارتباف موناداریسود واقو تیریمد یارهای نوان مو  )به یر ادیغ

 دارند.

اطع وات و   یافشوا  تیفیک نیرابطه ب یبه بررس قیدر تحق (1393) ی و همکارانخواجو

 قیشده در بور  اورا  بهادار تهران پرداختند. نتا رفتهیی پذها شرکت یندگینما یها نهیهز

 یافشوا  تیو فیکه در بور  اورا  بهادار تهران، ک بوداز آن  یاز پژوهش حاک مدهآ دست به

در  (1394) و همکوواران مقوودم نوودارد. ینوودگینما یهوا  نووهیبوور هز یمونووادار ریاطع وات تووأ  

سوود   تیو فیبور ک  یداخلو  یهوا  کنتورل  تیو فیو ک سوک یر تیریمود  ریتوأ   یبه بررس یا مقاله
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 تیو فیک نینشان داد ب قیدر بور  اورا  بهادار تهران پرداختند. نتا شده رفتهیی پذها شرکت

 یوجوود دارد. از سوو   یمونوادار  میارتباف مسوتق  ها شرکتسود  تیفیو ک یداخل یها کنترل

سوود   تیو فیو ک سوک یر تیریمود  نیاز  دم وجود ارتباف مونادار بو  یآنان حاک قینتا گرید

 بوده است. ها شرکت

ت سوود  یری، مود یندگینمانه یبر هز یت حسابرسیفکی ریتأ به بررسی  (1399) کرمشاهی

پرداخوت. وی   رفته شده در بور  اورا  بهوادار تهوران  یپذ یها شرکتدر  یارکو محافیه 

 .ابود ی یمو ش یافوزا  یارکو محافیوه   و ینودگ ینوه نما یهز یت حسابرسیفکیش یبا افزادریافت 

 . ابدی یماهش کت سود یری، مدیحسابرست یفکیش ین با افزایهچن

وجود دارد که ا تقاد  یلی، دالپیشینۀ پژوهشمبانی نیری و در نیر گرفتن  در مجموع با

کوواهش در  قیووسووود را از طر تیریموود ،یداخلوو یهووا کنتوورل تیووفیبهبووود ک میداشووته باشوو

و مسوارل   یداخل یها کنترل تیفیک تی. با توجه به اهمدهد یکاهش م ،یندگینما یها نهیهز

شرکت، پوژوهش حاضور در    یگذار هیاسرم ماتیسود بر تصم تیریمد تیو اهم یندگینما

بوه   دنیبخشو  یآگواه  نیو همچنو  یحسوابدار  یهوا  نموودن پوژوهش   تور  یبوه غنو   ازین یراستا

 یهوا  کنتورل  تیو فیک انیو های نمایندگی بر رابطه م هزینه ایجهت که آ نیدر ا گذاران هیسرما

 .پردازد یم ،است رگذاریسود تأ  تیریو مد یداخل

 پژوهش یها هیفرض

تودوین   ریو زفرضویه   دو بور مطالووات گذشوته،    یمورور ی و نیر یها بر اسا  استدالل

 :استگردیده 

 موکو  دارد. ریتأ  ها شرکتسود  تیریبر مد یداخل یها کنترل تیفیک :فرضیۀ اول

کواهش در   قیو از طر هوا  شورکت سوود   تیریبور مود   یداخلو  یهوا  کنترل تیفیک: فرضیۀ دوم

 موکو  دارد. ریتأ  ،یندگینما یها نهیهز

 پژوهش شناسی روش

 ثیو و از ح گیورد  یقورار مو   یکواربرد  یهوا  هدف در زمره پژوهش نیر ازپژوهش  نیا

آن  یکوه طو   است)نیمه تجربی( پ  رویدادی و  یاز نوع همبستگ یفیتوص یروش، پژوهش
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از روش و  (1392 ،دالورنمووده )  یرا گوردآور  یا و کتابخانوه  یدانیو م یهوا  افتهیپژوهشگر 

چنود   ایو  کیو حاضر به دنبال کش   لوت   قیتحق .دینما یماستفاده  یبیترک یها داده لیتحل

مربووف   یها داده یآور را با جمع ریدو متغ نیبلکه قصد آن را دارد که رابطه ب ست،ین دهیپد

پوژوهش از منوابع    اتیو و ادب ینیور  یمبوان  یآور جموع  یپژوهش برا نیا در. دینما  یتوص

در  شوده  رفتوه یپذ یهوا  شورکت ی مال یها صورت ها از داده لیوتحل هیتجز یو برا یا کتابخانه

در پوژوهش   .شوده اسوت  اسوتفاده   نیآورد نو افزار ره نرمبه همراه بور  اورا  بهادار تهران 

شوده و بورای    یبنود  طبقوه اکسول   افوزار  نورم طریوق   از شوده  یآور جموع  یهوا  داده حاضور 

 2(LSبوا روش حوداقل مربووات )    ی آمواری از رگرسویون خطوی چندگانوه    هوا  لیوتحل هیتجز

 استفاده شده است.

 تهوران  بهادار اورا  بور  در شده رفتهیپذ یها شرکتپژوهش کلیه  این جاموۀ آماری

؛ بنابراین از نیور افوق زموانی طوولی محسووب      است 1392 یال 1329ی ها سال بازۀ زمانی در

 اسوتفاده گردیوده و  سوامانمند   حوذف  روش از یریو گ نمونه برای پژوهش، این در .شود یم

خواهود بوود کوه دارای     جامووۀ آمواری   در موجوود  یهوا  شورکت  تووداد  با برابر نمونه حجم

 باشند: زیر شرایط

  در بوور    1392شده و تا سال  در بور  اورا  بهادار تهران پذیرفته 1329قبل از سال

 ند.باش  فوالیت داشته

 بوازۀ   در و باشد اسفندماه پایان به منتهی آنها مالی سال قابلیت مقایسه، افزایش به لحان

 نداده باشند. مالی سال تغییر 1392الی  1329ی ها سال زمانی

 و موالی،   یگور  گوذاری، واسوطه   ی سورمایه هوا  شورکت ها و مرسسات مالی،  بانک جزء

 .نباشنددارند،  یا ی هلدینگ، که ساختار گزارشگری جداگانهها شرکت

  هوای   صوورت  یحیتوضو  یهوا  ادداشوت یخصووص   به) آنهاموردنیاز  مدیریتیاطع ات

 در دستر  باشد.مدیره(  هیئتهای فوالیت  ی و گزارشمال
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 موموول   دوره اسوتثنای  بوه  آن سوهام  مووامعت  1392الی  1329ی ها سال بازۀ زمانی در

 باشد. نشده متوق   مومی، مجمع برگزاری برای

شوده  انتخواب   ی نوان نمونه آمار شرکت به 99فو  توداد  یها تیپ  از ا مال محدود

بوورای . اسووت مشوواهده 922(، توووداد 1392-1329پووژوهش ) ۀاسووت کووه بووا توجووه بووه دور 

نوین، گزارش حسوابر  مسوتقل    آورد ره افزار نرممورد نیاز پژوهش از  یها دادهگردآوری 

 استفاده شده است. مدیره هیئتو گزارش 

 آنها یریگ اندازه ۀو شیو متغیرهای تحقیق
 متغیر وابسته

 نووان متغیور وابسوته تحقیوق از مویوار اقوعم توهودی         گیری مدیریت سود به برای اندازه

را کنتورل نمایود، آنهوا را بوه توأخیر       آنهوا توانود   استفاده خواهد شد که مدیریت می اختیاری

(. 1329 ،همکواران  و مهرانیرا تسریع نماید ) آنهاانداخته یا حذف کند و یا  بت و شناسایی 

استفاده خواهد شد کوه   (1999کاسنیک ) یالگودر تحقیق حاضر برای محاسبه این متغیر از 

 یالگوو گیری مدیریت سود  های متنوع اندازه الگواست. به این دلیل از میان  1ۀ به شرح رابط

نوژاد و   یوقووب گردد که بر اسا  تحقیوق   کاسنیک جهت سنجش مدیریت سود استفاده می

کاسونیک بووده کوه بوا      یالگوو جهت سنجش مدیریت سود  الگو، بهترین (1391همکاران )

 .استجاموه بور  اورا  بهادار تهران بیشترین سازگاری را دارا 

(1) TACit / TAit-1 = α0(1/ TAit-1) + α1((∆REVit - ∆RECit) / TAit-1) + α2(PPEit / 

TAit-1) + α3(∆CFOit/ TAit-1) + eit 

هوای   جمع اقعم توهدی )سود قبل از اقعم غیرمترقبه منهای جریوان  ،TACit؛ که در آن

بورای   tهوا در ابتودای سوال     جموع دارایوی   ،TAit-1؛ iبرای شورکت   tنقدی  ملیاتی( در سال 

تغییورات   ،RECit∆؛ iبورای شورکت    tتوا   t-1تغییرات درآمد طی سال  ،REVit∆؛  iشرکت 

ارزش ناخوالد امووال،    ،PPEit؛ iبرای شورکت   tتا  t-1ها و اسناد دریافتنی طی سال  حساب

هووای نقوود  تغییوورات جریووان ،CFOit∆؛ iبوورای شوورکت  tآالت و تجهیووزات در سووال  ماشووین

  است. های رگرسیون مجموع باقیمانده ،eit؛ iبرای شرکت  tتا  t-1 ملیاتی طی سال 
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جهت محاسبه اقوعم توهودی غیراختیواری در     α3و  α0 ،α1 ،α2سپ  ضرای  برآوردی 

 گردند. استفاده می 2ۀ رابط

(2) 
NDAit = NDACit / TAit-1 = ά0×(1/ TAit-1) + ά1×((∆REVit - ∆RECit) / TAit-1) + 

ά2×(PPEit / TAit-1) + ά3×(∆CFOit/ TAit-1) 
 

 گردد. محاسبه می 3ۀ اقعم توهدی اختیاری از طریق رابط سپ 

(3) DAit = (TACit / TAit-1) - NDAit  

 نوان شاخصی جهت سونجش مودیریت    از قدر مطلق اقعم توهدی اختیاری به آخر در

شوود. چنانچوه مقودار قودر      ( نشان داده موی |DA|پ  با نماد )  این گردد و از سود استفاده می

 دهنده مدیریت سود بیشتر است و بالوک . مطلق اقعم توهدی اختیاری بیشتر باشد، نشان

 متغیر مستقل

بوه   مسوتقل  نووان متغیور    های داخلوی بوه   حاضر جهت سنجش کیفیت کنترل قیدر تحق

( از 1394 حاجیهوا و محمدحسوین نوژاد،   ؛ 1394جاوید و همکواران،  های ) پیروی از پژوهش

گردد که از گزارش حسابرسوان   استفاده می (ICW) داخلی های نقاف ضو  بااهمیت کنترل

آید. با توجه به اینکه در گزارش حسابرسی تنهوا نقواف ضوو  بااهمیوت      مستقل به دست می

گردد و از اراره همه نقواف ضوو  کوه      نوان بند شرف اراره می های داخلی شرکت به کنترل

در تحقیق حاضور هموه    .گردد پرداخته است پرهیز می آنهاحسابر  قبعً در نامه مدیریت به 

 نووان نقواف ضوو  بااهمیوت      هوای داخلوی بوه    هوای کنتورل   بندهای شرف مربوف بوه ضوو   

صوورت کوه اگور شورکت حوداقل یوک        های داخلی در نیر گرفته شده اسوت. بودین   کنترل

در نیور   0صوورت  ودد   و در غیور ایون    1ضو  در سیستم کنترل داخلی داشته باشود  ودد   

 .شود گرفته می
 کننده متغیر تعدیل

 نیتوامول بو   قیو از طرکننده   نوان متغیر تودیل به یندگینما یها نهیهزدر تحقیق حاضر 

نقود   انیو محاسوبه جر  ی. بورا گوردد  یمو  یریگ اندازه نقد آزاد یها انیرشد و جر یها فرصت

 یهوا  انیو جر، الگوو  نیاستفاده خواهد شد که بر اسا  ا (1929لن و پولسن ) یالگوآزاد از 
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بهوره   نوه یبه اضافه هز ها، اتیقبل از استهعک و به کسر مجموع مال یاتینقد آزاد از سود  مل

 گوردد  یاستاندارد م ها ییبر مجموع دارا میو با تقس دیآ یبه دست م یپرداخت یمیو سود تقس

 FCFنقد آزاد با نمواد   انیجر ریحاضر متغ قی. در تحقگردد ی( محاسبه م4رابطه ) قیو از طر

 .شود ینشان داده م
(4) FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV - CSDIV) / ASSET 

سووود  ملیوواتی قبوول از کسوور هزینووه    ،INCهووای نقوود آزاد؛  جریووان ،FCF؛ کووه در آن

سوود پرداختوی بوه     ،PSDIVهزینوه بهوره؛    ،INTEXPمالیات بر درآمد؛  ،TAXاستهعک؛ 

جموع ارزش   ،ASSET و سود پرداختی بوه سوهامداران  وادی؛    ،CSDIVسهامداران ممتاز؛ 

 .  است ها دفتری دارایی

اسوتفاده   ساده( یالگو) های رشد از شاخد کیوتوبین گیری فرصت همچنین برای اندازه

های شرکت بوه دسوت آموده و بور      ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی گردیده که از تقسیم

 گردد: محاسبه می 2ۀ اسا  رابط
(2) Qs=

                                       

        
 

 ،EMVOPSILOYارزش بازار سهام  ادی در پایوان سوال؛    ،VOCSILOY در آن: که

هوای بلندمودت    ارزش دفتری بدهی ،BVLTLILOYارزش بازار سهام ممتاز در پایان سال؛ 

هوووای جووواری در پایوووان سوووال؛   ارزش دفتوووری بووودهی ،BVCLILOYدر پایوووان سوووال؛ 

 .است ها در پایان سال ارزش دفتری کل دارایی ،BVTAILOYو

هوای نماینودگی توابوی از     ازاین ذکر گردید، در پژوهش حاضر هزینه طور که پیش همان

هوای نقود آزاد در نیور     هوای رشود( و جریوان    کیوتوبین )نماینده فرصوت توامل بین شاخد 

هوای   ( بیانگر هزینوه 9بودن نتیجه رابطه ) گردد. باالتر محاسبه می ۀه شرح رابطگرفته شده و ب

در تحقیوق حاضور    .استهای نمایندگی پایین  تر بودن آن بیانگر هزینه نمایندگی باال و پایین

 شود. نشان داده می ACهای نمایندگی با نماد  متغیر هزینه
(9) AC=FCF*QS 
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 متغیرهای کنترلی

سوود  ملیواتی   (، رشود  SIZE) انودازۀ شورکت  از شش متغیر کنترلوی   حاضردر تحقیق 

(GROWTH)( اهووورم موووالی ،LEV( مالکیوووت نهوووادی ،)SHARE1 درصووود ا ضوووای ،)

استفاده گردیده که بوه  ( DUALو دوگانگی نقش مدیر امل ) (ID) مدیره هیئتغیرموظ  

 :هستندشرح ذیل 

که در پایوان   ها ییدارا ی مجموعارزش دفترلگاریتم طبیوی برابر است با : اندازۀ شرکت

رشود سوود    (.2010افوزا و حسون میورزا،    ؛ 2001فاموا و فورنچ،   ) شود محاسبه می tسال مالی 

جهت محاسبه رشد سود  ملیاتی از تغییرات سود  ملیاتی طی سال جواری و سوال   :  ملیاتی

مجمووع  از حاصول تقسویم ارزش دفتوری    : اهورم موالی شورکت    گردد. میقبل از آن استفاده 

فاموا و  ) شوود  محاسوبه موی   tدر پایوان سوال موالی     ها ییدارا بر ارزش دفتری مجموع ها یبده

تحوت  دهنوده درصود سوهام     نشوان : ینهواد  تیمالک (.2010افزا و حسن میرزا، ؛ 2001فرنچ، 

 مهیضوم  هوای  یادداشوت  در اکثور مووارد از   کوه  استشرکت  انترین سهامدار بزرگ تملک

نیکومرام آید ) یم دسته ب رهیمد ئتیهی ها گزارش ای و ها شرکت یاساس یهای مال صورت

گیری این متغیر،  منیور اندازه به :مدیره هیئت رموظ یغ ینسبت ا ضا (.1329و محمدزاده، 

موودیره بوورای کلیووه  هیئووتهووای  موودیره از گووزارش هیئووتابتوودا توووداد ا ضووای غیرموظوو   

مدیره تقسیم شده تا  هیئتآوری و سپ  به کل توداد ا ضای  ی موردبررسی جمعها شرکت

نقوش   یدوگوانگ  (.1329نیکوومرام و محمودزاده،   درصد ا ضای غیرموظ  محاسبه شوود ) 

باشد برابر با  هم مدیره هیئت  یاست که اگر مدیر امل، رر مصنو ی ریمتغیک : مدیر امل

 هوا  شورکت مودیره   هیئتگزارش  از این شاخد است. صفرصورت برابر  نیا ریدر غ یک و

 (.1393ناظمی و همکاران، آید ) یم دسته ب

 تحقیقی رگرسیونی ها الگو

 ۀاز رابطو  (2019یینگ )مبتنی بر پژوهش  فرضیۀ اولآزمون  به منیورحاضر  قیدر تحق

 :شده استاستفاده ( 2)
(2)  
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 ؛ که در آن

∑
t
YEAR    ایون  . شوود  یک متغیر کنترلی است که با مقدار یوک و صوفر نشوان داده موی

 ت.بر متغیر وابسته انتخاب شده اس تغییرات در طول زمانمنیور کنترل ا ر  متغیر به

∑
j
IND  این متغیر شود متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده مییک .

 ت.بر متغیر وابسته انتخاب شده استغییرات صنایع منیور کنترل ا ر  به

 مفصل تشریح گردید. طور بهقبل  یها رابطهفو  در  یالگوسایر متغیرهای 

شوده  استفاده  2ۀ از رابط نیز (2019یینگ ) مبتنی بر پژوهش فرضیۀ دومآزمون  به منیور

 :است

(2) |DA|it= μi+ β1ICWit+ β2ACit+ β3ICW*ACit+ β4SIZEit+ β5GROWTHit 

+ β6LEVit+ β7SHARE1it+β8IDit+ β9DUALit+∑      +∑     + εit 

 نتایج آمار توصیفی

 میمفواه از  یبرخو پوژوهش،   یرهوا یمتغ مهم یها یژگیو از یکل یشما کی اراره یبرا

، ضوری   اریو مو انحوراف  ،انوه یم ،نیانگیو م مشواهدات،  توداد شامل رهایمتغ نیای فیتوصآمار 

طوور کوه جودول     هموان  اسوت.  شوده  اراروه  1شمارۀ  جدول در چولگی و ضری  کشیدگی،

 ر املینقوش مود   یدوگوانگ  ( و متغیور SIZE) انودازۀ شورکت  متغیر ، دهد یمنشان  1 شمارۀ

(DUAL)     ی اتیو رشود سوود  مل  به ترتی  دارای بیشترین و کمترین مقودار میوانگین و متغیور

(GROWTH  ( و متغیر مودیریت سوود )DA      بوه ترتیو  دارای بیشوترین و کمتورین مقودار )

کنتورل داخلوی   یور نقواف ضوو     غ. همچنین توجوه بوه  ودد میوانگین مت    هستندانحراف مویار 

نمونوه تحقیوق در سوطح نسوبتاً      یهوا  شورکت دهود   است، نشوان موی   23/0که برابر  ها شرکت

 .هستندهای داخلی خود  متوسطی دارای نقاف ضو  با اهمیت در کنترل

 8و هاسمن ، ضریب الگرانژمریل Fهای  آزمون

ی دار مونا، با توجه به سطح 2و  1ی فرضیۀ ها الگولیمر، برای  Fنتایق حاصل از آزمون 

ی روش جوا  بوه ی پانول  هوا  دادهبوودن اسوتفاده از روش    دار مونوا درصد، داللت بور   2کمتر از 

دلیول  ، بوه  2و 1ی فرضویۀ  هوا  الگوو هاسمن برای ی تلفیقی دارد. همچنین نتایق آزمون ها داده
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بودن اسوتفاده از روش ا ورات تصوادفی     دار مونادرصد، داللت بر  2ی بیشتر از دار موناسطح 

داللوت بور    2و 1ی فرضویۀ  هوا  الگوو ضری  الگرانژ بوروش پاگوان بورای    آزمون دارد. نتایق 

 ی استفاده از روش ا رات تجمیوی دارد.جا بهبودن استفاده از روش ا رات تصادفی  دار مونا
 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص .1 ۀشمار جدول

 متغیرها
توداد 

 مشاهدات
 میانه میانگین

انحراف 

 مویار

ضری  

 چولگی

ضری  

 کشیدگی

114/0 922 مدیریت سود  022/0  112/0  299/1  212/2  

232/0 922 یکنترل داخلنقاف ضو    1 222/0  119/0-  012/1  

029/0 922 یندگینما یها نهیهز  042/0  349/0  994/4-  19/24  

234/14 922 اندازۀ شرکت  099/14  942/1  222/0  122/3  

322/0 922 یاتیرشد سود  مل  094/0  994/3  294/2  234/140  

299/0 922 هیساختار سرما  93/0  239/0  222/1  139/11  

292/0 922 ینهاد تیمالک  219/0  122/0  432/0  929/2  

 رموظووو یغ یدرصووود ا ضوووا

 رهیمد هیئت
922 22/0  22/0  192/0  299/0-  213/2  

042/0 922 ر املینقش مد یدوگانگ  0 199/0  290/4  923/24  

 عدم خودهمبستگی خطاها و ناهمسانی واریانس

اخوعل   یرگرسیون خطی این است که کوواریوان  بوین اجوزا    یالگو یکی از فرو 

 کوه خطاهوا بوا یکودیگر همبسوتگی      شوود  یدیگر فر  م  بارت به. صفر است طول زمان در

 گردیوده کش  خودهمبسوتگی اسوتفاده   جهت  9قیوولدرآزمون  از در این پژوهش. ندارند

در طوول   الگوو ی قسومت تصوادف   ان یو مقودار وار  رییو تغ یبه مونوا  ان یوار یناهمسان است.

در تحقیوق حاضور    نکوه یتوجوه بوه ا   . بوا (1329محمدزاده و همکواران،  ) مشاهده نمونه است

جهوت   دارد، وجوود  ان یو وار یناسوت و احتموال ناهمسوا    شتریب یزمان ۀتوداد مقاطع از دور

هووای والوود  اطمینووان از  وودم وجووود ناهمسووانی واریووان  بووین جمووعت اخووعل از آزمووون   

اسوتفاده از روش   دییو تأ  ودم بوه دلیول    استفاده شده اسوت.  11راستنماییو نسبت 10شده لیتود

جهوت سونجش    یینسوبت راسوتنما  از آزموون   نیوز  2 و 1فرضویۀ  هوای   الگوا رات  ابت برای 

 یالگوو نتایق آماره آزمون نسبت راستنمایی برای  .است گردیدهاستفاده ناهمسانی واریان  
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 نیبو درصد، داللت بر وجود ناهمسانی واریوان    2ی کمتر از دار مونابه دلیل سطح  1فرضیۀ 

بوه   2و  1فرضویۀ   هوای  الگوبرای  قیوولدردارد. همچنین نتایق آماره آزمون جمعت اخعل 

 هوا  الگوو ی سوریالی در  خودهمبستگدرصد، حاکی از وجود  2ی کمتر از دار مونادلیل سطح 

. بنووابراین، بووا توجووه بووه نتووایق بووه دسووت آمووده جهووت رفووع ناهمسووانی واریووان  و     اسووت

 12افتوه ی میتومو هوا از روش حوداقل مربووات     الگوو خودهمبستگی سوریالی در بورآورد نهوایی    

 (.1399افعطونی، ) گردد یماستفاده 

 های پژوهش آزمون فرضیه

 تیو فیک انیو م ۀبور رابطو   ینودگ ینما یهوا  نهیهز ریتأ  یحاضر بررس قیتحق یهدف اصل

در بوور  اورا  بهوادار تهوران     شوده  رفتهیی پذها شرکتسود  تیریو مد یداخل یها کنترل

بوور  اورا  بهوادار   شورکت  ضوو جامووه     99فرضیه تدوین شده و  دو. در این راستا است

( موورد بررسوی قورار    1329-1392سواله )  2 ۀ نوان نمونه آماری در طول یوک دور  بهتهران 

 قابل مشاهده است.   ها هیفرضنتایق حاصل از آزمون  2شمارۀ گرفتند. در جدول 

ضوو  کنتورل داخلوی     نتایق حاصل از آزمون فرضیۀ اول حاکی از این است کوه نقواف  

درصود و مثبوت بوودن مقودار      2 نوان متغیر مستقل با توجوه بوه سوطح مونواداری کمتور از       به

ها دارد. درنتیجه  ضری  بتا برای آن، رابطه مونادار و مستقیمی با متغیر مدیریت سود شرکت

سوود   تیریبور مود   یهوای داخلو   کنتورل  تیو فیکفرضیۀ اول تحقیق مبنوی بور توأ یر موکوو      

گردد. نتایق حاصل از آزمون فرضویۀ دوم حواکی از ایون     % تأیید می92با اطمینان ها  شرکت

( ICW*ACهای نمایندگی بر نقاف ضو  کنتورل داخلوی )   است که متغیر تودیلی ا ر هزینه

درصود رابطوه مونواداری بوا      2کننده با توجه به سطح موناداری کمتر از   نوان متغیر تودیل به

درصد دارد که با توجوه بوه مثبوت بوودن      92ها در سطح اطمینان  ت سود شرکتمتغیر مدیری

مقدار ضری  بتا برای آن، جهت این رابطه نیوز مسوتقیم اسوت. بوه  بوارتی بهتور طبوق نتوایق         

سوود   تیریمود  و یهوای داخلو   کنتورل  تیو فیکهای نمایندگی رابطه میان  جدول فو ، هزینه

 تیو فیکفرضیۀ دوم تحقیوق مبنوی بور توأ یر موکوو       نتیجه  در نماید. را تودیل میها  شرکت
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بوا   هوای نماینودگی   کواهش در هزینوه   قیها از طر سود شرکت تیریبر مد یهای داخل کنترل

 گردد. % تأیید می92اطمینان 
 تحقیق یها هیفرضی ها الگونتایج حاصل از تخمین  .2 ۀشمار جدول

 اضافی یها لیتحل

کوه   ییهوا  شورکت در این بخش به منیور استحکام نتایق به دست آمده، مدیریت سود 

 tآزمون  از طریق ها شرکتنقاف ضو  با اهمیت کنترل داخلی دارند با مدیریت سود سایر 

 اراره شده است. 3شمارۀ مقایسه شده است. نتایق این آزمون در جدول 

 90بوه دسوت آموده در سوطح اطمینوان       tبا توجه بوه آموارۀ    شود یمهمانطور که مشاهده 

 یی که نقاف ضو  با اهمیوت کنتورل داخلوی   ها شرکتگفت مدیریت سود  توان یمدرصد، 

 وابستهریمتغ                                       

 توضیحی متغیرهای

 فرضیۀ دوم فرضیۀ اول

 (|DA|) سود تیریمد (|DA|مدیریت سود )

 سطح موناداری ضری  سطح موناداری ضری 

 022/0 000/0 329/0 000/0 (ICW) ینقاف ضو  کنترل داخل

 029/0 091/0   (AC)ی ندگینما یها نهیهز

 یهووا نووهیدر هز ینقوواف ضووو  کنتوورل داخلوو

 (ICW*AC) یندگینما
  029/0 000/0 

 000/0- 990/0 004/0- 0/189 (Size) اندازۀ شرکت

 0/000 902/0 000/0- 202/0- (Growth)ی اتیرشد سود  مل

 021/0 200/0 020/0 004/0 (Lev) هیساختار سرما

 002/0 024/0 012/0- 494/0 (SHARE1)ی نهاد تیمالک

 022/0- 124/0 014/0- 222/0 (ID) رهیمد ئتیه رموظ یغ یدرصد ا ضا

 003/0- 229/0 021/0- 329/0 (DUAL) ر املینقش مد یدوگانگ

 000/0 220/0 000/0 202/0  ر  از مبدأ

 Wald 202/92 120/312دو  یآماره خ

 000/0 000/0 الگو یسطح مونادار

 کنترل شد کنترل شد ا رات سال

 کنترل شد کنترل شد ا رات صنوت
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کوه نقواف   یی هوا  شورکت تفواوت مونواداری دارد. یونوی     هوا  شرکتدارند، در مقایسه با سایر 

 دارند، مدیریت سود بیشتری خواهند داشت. ضو  با اهمیت کنترل داخلی
 ی و بدون نقاط ضعفنقاط ضعف کنترل داخل دارای یها شرکتمقایسه مدیریت سود  .3شمارۀ جدول 

 متغیر

نقاف  دارای یها شرکت

 یضو  کنترل داخل

نقاف  بدون یها شرکت

 یضو  کنترل داخل
 نتیجه

 میانگین
انحراف 

 مویار
 میانگین

انحراف 

 مویار
 t ۀآمار

سطح 

 موناداری

102/0 مدیریت سود  103/0  112/0  104/0  402/1  029/0  

 شنهادهایپو  یریگ نتیجه

 تیو فیک نیبو  رابطوه  بور  ینودگ ینما یهوا  نهیهز ا ر یبررس حاضر ژوهشپ   یاساس هدف

 تهوران  بهوادار  اورا  بوور   در شوده  رفتهیپذ یها شرکت سود تیریمد و یداخل یها کنترل

 تیو فیک انیو م ۀرابطو  ینودگ ینما یهوا  نوه یهز کوه  دهود  یمو  نشوان  آموده  دست به قینتا. است

 بور   وعوه  کوه  یمونو  نیا به. دینما یم لیتود را ها شرکت سود تیریمد و یداخل یها کنترل

 وجوود   ودم  طیشورا  در ها شرکت سود تیریمد بر یداخل یها کنترل تیفیک موکو  ریتأ 

 دیتشود  ینودگ ینما یهوا  نوه یهز وجوود  طیشورا  در موکو  ارتباف نیا ،یندگینما یها نهیهز

 سوود  تیریمود  کوه  دهود  یم نشان قینتا استحکام جهت یاضاف یلهایتحل نیهمچن. گردد یم

 هوا  شورکت  ریسوا  بوا  سوه یمقا در دارند، یداخل کنترل تیاهم با ضو  نقاف که ییها شرکت

 .دارد یمونادار تفاوت

 ون ،(2002) همکواران  و چوان  یهوا  پوژوهش  قینتوا  بوا  مطابق پژوهش، فرضیۀ اول دییتأ

 قیو تحق قینتا با پژوهش فرضیۀ دوم دییتأ نیهمچن. است (2019) نگیی و (2013) نیراونست

 را سوود  تیریمود  بوه  مربووف  اتیو ادب حاضور  قیتحق یطورکل به .است مطابق (2019) نگیی

 یهوا  نوه یهز و یداخلو  یها کنترل تیفیک یامدهایپ خصوص در را یشواهد و داده گسترش

 کوه  دیو نما یمو  دیو تأک قیو تحق قینتا خاص، طور به. دینما یم اراره سود تیریمد بر یندگینما

 بوه  لیو ن تیو نها در و یموال  یگزارشوگر  تیو فیک بهبوود  بوه  منجر ،یداخل یها کنترل تیفیک
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 .شود نیارت ریمد  ملکرد بر
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11. Likelihood Ratio Test   12. Generalized Least Squares 
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