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 تقدیم به:  

از خواسته هایشان گذشتند،  ای كه  مهربانم آن دو فرشته  مادر  و  بزرگوار  پدر 

سختي ها را به جان خریدند و خود را سپر بالی مشکالت و نامالیمات كردند تا 

 من به جایگاهي كه اكنون در آن ایستاده ام برسم.

 



 
 

 و  
 

 

 تشکر و قدردانی:

تا این پایان نامه را به رفیق راهم ساخت    منان كه توفیق را یزد  شکر شایان نثار ا

به  آقای دكتر محمد سیراني  اندیشمند جناب  از استاد فاضل و   . پایان برسانم 

عنوان استاد راهنما كه همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند  

 ،كمال تشکر را دارم.

 

 

 

 



 چکیده
 
 

 أ  
 

 چکیده:

مدیریت سود و عملکرد آتي  ل داخلي بررابطه بین  تاثیر سیستم های كنتري  هدف اصلي تحقیق بررس 

بهادار تهران  در شركتهای پذیرفته اوراق  باشد. در  1397تا    1393های  طي سال شده در بورس  « مي 

و   وابسته  متغیر  عنوان  به  شركت  آتي  عملکرد  مستقل،  متغیر  عوان  به  سود  مدیریت  پژوهش؛  این 

تعدیل گر مي باشد. اهرم    لي( به عنوان متغیرت )واحد حسابرس داخركش   سیستمهای كنترل داخلي 

نمونه  مالي، اندازه شركت و نسبت اقالم تعهدی نیز به عنوان متغیرهای كنترل در نظر گرفته شده اند.   

شركت مي باشد كه از طریق روش حذفي سیستماتیک انتخاب شده است.    159آماری تحقیق شامل  

ت نوع  از  پژوهش  رویک  -يیف وصروش  با  باشد همبستگي  مي  كاربردی  در  رد  اطالعات  روش گردآوری   .

بخش مباني نظری از روش كتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادكاوی صورتهای مالي  

 روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگي و رگرسیون چندگانه است.مي باشد. 

معکوس و معناداری دارد.    کرد آتي شركت تأثیرمدیریت سود بر عمل  اد د  نتایج آزمون فرضیه ها نشان

تأثیر مستقیم و معناداری دارند.    بر عملکرد آتي  وجود حسابرس داخليسیستم كنترل داخلي از طریق  

همچنین سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس داخلي موجب كاهش رابطه معکوس مدیریت  

 دند.گر ي سود و عملکرد آتي شركت م 

 

كلیدی سودواژگان  مدیریت  آتي،  :  عملکرد  داخلي،  كنترل  داخلي ،  سیستم  حسابرس  وجود 
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 مقدمه -1-1

سرمایه   مدیران،  توجه  مورد  موضوعات  مهمترین  از  ها  شركت  آتي  عملکرد  بررسي  فرآیند  امروزه 

ذین اشخاص  سایر  و  دهندگان  اعتبار  و  ف گذاران،  شود  مي  محسوب  آن  ع  از  حاصل  ای  مبننتایج 

 (. 1397بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شركت ها است )نوروش و همکاران، 

در ادبیات حسابداری، مدیریت سود به عنوان گزارش نادرست سطح عملکرد اقتصادی شركت توسط  

درون  مي افراد  تعریف  مدیریت(  ویژه  )به  باسازماني  كه  ذی   شود  كردن  گمراه  و  هدف  نفعان 

بارااندركدست مي ن  صورت  سرمایه  باشد.  گیرازار  تأثیرگذار  شركت  آتي  عملکرد  بر  تواند  مي  و  د 

كردن   حداكثر  منظور  به  كه  كنند  مي  قلمداد  تصمیمات  از  ای  مجموعه  را  سود  مدیریت  محققان 

كند    اند را گزارش نمي   هارزش سود، برخي از حقایق كوتاه مدتي كه برای مدیریت سود شناخته شد 

 (. 1397، رانمکا)بني مهد و ه

به   پژوهش  تاثیرسیستم های كنترل  این  و  داخلي  بررسي  مدیریت سود  بین  داراییها  بررابطه  بازده 

امید است نتایج  پرداخته شد.    های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركت  ( عملکرد آتي)

آتي باشد .در این    تتحقیقاگشایي برای    اهصمیم گیرندگان و رتپژوهش بتواند راهنمای عملي برای  

بیان مسئله و ضرورت و اهمیت پژوهش و سپس اهداف، قلمرو پژوهش و در   ابتدا  پایان این  فصل 

 پژوهش ارائه مي شود.   فصل تعاریف نظری و عملیاتي و همچنین نوع متغیرهای

 

 بیان مسأله  -2-1

 سرمایه گذاران، ن،یراوعات مورد توجه مد ها از مهمترین موض  امروزه فرآیند بررسي عملکرد شركت

از   بسیاری  مبنای  آن  از  حاصل  ونتایج  شود  مي  محسوب  ذینفع  اشخاص  سایر  و  دهندگان  اعتبار 

ها،   شركت  آتي  عملکرد  از سنجش  منظور  است.  ها  شركت  از  و خارج  داخل  در  ها  گیری  تصمیم 

عملیات نتایج  و  مالي  وضعیت  از  كلي  تص  ،ارزیابي  اخذ   منظور  )به  است  منطقي  و    ایيدریمیمات 

 (.  1397شهرابي،

سود یکي از مهمترین منابع برای ارزیابي عملکرد واحد اقتصادی و شاخصي مناسب برای تصمیمات  

آید.   مي  حساب  به  گذاران  سوسرمایه  مدیریت  حسابداری،  ادبیات  كه  د  در  است  موضوعاتي  از 

مي  مطرح  حسابداری  سود  حسابدار  شود.درخصوص  ادبیات  به  در  سود  مدیریت  گزارش  ان  عنوی، 

شود  سازماني )به ویژه مدیریت( تعریف مي نادرست سطح عملکرد اقتصادی شركت توسط افراد درون
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ذینفعان و دست كردن  با هدف گمراه  بازار سرمایه صورت مي كه  در  .  گیرداندركاران  مدیریت سود 

ت  اس   خصي ي بخاطر كسب سود ش آیند گزارشگری مالرحسابداری، عملي عمدی برای اثرگذاری بر ف

یا  و شامل تغییر گزارش های مالي جهت گمراه ساختن سهامداران درباره عملکرد اساسي سازمان 

تحت تاثیر قراردادن پیامد های قراردادی است كه وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده مي باشد 

 (. 2018، 1دینگ و همکاران )

الي و در نحوه ثبت و گزارش  ی مشگرت خویش را در گزارست كه مدیران قضاوامدیریت سود وقتي  

از   برخي  یا  داده،  صورت  مالي  های  گزارش  محتوای  در  تغییری  كه  نمایند  وارد  بصورتي  مبادالت 

سهامداران را نسبت به عملکرد  اقتصادی شركت گمراه نمایند و یا بر معیار ها و پیامد های قراردادی  

 (.  1392د )حاجیها و نوری، ارنگذ  ارش شده اند تاثیر ارقام حسابداری گز كه وابسته به 

كنترل به  توجه  مالي؛  گزارشگری  كیفیت  كننده  تعیین  عوامل  از  است.  یکي  داخلي  سیستم  های 

جزء   سه  به  داخلي  روش   -1كنترل  سازماني،  طرح  مدیریت،  تفکر  طرز  شامل:  كنترل  های  محیط 

بین پیش  انساني،  نیروی  بودجهيمدیریت  و  مالي  داخلي،  های  حسابرسي    -2حسابرسي  ته  كمی، 

ها، سیستم حسابداری شامل: مستندات داخلي كافي برای تشخیص مسئول هر كار، فهرست حساب

های كنترل شامل: صدور صحیح  روش    -3های حسابداری  ها و روش های اجرایي، رویهدستورالعمل

مسئولیت تفکیک  معامالت،  مستندات  مجوز  مؤثر كها،  حسابدهي  ارزشیدارایي  افي،  یح  صح  ابيها، 

های داخلي مربوط به سیستم حسابداری با دستیابي به  كنترل.  شوداقالم ثبت شده تقسیم بندی مي

  انجام   مدیریت  خاص  یا  كلي   مجوزهای   طبق  معامالت :  الف :  هایي چون موارد زیر سروكار دارند هدف

  مربوط   هایابحس  در  صحیح  مبالغ  با  و   موقع  به   مالي  ایهرویداد  دیگر  و   معامالت  تمام:  ب شود.  مي

کان  ام  حسابداری  استاندارهای  طبق   را   مالي  های صورت  تهیه   تا  شودمي   ثبت   حقوق   دوره   در   و

ثبت    داراییها د:    گیرد. ها و مدارک تنها با مجوز مدیریت صورت ميج: دسترسي بر دارایي  پذیركند.

غیر   با  فواص  داراییهاشده  در  مقای  ل موجود  مناسب  اختال زماني  هرگونه  و  مسه  گونهوجوف  به  ای  د 

 . (1397)سید نژاد فهیم و همکاران،  شودي، پیگیری و رد ميطعمق

بر اساس تحقیقات گذشته؛ مدیران دست كم با توجه به یکي از این سه رویکرد، سود شركت های  

بندی و  دستکای در طبقه    -2دستکاری در اقالم تعهدی    -1تحت نظارت خود را مدیریت كرده اند :

والن فعادر  دستکاری  -3 و  )هیلي  واقعي  نحوه  1999  2لیت  فقط  سود،  مدیریت  اول  نوع  دو  در   .)

 
1 . Ding and et al 
2.  Healy and wahlen 
2.  Naila and et al 
3.  Naila tabassum 
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گزارشگری اقالم حسابداری تغییر مي كند و تاثیری بر جریان نقدی آتي ایجاد نخواهد شد؛در حالي  

ت تاثیر  ن های نقدی آتي تحاكه در مدیریت سود واقعي با تغییر در فعالیت های واحد تجاری، جری

سازد و  د.میرنقرار مي گ آشکار مي  را  فرصت طلبانه  رفتار های  واقعي،  مدیریت سود  ارزیابي  عموال 

اقالم   طریق  از  سود  مدیریت  و  بود  خواهند  منابع  از  استفاده  در  كفایي  بي  شاهد  گذاران،  سرمایه 

 (. 2015، 2و همکاراندیران است )نایال  مواقعي، یکي از پیامد های مهم تضاد منافع بین سهامداران و  

پرداخته مي شود.    رد آتي شركت  و عملکرد  مدیریت سود  بین  رابطه  بررسي  به  ابتدا  پژوهش  این 

شركت   آتي  عملکرد  و  سود  مدیریت  بین  رابطه  بر  حسابداری  كنترل  سیستمهای  تأثیر   سپس 

ارتباط   ؤاالت مي باشد كه: س سنجیده خواهد شد.  بنابراین هدف اصلي تحقیق حاضر پاسخ به این  

س  مدیریت  و  بین  آتي(  ود  )عملکرد  داراییها  چگونه  بازده  تهران  بورس  در  شده  پذیرفته  شركتهای 

   است؟ و سیستمهای كنترل داخلي چه تأثیری بر این رابطه خواهد داشت؟

 

 

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

ملیاتي واقعي  طریق فعالیت های ع  اهمیت سیستمهای كنترل داخلي  این است كه مدیریت سود از

ت توانمي  داخلي  د  كنترلهای  و  مدیریت  توانایي  و  باشد  داشته  شركت  آینده  عملکرد  بر  منفي  اثیر 

دهند.   مي  كاهش  را  شركت  آینده  عملکرد  بر  واقعي  سود  مدیریت  منفي  رابطه  تاثیر  در  شركت 

ه شركت های  ین نتیجه رسیدند ك ا( انجام داده اند به  2015)  3تحقیقاتي كه نایال تبسم و همکاران

از طریق دستکاری در فروش، عملکرد مالي بدتری در آینده  های مدیریت سود واقعي،    لیت فعادرگیر  

خواهند داشت و این مسئله موجب كاهش سودآوری آتي شركت خواهد شد. دستکاری فعالیت های  

ب  برای  تولید  هزینه های  و  اختیاری  فروش، مخارج  از جمله  معیار هرعملیاتي  ای سود  آورده شدن 

ملکرد آتي كوتاه مدت شركت دارد ولي در بلند مدت مي تواند موجب ورشکستگي  ر عي بنتیجه مثبت 

 (.  2019، 1)دیانتي و همکاران شركت گردد

 
1 . Dianthi and et al 
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تهران؛   بورسي  شركتهای  مالي  صورتهای  در  سود  مدیریت  احتمال  گرفتن  نظر  در  با  تحقیق  این 

عمل با  را  مدیریت سود  بررسي کارتباط  آتي شركت  گام    رد  در  و  كند  نقش سیستمهای ی؛  بعد مي 

كنترل حسابداری داخلي یعني مالکیت مدیریتي و وجود حسابرس داخلي در شركت را ارزیابي كرده  

ارائه   سرمایه  بازار  فعاالن  و  شركتها  مالي  مدیران  برای  ای  ارزنده  كاربردی  پیشنهادات  نهایت  در  و 

بازده داراییها  نشده و اهمیت  ام  انجیق در بورس تهران  به اینکه این تحق   هخواهد كرد. بنابراین با توج 

 در تصمیمات سرمایه گذاری؛ انجام این تحقیق ضروری به نظر مي رسد.)عملکرد آتي(  

 

 اهداف پژوهش   -1-4

بر رابطه  میان  مدیریت  داخلي  هدف كلي تحقیق بررسي تاثیر سیستم های  كنترل     :اصلی هدف

 اوراق بهادار تهران مي باشد. ته شده در بورس شركت های پذیرفآتي(  داراییها )عملکرد   هبازد سود و 

 

 اهداف فرعی :

بر  1 تأثیر مدیریت سود  تبیین  بورس  )عملکرد آتي(    داراییهابازده  .   پذیرفته شده در  شركت های 

 اوراق بهادار تهران 

)عملکرد آتي(   یهادارایبازده  لي بر  خ. تبیین تأثیر سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس دا2

 ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ت هشرك

بر رابطه بین مدیریت سود و    وجود حسابرس داخلي. تبیین تأثیر سیستم كنترل داخلي از طریق  3

 شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )عملکرد آتي(   داراییهابازده  

 

 پژوهش   سؤاالت -1-5

 شركت تأثیر دارد؟ )عملکرد آتي(   داراییهاه بازدان بر سود چه میز. مدیریت 1

)عملکرد آتي(    داراییهابازده  . سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس داخلي چه میزان بر  2

 شركت تأثیر دارد؟ 
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از طریق  3 بر رابطه بین مدیر  وجود حسابرس داخلي. سیستم كنترل داخلي  ت سود و  یچه میزان 

 كت تأثیر دارد؟ رش )عملکرد آتي(   هااییداربازده  

 

 های پژوهش فرضیه  -6-1

 شركت تأثیر دارد. )عملکرد آتي(  داراییهابازده  . مدیریت سود بر 1

بر  2 داخلي  وجود حسابرس  از طریق  داخلي  كنترل  سیستم  آتي(    داراییهابازده  .  شركت  )عملکرد 

 تأثیر دارد. 

 داراییهابازده  دیریت سود و  بر رابطه بین م  داخلي وجود حسابرس  طریق    . سیستم كنترل داخلي از 3

 شركت تأثیر دارد. )عملکرد آتي( 

 

 قلمروی پژوهش  -1-7

 

 قلمروی موضوعی  1-7-1

بررابطه بین  داخلي  بررسي تاثیرسیستم های كنترل  بررسي  این پژوهش در حوزه مدیریت مالي به  

 .مي پردازد شركت ي( ت )عملکرد آ  داراییهابازده مدیریت سود و 

 

 نی قلمروی مکا -1-7-2

 قلمرو مکاني پژوهش، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

 

 قلمروی زمانی  -1-7-3

  باشد.مي  1397تا   1393ساله مربوط به سالهای  پنج ی زماني زماني این پژوهش دورهقلمرو 
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 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  -1-8

 : عملکرد آتی شرکت الف( متغیر وابسته

عملکرد به معني راندمان، فعل،كاركرد، میزان كار و نتیجه است. عملکرد شاخص  ف مفهومی:  ریتع

اندازه   و  تعریف  را  سازمان  به  یابي  فرایند دست  تا  كند  ها كمک مي  سازمان  به  كه   است  كلیدی 

   لي و نتایج عملیات ي كلي از وضعیت مابگیری كنند .منظور از سنجش عملکرد آتي شركت ها، ارزیا

 ( . 1394و همکاران،    اسمعیل پورتراجي) نظور اخذ تصمیمات منطقي استه م ب

عملیاتی: بازده    تعریف  مي    t+1شركت در سال    داراییهانرخ  آتي شركت  معیار سنجش عملکرد 

  و   اسمعیل پورتراجي)باشد. نرخ بازده داراییها از تقسیم سود خالص به كل داراییها به دست مي آید  

 ( . 1394مکاران، ه

 تغیر مستقل: مدیریت سود  م ب(

با توجه به این كه صورت های مالي اطالعات مربوط و با ارزشي را برای گروه های    تعریف مفهومی:

كند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی  برون سازماني فراهم مي 

مدیرا  برای  تا    نرا  كند  مي  خودایجاد  نفع  به  را  الزامأ  دس   شانسود   ، سود  مدیریت  كنند.  تکاری 

عملکرد واقعي شركت را منعکس نمي كند و ممکن است منجر به ارائه اطالعات نادرستي در مورد  

شركت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شركت  

 (. 2013، 1آمارجیتویند )ر مدیریت سود مي گ مشود كه به این ا

به عنوان جانشین متغیر مدیریت سود    "اقالم تعهدی اختیاری"  در این پژوهش  تعریف عملیاتی:

 (. 1393چاالكي،   و     )آقایي گیردمورد استفاده قرار مي 

به تاخیر اندازد    اتواند آنها راقالم تعهدی اختیاری اقالمي است كه مدیریت بر آنها كنترل دارد و مي   

یا یا حذف كند و  اقالم تعهدی اختیاری در    ت و ثب  و  از آن جایي كه  آنها را تسریع كند.  شناسایي 

های اختیاری به عنوان شاخصي در كشف  اختیار و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است،  از تعهدی 

 .   ( 1395،  بشکوه و  حسیني ) شودمدیریت سود استفاده مي 

 
1 . Amarjit 
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. در  رسي مدیریت سود استفاده شده استبر   رای شده جونز بتعدیل  ین پژوهش از الگویابنابراین در  

شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زماني مشخص كه به دوره  الگوی یاد 

های فروش، ناخالص اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شرح زیر برآورد  رویداد معروف است با متغیر 

 (: 1395 مدی،مهام و بک محشود )مي 

)1( −ti

it

A

TA
=  α1 (

)1(

1

−tiA
) + α2 (

)1( −



ti

it

A

REV
) + α3 (

)1( −ti

it

A

PPE
) + εit 

 معرف مجموع اقالم تعهدی است كه به صورت زیر قابل محاسبه است:  TAدر این رابطه 

TAit = (ΔCAit - ΔCASHit) - (ΔDCLit - ΔSTDit) - DEPit 

 رح زیر هستند: ها به ش متغیر در معادله فوق 
 ΔCAit: تغییردر داراییها جاری سالجاری نسبت به سال قبل 

 ΔCASHit: تغییردر وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل

 ΔDCLit: تغییردر بدهيهای سالجاری نسبت به سال قبل

 ΔSTDit: تغییردر حصه كوتاه مدت بدهيهای بلند مدت سالجاری نسبت به سال قبل

 DEPit: هزینه استهالک داراییها مشهود و نامشهود سال جاری   

، تفاوت فروش سالجاری نسبت به  itREVΔ ،شركت در سال قبل   داراییهامجموع    i(tA-1(همچنین،     

و قبل  اموال it PPEسال  و  ،  ناخالص  تجهیزات  و  آالت  ماشین   ،itε  و برآورد    α3و    α1  ،α2خطای 

اس مترپارا شركت  خاص  تخمین  های  از  پس  ) پارامترت.  شماره  الگوی  تعهدی  ( 1های  اقالم   ،

 .گردند محاسبه مي  "دوره برآورد"( به شرح زیر برای  NDAغیراختیاری ) 

NDAit =  α1 (
)1(

1

−tiA
)+ α2 (

)1( −

−

tAi

RECREV itit )+ α3 (
)1( −ti

it

A

PPE
) 

ل جاری نسبت به سال قبل  های دریافتني ساحسابمعرف تغییر در خالص    itRECΔمدل فوق    در

 شود:( به شرح زیر محاسبه مي DAدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری ) .است

DAit = 
)1( −ti

it

A

TA
 - NDAit 

 ج( متغیر تعدیل گر: سیستمهای کنترل داخلی شرکت 

مفهومی:   گزكتعریف  بر  و  انترل  مالي  ضع رشگری  نقاط  بااهمگزارش  كنتر ف  داخلي یت  طبق    ل 

جهت   بخش  اثر  داخلي  كنترل  سیستم  یک  طراحي  و  تهران  دار  بها  اوراق  بورس  سازمان  بیانیه 

1 -فرمول   

2 -فرمول   

3 -فرمول   

4 -فرمول   
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در بیشتر موارد ضعفهای كنترل داخلي     .پیشبرد اهداف خرد و كالن شركت دارای اهمیت مي باشد 

شود اما    مي  غابال شود و به مدیریت    یریت آورده ميد شود، در نامه م  كه توسط حسابرس گزارش مي

با ضعف  بین ضعف دارد  وجود  مدیریت  نامه  در  كه  بازرس    هایي  و  گزارش حسابرس  در  كه  هایي 

های بااهمیت كنترل داخلي هستند    ضعف  ؛ نوع دوم ضعفها  . شود تفاوتي وجود دارد  قانوني افشا مي

و شکل  ریت اختیاری است  مدی  نامه   شوند.  مي   كه بدلیل اهمیتشان در متن گزارش حسابرس افشا

استاندارد   بر  منطبق  داخلي  كنترل  ساختار  اهمیت  با  موارد  گزارش  ولي  ندارد  مشخص  استاندارد 

بهبود روابط با  - 1 :حسابرسي است و عالوه بر موارد ذكر شده عمدتا با دو هدف زیر تهیه مي شود

ك -  2مدیریت،   و مدیریتي  مالیاتي  ارموسسات حسابر  هپیشنهاد خدمات  به  قادر    هستند ائه آن  سي 

 (.1395)گمراوی و همکاران، 

  1متغیر ساختگي است، مطابق با پژوهش لي و همکاران   ک كنترل داخلي ی  واحد تعریف عملیاتی:  

  این   غیرو در    1باشد كد    سال  5بیش از    كنترل داخلي  واحد درصورتي كه شركت دارای    (2016)

  (.1396و همکاران،   ر)خدامي پو گیرد  صفر مي  تصور

 نترل:  د( متغیرهای ک

 ( اهرم مالی 1

  ها بدهي  لحاظ  از   را   تجاری   واحد   استفاده   مورد  مالي منابع  رابطه   نسبت   اهرم مالي   تعریف مفهومی:

-مي   بررسي   را   آنها  تركیب  نحوه   واقع   در  و   كند مي  ارزیابي   و   تعیین  سهام  صاحبان  حقوق   یا

   .(1395)مشایخي و عظیمي،نماید 

عملیاتی:ر تع   دفتری   ارزش   تقسیم   از  شركت  مالي   اهرم  گیریزهداان  برای   پژوهش،  دراین  یف 

 .(1395)مشایخي و عظیمي، شود مي استفاده  هادارایي  كل  بر بلندمدت بدهیهای

FL=BV/TOTL ASSETS 

BVارزش دفتری بدهیهای بلند مدت = 

 

 

 
1 .Lee and et al 

5 -فرمول   
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 ( اندازه شرکت: 2

در    شود كهميا محاسبه  نند داراییهق مختلفي ماراندازه شركت از ط  تعریف مفهومی و عملیاتی:

معیار   عنوان  به  داراییها  نپری كل  لگاریتم  یعني  است.  محاسبه شده  داراییها  از طریق  پژوهش  این 

 (. 1397، عباسپور و موسوی شیری باشد )سنجش اندازه شركت مي

log=اندازه شركت  )كل داراییها(    

 ( نسبت اقالم تعهدی 3

در صورتهای مالي نمي شوند و    وارد نقدیكه شامل م المي هستند  م تعهدی اقالاق   تعریف مفهومی:

  مواردی هستند كه مي توانند در معرض دستکاری توسط مدیران قرار گیرند مانند هزینه استهالک 

   .( 2017 ،1بن ژانگ و همکاران )

  ( tiEARN,)رقبه  تاز تفاوت میان سود قبل از اقالم غیرم  (i,tTA)كل اقالم تعهدی    تعریف عملیاتی: 

نقد ح فعالیتهای  و جریانهای  از  بر  بدست مي  ( tiCFO,)  عملیاتياصل  تقسیم  تعهدی  اقالم  آید. كل 

 (. 1396كل داراییها نشانگر نسبت اقالم تعهدی مي باشد )شمس زاده و الماسي، 

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات و داده ها -1-9

تئ مباني  با  مرتبط  اطالعات  آوری  جمع  ادبیاوبرای  و  از  ریک  پژوهش  مطالع ت  كتابخانروش  ای  هه 

نامه پایان  و  به كتب، مقاالت  مراجعه  با  و  این بخش جمعاستفاده شد  برای  اطالعات الزم  آوری  ها 

گردید و به منظورجمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز، از گزارشهای مالي منتشر شده از سوی  

آورد نوین  عاتي رهبانک اطالرم افزار  همچنین از نار تهران و  دشركتها، سایت رسمي بورس اوراق بها

 استفاده شد.  

 

 

 

 
1  .Behn, Zhang and et al   

6 -فرمول   
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 خالصه فصل  -1-10

و تصویر كلي از پژوهش حاضر ارائه    مطرحمساله پژوهش  بیان    ابتدا،در این فصل كوشش شده است  

ادامه اهداف پژوهش،  طور مختصر شرح داده شد و در  سپس اهمیت و ضرورت موضوع به و     گردد 

 ارائه شده است.و نوع متغیرها  تعاریف متغیرها و  وهش زماني پژ، و  مکانيي، موضوع  مرولق
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 مقدمه  -2-1

به بررسي چارچوب نظری، تئوری ها و پیشینه پژوهش حاضر مي پردازد. در   نامه  پایان  فصل دوم 

شركت و عملکرد آتي شركت   كنترل داخليسیستمها و  یت سود، یرمد نظری  ياین فصل ابتدا به مبان

پرداخته شده است. بخش آخر نیز به ارائه پیشینه های داخلي و خارجي مرتبط با موضوع پژوهش  

 اختصاص یافته است. 

 

 مدیریت سود   -2-2

تر از  یریت بیشد اند ضرورت تفکیک مالکیت از مبا تشکیل و توسعه مؤسساتي كه مالکیت عام یافته 

تیجه آن قشر جدیدی به عنوان مباشران، اداره مؤسسات را به عهده  ردید كه در نگل احساس مي قب

 (.  2015، 1مدیریت از مالکیت تفکیک شد )چونگ و اسپیشل "گرفته و عمال

 حسابدهي  خواهان  گیری،تصمیم   منظور  به  و  دهند مي   قرار  مدیران  اختیار  در  را   ثروت خود  مالکان،

مي   عملکرد  قبال   در   پاسخگوئي  و  اطالعات  ارائه   یق رط  از  ریتیمد  وخود    مسیر،   این  در  باشند 

)آدامز و     نماید مي   تأمین   را   گیرندگان تصمیم  اطالعاتي   نیازهای  از   عظیمي  بخش   حسابداری  اطالعات

 .  (2017، 2فرریا

منعکس  مالي  هایصورت  در  حسابداری  اطالعات  بیشتر یکيمي   اساسي    لي ما  هایترصو  از  شود. 

نتیجه  باشد مي   زیان  و  سود  گزارش   گیرد،مي   قرار  استفاده  رد مو  بیشتر  كه  اساسي عنوان  به  سود   .

شود.  های حسابداری قرار دارد كه توسط مدیران انتخاب مي نهایي فرآیند حسابداری، تحت تأثیر رویه 

به مدیریت فرصت مي  فرآیند  اندازه این  و  تا در مورد زمان شناخت  و درآ ی هزینه رگیدهد  مدها،  ها 

 (.  1393و میرحسیني،   روش گیری كند )نوتصمیم 

انعطاف  قابلیت  علت  و  به  تفسیر  دارد،  وجود  حسابداری  استاندارهای  از  برخي  در  كه  ذاتي  پذیری 

ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است و این فرصت برای  بکارگیری این رویه 

مي آن فراهم  بها  تا  استفادشود  تکنیک ا  از  از  هه  متنوع  سود  ای  حسابداری،  تعهدی  اقالم  جمله 

شده را مدیریت نمایند. بنابراین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعي حسابداری شركت  گزارش 

رفتار مداخله  این  از آن جایي كه  ننماید.  بر كیفیت  را منعکس  )مدیریت سود( ممکن است  گرایانه 

 
1  .Cheung & Speciale 
2  .Adams & Ferreira 
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افش و  ااطالعات  شده  بودء  ت مفید  جهت  آنها  در صمیم ن  سرمایه   گیری  داشته  خصوص  تأثیر  گذاری 

گذاران به فرآیند گزارشگری مالي را تقلیل داده و ممکن است موجب تخصیص  باشد و اعتماد سرمایه 

،  1هایي با كارایي اندک گردد )سان و همکاران گذاری نادرست منابع كمیاب اقتصادی به سمت سرمایه 

2012 .) 

پژو بین موض  مروزه درا مالي   هایدر حوزه   هشيوعات  و  اندازه  حسابداری  به  ، شاید هیچ موضوعي  

تحریک  سود  زیان،  مدیریت  كشمکش،  تخلف،  حاوی  بالقوه  طور  به  موضوع  این  زیرا  نیست  آمیز 

 (. 2017، 2اویار و كلیک باشد )كاری و مفهومي اسرارآمیز مي پنهان

وجوه نقد دریافتي و  وان به خالص  تدارد كه مي عي وجود  های متنوربرای بررسي عملکرد شركت، ابزا

سودمند   معین،  زماني  فواصل  در  عملکرد  ارزیابي  برای  دریافتي  وجوه  خالص  نمود.  اشاره  سود 

با  نمي منابع، همزمان  ازدست دادن  یا  و  اقتصادی  منافع  آوردن  بدست  كه همواره  آنجایي  از  باشد؛ 

گیری نتیجه  رای اندازهعیار پرخطا بدریافتي یک مجوه نقد  ن خالص ویباشد بنابراجریان نقدی نمي 

 (.  3،2015باشد )پاپا و همکارانعملکرد واحد مي 

 ( اعتقاد یون و میلر  به  از عواملي است كه در واحد  2002البته  از عملیات یکي  ( وجوه نقد حاصل 

حد  د اقتصادی وااز عملکرتری  قعي اتواند مورد دستکاری قرار گیرد و بنابراین معیار وتجاری كمتر مي 

آن دسته از واحدهای تجاری كه با عملکرد    "توان نتیجه گرفت كه احتماال. بنابراین مي تجاری است

تری برای افزایش سود گزارش شده خود از طریق فرآیند مدیریت  اند، انگیزه قوی رو بوده ضعیفي روبه 

ال اند، احتمده برخوردار بو  کرد خوبيه از عملك سود داشته باشند و بر عکس برای واحدهای تجاری  

شیوه  كم اتخاذ  مدیریت  توسط  سود  مصنوعي  افزایش  )های  بود  خواهد  همکاران،  تر  و  مهرآذین 

1393) . 

استفاده مي  مورد  بسیار  تجاری،  واحد  بررسي عملکرد  برای  ابزاری دیگر  عنوان  به  گیرد. طبق  سود 

هیئت   حسابداری  مفاهیم  یک  شماره  حسابد ستاندارهابیانیه  كاای  مالي،  اساس اری  سود  ربردهای  ي 

 :  (1393آقایي و چاالكي، عبارت است از )

 معیاری جهت ارزیابي عملکرد مدیریت  .1

 بیني سودهای آتي  استفاده از آن جهت پیش  .2

 
1  .Sun And Et al 
2  .Uyar and Kiliç 
3  .Papa &  Et al 
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 ارزیابي توان سودآوری شركت در طي فرآیند بلندمدت  .3

 گذاری و اعتباردهي  برآورد مخاطرات سرمایه  .4

 از . است حسابداری برآوردهای و روشهای متفاوت از ثر متأ انتفاعي یک واحد  خالص سود محاسبه اما 

اختیار  نظیر  دالیلي   به  بنا  دیگر  طرف ایجاد تغییر در روشهای حسابداری،    در   مدیران   عمل  توانایي 

اصول  استفاده آگاهي  و  تحقق  از  یکنواخت،  روشهای  الزام  عدم  وضعیت    از  مدیران  بیشتر   تطابق، 

د  و شركت   ان امکان  مدیران سترسي  از    حصاری  بخشي  حسابداری  به  ویژگي  نیز  و  مالي  اطالعات 

گریزی، اجتناب از گزارش زیان و كاهش  هایي همچون امنیت شغلي، پاداش، قانونتعهدی و انگیزه 

شده، بیني های پیشسود، قراردادهای بدهي، افزایش ثروت، دستیابي به انتظارات سهامداران و برنامه 

ر  این م ا در مدیانگیزه  بوجود  باي ریت   در    آورد كه  و  اعمال روشهای مختلف در جهت منافع خود 

  دستکاری   با  است  ممکن  ناخواسته  یا  ها، سود را دستکاری نمایند و خواستهجهت تضاد با سایر گروه 

  شده   گزارش   سود  با  واقعي   سود  شرایطي  چنین  تحت  دهد كه  مطلوب جلوه   را  شركت   وضعیت  سود،

 (. 1393دهد )استکي، مي  رخ  سود  مدیریت  عنوان تحت   ادیید رو  و  مغایرت داشته ليما رتهایوص در

در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و  

های  باشد. تقلب مالي، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلي یا داده های مالي مشخص نمي تقلب 

استبحسا ك   داری  در  دادكه  سایر  موجود، ه نار  تصمیم   های  یا  و  قضاوت  تغییر  گیری  باعث 

ها خواهد شد. ضمن اینکه وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان در كنار  كنندگان از داده استفاده 

 (.  1393، چاالكي و آقایيشود )عواملي همچون ابقاء و پاداش مدیران، زمینه ساز مدیریت سود مي 

  هر .  دهد   را كاهش  سودها   اتکای   ممکن است قابلیت   كه   است   سود  دستکاری  از   شکلي   سود   ریتیمد 

  اما زماني كه  .هستند  كمتری نیز  مفید  اطالعات حاوی باشند، داشته كمتری اتکای قابلیت  سودها چه

 قابل  حسابداری  سودهای  شود،  كنترل  سیستمهای نظارتي  از  استفاده  با  طلبانهفرصت   سود  مدیریت

 (. 2012، 1بارو و همکاران)ی هستند دتر مفی  اطالعات حاوی و  هبود  کاترتا

جورج  )  2دی  همکاران  توسط  1999و  سود  مصنوعي  دستکاری  نوعي  عنوان  به  را  سود  مدیریت   )

)از جمله پیش  انتظار سود برای بعضي تصمیمات خاص  بیني  مدیریت جهت حصول به سطح مورد 

سودهای تحلیل  روند  برآورد  یا  و  برا  گران  پیش قبلي  آتبیی  سودهای  ميني  تعریف  نظر  ي(  به  كند. 

 
1 . Barua & Et al 
2 - Degeorge,  F   
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تصور سرمایه  اصلي مدیریت سود، مدیریت  انگیزه  درواقع  است ایشان،  تجاری  واحد  درمورد    گذاران 

 . (1397، زاد جعفری  و  سمناني الری)

دهد كه مدیران از قضاوتهای شخصي  ( مدیریت سود هنگامي رخ مي 1999)   1از دید هیلي و وهلن

گزار  دخو مالدر  مي شگری  استفاده  ساختي  و  مالي  كنند  گزارشگری  تغییر  جهت  را  معامالت  ار 

 (. 1393نمایند )استکي، دستکاری مي 

منظور   (1989)  2اسکیپر به  مالي  گزارشگری  فرآیند  در  اراده  با  مداخله  عنوان  به  را  سود  مدیریت 

 . (1395ي،  ي و عظیمخكند )مشایكسب منفعت شخصي برای سهامداران و مدیران تعریف مي

شده حسابداری های استاندار و اصول پذیرفته پذیری روش گیری از انعطاف ره یت سود، بهفلسفه مدیر

انعطافمي  این  تنوع موجود در روشهای حسابداری است. در زماني كه  باشد كه  پذیری دلیل اصلي 

مالي كمتر    صورتهای  ه شده درئهای اراپذیر است، یکپارچگي داده تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف

 (.  1397ي و ابراهیمي،  شود )رویایي م

 

 هموارسازی سود  -2-2-1

( توانایي نسبي در كاهش و یا افزایش سود گزارش شده توسط مدیران را به عنوان  1968) 3كاپالند 

مي  معرفي  حسابها  در  حداقل دستکاری  حداكثركنندگان،  مانند  عناویني  یا  كند.  و  كنندگان 

كنند. البته  شود كه به دستکاری حسابها اقدام مي مي رادی اطالق  لویحي به افبه طور ت  كنندگان راهمو

بر مي  به آنچه كاپالند بدان اشاره كرده بود در  گیرد.  دستکاری در حسابها، حوزه وسیعي را نسبت 

د شده  چارچوب یا  اند.( طبقه بندی از انواع دستکاری در حسابها  ارائه داده 2004)  4استولوی و برتون 

های تامین  ای بر كاهش هزینه ده شده است كه اطالعات مالي تأثیر عمده ادی بنا نهااین اصل بنیبر  

 (. 1397مالي شركت دارند )صالحي،  

 
1 - Healy, P.M. & Wahlen  
2 - Schipper  
3 - Copeland. R.M 
4  -Stolowy  . H, & Berton, G. 
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هموارسازی سود عبارت است از تالش مدیریت واحد تجاری برای كاستن نوسانات غیرعادی سود، تا  

اندازه كه اصول مستدل و منطقي حس باش دیریت اجابداری و ماآن  )آبرنتي  زه داده  ،  1و همکارانند 

2011 .) 

سو را  هموارسازی  افراد  اكثر  كه،  این  انعطاف برخالف  از  استفاده  مي ء  گزارشگری  در  دانند،  پذیری 

باشد از آن در چارچوب الزامات قانوني و  هایشان ميمدیران با خرد كه هدفشان افزایش ارزش شركت

، 2نمایند )ادت و همکاران ي ، استفاده متحت نظر خودرزش شركت  تر كردن اشحسابداری در جهت بی

2013.)  

( همکاران  و  به  1999دمسکي  موقعي  مدیران  كه  یافتند  دست  نتیجه  این  به  خود  تحقیق  در   )

زنند كه مدیران در شرایطي تضعیف شده و در معرض لغزشهای اخالقي  هموارسازی سود دست مي 

یا و  باشند  گرفته  تقارن  قرار  سهامدا  اطالعاتي  عدم  مدیرابین  و  )ران  باشد  داشته  وجود  حساس  ن 

 .  (1389یگانه و همکاران، 

نشان مي پژوهش از  دهد كه مدیران شركت ها  استفاده  با  را  از روی قصد، سودهای گزارش شده  ها 

  د كنند تا به هدفهای مورد نظر خود برسنهای حسابداری خاص خود، دستکاری مي انتخاب سیاست

 (. 1396ران، ور و همکا)خدامي پ

 

 های دستکاری سود انگیزه  -2-2-2

مي  انگیزه  چندین  با  فرصتمدیران  رفتار  دیدگاه  از  كنند.  دستکاری  را  تعهدی  اقالم  طلبانه،  توانند 

انداختن  تأخیر  به  یا  و  خود  نامناسب  عملکرد  داشتن  نگه  مخفي  چون  متفاوتي  دالیل  به  مدیران 

های قراردادهای  لیل محدودیت یر سود به دپاداش(، تغیش )فرضیه  زایش پادافعملکرد خوب با هدف ا

هزینه  كردن  كم  یا  و  بدهي(  )فرضیه  شركت وام  برای  سیاسي  هزینه های  )فرضیه  بزرگتر  های  های 

طلبانه، اقالم تعهدی  پردازند. ابزار الزم برای تمام این رفتار فرصتسیاسي( به دست كاری سود مي 

د. البته باید توجه داشت كه این گونه  باش خاص مي  عهدی به طوراختیاری تو اقالم    مسود به طور عا

 
1  .Abernethy & Et al 
2  .Adete & Et al 
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طلبانه برای مدت كوتاهي كارساز است و در بلندمدت ممکن است نتیجه معکوس  رفتارهای فرصت 

 (.  2017، 1داشته باشند )ببچوک و فرد 

محر  و  كامل  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با  مدیران  كارایي،  دیدگاه  كه انه ماز  وضیعت  ای  شركت    از 

های نشانه  "عمل نسبي كه در شناسایي اقالم تعهدی اختیاری وجود دارد، احتماال  و با آزادی  دارند 

سرمایه  به  شركت  آتي  وضیعت  از  مي درستي  مسئله سبب  این  و  داد  خواهند  سود  گذاران  كه  شود 

 (.2015 ،2گ و كیم نخالص مقیاس قابل اطمینان و به موقعي از عملکرد شركت باشد )هوا

 

 و کارا یت سود خوب مدیر  -2-2-3

مدیریت سود خوب شامل یک فعالیت عاقالنه و مناسب است كه بخشي از فرآیند مدیریت مالي و  

بر مي  در  را  ارزش سهامداران  عالي  اعاده  مدیریت  با  اداره یک شركت  از  گیرد. مدیریت سود خوب 

ي تهدیدات و  ابر تمام و در بر  نماید یین مي معقول را تع   ه ، بودج شود كه در طي آن مدیریت شروع مي 

دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامي موارد به انجام  های غیرمنتظره واكنش مثبت نشان مي فرصت

مي مي  گفته  عملیاتي  سود  مدیریت  خوب،  سود  مدیریت  به  اوقات  گاهي  آن  رساند.  در  كه  شود 

برای   تالش  جهت  در  را  اقداماتي  عملکرد  امدیریت  باثبات  یجاد  استفمالي  ت)با  از  صمیمات  اده 

 (. 2006، 3دهد )التون و گروبر قبول و دواطلبانه( انجام مي قابل

كنند كه این اقدامات،  اقدامات مدیریتي كارا را بدین شکل تعریف مي  (1994)  4كریستي و زیمرمن 

 دهد.  ایش مي زثروت طرفین قرارداد شامل سهامداران، وام دهندگان و مدیران را اف

 

 طلبانهفرصتمدیریت سود  -2-2-4

سود   مدیریت  مي   طلبانهفرصت در  تالش  است  نامناسب  سود  مدیریت  همان  اصل  در  شود  كه 

های حسابداری مصنوعي یا تغییر برآوردها از  عملکرد عملیاتي واقعي شركت با استفاده از ایجاد ثبت 

عملی روند  كردن  پنهان  بماند.  مخفي  معقول  اامیزان  با  واقعي  تهت  از  حستفاده  سابداری  اترهای 

 
1 . Bebchuk & Fried 
2  .Hwang & Kim 
3  .Elton and Gruber 
4  -Christie, A. & Zimmerman 
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سود   مدیریت  مصادیق  از  نشده  افشاء  و  غیر  مي  طلبانهفرصت مصنوعي  امری  نیز  اغلب  كه  باشد 

   (1396ثالث،وبحری مرامپاکباشد )قانوني مي 

فرصت  مدیریتي  تمامي  اقدامات  ثروت  افزایش  بجای  مدیران  آن،  براساس  كه  است  اقداماتي  طلبانه 

 (.  2011بنز،  دهند )ي افزایش مثروت خود را قرارداد فقط  طرفین

كه   است  این  مالي  عملکرد  گزارشگری  در  صالحدید  و  شخصي  قضاوتهای  اعمال  بر  وارده  اشکال 

از   بالقوه ضعیف جاری و آتي  انتقال اطالعات درباره عملکرد  از  برای جلوگیری  مدیران ممکن است 

مي  استفاده  توانایي  چنیناین  كه  گز  كنند  در  جنبه  رفتاری  رس ارشگری  سود  اطالع  كاهش  اني  را 

 طلبانه است.دهد و بیانگر مدیریت سود فرصت مي 

 : (1389، محمدیدهد )طلبانه به دو دلیل رخ مي مدیریت  سود فرصت

 تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت  ▪

برای خود و    ت توانند از آن در جهت ایجاد مزیآنان كه اطالعات شخصي دارند به آساني مي   ▪

 نند.ستفاده كیگران، ای دبه هزینه 

ذی  به  خود  اطالعات  انتقال  فرآیند  در  مدیریت  اگر  كل  توان  در  مورد  در  سازماني  برون  نفعان 

شود از صالحدید و  سودآوری آتي شركت كه در سودهای افشاء شده بر مبنای تاریخي منعکس مي 

مدی كند  غربال  را  سود  و  استفاده  شخصي  كارا  رقضاوتهای  سود  و  یت  بود  مدیرخواهد  از  اگر  یت 

حدید و قضاوتهای شخصي در جهت منافع خود استفاده و سود را تحریف نماید مدیریت سود  صال

طلبانه خواهد بود به عبارت دیگر اگر در نتیجه اعمال مدیریت سود ارزش شركت افزایش یابد  فرصت

  ه مدیریت ت شخصي خود بفزایش مطلوبیامدیریت سود كارا بوده است و در غیر این صورت برای  

 . .(1392وهمکاران، دستگیرام كرده است) سود اقد 

 

 . سیستمهای کنترل داخلی 2-3

، بخشي اساسي از یک سیستم كنترل داخلي اثربخش است كه آن نیز به نوبه خود  حسابرسی داخلی 

مي شود. شناخته  سازمان  در  مدیریت خوب  از  اصلي  داخلیبخشي  موث   حسابرسی  در  ركمک  است  ی 
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و حسابرسي مستقل دارای نقشهای متفاوت،   حسابرسی داخلی  آنها.  ه یا كشف و اشتبا گیری از تقلب پیش

 . (2009، 1)آدامز  اما مکمل یکدیگرند 

هر سیستم یا مجموعه ای از كنترلها، اعم از مالي و غیر مالي، برای دستیابي به اطمینان منطقي از تحقق  

 : (1387، سائیان و حسیني ر)  موارد زیر برقرار مي شود

 ن عملیاتكارآمد بود  اثر بخش و-1

 قابل اتکاء بودن اطالعات مالي و گزارشگری آن -2

 رعایت قوانین و مقررات -3

 

 : حسابرسي داخليهدفهای  -2-3-1

 باید هدفهایي داشته باشد كه به روشني مشخص شده و قابل اندازه گیری باشد.  حسابرسی داخلیواحد  

حسابرسی  هدفهای    ی سازمان نیز قرارگیرد.هدفها  و جزء  قت سازمان برسد ابتدا به مواف  د این هدفها بای

هدفهای    داخلی كند،  مي  فرق  مختلف  سازمانهای  داخلی در  با    حسابرسی  متناسب  باید  سازمان  هر 

هدفهای سازماني همواره تغییر و بهبود مي یابد و از این رو محیط    هدفهای كلي آن سازمان تدوین شود. 

كنك و سیستم  نیز ترلي  داخلي  باید پیوست  نترل  قرارگیرد  ه  اصالح  و  نظر  تجدید  علي   مورد  و  آكرا  ،  2)آل 

2012) . 

داخلیگزارشهای   اثر    حسابرسی  از  كه  سازمان  مدیران  برای  باشد  ابزاری  باید  مورد حسابرسي  هر  در 

، پخش گزارشها  یحسابرسی داخل زمان بندی گزارشگری    بخشي سیستم كنترل داخلي، اطمینان یابند.

 . (2017، 3)ببچوک و فرید   ید به روشني تمام، تعیین شود اری بات رازدو رعایت الزاما

باید جایگاه سازماني   مالي داخلي هر سازمان  نامه های  آیین    حسابرسی داخلی آیین  را مشخص كند. 

واحد   وظایف  و  مسئولیتها  باید  مالي  های  داخلینامه  كند   حسابرسی  تعیین  روشني  به  بعالوه،    را  و 

پیش بیني نماید تا وی بتواند به كلیه مدارک، دارایي    حسابرسی داخلیئول  رای مسارات الزم را باختی

 
1  .Adams 
2  .Al-Akra  and   Ali 
3  .Bebchuk &   Fried 
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ها، ساختمان و كاركناني كه برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود و نتیجه گیریها و پیشنهادهایش، الزم  

 . (1397و همکاران،  نوروش ) تشخیص مي دهد، دسترسي نامحدود داشته باشد 

 

 : يحسابرسي داخلاستقالل  -2-3-2

به  باقاعده )سیستماتیک(  و  ارزیابي بي منظور جمع حسابرسي فرآیندی است منظم  و  طرفانه شواهد  آوری 

ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها )اظهارات( درباره ادعاهای مربوط به فعالیت

شده تعیین  پیش  از  معیارهای  نتایج    با  گزارش  ذی و  افراد  حسانف به  مع.  تایید  برسي  و  بررسي  به  ربوط 

هایي است كه با آنها رویدادها و شرایط  های مالي برای قضاوت در مورد صحت وجود صداقت در داده داده 

 .(1389، اینيبهبهان ي و مهران) شوند توصیف مي 

گزارش داده  اساسا  مالي  تایید  های  است.  مبهم  حقایق  از  استفاده آهایي  به  تکنیک  نها  و از  ای  هروش   ها 

فهم تجربه حسابرسي و دریافتن این  (.1389،  و همکاران  هان و استدالل« نیازمند است )حساس یگانه»بر

گونه  به  زمینه  كدام  كه  مي نکته  نشان  داده،  شکل  تجربه  این  به  تاریخي  حرفه  ای  آمدن  پدید  دهد 

یک ارتباط  بب شد  ند و س ا به حداقل رسااطالعات مالي ر  كنندهحسابداری شکاف تولیدكننده و استفاده 

آید  وجود  به  آنها  بین  هماني(  و    .)این  خود  بین  منافع«  »تضاد  مالي  اطالعات  كننده  دریافت  وقتي 

مي  در  را  سراغ  تولیدكننده  به  دلیل  همین  به  و  است  شده  ارائه  اطالعات  بودن  مغرضانه  نگران  یابد، 

مي رابطه؛ حسابرسان  این  بین   رود.  رابطه  شركت،    یعني  و  كنند ه استفادمدیران  مالي  اطالعات  گان 

مي  شکل  نمایندگي«  انساني  »مثلث  یک  درون  عنوان  حسابرسان،  به  رسمي  طور  به  كه  مثلثي  گیرد. 

ساختار اساسي نقش حسابرسي، توسط كمیته مفاهیم حسابرسي انجمن حسابداری آمریکا شناسایي شده  

 .(1391نمازی و همکاران، ) است

آنجا كه م از موقعیت  رت قرار دارند و مي موضع قد   ا، در یک هدیران شركت از  نبود حسابرسي،  توانند در 

توان به  نمایندگي خود برای تعیین نحوه گزارش اطالعات مالي به مالکان استفاده كنند، حسابرسي را مي 

گ نظر  در  اختیاری  كاهش چنین  برای  اعتماد  انضباطي مورد  وسیله  نرعنوان یک  تنها فت. حسابرسان  ه 

های مالي را گواهي و تایید كنند  های حسابداری مورد استفاده در گزارش نسجام روش تي و اند درس توانمي 

)و نظم صریحي را بر نمایندگان مدیریتي تحمیل كنند( بلکه، حتي حضور آنها به عنوان حسابرس نیز به  

 . (1384اران، کو هم  نوروش ) كند صورت یک عامل منضبط كننده عمل مي 
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حسسح كار  هر  در  ویژگي ابرسان  فر ابرسي،  مي دی های  كار  به  را  محدودیت شان  رو  این  از  های  گیرند، 

ها و  شود، همچنین به دلیل اینکه فعالیت ای مي شناختي آنان منجر به انحراف و چالش در قضاوت حرفه 

ار مسوولیت  ز حرفه است و باگیرد، یک فرد نمادی  مراحل مختلف حسابرسي توسط یک شخص انجام مي 

ای به  كشد. از این رو تحلیل شرایط و مسائل حرفه به دلیل ارتباط با موجود پیچیده مي ر دوش  ه را بحرف

انسان )حسابرس  و مهارتشایستگي (نام  او، محدودیت ها  گیری،  های تصمیم های شناختي، پشتیبانهای 

ااغیر و پیچیدههمچنین محیط مت  های قضاوتي و منافع شخصي او و طرفي و سوگیری بي اط  ز ارتبی كه 

 ، ایني بهبهان  ي ومهران)  ها و ابعاد گوناگوني همراه استگیرد، با چالش ها و عوامل دیگر شکل مي این انسان

1389). 

گر خارجي به نظاره حسابرس نشست و  توان مانند یک مشاهده از این رو برای درک حرفه حسابرسي، نمي 

نا و مقصود رفتار او اصولي را وضع و او را از  رای معباید بهده كرد، بلکه  عمال او را مشاانمودهای بیروني  

جامعه یا پژوهشگر( باید بتواند چگونگي درک حسابرسان  )دیدگاه خودش درک كرد؛ بنابراین ناظر بیروني  

 .(1993، 1)جنسناز وقایع را درک كند 

طر  از  كه  است  ثانویه  فهمي  او  درک  ترتیب  این  پژوهشگر  یبه  آن،  فرآمي ق  تا  اوكوشد  در یند  ک  لیه 

های او  آل درک حسابرس در فعالیت حسابرسان را بفهمد. هدف درک ثانویه آن است كه نمونه یا مدل ایده 

بنای حرفه حسابرسي،  1395و همکاران،    نوروش آشکار شود ) (. مثال در بحث استقالل، به عنوان سنگ 

ذهن   از  حالتي  عنوان  به  موضوع  حب این  نگرش  مفهوم  روابط ه  به  مد   موجود   سابرس  صاحبکار،  با  یریت 

ذی سایر  و  استفاده سهامداران  و  صورت نفعان  است  كنندگان  شده  تصور  مالي  های 

بارتلت2،2015واسپیشل چونگ) اجرای عملیات   (1993)  3(.  نبود گرایش ذهني در  را  واقعي  استقالل  نیز 

شرای از  پرهیز  را  ظاهری  استقالل  و  مي ط حسابرسي  حي  كه  تض داند  در  را  مناسابرس  آشکاد  با فع  ار 

بي  با  واقعي  استقالل  بنابراین  دهد؛  نشان  تصور  صاحبکار  با  معمول  طور  به  ظاهری  استقالل  و  طرفي 

  .كنندگان از وجود تضاد منافع حسابرس در یک وضعیت معین ارتباط دارداستفاده 

رسمیت  را به  باید این عامل  ن است. مدیریت  آ، استقالل  حسابرسی داخلیعامل اصلي برای توانمندی  

مناسب   جایگاه  تامین  با  و  داخلی بشناسد  واحد    حسابرسی  استقالل  به  نسبت  سازماني،  ساختار  در 

 . (2016، 4)هاگارد و همکاران  اطمینان دهد  حسابرسی داخلی

 
1  .Jensen 
2. Mutez and sherref 
3 .Bartelt 
4  .Haggard And Et al 
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یر هیچ  ثتحت تا حسابرسی داخلیباید چنان باشد كه به روشني نشان دهد   حسابرسی داخلی عملکرد 

ست كه بتواند دامنه رسیدگي یا كار آن را محدود كند یا تغییر دهد یا  ای نی  ئوالنه مال نفوذ غیرمسگونه اع

گذارد  اثر  شود،  مي  ارائه  مدیریت  به  كه  گزارشهایي  محتوای  درباره  آن  گیری  تصمیم  بر    بتواند 

 . (1،2015وكیم )هوانگ

نیست كه مفهوم   بیراه عا نیزاند حتي این ادل در گیر بوده افراد زیادی با مفاهیم و ادبیات مربوط به استقال

استقالل در گذر زمان تغییر كرده است .استقالل حسابرسي نوید دهنده این اطمینان است كه صورتهای  

اجرای   برای  كافي  بیطرفي  از  فني  صالحیت  با  همراه  كه  است  شده  حسابرسي  افرادی  بوسیله  مالي 

اند   بوده  برخوردار  ویژگیهایي.حسابرسي  اعتماد  چنین  مالصورته  قابلیت  خطر  ای  و  داده  افزایش  را  ي 

الودگي اطالعات را كاهش مي دهد فرایند شکل گیری سرمایه را اسان مي كند و به سیستم بازار سرمایه  

در  1اعتبار مي دهد  تا  استقالل حسابرسان موجب شده است  اهمیت موضوع  كمیسیون  2000نوامبر  21. 

بهاد اوراق  مقرراابورس  مجموعه  برر  ناظر  جدید  حسااستقال  ت  این  ل  اساس  .بر  نمایند  منتشر  را  برسان 

مقررات شركتها ملزم هستند كه در برگه های درخواست وكالتنامه, حق الزحمه پرداختني به حسابرسان  

را در سه گروه مجزای حق الزحمه حسابرسي ،حق الزحمه فن اوری اطالعات )شامل طراحي سیستم های  

حاطال سایر  (و  پعاتي  های  الزحمه  حرداختنق  به  به  ي  استقالل  مورد  در  بحث  نماید.  افشا  را  سابرسان 

همینجا ختم نمي شود اما مي توان انتظار داشت كه اگر سنگ زیر بنای حرفه ما از بین برود باعث ركود و  

ا  استقالل  از  تعاریف موجود  كردن  عملیاتي  منظور  ،به  رفتن حرفه خواهد شد  بین  انجام شد قاز  ه  دامات 

به مقا و  محدود  توسط كشورهای  اظهار  الت  تدوین شده  ای  رفتار حرفه  .آیین  نظرهای عملي نمي شود 

و   مالي  منافع  معامالت،  چارچوب  در  را  استقالل  عملي  مصادیق  دارند  سعي  نحوی  به  كدام  هر  مختلف 

ت موضوع در  به دلیل حساسی  وروابط تجاری و غیر تجاری ممنوعه تعریف نمایند ، عالوه بر موارد فوق  

رابطه با ارائه خدمات حرفه ای به شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, قوانین و  ها در  ر كشوراكث

الزامات سخت گیرانه بیشتری را ضروری دانسته است.   نیز  بهادار  اوراق  مقررات مصوب كمیسیون بورس 

كید مي شود  مده تاطور ع  دهي نیست و به ه خدمات اعتبارئالزامات آیین رفتار حرفه ای فقط محدود به ارا

كه در كلیه خدمات مرتبط حتي االمکان باید از تضاد منافع دوری شود .در ارائه خدمات مشاوره مالیاتي و  

برنامه ریزی نیز باید از تصمیم گیری به جای مدیریت بپرهیزند و فقط نقطه نظرات خود را اعالم كنند  

به درجه وابستگي حسابرس به صاحبکار   بستگي  احبکارر خواسته های صدر مقاومت براب  .توانایي حسابرس 

 (. 2017، 2دارد )اینگار و زامپلي 

 
1  .Hwang & Kim 
2  .Iyengar  and   Zampelli 



 نظری و پیشینه پژوهش  فصل دوم : مباني

25 

 

هر چه این وابستگي بیشتر باشد درجه فشار بیشتر است هر چقدر موسسه حسابرسي نسبت به صاحبکار  

سابرسي عاملي  اندازه موسسه ح  كوچک باشد مستعد تحمل فشار بیشتری است .با ثابت بودن سایر عوامل 

كت دعیین  الزحمه  ننده  حق  مواردی  در  توانند  مي  صاحبکاران  است  حسابرس  استقالل  حفظ  مقابل  ر 

اندازه   بودن  .كوچک  كرد  خواهند  پیدا  دیگری  حسابرس  كه  كنند  تهدید  یا  كنند  پیشنهاد  را  كمتری 

رق توانایي  كاهش  یا  صاحبکار  كردن  پیدا  مشکالت  به  منجر  نتیجه  اموسسات  در  و  كیفیت  بت  كاهش 

 (.  2016، 1ایت كاهش استقالل خواهد شد )او كونل در نه برسي وحسا

.ویژگي های الزم    1استقالل حسابرس تابعي از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسي و صاحبکار است  

نیازهاست از    برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایط موجود نیاز به حسابرسي و فرایند تامین این

استقالل حسابرس است زیرا تضاد منافع بین دو گروه تهیه كننده و  ابرس ,ردی حسله ویژگي های ف جم

استفاده كننده اطالعات, توجیه  نیاز به حسابرسي است و در صورت نبود تضاد منافع بین این دو گروه نیاز  

سابرسي توسط  انجام خدمات ح  ع به خدمات حسابرسي به طور عمومي كاهش مي یافت .وجود تضاد مناف 

دو گروه را ضروری مي سازد.نتیجه اینکه یکي از مهمترین ویژگي های حسابرس استقالل  قل از دی مستفر

حسابرس است .استقالل در اینجا بدین معني است كه حسابرس در انجام خدمات خود تحت نفوذ دیگران  

 ( . 2013، 2قرار نگیرد )ریسمان و كاهال

را تحت الشعاع قرار مي دهد .جایگاه    دیگرش   گي هایست كه تمام ویژسابرس تا حدی احاستقالل برای  

بر   از جمله عواملي است كه  ,نگرش ذهني و آزادی عمل در بررسي و گزارشگری و رابطه مالي  سازماني 

بحث   اصلي  محور  اطالعات  كننده  تهیه  و  حسابرس  بین  .رابطه  گذارد  مي  تاثیر  حسابرسان  استقالل 

كل  لاستقال طور  به  براست  تاكید  را  ي جهت  مسیک  كه  بطه  اینست  شده  اتخاذ  موضع  مابین   في  تقل 

هیات   های  مسولیت  از  باید  وی  برای  حسابرسي  امکانات  و  زمینه  كردن  فراهم  حسابرس  كردن  انتخاب 

انتخاب حسابر اندیشه  .در سالهای اخیر  باشد  با تایید سهامداران  و  از هیات مدیره  یا تركیبي  ان س مدیره 

هیات مدیره بهترین روش دستیابي به یک رابطه مستقل بین  اعضای  ظف از  موعه ای غیر موتوسط زیر مج

را   استقالل حسابرسان  پایه های  توسط سهامداران  .تایید حسابرسان  و مدیریت سازمان است  حسابرسي 

مست  وی  از  كامال  و  نیست  مدیریت  دست  در  عاملي  حسابرس  اینکه  از  و  كند  مي  تر  است  قمحکم  ل 

استفاطمینان   به  كنبیشتری  از ندگان  اده  حسابرس  رهایي  باعث  سازماني  .استقالل  بخشد  مي  اطالعات 

كه   است  منطقي  اطمیناني  كننده  فراهم  مستقل  سازماني  .جایگاه  شود  مي  اطالعات  كننده  تهیه  نفوذ 

تواند  مي  و  گیرد  نمي  قرار  رسیدگي  مورد  واحد  گیرانه  سو  حركات  تاثیر  تحت  نقش    حسابرس  پذیرش 

 
1  .O'Connell 
2  .Riseman & Kahale 
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عنواحساب به  را  مکان رسي  نن  )یزمي  بخشد  بهبود  جامعه  و  كنندگان  استفاده  توسط  و    نوروش ظارتي 

 . (1389همکاران، 

حرفه  ادبیات  در  كه  مسائلي  از  آن  یکي  به  حسابرس  استقالل  كاهنده  عامل  عنوان  به  دانشگاهي  و  ای 

غیر خدمات  موضوع  است  شده  ازپرداخته  است.  حسابرسان  ح  حسابرسي  حرفه  كه  برای  آنجا  سابرسي 

شیوه   متمادی های  لسا دهه  به  چند  در  فقط  و  یافته  بسط  و  شرح  باورانه  عمل  و  كاراندیش  بسیار  ای 

گذشته به بنیادهای نظری زیربنای این رشته توجه شده است، اعتقاد بر این است كه رویکردی علمي و  

مي  حسابرسي  به  كاركرد دانشگاهي  به  عمومي  اعتماد  حساب  تواند  اثربخشي  فراهو  با  را  آورد رسي  ن  م 

كمینه سازم و  حسابرسي  دانش  از  سیستماتیک  ناسازگاریاني  درونيسازی  دهد های  افزایش    اش 

   . (1،2015وهمکاران )چونگ

های اخیر این موضوع شدت بیشتری  ای است و در سال حرفه حسابرسي تحت فشار اقتصادی قابل مالحظه 

هایي ا برای انجام فعالیت اومي ره و مد تي، فشار پیوستمات حسابرسي سند یافته است. سودآوری پایین خ

مشاوره  اصالح كنترل ای، طراحي سیستم نظیر خدمات  یا  اطالعاتي حسابداری، طراحي  داخلي،  های  های 

استبه  آورده  بوجود  حسابرسي  موسسات  سودآوری  انجام  عده.منظور  با  حسابرس  كه  باورند  این  بر  ای 

ای دیگر معتقدند حسابرس با انجام عده  بدهد.  از دستستقالل خود را  رسي ممکن است ابحساخدمات غیر

مي  و  شده  آشنا  بیشتر  سیستم حسابداری صاحبکار  با  استقالل  خدمات حسابرسي  با  را  تواند حسابرسي 

 .(2015، 2)پاپا و همکاران بیشتر و كیفیت باالتری انجام دهد 

سي قرار دادند و  و برر  مطالعهسابرس را مورد  حسابرسي توسط ح( انجام خدمات غیر1961موتز و شرف )

مخدوش   را  حسابرس  ظاهری  استقالل  مالیاتي  خدمات  و  مدیریتي  خدمات  كه  رسیدند  نتیجه  این  به 

  .سازدمي 

( همکاران  و  كه  ( 1999بیتي  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند  انجام  انگلستان  كشور  در  كه  تحقیقي  در 

غیر حق خدمات  میزا حالزحمه  به  حق   100ن  سابرسي  مالي  حسابر  الزحمهدرصد  مدیران  دیدگاه  از  سي 

ها ششمین، از دیدگاه شركای موسسات حسابرسي دوازدهمین و از دیدگاه تحلیلگران مالي دومین  شركت

 .عامل كاهنده استقالل حسابرس از میان بیست و چهار عامل كاهنده استقالل بود

سابرسي از دیدگاه نمونه  زحمه حالحق  درصد   50میزان    حسابرسي بهغیر  الزحمه خدماتعالوه بر این، حق 

  .های دهمین، هفدهمین و پنجمین عامل كاهنده استقالل حسابرس بودآماری مزبور به ترتیب دارای رتبه 

 
1  .Huimin Chung And Et al 
2  .Papa And Et al 
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تا مارس    6ای  پژوهشگران در یک مطالعه كه دوره  بر مي   2006ساله  گرفت رابطه بین نسبت كل  را در 

را بررسي و به ارزیابي   UK هاینمونه از شركت در یک ها  كت ارزش بازار شر  ای حسابرسان به هالزحمهحق

نسبت حق بودن  باال  حالت  در  فقط  كه  دریافتند  آنان  پرداختند.  الزحمه حسابرسان استقالل حسابرسان 

مي  تهدید  آنها  حق استقالل  افشای  داد  نشان  مطالعه  این  خدمات الزحمهشود.  و  حسابرسي    های 

بهغیر ح  حسابرسي  درآمد  س سابرساعنوان  به  سرمایه رمایه ن  و  است  مربوط  انجام  گذاران  عدم  گذاران 

 .دهند حسابرسي را ترجیح مي خدمات غیر

 

 عوامل موثر بر گزارشگری مالی به موقع  -2-3-3

تحقیق موقع  ات  در  به  مالي  گزارشگری  بر  موثر  عوامل  مهمترین   ، قبلي  شده  اج  انجام  زمان  ا  رومدت 

 د:  نوان شده انبه شرح زیرعحسابرسي  وتکمیل عملیات

یا خطر )اهرم(، عمر شركت،   ، میزان ریسک  ، پیچیدگي عملیات و نوع صنعت  اندازه شركت، سودآوری 

تاریخ پایان سال مالي ، میزان همکاری كاركنان صاحبکار با حسابرسان، بودجه زماني حسابرسي، سیستم  

یا   اندازه  حسابرمیته  ابرسي داخلي و كدم وجود واحد حسعكنترل داخلي شركت، وجود  سي در شركت، 

چنین در مؤسسه حسابرسي،    موسسه حسابرسي، تکنولوژی و فنآوری های مورد استفاده در شركت و هم

نوع و میزان خدمات ارائه شده به صاحبکار، عوامل محیطي )وضعیت اقتصادی، نرخ بهره، تورم، رقابت و  

ا عدم وجود اقالم غیر  ابرس، وجود یو شخصیت  حس  ه و تخصصسطح تجرب،  وني(  نمالحظات سیاسي و قا

مترقبه در شركت،  نوع اظهار نظر حسابرسي ارائه شده در مورد صورتهای مالي ، وضعیت شركت در بورس  

 (. 2014، 1)زاگرز  اوراق بهادار، تعداد سهامداران، وجود یا عدم وجود شركتهای فرعي و وابسته

ارج از كشور،  وجود رابطه معني دار  شده قبلي در خهش های انجام  تر  پژودر  بیششرکت :    ه الف: انداز

این   بیشتر  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  شركت  اندازه  با  سالیانه  مالي  گزارشگری  بودن  موقع  به  بین 

را اجرا    محققین معتقد ندكه شركتهای با اندازه بزرگ زودتر از شركتهای كوچک، عملیات حسابرسي خود

تکمیل  زیرا    و  كنند.  ،  به    -اوال  مي  بزرگ  درشركتهای  قوی  داخلي  كنترل  های  سیستم  استقرار  دلیل 

آن   تبع  به  و  كند  مي  پیدا   كاهش  مالي  صورتهای  در  عمدی  چه  و  سهوی  چه  اشتباه  وقوع  احتمال 

ل مالحظه ای از  بحسابرسان مي توانند اتکای بیشتری بر سیستم كنترل داخلي شركت نموده و  به نحو قا

شركتهای بزرگ به دلیل داشتن منابع مالي زیاد قادرند كارمندان    -هند .ثانیابه كاحتوا  حجم آزمون های م 

 
1  .Zagers 
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به   را  تری  پیشرفته  اطالعاتي  های  سیستم  همچنین  و  باالتر  تحصیالت  و  تخصص  با  بیشتر  حسابداری 

با در اختیار حسابرس  از طرف دیگر این شركتها   .   از پرسنل خود و   ن گذاشتن تعدادی اخدمت به گیرند 

قسمانجا الزحمه  م  حق  پرداخت  و  كارآمد  حسابرسي  موسسات  بکارگیری  و  حسابرسي  كارهای  از  تي 

حسابرسي بیشتر، عملیات حسابرسي صورتهای مالي آنها در مدت زمان اندكي بعد از اتمام سال مالي انجام  

ثالثا  . شود  بیشتری     -مي  حساسیت  از  بزرگ  شركتهای  شركتهای  به  برخوردار    نسبت  ند.   كوچک 

ای  بزرگتر  دارای هزینه های سیاسي بیشتری نسبت به شركتهای كوچک تر هستند. بزرگ بودن  شركته

دقت و حساسیت   با  را  عملیات شركت   ، دارند  تمایل  كه  دارد  به همراه  را  ذینفعان  زیاد   تعداد  شركت، 

شركتهای   مدیران  بنابراین  كنند.  تعقیب  دارند بزیادی  تمایل  تاخیزرگ  زمان  مدت  در  ،  تکمیل  اجرا  ر  و 

اعتبار   گذاران،  سرمایه  از طرف  شدیدا  آنها   زیرا  دهند.  كاهش  را  مالي  گزارشگری  و  عملیات حسابرسي 

دهندگان، نهادهای قانوني و دیگر استفاده كنندگان برای ارائه به  موقع صورتهای مالي خود تحت فشارند .  

مدت زمان اجرا و  و    ین اندازه شركت   ری بآما  ارتباط معني دار   ور وجود دارد كه صلذا، این فرض قابل ت

                . (1394ي و همکاران، خیمشا)  دارد  وجودتکمیل عملیات حسابرسي 

به  ب( نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام      امکان وجود دارد ، شركتهایي كه نسبت بدهي  :این 

باال باشند میزان  باشد؛ تمایل داش   حقوق صاحبان سهام آنها  خود را پنهان نمایند.آنها   ریسک   و سطحته 

ممکن است برای این منظور درصدد برآیند، صورتهای مالي ساالنه خود را با تاخیر منتشر كنند. از طرف  

بدهي به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتواني شركت در بازپرداخت بدهي و ایفای    دیگر باال بودن نسبت

سان نگران كمتر از واقع نشان دادن بدهیها  توسط  حسابراردی  دهد. در چنین موت را افزایش مي  اتعهد 

مطروحه   دعاوی  مقابل  در  خود  مسئولیت  میزان  كاستن  برای  حسابرسان  بنابراین  بود.  خواهند  شركت 

طراحي و    یاحتمالي در آینده، رسیدگي كامل تری را برنامه ریزی كرده و   روشهای حسابرسي را بگونه ا 

بدهي های ثبت شده اطمینان حاصل كنند.  انجام این گونه اقدامات از  بودن  كامل  ي نمایند كه از  اجرا م

جانب حسابرسان ، موجب طوالني شدن زمان تکمیل عملیات حسابرسي و تاخیر در انتشار صورتهای مالي  

 .  (1389و همکاران،  مرادزاده فرد خواهد شد )

از متغیرها  ی شركت به عنوان ر :توان سودآو  ج(سودآوری  اثریکي  بر مدت زمان اجرا و تکمیل    گذار  ی 

با   شركت  توان سودآوری  بین  منفي  رابطه  وجود یک  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  عملیات حسابرسي 

مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسي شركت قابل تصور است. بدین معني كه شركتهای  

از زودتر  ده  ده  سود  زیان  حسابرس شركتهای  عملیات  خود ،  ا  ي  )را  كنند  مي  تکمیل  و  و  بني جرا  مهد 

 .  (1397همکاران، 
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گزارش سود یا زیان مي تواند به عنوان یک خبر خوب یا بد در مورد نتایج عملکرد ساالنه شركت مورد  

با    های مالي ساالنهش توجه قرارگیرد . در مورد شركتهای زیان ده، مدیران شركت تمایل دارند انتشار گزار

باشد   از تاخیر  تمایل  عواق  تا  ده  زیان  شركتهای  مدیران  رو،  ازاین  نمایند.  اجتناب  بد  خبر  یک  انتشار  ب 

دارند، حسابرسان از برنامه زماني معمول حسابرسي عقب تر باشند و عملیات حسابرسي با تاخیر بیشتری  

با احتیاط ن عملیات  حسابراانجام شود. هم چنین در مورد شركتهای زیان ده، حسابرس  اع  سي را  مال  و 

راقبت حرفه ای بیشتری انجام مي دهند. به ویژه زماني كه احتمال بروز ناتواني مالي، ورشکستگي یا عدم  م

و ویشني باشد )شلیفر  زیان ده وجود داشته  تقلب مدیران در شركتهای  یا  فعالیت  (. در  2018،    1تداوم 

زودتر از موعد صورتهای  تشار  به انخبر خوب تمایل    منظور انتشار یک  نقطه مقابل، شركتهای سود ده به

از   و جلوگیری  به تکمیل سریع عملیات حسابرسي  رو نسبت  این  از  مالي ساالنه حسابرسي شده دارند.  

تاخیر در تکمیل عملیات حسابرسي عالقه نشان مي دهند. هم چنین در شركتهای سود ده ، چنان چه  

نتشار این خبر خوب، از مزایای پیش بیني  با ا  باشد،از متوسط صنعت    زده آنها باالتراحاشیه سود یا نرخ ب

های بازار و تصمیمات استفاده كنندگان در مورد شركت منتفع خواهند شد. عملکرد مثبت یک شركت اثر  

 . (1393ایزدی نیا و مباشری،  برجسته ای بر روی ارزش سهام شركت خواهد داشت )

عنوان  تابعي از  ه  برسي ب تکمیل عملیات حساتاخیر در اجرا و   زمان مدت    حسابرسی :   د( نوع اظهار نظر 

نظر گرفته   ارائه شده در  اظهارنظرحسابرسي  اساس عنوان مي شود  مي شودنوع  براین  شركتهایي كه    ؛. 

از   زودتر  احتماال  است،  مقبول  شکل  به  آنها  مالي  صورتهای  مورد  در  شده  ارائه  حسابرسي  نظر  اظهار 

نند، عملیات حسابرسي خود را اجرا و تکمیل مي كنند.  مي ك  ریافت نظر غیر مقبول دتهایي كه اظهار  كشر

به عبارت دیگر ، متوسط تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسي برای شركتهایي كه اظهار نظر مقبول  

كنند  مي  دریافت  مقبول  غیر  نظر  اظهار  كه  است  شركتهایي  از  كمتر  كنند،  مي    دریافت 

 . (1393ان،وهمکاراعتمادی)

مقباظهارنظر ه ب ای غیر  انتشارصورتهای  ه  ول   باعث كندی در  نظر گرفته شده و  بد در  عنوان یک خبر 

اختالف نظرهای موجود بین حسابرس وشركت  ،مالي ساالنه حسابرسي شده  شركت مي شود. عالوه بر آن 

شده مطرح  حسابرسي  گزارش  شرط  بندهای  خصوص  موجب در  تاخیر  شافزای  ،  زمان  اجرا    مدت  در 

   .(1393،  چاالكي و  آقایي مي شود )ابرسي شركت ات حسعملی وتکمیل

 

 

 
1 . Shleifer & Vishny 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13587
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 حسابرسی  در داخلی های کنترل( 2-3-4

  خوبي   به  رانمدی   زیرا ؛  ارند د  داخلي   كنترل   های  سیستم   به   وافری   توجه   سازمانها  و  موسسات  مدیران

  سودآوری   شركت، حفظ   اصلي   رسالت  تحقق   بخش،   اثر  داخلي   كنترل   سیستم  یک   نبود  در   مي دانند 

  مي شود،   موجب  كه   ایست  وسیله   و  است  مشکل   بسیار   منتظره  غیر   رویدادهای  رساندن  حداقل  و به

آمار  ارقام  به  نسبت اطال  واعداد  بیابند   بیشتری  اطمینان  حسابداری  و    ی نا مب  را  مذكور  اتعو 

  مالي   صحیح   روشهای  و   سیستم   كه   مي سازد   مطمئن   را   آنان   و همچنین  دهند   قرار   خود   تصمیمات

 .(2015، 1)پاپا و همکاران   مي شود  اجراء كامل  طور  به  ایشان موسسه  داخل  در  واداری 

  واجرای   حدود، نوع   زیرا.مي باشد   بسیاری  اهمیت  حائز  نیز  مستقل  حسابرسان  نظر   از   داخلي  كنترل

در  ع ضومو  هر  از  بیش  داخلي   یكنترلها   رسیدگیهای   وحجم  حسابرسي  روشهای  تعیین  دیگر، 

  نسبت   مي تواند   داخلي  كنترل   چگونگي  بررسي  از  پس  مستقل  حسابرس   و  مي باشد   موثر  حسابرس 

  .نماید   اتخاذ   را   الزم   تصمیم   مالي  گزارشهای  به   نسبت   نظر  اظهار  جهت  ها   رسیدگي  گستردگي  به

  حتي . كند   تضمین  را  آن  حیات  تداوم  حتّي  یا  ی اقتصاد  واحد   یک  فقیتوم  تواند   نمي  ليخدا  كنترل

  تجاری  اهداف به  تا  كند  كمک  اقتصادی واحد  به  مي تواند  داخلي، تنها كنترل سیستم ترین بخش اثر

  عدم  یا  پیشرفت  دربارة  اطالعاتي   به  را  مدیریت  مي تواند   اثربخش  داخلي  كنترل  .یابد   دست  اساسي

  كنترل   قابل  غیر  های  پدیده  یا  رویدادها  تواند   نمي  ا مّا  كند،  مجهز  اهداف  قق تح  راستای  در   تفپیشر

  دستیابي  ولي برای  دهد، تغییر   را اقتصادی شرایط  یا  رقبا اقدامات دولت،   های برنامه یا سیاستها مانند 

  برای   تقاضا  جهت،  همین  به   .است  ناپذیر  گریز   داخلي  كنترلهای  گیری   كار  به   مهم،  اهداف  اكثر  به

  نظر   دقت  با  .است  افزایش  به  رو  دائماً  آنها  عملکرد   گزارش   و  داخلي  ترلنك  برتر  و  بهتر  هایتم  سیس

  های   كنترل .  است  بالقوه   مشکالت  حل   برای  مفید   ابزاری   داخلي   كنترل   كه   دریافت   مي توان   بیشتر

  را   آن  های  فعالیت  و   تجاری   واحد   تمام   بلکه  شود  نمي  محدود   مالي   وامور  حسابداری  به   تنها  داخلي

 . (1389و همکاران،  وش نور)مي شود  شامل

  پنچ   در كه  اهدافي  تحقق  از (  نسبي)معقول  اطمینان  كسب   منظور  به   كه است  فرآیندی  داخلي كنترل

مدیریت   مدیره  هیئت   شوند،توسط   مي   بندی  دسته   زیر   شرح   به   گروه    واحد   یک   كاركنان  سایر   و  ، 

 :(0162، 2)او كونل شود  مي  برقرار  اقتصادی 

 عملیات كارآیي   و  ياثربخش ـ

 مالي گزارشدهي اعتماد قابلیت ـ

 
1  .Papa And Et al 
2  .O'Connell 
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 مربوط  مقررات   و  قوانین رعایت ـ

 ها رویه  رعایت میزان  سنجش و  تجاری  واحد   های رویه  رعایت به  كاركنان   تشویق ـ

 تقلب و  استفاده شدن، سوء ضایع برابر  در  داراییها حفاظت ـ

  مدیریت  تا آید   مي  عمل به  كه  است تيامااقد  كلیه   شامل يداخل  های كنترل ساختار ،  خالصه  طور  به

 . مي كند  عمل باید،  كه ای  گونه به  هرچیزی یابد  اطمینان

 داخلی  های کنترل * انواع

 (  اداری) عملیاتي داخلي  های  كنترل ( 1

  مورد   مستقیم  طور   دارندوبه  اندكي   تاثیر  یا  ندارند   تاثیری  مالي   برصورتهای  كه  هستند   هایي   كنترل

  كارآیي   چون   اهدافي   به   دستیابي   منظور   به   كنترلها   این   .  گیرند   نمي   قرار  ل تقمس  حسابرسان  جه وت

  تجاری   واحد   دوایر  و   قسمتها  تمام   در   مدیریت  موردنظر  های  رویه  ورعایت  عملیات  وسودمندی 

 (. 2015، 1یابند )هیومین چانگ و همکاران  مي  استقرار

 مالي( ) حسابداری داخلي  های ( كنترل 2

  دارندوبه   اثر  مالي  صورتهای  و  حسابداری  مدارک   یکاات  برقابلیت  مستقیماً  كه  هستند   هایي  كنترل

  صورتهای   وتهیه  حسابداری  مدارک  اتکای  قابلیت   ،   داراییها  حفاظت  چون  اهدافي  به   دستیابي  منظور 

 (. 2017، 2)اینگار و زامپلي یابند  مي استقرار  اطمینان قابل  مالي

 داخلی  کنترل قابلیتهای ▪

  دست   خود   سودآوری  و   عملیاتي   اهداف   به  توانند   مي   داخلي   كنترل   كمک   ه ب  اقتصادی   دهایحوا

  گزارشدهي   اعتماد  قابلیت  از   داخلي كنترل  كمک  به.    كنند   جلوگیری   اقتصادی  منابع  اتالف  از   و  یابند 

  سایر   و   اقتصادی   واحد   یک   آوازه   و  شهرت  دیدن   آسیب   از   كه)  مقررات   و   قوانین   دقیق   رعایت  و   مالي

  كنترل   كمک   اقتصادی،به   واحدهای   مجموع  در . شود  مي   لحاص  اطمینان  (مي كند   جلوگیری   یامدهاپ

  رویدادهای   و   خطرات   از   راه،  طول   ودر   یابند   دست  خود   های   خواسته   و  مقاصد   به  توانند   مي  داخلي

 (. 2017)اینگار و زامپلي،    كنند   دوری  منتظره غیر

 

 
1 . Huimin Chung & Et al 
2  .Iyengar  and   Zampelli 
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 عملکرد آتی شرکت  -2-4

ابداری، مدیریت و اقتصاد را  باحث حسای از مها بخش عمدهبي عملکرد شركتاها قبل ارزیاز سال

گیری  ای مستقیم دارد. ارزیابي عملکرد یعني اندازهتشکیل داده است. اصوالً عملکرد با هدف رابطه

تعیین   اهداف  به  حدی  چه  تا  شركت  كه  مطلب  برنامهاین  در  است.  شده  یافته  دست  خود  های 

های  بیني برنامهری است برای پیشه ابزاست بلککرد خود هدف نیاز ارزیابي عمل  شدهی حاصلنتیجه 

 (. 1393باشد )مهرآذین و همکاران،  كردن نقاط ضعف ميآتي و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف  

های تجاری و شرایط حاكم بر بازار كاالها و  ارزیابي عملکرد شركت بدون مدنظر قرار دادن ویژگي

نظر از جایگاهي كه شركت  و صرف  ند تولید( ها و فرآیها، ستادهش و كنترل دادهجخدمات آن )سن

مجموعه در  ارزیابي  توجه  مورد  خور  در  است  برخوردار  آن  از  كشور  اقتصادی  ساختار  و  نظام  ی 

مي مطرح  سؤال  این  معموالً  عملکرد  ارزیابي  بحث  در  بود.  كدامنخواهد  كه  معیارهای  شود  از  یک 

آل برای  یک شاخص مطلق و ایده  است. اصوالً  تری برخوردارتبار بیشها از اعشركت  دارزیابي عملکر

 (. 2015، 1ها وجود ندارد )چن حال و مورس سنجش عملکرد شركت

گیرد ابزاری  عملکرد مالي كه جهت تعیین نقاط ضعف و قوت مدیریت شركت مورد استفاده قرار مي

شركت در  موجود  عالیم  و  عوارض  وجود  مسأله  است جهت  اصل  نه  با  و  مشکل.  یا  از  استفا  و  ده 

مينسبت مالي  در  های  را  شركت  یک  مالي  اطالعات  بین  موجود  ارتباط  نیز  و  تغییرات  روند  توان 

ی  های مالي آینده های مناسب برای حركتهای زماني مختلف با عملکرد مدیریت تهیه و روش دوره

 . (2016، 2شركت را انتخاب كرد )لیونگ و هورویتس 

ی منابع مالي خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری  ینه خصیص بهسرمایه، جهت ت فعاالن بازار  

باشند. لذا همواره در جستجوی اطالعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن، تصمیم  مي

 (. 1397مناسب اتخاذ نمایند )الری سمناني و جعفرزاده، 

های اقتصادی  یمی تجاری تصمرد مؤسسهي است كه در مو تگری مالي یکي از منابع اطالعاگزارش 

-ی گزارش وسیلهشده به  كنند باید اطالعات تهیهگیرند، افرادی كه از اطالعات مالي استفاده ميمي

آورند، تركیب نمایند تا تصمیمات  گری مالي را با اطالعات مرتبطي كه از سایر منابع به دست مي

 (. 2017 3ت،ا مناسبي را اتخاذ كنند)زوریگ 

پذیری و آزادی عمل برخودارند و ممکن  ي خود از میزاني انعطافکرد مالگری عملدر گزارش   رانمدی

 (. 2016 4استفاده كنند )او كونل، طلبانه برای مدیریت سوءاست از آن به طور فرصت

 

 
1  .Chenhall and  Moers 
2  .Liuong and Hourvitse 

3. Zureigat 

4. O'Connell 
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 مربوط  معیارهای و  عملکرد سنجش -2-4-1

  مد   رلي كنت   های  نظام  در   كه   تاس   مدیریت  ایفظو  و   كار  و  كسب  فرآیند   اصلي   جزء  عملکرد،  سنجش

  و  بیني پیش مبالغ مقایسه و  منابع تخصیص جهت در  نیازی پیش عملکرد، ارزیابي.  گیردقرارمي  نظر

  مؤثرو   دقیق،  انجام.  نمود  استفاده  نیز  خدمت  جبران  جهت  میتوان   آن،  نتایج  از   چنین  هم  است  واقعي

  مالي   غیر   و  يمال   معیارهای  كارگیری   به  و   شناسایي  نیازمند   عملکرد،  سنجش  و   ارزیابي  كارآمد 

 .(2016، 1است )هاگارد و همکاران  عملکرد سنجش

  آنها   جملة   از  اندكه  نموده   بندیطبقه   مختلف  ابعاد   در   را   عملکرد   معیارهای  مدیریت،  اندیشمندان

  و   كرده   ید بن  دسته   مهم  بعد   پنج  در  را  عملکرد  ابعاد  وی   كرد   اشاره   « فوستن»    نظریة  به   توانمي 

 :(1393نمود )آقایي و چاالكي،  معرفي  زین آنرا سنجش  مهم های شاخص

 

 .است... و فروش   رشد  بازار، سهم از  عبارت آن سنجش شاخص: رقابت بعد 

  .است مالي  بافت یا ساختار كارایي، نقدینگي،  سودآوری، از عبارت  آن سنجش شاخص: مالي عملکرد

...  و  ارتباطات  ها،تضمین   امکانات،  ،دسترسي  سهولت   ز ا  عبارت   آن  سنجش  شاخص :  خدمات  كیفیت 

 .است

...  و  سرعت  در  پذیری  انعطاف  انعطافپذیری،  میزان   از   عبارت  آن  سنجش  شاخص:  پذیری  انعطاف

 .است

  و   توسعه   و   تحقیق  توان  فردی،   نوآوری   عملکرد  نوآوری،  فرآیند   عملکرد  آن  سنجش   شاخص:  نوآوری

 .است... 

نیز  و   نورتون    مجموعه   عملکرد،  سنجش   شاخص  نعنوا  به   متوازن  ابي زیار  سیستم  عرفيم  با  كاپالن 

  سنجش   ادبیات  در   مالحظه   قابل   تحولي   كه   اند   كرده   معرفي  جامع  صورت  به  بعد   چهار  در   را   معیارها

 
1 . Haggard & Et al 
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  سنجش   معیارهای  این.  است  نموده   ایجاد  عملي  صورت  به  آن  كاربست  و  علمي  صورت  به  عملکرد

 :(1389، نه و همکارانحساس یگابرشمرد ) زیر  حشر  به مي توان را  عملکرد جامع

 .است درآمدی  رشد  و  عملیاتي سود آن سنجش شاخص:  سودآوری و  مالي  معیارهای

  به   انجام  و  مشتریان  به  پاسخگویي  بازار،  سهم  آن،  سنجش  شاخص:  مشتریان  رضایتمندی  معیارهای

 .است عملیات موقع 

 انحراف( ) زمان و  كیفیت  كارایي،  معیارهای

  میتوان   معیارها  عملي  بخش   در .  آموزش   نسبت  و  تراعاتخا  تعداد  نظیر   دگیری، ای  و   نوآوری   ایهمعیار

  نسبت   بودن  لمس  قابل   و   بودن   عیني   بودن،   كمي   دلیل   به   عملکرد   سنجش  مالي   معیارهای  كه  گفت 

 دارد.  ارجحیت غیرمالي  معیارهای به

 

 اثربخش   عملکرد ارزیابی نظام هایویژگی   -2-4-2 

و  مي   آن   موفقیت   و   ياثربخش  باعث  عملکرد   يارزیاب  در   زیر  خصوصیات  وجود  )باتاچاریا  گردد 

 (: 2015، 1همکاران

  با   بلکه   نشود   بیان   كلیات   و   مبهم   صورت   به   تنها  نه   كه   معني   بدین:  معیارها  بودن   مشخص   و   روشن  -

 .شود  بیان  درک قابل  صورت  به و  ابهام هرگونه   از  دور و  روشن و  دقیق زبان

  قابلیت   كمي   صورت   به   كه   است  ارزیابي   در   هایيشاخص   وجود  ور منظ:  بودن  یریگ  اندازه   قابل   -

 .باشند  داشته  گیری اندازه

  قرار   ارزیابي   و  قضاوت   مورد  نتایج   كه  باشد   ایگونه   به   ارزیابي   نظام   یعني:  بودن  نتیجه   به   معطوف   -

 .گیرد 

  یعني   ه بود  حصول  قابل  نظر   مورد   زمان   در  انتظارات  و  اهداف  كه   معني  بدین:  بودن  حصول   قابل   -

  در  كه  باشند   حصول  قابل  نسبتاً   انگیزش   ایجاد  نظر  از   بلکه  نباشند   الوصول  صعب  اداردهاستان  و   اهداف

  .داشت  خواهد  همراه به شخص برای  را انگیزش  میزان  بیشترین  صورت این

 
1 . Bhattacharya & Et al 
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  است  الزم   و  كند مي   پیدا  معني  زمان   طرف  از   ارزیابي  انجام   كه  معني   بدین:  بودن  زمان   به   معطوف   -

  انجام   موثرتر  عملکرد  ارزیابي  و سنجش  و   قضاوت تا  گیرد   قرار   مدنظر   زیابيرا  در عملکرد  دوره یا  زمان

 .پذیرد

 

 هاشرکت  عملکرد ارزیابی هایشاخص  -2-4-3

  بندی   طبقه   گروه  پنج   به   را  هاشركت   عملکرد  ارزیابي  هایشاخص   2001  سال   در   ابرین   و   یانگ

 :(1393ن، اكنند )مهرآذین و همکارمي 

 

 مانده  باقي سود  هایشاخص. فال

  مانده باقي  سود  اجزای به مربوط  هایشاخص. ب

 بازار  بر مبتني هایشاخص. ج

 سنتي  هایشاخص.د

 نقد  بر  مبتني هایشاخص. ه

 مانده باقي سود هایشاخص(الف

  گرفته   ظر ن  در  هاآن   در   سرمایه   هزینه   كه  هستند   هایشاخص  مانده   باقي  سود  بر  مبتني  هایشاخص

 .نمود  اشاره اقتصادی  افزوده ارزش  به توانمي  اهصشاخ این جمله  از. است شده

 مانده   باقي سود  اجزای به  مربوط  هایشاخص(ب

  میان   این   از.است  نشده   لحاظ   هاآن   در   سرمایه   هزینه   كه   هستند   سود  اجزای   همان   هاشاخص  این

  غیر   اقالم   از   قبل  سود   ،   استهالک   و   مالیات   ،   هرهب  از   قبل  سود   ،   مالیات  و  بهره   از   قبل   سود   به  توانمي 

 .كرد  اشاره هادارایي   بازده نرخ و  مالیات از  پس عملیاتي  سود ، متفرقه 

 بازار  بر  مبتني هایشاخص(ج
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  و   بازار   بازده   به   توانهامي شاخص  این   میان از   و  آیند مي   بدست   سرمایه   بازار  از   كه   هستند   هایشاخص

 .كرد اشاره  ساالنه بازده

 

  تينس  هایشاخص(د

  باورند   این  بر   و   دارند   اعتقاد   تاریخي   اطالعات  مطلوبیت   به  حسابداری  در  سنتي   هاینظریه   طرفداران

  به   توانمي   هاشاخص  این  جمله  این  از.  باشد   تجاری  واحد   بستر   گویای  تواند مي   بهتر  اطالعات  این   كه

 .كرد   اشاره ... و فروش   به اتیمال كسر  از قبل  سود  ،  سهم هر  سود عملیاتي، سود  خالص،  سود

 نقد  بر  مبتني  هایشاخص(ه

  سرمایه   نقدی   بازده   به  توانهاميشاخص  این  جمله  از .  هستند   نقدی  مبنای  بر   مبتني  هاشاخص  این

 كرد.   اشاره عملیاتي نقدی جریان و هاگذاری 

 

 مالی  بعد از عملکرد  ارزیابی  روشهای  -2-4-4

  چهار   این  ذكراست  نیاشا.  میشوند  تقسیم  ذیل  دسته   چهار  به  عملکرد  ارزیابي  روش های  مالي  نظر  از

 .است شده  بندی طبقه هم  نیاز  مورد  اطالعات میزان بعد  از  دسته

سیستم    همان  و   مي شود  استفاده   عملکرد  ارزیابي   برای   حسابداری  اطالعات  از   آنها  در   كه   روش هائي 

 .( 1397اده،  مناني و جعفرزس هستند )الر ی ... و  ROEو  ROAمالي نسبتهای همانند  مالي  های

  مي   قرار  استفاده  مورد  عملکرد  ارزیابي  برای  را  بازار  و  حسابداری  اطالعات  از  تركیبي  كه  روشهائي

 (. 1393)اعتمادی و همکاران، .P/E نسبت یا  و  توبین Qمختلف نســخههای مانند  دهند 

  هر   اضافي   بازده  و  هرسهم  بازدهي  مانند   كنند   مي   استفاده   مالي  مدیریت  داده های  از  كه  هائي  نسبت

 .( 1393، سهم )استکي

  هاینسبت  مانند   هستند   اقتصادی  معیارهای  حسابداری  اطالعات  از  استفاده   علیرغم   كه   هائينسبت

و بشکوه،    افزوده  ارزش   و شده  تعدیل  اقتصادی  افزوده   ارزش   اقتصادی،   افزوده   ارزش  بازار )حسیني 

1395 .) 
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  بیشتر   معیارها  اینگونه   كه  شد بامي   اقتصادی  هایده دا  از   استفاده  با  عملکرد  ارزیابي   های،روش   از  یکي

  ثانیاً   و  بوده  استفاده  مورد  بیشتر   اوالً  زیرا  هستند   اقتصادی  معیارهای  باشند   مالي  معیارهای  آنکه   از

  زمینه   در  كه   معیارهائي   مهمترین .  گیرند مي  قرار  برداریبهره   مورد  بیشتر  هاآن   در  اقتصادی  هایداده 

  افزوده   ارزش   اقتصادی،   افزوده   ارزش :  عبارتنداز  دارند   ودجو  اقتصادی  هایداده   ز ا  استفاده  با  دعملکر

 (. 1397شده )رویایي و ابراهیمي،  تعدیل  اقتصادی  افزوده  ارزش  و بازار

 

 پیشینه پژوهش   -2-5

 

   پیشینه داخلی  -2-5-1

 ( شیری  موسوی  و  بررسي  1397عباسپور  به  تحقیقي  در  دول(  وابستگي  ب ت نقش  ارتباط  بر  ین  ي 

نتایج   پرداخته اند.  د آتي شركتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهرانو عملکر واقعي    مدیریت سود

  . تحقیق نشان مي دهد وابستگي دولتي تاثیر منفي معناداری بر مدیریت سود واقعي شركتها دارد 

ثیر مثبت  ات  ها  آتي شركت   همچنین نتایج این تحقیق نشان مي دهد مدیریت سود واقعي بر عملکرد 

د پژمعناداری  نتایج  . ضمنا  بین  ارد  رایطه  بر  دولتي  مالکیت  معنادار  و  مثبت  تاثیر  از  حاكي  وهش 

معنادار   تاثیر  عدم  و  آتي  عملیاتي  نقد  جریان  معیار  با  شركتها  آتي  وعملکرد  واقعي  سود  مدیریت 

كتها احبان سهام شرمعیار حقوق ص امالکیت دولتي بر رابطه بین مدیریت سود واقعي و عملکرد آتي ب

شركت هایي كه وابستگي دولتي دارند،این مالکیت بر عرضه و تقاضا شركت ها تاثیر گذار مي  رد .دا

مربوط به شركت هارا تحت تاثیر قرار مي      باشد و مدیران دولتي از طریق مناسبات سیاسي ،ریسک

یت و  ي ،مالکي شود. از طرفكارائي آنها م   گیرد .دخالت دولت در این شركت ها معموال منجر به عدم

 بستگي دولتي موجب دریافت رانت های اطالعاتي وسایر مزایای اقتصادی برای شركت ها مي شود.  وا

( در تحقیقي به بررسي تاثیر ویژگي های مدیر عامل برمیزان مدیریت سود واقعي و  1397صالحي )

اوراق بورس  در  شده  پذیرفته  های  شركت  آتي  تهران    عملکرد  اند.بهادار  ت  پرداخته  ها  نتایج  حلیل 

مي  شركتهای    نشان  آتي  عملکرد  و  واقعي  سود  مدیریت  میزان  بر  مدیرعامل  های  ویژگي  كه  دهد 

 .معناداری دارد  مستقیم و   پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
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( میر  و  به1397آروند  تحقیقي  در  عملکرد  (  بر  سود  واقعي  مدیریت  های    بررسي  شركت  آتي 

نتایج به دست آمده   .پرداخته اند  فته شده در بورس اوراق بهادار تهرانگي پذیررخانوادخانوادگي و غی

یو رابطه  خانوادگي  مالکیت  داد  نقد   (U) نشان  )جریان  سود  واقعي  مدیریت  معیارهای  با  شکلي 

مجموع   غیرعادی،  تولید  غیرعادی،  اختیاری  های  هزینه  عادی،  غیر  عملیجعملیاتي  نقد    اتي ریان 

غیرعادی(    ادی و مجموع هزینه های اختیاری غیرعادی و تولید های اختیاری غیرعغیرعادی و هزینه  

پژوهش  همچنین .دارد نقد    مي  نشان  نتایج  )جریان  سود  واقعي  مدیریت  معیارهای  تاثیر  كه  دهد 

اختیاری های  هزینه  عادی،  غیر  جر  عملیاتي  مجموع  غیرعادی،  تولید  عملیاتیغیرعادی،  نقد  ي  ان 

های اختیاری غیرعادی و تولید غیرعادی(    ری غیرعادی و مجموع هزینهی اختیازینه هاغیرعادی و ه

تفاو غیرخانواده  شركتهای  به  نسبت  خانوادگي  های  شركت  در  مالي  عملکرد  وجود    ت بر  معناداری 

 .دارد

و عملکرد  یت سود واقعي  ر( در تحقیقي به بررسي ارتباط بین مدی1397سید نژاد فهیم و همکاران )

نتایج نشان میدهد كه مدیریت سود زماني رخ مي دهد كه مدیران برای  اند.  رداخته  شركت پ  آتي  

گزارشگری مالي و ساختار معامالت، با هدف تغییر درگزارش های مالي، قضاوت خود را به كار مي  

ي  یج قراردادهاینند یا بر نتاك  گیرند تا برخي از ذینفعان را در مورد عملکرد اقتصادی شركت گمراه

 .حسابداری گزارش شده بستگي دارد، اثر بگذارند ارقام  كه به 

( شهرابي  و  بررسي  1397دریایي  به  پژوهشي  در  بین  (  رابطه  بر  دولتي  مالکیت  گر  تعدیل  نقش 

شركت  آتي  عملکرد  و  واقعي  سود  اند.    مدیریت  معنادار  پرداخته  منفي  تاثیر  بیانگر  پژوهش،  نتایج 

اثیر مثبت معنادار مدیریت سود واقعي بر عملکرد  ها و ت عي شركتدیریت سود واقیت دولتي بر مکمال

آتي شركت ها مي باشد. همچنین در این تحقیق تاثیر متغیر مالکیت دولتي بر رابطه بین مدیریت  

مالکیت    سود واقعي و عملکرد آتي شركت مورد بررسي قرار گرفت. نتایج، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار

عي و عملکرد آتي شركت ها با پراكسي جریان نقد عملیاتي آتي  سود واقمدیریت بر رابطه بین  دولتي  

بوده است. همچنین مالکیت دولتي اثر معناداری بر رابطه بین مدیریت سود واقعي و عملکرد آتي با  

 . پراكسي حقوق صاحبان سهام شركت ها ندارد

یناني مدیریت  بیش اطمیل گری  تاثیر نقش تعد هشي به بررسي  و( در پژ 1396منصور فر و همکاران )

در ارتباط بین مدیریت واقعي سود افزایي و عملکرد آتي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق  

اند  از بهادار تهران پرداخته  بلند مدت)بعد  از آزمون فرضیه ها نشان مي دهد كه در  نتایج حاصل   .
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ي مدیریت تاثیر منفي  اطمینانو بیش    افزایيعي سود گي مدیریت واقد كننگذشت دو سال(، اثر تعدیل

 . و معناداری بر عملکرد آتي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد

الماسي) به بررسي  1396شمس زاده و  بیني عملکرد  ( در پژوهشي  بر پیش  نقش هموارسازی سود 

ازی سود تاثیر  نشان مي دهد، هموار س   نتایج  ه اند.تپرداخ  آتي شركت های بورس اوراق بهادار تهران 

معناداری بر پایداری سود دارد. اما تاثیرمعنا داری بر سیاستهای تقسیم سود ندارد. این یافته    منفي و 

ها بدان معناست كه هموارسازی سود با قصد ارائه اطالعات مفید صورت نمي گیرد و در جهت پیش  

 .یستنبیني سود و تقسیم سودهای آتي 

و )  مشایخي  تحق1395عظیمي  در  به  (  توانایي یقي  تأثیر  به بررسي  مدیریت،  متغیر  های  عنوان 

شركت تعدیل آتي  عملکرد  و  واقعي  سود  مدیریت  بین  رابطة  بر  پذیرفته كننده  بورس  های  در  شده 

د آتي  ردهد بین مدیریت سود واقعي و عملک. نتایج پژوهش نشان مي پرداخته اند    اوراق بهادار تهران

 .دهد های مدیریت این رابطة منفي را كاهش نمي يتوانای دارد و   بطة منفي وجودشركت را

( در تحقیقي به بررسي تاثیر میزان افشا اطالعات بر عملکرد  1395خدامي پور و باقری مسعود زاده )

نشان داد   هنتایج به دست آمد آتي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.

سود  میا مدیریت  و ن  دخالت    آتي   عملکرد  واقعي  با  كه  دارد  وجود  ضعیفي  منفي  رابطه  شركتها 

 .توانمندی مدیران، ارتباط مذكور ضعیف تر شد 

 ( همکاران  و  تحقیقي  (  1395گمراوی  دستکاری    به در  طریق  از  سود  مدیریت  بین  رابطه  بررسي 

پژوهش نشان  نتایج  .  پرداخته اند  رابطه  دیریت بر این  مي و عملکرد آتي و تاثیر توانایي  عفعالیت واق

داد كه بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت واقعي و عملکرد آتي رابطه منفي و معناداری  

وجود دارد همچنین یافته های پژوهش نشان مي دهد كه توانایي مدیریت بر رابطه مدیریت سود از  

 ارد. وجود د في و معناداری آتي رابطه من   دطریق دستکاری فعالیت واقعي و عملکر

به بررسي تاثیر امنیت شغلي مدیر عامل شركت بر بازدهي  در تحقیقي    ( 1395جلیلي و همکاران ) 

مدیریت سود، عملکرد جاری و آتي شركت در شركتهای پذیرفته شده    ،   سهام، ریسک سیستماتیک

ي سهام ن بازدهدهد كه میانگی حقیق نشان مي  ت. نتایج این    پرداخته اند   در بورس اوراق بهادار تهران

بازدهي   بازدهي    داراییها شركت،  و  دارای    داراییهاجاری  مدیرعامل  كه  شركتهایي  در  شركت  آتي 

شغلي   امنیت  دارای  مدیرعامل  كه  باشد  مي  شركتهایي  از  بیشتر  است  بوده  باالتری  شغلي  امنیت 

سیستماتیک   ریسک  میانگین  همچنین  و  است.  بوده  مدیریت  ش كمتری  و  در  ركت  شركت  سود 
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باشد كه    ي كه مد ركتها یش  از شركتهایي مي  بوده است كمتر  باالتری  امنیت شغلي  یرعامل دارای 

   .مدیرعامل دارای امنیت شغلي كمتری بوده است

( در تحقیقي به بررسي تاثیر امنیت شغلي ریاست هایت مدیره  شركت بر  1395رحماني و همکاران )

ع سود  سازی  آ مهموار  و  جاری  پ لکرد  های  شركت  در  ذیرفته  تي  تهران  شده  بهادار  اوراق  بورس 

اند  مي پرداخته  نشان  تحقیق  این  نتایج  با  .  شركت  مدیره  هیات  ریاست  شغلي  امنیت  بین  كه  دهد 

هموارسازی سود رابطه معني داری به صورت معکوس وجود دارد اما بین امنیت شغلي ریاست هیات 

به صورت مستقیم    ني داریابطه معرد آتي شركت ری شركت و عملکر مدیره شركت با عملکرد جا

 . وجود دارد

به بررسي رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتي    ( در تحقیقي1395مهام و بک محمدی)

پرداخته اند    باافزایش امنیت شغلي مدیر عامل در شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نتایج تحقیق ح از آن است  ا.  دی مدیر عامل رابطه معنیداری  دوره تصسود و    كه بین مدیریت كي 

رابطه معني داری وجود   نیز  آتیشركتها  و عملکرد جاری و  دارد. همچنین بین مدیریت سود  وجود 

شغلي   امنیت  افزایش  با  سود  مدیریت  بین  رابطه  وجود  یعني  تحقیق  اصلي  فرضیه  نتیجه  در  دارد. 

 . ي كند ممدیر عامل را تایید 

ن و  صالح  بر(  1394همکاران)ژاد  به  شركت  درتحقیقي  آتي  عملکرد  بر  عملیاتي  كارایي  تاثیر  رسي 

ها   دارایي  و گردش  نقد  وجوه  تبدیل  است كه چرخه  آن  از  تحقیق حاكي  این  نتایج   . اند  پرداخته 

با بازده دارای ها دارند و همچنین نتایج حاكي ازارتباط منفي و معناداری    رابطه مثبت و معناداری 

 ه دارایي ها مي باشد.و بازد عملیاتي ن جریان نقدی بی

 

 پیشینه خارجی  -2-5-2

اسما گارسیا  آتریز  )  1بي  همکاران  سیستمهای  2019و  مدیریت  تأثیر  بررسي  به  پژوهشي  در   )

حسابداری و كنترل  بر ارتباط بین  مدیریت سود و عملکرد آینده شركت  پرداخته اند . این تحقیقي  

ا  350وی  ر بر   مادرید شركت  بورس  ر انجام    ز  و  رگرسیون  شده  آزمون  از طریق  تحقیق  آماری  وش 

چندگانه مي باشد. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سود موجب كاهش عملکرد آتي شركت مي شود  

 و سیستمهای كنترل داخلي حسابداری موجب كاهش این رابطه مي گردد. 

 
1 . Beatriz grcia osma                                      
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یر عامل بر  ز حد مد س بیش ااعتماد به نف  ه بررسي تأثیر ب (در پژوهشي  2019)  1دی آنتي و همکاران

این   نتایج  اند.  پرداخته  اندونزی  بورس  در  شركت  آینده  عملکرد  و  واقعي  سود  مدیریت  بین  رابطه 

  .مطالعه نشان مي دهد كه اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مدیریت سود واقعي اثری ندارد 

دیریت سود  دیر عامل و مبیش از حد م  به نفس داست كه اعتما  ن نتایج دیگر این تحقیق حاكي از آ

 واقعي تاثیر منفي بر عملکرد آینده شركت دارد.  

همکاران   دینگ پژوهشي  2018)  2و  بررسي (در  بر    به  واقعي  سود  مدیریت  و  دولتي  مالکیت  تأثیر 

نشان داد كه   پرداخته اند. نتایج پژوهش 2012تا 1998عملکرد آتي  شركتهای چیني بین سال های 

بیشتر از شركت های غیر دولتي، درگیر فعالیت های واقعي برای    ی دولتيشركت هاز لحاظ سیاسي  ا

و   دولتي   مالکیت  بین  رابطه  ای،  منطقه  اقتصادی  توسعه  این  بر  عالوه  هستند.  سود  دستکاری 

کیت دولتي  لمدیریت سود واقعي و عملکرد شركت را تعدیل مي كند . نتایج حاكي از ان است كه ما

 د . ركت دارملکرد ش یر مثبتي بر عتاث

همکاران و  الشطرت  بر  2018)   3باسم  واقعي  غیر  سود  مدیریت  تاثیر  بررسي  به   تحقیقي  در   )

بر   واقعي  غیر  سود  مدیریت  داد  نشان  تحقیق  نتایج  اند.  پرداخته  شركت  آتي  عملکرد  معیارهای 

نت  دارد.   مستقیمي  تأثیر  شركت  آتي  عملکرد  كامعیارهای  داد  نشان  فعایج  دستکاری  های ه    لیت 

معیار های سود  عملیات برآورده شدن  برای  تولید  هزینه های  و  اختیاری  فروش، مخارج  از جمله  ي 

نتیجه مثبتي برای عملکرد عملیاتي بعدی شركت ها دارد و عملکرد خوب آینده شركت را نشان مي  

 دهد.  

ب  ( 2018)  4احمد فیضال به بررسي رابطه  ارزیابي مجد یدر تحقیقي  ملکرد  ابت و عد دارای های ثن 

ینده شركت در اندونزی پرداخته اند.نتایج نشان مي دهد كه ارزیابي مجدد دارایي های ثابت توسط  آ

شركت های اندونزی به طور مثبت و معناداری ارتباط دارد با تغییر درآمدعملیاتي در یک سال بعد از  

دارد   نتیجه داللت  این   . مزایای تجدی كارزیابي مججد  داره  ارزیابي  و  ثابت د  ایي هاید  بعد  ر سال 

انگیزه آن محقق مي شود  ارزیابي مجدد عمدتا با تالش برای افشای ارزش منصفانه دارای های ثابت  

به كاربر مرتبط است در همین حال،ارزیابي مجدد دارای های ثابت توسط شركت های اندونزیایي كه  

ارتبا  و  ناچیز  با جریا  طاز لحاظ آماری  آینده ن نقدی عملیاتمنفي  از    ي  دو سال ارزیابي مجدد  پس 

 
1 . Dee Anthonio and et al 
2 . Ding and et al 
3 . Basime al-shattrarat 
4.  Achmad  faizal 
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دارند . این یافته ها به این نتیجه مي رسد كه سیاست كاهش موقت مالیات به اندازه كافي موثر است  

 تا در آمد عملیاتي آینده بنگاه های اندونزی را تقویت كند. 

و همکاران   بررسي  2017)  1مچدار  به  تحقیقي  م  رتأثی( در  مدیریت   حاكیفیت سود،  و    فظه كاری 

بر عمل اند.شركت    آتي    کرد واقعي سود  اندونزی و سنگاچور است    نتایج    پرداخته  درباره داده های 

كاری  و محافظه  اما  گذارد.  مي  مثبت  تأثیر  شركت  عملکرد  بر  سود  كیفیت  كه  است  آن  از  حاكي 

 .  نمي گذارد ر حسابداری بر عملکرد شركت و مدیریت سود واقعي شركت تأثی

پیامدهای بازگشت آینده با مدیریت سود از    ( در پژوهشي تحت عنوان2016)  2كوپرتینو و همکاران 

مربوط به بنگاه ها در بازار سرمایه برزیل مي باشد  نتایج .پرداختند  طریق فعالیت های عملیاتي واقعي

  یق فعالیت های دستکاری از طر  مربوط به  شركت آینده نشان دهنده تأثیر منفي در بازده دارایي ها   و

است. این یافته برای چندین ذینفع مفید است. نشان مي دهد كه دستکاری از طریق    ي واقعيعملیات

مدیریت   كه  دهد  مي  نشان  و  افتد،  مي  اتفاق  برزیل  سرمایه  بازار  در  واقعي  عملیاتي  های  فعالیت 

طه  نشان دادن راببد. سهم اصلي  ادرآمد از انتخاب حسابداری اختیاری در این كشور گسترش مي ی

یریت سود با استفاده از فعالیتهای عملیاتي واقعي و بازده های آینده است. این یافته  بین مد   منفي 

 .برای سرمایه گذاران بویژه برای مقایسات و ارزش گذاری اوراق بهادار مرتبط است 

تأثیر(در پژوهشي  2015)  3نایال تبسم و همکاران  واقع د عنوان م  به بررسي  بر عملکرد  یریت سود  ي 

شركت آ سود  پرداخت  تي  مدیریت  های  فعالیت  درگیر  كه  هایي  شركت  دهد  مي  نشان  اند.نتایج  ه 

واقعي از طریق دستکاری در فروش هستند؛ عملکرد مالي برتری در آینده دارند. این امر آشکار مي  

ه مشکالتي را  د اما در آیند س كند كه دستکاری در آمد ها در شرایط فعلي مفید و جذاب به نظر مي ر

 ي كند. ایجاد م

همکاران و  جیل  پژوهشي   (2013)  4آمارجیت  تأثیر در  بررسي  آتي    به  عملکرد  بر  سود  مدیریت 

  250شركت و ارزش شركت های تولید كننده در كشور هند پرداخته اند. در این تحقیق نمونه ای از 

ا  ت2009ل ر ساله )از سای یک دوره چهااشركت برتر فهرست شده در بورس بمبئي بر  500شركت از  

سود  (2012 مدیریت  عملکرد  بیشتر  كه  دهد  مي  نشان  مطالعه  این  های  .یافته  است  شده  انتخاب 

 شدید است، اثر منفي آن بر نرخ بازده شركت در دارایي ها در سال بعد خواهدداشت.

 
1 . Machdar and et al 
2 . Cupertino and et al 
3.  Naila tabassum and et al 
2.  Amarjit jill and et al 
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داخته اند  ده شركت ها پرن( در پژوهشي به بررسي تأثیر اقالم تعهدی بر عملکرد آی2012)  1جني چو 

ن ای.  مطالتایج  ،  ن   كند  نمي  ثبت  را  آنها  رشد  تعهدی  اقالم  كه  را  هایي  شركت  مجموعه  زیر  عه 

مشخص مي كند، بنابراین یک تست تبعیض آمیز ارائه مي دهد . به طور خاص ، من روی شركت  

گاه ها ي كنم. این بنم هایي كه چرخه عملیاتي منفي دارند و مانده سرمایه خالص غیر نقدی تمركز  

یش رشد سرمایه در گردش خالص روبرو مي شوند زیرا مدل های تجاری آنها  با افزامعمول    به طور 

منجر به افزایش بدهي های جاری نسبت به دارایي های جاری مي شود . در این شرایط ، بنگاه های  

 و  دارای رشد باال، بنگاه های   د دارای رشد باال تمایل به اقالم تعهدی منفي دارند. برخالف فرضیه رش 

سود آوری و بازده آتي باالیي را تجربه مي كنند. این یافته ها نشان مي دهد كه تحریف  د كم ،  تعه

 حسابداری تعبیه شده در اقالم تعهدی پیامد های مشخصي برای عملکرد آینده دارد. 

 

 خالصه پیشینه داخلی   -2-1جدول 

 ری ینتیجه گ موضوع  سال نویسنده ردیف 

 عباسپور 1

و  

ی  موسو

 شیری

نقش  رسي  رب 1397

بر   دولتي  وابستگي 

مدیریت   بین  ارتباط 

و   واقعي  سود 

آتي   عملکرد 

پذیرفته   شركتهای 

اوراق   بورس  در 

 بهادار تهران 

تاثیر    دولتي  وابستگي  دهد  مي  نشان  تحقیق  نتایج 

منفي معناداری بر مدیریت سود واقعي شركتها دارد .  

تح  این  نتایج  دهقهمچنین  مي  نشان  مدیریت  یق  د 

ب سود   عملکرواقعي  شركتر  آتي  مثبت    ها  د  تاثیر 

تاثیر   از  پژوهش حاكي  نتایج  . ضمنا  دارد  معناداری 

مثبت و معنادار مالکیت دولتي بر رایطه بین مدیریت  

سود واقعي وعملکرد آتي شركتها با معیار جریان نقد  

بر  دولتي  مالکیت  معنادار  تاثیر  عدم  و  آتي    عملیاتي 

با معیار  رد آتي و عملک ریت سود واقعيرابطه بین مدی

   حقوق صاحبان سهام شركتها دارد .

ویژگي   1397 صالحي 2 تاثیر  بررسي 

عامل   مدیر  های 

مدیریت   برمیزان 

و   واقعي  سود 

شركت   آتي  عملکرد 

شده   پذیرفته  های 

مي  نشان  ها  تحلیل  های    نتایج  ویژگي  كه  دهد 

سود  یمد  مدیریت  میزان  بر  ورعامل    عملکرد   واقعي 

بهادار   اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شركتهای  آتي 

 .معناداری دارد مستقیم و  تهران تاثیر 

 
1. Jenny-chu 
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اوراق   بورس  در 

 بهادار تهران 

و   3 آروند 

 میر 

مدیریت   1397 بررسي 

بر   سود  واقعي 

شركت   آتي  عملکرد 

و   خانوادگي  های 

غیرخانوادگي  

در   شده  پذیرفته 

بهادار   اوراق  بورس 

 تهران

خانوا  نتایج مالکیت  داد  نشان  آمده  دست  دگي  به 

یو واقعي   (U) رابطه  مدیریت  معیارهای  با  شکلي 

های   هزینه  عادی،  غیر  عملیاتي  نقد  )جریان  سود 

جریان   مجموع  غیرعادی،  تولید  غیرعادی،  اختیاری 

عملیاتي اختیاری    نقد  های  هزینه  و  غیرعادی 

غیرعادی و مجموع هزینه های اختیاری غیرعادی و  

  .غیرعادی( دارد د تولی

سید  4

نژاد  

و   فهیم 

 همکاران

بین   1397 ارتباط  بررسي 

واقعي   سود  مدیریت 

آتي    عملکرد  و 

 شركت

مي   رخ  زماني  سود  مدیریت  كه  میدهد  نشان  نتایج 

ساختار  و  مالي  گزارشگری  برای  مدیران  كه  دهد 

معامالت، با هدف تغییر درگزارش های مالي، قضاوت  

گیرند  به كار مي  را  ر  خود  ذینفعان  از  برخي  در  تا  ا 

گمراه  شركت  اقتصادی  عملکرد  بر    مورد  یا  كنند 

گزارش   حسابداری  ارقام  به  كه  قراردادهایي  نتایج 

 .شده بستگي دارد، اثر بگذارند 

دریایي   5

و  

 شهرابي

تعدیل  بررسي   1397 نقش 

گر مالکیت دولتي بر  

مدیریت   بین  رابطه 

و   واقعي  سود 

 عملکرد آتي شركت 

پژوه منفي  شنتایج  تاثیر  بیانگر  مالکیت  ،  معنادار 

تاثیر   و  ها  شركت  واقعي  سود  مدیریت  بر  دولتي 

آتي   عملکرد  بر  واقعي  سود  مدیریت  معنادار  مثبت 

تاثیر   تحقیق  این  در  همچنین  باشد.  مي  ها  شركت 

سود   مدیریت  بین  رابطه  بر  دولتي  مالکیت  متغیر 

 واقعي و عملکرد آتي شركت مورد بررسي قرار گرفت.  

منصور   6

و   فر 

 همکاران

نقش   1396 تاثیر  بررسي 

بیش   گری  تعدیل 

مدیریت   اطمیناني 

بین   ارتباط  در 

سود   واقعي  مدیریت 

عملکرد   و  افزایي 

 آتي  

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان مي دهد كه   

اثر   سال(،  دو  گذشت  از  مدت)بعد  بلند  در 

سود تعدیل واقعي  مدیریت  بیش  كنندگي  و  افزایي 

معناداری بر عملکرد    مدیریت تاثیر منفي و   ياطمینان

آتي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  

 . دارد
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شمس  7

و   زاده 

 الماسي

نقش  بررسي   1396

بر   سود  هموارسازی 

عملکرد   بیني  پیش 

های   شركت  آتي 

بهادار   اوراق  بورس 

 تهران

نشان مي دهد، هموار سازی سود تاثیر منفي    نتایج 

اما تاثیرمعنا داری  ر پایداری سود دارد.  و معناداری ب

 قسیم سود ندارد.  ت بر سیاستهای

مشایخي   8

و  

 عظیمي

تأثیر   1395 بررسي 

های  توانایي

به  عنوان  مدیریت، 

تعدیل  كننده  متغیر 

بین   رابطة  بر 

واقعي   سود  مدیریت 

 و عملکرد آتي 

دهد بین مدیریت سود واقعي  ش نشان مي نتایج پژوه

شركت آتي  عملکرد  دار   و  وجود  منفي  و  رابطة  د 

كاهش  توانایي را  منفي  رابطة  این  مدیریت  های 

 .دهد نمي

خدامي  9

و   پور 

باقری  

مسعود  

 زاده 

میزان   1395 تاثیر  بررسي 

بر   اطالعات  افشا 

شركت   آتي  عملکرد 

شده   پذیرفته  های 

اوراق   بورس  در 

 بهادار تهران 

سود  . مدیریت  میان  داد  نشان  آمده  دست  به  نتایج 

و  آتي   واقعي  ر  عملکرد  ضعیفي  شركتها  منفي  ابطه 

ارتباط   مدیران،  توانمندی  دخالت  با  كه  دارد  وجود 

 .مذكور ضعیف تر شد 

گمراوی   10

و  

 همکاران

بین   1395 رابطه  بررسي 

از   سود  مدیریت 

دستکاری   طریق 

واق و  عفعالیت  ي 

تاثیر   و  آتي  عملکرد 

بر  ت مدیریت  وانایي 

 این رابطه 

بنتایج   كه  داد  نشان  از  پژوهش  سود  مدیریت  ین 

واقعي و عملکرد آتي رابطه  طری ق دستکاری فعالیت 

های   یافته  همچنین  دارد  وجود  معناداری  و  منفي 

پژوهش نشان مي دهد كه توانایي مدیریت بر رابطه  

و   واقعي  فعالیت  دستکاری  طریق  از  سود  مدیریت 

 وجود دارد.   ابطه منفي و معناداریعملکرد آتي ر

جلیلي و   11

 همکاران

امن 1395 تاثیر  یت  بررسي 

عامل   مدیر  شغلي 

بازدهي   بر  شركت 

ریسک  سهام، 

  ،   سیستماتیک

سود،   مدیریت 

و   جاری  عملکرد 

دهي  نتایج این تحقیق نشان مي دهد كه میانگین باز 

بازدهي   شركت،  بازدهي    داراییهاسهام  و  جاری 

شركتها  اداراییه در  شركت  مدیرعامل  آتي  كه  یي 

از   بیشتر  است  بوده  باالتری  شغلي  امنیت  دارای 

امنیت   دارای  مدیرعامل  كه  باشد  مي  شركتهایي 

شغلي كمتری بوده است. و همچنین میانگین ریسک  

در   شركت  سود  مدیریت  و  شركت  سیستماتیک 
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در   شركت  آتي 

پذیرفته   شركتهای 

شده در بورس اوراق  

 بهادار تهران 

شغلي    شركتها امنیت  دارای  یرعامل  مد  كه  یي 

ك است  بوده  بباالتری  مي  شركتهایي  از  كه  متر  اشد 

   .مدیرعامل دارای امنیت شغلي كمتری بوده است

رحماني  12

و  

 همکاران

امنیت   1395 تاثیر  بررسي 

هایت  ریاست  شغلي 

بر   شركت  مدیره  

سود   سازی  هموار 

و   جاری  عملکرد 

های   شركت  آتي 

در   شده  پذیرفته 

بهادار  بو اوراق  رس 

 تهران

بین امنیت شغلي    دهد كهنتایج این تحقیق نشان مي 

ت هیات مدیره شركت با هموارسازی سود رابطه  ریاس 

بین   اما  دارد  وجود  معکوس  صورت  به  داری  معني 

با عملکرد   امنیت شغلي ریاست هیات مدیره شركت 

معني   رابطه  شركت  آتي  عملکرد  و  شركت  جاری 

 . وجود دارد داری به صورت مستقیم 

و   13 مهام 

بک  

 محمدی

رابطه   1395 بررسي 

سود  مدی ریت 

جاری   و  عملکرد 

آتي   عملکرد 

امنیت   باافزایش 

عامل   مدیر  شغلي 

های   شركت  در 

بورس   شده  پذیرفته 

 اوراق بهادار تهران 

نتایج تحقیق حاكي از آن است كه بین مدیریت سود  

وجود   معنیداری  رابطه  عامل  مدیر  تصدی  دوره  و 

همچنین بین مدیریت سود و عملکرد جاری و  دارد.  

نیز   وجودآتیشركتها  داری  معني  در    رابطه  دارد. 

بین   رابطه  وجود  یعني  تحقیق  اصلي  فرضیه  نتیجه 

را   عامل  مدیر  امنیت شغلي  افزایش  با  مدیریت سود 

 . تایید مي كند 

صالح  14

و   نژاد 

 همکاران

كارایي   1394 تاثیر  بررسي 

عملکرد   بر  عملیاتي 

 كتآتي شر 

نتایج این تحقیق حاكي از آن است كه چرخه تبدیل  

ه  وجوه  دارایي  گردش  و  و  نقد  مثبت  رابطه  ا 

نتایج   همچنین  و  دارند  ها  دارای  بازده  با  معناداری 

نقدی   بین جریان  معناداری  و  منفي  ازارتباط  حاكي 

 عملیاتي و بازده دارایي ها مي باشد.
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 خالصه پیشینه خارجي  -2-2جدول 

 نتیجه گیری  موضوع  سال سندهنوی ردیف 

آتریز   1 بي 

و گارسیا اسما  

 همکاران

تأثیر    بررسي 2019

مدیریت  

سیستمهای 

و   حسابداری 

ارتباط   بر  كنترل  

مدیریت   بین  

عملکرد   و  سود 

 آینده شركت   

كاهش   موجب  سود  مدیریت  داد  نشان  تحقیق  نتایج 

عملکرد آتي شركت مي شود و سیستمهای كنترل داخلي  

 موجب كاهش این رابطه مي گردد. حسابداری 

و   2 آنتي  دی 

 همکاران

تأثیر   2019 بررسي 

نفس  اعت به  ماد 

مدیر   حد  از  بیش 

رابطه   بر  عامل 

بین مدیریت سود  

عملکرد   و  واقعي 

در   شركت  آینده 

 بورس اندونزی 

نتایج این مطالعه نشان مي دهد كه اعتماد به نفس بیش  

نتایج   .ی ندارداز حد مدیر عامل بر مدیریت سود واقعي اثر 

اع كه  است  آن  از  حاكي  تحقیق  این  نفس  تماددیگر    به 

د مدیر عامل و مدیریت سود واقعي تاثیر منفي  بیش از ح

 بر عملکرد آینده شركت دارد.  

و    دینگ 3

 همکاران

تأثیر    بررسي 2018

و   دولتي  مالکیت 

سود   مدیریت 

عملکرد   بر  واقعي 

شركتهای   آتي  

 چیني

داد   نشان  پژوهش  لحاظ سیاسي شركت های  نتایج  از  كه 

های   شركت  از  بیشتر  فعادولتي  درگیر  دولتي،  لیت غیر 

این  بر  عالوه  هستند.  سود  دستکاری  برای  واقعي  های 

و   دولتي   مالکیت  بین  رابطه  ای،  منطقه  اقتصادی  توسعه 

مدیریت سود واقعي و عملکرد شركت را تعدیل مي كند .  

تاثیر مثبتي بر    نتایج حاكي از ان است كه مالکیت دولتي 

 عملکرد شركت دارد . 

الشطرت   4 باسم 

 و همکاران 

تاثیر    بررسي 2018

غیر   مدیریت سود 

بر   واقعي 

معیارهای عملکرد  

 آتي شركت

بر   واقعي  غیر  سود  مدیریت  داد  نشان  تحقیق  نتایج 

معیارهای عملکرد آتي شركت تأثیر مستقیمي دارد.  نتایج 

عم های  فعالیت  دستکاری  كه  داد  جمله  نشان  از  لیاتي 

تولی هزینه های  و  اختیاری  مخارج  برآورده  فروش،  برای  د 

عیار های سود نتیجه مثبتي برای عملکرد عملیاتي  شدن م

را   شركت  آینده  خوب  عملکرد  و  دارد  ها  شركت  بعدی 
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 نشان مي دهد.  

بین   2018 احمد فیضال 5 رابطه  بررسي 

مجدد   ارزیابي 

دارای های ثابت و  

آینده   عملکرد 

در    شركت

 اندونزی 

دارا مجدد  ارزیابي  كه  دهد  مي  نشان  ثابت نتایج  های  یي 

شرك معناداری  توسط  و  مثبت  طور  به  اندونزی  های  ت 

از   بعد  سال  یک  در  درآمدعملیاتي  تغییر  با  دارد  ارتباط 

كه   رسد  مي  نتیجه  این  به  ها  یافته  این   . مجدد  ارزیابي 

تا  سیاست كاهش موقت مالیات به اندازه كافي موثر است  

 كند.  در آمد عملیاتي آینده بنگاه های اندونزی را تقویت

و   6 مچدار 

 ارانهمک

تأثیر  بررسي   2017

محا سود،    كیفیت 

و   كاری  فظه 

واقعي   مدیریت 

عملکرد  بر    سود 

 شركت  آتي  

از آن است كه كیفیت سود بر عملکرد شركت تأثیر    نتایج  

مثبت مي گذارد. اما محافظه كاری حسابداری بر عملکرد  

 .  شركت و مدیریت سود واقعي شركت تأثیر نمي گذارد

و   7 كوپرتینو 

 همکاران

پیامدهای  2016

با   آینده  بازگشت 

از   سود  مدیریت 

فعالیت   طریق 

عملیاتي   های 

 واقعي 

  مربوط به بنگاه ها در بازار سرمایه برزیل مي باشد و   نتایج

مربوط به   نشان دهنده تأثیر منفي در بازده دارایي ها  نتایج

 ستکاری از طریق فعالیت های عملیاتي واقعي است. ای د

و   8 تبسم  نایال 

 نهمکارا

تأثیر  2015   بررسي 

مدیریت   عنوان 

بر   واقعي  سود 

آتي   عملکرد 

 شركت

پرداخته اند.نتایج نشان مي دهد شركت  به  )(در پژوهشي    1

هایي كه درگیر فعالیت های مدیریت سود واقعي از طریق  

عملکرد مالي برتری در آینده  دستکاری در فروش هستند؛  

مد ها در  كند كه دستکاری در آ   دارند. این امر آشکار مي 

آینده   اما در  به نظر مي رسد  شرایط فعلي مفید و جذاب 

 مشکالتي را ایجاد مي كند. 

آمارجیت   9

و   جیل 

 همکاران

تأثیر  2013   بررسي 

بر   سود  مدیریت 

آتي   عملکرد 

ارزش   و  شركت 

شركت های تولید  

در كشور    كننده 

بیشت كه  دهد  مي  نشان  مطالعه  این  های  عملکرد  یافته  ر 

سود   بازده  مدیریت  نرخ  بر  آن  منفي  اثر  است،  شدید 

 شركت در دارایي ها در سال بعد خواهدداشت.

 
3.  Naila tabassum and et al 
2.  Amarjit jill and et al 
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 هند 

بررسي تأثیر اقالم   2012 جني چو  10

تعهدی بر عملکرد  

 آینده شركت ها

اق كه  را  هایي  شركت  زیر مجموعه  مطالعه  این   الم  نتایج 

كند،   مي  مشخص   ، كند  نمي  ثبت  را  آنها  رشد  تعهدی 

تبعیض ب تست  یک  طور    نابراین  به   . دهد  مي  ارائه  آمیز 

منفي   عملیاتي  چرخه  كه  هایي  شركت  روی  من   ، خاص 

كنم.   مي  تمركز  نقدی  غیر  خالص  سرمایه  مانده  و  دارند 

در   سرمایه  رشد  افزایش  با  معمول  طور  به  ها  بنگاه  این 

 مي شوند  گردش خالص روبرو 

 

 خالصه فصل   -2-6

ضمن ارائه  موضوع پژوهش است. در همین راستا،  مباني نظری مرتبط با  هدف اصلي این فصل ارائه  

سیستم  نقش تعدیلي مطالبي در خصوص مدیریت سود، سیستم كنترل داخلي و عمکرد آتي شركت، 

نظریه ها و دیدگاهها،  .  گردید   عمکرد آتي شركت تبیینو    مدیریت سودبر رابطه بین  كنترل داخلي  

به   مربوط  نمودارهای  و  ای جداول  در  پژوهش  به  متغیرهای  نیز،  انتها  در  است.  آورده شده  ن بخش 

های)خارجي و داخلي( صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش به طور مختصر اشاره گردید و  پژوهش

 ده است.  درپایان چارچوب نظری، فرضیه ها و مدل مفهومي و تحلیل پژوهش آورده ش 
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 مقدمه  -1-3

پژوهش، كه روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع پژوهش و طرح آن انتخاب  وش شناسي  ر

مي كند، از مهم ترین بخشهای فرآیند پژوهش است. توجه به این بحث و اهمیت آن، سابقه ای كهن  

البته در    وش دارد، و تفاوت میان علوم از نظر ر  برخي  پژوهش در آنها، كمابیش ملحوظ بوده است. 

رو یک  بر  روزگار  زمانها  از  جدید،  دورة  در  است.  شده  مي  تأكید  بیشتر  عقلي،  روش  مانند  ش، 

شناسي«   »روش  دانش  كه  چنان  شد؛  توجه  بیشتر  علوم  در  پژوهش  روش  به  بیکن،  فرانسیس 

ش  مي  نامیده  نیز  عملي  منطق  گاه  كه  غالباً  ود)=متدلوژی(،  پژوهش،  روش  از  بحث  گرفت.  ، شکل 

اگانه و در مقدمة خود آن علم مطرح مي شود. به دلیل تنوع  برای هر علم است و جد بحثي مقدمي  

آنها در یک علم   تمام  نیاز در علوم مختلف، گردآوری  ویژگیهای روشهای مورد  پژوهش و  روشهای 

در  باشد.  دن روش انجام پژوهش مي مو های مهم هر پژوهش، مشخص ناز بخش  .چندان عملي نیست 

ه در این پژوهش شامل روش طرح و پژوهش، فرآیند  روش پژوهش به كار رفت ین فصل به بررسي  ا

جامعه نمونهپژوهش،  روش  و  آماری،  اندازه ی  معیارهای  و   ، نمونه  حجم  آماری  گیری  روش  گیری، 

 پردازیم. وصیفي و استنباطي مي ت  هایها در قالب یافتهمورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

 

 روش پژوهش -3-2

هدف  پژو لحاظ  از  حاضر  از هش  است  عبارت  كاربردی  پژوهش  است.  كاربردی  پژوهش  یک 

ین  ابنابر  شود.فعالیتهایي كه با هدف كاربرد و استفاده عملي از دانش و یا تئوریهای عملي انجام مي 

از نظر روش    .واقع گردد استفاده  مورد  ها نیز  خشب  تواند در سایرهای حاصل از این پژوهش مي یافته 

همبستگي است و چون به بیان روابط علت و    –یاز یک پژوهش توصیفي های مورد نآوری داده گرد

 باشد. پردازد از نوع علي پس از وقوع مي معلولي بین متغیرهای پژوهش مي 

 

 فرایند پژوهش  -3-3

اط  ابتدا  كه  باشد  مي  بدینگونه  پژوهش  كتابها،  الفرایند  از  ای  كتابخانه  بصورت  اول  فصل  سه  عات 

خراج و نگارش شد. سپس نمونه اماری انتخاب گردید و اطالعات و داده های  ت و پایانامه ها استمقاال

پژوهش از صورتهای مالي شركتها از سایت بورس اوراق بهادار تهران استخراج و وارد نرم افزار اویوز  
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طریق از  پژوهش  های  فرضیه  آزمون  آ  شد.  مورد  دیتا  پنل  روش  به  چندگانه  رگرسیون  قرار  زمون 

 نیز به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات  پرداخته شده است.گرفت. در نهایت 

 

 سؤاالت پژوهش   -3-4

 شركت تأثیر دارد؟ )عملکرد آتي(   داراییهابازده . مدیریت سود چه میزان بر 1

)عملکرد آتي(    داراییهابازده  خلي چه میزان بر  دا. سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس  2

 تأثیر دارد؟  شركت

از طریق  . سیست3 بر رابطه بین مدیریت سود و    وجود حسابرس داخليم كنترل داخلي  چه میزان 

 شركت تأثیر دارد؟ )عملکرد آتي(   داراییهابازده  

 

 های پژوهشفرضیه  -3-5

 ركت تأثیر دارد. ش  )عملکرد آتي( داراییهابازده  . مدیریت سود بر 1

وجو2 از طریق  داخلي  كنترل  سیستم  بر  .  داخلي  آتي(    داراییهازده  باد حسابرس  شركت  )عملکرد 

 تأثیر دارد. 

 داراییهابازده  بر رابطه بین مدیریت سود و    وجود حسابرس داخلي . سیستم كنترل داخلي از طریق  3

 شركت تأثیر دارد. )عملکرد آتي( 

 تحقیق ی مدل مفهومی و متغیرها -3-6

شركت به عنوان  عملکرد آتي(  )  داراییها بازده  قل،  در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مست 

متغیر   عنوان  به  داخلي(  حسابرس  واحد  )وجود  شركت  داخلي  كنترل  سیستمهای  و  وابسته  متغیر 

ی كنترل  هانیز به عنوان متغیر  نسبت اقالم تعهدی    و   تعدیل گر مي باشد. اهرم مالي، اندازه شركت 

 است:ر شکل زیر آورده شده در نظر گرفته شده اند. مدل مفهومي تحقیق د
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 ( OSMA and et al, 2019)  : مدل مفهومی تحقیق 3-1نمودار 

 

 

 مدلهای رگرسیوني آزمون فرضیه ها به صورت زیر مي باشد:

 

  

 

 

 

آن:   در  آتي شركت،  ROAt+1كه  عملکرد   =EM=    ،سود داخلي،  INAUمدیریت  وجود حسابرس   =FL  اهرم  =

  = نسبت اقالم تعهدی، ACCركت، = اندازه شSIZEمالي، 

 ر مستقل: متغی

 سود  یتمدیر

 

 متغیر وابسته: 

 عملکرد آتی )بازده داراییها(  

 متغیرهای کنترل:

 اهرم مالی 

 شرکت اندازه  

 نسبت اقالم تعهدی 

 

 متغیر تعدیلگر: سیستم کنترل داخلی

 حسابرس داخلی وجود

 

7 -فرمول   



 فصل سوم : روش شناسي پژوهش

58 

 

 

 الف( متغیر وابسته: عملکرد آتی شرکت 

عملکرد به معني راندمان، فعل،كاركرد، میزان كار و نتیجه است. عملکرد شاخص  تعریف مفهومی:  

كن ها كمک مي  سازمان  به  كه   است  اندازه  د  كلیدی  و  تعریف  را  سازمان  به  یابي  فرایند دست  تا 

سنجش عملکرد آتي شركت ها، ارزیابي كلي از وضعیت مالي و نتایج عملیات   گیری كنند .منظور از  

 ( . 1394و همکاران،    اسمعیل پورتراجي) به منظور اخذ تصمیمات منطقي است

عملیاتی: بازده    تعریف  مي    ارمعی  t+1شركت در سال    داراییهانرخ  آتي شركت  سنجش عملکرد 

و    اسمعیل پورتراجيبه كل داراییها به دست مي آید )  ها از تقسیم سود خالص باشد. نرخ بازده دارایی

 ( . 1394همکاران، 

 ب( متغیر مستقل: مدیریت سود  

با توجه به این كه صورت های مالي اطالعات مربوط و با ارزشي را برای گروه های    تعریف مفهومی:

یزه های قدرتمندی  ی و به ویژه سود، انگ كند، اتکای شدید بر اعداد حسابدارزماني فراهم مي سابرون  

الزامأ    ، سود  مدیریت  كنند.  دستکاری  خودشان  نفع  به  را  سود  تا  كند  مي  ایجاد  مدیران  برای  را 

عملکرد واقعي شركت را منعکس نمي كند و ممکن است منجر به ارائه اطالعات نادرستي در مورد  

رد عملکرد شركت  سرمایه گذاران در مو  كت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و شر

 (. 2013، 1آمارجیتشود كه به این امر مدیریت سود مي گویند )

به عنوان جانشین متغیر مدیریت سود    "اقالم تعهدی اختیاری"  در این پژوهش  تعریف عملیاتی:

 .(1395قوی اندام،  و دهدار)  گیردمورد استفاده قرار مي 

تواند آنها را به تاخیر اندازد  ها كنترل دارد و مي است كه مدیریت بر آن  اقالم تعهدی اختیاری اقالمي  

اقالم تعهدی اختیاری در   از آن جایي كه  آنها را تسریع كند.  یا ثبت و شناسایي  یا حذف كند و  و 

های اختیاری به عنوان شاخصي در كشف  اختیار و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است،  از تعهدی 

 .   (1390، اسدالهي و حقیقت ) شودتفاده مي مدیریت سود اس 

. در  شده جونز برای بررسي مدیریت سود استفاده شده استبنابراین در این پژوهش از الگوی تعدیل

ه دوره  ب   شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زماني مشخص كه الگوی یاد 
 

1 . Amarjit 
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ت و تجهیزات به شرح زیر برآورد  لص اموال و ماشین آالهای فروش، ناخارویداد معروف است با متغیر 

 (: 1395 مهام و بک محمدی،شود )مي 

 
)1( −ti

it

A

TA
=  α1 (

)1(

1

−tiA
) + α2 (

)1( −



ti

it

A

REV
) + α3 (

)1( −ti

it

A

PPE
) + εit                          

 ه صورت زیر قابل محاسبه است:اقالم تعهدی است كه بمعرف مجموع   TAدر این رابطه 

TAit = (ΔCAit - ΔCASHit) - (ΔDCLit - ΔSTDit) - DEPit  

 ها به شرح زیر هستند: در معادله فوق متغیر 
 ΔCAit: تغییردر داراییها جاری سالجاری نسبت به سال قبل 

 ΔCASHit: تغییردر وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل

 ΔDCLit: تغییردر بدهيهای سالجاری نسبت به سال قبل

 ΔSTDit: تغییردر حصه كوتاه مدت بدهيهای بلند مدت سالجاری نسبت به سال قبل

 DEPit: هزینه استهالک داراییها مشهود و نامشهود سال جاری   

 
تفاوت فروش سالجاری نسبتitREVΔ ،سال قبل   درشركت    داراییهامجموع    i(tA-1(همچنین،   به    ، 

و قبل  و  اموال   ، it PPEسال  ناخالص  تجهیزات  و  آالت  ماشین   ،itε  و برآورد    α3و    α1  ،α2خطای 

پارامترپارامتر تخمین  از  پس  است.  شركت  خاص  ) های  شماره  الگوی  تعهدی  ( 1های  اقالم   ،

 .گردند محاسبه مي  "آوردبردوره "( به شرح زیر برای  NDAغیراختیاری ) 

NDAit =  α1 (
)1(

1

−tiA
)+ α2 (

)1( −

−

tAi

RECREV itit )+ α3 (
)1( −ti

it

A

PPE
)  

های دریافتني سال جاری نسبت به سال قبل  معرف تغییر در خالص حساب  itRECΔدر مدل فوق  

 شود:اسبه مي مح( به شرح زیر  DAدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری ) .است

DAit = 
)1( −ti

it

A

TA
 - NDAit  

 تعدیل گر: سیستمهای کنترل داخلی شرکت ج( متغیر  

از   سال    5منظور از سیستمهای کنترل داخلی شرکت؛ وجود واحد حسابرس داخلی بیش 

 در شرکت می باشد. 

 واحد حسابرسی داخلی:

8 -فرمول   

9 -فرمول   

10 -فرمول   

11 -فرمول   
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مفهومی:   نقاطكتعریف  گزارش  و  مالي  گزارشگری  بر  داخلي ض  نترل  كنترل  بااهمیت  طبق    عف 

سازمان  دار    بیانیه  بها  اوراق  جهت  بورس  بخش  اثر  داخلي  كنترل  سیستم  یک  طراحي  و  تهران 

در بیشتر موارد ضعفهای كنترل داخلي     .پیشبرد اهداف خرد و كالن شركت دارای اهمیت مي باشد 

شود اما    مي  ابالغیریت  مد شود و به    شود، در نامه مدیریت آورده مي  كه توسط حسابرس گزارش مي

در   بین ضعف كه  دا  هایي  وجود  مدیریت  با ضعفنامه  بازرس    رد  و  گزارش حسابرس  در  كه  هایي 

های بااهمیت كنترل داخلي هستند    ضعف  ؛ نوع دوم ضعفها  . شود تفاوتي وجود دارد  قانوني افشا مي

اری است و شکل  تینامه مدیریت اخ  شوند.  كه بدلیل اهمیتشان در متن گزارش حسابرس افشا مي 

گ ولي  ندارد  مشخص  اهمیت  استاندارد  با  موارد  استاندارد  زارش  بر  منطبق  داخلي  كنترل  ساختار 

بهبود روابط با  - 1 :حسابرسي است و عالوه بر موارد ذكر شده عمدتا با دو هدف زیر تهیه مي شود

به-  2مدیریت،   قادر  و مدیریتي كه موسسات حسابرسي  مالیاتي    رائه آن هستند ا   پیشنهاد خدمات 

 (.1395)گمراوی و همکاران، 

  1متغیر ساختگي است، مطابق با پژوهش لي و همکاران   ک كنترل داخلي ی  واحد تعریف عملیاتی:  

  این   غیرو در    1باشد كد    سال  5بیش از    كنترل داخلي  واحد درصورتي كه شركت دارای    (2016)

  (.1396)ساعدی و دستگیر،  گیرد  صفر مي  تصور

 ی کنترل:  هاد( متغیر

 ( اهرم مالی 1

  ها بدهي  لحاظ  از   را   تجاری   واحد   استفاده   مورد  مالي نابعم  رابطه   نسبت   م مالي اهر   تعریف مفهومی:

-مي   بررسي   را   آنها  تركیب  نحوه   واقع   در  و   كند مي  ارزیابي   و   تعیین  سهام  صاحبان  حقوق   یا

   .(1395)مشایخي و عظیمي،نماید 

عملیاتی:   دفتری   ش ارز  تقسیم   از  شركت  مالي   اهرم  گیریاندازه  ی برا  پژوهش،  دراین  تعریف 

 .(1395)مشایخي و عظیمي، شود مي استفاده  هادارایي  كل  بر مدتبلند  بدهیهای

FL=BV/TOTL ASSETS   

BVارزش دفتری بدهیهای بلند مدت = 

 

 
1 .Lee and et al 

21 -فرمول   
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 ( اندازه شرکت: 2

شود كه در  ميه  اندازه شركت از طرق مختلفي مانند داراییها محاسب  تعریف مفهومی و عملیاتی:

دارایی از طریق  پژوهش  یاین  است.  محاسبه شده  معیار  ها  عنوان  به  داراییها  نپری كل  لگاریتم  عني 

 (. 1397، عباسپور و موسوی شیری باشد )سنجش اندازه شركت مي

log=اندازه شركت  )كل داراییها(    

 

 ( نسبت اقالم تعهدی 3

و  وارد نقدی در صورتهای مالي نمي شوند  م   اقالم تعهدی اقالمي هستند كه شامل  تعریف مفهومی:

  توانند در معرض دستکاری توسط مدیران قرار گیرند مانند هزینه استهالک   مواردی هستند كه مي

   .( 2014 ،1وهمکارانچن)

  ( tiEARN,)از تفاوت میان سود قبل از اقالم غیرمترقبه    (i,tTA)كل اقالم تعهدی    تعریف عملیاتی: 

نقد حاصل   تعهدیبدست مي  ( tiCFO,)  فعالیتهای عملیاتي  ازو جریانهای  اقالم  بر    آید. كل  تقسیم 

 (. 1397كل داراییها نشانگر نسبت اقالم تعهدی مي باشد )شمس زاده و الماسي، 

 

 ی آماری جامعه -3-7

باشد كه  جامعه آماری پژوهش، شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي 

 ت مي باشند.ركش  612تعداد 

-وسعت جغرافیایي زیادی برخوردارند و محققان نمي ری معموالً از حجم و  جایي كه جوامع آمااز آن

آن تمام  به  آنتوانند  از  جمعي  انتخاب  به  ناگزیرند  بنابراین  كنند،  مراجعه  و  ها  نمونه  عنوان  به  ها 

 . (1384نیا، تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اكتفا كنند)حافظ 

)غربالگری(   روش   از  حاضر  پژوهش  است    در  گردیده  جامعهاستفاده  از  نظر،  كه  مورد  آماری  ی 

 های زیر انتخاب گردیده است: ها توجه به شرایط و محدودیت شركت

 
1  .Chen and et al   

13 -فرمول   
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 : تعیین حجم نمونه آماری 3-1جدول 

 تعداد  شرح 

 612 1397ال س  تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان

 ( 185) در بورس فعال نبوده اند.   98تا  93لمرو زماني  تعداد شركتهایي كه در ق

 ( 128) در بورس پذیرفته شده اند.  1393تعداد شركتهایي كه بعد از سال 

تعداد شركتهایي كه در قلمرو زماني تغییر سال مالي داده یا سال مالي آنها منتهي به  

 پایان اسفند نباشد.

(86 ) 

بیمه   بانکها،  جزء  كه  شركتهایي  گتعداد  سرمایه  مؤسسات  و  شركتهای  ها  و  ذاری 

 هلدینگ بوده اند. 

(54 ) 

 159 تعداد شركتهای نمونه 

 

تعداد   باال،  معیارهای  كلیه  دادن  نظر  مد  از  باقي    159بعد  غربالگری شده  عنوان جامعه  به  شركت 

انت تحقیق  نمونه  عنوان  به  آنها  تمامي  است كه  بخا مانده  ما طي  مشاهدات  بنابراین  اند.  ازه  ب شده 

 شركت( مي رسد. 159*6سال شركت )سال  795به  1397تا  1393زماني 

 

 ها روش و ابزار گردآوری داده  -3-8 

ای را  های میداني و كتابخانهفتهی گردآوری اطالعات آغاز فرآیندی است كه طي آن محقق یامرحله

-و    بندی و سپس تجزیهها از طریق طبقهسازی آني به فشردهایكند و به روش استقرگردآوری مي 

دهد و در نهایت حکم صادر  های تدوین شده خود را مورد ارزیابي قرار مي پردازد و فرضیهتحلیل مي

های گردآوری اطالعات را به طور كلي  یابد. روش ها ميكند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنمي

 (. 1384یا، نهای میداني )حافظ ش ای و روهای كتابخانهتقسیم كرد: روش ن توابه دو طبقه مي

تئوریک این تحقیق، به صورت كتابخانه از كتب و مقاالت فارسي و  مباني نظری و  با استفاده  و  ای 

   آوری شده است.التین جمع
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-دی آورد نوین، سيه موردنیاز، از منابع مختلفي از جمله نرم افزار ر  و اطالعات مالي پژوهشهای داده

توسط  شده  منتشر  ب  های  اوراق  بورس  دستسازمان  جهت  صورتهادار  به  و  یابي  مالي  های 

بورس یادداشت سایت  همراه،  توضیحي  ایران 1های  علمي  مدارک  و  اطالعات  پژوهشگاه  سایت   ،2 ،

ازش  ردو.... استخراج شده كه پس از انتقال و پ3سایت مدیریت پژوهش و توسعه و مطالعات اسالمي 

نEXCELدر صفحه گسترده   ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  م    EVIWES11افزار  رم ، بوسیله  

 است. 

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها -3-9

 

 های توصیفییافته   -3-9-1

شود.  ها پرداخته مي های آمار توصیفي به توصیف داده ها، با استفاده از تکنیکآوری داده پس از جمع

معیار،  انحراف  نه، مد، میا  ز قبیل: میانگین،های مركزی و پراكندگي اشاخص  محاسبه ز  در این راستا ا

 شود.واریانس، چولگي، كشیدگي، حداقل و حداكثر استفاده مي 

 

 های استنباطی یافته  -3-9-2

 آمار استنباطي مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:  

 همبستگي  آزمون(الف

های زیاد  ع نرمال یا تعداددادههایي با توزیامتری است كه برای داده ارهمبستگي، روشي پاین ضریب

آیا همبستگي به مفهوم معني  شود. استفاده مي این است كه  بین دو  دستداری در همبستگي  آمده 

را  مي مي متغیر  نشان  واقعاً  یا  دانست  شانسي  این  توان  دارد.  دو متغیر همبستگي وجود  بین  دهد 

تر  آمده بااهمیتتدس نه از خود عدد به   دار است یاآمده معني دستهد عدد به  دموضوع كه نشان مي

 است. 
 

 1- WWW.irbourse.com   

 2 - WWW.irandoc.ac.ir   

 3- WWW.rdis.ir   
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 باشد:ی زیر ميهای همبستگي به شرح رابطهفرضیه

 

 

 آزمون رگرسیون پانل دیتا  ب( 

ها با استفاده از  شوند. برخي از مدل ها از لحاظ استفاده از اطالعات آماری به سه گروه تقسیم مي مدل

شوند. بعضي دیگر  ند ساله برآورد مي دوره نسبتاً طوالني چ« یا به عبارتي طي  1طالعات سری زماني »ا

« برآورد مي شوند یعني متغیرها در یک دوره زماني معین  2های مقطعي از مدل ها بر اساس »داده 

مي  بررسي  مختلف  واحدهای  در  سال  یک  یا  ماه  یک  هفته،  یک  مثال  همکارابرای  و  )لم    ن، شوند 

2018  .) 

در   كه  مدل،  برآورد  سوم  ا روش  مورد  نیز  پژوهش  اساس  این  بر  برآورد  است،  گرفته  قرار  ستفاده 

پانل»داده  در طي  3های  ها(  مثال شركت  )برای  مقطعي  واحدهای  روش یک سری  این  در  است.   »

مي  قرار  توجه  مورد  سال  سال چند  مطالعات  در  كه  روش  این  كمک  با  زیگیرند.  نیز  اخیر    اد های 

 از استفاده مزیت مهمترینبد.  یاد مطلوب افزایش مي استفاده شده است تعداد مشاهدات تا ح

و هایویژگي  نمودن كنترل پانل، هایداده  افراد،   تک تک گرفتن نظر در ناهمگن 

 زماني سری و مقطعي كه در مطالعات حالي در باشد.مي كشورها و ایاالت  ، هاشركت

نمي  ناهمگني این استفاده مدل  تخمین با و  دد گركنترل   احتمال هاوش ر این  از با 

های ادغام شده باعث تغییرپذیری  كه مشاهدهبا توجه به این   باشد. بنابراینمي نتایج، دنبو اریب

خطي چندگانه كمتر میان متغیرهای توضیحي، درجه آزادی بیشتر و كارآیي باالتر تخمین  باالتر، هم 

ميكننده  پاها  مطالعات  زماني    نلشود،  سری  و  مقطعي  مطالعات  به  است  نسبت  مزیت  دارای 

 (.  2008، 4اجي)بالت

 باشد:  های پانل مي در حالت كلي مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده 

 
1 -  Time series data 
2-  Cross section data 
3-  Panel data 
4 - Baltagi 

1
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داري وجود ندارد همبستگي معني  

 داري وجود داردهمبستگي معني
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niكه در آن   Ttها( و  گر واحدهای مقطعي )برای مثال شركت نشان   =2,1,....., گر  نشان  =2,1,.....,

رitYزمان است.   برایمتغیر وابسته  و  نشان مي   tامین واحد مقطعي در سال    iا    kنیز    kitXدهد 

جمله اخالل    itام است.    tن واحد مقطعي در سال  میا  iامین متغیر مستقل غیرتصادفي برای برای  

شود دارای میانگین صفر ) بوده كه فرض مي   0=itE  ( و واریانس ثابت )  22

 =itE .است ) 

kit قل نسبت به تغییرات ستباشد كه واكنش متغیر مپارامترهای مدل ميk  تقل در امین متغیر مسi 

های  های پانل روش گیری مي كند. برای برآورد مدل بر اساس داده امین زمان را اندازه  tامین مقطع و 

ثابت اثرات  روش  تصادفي   1مختلفي همچون  اثرات  روش  دارد   2و  كاربرد  ك   وجود  مورد،  بر حسب  ه 

 خواهند داشت.

 روش اثراث ثابت:  -1

)شیب متغیرها  به  مربوط  ضرایب  كه  است  این  بر  فرض  ثابت  اثرات  روش  و  در  هستند  ثابت  ها( 

توان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. در این حالت اگر عرض از  اختالفات بین واحدها را مي

ده  نامی  3طرفه ت ثابت یکمقطعي متفاوت باشد اصالحاً روش اثراف  مبداء تنها برای واحدهای مختل

 (:   2018باشد )لم و همکاران، صورت زیر مي شده و مدل آن به 


=

+++=
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k
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  4ها متفاوت باشد روش اثرات ثابت دوطرفه اگر عرض از مبداء هم ما بین مقاطع و هم مابین دوره   و

 یر خواهد بود:   ز شود و مدل آن بصورت نامیده مي 


=

++++=
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k
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فو های  مدل  ثابت    i  قدر  زمان  طول  در  اما  متفاوت  مقطعي  واحدهای  برای  كه  است  متغیری 

متغیری است كه برای تمام واحدهای مقطعي در زمان مشابه یکسان بوده اما در طول  tباشد و مي 

 
1-  Fixed Effects 
2-  Random Effects 
3-  One Way Fixed Effect 
4-  Two Way Fixed Effect 

14 -فرمول   

15 -فرمول   

16 -فرمول   
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ثابتمي زمان تغییر   اثرات  برای برآورد روش  (  LSDV)  1متغیر مجازی   از مدل حداقل مربعات  كند. 

شود. مدل اخیر یک مدل رگرسیوني كالسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و  استفاده مي 

معمولي  مربعات  حداقل  روش  طریق  از  و  نیست  الزم  آن  مي   2تحلیل  برآورد  )خاكي،  قابل  باشد 

1386  .) 

 تصادفی  اتروش اثر -2

  چنین  تفاوت.  است  تصادفي  اثرات  مدل  مینتخ  ثابت،  اثرات  مدل  نتخمی  برای  جایگزین  روش   یک

  ثابتي   مقادیر  متغیرها   از  یک  هر  مختص  مبدأ  از  عرض  آن  در  كه  است  این  ثابت  اثرات  با  مدلي

 با  است  برابر  كلي  مدل  در αi مقدار  لذا.  شوند   مي   انتخاب  تصادفي  صورت  به   بلکه  نیستند،

. itν+iμ=itαآن  در   كه iν اریانسو  و  صفر  میانگین  ادفي تص  متغیر   یکν2σ این   مهم  فرض  یک.  است  

  متغیرهای   با  هاνi اگر.  باشد  ui خطای  اجزای  و توضیحي متغیرهای  از  مستقل  باید  νi متغیر  كه   است

  گر دی  سوی  از.  آمد   خواهند   بدست  ناسازگاری  و  اریب  هایزن   تخمین  آنگاه  باشند،  همبسته  توضیحي

  شود   زده   تخمین  باید   كمتری  ترهایتعدادپارام  كه   است  آن   ثابت  اثرات  مدل   بر  مدل   این  مزیت

 .(1387)تهراني، 

 مقید  Fآزمون چاو یا  ✓

داده  بررسي  و سری در  مقطعي  معني های  زماني  اثرات  و  مقطعي  اثرات  اگر ضرایب  زماني،  دار  های 

مولي  وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معه  ها را با یکدیگر تركیب كرده و بتوان داده نشود، مي 

از  بزنیم.  داده آن   تخمین  اكثر  در  كه  سریجایي  یا  مقاطع  ضرایب  اغلب  تركیبي  زماني  های  های 

معروف است كمتر مورد استفاده قرار    3دار هستند این مدل كه به مدل رگرسیون تركیب شدهمعني 

برای برآورد  های پانل  مشخص نمود كه آیا داده   انكه بتو(. بنابراین برای این2003،  4گیرد )یافي مي 

كنیم كه در آن كلیه عبارات ثابت   نظر كارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون ميد تابع مور 

یا   چاو  آزمون  به  كه  آزمون  این  صفر  فرضیه  هستند.  برابر  یکدیگر  با  است    Fبرآورد  معروف  مقید 

 باشد:  صورت زیر مي به 
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1-  Least Square Dummy Variable 
2 - Ordinary Least Square 
3 - Pooled least squares  
4 - Yaffe   
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 شود: ت زیر استفاده مي صوربه  Fور از آماره  برای آزمون فرضیه مذك

)/(

)1/()(
),1(

KNNTURSS

NURSSRRSS
KNNTNF

−−

−−
=−−−  

تعداد متغیرهای توضیحي،    Kطول دوره مورد نظر،    Tبرابر با تعداد واحدهای مقطعي،    Nكه در آن  

RRSS  و    صورت حداقل مربعات متغیر مجازی ه ب  مجذور پسماندهای حاصل از برآورد مقید رگرسیون

URSS   پسمان به مجذور  رگرسیون  نامقید  برآورد  از  حاصل  معمولي  دهای  مربعات  حداقل  صورت 

 باشد.  مي 

 1Hها در مقابل فرضیه یعني یکسان بودن عرض از مبداء   0Hدر این آزمون فرضیه    نحوه داوری:

نا مبداءهمیعني  از  عرض  مي ساني  قرار  فرضیگیها  كه  صورتي  در  معني    0Hه رد.  به  شود  پذیرفته 

شیب  بودن  داده یکسان  شدن  تركیب  قابلیت  و  بوده  مختلف  مقاطع  برای  مدل  ها  از  استفاده  و  ها 

مي  قرار  آماری  تأیید  مورد  شده  تركیب  فرضیه رگرسیون  و  استفاگیرد  با  پژوهش   روش    ده های  از 

اما در صورت رد فرضیه  آزمون قرار خواهد گر  های تركیب شده موردداده  های  روش داده   0Hفت. 

 شود.  های پانل آزمون ميهای پژوهش  با استفاده از روش داده شود و فرضیه پانل پذیرفته مي 

 1آزمون هاسمن  ✓

های پانل اده ک از فرضیه ها، استفاده از روش دی  در صورتي كه بر اساس نتایج آزمون چاو برای هر 

اثرات تصادفي(  یید واقع شود، به منظور این مورد تأ یا  و  )اثرات ثابت  كه مشخص گردد كدام روش 

مناسب برآورد  مي برای  تفاوت تر  بودن  تصادفي  یا  ثابت  )تشخیص  از  باشد  مقطعي(  واحدهای  های 

جمله اخالل    تصادفي بار متغیرهای حذف شده رویت  شود. در روش اثراآزمون هاسمن استفاده مي 

مي  مقطعي  قرار  خطای  مؤلفه  و  مستقل  متغیرهای  بین  كه  است  آن  بر  مشروط  این  اما  گیرند، 

بررسي مي  را  این همبستگي  وجود  هاسمن  آزمون  باشد.  نداشته  وجود  آزمون  همبستگي  این  كند. 

همبستگ  وجود  در صورت  كه  است  اولیه  فرض  این  بر  روش    ي،مبتني  و  سازگار  ثابت  اثرات  روش 

كننده روش  تخمین   FEكننده روش اثرات تصادفي و تخمین  REاست. اگر رات تصادفي ناسازگار  اث

دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای  -اثرات تصادفي باشد، آماره این آزمون كه دارای توزیع كای

 :  (2018)لم و همکاران، باشد صورت زیر قابل تعریف مي به ت مستقل اس 

    )()var(
1

FEREFERE

T

FEREW  −−−=
−  

 
1 - Hausman Test 

17 -فرمول   

18 -فرمول   
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 فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر خواهد بود:  









=

0)|(:

0)|(:

1

0

itit

itit

XuEH

XuEH
 

فرضیه صفر به این معني است كه ارتباطي بین جزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ و    نحوه داوری:

ضیه مقابل به این  هستند. در حالي كه فرها از یکدیگر مستقل  ندارد و آن د  متغیرهای توضیحي وجو 

جایي كه  نظر و متغیرهای توضیحي همبستگي وجود دارد. از آن معني است كه بین جزء اخالل مورد 

به هنگام وجود همبستگي بین اجزاء اخالل و متغیر توضیحي با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه  

بنابراینمي  پذیرفته شدن  ب  شویم،  از روش  0H)رد   1Hهتر است در صورت  فرضیات  برای آزمون   )

اثرات ثابت استفاده كنیم. هنگامي كه بین اجزاء اخالل و متغیر توضیحي همبستگي وجود نداشته  

قبول   ( اثرات  0Hباشد  و  ثابت  اثرات  روش  دو  اثراتص(، هر  ولي روش  سازگار هستند  ثابت  ادفي  ت 

 (. 1،2009بایستي برای آزمون فرضیات از روش اثرات تصادفي استفاده شود )هو واستول  ناكارآ بوده و

 آزمون معنی دار بودن مدل •

   Fاستفاده شده است. فرضیه صفر در آزمون    Fدار بودن مدل رگرسیون از آماره  برای بررسي معني 

 بود: د به صورت زیر خواه

  






====

0....:

0....:

211

210

k

k

H

H



     

 یر صحت آن مورد بررسي قرار مي گیرد:وسیله آماره زكه به 

)/(

)1/(

kNRSS

KESS
F

−

−
=  

های های پژوهش، با توجه به خروجي دار بودن مدل گیری در مورد معني برای تصمیم   نحوه داوری:

   % 5(  در سطح خطای )   K-Nو    K-1جدول كه با درجات آزادی    Fبه دست آمده با    Fآماری آماره  

مي   محاسبه مقایسه  اگر  شده،  از    Fشود،  بیشتر  شده  )   Fمحاسبه  باشد  جدول 
),1( KNKFF −− 

  )

( رد مي شود. در این حالت  0Hمقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحراني قرار گرفته و فرض صفر ) 

محاسبه شده كمتر از    F  د. در صورتي كه مقداردار خواهد بو كل مدل معني    % 95ن  با ضریب اطمینا

 
1  .Ho  and Stoll 

19 -فرمول   
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F    0جدول باشد فرضH   مورد تأیید قرار    % 95داری مدل در سطح اطمینان  پذیرفته شده و معني

 گیرد.  نمي

 ج(آزمون معنی دار بودن ضرایب  

معني  بررسي  م برای  متغیرهای  بودن ضرایب  آماره  ستدار  از  مدل  هر  در  است.  استفا  tقل  شده  ده 

 به صورت زیر خواهد بود:  tر در آزمون فرضیه صف
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 كه بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسي قرار مي گیرد:
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آماره   صفر،  فرضیه  رد  یا  پذیرش  مورد  در  گیری  تصمیم  برای  داوری:  با  ه  ب  Tنحوه  آمده    tدست 

درج با  كه  آزادی  جدول  ا  N-Kه  سطح  مي   %95طمینان  در  مقایسه  شده  چنان محاسبه  چه  شود، 

از     Tقدرمطلق بزرگ   tمحاسبه شده  ) جدول  باشد  تر 
kN

tT
−


,

2

||    ،)   در آزمون  تابع  مقدار عددی 

 ( صفر  فرض  و  گرفته  قرار  بحراني  مي 0Hناحیه  رد  اطمینشو(  ضریب  با  حالت  این  در     % 95ان  د. 

مورد  ) نظضریب  معني 1ر  وابسته  (  و  متغیر مستقل  بین  ارتباط  بر وجود  كه داللت  بود  دار خواهد 

 دارد.  

 د( آزمون ناهمسانی واریانس

  د. یکي از مفروضات مدل رگرسیوني خطي كالسیک وجود همساني واریانس جمالت اختالل مي باش 

ها مقطعي ممکن است واریانس جمالت اختالل  ای سری زماني و داده  اما به طور متعارف در داده ه 

نماید. تبعیت  اختالل  جمالت  دار  وقفه  مقادیر  از  و  نموده  ناهمساني   ثابت  مشکل  صورت  این  در 

بروز مي كند و  تخمین زننده های رگرسیون علي رغم بدون تورش    واریانس بین جمالت اختدالل 

بود. د ودب ه صفر این است كه واریانس جمله اخالل  فرضی   ؛آزمون  این ر هر  ن دارای كارایي نخواهد 

مقدار اگر  دلیل  این  به  باشد.  مي  معناداری همسان  نفع   سطح  به  فرضیه صفر  باشد  كوچک  خیلي 

واریانس( )ناهمساني  مقابل  آزمون    .شد   خواهد   رد   فرضیه  از  استفاده  با  واریانس  ناهمساني  آزمون 

 . (2018همکاران،  )لم و  انجام مي شود  پاگان–وش  بر

20 -فرمول   
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 آزمون خودهمبستگی و( 

گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعي و  یکي از مفروضاتي كه در رگرسیون مدنظر قرار مي

پیش معادله بینيمقادیر  توسط  در صورتيشده  است.  یکدیگر  از  رگرسیون(  فرضیهی  استقالل  كه  ی 

ه از رگرسیون وجود ندارد.  ه باشند امکان استفادخطاها با یکدیگر همبستگي داشتو  خطاها رد شود  

ی  شود. چنانچه آماره به منظور بررسي استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسن استفاده مي

همبستگي بین خطاها( پذیرفته مي آزمون )عدم  0Hقرار گیرد    2.5یا    1.5ی  دوربین واتسن در بازه 

 (.  1389خطاها وجود دارد)شباهنگ،  شود یعني همبستگي بینرد مي  0Hصورت  و در غیر این ودش 

 خالصه فصل:  •

توصیفي   كه  پژوهش  روش  نوع  فصل  این  در  دارد.  اختصاص  پژوهش  شناسي  روش  به  سوم  فصل 

نهایت   در  كه  آورده شده  غربال  و شرایط  آماری  است. جامعه  داده شده  باشد شرح  مي  همبستگي 

ری اطالعات نیز از روش كتابخانه  ب شده است. روش گردآوشركت به عنوان نمونه انتخا  159  تعداد

ای و اسنادكاوی صورتهای مالي مي باشد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم كه آزمون  

 همبستگي و رگرسیون چندگانه مي باشد؛  آورده شده است.
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 ه مقدم( 4-1

داد تحلیل  و  مرحله ه تجزیه  چند  فرایندی  داده ها  آن  طي  كه  است  مختلف  ای  طرق  به  كه  هایي 

ها شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل بندی و در نهایت پردازش مي اند؛ خالصه، دستهآوری شده جمع

ا هم از لحاظ مفهومي  هآید. در این فرایند، داده م  ها فراهمنظور آزمون فرضیه   ها بهو ارتباط بین داده 

ها و  سزایي در استنتاج   های گوناگون آماری نقش بهشوند و تکنیک و هم از جنبه تجربي پاالیش مي 

های جمع آوری شده  در این فصل با استفاده از داده (.  305، ص 1384تعمیم به عهده دارند )خاكي، 

شامل   كه  تحقیق  آماری  نمونه  زماني    159از  دوره  در  فرضیه مي   1393-1397شركت  ای هباشد، 

مي قرار  آزمون  مورد  داده تحقیق  روش  حاضر  مطالعه  در  فرضیات  آزمون  روش  پانل گیرند.   1های 

استفاده شده است. در ادامه ابتدا به منظور كسب    Eviews  11افزار  نرمگیری از  باشد كه با بهره مي 

متغیرهای    ای از آمار توصیفيصه متغیرهای مورد مطالعه، خال  و   شناخت بیشتر درباره جامعه آماری 

مي  آزمون  وابسته  متغیرهای  توزیع  بودن  نرمال  و  ارائه  طبقه تحقیق  اساس  بر  سپس  بندی  گردد. 

فرضیه  گرفته در خصوص  آزمون فرضیه صورت  گزارش  به  تحقیق،  نتایج  های  تحلیل  و  تجزیه  و  ها 

 شود.حاصل پرداخته مي 

 

 صیفی متغیرهای تحقیق تو( آمار 4-2

آوری شده را پردازش كرده و  توان اطالعات جمع ها مي به وسیله آن   هایي را كهكلي، روش   به طور 

پردازد و هدف  نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه مي خالصه نمود، آمار توصیفي مي

ش آمار  (. در بخ8، ص  1389و مؤمني،  ر  از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است )آذ 

تجزیه  داده   توصیفي،  تحلیل  شاخصو  از  استفاده  با  هم ها  مركزی  و  های  میانه  و  میانگین  چون 

چولگي شاخص معیار،  انحراف  پراكندگي  كشیدگي  2های  است  3و  پذیرفته  ارتباط  انجام  این  در   .

ها اده طوری كه اگر ددهد، به ن مي شاها را نترین شاخص مركزی بوده و متوسط داده میانگین، اصلي 

ر به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مركز ثقل توزیع  بر روی یک محو

دهد. ها را نشان مي گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراكندگي بوده و میزان پراكندگي داده قرار مي 

كه    هاست. در صورتي داده   ز قرینگي بوده و شاخص تقارنا  چولگي نیز از پارامترهای تعیین انحراف

جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگي مساوی صفر، در صورتي كه جامعه چوله به  

چپ باشد، ضریب چولگي منفي و در صورتي كه دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگي مثبت  

باشد )مومني  مي جامعه نسبت به توزیع نرمال  ي  خواهد بود. كشیدگي نیز شاخص سنجش پراكندگ 

 
1. Panel Data  
2- Skewness 
3- Kurtosis  
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گری و حذف  خالصه وضعیت آمار توصیفي مربوط به متغیرهای مدل پس از غربال (. 1385مي،  و قیو 

 ارائه شده است.  1-4در نگاره  1های پرت داده 

 

 تحقیق  آمار توصیفي متغیرهای  ،1-4نگاره 

 تعداد متغیر 

 مشاهدات 

 انحراف  میانگین

 معیار

 كمترین

 قدار م

 بیشترین

 مقدار 

 شیدگي ك چولگي

آتي(    اداراییهبازده   )عملکرد 

 شركت

795 2549/0 1672 /0 0109/0- 5159/0 123/3 890/4 

 179/5 632/1 4732/0 1784/0 1893/0 2218/0 795 مدیریت سود 

 5531/0 666/0 7932/0 1253/0 2411/0 0/ 2637 795 وجود حسابرس داخلي  

 212/1 003/2 0/ 6919 0452/0 1252/0 2154/0 795 نسبت اقالم تعهدی 

 211/3 002/4 17/ 2965 5107/9 2/ 0536 1218/12 795 شركت اندازه 

 172/2 337/2 0/ 6482 0/ 3316 1304/0 5924/0 795 اهرم مالي 

 

بوده    2549/0برابر با  های نمونه  شركت )عملکرد آتي(    داراییهابازده  ، میانگین  1-4با توجه به نگاره  

  باشد.مي  5159/0و   -0/ 0109تیب برابر با آن به تر  مقدار ن و بیشترینریتكم و 

ترتیب    به  بایستي  كه  وابسته  متغیرهای  كشیدگي  و  چولگي  میزان  متغیر    3و    0بررسي  تا  باشد 

توزیع نرمال نیستند.   به نظر مي رسد كه این متغیرها دارای  باشد،  نرمال  توزیع  به  دارای  با توجه 

آما1-4نگاره   با  ره ،  تحقیق؛  متغیرهای  مربوط توصیفي  میانگین  و    الترین  شركت  اندازه  متغیر  به 

مي باشد. باالترین انحراف معیار مربوط به متغیر    نسبت اقالم تعهدی كمترین میانگین مربوط متغیر  

 مي باشد.نسبت اقالم تعهدی اندازه شركت و كمترین انحراف معیار مربوط به متغیر  

 

 
ب  ها قرار گرفته و مقادیر آن ها نسبته ( مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر دادoutliersهای پرت )داده    1 ین به مقادیر دیگر در 

های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش  تواند بر تحلیلهای پرت میتر است. داده تر یا کوچکها بزرگمجموعه داده 

  ها ها در جهت حذف آنو الزم است محقق پس از شناسایی آن  ردها و برآورد اریب پارامترها بگذاتوان آزمون، بر هم زدن توریع نرمال داده 

 گیری نماید.  تصمیم
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 یق وابسته تحق ودن توزیع متغیرب آزمون نرمال( 4-3  

تحق این  انجام  روش  در  از  مدل  پارامترهای  تخمین  منظور  به  معمولي یق  مربعات  استفاده    حداقل 

و  مي  متغیر این  گردد  استوار است كه  این فرض  بر  نرمال    وابسته  روش  توزیع  دارای  باشد،  تحقیق 

كه به  غیر   طوری  وابسته نرمال    توزیع  ا  متغیر  تخطي  به  تخمین این  مفروضات  ز  منجر  برای    روش 

رو در ادامه الزم است، نرمال بودن توزیع این  از این .  دهد یج درستي را ارائه نمي شده و نتاپارامترها  

گیرد.   قرار  آزمون  مورد  فرض باقیمانده  بودن  نرمالمتغیر  از  یکي  رگرسیوني  مدل  هایي های 

متغیرهای    نرمال بودن  ي است، بنابراینونهای رگرسیدهنده اعتبار آزمون رگرسیوني است كه نشان

انجامد. پس های مدل )تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعي( مينرمال بودن باقیماندهوابسته به  

الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها كنترل شود و در صورت برقرار نبودن  

این    ن آن( اتخاذ نمود. درها )از جمله تبدیل نمود آن   دنحل مناسبي برای نرمال نمواین شرط راه

فرض  گیرد.  ( مورد بررسي قرار ميS-K)  1اسمیرنف-كولموگروف مطالعه این موضوع از طریق آماره  

 باشد: صورت زیر مي صفر و فرض مقابل در این آزمون به 





onDistributiNormalNotH

DistrbutonNormalH

:

:

1

0  

ه  ی( فرض.<05Probشد )با  05/0آماره این آزمون بیشتر از    سطح اهمیتاگر  
0H  بر نرمال    يمبن

توز متغی بودن  میع  پذیرفته  نگاره    شود.ي ر  آتي    K-S  آزمون   نتایج  2-4در  عملکرد  متغیر  برای 

   ارائه شده است. های نمونه شركت

 

 

 

 نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق نتایج آزمون   2-4 نگاره

 ( Sigسطح اهمیت ) ( K-Sآماره )  ( Nتعداد )  متغیر 

  راییهادابازده  

 )عملکرد آتي( 
795 616 /4 000 /0 

 

از    كمتر   K-Sآماره    شركت سطح اهمیت)عملکرد آتي(    داراییهابازده  برای متغیر    ن كهیبا توجه به ا

  % 95ن  نایدر سطح اطممبني بر نرمال بودن توزیع این متغیرها    0Hه ین فرضیبنابرا  ،باشد ي م  05/0

   باشند.ي منع نرمال برخوردار یاز توز تحقیق  متغیر وابسته است كه  نیگر او بیان   رد شده

 
1 - Kolmogorov-Smirnov 



 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 

77 

 

های رگرسیون است، بنابراین الزم است قبل از آزمون  وابسته، شرط الزم برای مدل نرمال بودن متغیر 

داده فرضیه  سازی  نرمال  برای  پژوهش  این  در  شود.  سازی  نرمال  متغیر  این  ازها    لگاریتم ابع  ت  ها 

  3-4ها به شرح نگاره  بعد از فرآیند نرمال سازی داده   K-Sون  ت. نتایج حاصل از آزماستفاده شده اس 

 باشد. مي 

 

 نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی نتایج آزمون ، 3-4 نگاره

 ( Sigسطح اهمیت ) ( K-Sآماره )  ( Nتعداد )  متغیر 

 0/ 093 1/ 746 795 رد آتي( لک)عم داراییهابازده  

 

نگاره   به  توجه  آن3-4با  از  داده ،  سازی  نرمال  از  بعد  كه  ) جایي  اهمیت  سطح  آماره  .Sigها   )

در    0Hبنابراین فرضیه    (،161/0)  باشد مي  0/ 05باالتر از  برای متغیر وابسته    اسمیرنف-كولموگروف 

ركت بعد  ش )عملکرد آتي(  اییهاداربازده این است كه متغیر ر گتأیید شده و بیان  % 95سطح اطمینان 

 باشند. از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال مي 

 

 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ( 4-4

از   استفاده  با  بخش  این  همبستگي    آزموندر  و  تحقیق  متغیرهای  ارتباط  بررسي  به  همبستگي 

  4-4اره  نگ   متغیرهای تحقیق درماتریس ضرایب همبستگي بین    .دشوها پرداخته ميموجود بین آن 

بین متغیرهای وجود حسابرس داخلي و  ،  آزمون همبستگينتایج حاصل از  براساس    ارائه شده است.  

بین    شركت همبستگي مستقیم و معناداری وجود دارد.)عملکرد آتي(    داراییها بازده  اندازه شركت با  

تعه اقالم  نسبت  با    دیمدیریت سود،  مالي  اهرم  آتي(    ییهادارابازده  و  كت همبستگي شر)عملکرد 

 معکوس و معنادار وجود دارد.  

 : آزمون همبستگي4-4نگاره 

عملکرد   متغیر 

 آتي  

مدیریت  

 سود

وجود  

حسابرس 

 داخلي  

اقالم   نسبت 

 تعهدی

اندازه  

 شركت

 اهرم مالي 

عملکرد  

 آتي  

1 176/0- 

Sig(.000) 

119/0 

Sig(.004) 

385/0- 

Sig(.001) 

489/0 

Sig(.021) 

188/0- 

Sig(.002) 
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  مدیریت

 سود

 1 442/0 

Sig(.118) 

528/0 

Sig(.199) 

188/0 

Sig(.201) 

199/0- 

Sig(.103) 
وجود  

حسابرس 

 داخلي  

  1 238/0 

Sig(.563) 

410/0 

Sig(.338) 

332/0 

Sig(.199) 

نسبت 

اقالم  

 تعهدی

   1 583/0 

Sig(.225) 

117/0 

Sig(.115) 

اندازه  

 كتشر

    1 478/0 

Sig(.173) 
 1      اهرم مالي 

 

 

 پیش فرض های کالسیک رگرسیون چندگانهآزمون ( 4-5 

 خطی میان متغیرهای تحقیق الف( بررسی هم 

راههم از  یکي  است.  مستقل  یا  توضیحي  متغیرهای  بین  ارتباط خطي  وجود  معنای  به  های  خطي 

ستقل است. در  بطه همبستگي بین متغیرهای مرابررسي    ،خطيخطي یا عدم هم شناسایي رابطه هم 

نباشد، مشکل همكصورتي  متغیرهای مستقل شدید  بین  این  آید.  خطي پیش نميه همبستگي  در 

هم مطالعه   رابطه  مستقل  بررسي  متغیرهای  بین  بهره خطي  از با  پیرسون    گیری  همبستگي  ضریب 

  مستقل و كنترلي هیچ تغیرهای  م  ،باشد ميمشخص    ، 4-4نگاره  در  كه    طورهمان .  انجام شده است

ندارن با هم  ابن مطلب مشکل همهمبستگي  به  توجه  با  بنابراین  متغیرها،  د.  این  میان  وجود  خطي 

خطي  توان گفت مشکل هم ندارد. در ارتباط با سایر متغیرها با توجه به قوی نبودن همبستگي مي 

 . نخواهد شد خطي  اد مشکل هم جایموجب  ها در مدل  ها وجود نداشته و ورود همزمان آن میان آن 

 باشد: ای تحقیق به شرح جدول  زیر ميخطي متغیرهآزمون هم

 خطی (: آزمون هم 4-5جدول )

 شاخص وضعیت   ژه  وی   مقدار متغیرها

 3.832 2.121 مدیریت سود 
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 4.217 2.214 وجود حسابرس داخلي  

 5.773 2.658 نسبت اقالم تعهدی 

 5.988 2.789 اندازه شركت 

 6.983 218. 3 مالي م اهر

 

یید؛ مقادیر ویژه نزدیک به صفر همبستگي داخلي پیش بیني ها زیاد  نماونه كه مشاهده ميگهمان  

معادله   ضریب  برآورد  در  بزرگ  تغییرات  به  منجر  ها،  داده  مقادیر  در  كوچک  تغییرات  و  است 

وی  مقادیر  احتمال همبستگي داخدهندهنشان  ژه رگرسیون منجر مي شود.  -بین متغیرها مي   ليی 

 باشد. 

است    كنترلي  نشاندهنده احتمال هم خطي بین متغیرهای مستقلو    15وضعیت با بیشتر از    شاخص

از   بیش  مقادیر  باشد   30و  مي  موجود  وضعیت  در  رگرسیون  از  استفاده  در  جدی  مشکل  بیانگر 

باشند كه  يم  15های وضعیت كوچکتر از  (. از طرفي تمامي شاخص 1388)حساس یگانه و دیگران،  

 تغیرهای مستقل و كنترلي است. خطي بین موجود هم م ی عد دهندهنشان

 ب( سایر مفروضات 

ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس    ی تحقیقهااین بخش، برای فرضیه   در

ری  مامفروضات آ   فرضیات؛   چنین برای هم   شود. مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر مي 

بررسي   شامل  آن  به  باقیماندهمربوط  بودن  باقیماندهنرمال  واریانس  بودن  همسان  استقالل  ها،  ها، 

   گردد.همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن ارائه مي  خطي بودن مدلها و باقیمانده

این  داده برای  روش  از  استفاده  آیا  كه  نمود  مشخص  بتوان  مورد كه  مدل  برآورد  در  پانل  ظر  نهای 

كه مشخص گردد كدام روش )اثرات  قید و به منظور این م Fاز آزمون چاو یا   كارآمد خواهد بود یا نه،

های تر است )تشخیص ثابت یا تصادفي بودن تفاوت ثابت و یا اثرات تصادفي( جهت برآورد مناسب

  ،  6-4گاره  ن  ها در شود. نتایج حاصل از این آزمون واحدهای مقطعي( از آزمون هاسمن استفاده مي 

 شده است. ارائه  4-8،   4-7

 مدل اول  و هاسمن  نتایج آزمون چاو    6-4نگاره 

 P-Value درجه آزادی  مقدار آماره  آماره   تعداد  آزمون 

 F 0932/3 3 0000 /0 795 چاو 
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 2 0705/3 3 0000 /0 795 هاسمن 

 

 دوم مدل  و هاسمن  او نتایج آزمون چ  7-4نگاره 

 P-Value درجه آزادی  ه مقدار آمار آماره   اد تعد آزمون 

 F 9324/4 4 0000/0 795 چاو 

 2 1437/4 4 0000/0 795 هاسمن 

 
 مدل سوم  و هاسمن  نتایج آزمون چاو   8-4نگاره 

 P-Value درجه آزادی  مقدار آماره  آماره   تعداد  آزمون 

 F 1873/5 5 0000/0 795 چاو 

 2 2143/7 5 0000/0 795 هاسمن 

 

رد شده    %95نان  یدر سطح اطمآزمون    0Hه یفرض؛  آن  Value-Pو    چاوهای  ج آزمونیبا توجه به نتا

   انل استفاده نمود.پ یهاتوان از روش داده ي مگر این است كه بیان  و

نتا   چنینهم به  توجه  آیبا  هاسمنزمونج  از    P-Valueو    های  كمتر  كه  باشد، ي م  05/0آن 

اطم آزمون    0Hه یفرض سطح  فرض  % 95نان  یدر  و  شده  م یپذ   1Hه ی رد  است  ي رفته  الزم  لذا  شود. 

 بت برآورد شود.  ثابا استفاده از روش اثرات  های تحقیقمدل

بر بررسي  اعتبار مدل و بررسي م برای سنجش   فروضات رگرسیون كالسیک الزم است است عالوه 

هایي در ارتباط با نرمال بودن  خطي بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون عدم وجود هم 

مدل )خطي بودن    یحها و عدم وجود خطای تصرها، استقالل باقیمانده باقیماندها، همساني واریانس

توان استفاده  های مختلفي مينرمال بودن جمالت خطا از آزمون برای آزمون  جام شود.  مدل( نیز ان

 كرد.  

باشد كه در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده شده  برا مي   -ها، آزمون جاركیویکي از این آزمون 

  در   تحقیق  مدل  برآورد  از  حاصل  یهادهانباقیم  كه  است  این  از  حاكي  برا  -وی جارك  آزمونج  ینتااست.  

  آزمون   این  به  مربوط   احتمال  كه   طوریه ب   ،هستند   برخوردار  نرمال  توزیع  از  %95  اطمینان  سطح

 .  باشد مي  0/ 05 از  تر بزرگ 
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باشد. در صورتي  ها ميیکي دیگر از مفروضات آماری رگرسیون كالسیک همساني واریانس باقیمانده 

ریانس را نخواهد داشت.  ترین وایب بوده و كم اشند برآورد كننده خطي ناارب  ها ناهمسانكه واریانس 

ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است. با توجه به  در این مطالعه برای بررسي همساني واریانس 

كوچک  كه  آزمون  این  اهمیت  از  سطح  همساني  مي   05/0تر  وجود  بر  مبني  صفر  فرضیه  باشد، 

شد. در این مطالعه برای  باهمساني واریانس مي توان گفت مدل دارای مشکل ناي واریانس رد شده و م

 ( استفاده شده است.GLSاز روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته )  در برآورد  رفع این مشکل

باقیماندههم   نبودن  آزمون همبسته  برای  مطالعه  این  در  و  چنین   تجزیه  مفروضات  از  یکي  كه  ها 

-Dآزمون دوربین واتسون )گي نامیده مي شود از  باشد و خود همبستگرسیون مير  تحلیل و تحلیل 

W جایي ( استفاده شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون از آن

 باشند.  مستقل از هم مي  هاباقیماندهتوان نتیجه گرفت باشد مي مي  5/2و  5/1كه مابین 

نظر تحقیق از  كه آیا مدل مورد ن ی رابطه خطي است و ایكه مدل دارا برای آزمون این،  عالوه بر این

نظر رابطه خطي بودن و یا غیر خطي بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده  

بزرگ  رمزی   آزمون  اهمیت  كه سطح  این  به  توجه  با  است.  از  گردیده  بنابراین مي   05/0تر  باشد، 

باشد.  دل دارای خطای تصریح نمي دن مدل تأیید شده و مر این آزمون مبني بر خطي بو صففرضیه  

 . است شده ارائه  11-4،  10-4،   9-4 نگاره در  فوق  هایآزمون   نتایج خالصه

 

 مدل اول   های مربوط به مفروضات آمارینتایج آزمون   9-4نگاره 

-Breuschآماره   Jarque-Beraآماره 

Pagan 
-Durbinآماره  

Watson 
 Ramseyآماره 

2 ValueP− F ValueP− D F ValueP− 

3435 /1 3412 /0 0845 /4 000 /0 421 /2 4722 /1 6238 /0 

 

 مدل دوم  اری آمهای مربوط به مفروضات نتایج آزمون   10-4نگاره 

-Jarqueآماره  

Bera 
-Breuschآماره  

Pagan 
-Durbinآماره  

Watson 
 Ramseyآماره 

2 ValueP− F ValueP− D F ValueP− 

1768 /1 0732 /0 3254 /5 000 /0 176 /2 6918 /1 3238 /0 
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 مدل سوم  ای مربوط به مفروضات آماری هنتایج آزمون   11-4 نگاره

-Jarqueآماره  

Bera 
-Breuschآماره  

Pagan 
-Durbinآماره  

Watson 
 Ramseyآماره 

2 ValueP− F ValueP− D F ValueP− 

592 /1 2165 /0 1987 /7 000 /0 983 /1 803 /1 0832 /0 

 

 

 آزمون فرضیه اول   -4-6

شرکت  )عملکرد آتی(    داراییهابازده  مدیریت سود بر  فرضیه اول تحقیق به بررسی تأثیر  

 می پردازد. 

H0 =  ندارد معناداریر شركتها تأثی)عملکرد آتي(  داراییهابازده  مدیریت سود بر .H0: β= 0  

 =H1 دارد لکرد آتي شركتها تأثیر معناداریمدیریت سود بر عم .H1: β ≠0 

 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق در جدول رگرسیون زیر آورده شده است.  

 

 (: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره فرضیه اول4-12جدول)

معنی  tآماره  ضریب  نام متغیر نماد نوع متغیر  -سطح 

 دار 

+ROAt متغیر وابسته 

1 

)عملکرد    ها داراییبازده  

 شركت آتي( 

_ _ _ 

 025/0 -648/2 -744/1 آلفا  α مقدار ثابت 

های  متغیر

 مستقل 

EM  019/0 -788/2 -440/0* مدیریت سود 

 

متغیرهای   

 كنترل 

FL  587/0* اهرم مالي

- 

854/2- 009/0 

SIZE  000/0 795/4 627/0 اندازه شركت 

ACC  000/0 -198/4 -385/0 نسبت اقالم تعهدی 
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 _ _ 421/2 ن واتسون دوربی 

 F 742/8 _ 000/0آماره  

R Square  597/0 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 595/0 تعدیل شده ضریب تعیین _ _ 

 باشد.مي 05/0داری برابر با  : سطح معني *

  سود، اهرم   دیریتمتغیرهای مكه سطح معناداری  ي  از آنجایدهد،  نگاره نشان مي همانگونه كه این  

اندازهمالي نسبت   ،  و  از    اقالم  شركت  بر    05/0تعهدی كمتر  متغیرها  این  بنابراین  باشد؛  بازده  مي 

آتي(    داراییها اندازه)عملکرد  متغیرها؛  ضریب  به  توجه  با  دارند.  معناداری  تأثیر  بر    شركت  شركت 

  اقالم   سبت مالي و ن  سود، اهرم   ت معنادار است و تأثیر مدیری  و   ، مستقیم بازده داراییها )عملکرد آتي

 ، معکوس و معنادار است. )عملکرد آتي(  داراییهابازده تعهدی بر 

به توجه  معناداری  با  سطح  از    F  آماره  اینکه  )  05/0كمتر  باشد  ا000/0مي  بنابراین  لگوی  (؛ 

د  درص  7/59این متغیرها    عیین، ت  شده معنادار است و با توجه به ضریب   )محاسبه(   رگرسیون برازش 

 .د ندهرا توضیح مي)عملکرد آتي(  اراییهادبازده از تغییرات 

گیری كرد كه  توان نتیجه (، پس مي421/2باشد )مي  5/2تا    1/ 5آماره دوربین واتسون نیز چون بین  

 بین جمالت خطا در معادله رگرسیون، مشکل خودهمبستگي وجود ندارد. 

درصد مي    5تر از  متغیر مدیریت سود كم  از آنجایي كه سطح معناداری   ( 4-12با توجه به جدول )

شركتها معنادار مي باشد   )عملکرد آتي(  داراییهابازده  (؛ بنابراین تأثیر مدیریت سود بر  019/0باشد )

 ( این تأثیر معکوس مي باشد.-440/0و با توجه به ضریب بدست آمده )

متغیر   بودن ضریب  سود منفي  مدی-440/0)  مدیریت  معکوس  تأثیر  از  حاكي  بر  (  سود  بازده  ریت 

آتي(  اییهادار ميشركت)عملکرد  به ها  افزایش  باشد؛  با  كه  سودواحدی    1طوری  بازده  ،  مدیریت 

یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و  واحد كاهش مي   440/0ها به میزان  شركت )عملکرد آتي(  داراییها

ت  نتیجه گرفت كه مدیری  توانید فرضیه اول پژوهش مي ایهای صورت گرفته در ارتباط با تتحلیل 

 تأثیر معکوس و معناداری دارد. شركتها )عملکرد آتي(  داراییهابازده سود بر 

 

 آزمون فرضیه دوم   -4-7

 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های دوم تحقیق در جدول رگرسیون زیر آورده شده است. 
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برس داخلی  ترل داخلی از طریق وجود حساکنسیستم فرضیه دوم تحقیق به بررسی تأثیر 

 اراییها )عملکرد آتی( شرکت می پردازد. بر بازده د

H0 =   داخلي حسابرس  وجود  طریق  از  داخلي  كنترل  داراییهابر    سیستم  آتي(    بازده  )عملکرد 

  H0: β= 0. ندارد شركتها تأثیر معناداری

 =H1   داخلي حسابرس  وجود  طریق  از  داخلي  كنترل  داراییهاازببر    سیستم  آتي(    ده  )عملکرد 

 H1: β ≠0. دارد  ركتها تأثیر معناداریش 

 

 (: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره فرضیه های دوم 4-13جدول)

نوع  

 متغیر 

معنی  tآماره  ضریب  نام متغیر نماد -سطح 

 دار 

متغیر  

 وابسته 

ROAt+1   عملکرد    داراییهابازده(

 شركت آتي(

_ _ _ 

 000/0 -129/4 -325/1 آلفا  α مقدار ثابت 

 INAU از    سیستم داخلي  كنترل 

حسابرس   طریق وجود 

 داخلي

*328/0 158/4 000/0 

 

متغیرهای   

 كنترل 

FL  000/0 -337/3 -663/0* اهرم مالي 

SIZE  000/0 109/4 394/0 اندازه شركت 

ACC  000/0 -216/4 -433/0 نسبت اقالم تعهدی 

 _ _ 178/2 دوربین واتسون  

 F 193/7 _ 000/0آماره  

R Square 512/0 عیین ضریب ت _ _ 

Adjusted R 

Square 

 _ _ 510/0 تعدیل شده ضریب تعیین

 باشد.مي 05/0داری برابر با  : سطح معني *

این   كه  مي همانگونه  نشان  معناداری  دهد،  نگاره  سطح  كه  آنجایي  سیستماز    كنترل   متغیرهای 

اهرم  حسابرس   وجود   طریق   از   داخلي اندازهليما  داخلي،  نسبت  ،  و  از    اقالم   شركت  كمتر  تعهدی 
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شركت تأثیر معناداری دارند. با  )عملکرد آتي(    داراییهابازده  مي باشد؛ بنابراین این متغیرها بر    05/0

سیستم تأثیر  متغیرها؛  ضریب  به  اندازه   حسابرس   وجود  طریق  از   داخلي  كنترل  توجه  و    داخلي 

بر   داراییهاشركت  آتي(   بازده  تأثیم  ،)عملکرد  و  است  معنادار  و  اهرم ستقیم  نسبت   ر  و    قالم ا  مالي 

 شركت، معکوس و معنادار است.)عملکرد آتي(   داراییهابازده تعهدی بر 

به توجه  معناداری  با  سطح  از    F  آماره  اینکه  )  05/0كمتر  باشد  ا000/0مي  بنابراین  لگوی  (؛ 

د  درص  2/51این متغیرها    عیین، ت  شده معنادار است و با توجه به ضریب   )محاسبه(   رگرسیون برازش 

 .د ندهرا توضیح مي شركت)عملکرد آتي(   اراییهادبازده از تغییرات 

گیری كرد كه  توان نتیجه (، پس مي178/2باشد )مي  5/2تا    1/ 5آماره دوربین واتسون نیز چون بین  

 بین جمالت خطا در معادله رگرسیون، مشکل خودهمبستگي وجود ندارد. 

نترل داخلي از طریق وجود  ناداری متغیر سیستم ك( از آنجایي كه سطح مع4-13)ل با توجه به جدو

(؛ بنابراین تأثیر سیستم كنترل داخلي از طریق  000/0درصد مي باشد )  5كمتر از    حسابرس داخلي

شركتها معنادار مي باشد و با توجه به ضریب  )عملکرد آتي(    داراییهابازده  بر    وجود حسابرس داخلي

 ي باشد.( این تأثیر مستقیم م328/0)ه بدست آمد 

( حاكي از  328/0)  یب متغیر سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس داخليمثبت بودن ضر

)عملکرد آتي(    داراییهابازده  بر    تأثیر مستقیم سیستم كنترل داخلي از طریق وجود حسابرس داخلي

ابرس  نترل داخلي از طریق وجود حسك  واحدی سیستم  1طوری كه با افزایش  باشد؛ بهها مي شركت

آتي(    راییهادابازده  ،  داخلي میزان  شركت )عملکرد  به  مي   328/0ها  افزایش  با واحد  بنابراین  یابد. 

تایید فرضیه سوم پژوهش ميتوجه به تجزیه و تحلیل  با  ارتباط  نتیجه  های صورت گرفته در  توان 

وجود حسابرس   از طریق  داخلي  كنترل  سیستم  كه  آتي(  )عمل  داراییهابازده  بر    خليداگرفت  کرد 

 ر مستقیم و معناداری دارد. تأثیشركتها 

 

 

 تحقیق  سومآزمون فرضیه  -4-8

 تحقیق در جدول رگرسیون زیر آورده شده است.   سوم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه 
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 (: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره فرضیه پنجم4-14جدول)

سطح   tآماره  یب ضر نام متغیر نماد نوع متغیر 

 دار معنی

)عملکرد    داراییهابازده   1t+ROA متغیر وابسته 

 شركت آتي( 

_ _ _ 

 000/0 165/4 598/0 آلفا  α مقدار ثابت 

 000/0 -354/4 -276/0 مدیریت سود  EM مستقل  متغیر

 

متغیرهای   

 كنترل 

INAU   سیستم كنترل داخلي از

حسابرس   وجود  طریق 

 داخلي

359/0 187/3 000/0 

INAU*E

M 
از  سیستم كنترل داخلي  

حسابرس   وجود  طریق 

 داخلي*مدیریت سود 

569/0 290/2 028/0 

FL  017/0 -527/2 -421/0 اهرم مالي 

SIZE  000/0 932/4 309/0 اندازه شركت 

ACC  000/0 -465/4 -426/0 نسبت اقالم تعهدی 

 _ _ 822/1 دوربین واتسون  

/ F 154آماره  

14 

_ 000/0 

R Square 634/0 یب تعیین ضر _ _ 

Adjusted R Square   تعدیل   تعیینضریب

 شده

633/0 _ _ 

 باشد.مي 05/0داری برابر با  : سطح معني *

این   كه  ميهمانگونه  نشان  معناداری  دهد،  نگاره  سطح  كه  آنجایي  مدیریتاز  سود،    متغیرهای 

اهرم  طریق  از  داخلي   كنترل   سیستم داخلي،  حسابرس  اندازه   وجود  نسبتش   مالي،  و    اقالم   ركت 

شركت تأثیر  )عملکرد آتي(    داراییهابازده  ؛ بنابراین این متغیرها بر  مي باشد   05/0كمتر از  تعهدی  

تأثیر سیستم به ضریب متغیرها؛  با توجه  دارند.  وجود حسابرس    طریق   از   داخلي  كنترل  معناداری 

سود،    تنادار است و تأثیر مدیریمع، مستقیم و  )عملکرد آتي(  بازده داراییهاشركت بر    و اندازه داخلي

 شركت، معکوس و معنادار است.بازده داراییها )عملکرد آتي( تعهدی بر  اقالم  سبتمالي و ن اهرم
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سود مدیریت  متغیر  بودن ضریب  سود-0/ 276)   منفي  مدیریت  معکوس  تأثیر  از  حاكي  بازده  بر    ( 

)عملکرد آتي(   بهها مي شركتداراییها  افزباشد؛  با  بازده    ، ع واحدی مدیریت سود  1ش  ایطوری كه 

 یابد. واحد كاهش مي   0/ 276ها به میزان  شركت  کرد آتي( داراییها )عمل

( و  4-12( و )4-15با مقایسه ضرائب رگرسیوني به دست آمده برای متغیر مدیریت سود در جدول )

ید شده  أی( مي توان نتیجه گیری كرد كه فرضیه پنجم تحقیق ت276/0( به ) 44/0كاهش ضریب از )

برس داخلي موجب كاهش ارتباط معکوس بین مدیریت  خلي از طریق وجود حساو سیستم كنترل دا

 شركت مي گردد.  بازده داراییها )عملکرد آتي( سود و 

به توجه  معناداری  با  سطح  از    F  آماره  اینکه  )  05/0كمتر  باشد  ا000/0مي  بنابراین  لگوی  (؛ 

درصد    4/63این متغیرها    ین،ت و با توجه به ضریب تعیاس شده معنادار    )محاسبه(   رگرسیون برازش 

 .د ندهرا توضیح مي شركتبازده داراییها )عملکرد آتي( از تغییرات 

گیری كرد كه  توان نتیجه (، پس مي822/1باشد )مي  5/2تا    1/ 5آماره دوربین واتسون نیز چون بین  

 ارد. ند بین جمالت خطا در معادله رگرسیون، مشکل خودهمبستگي وجود 

 

 

 خالصه فصل ( 4-9

خالصد ابتدا  فصل  این  آمار  ر  ارائه  به  ادامه  در  شد.  داده  نشان  تحقیق  متغیرهای  توصیفي  آمار  ه 

ها ارائه شد. برای آزمون  استنباطي پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطي فرضیه 

آیا   تا مشخص گردد كه  از آزمون چاو استفاده شد  ابتدا  باید استفاده    از فرضیات  یا  روش پانل  كرد 

در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفي یا اثرات ثابت  روش تركیبي و  

از حاصل  نتایج  و  ارائه  مدل  برازش  نهایت  در  شد.  برای   استفاده  كالسیک  رگرسیون  مفروضات 

تایمدل با  ارتباط  در  تحقیق  نتایج  گردید.  بیان  تحقیق  نشانفرضیه   ید های  پژوهش  اول  آن    ی  از 

نتایج تحقیق  و معناداری دارد.    معکوس تأثیر  بازده داراییها )عملکرد آتي(  ت سود بر  مدیریداشت كه  

پژوهش نشان از آن داشت كه سیستم كنترل داخلي از طریق وجود    دومی  در ارتباط با تایید فرضیه 

بر   داخلي  آتي(  حسابرس  )عملکرد  داراییها  دار ثیتأبازده  معناداری  و  مستقیم  نتایج ر  نهایت  در  د. 

فرضیه تح تایید  با  ارتباط  در  وجود    سوم ی  قیق  از طریق  داخلي  كنترل  سیستم  داد  نشان  پژوهش 
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شركت  بازده داراییها )عملکرد آتي(  حسابرس داخلي موجب كاهش رابطه معکوس مدیریت سود و  

 مي گردد. 
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 ( مقدمه5-1

ا ز تحقیق، ابتدا خطوط كلي تحقیق از ابتدا )كلیات تحقیق( تا نتایج تجزیه و تحلیل  در این فصل 

مي  مرور  را  یافته تحقیق  به  ادامه  در  و  نتیجه كنیم  و  بحث  و  تحقیق  مهم  مورد  های  در  گیری 

تحقیقي مربوطه  ی  دهایي مرتبط با حوزه هاپردازیم. نهایتاً در پایان فصل پیشن های تحقیق مي فرضیه 

 شده است. ارائه 

 

 ( مروری بر خطوط کلی تحقیق 5-2

تاثیر سیستم های كنترل حسابداری بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد  هدف اصلي تحقیق بررسي  

« مي باشد.  1397تا   1393های طي سالشده در بورس اوراق بهادار تهران آتي در شركتهای پذیرفته

عملکرد آتي شركت به عنوان متغیر وابسته و    به عوان متغیر مستقل، این پژوهش؛ مدیریت سود  ر  د

مي   گر  تعدیل  متغیر  عنوان  به  داخلي(  حسابرس  واحد  )وجود  شركت  داخلي  كنترل  سیستمهای 

نسبت اقالم تعهدی نیز به عنوان متغیرهای كنترل در نظر گرفته    و  باشد. اهرم مالي، اندازه شركت

د كه از طریق روش حذفي سیستماتیک  شركت مي باش   159شامل  نمونه آماری تحقیق  د.   انشده  

توصیفي  نوع  از  پژوهش  روش  است.  شده  روش    -انتخاب  باشد.  مي  كاربردی  رویکرد  با  همبستگي 

گردآوری اطالعات در بخش مباني نظری از روش كتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش  

پژوهش روش همبستگي و  مورد استفاده در این  روش آماری  لي مي باشد.  مااسنادكاوی صورتهای  

 های زیر پرداخته شد:ون فرضیه در این پژوهش به آزم  رگرسیون چندگانه است.

 شركت تأثیر دارد. بازده داراییها )عملکرد آتي( . مدیریت سود بر 1

بر  2 داخلي  وجود حسابرس  از طریق  داخلي  كنترل  سیستم  دارای.  آتي(  یهبازده  )عملکرد  شركت  ا 

 ثیر دارد. تأ

بازده داراییها بر رابطه بین مدیریت سود و    وجود حسابرس داخلي نترل داخلي از طریق  . سیستم ك3

 شركت تأثیر دارد. )عملکرد آتي( 

روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگي و رگرسیون چندگانه است.    به طور كلي 

غیره مورد آزمون قرار  نجي و رگرسیون چند متاصل از الگوهای اقتصادس ح  ها از طریق نتایجفرضیه 

  برای   است.  شده  استفاده   فیشر  Fآمارة    از  رگرسیون   الگوی  بودن  معني دار  تعیین  گرفتند. به منظور

 اطمینان سطح  در  استیودنت  t  آمارة از الگو، هر در  مستقل   متغیرهای ضریب بودن دار  معني  بررسي

استفاده 95% نر   .است  ده ش   ،  از  منظور  افزارهای  بدین  شده    Eviwes11و    EXCELم  استفاده 
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  جمالت   بین  همبستگي   خود  مشکل  نبود   بررسي  برای  نیز  واتسون  دوربین  آزمون  است. همچنین از 

  متغیرهای   بین  نیز   همخطي   مشکل  كه  دهد مي   نشان  آماری   های   آزمون.گردید   استفاده  پسماند 

  اسمیرنوف   -كولوموگروف   آزمون  زا  خطاها،  بودن   نرمال   ون زمآ  برای .  ندارد  وجود   پژوهش   مستقل 

(K-S )خالصه نتایج آزمون فرضیات در جدول زیر آورده شده است: .است شده  استفاده 

 

 (: خالصه نتایج آزمون فرضیات1-5جدول )

 نتیجه فرضیه ردیف 

1 
 تأیید فرضیه  شركت تأثیر دارد. بازده داراییها )عملکرد آتي( مدیریت سود بر 

 أثیر معکوس و معنادار ت

2 
بازده  از طریق وجود حسابرس داخلي بر  سیستم كنترل داخلي  

 شركت تأثیر دارد. داراییها )عملکرد آتي( 

 تأیید فرضیه 

 تأثیر مستقیم و معنادار 

3 

بر رابطه    وجود حسابرس داخليسیستم كنترل داخلي از طریق  

و   سود  مدیریت  آتي(  بین  )عملکرد  داراییها  تأثیر    كت شربازده 

 دارد. 

 یه تأیید فرض

 تأثیر معکوس  كاهش

 

 ( بحث و نتیجه گیری 5-3

 سرمایه گذاران، امروزه فرآیند بررسي عملکرد شركت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران،

از   بسیاری  مبنای  آن  از  حاصل  ونتایج  شود  مي  محسوب  ذینفع  اشخاص  سایر  و  دهندگان  اعتبار 

داخ در  ها  گیری  است.ل  تصمیم  ها  شركت  از  عملکر  و خارج  از سنجش  ها،  منظور  شركت  آتي  د 

و   )دریایي  است  منطقي  تصمیمات  اخذ   منظور  به  عملیات،  نتایج  و  مالي  وضعیت  از  كلي  ارزیابي 

 (.  1397شهرابي،

سود یکي از مهمترین منابع برای ارزیابي عملکرد واحد اقتصادی و شاخصي مناسب برای تصمیمات  

گذاران آید.  ب  سرمایه  مي  حساب  ادبیه  مدیریت  در  حسابداری،  كه  د  سوات  است  موضوعاتي  از 

مي  مطرح  حسابداری  سود  گزارش  درخصوص  عنوان  به  سود  مدیریت  حسابداری،  ادبیات  در  شود. 

شود  سازماني )به ویژه مدیریت( تعریف مي نادرست سطح عملکرد اقتصادی شركت توسط افراد درون

ذینف كردن  با هدف گمراه  و دستعاكه  بازان  مي اندركاران  در  .  دگیرر سرمایه صورت  مدیریت سود 

حسابداری، عملي عمدی برای اثرگذاری بر فرآیند گزارشگری مالي بخاطر كسب سود شخصي است  
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یا  و شامل تغییر گزارش های مالي جهت گمراه ساختن سهامداران درباره عملکرد اساسي سازمان 

ش شده مي باشد ارقام حسابداری گزار  ردادی است كه وابسته بهراتحت تاثیر قراردادن پیامد های ق

 (. 2018، 1دینگ و همکاران )

مدیریت سود وقتي است كه مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالي و در نحوه ثبت و گزارش  

از   برخي  یا  داده،  صورت  مالي  های  گزارش  محتوای  در  تغییری  كه  نمایند  وارد  بصورتي  مبادالت 

ایند و یا بر معیار ها و پیامد های قراردادی  قتصادی شركت گمراه نمن را نسبت به عملکرد  اراسهامدا

 (.  1392كه وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارند )حاجیها و نوری، 

كنترل به  توجه  مالي؛  گزارشگری  كیفیت  كننده  تعیین  عوامل  از  است.  یکي  داخلي  سیستم  های 

داخ جزء    ليكنترل  سه  كنت  -1به  مد محیط  تفکر  طرز  شامل:  روش رل  سازماني،  طرح  های  یریت، 

بیني پیش  انساني،  نیروی  حسابرسي  مدیریت  كمیته  داخلي،  حسابرسي  بودجه،  و  مالي    -2های 

ها، سیستم حسابداری شامل: مستندات داخلي كافي برای تشخیص مسئول هر كار، فهرست حساب

امل: صدور صحیح  های كنترل ش روش    -3  های حسابداریها و روش یههای اجرایي، رودستورالعمل

مسئولیت تفکیک  معامالت،  دارایيمجوز  مؤثر  حسابدهي  كافي،  مستندات  صحیح  ها،  ارزشیابي  ها، 

های داخلي مربوط به سیستم حسابداری با دستیابي به  كنترل.  شوداقالم ثبت شده تقسیم بندی مي

  انجام   مدیریت  خاص  یا  كلي   مجوزهای   طبق  معامالت :  الف :  ر دارند كاهایي چون موارد زیر سروهدف

  مربوط   هایحساب  در  صحیح  مبالغ  با  و   موقع  به   مالي  رویدادهای  دیگر  و   معامالت  تمام:  ب شود.  مي

کان  ام  حسابداری  استاندارهای  طبق   را   مالي  های صورت  تهیه   تا  شودمي   ثبت   حقوق   دوره   در   و

ثبت    داراییها د:    گیرد. مجوز مدیریت صورت ميها و مدارک تنها با  یيرا ج: دسترسي بر دا  پذیركند.

غیر   با  گونه  داراییهاشده  به  موجود  اختالف  هرگونه  و  مقایسه  مناسب  زماني  فواصل  در  ای  موجود 

 . (1397)سید نژاد فهیم و همکاران،  شودي، پیگیری و رد ميطعمق

، سود شركت های  ه یکي از این سه رویکرد ب   بر اساس تحقیقات گذشته؛ مدیران دست كم با توجه 

دستکای در طبقه بندی و    -2دستکاری در اقالم تعهدی    -1ظارت خود را مدیریت كرده اند :تحت ن 

والن -3 و  )هیلي  واقعي  فعالیت  در  نحوه  1999  2دستکاری  فقط  سود،  مدیریت  اول  نوع  دو  در   .)

هد شد؛در حالي  ان نقدی آتي ایجاد نخواریگزارشگری اقالم حسابداری تغییر مي كند و تاثیری بر ج 

مدیریت سود واقعي با تغییر در فعالیت های واحد تجاری، جریان های نقدی آتي تحت تاثیر  كه در  

 
1 . Ding and et al 
2.  Healy and wahlen 
2.  Naila and et al 
3.  Naila tabassum 
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سازد و   آشکار مي  را  فرصت طلبانه  رفتار های  واقعي،  مدیریت سود  ارزیابي  گیرند.معموال  قرار مي 

از   استفاده  در  كفایي  بي  شاهد  گذاران،  مدیریمنسرمایه  و  بود  خواهند  اقالم  ابع  طریق  از  سود  ت 

 (. 2015، 2واقعي، یکي از پیامد های مهم تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است )نایال و همکاران

و   سود  مدیریت  بین  رابطه  بررسي  به  ابتدا  پژوهش  این  آتي(  در  )عملکرد  داراییها  شركت  بازده 

تأثیر  سیستمهای كنت و  بر رابطه بین مد   داخلي  رلپرداخته شد و سپس  اییها  بازده داریریت سود 

توان به شرح زیر بیان  های مهم این تحقیق را مي شركت سنجیده شده است.  یافته )عملکرد آتي(  

 كرد: 

بر   اول تحقیق مدیریت سود  نتایج فرضیه  آتي(  براساس  )عملکرد  داراییها  پذیرفته  شركتهای  بازده 

بهادار تهر اوراق  بورس  در  و معن   1397تا    1393های  در سال  انشده  داری وجود  يتأثیر معکوس 

دارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد كه هر چه میزان فعالیتهای مدیریت سود در گزارشگری  

 شركت كاهش مي یابد.بازده داراییها )عملکرد آتي( مالي باالتر باشد؛ 

ی برون سازماني  ارزشي را برای گروه ها  با با توجه به این كه صورت های مالي اطالعات مربوط و  

برای  مي   فراهم را  قدرتمندی  های  انگیزه  سود،  ویژه  به  و  حسابداری  اعداد  بر  شدید  اتکای  كند، 

مدیران ایجاد مي كند تا سود را به نفع خودشان دستکاری كنند. مدیریت سود، الزامأ عملکرد واقعي  

مورد شركت شود و    ائه اطالعات نادرستي درارشركت را منعکس نمي كند و ممکن است منجر به  

نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شركت شود در   باعث قضاوت  كه در    نتیجه 

 شركت شود. بازده داراییها )عملکرد آتي( نهایت مي تواند منجر به كاهش 

نتایج فرضیه   از طریق وجود حسابرس   دوم براساس  داخلي  بر  د  تحقیق سیستم كنترل  بازده  اخلي 

تا    1393های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ای  شركته  )عملکرد آتي(    داراییها

داری وجود دارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد كه هر چه واحد  تأثیر مستقیم و معني   1397

 شركت افزایش مي یابد.( تيبازده داراییها )عملکرد آحسابرس داخلي در شركت كاراتر عمل نماید؛ 

لي موجب عدم حسابرسي دقیق صورتهای مالي و ضعف در انتشار به موقع  ضعیف بودن كنترل داخ

داخلي   حسابرسي  واحد  كه  است  این  مستلزم  امر  این  گردد.  مي  شركت  مالي  صورتهای  اطالعات 

داخلي حسابرسان  طرفي  از  گردد.  مي  نماید  عمل  تر  شناخت  كارامد  زمان  گذشت  از  ب  با  هتری 

شان در    كنند و به این ترتیب توانایي  به بیشتری كسب مي کار بدست آورده و تجرفعالیتهای صاحب

رویه  نبودن  یا  بودن  مناسب  مي   مورد  افزایش  گزارشگری  و  حسابداری  رابطه    های  بنابراین،  یابد. 

  هزینه   گر تواند كیفیت حسابرسي را بهبود بخشد از سوی دی  طوالني مدت حسابرس و صاحبکار مي 

چه  حسابرسي،  بر  های  چه  و  حسابرس  با  برای  دیگر،  بیان  به  یافت.  خواهد  افزایش  صاحبکار،  ای 
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شركت نیز افزایش  بازده داراییها )عملکرد آتي(  كارایي واحد حسابرسي داخلي در شركت؛  افزایش  

   مي یابد.

فرضیه   نتایج  د  سوم براساس  از طریق وجود حسابرس  داخلي  موجب  اختحقیق سیستم كنترل  لي 

بین رابطه  و    كاهش  آتي(  بازده  مدیریت سود  )عملکرد  بورس  شركتهای  داراییها  در  شده  پذیرفته 

اوراق بهادار تهران مي گردد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد كه هر چه واحد حسابرس داخلي  

و   یافته  كاهش  مالي  در صورتهای  دستکاری  نماید؛  عمل  كاراتر  شركت  دارای در  )عملکرد  یهبازده  ا 

 زایش مي یابد.شركت افآتي( 

فعالیتي مشـاورهواحد ح اطمینان  سابرسي داخلي  به منظور    ای،  بیطرفانه است كه  و  آور، مستقل 

شود و هدف آن كمک به سازمان برای نیل به    افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحي مي 

اني با رویکردی  طر، كنترل و نظارت سازمخ  اهداف خود از طریق ارزیابي، كارایي فرایندهای مدیریت

  و منضبط است و از طرف دیگر سبب كاهش هزینه حسابرسي مستقل صورتهای مالي و صرفه منظم  

هنگي  اهمکاری و هم،  شود. سازماندهي كار واحد حسابرسي داخلي  جویي در زمان ارائه خدمات مي 

كاراترشدن  كند و به مؤثرتر و  مي   یلبین ناظران و حسابرسان مستقل و بازرسان و مدیران را تسه

این امر موجب كاهش فعالیتهای مدیریت سود و در نهایت ارتقای  ات منجر خواهد شد.  فرایند نظر

 عملکرد مالي شركت مي گردد.

 نتایج مربوط به متغیرهای كنترلي نشان داد: 

شركت دارد و این امر  (  بازده داراییها )عملکرد آتينسبت اقالم تعهدی؛ تأثیر معکوس و معناداری بر  

صورتنش كه  است  این  معرض  انگر  در  بیشتر  دارند  باالتری  تعهدی  اقالم  كه  شركتهایي  مالي  های 

موجب   مالي  گزارشگری  كیفیت  كاهش  هستند.  مالي  گزارشگری  كیفیت  كاهش  و  سود  مدیریت 

ي  كاهش دقت تصمیم گیری و پیش بیني مدیران مي گردد و در نهایت سودآوری شركت كاهش م

 یابد. 

شركت دارد و این امر نشانگر  بازده داراییها )عملکرد آتي( بر  یر مستقیم و معناداریاندازه شركت؛ تأث

این است كه شركتهایي كه دارایي و سرمایه بیشتری دارند و مدیران خبره و متخصص در استخدام  

ي گردد و در نهایت  م دارند؛ این امر موجب سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از فرصتهای رشد شركت

 بت به شركتهای كوچک افزایش مي یابد.رد و سودآوری آنان نسعملک

بر   تأثیر معکوس و معناداری  باالتر  شركت دارد.  بازده داراییها )عملکرد آتي(  اهرم مالي  اهرم مالي 

  نشان دهنده باالتر بودن ریسک ورشکستگي شركت مي باشد. شركتهایي كه اهرم مالي باالیي دارند 

پرداخ ب اینست كه  باید در  ه معنای  را  بدهیها  فرصتهای سرمایه  ت  از  توانند  بگذارند و نمي  اولویت 

گذاری و رشد به نحو مطلوب استفاده كنند و منابع شركت صرف رفع بدهیها مي شود. شركتهایي  
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كنند  مي  استفاده  فرصتها  این  از  و  برخوردارند  باالتری  گذاری  سرمایه  و  رشد  فرصتهای  از  ؛  كه 

این شركتها بعلت سودآوری باال؛ اهرم مالي شركت  تری خواهند داشت. در  سودآوری و عملکرد  باال

معرض   در  كمتر  و  كنند  مي  بانکي  استقراض  به  اقدام  كمتر  شركتها  این  زیرا  یابد  مي  كاهش 

 ورشکستگي قرار مي گیرند. 

 

 

 ( پیشنهادهای کاربردی تحقیق 5-4

راییها )عملکرد  بازده دایریت سود بر  مد ثیر معکوس و معنادار  تأبراساس نتایج فرضیه اول مبني بر  

حسابرسي شركت به مؤسسات مشهور حسابرسي سپرده  ؛ به مدیران شركتها توصیه مي شود  آتي(

 شده و نظارت بر صورتهای مالي در جهت كاهش مدیریت سود افزایش یابد.

نتایج فرضیه   تأثیر مستقیم سیستم كنتر  دوم براساس  بر  از طریق وجود حسال  مبني  برس  داخلي 

به مدیران شركتها توصیه مي شود؛ واحد حسابرسي داخلي  اراییها )عملکرد آتي(  بازده دداخلي بر  

شركت را فعالتر كنند و از افرادی به عنوان حسابرس داخلي شركت استفاده شود كه تجربه و سابقه  

باتجر افراد  حسابرسي  زیرا  دارند؛  حسابرسي  امر  در  ارت  به باالیي  به  تواند  مي  كیفیت  بیشتر  قای 

 الي و در نهایت عملکرد آتي شركت كمک كند.گزارشگری م

نتیجه فرضیه   اینکه    سومبراساس  از طریق وجود حسابرس داخلي  مبني بر  سیستم كنترل داخلي 

شركت مي گردد به  بازده داراییها )عملکرد آتي(  موجب كاهش رابطه معکوس بین مدیریت سود و  

ارتباط  ركمدیران ش  توصیه مي شود  داخلت  واحد حسابرس  و هیئت مدیره در حد  بین  ي شركت 

 مطلوبي باشد زیرا این امر به كارآیي واحد حسابرسي كمک شایاني مي كند.  

 

 

 ( پیشنهادها جهت تحقیقات آتی  5-5

با توجه به نتایج تحقیق به دانشجویان پیشنهاد مي شود موضوع این پژوهش را در زمینه های  

 انجام دهند:   یرز

بررسي1 كنتر  .  های  به    داخلي ل  تاثیرسیستم  شركت  آتي  عملکرد  و  سود  مدیریت  بین  بررابطه 

 . تفکیک صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

كنترل  2 های  تاثیرسیستم  بررسي  آتي شركت طي    داخلي .  عملکرد  و  سود  مدیریت  بین  بررابطه 

 مراحل چرخه عمر شركتها )رشد، بلوغ و افول(  

یت سود و عملکرد آتي شركتهای پذیرفته شده در  یت بر رابطه بین مدیر. بررسي نقش انواع مالک3

 بورس اوراق بهادار تهران 
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بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتي در صنعت بانکداری  سطح افشای اطالعات  تأثیر    . بررسي 4

 ایران  
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دانشکده مدیریت و حسابداری    -مؤسسه آموزش عالي پرندک    -غیرانتفاعي ـعالي غیردولتي 

 .كارشناسي ارشد   - 1395 -

  حسابرس   وجود   تأثیر  بررسي  "(.  1397)  محمد   ابراهیمي،  و   رمضانعلي   رویایي، .15

 سال.  مالي  ابداریحس  پژوهشي  علمي  فصلنامه  ،"تهران  بورسي  شركتهای  عملکرد  بر  داخلي

 . 71-88 ص  ،94 بهار  ،25 شماره م، هفت

بررسي    (، 1397)سیدنژادفهیم، سیدرضا؛ اسماعیل اقدامي و سیده لیال میراحمدی،   .16

رابطه بین مدیریت سود واقعي و عملکرد آتي، یازدهمین كنفرانس بین المللي حسابداری و  

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F967425&type=0&id=11158593
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F967425&type=0&id=11158593
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj-old.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F967425&type=0&id=11158593
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ن مهر  تهران، شركت همایشگرایني و نوآوری های باز،  فرمدیریت و هفتمین كنفرانس كارآ 

 .اشراق

17. ( بهنام.  باقر،الماسي،  زاده،  پیش    (1396شمس  بر  سود  هموارسازی  نقش  بررسي 

  .تحقیقات حسابرسي و حسابداری بیني عملکرد آتي شركت های بورس اوراق بهادار تهران

 (.  137تا صفحه   122از صفحه   ;34 شماره ، 9 دوره ، 1396تابستان 

18. (، الناز  ،زیبایي،  ،مجتبي  ،احساني  ، حسن  نژاد  كارایي   (1394صالح  تاثیر  بررسي 

لوم  . وزارت عادار تهرانه شده در بورس اوراق بهفت عملیاتي بر عملکرد آتي شركت های پذیر

 . 20تا 1و تحقیقات و فناوری  موسسه آمورش عالي فروردین. ص  

عباس،   .19 مدیریت  (،  1397)صالحي،  میزان  بر  مدیرعامل  های  ویژگي  تاثیر  بررسي 

سود واقعي و عملکرد آتي شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین  

پایدار در علس  كنفران المللي    وم مدیریت و حسابداریملي توسعه  ایران، تهران، مركز بین 

 اسالم،  همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان

بررسي تاثیر مدیریت سود بر    (،1397)عباسپور، امیرعلي و محمود موسوی شیری،   .20

مین كنفرانس ملي  سوبازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  

سازمان  –داری در ایران، كرج، دانشگاه جامع علمي كاربردی ت نوین مدیریت و حسابمطالعا

 ه خالقیت و نوآوری علوم نوین، همیاری شهرداری ها و مركز توسع

، بررسي تاثیر توانایي  1395یوسف؛ محمود فیروزیان و محمود همت فر،    ، گمراوی .21

ملکرد  فعالیت های واقعي و عت سود از طریق دستکاری ریهای مدیریت بر ارتباط میان مدی

ملي   كنفرانس  اولین  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  های  شركت  در  آتي 

موسسه  قم،  اقتصادی،  علوم  و  هزاره    حسابداری  اندیشوران  علمي  های  كنفرانس  مدیریت 

 .سوم

  وجود   تأثیر  ي بررس   "(.  1397)  سپیده  زاد،   جعفری   و  بهروز  سمناني،  الری .22

 بورسي   شركتهای   سود   مدیریت   بر   مالي   زارشگری گ  در   كاری   محافظه   و   ي داخل  حسابرس 

-196  ص  ،1389  پاییز  چهارم،  شماره.  پرتفوی  مدیریت  و   مالي  مهندسي  مجله   ،"تهران

165 . 

23. ( ،عابد  بیتا،عظیمي   ، بررابطه  1395مشایخي  مدیریت  های  توانایي  تاثیر  بررسي   )

برسي ،دوره  ي های حسابداری و حساعملکرد آتي شركت ، بررس و  بین مدیریت سود واقعي  

 . 253-267، ص ص 2بیست و سوم ، شماره 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=146395
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=146395
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/949694
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/949694
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24. ( ،هاجر  افتخاری  قادری  و  ،علي  رحماني  و  فر،غالمرضا  بررسي  1396منصور  به   )

افزایي و   واقعي سود  ارتباط بین مدیریت  نقش تعدیل گری  بیش اطمیناني  مدیریت در 

 صاد . ه علوم اجتماعي و اقت ه الزهرا ارومیه دانشگاگاعملکرد آتي شركت .دانش

  عملکرد   سود   مدیریت   رابطه  بررسي   به (  1395)،صباح  محمدی   ،بک  ،كیهان  مهام .25

  بورس   شده   پذیرفته   های  شركت  در  عامل   مدیر   شغلي   امنیت   باافزایش  آتي   عملکرد   و   جاری

.  1395بهار/29  رهشما/8حسابرسیسالومالي حسابداریپژوهشهای.    تهران  بهادار  اوراق

 .98تا 91صفحه 

  شفافیت (.  1393. ) علي  محمد   دهنوی،  ابوالقاسم؛  آبادی،  مسیح  ضا؛ علیر  مهرآذین، .26

 . 113-130  ،8  شماره دوم، سال  حسابداری، دانش.  سود اطالعاتي محتوای  و  مالي اطالعات

  قابلیت )   افشا  كیفیت   بین  رابطه   بررسي(.  1393)  سیدعلي  میرحسیني , ایرج  نوروش  .27

 بهار ,  حسابرسي  و  حسابداری  ایبررسیه  فصلنامه.  سود  مدیریت  و(  بودن  موقع  به  و  اتکا

 . 55 شماره , 16 دوره , 1388

  وجود   تأثیر   بررسي"  ،(1397)  مهدی  حیدری، .  امین  ناظمي،.  ایرج  نوروش،  .28

  یشماره   حسابرسي،  و  حسابداری  هایبررسي  فصلنامه  ،"سود  مدیریت  بر  داخلي  حسابرس 

 .  135 -160 صص  ،43
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  صنعتي   یها  سرامیک 60 آبسال 7

 اردكان 

 ایران  كارتن 113

  گل   صنعتي   و   معدني 61 ب آذرآ صنایع 8

 گهر

 كارخانجات 114

 سایپا پالسکوكار

  سازی   تراكتور  آهنگری 9

 ایران

  های   كارخانه  گروه  115 ارومیه  سیمان 62

  نورد   تولیدی

 آلمینیوم 

 پارس  كاشي 116 اصفهان سیمان 63 باما 10

  كاشي  تولیدی  117 د بجنور سیمان 64 ایران  بهنوش  11

 تکسرام

 كالسیمین 118 بهبهان سیمان 65 گرجي  بیسکویت 12

 پارس  كارخانجات 13

 الکتریک 

 ایران  كربن 119 تهران سیمان 66

  شیمیایي  عام  سهامي 14

 پامچال پارس 

  و   كشاورزی  120 خاش سیمان 67

 مگسال  دامپروری

  صنعت   و   كشت 121 خزر سیمان 68 خودرو  پارس  15

 پیاذر

  سازی  كمباین 122 تانخوزس  سیمان 69 دارو  ارس پ 16

 ایران

 كیمیدارو  صنعتي 123 داراب سیمان 70 سویچ پارس  17

  گرانیت   تولیدی  124 دورود  سیمان 71 اصفهان  نفت پاالیش 18

 بهسرام



 

 
 

 بهمن گروه  125 ریز   ني سفید  سیمان 72 بندرعباس  نفت پاالیش 19

 مهرام  تولیدی  گروه  126 شاهرود سیمان 73 تبریز  نفت پاالیش 20

  سیمان  كارخانجات 74 تهران  نفت پاالیش 21

 صوفیان 

  دارویي   گروه  127

 سبحان

 بارز  صنعتي  گروه  128 غرب  سیمان صنایع 75 آبادان  پتروشیمي 22

  صنعتي   گروه  129 فارس  سیمان 76 جم  پتروشیمي 23

 پاكشو

  صنعتي   گروه  130 نو  فارس  سیمان 77 خارک  پتروشیمي 24

 ن سپاها

  صنعتي   گروه  131 قاین سیمان 78 خراسان پتروشیمي 25

  اتومبیل   قطعات
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 اراک(  پتروشیمي)
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 اصفهان
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 خراسان

 كالبر  لبنیات 136

  دارویي   شیمي 84 ایران  شیشه پشم 31

 داروپخش 

 لعابیران 137

  پتروشیمي   صنایع 85 س تو پشمبافي 32

 نشاهكرما

  نماشی  و  لوله  138

 ایران  سازی

  پالسکوكار  كارخانجات 33

 سایپا 

  چیني   خاک   صنایع 86

 ایران

  نیرو   سازی  ماشین 139

 محركه 

  شیمیائي  و   صنعتي 87 گری   ریخته  ماسه تامین 34

 رنگین

  فوالد   مجتمع 140

 خراسان

  ایران   محورسازان 141 سینا  شیمیایي صنایع 88 خاورمیانه  واتر  تاید  35

 و خودر



 

 
 

  شیمیایي  صنایع 89 یران ا سازی تراكتور  36

 فارس 

 ایران  مخابرات 142

  و   كاشي   صنایع 90 بهشهر  صنایع توسعه 37

 الوند  سرامیک

 بافق  معادن 143
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  مس   یع ناص  ملي 149 خزر  پارس  صنعتي 96 دارو   جام صنعتي 43
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Abstract : 

The main purpose of this study is to Survey the effect of Internal control systems on the 

relationship between earnings management and future performance in companies 

listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1397. In this research; 

Profit management as an independent variable, the future performance of the company 

as a dependent variable and the company's internal control systems (the existence of an 

internal auditor unit) as a moderator variable. Financial leverage, company size  and 

accrual ratio  are also considered as control variables. The statistical sample of the 

research includes 159 companies that have been selected through the systematic 

elimination method. The research method is descriptive-correlation with applied 

approach. The method of collecting information in the theoretical foundations section 

is from the library method and in the hypothetical testing section is from the financial 

document documenting method. The statistical method used in this study is multiple 

correlation and regression method. 

The results of the hypothesis test showed that earnings management has an adverse 

effect on the company's future performance. Also, the internal control system through 

the existence of an internal auditor reduces the inverse relationship between profit 

management and the company's future performance . 

 

Keywords: Profit Management, Future Performance, Internal Control System, 

Existence of Internal Auditor 
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