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 خالصه پايان نامه و هدف از اجراي آن:

تحقيق   اصلي  آتي    تاثيربررسي  هدف  عملكرد  و  مديريت سود  بين  بررابطه  کنترل حسابداری  های  در سيستم 

پذيرفتهشرکتها  اورای  بورس  در  تهرانشده  بهادار  باشد1398تا    1393های  طي سال   ق  اين پژوهش؛ .  « مي  در 

داخلي   کنترل  سيستمهای  و  وابسته  متغير  عنوان  به  شرکت  آتي  عملكرد  مستقل،  متغير  عوان  به  سود  مديريت 

باشد. اهرم مالي، اندازه  شرکت )مالكيت مديريتي و وجود واحد حسابرس داخلي( به عنوان متغير تعديل گر مي  

  جامعه  کت، نسبت اقالم تعهدی و جريان نقدی عملياتي نيز به عنوان متغيرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. شر

از طريق   نمونه آماری  مي باشد کههای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت  کليهآماری تحقيق شامل  

همبستگي با رويكرد کاربردی مي  -في. روش پژوهش از نوع توصيشد خواهدروش حذفي سيستماتيك انتخاب 

باشد. روش گردآوری اطالعات در بخش مباني نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضيات از روش  

باشد.   مالي مي  اين پژوهش روش همبستگي و رگرسيون اسنادکاوی صورتهای  آماری مورد استفاده در  روش 

 است. 11ورژن   Eviwesار  نرم افز از طريق چندگانه

 

 انجام تحقيق: ضرورتبه طور كلی و بيان اهميت و   اساسی تحقيق  بيان مسأله

 بیان مسئله:
مدیران، توجه  مورد  موضوعات  مهمترین  از  ها  عملکرد شرکت  بررسی  فرآیند  اعتبار   سرمایه گذاران، امروزه 

صمیم گیری ها در  صل از آن مبنای بسیاری از تدهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود ونتایج حا 

و   از وضعیت مالی  ارزیابی کلی  آتی شرکت ها،  از سنجش عملکرد  از شرکت ها است.منظور  داخل و خارج 

 (.  1397نتایج عملیات، به منظور اخذ  تصمیمات منطقی است )دریایی و شهرابی،

یمات سرمایه  ادی و شاخصی مناسب برای تصمسود یکی از مهمترین منابع برای ارزیابی عملکرد واحد اقتص 

آید.   می  حساب  به  سوگذاران  مدیریت  حسابداری،  ادبیات  سود  د  در  درخصوص  که  است  موضوعاتی  از 

می مطرح  عملکرد  حسابداری  سطح  نادرست  گزارش  عنوان  به  سود  مدیریت  حسابداری،  ادبیات  در  شود. 

درون افراد  توسط  شرکت  مداقتصادی  ویژه  )به  میسازمانی  تعریف  هیریت(  با  که  کردن  شود  گمراه  دف 

دست و  میذینفعان  صورت  سرمایه  بازار  برای  گیرداندرکاران  عمدی  عملی  حسابداری،  در  سود  مدیریت   .



 

 

اثرگذاری بر فرآیند گزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است و شامل تغییر گزارش های مالی جهت  

اردادن پیامد های قراردادی است که  اسی سازمان یا تحت تاثیر قرگمراه ساختن سهامداران درباره عملکرد اس 

 (.2018، 1دینگ و همکاران )وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده می باشد  

مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادالت  

یا برخی از سهامداران را نسبت به    گزارش های مالی صورت داده،  بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای

عملکرد  اقتصادی شرکت گمراه نمایند و یا بر معیار ها و پیامد های قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری  

 (. 1392گزارش شده اند تاثیر گذارند)حاجیها و نوری، 

سیستم کنترل داخلی  .  های داخلی استوجه به کنترلیکی از عوامل تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی؛ ت

جزء   سه  روش  -1به  سازمانی،  مدیریت، طرح  تفکر  طرز  شامل:  کنترل  انسانی،  محیط  نیروی  مدیریت  های 

سیستم حسابداری شامل: مستندات    -2های مالی و بودجه، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی  پیش بینی

های  ها و روشهای اجرایی، رویه ملها، دستورالع ر، فهرست حسابداخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کا 

ها، مستندات کافی،  های کنترل شامل: صدور صحیح مجوز معامالت، تفکیک مسئولیتروش   -3حسابداری  

های داخلی مربوط به کنترل.  شودها، ارزشیابی صحیح اقالم ثبت شده تقسیم بندی میحسابدهی مؤثر دارایی

به هدفسیستم حسابدا  دستیابی  با  دارندهایی  ری  سروکار  زیر  موارد    مجوزهای   طبق  معامالت:  الف :  چون 

  در   صحیح  مبالغ   با   و  موقع  به  مالی  رویدادهای   دیگر  و  معامالت  تمام:  ب شود.  می   انجام  مدیریت  خاص   یا  کلی

  حسابداری   هایاستاندار   طبق  را  مالی   هایصورت  تهیه   تا   شود می  ثبت   حقوق  دوره   در  و   مربوط  های حساب

های ثبت  د: دارایی  گیرد.ها و مدارک تنها با مجوز مدیریت صورت می ج: دسترسی بر دارایی  .کان پذیرکندام

ی،  طعای مق ای موجود در فواصل زمانی مناسب مقایسه و هرگونه اختالف موجود به گونههشده با غیر دارایی

 .(1397)سید نژاد فهیم و همکاران،  شود پیگیری و رد می

تحقیقات گذشته؛   اساس  تحت  بر  های  سود شرکت  رویکرد،  سه  این  از  یکی  به  توجه  با  کم  مدیران دست 

دستکاری  -3دستکای در طبقه بندی و    -2دستکاری در اقالم تعهدی    -1نظارت خود را مدیریت کرده اند :

رشگری اقالم حسابداری  (. در دو نوع اول مدیریت سود، فقط نحوه گزا1999  2در فعالیت واقعی )هیلی و والن 

می کند و تاثیری بر جریان نقدی آتی ایجاد نخواهد شد؛در حالی که در مدیریت سود واقعی با تغییر    تغییر

در فعالیت های واحد تجاری، جریان های نقدی آتی تحت تاثیر قرار می گیرند.معموال ارزیابی مدیریت سود  

رفتار های فرصت طلبانه را آشکار می ساز از منابع    د و سرمایه گذاران، شاهد بی واقعی،  کفایی در استفاده 

و   سهامداران  بین  منافع  تضاد  مهم  های  پیامد  از  یکی  واقعی،  اقالم  طریق  از  سود  مدیریت  و  بود  خواهند 

 (.2015، 2مدیران است )نایال و همکاران

ه می شود. سپس تأثیر   در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت پرداخت

 های کنترل حسابداری بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت سنجیده خواهد شد.  سیستم
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ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکتهای   بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این سؤاالت می باشد که:

 ین رابطه خواهد داشت؟ کنترل داخلی چه تأثیری بر اپذیرفته شده در بورس تهران چگونه است؟ و سیستمهای 

 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت سیستمهای کنترل داخلی  این است که مدیریت سود از طریق فعالیت های عملیاتی واقعی می تواند تاثیر منفی  

منفی مدیریت سود واقعی  بر عملکرد آینده شرکت داشته باشد و توانایی مدیریت و کنترلهای داخلی شرکت تاثیر رابطه  

ع دهند.  بر  می  کاهش  را  آینده شرکت  همکارانملکرد  و  تبسم  نایال  که  تحقیقاتی  این  2015)  3در  به  اند  داده  انجام   )

واقعی،   سود  مدیریت  های  فعالیت  درگیر  های  شرکت  که  رسیدند  مالی نتیجه  عملکرد  فروش،  در  دستکاری  طریق  از 

این   و  داشت  آینده خواهند  در  آت بدتری  کاهش سودآوری  های  مسئله موجب  فعالیت  ی شرکت خواهد شد. دستکاری 

عملیاتی از جمله فروش، مخارج اختیاری و هزینه های تولید برای برآورده شدن معیار های سود نتیجه مثبتی بر عملکرد  

 (. 2019، 1ران )دیانتی و همکا آتی کوتاه مدت شرکت دارد ولی در بلند مدت می تواند موجب ورشکستگی شرکت گردد

در نظر گرفتن احتمال مدیریت سود در صورتهای مالی شرکتهای بورسی تهران؛ ارتباط مدیریت سود را با    این تحقیق با

عملکرد آتی شرکت بررسی می کند و در گام بعدی؛ نقش سیستمهای کنترل حسابداری داخلی یعنی مالکیت مدیریتی و  

کاربردی ارزنده ای برای مدیران مالی شرکتها و  کرده و در نهایت پیشنهادات  وجود حسابرس داخلی در شرکت را ارزیابی  

فعاالن بازار سرمایه ارائه خواهد کرد. بنابراین با توجه به اینکه این تحقیق در بورس تهران انجام نشده و اهمیت عملکرد  

 آتی شرکت در تصمیمات سرمایه گذاری؛ انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.  

 

 

 :در داخل و خارج از كشورمرور بر كارهاي انجام شده  

 الف( تحقیقات داخلی: 

نقش وابستگی دولتی بر ارتباط بین مدیریت سود واقعی و  ( در تحقیقی به بررسی  1398عباسپور و موسوی شیری )

هد وابستگی دولتی  نتایج تحقیق نشان می د  پرداخته اند.  عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

نشان می دهد مدیریت سود  منف   تاثیر این تحقیق  نتایج  . همچنین  دارد  واقعی شرکتها  بر مدیریت سود  ی معناداری 

تاثیر مثبت معناداری دارد . ضمنا نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مالکیت    ها   واقعی بر عملکرد آتی شرکت

بر رایطه بین مدیریت سود و بادولتی  تاثیر معنادار    اقعی وعملکرد آتی شرکتها  نقد عملیاتی آتی و عدم  معیار جریان 

. دارد  معیار حقوق صاحبان سهام شرکتها  با  آتی  عملکرد  و  واقعی  مدیریت سود  بین  رابطه  بر  دولتی  شرکت  مالکیت 

و مدیران دولتی از طریق    هایی که وابستگی دولتی دارند،این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت ها تاثیر گذار می باشد

مربوط به شرکت هارا تحت تاثیر قرار می گیرد .دخالت دولت در این شرکت ها معموال منجر     اسبات سیاسی ،ریسکمن

مزایای   وسایر  اطالعاتی  رانت های  دریافت  دولتی موجب  وابستگی  و  ،مالکیت  از طرفی  آنها می شود.  کارائی  به عدم 

  اقتصادی برای شرکت ها می شود.

ه بررسی تاثیر ویژگی های مدیر عامل برمیزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت  ( در تحقیقی ب1397صالحی )

دهد که ویژگی های مدیرعامل بر   نتایج تحلیل ها نشان می  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.

 
1 . Dianthi and et al 



 

 

معناداری   مستقیم و  هادار تهران تاثیر ذیرفته شده در بورس اوراق بمیزان مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پ 

 .دارد

بررسی مدیریت واقعی سود بر عملکرد آتی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی    ( در تحقیقی به 1397آروند و میر )

 (U) انوادگی رابطه یونتایج به دست آمده نشان داد مالکیت خ .پرداخته اند  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با معیارهای مدیریت واقعی سود )جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه های اختیاری غیرعادی، تولید غیرعادی،  شکلی  

  غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی و مجموع هزینه های اختیاری غیرعادی و تولید   مجموع جریان نقد عملیاتی

معیارهای مدیریت واقعی سود )جریان نقد عملیاتی غیر   دهد که تاثیر می  نشان  پژوهشنتایج   همچنین .غیرعادی( دارد

اختیاری  های  هزینه  اختیاری    عادی،  های  هزینه  و  غیرعادی  نقد عملیاتی  غیرعادی، مجموع جریان  تولید  غیرعادی، 

ت های خانوادگی نسبت  های اختیاری غیرعادی و تولید غیرعادی( بر عملکرد مالی در شرک   غیرعادی و مجموع هزینه

 .معناداری وجود دارد  ت تهای غیرخانواده تفاوبه شرک

( همکاران  و  فهیم  نژاد  شرکت  1397سید  آتی   عملکرد  و  واقعی  سود  مدیریت  بین  ارتباط  بررسی  به  تحقیقی  در   )

اند.   و  پرداخته  مالی  گزارشگری  برای  مدیران  که  دهد  می  رخ  زمانی  سود  مدیریت  که  میدهد  نشان  ساختار  نتایج 

یر درگزارش های مالی، قضاوت خود را به کار می گیرند تا برخی از ذینفعان را در مورد عملکرد  معامالت، با هدف تغی 

 . کنند یا بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارد، اثر بگذارند اقتصادی شرکت گمراه

تی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و  نقش تعدیل گر مالکیت دول سی  ( در پژوهشی به برر1397دریایی و شهرابی )

نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر منفی معنادار مالکیت دولتی بر مدیریت سود واقعی شرکت  پرداخته اند.    عملکرد آتی شرکت

یق تاثیر متغیر  ها و تاثیر مثبت معنادار مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت ها می باشد. همچنین در این تحق 

دولت تاثیر  مالکیت  بیانگر  نتایج،  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  آتی شرکت  عملکرد  و  واقعی  سود  مدیریت  بین  رابطه  بر  ی 

نقد   جریان  پراکسی  با  ها  شرکت  آتی  عملکرد  و  واقعی  سود  مدیریت  بین  رابطه  بر  دولتی  مالکیت  معنادار  و  مثبت 

دول  مالکیت  همچنین  است.  بوده  آتی  بعملیاتی  رابطه  بر  معناداری  اثر  با  تی  آتی  عملکرد  و  واقعی  سود  مدیریت  ین 

 .پراکسی حقوق صاحبان سهام شرکت ها ندارد

ارتباط بین  1396منصور فر و همکاران ) تاثیر نقش تعدیل گری بیش اطمینانی مدیریت در  به بررسی  ( در پژوهشی 

آتی شرکت های پذیرفته شد و عملکرد  افزایی  واقعی سود  تهرمدیریت  بهادار  اوراق  بورس  انده در  پرداخته  نتایج  ان   .

کنندگی مدیریت واقعی  حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در بلند مدت)بعد از گذشت دو سال(، اثر تعدیل

افزایی و بیش اطمینانی مدیریت تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  سود

 . دار داردبها

الماس  و  زاده  بررسی  1396ی)شمس  به  پژوهشی  در  های  (  آتی شرکت  عملکرد  بینی  پیش  بر  هموارسازی سود  نقش 

نشان می دهد، هموار سازی سود تاثیر منفی و معناداری بر پایداری سود    نتایج   پرداخته اند.  بورس اوراق بهادار تهران

معناست که هموارسازی سود با قصد ارائه    د ندارد. این یافته ها بداندارد. اما تاثیرمعنا داری بر سیاستهای تقسیم سو

 .اطالعات مفید صورت نمی گیرد و در جهت پیش بینی سود و تقسیم سودهای آتی نیست



 

 

کننده بر رابطۀ بین  عنوان متغیر تعدیلهای مدیریت، بهبررسی تأثیر توانایی( در تحقیقی به  1395مشایخی و عظیمی )

آتی شرکتمدیریت سود   بهادار تهرانی پذیرفتههاواقعی و عملکرد  اوراق  اند    شده در بورس  نتایج پژوهش  پرداخته   .

های مدیریت این رابطۀ  دهد بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت رابطۀ منفی وجود دارد و توانایینشان می

 . دهدمنفی را کاهش نمی

ان افشا اطالعات بر عملکرد آتی شرکت های  تحقیقی به بررسی تاثیر میز  ( در1395خدامی پور و باقری مسعود زاده )

اند. پرداخته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  و  پذیرفته  واقعی  سود  مدیریت  میان  داد  نشان  آمده  دست  به  نتایج 

 .یف تر شدشرکتها رابطه منفی ضعیفی وجود دارد که با دخالت توانمندی مدیران، ارتباط مذکور ضع عملکرد آتی 

ی و عملکرد  ع بررسی رابطه بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت واق   به در تحقیقی  (  1395)  گمراوی و همکاران 

پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود از طریق دستکاری  نتایج  .  پرداخته اند  آتی و تاثیر توانایی مدیریت بر این رابطه  

نین یافته های پژوهش نشان می دهد که توانایی  ی و معناداری وجود دارد همچفعالیت واقعی و عملکرد آتی رابطه منف 

 وجود دارد.  مدیریت بر رابطه مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت واقعی و عملکرد آتی رابطه منفی و معناداری 

 ( همکاران  و  تحقیقی    ( 1395جلیلی  بازدهی  در  بر  شرکت  عامل  مدیر  شغلی  امنیت  تاثیر  بررسی  ریسک  به  سهام، 

تهران مدی  ،   سیستماتیک  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکتهای  در  شرکت  آتی  و  جاری  عملکرد  سود،    ریت 

اند بازدهی    پرداخته  و  داراییهای جاری  بازدهی  بازدهی سهام شرکت،  میانگین  نشان می دهد که  تحقیق  این  نتایج   .

است بیشتر از شرکتهایی می باشد    ای امنیت شغلی باالتری بوده داراییهای آتی شرکت در شرکتهایی که مدیرعامل دار

که مدیرعامل دارای امنیت شغلی کمتری بوده است. و همچنین میانگین ریسک سیستماتیک شرکت و مدیریت سود  

شرکت در شرکتها یی که مد یرعامل دارای امنیت شغلی باالتری بوده است کمتر از شرکتهایی می باشد که مدیرعامل  

  .استرای امنیت شغلی کمتری بوده دا

( در تحقیقی به بررسی تاثیر امنیت شغلی ریاست هایت مدیره  شرکت بر هموار سازی سود  1395رحمانی و همکاران )

اند پرداخته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  های  شرکت  آتی  و  جاری  نشان  عملکرد  تحقیق  این  نتایج   .

شغل می امنیت  بین  که  با دهد  شرکت  مدیره  هیات  ریاست  معکوس    ی  به صورت  داری  معنی  رابطه  سود  هموارسازی 

وجود دارد اما بین امنیت شغلی ریاست هیات مدیره شرکت با عملکرد جاری شرکت و عملکرد آتی شرکت رابطه معنی  

 . داری به صورت مستقیم وجود دارد

باافزایش امنیت  د آسود عملکرد جاری و عملکربه بررسی رابطه مدیریت    ( در تحقیقی1395مهام و بک محمدی) تی 

. نتایج تحقیق حاکی از آن است  پرداخته اند    شغلی مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

و عملکرد   مدیریت سود  بین  دارد. همچنین  وجود  معنیداری  رابطه  عامل  مدیر  تصدی  دوره  و  مدیریت سود  بین  که 

آتیش و  رابطه معنی داری  جاری  نیز  بین مدیریت  رکتها  رابطه  یعنی وجود  اصلی تحقیق  فرضیه  نتیجه  وجود دارد. در 

 .سود با افزایش امنیت شغلی مدیر عامل را تایید می کند

( درتحقیقی به بررسی تاثیر کارایی عملیاتی بر عملکرد آتی شرکت پرداخته اند . نتایج این  1394صالح نژاد و همکاران)

یل وجوه نقد و گردش دارایی ها رابطه مثبت و معناداری با بازده دارای ها دارند  حاکی از آن است که چرخه تبدتحقیق  

 و همچنین نتایج حاکی ازارتباط منفی و معناداری بین جریان نقدی عملیاتی و بازده دارایی ها می باشد.



 

 

 ب( تحقیقات خارجی: 

یت سیستمهای حسابداری و کنترل  بر  مدیر  پژوهشی به بررسی تأثیر( در  2019و همکاران )  1بی آتریز گارسیا اسما 

بر روی   این تحقیقی   . اند  پرداخته  از بورس مادرید    350ارتباط بین  مدیریت سود و عملکرد آینده شرکت   شرکت 

نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سو باشد.  از طریق آزمون رگرسیون چندگانه می  د  انجام شده و روش آماری تحقیق 

 ت می شود و سیستمهای کنترل داخلی حسابداری موجب کاهش این رابطه می گردد. موجب کاهش عملکرد آتی شرک 

(در پژوهشی به بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر رابطه بین مدیریت  2019)  2دی آنتی و همکاران 

ی دهد که اعتماد به نفس  د. نتایج این مطالعه نشان م سود واقعی و عملکرد آینده شرکت در بورس اندونزی پرداخته ان

  به نفس  نتایج دیگر این تحقیق حاکی از آن است که اعتماد  .بیش از حد مدیر عامل بر مدیریت سود واقعی اثری ندارد

 بیش از حد مدیر عامل و مدیریت سود واقعی تاثیر منفی بر عملکرد آینده شرکت دارد.  

کیت دولتی و مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی  شرکتهای  تأثیر مال  به بررسیپژوهشی    (در 2018)  3و همکاران   دینگ 

های   سال  بین  دولتی    2012تا  1998چینی  های  سیاسی شرکت  لحاظ  از  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  اند.  پرداخته 

ر این توسعه اقتصادی  بیشتر از شرکت های غیر دولتی، درگیر فعالیت های واقعی برای دستکاری سود هستند. عالوه ب

. نتایج حاکی از ان  منطقه   ای، رابطه بین مالکیت دولتی  و مدیریت سود واقعی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند 

 است که مالکیت دولتی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد . 

و همکاران  الشطرت  بر  2018)  4باسم  واقعی  غیر  مدیریت سود  تاثیر  بررسی  به   تحقیقی  در  آتی  (  عملکرد  معیارهای 

رداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سود غیر واقعی بر معیارهای عملکرد آتی شرکت تأثیر مستقیمی  شرکت پ

برای  و هزینه های تولید  فروش، مخارج اختیاری  از جمله  فعالیت های عملیاتی  نتایج نشان داد که دستکاری  دارد.  

بعدی شرکت ها دارد و عملکرد خوب آینده شرکت    مثبتی برای عملکرد عملیاتی  برآورده شدن معیار های سود نتیجه

 را نشان می دهد.  

فیضال در    (2018)  4احمد  آینده شرکت  عملکرد  و  ثابت  های  دارای  ارزیابی مجدد  بین  رابطه  بررسی  به  تحقیقی  در 

ر مثبت وسط شرکت های اندونزی به طواندونزی پرداخته اند.نتایج نشان می دهد که ارزیابی مجدد دارایی های ثابت ت

. این نتیجه داللت دارد که مزایای   و معناداری ارتباط دارد با تغییر درآمدعملیاتی در یک سال بعد از ارزیابی مججد 

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در سال بعد و انگیزه آن محقق می شود  ارزیابی مجدد عمدتا با تالش برای افشای  

مرتبط است در همین حال،ارزیابی مجدد دارای های ثابت توسط شرکت های  ه دارای های ثابت به کاربر  ارزش منصفان

اندونزیایی که از لحاظ آماری ناچیز و ارتباط منفی با جریان نقدی عملیاتی آینده پس از دو سال ارزیابی مجدد دارند .  

تا در آمد عملیاتی آینده    ات به اندازه کافی موثر است این یافته ها به این نتیجه می رسد که سیاست کاهش موقت مالی

 بنگاه های اندونزی را تقویت کند.
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  فظه کاری و مدیریت واقعی سود بر عملکرد   تأثیر کیفیت سود، محا( در تحقیقی به بررسی  2017)  1مچدار و همکاران  

اند.شرکت    آتی   و  نتایج    پرداخته  است  سنگاچور  و  اندونزی  های  داده  سوداحدرباره  کیفیت  که  است  آن  از  بر    کی 

عملکرد شرکت تأثیر مثبت می گذارد. اما محافظه کاری حسابداری بر عملکرد شرکت و مدیریت سود واقعی شرکت  

 .  تأثیر نمی گذارد

پیامدهای بازگشت آینده با مدیریت سود از طریق فعالیت های    ( در پژوهشی تحت عنوان2016)  2کوپرتینو و همکاران 

شرکت آینده نشان دهنده تأثیر    به بنگاه ها در بازار سرمایه برزیل می باشد و  مربوط  نتایج   .پرداختند  اقعیعملیاتی و

مربوط به دستکاری از طریق فعالیت های عملیاتی واقعی است. این یافته برای چندین ذینفع   منفی در بازده دارایی ها

مایه برزیل اتفاق می افتد، و  عملیاتی واقعی در بازار سر  مفید است. نشان می دهد که دستکاری از طریق فعالیت های

نشان می دهد که مدیریت درآمد از انتخاب حسابداری اختیاری در این کشور گسترش می یابد. سهم اصلی نشان دادن  

سرمایه    رابطه منفی بین مدیریت سود با استفاده از فعالیتهای عملیاتی واقعی و بازده های آینده است. این یافته برای

 .مقایسات و ارزش گذاری اوراق بهادار مرتبط استگذاران بویژه برای 

عنوان مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت پرداخته    به بررسی تأثیر(در پژوهشی  2015)  3نایال تبسم و همکاران 

ری در فروش هستند؛  اند.نتایج نشان می دهد شرکت هایی که درگیر فعالیت های مدیریت سود واقعی از طریق دستکا 

الی برتری در آینده دارند. این امر آشکار می کند که دستکاری در آمد ها در شرایط فعلی مفید و جذاب به  عملکرد م 

 نظر می رسد اما در آینده مشکالتی را ایجاد می کند. 

و ارزش شرکت    مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت  به بررسی تأثیردر پژوهشی   (2013)  4آمارجیت جیل و همکاران 

شرکت برتر فهرست شده    500شرکت از    250ده در کشور هند پرداخته اند. در این تحقیق نمونه ای از  های تولید کنن

(انتخاب شده است .یافته های این مطالعه نشان می  2012تا  2009در بورس بمبئی برای یک دوره چهار ساله )از سال  

است شدید  سود  مدیریت  عملکرد  بیشتر  که  بازده دهد  نرخ  بر  آن  منفی  اثر  بعد    ،  سال  در  ها  دارایی  در  شرکت 

 خواهدداشت.

( در پژوهشی به بررسی تأثیر اقالم تعهدی بر عملکرد آینده شرکت ها پرداخته اند . نتایج این  مطالعه  2012)  5جنی چو

براین یک تست تبعیض  زیر مجموعه شرکت هایی را که اقالم تعهدی رشد آنها را ثبت نمی کند ، مشخص می کند، بنا

ار و مانده سرمایه خالص غیر  آمیز  به طور خاص ، من روی شرکت هایی که چرخه عملیاتی منفی دارند   . ائه می دهد 

نقدی تمرکز می کنم. این بنگاه ها به طور معمول با افزایش رشد سرمایه در گردش خالص روبرو می شوند زیرا مدل های  

ای جاری می شود . در این شرایط ، بنگاه های دارای  های جاری نسبت به دارایی ه  تجاری آنها منجر به افزایش بدهی

رشد باال تمایل به اقالم تعهدی منفی دارند. برخالف فرضیه رشد ، بنگاه های دارای رشد باال و تعهد کم ، سود آوری و  

هدی پیامد  داری تعبیه شده در اقالم تعبازده آتی باالیی را تجربه می کنند. این یافته ها نشان می دهد که تحریف حساب

 های مشخصی برای عملکرد آینده دارد.
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هاي جديد بودن و نوآوري  جنبهو    اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرمانی، اهداف ويژه و كاربردي(

 در تحقيق:

1 . 

در شرکتهای    لکرد آتیمدیریت سود بر عمبر رابطه بین    سیستم کنترل داخلیتأثیر  شناسایی   تحقیق حاضر،  علمیهدف  

و ارائه   سیستم کنترل داخلی   عملکرد آتی،  مدیریت سود، رسی مبانی نظری و بر ه شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفت

 می باشد.  نظریه ها و چگونگی تأثیر این متغیرها

2 . 

 آتی شرکتافزایش عملکرد ارائه پیشنهادات کاربردی به مدیران مالی شرکتها و سهامداران در جهت 

 هت تحقیقات آتی به دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی ارائه پیشنهادات ج

 .  تبیین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران1

ذیرفته شده در بورس اوراق  . تبیین تأثیر سیستم کنترل داخلی از طریق مالکیت مدیریتی بر عملکرد آتی شرکت های پ 2

 هادار تهران ب

. تبیین تأثیر سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس  3

 اوراق بهادار تهران

های    . تبیین تأثیر سیستم کنترل داخلی از طریق مالکیت مدیریتی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت4

 وراق بهادار تهران پذیرفته شده در بورس ا

آتی   عملکرد  و  سود  مدیریت  بین  رابطه  بر  مدیریتی  مالکیت  طریق  از  داخلی  کنترل  تأثیر سیستم  تبیین  پنجم:  سؤال 

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 جنبه جديد بودن:
کا و سیویکا و علم نت و گنج و غیره تا  سایت های ایرانداک ،سیویلی  با توجه به بررسی پیشینه و سوابق تحقیق از طریق

به حال تحقیق درباره  این موضوع انجام نشده است  پژوهش های محدودی در زمینه مدیریت سود و تاثیر بر عملکرد  

ر رابطه  آتی شرکت صورت گرفته است  اما تاکنون پژوهشی که به بررسی نقش تعدیلی سیستمهای کنترل حسابداری ب

ملکرد آتی شرکت پرداخته شده باشد؛ انجام نشده است. این تحقیق اولین بار است که در بورس  بین مدیریت سود و ع

انجام می شود و به لحاظ کاربردی بودن، متغیرها و روش آماری تحقیق جدید و نو می باشد. متغیرهایی که این   تهران

 دید بودن این موضوع دارد. ش تحلیل داده ها داللت بر جپژوهش بکار گرفته می شود و دوره زمانی و رو

 

 

 :هاي تحقيقفرضيه
 دارد. فرضیه اول: مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت تأثیر  

 فرضیه دوم: سیستم کنترل داخلی از طریق مالکیت مدیریتی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر دارد.



 

 

 اخلی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر دارد. فرضیه سوم: سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس د 

فرضیه چهارم: سیستم کنترل داخلی از طریق مالکیت مدیریتی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت تأثیر  

 دارد. 

بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت تأثیر  فرضیه پنجم: سیستم کنترل داخلی از طریق مالکیت مدیریتی بر رابطه  

 دارد. 

 

 

 :ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازمانت داشتن هدف كاربردي، نام بهرهدر صور
بود، ضمناً مدیران  1 تهران خواهد  بهادار  اوراق  بورس  اولویت سازمان  نتایج تحقیق در  از  استفاده کننده  . سازمان های 

یق راهکارهای مناسب برای بکارگیری  دارایی های مالی  ز می توانند با استفاده از نتایج حاصل از این تحق مالی شرکتها نی

 را انتخاب کنند. 

 . سهامداران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان 2

 . دانشجویان و مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزشی 3

 
 

 نوع روش تحقیق:

ع تحقیقات توصیفی  کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نواین پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات  

تحلیلی است و از آنجائیکه به دنبال بررسی رابطه بین دو مولفه هستیم این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات مشابه از  

 نوع تحقیقات همبستگی است.  

 

 تعریف متغیرها:  •

 شرکت  ی وابسته: عملکرد آت ر یالف( متغ

است که  به    ید یاست. عملکرد شاخص کل  جهیکار و نت  زانیراندمان، فعل،کارکرد، م  ی: عملکرد به معن یهوممف   فیتعر

کنند .منظور از سنجش عملکرد    یریو اندازه گ  فیبه سازمان را تعر  یاب یدست    ندیکند تا فرا  یسازمان ها کمک م 

ارز  یآت ها،  وضع   ی کل  ی ابیشرکت  نتا  ی مال   ت یاز  منظو   اتیعمل   ج ی و  تصم به  اخذ  )اسمع   ی منطق  مات یر    لیاست 

 ( . 1394ران، و همکا یپورتراج

دارایاتی عمل  فیتعر بازده  نرخ  آت   ار یمع  t+1شرکت در سال    ی هایی:  عملکرد  م  یسنجش  بازده    ی شرکت  نرخ  باشد. 

 ( .1394و همکاران،   یپورتراج ل ی)اسمع  د یآ ی به دست م هاییسود خالص به کل دارا م یاز تقس  ها ییدارا

 

 سود   تی ریمستقل: مد  ری( متغب



 

 

به  یمفهوم  فیتعر با توجه  ارزش   ی مال   یکه صورت ها  نی ا:  با  برا  یاطالعات مربوط و    یبرون سازمان  ی گروه ها  ی را 

کند    یم   جادیا  ران یمد  ی را برا  ی قدرتمند  ی ها  زهیسود، انگ  ژهیو به و  یبر اعداد حسابدار  د یشد  یاتکا   کند، یفراهم م 

کند و ممکن    یت را منعکس نم شرک  یالزامأ عملکرد واقع   ،سود    تیریکنند. مد  ی کارتا سود را به نفع خودشان دست 

نادرست  ارائه اطالعات  به  نت  یاست منجر  نادرست سهامداران و سرما  جه یدر مورد شرکت شود و در    هیباعث قضاوت 

 (.2013،  ت ی)آمارج  ندیگو ی سود م تیریامر مد نیگذاران در مورد عملکرد شرکت شود که به ا

قرار    تیریمد  ریمتغ  نیبه عنوان جانش  "یار یاخت   یاقالم تعهد"  پژوهش  ن ی: در ایاتی عمل  فیعرت سود مورد استفاده 

 (. 1395اندام،  ی )دهدار و قو رد یگیم

تواند آنها را به تاخیر اندازد و یا حذف کند و  اقالم تعهدی اختیاری اقالمی است که مدیریت بر آنها کنترل دارد و می  

و  ثبت  اقالم   یا  که  جایی  آن  از  کند.  تسریع  را  آنها  توسط    شناسایی  نظر  اعمال  قابل  و  اختیار  در  اختیاری  تعهدی 

تعهد از  است،   عنوا  های یمدیریت  به  م   ن اختیاری  استفاده  سود  مدیریت  کشف  در  و    شود یشاخصی  )حقیقت 

 (.   1390اسدالهی، 

الگوی تعدیل از  این پژوهش  ببنابراین در  برای  الگوی یادررسی مدیریت سود استفاده شده استشده جونز  شده در  . در 

های فروش،  اولین قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیر

 (: 1395 مهام و بک محمدی، شود )ناخالص اموال و ماشین آالت و تجهیزات به شرح زیر برآورد می
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 معرف مجموع اقالم تعهدی است که به صورت زیر قابل محاسبه است:   TAدر این رابطه  

itDEP -) itSTDΔ - itDCLΔ( -) itCASHΔ - itCAΔ= (it TA                         

 ها به شرح زیر هستند:یردر معادله فوق متغ

 ΔCAit: تغییردر داراییهای جاری سالجاری نسبت به سال قبل 

 ΔCASHit: تغییردر وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل

 ΔDCLit: تغییردر بدهیهای سالجاری نسبت به سال قبل

 ΔSTDit: تغییردر حصه کوتاه مدت بدهیهای بلند مدت سالجاری نسبت به سال قبل

 DEPit: هزینه استهالک داراییهای مشهود و نامشهود سال جاری   

 

دارایی  i(tA-1(همچنین،      قبلمجموع  سال  در  شرکت  قبل  itREVΔ ، های  سال  به  نسبت  سالجاری  فروش  تفاوت   ،

کت است. پس  های خاص شرپارامتر  α3و    α1  ،α2خطای برآورد و  itε، ماشین آالت و تجهیزات ناخالص و  ، اموال it PPEو

پارامتر )از تخمین  الگوی شماره  )(1های  غیراختیاری  تعهدی  اقالم   ،NDA  برای زیر  به شرح  برآورد"(  محاسبه    "دوره 
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 شود:( به شرح زیر محاسبه میDAدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری )
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 شرکت  ی کنترل داخل یستمهایگر: س ل یتعد ری( متغج

سال در   5از  ش یب یو وجود واحد حسابرس داخل یتیریمد  تیمالک  زان یشرکت؛ م یکنترل داخل ی ستمهای از س منظور

 باشد.  ی شرکت م

 : ی ت یریمد تیمالک

  یرکت باشند احتمال دستکاراز سهام ش  ی شرکت مالک بخش  رانیاگر مد  ؛ یندگی نما  هی: براساس نظریمفهوم  فیتعر

 (.  1396بابد )منصورفر و همکاران،  ی سود کاهش م تیریو مد یمال  ی در گزارشها

  ئت یه  یو اعضا ییاجرا  رانیمد  تیتعداد سهام مالک م یاز تقس  ی تی ریمد ت یپژوهش درصد مالک  نی: در ایاتی عمل فیتعر

 (.1396)منصورفر و همکاران،   دی آ یسهام شرکت  به دست م بر کل رهیمد

 :ی داخل ی حسابرس  واحد

سازمان بورس   ه یانیطبق ب  ی کنترل داخل  ت یو گزارش نقاط ضعف بااهم  ی مال   ی: کنترل بر گزارشگریمفهوم  فیتعر

  یشرکت دارااهداف خرد و کالن    شبردی اثر بخش جهت پ  یکنترل داخل  ستمی س  ک ی   یاوراق بها دار تهران و طراح 

ب  یم   تیاهم در  داخل  یموارد ضعفها   شتر ی باشد.   توسط حسابر  ی کنترل  م   سکه  مد  ی گزارش  نامه  در    تیریشود، 

که در    ییوجود دارد با ضعف ها   تیریکه در نامه مد  ییضعف ها  نیشود اما ب  یابالغ م  تیریشود و به مد  یآورده م

  یخلکنترل دا ت یبااهم ی د دارد. نوع دوم ضعفها؛ ضعف هاوجو ی شود تفاوت یافشا م  یگزارش حسابرس و بازرس قانون

است و شکل استاندارد    ی اری اخت  تیریشوند. نامه مد  یدر متن گزارش حسابرس افشا م   تشانی اهم  لیهستند که بدل 

است و عالوه بر موارد   یمنطبق بر استاندارد حسابرس  یساختار کنترل داخل  ت یگزارش موارد با اهم ی مشخص ندارد ول

که   ی ت یریو مد ی ات یمال خدمات  شنهاد ی پ-  2 ت،یریوابط با مدبهبود ر- 1شود:  ی م  هیته  ر یشده عمدتا با دو هدف زذکر  

 (.1395و همکاران،  یقادر به ارائه آن هستند )گمراو ی موسسات حسابرس

  یصورت( در 2016و همکاران  )  یاست، مطابق با پژوهش ل   ی متغیر ساختگ  ک ی   ی: واحد کنترل داخلیاتی عمل  فیتعر

دارا داخل   ی که شرکت  کنترل  کد  س  5از    ش یب  یواحد  باشد  غ  1ال  در  م   ن یا  ریو  )ساعد  یصورت صفر  و    ی گیرد 

 (.  1396 ر،یدستگ

 کنترل:   یرهای( متغد

 ی( اهرم مال 1



 

 

  صاحبان  حقوق  یا  بدهیها  لحاظ   از  را  تجاری   واحد   استفاده  مورد   مالی   منابع  رابطهنسبت    ی : اهرم مالیمفهوم  فیتعر

 (.  1395،یمی و عظ  یخ مشای)نماید می بررسی را  اآنه ترکیب نحوه واقع در و  کند می ارزیابی و  تعیین سهام

بلندمدت بر کل    یهایبده  یارزش دفتر  میشرکت از تقس   یاهرم مال  یرگی  اندازه  یپژوهش، برا  نی: درایات یعمل  فیتعر

 (.1395،ی می و عظ یخی )مشا  شود ی استفاده م ییها دارا

FL=BV/TOTL ASSETS  

BVبلند مدت  یها یبده ی= ارزش دفتر 

 

 کت: ( اندازه شر2

  قیپژوهش از طر  نیکه در ا  شود  ی محاسبه م  هاییمانند دارا  ی : اندازه شرکت از طرق مختلف یات یو عمل  یمفهوم  فیتعر

ر  )عباسپو  باشد  یسنجش اندازه شرکت م  اری به عنوان مع  هاییکل دارا  ینپر  تم یلگار  یعن یمحاسبه شده است.    ها ییدارا

 (.1398 ،یریش یو موسو

log=اندازه شرکت  ( هاییا)کل دار    

 ی ( نسبت اقالم تعهد3

هستند که    ی شوند و موارد  ینم  ی مال  یدر صورتها   یهستند که شامل موارد نقد  یاقالم  ی : اقالم تعهدیمفهوم  فیتعر

 (. 2014ن ، وهمکارااستهالک )چن نهیمانند هز رندیقرار گ  رانیتوسط مد  ی توانند در معرض دستکار یم

نقد   ی انهای( و جرEARNi,t)  رمترقبه یسود قبل از اقالم غ   انی ( از تفاوت مTAi,t)  ی: کل اقالم تعهد یاتیعمل  فیتعر

فعال  نشانگر نسبت اقالم    هاییبر کل دارا   میتقس   ی . کل اقالم تعهددی آی( بدست مCFOi,t)   یات یعمل  یتهایحاصل از 

 (.1398 ، یباشد )شمس زاده و الماس یم  یتعهد

 :  ی ات یعمل  ینقد اناتی( جر4

فعالیمفهوم  فیتعر فعالیتهای  عبارت  عملیاتی  یتهای:  عملیاتی  اصلی  از  درآمد  تجاری  مولد  فعالیتهایاست  واحد   .  

  سود یا زیان  در تعیین  با آن  مرتبط  ها و درآمدهایو هزینه  است  خدمات  کاال و ارائـه  تولید و فروش  مزبور متضمن

زیان  درصورت  یاتیعمل و  جریانهامی  ورمنظ  سود  فعالیتهای  نقدی  یشود.  از  دربرگیرنده  عملیاتی  ناشی    اساساً 

خروجی  ورودی  جریانهای فعالیتهای  مرتبط  نقدی  و  است  با  جرمزبور  جر  یات یعمل  ینقد   انی.    ی نقد  یانهایشامل 

  یانهای آن دسته از جر  زی ( و نی اتیو مولد درآمد عمل   یاصل   ی تهای)فعال   یاتی عمل  یتهای از فعال  یناش   یو خروج  یورود

ماه  ی نقد که  مستق  تاً ی است  سا  م یبطور  با  ارتباط  جر  ر یقابل  جر  ینقد   ی انهایطبقات  نباشد    انیصورت  نقد  وجوه 

 (.1398 ،یریش ی)عباسپور و موسو

 شود:  یاستفاده م  ریاز فرمول ز یات یعمل ی نقد انیمحاسبه جر ی: برایاتی عمل فیتعر



 

 

CFO = NI + NCC + ∆WC  

ها    نهینوع هز  نیا  رایبه سود خالص اضافه شود؛ ز  ستیبا  یکه م   یرنقدیغ   یها  نهیهز  NCC  سود خالص و   NIدر آن :    که

 (.2014و همکاران،   کاردویخارج نشده است مانند استهالک )ر یموجب کاهش سود خالص شده اما از بابت آن وجه

 

 

 روش گردآوری اطاعات:

ای استفاده  ک و ادبیات پژوهش از روش مطالعه کتابخانهحقیق برای جمع آوری اطالعات مرتبط با مبانی تئوریدر این ت 

آوری  شود و برای جمعآوری میها اطالعات الزم برای این بخش جمعخواهد شد و با مراجعه به کتب، مقاالت و پایان نامه

اطالعات مورد    وراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. به همین جهتاطالعات مالی از اطالعات و ارقام موجود در بورس ا

 شود.  آورد نوین استخراج مینیاز، از گزارشهای مالی منتشر شده از سوی شرکتها و همچنین از نرم افزار بانک اطالعاتی ره

 

 

 قلمروتحقیق: 

شرکتهای  یت سود و عملکرد آتی رابطه بین مدیر تاثیر سیستم های کنترل حسابداری بر یبررس قلمرو موضوعی: 

 . اوراق بهادار تهران پذیرفته شده در بورس

 خواهد بود.  1398تا  1393قلمرو زمانی این پژوهش بین سال های قلمرو زمانی:  

 شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. قلمرو مکانی: 

 

اضر از روش  شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در تحقیق حهای پذیرفته  ی شرکتی آماری این پژوهش کلیهجامعه

جامعه نمونه از  که  است  گردیده  استفاده  سیستماتیک  حذف  شرکتبرداری  نظر،  مورد  آماری  به  ی  توجه  با  نمونه  های 

 های زیر انتخاب گردیده است:شرایط و محدودیت

در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از ابتدای   1393ها باید قبل از سال  برای انتخاب نمونه همگن، شرکت .1

 ها در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد .سهام آن 1393  سال

در بــورس  1398الــی  1393هــای ها در طــول ســالهای فعال، معامالت این شرکتمنظور انتخاب شرکتبه .2

 بیش از چهار ماه دچار وقفه نشده باشد.

 ها منتهی به اسفند باشد.مالی شرکتدوره  به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، .3

 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند. 1398الی   1393های  بین سال .4

 ها، مقدور باشد.دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکت .5
 

 

 روش تجزيه و تحليل داده ها:
داده  تحلیل  و  تجزیه  منظور  آمبه  و  توصیفی  آمار  مناسب  های  تکنیک  از  استفاده میها  استنباطی  آماره  ار  شود. 

انحراف معیار وخطای معیار میحاسبه شاخصتوصیفی شامل م  به منظور آزمون فرضیههای میانگین،  های  باشد. 

تحقیق، ابتدا آزمون نرمال بودن سپس آزمون ضریب همبستگی و در نهایت آزمون رگرسیون چندگانه  استفاده  

آزمون عدم همخطی،  یون چندگانه به بررسی آزمونهای پیش فرض رگرسیون )شود. البته قبل از آزمون رگرسمی

 آزمون انجام آزمون معنادار بودن، آزمون ناهمسانی واریانس و آزمون عدم خود همبستگی( پرداخته می شود. برای



 

 

-استفاده می   EXCEL2019و      EVIWES10افزارهای  از نرم   آوردن جداول مربوطه، بدست  آماری و های

 د. شو

 

 

 

 مدل تحقیق:

 

عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل  در این پژوهش؛ مدیریت سود به  

داخلی شرکت )مالکیت مدیریتی و وجود واحد حسابرس داخلی( به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه  

گرفته شده اند. مدل مفهومی  قدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر  شرکت، نسبت اقالم تعهدی و جریان ن

 تحقیق در شکل زیر آورده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ( OSMA and et al, 2019) : مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

 

 مدلهای رگرسیونی آزمون فرضیه ها به صورت زیر می باشد: 

 
  

 

 متغیر مستقل:

 مدیریت سود 
 

 :متغیر وابسته

 عملکرد آتی شرکت  

 متغیرهای کنترل: 

 

 اهرم مالی 

 اندازه شرکت  

 نسبت اقالم تعهدی

 عملیاتیت جریانات نقدی نسب 

متغیر تعدیلگر: سیستم کنترل 

 داخلی 
 

 مالکیت مدیریتی

 وجود حسابرس داخلی 

 



 

 

 

 

 

 
 
= وجود حسابرس داخلی،  INAUیت مدیریتی، = مالکMO= مدیریت سود، EM= عملکرد آتی شرکت، ROAt+1که در آن:  

FL ،اهرم مالی =SIZE ،اندازه شرکت =ACC ،نسبت اقالم تعهدی = OCFجریان نقدی عملیاتی = 

 

 

 : فهرست منابع و ماخذ 

 

. تأثیر مدیریت واقعی سود بر عملکرد  (1394اسمعیل پورتراجی، قربانعلی؛ مسعود سعیدیان و تقی جعفری تراجی، )

تهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان،  مالی آتی شرک

 انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان.

مدیر عامل شرکت بر بازدهی    ( بررسی تاثیر امنیت شغلی1395جلیلی،محمد، قلیچ خانی ،محمدحسین ،دیباکیا ،پریا)

مدیریت سود، عملکردجاری و آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  سهام، ریسک سیستماتیک،

 بهادار تهران. پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز 

( نوری،  مژگان  و  زهره  بر1392حاجیها،  عملکر(،  بر  نقد  و جریان وجوه  تعهدی  اقالم  تأثیر  آتی شرکتهای  رسی  د 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

بشکوه،   مهدی  و  لیال  سیده  اولی1395حسینی,  شرکت،  آتی  عملکرد  و  مدیران  توانایی  واقعی،  سود  مدیریت  ن ، 

سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بین  -اد و حسابداری، تهران  کنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت،اقتص

 المللی کوشا. 

( بشکوه،  مهدی  و  لیال  اولین 1395حسینی، سیده  آتی شرکت،  عملکرد  و  مدیران  توانایی  واقعی،  مدیریت سود   ،)

ین  سازمان مدیریت صنعتی، شرکت ب-و حسابداری، تهران    کنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت،اقتصاد

 المللی کوشا. 

(. مدیریت برداشت استفاده کنندگان اطالعات از طریق میزان  1396خدامی پور ،احمدی ،باقری مسعود راده راسخ،)

مجله دانش    افشاء در  گزارش ساالنه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ،انجمن حسابداری ایران 

 . 51تا74ص ص 82پیاپی  /بهار  .1حسابداری دورۀ هشتم/ شمارۀ 

( بررسی تاثیر میزان افشا اطالعات بر عملکرد آتی شرکت های  1395خدامی پور، احمد، باقری مسعودزاده ، راسخ )

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه. 



 

 

مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد    (.نقش تعدیلگر1397یائی ،عباسعلی ،شهرابی ،فاطمه )در

 1397،بهار تابستان  12آتی شرکت ، سازمان حسابرسی ،پزوهش های کاربردی در گزارش مالی ،سال هفتم،شماره  

 . 111-142ص ص 

بررسی تاثیر امنیت شغلی ریاست هیات مدیره شرکت بر  (  1395رحمانی ،حلیمه و حیدرپور ،فرزانه و نعمتی ،مجید)

اوراق بورس  در  شده  پذیرفته  شرکتهای  در  شرکت  آتی  و  جاری  عملکرد  سود،  تهران    هموارسازی  غیر  بهادار   .

عامؤسسه   -دولتی   آموزش  غیردولتی های  پرندک    -غیرانتفاعی  ـلی  عالی  آموزش  و    -مؤسسه  مدیریت  دانشکده 

 کارشناسی ارشد. - 1395 -حسابداری 

(، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و  1397سیدنژادفهیم، سیدرضا؛ اسماعیل اقدامی و سیده لیال میراحمدی، )

یریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های  آتی، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مد  عملکرد

 باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.

( بهنام.  باقر،الماسی،  زاده،  های  1396شمس  شرکت  آتی  عملکرد  بینی  پیش  بر  سود  هموارسازی  نقش  بررسی   )

تا  122از صفحه   ;34 شماره ، 9 دوره ،  1396تابستان    سابرسی و حسابداری بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات ح

 (.  137صفحه 

عملکرد آتی شرکت های    بررسی تاثیر کارایی عملیاتی بر (1394صالح نژاد ،حسن ،احسانی ،مجتبی ،زیبایی، الناز ،)

. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری  موسسه آمورش عالی فروردین. ص  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 . 20تا 1

عملکرد آتی شرکت (، بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل بر میزان مدیریت سود واقعی و  1397صالحی، عباس، )

هادار تهران، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری  های پذیرفته شده در بورس اوراق ب

 ایران، تهران، مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسالم، 

یریت سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته  (، بررسی تاثیر مد 1398عباسپور، امیرعلی و محمود موسوی شیری، )

در   کرج، شده  ایران،  در  حسابداری  و  مدیریت  نوین  مطالعات  ملی  کنفرانس  سومین  تهران،  بهادار  اوراق  بورس 

 سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خالقیت و نوآوری علوم نوین، –دانشگاه جامع علمی کاربردی  

ی مدیریت بر ارتباط میان  (، بررسی تاثیر توانایی ها 1395و محمود همت فر، )  گمراوی، یوسف؛ محمود فیروزیان

مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  

اندیشوران    بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی، قم، موسسه مدیریت کنفرانس های علمی

 هزاره سوم.

فیروز محمود  یوسف؛  فر،  گمراوی،  محمود همت  و  میان  1395یان  ارتباط  بر  مدیریت  های  توانایی  تاثیر  بررسی   ،

مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  

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://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


 

 

ی اندیشوران  علوم اقتصادی، قم، موسسه مدیریت کنفرانس های علم  بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و 

 هزاره سوم.

( بررسی تاثیر توانایی های مدیریت بررابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد  1395مشایخی ، بیتا،عظیمی ،عابد )

 . 253-267، ص ص  2آتی شرکت ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره بیست و سوم ، شماره 

( به بررسی نقش تعدیل گری  بیش اطمینانی   1396جر )ور فر،غالمرضا و رحمانی ،علی و قادری افتخاری ،هامنص

علوم   دانشگاه  ارومیه  الزهرا  .دانشگاه  شرکت  آتی  عملکرد  و  افزایی  سود  واقعی  مدیریت  بین  ارتباط  در  مدیریت 

 اجتماعی و اقتصاد .

بررسی  1395مهام ،کیهان ،بک محمدی ،صباح) به  باافز(  ایش  رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی 

  . تهران  بهادار  اوراق  بورس  شده  پذیرفته  های  شرکت  در  عامل  مدیر  شغلی  امنیت 

 . 98تا91. صفحه1395بهار /29شماره /8سالحسابرسیومالیحسابداری هایپژوهش 

رابطه مدیریت س 1395مهام ،کیهان ،بک محمدی ،صباح) بررسی  به  باافزایش  (  ود عملکرد جاری و عملکرد آتی 

شغلی .    امنیت  تهران  بهادار  اوراق  بورس  شده  پذیرفته  های  شرکت  در  عامل  مدیر 

 . 98تا91. صفحه29شماره /8سالحسابرسیومالیحسابداری هایپژوهش 
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 -/ 06/ -:تاريخ   امضاء   سيد عارف نبي زادهخانوادگي دانشجو: و نامنام 

 

 -06/ 26تاريخ   امضاء : دکتر محمد سيراني   راهنما   اتيدخانوادگي استاد يا اسنام و نام

 

 تاريخ    امضاء   مشاور   اتيدخانوادگي استاد يا اسنام و نام

 

 

 ی: ه تحصیالت تکمیلصورت جلس  .5

 نامه با حضور اعضای مربوطه تشكيل و موضوع پايان 139/    /       در تاريخ  دانشگاهتحصيالت تكميلي شورای 

 د.مشخصات فوق را بررسي و به تصويب رسانخانم با / یآقا
 

 

 تاریخ   امضاء                      نام و نام خانوادگی مدیر تحصیالت تکمیلی:          

 



 139/  /   تاریخ:    یبسمه تعال      
 شماره:        نامه فرم تعهد در قبال نتایج حاصل از پایان 

 پیوست:                                                                                        

 

 

زاده اینجانب   نبی  عارف  ورودید  سید  ارشدمقطع  97سال  مهر  انشجوی  گرایش    حسابداریرشته    کارشناسی 

پایانحسابداری   موضوع  عن نامه/رساله که  تحت  :»ام  حسابدار  یها  ستمیس   ریتاث  یبررس  وان  ب  یکنترل    نیبررابطه 

 : گردمهدمیبه تصویب رسیده، متع«در شورای گروه تخصصی شرکت  یسود و عملکرد آت  تیریمد

دم تهیه شود و  ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خونامه/ رساله الف( کلیه مطالب و مندرجات پایان

نامه/رساله، منابع  ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان ر صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول د

 فکیک از متن اصلی باشد قید گردد. ابل تشخیص و ت و ماخذ آن به نحوی که ق

ونه تولیدات  اف و هرگه، اختراع، اکتش، مقال یج تحقیقاتم عالوه بر پایان نامه/ رساله، کتابنتاصورتیکه از    ب( در

این موضوع صراحتا  دانشگاه نام  ه  ب   علمی حاصل شود، صرفا و  بر    بوده  و  اینجانب درج  تولیدات  و  در مکاتبات 

 ط دانشگاه اقدام نمایم.اساس ضواب

مراتب    ضوع تحقیق اینجانب ج( در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیردولتی از مو

نامه یا سایر اقدامات  مجاز به تغییر عنوان پایان  دانشگاهتحصیالت تکمیلی اطالع دهم در غیر اینصورت به    را کتبا 

 باشد. حقوقی می 

بـوده و بـرای  دانشـگاهبه استاد راهنما و دانشـجو بـا ذکـر نـام کار متعلق ق معنوی ناشی از این د( هرگونه حقو

 و استاد راهنما الزامی است. دانشگاهموافقت  برداری مادی از این پروژهبهره

 
 سید عارف نبی زاده  : خانوادگی دانشجو  نام و نام

        تاریخ و امضاء 

 

 بر موارد فوق نظارت خواهم کرد. پروژه یاينجانب استاد راهنما

 
  خانوادگی استاد راهنما:نام و نام

    یرانی محمد س دکتر

        تاریخ و امضاء 

 
 

 

 

 

 

 

 


