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 چکيده

تها به     شهودد  مهی مهدرران مهدررر     وسهلل   به   و داخلی و خارجی هستند کنندگان استفادهمهمی برای  اطالعاتسودها حاوی 
 بهر  داخلهی  ههای  کنترل هدف ارن پژوهش بررسی دقش .خارجی آگاهی دهند ک  عملکرد شرک  مطلوب اس  گذاران سرمار 
 دظر شده از پژوهش ادجام باشد.بهادار می اوراق بورس در شده ررفت پذ یها شرک  سود در  مدررر و سلاسی روابط ملان رابط 

در  . ادجهام پهژوهش  باشد یدظر ماهل  و محتواری همبستگی م کاربردی اس  و روش پژوهش از یها جزء پژوهش ،دوع هدف
. شده اسه   گرفت  از تحللل پادلی کمک ها ل فرض وتحللل ر و برای تجز استقراری صورت گرفت  -چارچوب استدالالت قلاسی

 6331-6331شده در بهورس اوراق بههادار تههران در بهازه زمهادی       ررفت پذشرک   641های  آوری اطالعات، از داده برای جمع
دهد ملان ارتباطات سلاسی و مدررر  سود رابط  معنادار و مثبتی وجهود دارد و   استفاده شده اس . دتارج ارن پژوهش دشان می

 شود. های داخلی باعث کاهش تأثلر روابط سلاسی بر مدررر  سود می زارش کنترلاف

 .سود مدررر  و سلاسی داخلی، ارتباطات های کنترل :کليد واژگان

 

 مقدمه
 ها فعالل ها در جه  دستکاری سود گزارش شده اشاره دارد. حتی اگر ارن  مدرران شرک  تالشب   معموالً 6مدررر  سود
)حبلب زاده و  برداری از قراردادهای پاداش دشأت بگلردد طلبی مدرران برای بهره توادند از فرص  ات باشند، میمطابق با مقرر

 کلفل  در عوامل از بسلاری شود می تصور. اس  شرک  هر وظلف  باکلفل  سود مورد در اطالعات ارائ (. 6333جوراری، 
، 3)دارمارادتی و همکاران اس  1سلاسی ارتباطات عوامل ارن از رکی .هستند تأثلرگذار شرک  توسط شده صادر درآمد اطالعات
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سود مدیریت و سياسي روابط ميان رابطه بر داخلي های کنترل نقش  
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 ده از مطالعات، پدر ، تعداد زرادیها شرک ارتباطات سلاسی بلن دول  و  در زملنة وجود المللی بلندللل وجود شواهد  ب . (1212
 و ها دول منافع ارتباط دزدرک با  وجود(. 6331ادد )صالحی دلا و تامرادی،  کردهبررسی  را ها شرک  در سلاسی ارتباطات
 گذاری قادونب  اعتبارات و همچنلن دسترسی بلشتر ب  رودد  ماللاتی، دسترسی آسان های تخفلفدظلر امتلاز  مداران سلاس 

، 6)لی و وادگ دس  رافتن ب  اهداف خود دمارند منظور ب سلاسی  طبتمارل زرادی بل  برقراری روا ها شرک موجب گردرده ک  
1261). 

 سهامداران از را سلاسهی اطالعهات مهدرران و اس  برخوردار کمتری شفافل  از سلاسی مدرران فعالل  ک  اس  شده استدالل
 بازده فدای را سهودآور های پروژه بلندمهدت بازده اس  ممکن گذاری، سرمار  زملن  در مدرران دردتلج . کنند می پنهان
 شرک  عملکرد سلاسی، ارتباط آدک  وجود با(. 1261 ،1همکاران و ددگ) کنند مدررر  را سود طررق ارن از و کنند مدت کوتاه

 ،3وادگ و لی) بخشد، می بهبود اولله  مهواد و بادکی های وام ب  دسترسی تسهلل همچون مختلفی های کادال طررق از را
 شفاف عمللاتی محلط اس ، حاکم سلاسی روابط ک  هاری شرک  در سلاسی، ارتباطات از دول  حمار  دللل ب  اما ؛(1261
، 4هاس  )چادی و همکاران شرک  سارر از تر پارلن سلاسی اطالعات دارای های شرک  در اطالعات کلفل  دردتلج . دلس 
1266.) 

های داخلی جلب  ازپلش ب  کنترل اکسلی توج  مدررر  را بلش -های مالی، تصورب قادون ساربلنز یاز طرفی بعد از رسوار
 ود.دم

تررن عوامل تحقق اثربخشی و کاراری عمللات و شفافل  مالی و کمک ب  پلشگلری  استقرار ساماد  کنترل داخلی، رکی از مهم
منظور  های عادی توسط مدرران ب  ( مدررر  سود واقعی را ادحراف از فعالل 1221) 3ک  رورچوهری از تقلب اس . درحالی

ها  دادد. ارن ادحراف رنک  اهداف گزارشگری مالی را در رودد عمللات برآورده شده میگمراه کردن برخی از ذرنفعان درباره ا
بنابرارن اگر  دهد؛ دادد، ولی لزوماً ارزش شرک  را افزارش دمی اگرچ  مدررر  را قادر ب  برآورده ساختن اهداف گزارشگری می

ام مدررر  سود بلشتر خواهد بود )فغادی و پهلوان، در شرکتی ضعف کنترل داخلی وجود داشت  باشد، در آن شرک  احتمال ادج
6331.) 

های بورس اوراق  در ارران حضور اددک بخش خصوص در اقتصاد حضور گسترده سهامداران وابست  ب  دول  را در شرک 
الی برای ها بر مدررر  سود و دردتلج  آن کلفل  گزارشگری م بهادار تهران موجب شده اس ، ب  ارن دللل بررسی  تأثلر آن

منظور  توادد حاوی پلامدهای مختلفی باشد، اول ارنک  داظران ب  های ارن تحقلق می رافت سازد.  رنفعان متعدد را ضروری میذ
 ها را های مالی، بارد از طررق ابزارهای تشورق را اجبار، شرک  کنندگان صورت فراهم کردن اطالعات باکلفل  برای استفاده

کنندگان، اطالعات  کنند و بنابرارن از دظر استفادهحزاب سلاسی را سلاستمداران مجاب ورژه با دول ، ا برای آشکار کردن روابط
بنابرارن در ارن تحقلق ب   ؛مربوط ب  ارتباطات سلاسی و روابط دولتی جه  ارزرابی کلفل  سودهای گزارش شده مفلد اس 

 سود خواهلم پرداخ . مدررر  و سلاسی روابط ملان رابط  بر داخلی های کنترل بررسی دقش
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 مباني نظری و پيشينه پژوهش

 مدیریت سود
ب  حساب  گذاران سرمار منابع برای ارزرابی عملکرد واحد اقتصادی و شاخصی مناسب برای تصملمات  تررن مهمسود رکی از 

ملکرد شرک ، معلاری برای تعللن مبناری برای محاسب  ماللات، معلاری برای ارزرابی موفقل  ع عنوان ب سود  همچنلن. آرد می
، معلاری برای مدررر  توزرع سود سهام و مبناری برای ارزرابی موفقل  مدررر  واحد اقتصادی تقسلم قابلملزان سودهای 

 ،داخلی و خارجی هستند کنندگان استفادهمهمی برای  اطالعاتبنابرارن چون سودها حاوی  (؛6313 )کردستادی و هدارتی، اس 
)سادجای و  اس خارجی آگاهی دهند ک  عملکرد شرک  مطلوب  گذاران سرمار تا ب   شودد میمدرران مدررر   وسلل  ب 

)مشارخ و  شود سود در ادبلات حسابداری از مباحثی اس  ک  در حوزه سود حسابداری مطرح می مدررر  (.1261، ساراگی
 معامالتشخصی در گزارشگری مالی و ساختار  های قضاوتز مدررر  سود زمادی اتفاق ملافتد ک  مدرران ا(. 6331همکاران، 
گمراه کردن ذرنفعان، را اثر بر قراردادهاری ک  مبتنی بر ارقام  منظور ب مالی  های گزارش. هدف آدها تغللر دادن کنند میاستفاده 

گزارشگری خود و را از دفوذ و ک  مدرران را از اختلارات  دهد میهمچنلن مدررر  سود زمادی رخ باشد.  میحسابداری هستند، 
رون ) رابندتا ب  رک گزارش مطلوب دس   کنند میو تأملن مالی استفاده  گذاری سرمار خود بر تصملمات عمللاتی،  تأثلرگذاری
آوردن سطح مورد ادتظار  دس  ب مفهوم مدررر  سود را مداخل  عمدی در فرارند گزارشگری مالی برای  .(1263 ،6و همکاران

رعنی با توج  ب  مقاصد و اهداف مختلف مدررر ، ممکن اس  سود افزارش و را کاهش رابد و را هموار شود.  دادند یم سود،
ک  باعث مدررر  سود شده، در ادبلات حسابداری بسلار بوده اس  ک  برخی از آدها شامل: درراف   هاری ادگلزهمقاصد و 

 (.6333باشد )مشارخی و همکاران،  می سرمار  جذبزش شرک ، ار افزارشهزرن  سلاسی،  کاهشمدرررتی،  های پاداش

 ارتباطات سياسي
 اقتصاد هر کشور همواره دقش قلم را برای واحدهای اقتصادی در حامی تررن اصلی عنوان ب در اقتصادهای دوظهور دول  

شرک  و دول ، بلشتر  باطات سلاسیاما در ادبلات پژوهشی اخلر، ارت (؛6331مکان و همکاران،  )جن هر جامع  ارفا کرده اس  
 )بعد فردی ارتباطات سلاسی( بررسی شده اس  شرک  مالکل  ساختار در دول  ب  وابست  دهعم گذاران سرمار حضور  بدر قال

ظرر  اقتصاد سلاسی از دلم  دوم قرن بلستم با گسترش و دفوذ مکتب للبراللسم وارد متون د( 6331)صالحی دلا و مرادی، 
واقع شده اس  بلک  جامع  شناسان دلز آثاری در  مداران سلاس اقتصاددادان و  موردتوج  تنها د جهان شد ارن دظرر  اقتصادی 
از وجود  ادد عبارت های شرک مدررر  سلاسی  های دشاد ( 6331زارع پور و فرهادی، ) ادد داده ارن دظرر  ارائ  توضلحبسط و 
دوع دهادهای سلاسی، را وجود سهامدار عمده )دارای حداقل ده درصد  و مادند ارن مجلس ،وابست  ب  دول  مدرره هلئ اعضای 

 گزارش و مالی های صورت همراه های دقلق رادداش  بررسی . ارن متغلر بادولتی شب سهام دارای حق رای( دولتی و 
 اشخاص و وابست  اشخاص مده،ع سهامداران مدرره، هلئ  اعضای مدررعامل، شناساری طررق از عمومی مجمع ب  مدرره هلئ 

 (.1261صورت پذررف  )لی و وادگ،  گوداگون ادحای ب  دمود  های شرک  با تعامل در
 درصد از اس  عبارت سلاسی اقتصادی ارتباطات بعد. دارد فردی و اجتماعی اقتصادی، س  بعد سلاسی، ارتباطات شاخص

صالح دلا و ) باشد دول  ب  متعلق شرک  سهام از درصد پنجاه ش ازبل ک  ای گود  ب  ها، شرک  سهام از دول  مالکل  مستقلم
 ساختار مالکل  در دول  ب  وابست  دهادهای گذاری از سرمار  اس  عبارت سلاسی ارتباطات اجتماعی ( بعد6331تامرادی، 
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از  اس  عبارت دلز سیسلا ارتباطات (. بعد فردی6331)اعتمادی و همکاران،  دول  اس  دهادی حمار بلان کننده  ک  شرک 
 در را شرک  سهام درصد 62 از بلش ک  سهامداری) شرک  عمده از سهامداران رکی آدها مالکل  ساختار در ک  هاری شرک 
 (.1261، 6باشد )خان دول  در حاضر را زمان سابق های از شخصل ( دارد اختلار

 کنترل داخلي
برای عمللات و  شده مشخص های هدفول ب  مدررر  اجراری اس  ک  هدف سلستم کنترل داخلی سازمان، ارائ  اطملنان معق

از  ای مجموع کنترل داخلی، رک رورداد را وضعل  خاص دلس ، بلک  (. 6331)حاجلها و همکاران، ادد  رافتنی دس  ها بردام 
دامات در گستره عمللات رک . ارن اقکند میسازمان دفوذ و تسری پلدا  های فعالل اقدامات متوالی و فراگلر اس  ک  ب  هم  

، ب  صورتی فراگلر و برد میو پلش  کند می. آدها در مسلری ک  سازمان را اداره دهد میسازمان و ب  شکلی مستمر روی 
و  ها مأمورر و بلندمدت و تحقق  مدت کوتاهاز آن وجود داردد. واحدهای اقتصادی برای دستلابی ب  اهداف  داپذرر جداری
در برابر روردادهای غلرمنتظره و ... بارد از رک سلستم کنترل داخلی  پذرری ادعطافظ توان مالی و سودآوری، ، حفاددازها چشم

 (.6333)قائمی و همکاران،  اثربخش برخوردار باشند
اس  ک  برای تأملن اطملنان معقول از دستلابی ب   هاری روشو  ها سلاس داخلی رک سازمان شامل  های کنترلساختار 
دلس  و مخارج  الارده . اطملنان معقول بدان معنی اس  ک  هلچ ساختار کنترل داخلی آرد میسازمادی ب  وجود  ایه هدف
کنترل داخلی در واحدهای  های ساماد داخلی دبارد بلش از منافع مورد ادتظار آن باشد. طراحی و استقرار مناسب  های کنترل

کاراری عمللات، ارتقای پاسخگوری و شفافل  مالی، رعار  قوادلن و مقررات عوامل تحقق بخشی و  تررن مهماقتصادی رکی از 
 .(6332)قنبرران،  رود میمالی ب  شمار  های سوءاستفادهو کمک ب  پلشگلری از تقلب و 

 

 سود مدیریت و سياسي روابط ميان رابطه و  داخلي های کنترل

 ارتباطات ک  دهد می دشان تحقلقات برخی. کنند می بررسی لفمخت های دردگاه از را سلاسی ارتباطات مطالعات از بسلاری
 ب  سلاسی ارتباطات ک  اس  داده دشان بلشتر تحقلقات برخی. ارن در ارن زملن  دقش داردد ک  اس  افرادی دفع ب  سلاسی

)دارمارادتی و  شود می برادگلز سؤال شرک  ارن توسط شده افشا سودهای کلفل  البت  ارنها، هم  از جدا. بود خواهد شرک  دفع
تر بوده هزرن  بدهی و سرمار ، دسترسی ب  قراردادهای  ها دارای منافعی مادند پارلن (. روابط سلاسی شرک 1212همکاران، 

های رشد بلشتر، تعهد کمتر در قبال مقررات و مزارای ماللاتی اس ؛ اما از طرفی روابط سلاسی ممکن  سودآور آتی، فرص 
ها را ب  سود اقدامات  خصوص منافع سهامداران اقلل  داشت  باشد، زررا ممکن اس  ارن روابط شرک  رک  ب اثرات منفی بر ش

 (. 1261بوبکری و همکاران، ) بهره برداراد  از منابع شرک  و مدررر  سود هدار  کند
عمللاتی  طستند، محلسلاسی ه طک  دارای رواب هاری شرک  سلاسی، تب  دللل حمار  دول  در ارتباطااما درمجموع 

)شلن و  اس  ها شرک از سارر  تر پارلن، سلاسی، اطالعاتدارای  های شرک ، در اطالعات کلفل  دردتلج داردد.  غلرشفاهی
، سبب توسع  درحالو  رافت  توسع سلاسی در کشورهای  تاقتصادِ سلاسی دلز حاکی از آن اس  ک  ارتباطا تادبلا(. 1263للن، 
، ادتخاب دردتلج قراردادهای داخلی با دول  و  منابع تأملن مالی بسلاری شده و تأثلر بسزاری در عقدان آوردن غب  ارم

قراردادهای دولتی  ادعقاددارای روابط سلاسی از مزاراری همچون؛  های شرک  شرک  خواهد داش . همچنلن، های استراتژی
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مقابل،  دقط داش  در  خواهند ها بادکاز  تر آسودهو تأملن مالی  دولتی های گذاری سرمار ب   تر سررعبلشتر، دسترسی  با سهول 
مثال،  طور ب سلاسی بگذارد.  طدارای رواب های شرک  سوء روی تسلاسی ممکن اس  تأثلرا تبارد در دظر داش  ک  ارتباطا

دموده و  تغللر فشفا، اطالعات ارائ شرک  در  مشی خطسپر محافظتی محسوب شده و  سلاسی برای شرک  دوعی تارتباطا
)خللف  سلطادی و همکاران،  ، سلاسی خواهد داش ارتباطاتبدونِ  های شرک دسب  ب   تری پارلنادام ، کلفل  اطالعاتی  در

6331.) 
شود وجود سلستم کنترل داخلی  مالی از سلستم حسابداری اتخاذ می اطالعاتبلشتر تصملمات مدررر  با اتکا بر  ازآدجاک 

همچنلن  دهد میب  مدررر  ارائ   ،تصملمات اس  گود  ارنحسابداری را ک  مبنای اخذ  اطالعاتی قوی قابلل  اتکا
( دلز دشان 1261) 6. دتارج تحقلق رلنگ(6333)قائمی، . باشد میداخلی قوی بر دحوه رسلدگی حسابرسان اثرگذار  های کنترل

دهد. درواقع بر  های دمارندگی تح  تأثلر قرار می هزرن دهد ک  افشای اطالعات کنترل داخلی، مدررر  سود را از طررق  می
ک  ممکن اس  تح  عدم تقارن اطالعاتی ب  دللل روابط سلاسی  -تر های با کنترل داخلی ضعلف شرک اساس ارن تحقلق 

در احتماالً فاقد رک دظام سنجش کلفل  قوی و کارآمد هستند؛ دردتلج  در چنلن شرارطی احتمال تقلب  -باالتر باشد
صورت  ها داخلی ب  شود ک  کلفل  کنترل رابد؛ پس چنلن فرض می اطالعات مالی توسط مدرران و مدررر  سود افزارش می

 معکوس با مدررر  سود در ارتباط اس .
 

 پيشينه پژوهش
 مالی رماددگیک  د دادد سود دشان مدررر  و داخلی کنترل مالی، ( در تحقلقی با عنوان درماددگی6333حبلب زاده و جوراری )

 مالی بلن درماددگی رابط  داخلی کنترل ک  شد مشاهده تحقلق دتارج درگر در همچنلن و دارد معناداری تأثلر سود مدررر  بر
( ب  بررسی تأثلر محلط اطالعاتی بر مدررر  سود با 6331) هنزائی و همکاران حلدرزاده .کند می تعدرل را سود مدررر  و

تر اس .  های با منافع دوگاد ، محلط اطالعاتی ضعلف دهد ک  در شرک  های پژوهش دشان می رافت  منافع دوگاد  پرداختند.
عالوه بر ارن، دتارج پژوهش دشان داد ک  مدررر  سود بر محلط اطالعاتی تأثلر معنادار و معکوس دارد. ب  عبارتی، مدررر  

ن داد ک  منافع دوگاد  تأثلر معناداری بر ارتباط بلن مدررر  دهد. دتارج پژوهش دشا سود، کلفل  محلط اطالعاتی را کاهش می
 سود با ها شرک  سلاسی ارتباطات بلن رابط  بررسی( در 6331) رودپشتی و همکاران رهنمای .سود و محلط اطالعاتی ددارد

 سود و سلاسی تباطاتار دهد ک  بلن تهران دشان می بهادار اوراق بورس در شده پذررفت  های شرک  در سهام بازده و دقدی
. رابد می افزارش تقسلمی دقدی سود سلاسی، ارتباطات افزارش با عبارتی ب . دارد وجود داری معنی و مثب  رابط  سهام دقدی

( در 6331) و پهلوان فغادی .اس  سهام بازده و سلاسی ارتباطات بلن دار معنی و مثب  رابط  بلادگر تحقلق های رافت  همچنلن
دمارندگی  های دشان داد ک  هزرن  های داخلی و مدررر  سود های دمارندگی بر رابط  بلن کنترل نوان تأثلر هزرن تحقلقی با ع

داخلی و مدررر   های کنترل. بلن کلفل  دمارد میرا تعدرل  ها شرک داخلی و مدررر  سود  های کنترلرابط  ملان کلفل  
ارن ارتباط معکوس در شرارط وجود  د.دار وجود معکوس  دگی رابطدمارن های هزرن در شرارط عدم وجود  ها شرک سود 
 کارگلری بر ب  ها شرک  سلاسی روابط ( ب  بررسی اثر6331) مهربادپور و همکارانگردد.  میدمارندگی تشدرد  های هزرن 

 موجب معناداری رطو ب  سلاسی، روابطدتارج پژوهش حاکی از آن اس  ک   وابست  پرداختند. اشخاص با غلرعادی معامالت
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 روابط آمده، دس  ب  تجربی شواهد اساس بر همچنلن،. شود می وابست  اشخاص ب  غلرعادی فروش و اعتبار اعطای کاهش
 روابط وجود، باارن. دهد می کاهش معناداری طور ب  را وابست  اشخاص ب  غلرعادی اعتبار اعطای طررق از سود مدررر  سلاسی،
 ددارد. وابست  اشخاص ب  غلرعادی فروش طررق از سود مدررر  بر معناداری تأثلر سلاسی

 سود مدررر  روش از استفاده با ها درصد شرک  12( در تحقلقی با عنوان دشان داددد بلش از 1212) 6فشکی و همکاران
 و ها قلم  عمومی سطح تغللر و دارد وجود رابط  واقعی سود مدررر  و سلاسی ارتباط ادد و بلن سود را مدررر  کرده، تعهدی
 سلاسی ارتباط از مستقل تعهدی سود مدررر  های روش همچنلن،. گذارد می تأثلر رابط  بر ارن اقتصادی های شاخص
بود. وادگ و  مختلف های دول  استقرار دللل ب  کالن اقتصاد های شاخص و ها قلم  عمومی سطح تعامل تأثلر و ها شرک 

 چلن با در سود مدررر  های استراتژی زملن  در ها شرک  های گزرن  و سلاسی ان روابط( در تحقلقی با عنو1212) 1همکاران
 چلنی، در ذکرشده های شرک  سود مدررر  های استراتژی ادتخاب بر سلاسی روابط و دول  مالکل  تأثلر چگودگی بررسی
 دتارج. کنند تعهدی بلشتر استفاده میاز مدررر  سود اقالم  مرکزی های شرک  ورژه ب  و دولتی های شرک  داددد ک  دشان

 سود مدررر  های استراتژی از ها احتماالً سارر شرک  ب  دسب  با روابط سلاسی بلشتر  های شرک  ک  دهد می دشان همچنلن
 اروان لوشمی و اه .آدها بلشتر اس  در سود مدررر  سطح ک  طوری ب  کنند، می اس ، استفاده تشخلص قابل کمتر واقعی ک 

 های شرک داد ک   ادجام داددد. دتارج دشان ، مالکل  خادوادگی و کلفل  سودسلاسی ( پژوهشی با عنوان ارتباطات1261)
های غلر وابست  داردد. دتارج همچنلن دشان  تری در مقارس  با شرک  توجهی کلفل  سود پارلن طور قابل ب  سلاس  ب وابست  

های غلر وابست  داردد. عالوه بر ارن مالکل   سود باالتری در مقارس  با شرک  های خادوادگی دارای کلفل  دهد ک  شرک  می
های ارتباط  خادوادگی تأثلر منفی بر ارتباطات سلاسی و کلفل  سود دارد. ارن بدان معنی اس  ک  مالکل  خادوادگی هزرن 

 تأثلر بررسی تحقلق خود تح  عنوان در 3(1261بخشد وادگ و همکاران ) سلاسی را کاهش داده و کلفل  سود را بهبود می
گلری  تعهدی را بررسی کرددد. آدها ب  ارن دتلج  اقالم بر مبتنی سود مدررر  و واقعی سود مدررر  بر سلاسی ارتباطات

 همچنلن و اس  تأثلرگذار اختلاری تعهدی اقالم اساس بر سود مدررر  های مؤلف  بر ها شرک  سلاسی ارتباطات رسلددد ک 
ر تحقلقی تح  عنوان افشای د (1261) 4جی و همکاران .اس  مدررر  سود تأثلرگذار های مؤلف  بر ها شرک  سلاسی تارتباطا

ک  کلفل  سود رابط  معناداری با افشای  داوطلباد  ضعف کنترل داخلی و کلفل  سود: شواهدی از چلن ب  ارن دتلج  رسلددد
 با مرتبط داخلی کنترل ضعف افشای داوطلباد  هم ک  دهد میدتارج دشان  بر ارن عالوهداوطلباد  ضعف کنترل داخلی دارد. 

 3برام و همکاران .دارد معناداری تأثلر سود کلفل  بر با حسابداری مرتبط غلر داخلی کنترل ضعف داوطلباد  افشای و حسابداری
 دقش سلاسی عی دشان داددد ک  ارتباطاتواق و تعهدی بر مبتنی سود  مدررر  و سلاسی ارتباطات ( در تحقلقی با عنوان1263)

 .داردد واقعی و تعهدی بر مبتنی درآمد مدررر  های استراتژی ادتخاب در مهمی
 

 های تحقيق فرضيه
 وجود دارد. معناداری رابط   سود مدررر   و سلاسی فرضل  اول: ملان ارتباطات
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 دهد. را تح  تأثلر قرار می دسو مدررر   و سلاسی های داخلی رابط  ارتباطات فرضل  دوم: کنترل
 

 روش تحقيق و جامعه آماری
ها، از دوع تحقلقات دلم  تجربی پس روردادی در حوزه  تحقلق حاضر ازدظر هدف کاربردی و ازدظر شلوه گردآوری داده

های  اب ( و مدلتحقلقات اثباتی حسابداری اس  ک  با استفاده از روش رگرسلون چند متغلره )استفاده از روش پادل با اثرات ث
آورد دورن و  افزار تدبلر پرداز و ره ها، از طررق درم های مالی شرک  اطالعات مربوط ب  صورت شده اس . اقتصادسنجی ادجام

 EVIEWS9افزارهای  های از درم وتحللل داده و برای تجزر  شده اس  آوری های ارنتردتی بورس اوراق بهادار تهران جمع پارگاه
در رک بازه  بازار سرمار  ارراندر  شده پذررفت های  شامل کلل  شرک  جامع  آماری پژوهش .ده شده اس استفا SPSS23و 

ک  با استفاده از روش حذف سلستماتلک و بعد از مددظر قرار دادن  باشد می 6331-6331طی دوره زمادی سال   1زمادی 
  ؛دددعنوان جامع  آماری ادتخاب ش شرک  ب  641معلارهای زرر تعداد 

 در بورس فعال باشد؛ 6331 شده و تا پاران سال در بورس پذررفت  6331شرک  قبل از سال  .6
 اسفند باشد و طی زمان تحقلق تغللر سال مالی دداشت  باشد؛ 13. سال مالی شرک  منتهی ب  1
 ؛للزرنگ و دهاد مالی دباشد ، بادکداری،گذاری سرمار فعالل  اصلی شرک  . 3
 و رددلاز در بخش تعررف متغلرها در دسترس باشد. اطالعات مو4
 د.تغللر سال مالی دداده باش مطالع  موردشرک  در دوره . 3
 

 متغيرها و مدل تحقيق

 EM مدررر  سود متغير وابسته؛
 یرلگ مدل برای اددازه نرتر یقو( 6336) 1جودز شده لر، مدل تعد(6334) 6درگران بر اساس مطالعات ادجام شده توسط دچاو و

در  ارن اساس در تحقلق حاضر از مدل مذکور برای محاسب  اقالم تعهدی اختلاری استفاده شده اس . بر.  مدررر  سود اس
 گردد: جودز ابتدا کل اقالم تعهدی ب  شرح زرر محاسب  می شده لرمدل تعد

 
         

 TAit:  شرک   اقالم تعهدیکلi  در سالt 

Eit :  برای شرک   رمترقب لسود قبل از اقالم غi در سالt   

OCFit : دقدی حاصل از عمللات برای شرک   یها انرجرi  در سالt  

، از طررق فرمول زرر یارلاخت رلمنظور تعللن اقالم تعهدی غ ب                پس از محاسب  کل اقالم تعهدی، پارامترهای
 :شودد یآورد مبر
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 ک  در آن:
TAit:  شرک اقالم تعهدیکل  i در سالt  
At-1: شرک   یها ریارزش دفتری کل داراi در پاران سال t-1 

 t-1و tبلن سال  i: تغللر در درآمد فروش شرک          

 tدر سال i  و تجهلزات داخالص شرک  آالت نل، ماشاموال :        

 اثرات دامشخص عوامل تصادفی  :      
   i شرک  ی : پارامترهای برآورد شده

ب  شرح ، اختلاری از طررق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذرل اقالم تعهدی غلر              پارامترهای ی س از محاسب پ
 شود : زرر تعللن می

 

   
 ک  در آن : 

  tدر سال iاقالم تعهدی غلر اختلاری شرک   :        
  t-1و tبلن سال i دررافتنی شرک   یها : تغللر در حساب        

 شود.                                         می صورت زرر محاسب  ب  NDAپس از تعللن  (DAاقالم تعهدی اختلاری )  ردردها 

                                                                                 
از هر دو  توادند یمشود زررا مدرران  از مدررر  سود استفاده می شاخصی عنوان ب از قدر مطلق اقالم تعهدی اختلاری   ردردها
                                                           .دمارند دظر اعمالافزارشی و کاهشی در سود  جنب 

  PCONسلاسی ارتباطات؛ متغير مستقل

ک  اگر حداقل رکی از  طوری شود. ب  گلری می زی اددازهوسلل  رک عامل مجا ( ب 1261) مطالع  حبلب و همکاران مطابق با
 در غلر ارن های وابست  ب  دول  باشد مقدار رک و تر( از شخصل  درصد را بلش 62سهامداران عمده شرک  )با مالکل  

 شود. صورت صفر اعمال می

 متغير تعدیلگر؛

 های کنترلبااهمل   عفض طاز دقا ،(6334اران )ب  پلروی از مطالعات جاورد و همک داخلی های کنترلجه  سنجش کلفل  
 تنها. با توج  ب  ارنک  در گزارش حسابرسی آرد میک  از گزارش حسابرسان مستقل ب  دس   گردد میاستفاده  (ICW)داخلی 

بالً در ق سک  حسابرعف ض اطهم  دق ارائ گردد و از  می ئ ارا طعنوان بند شر های داخلی شرک  ب  بااهمل  کنترل عفض طدقا
های  کنترلدقاط ضعف عنوان  ب  طمربو طهم  بندهای شر حاضرگردد. در تحقلق  دام  مدررر  ب  آدها پرداخت  اس  پرهلز می

داشت  باشد عدد رک و  های داخلی اگر شرک  حداقل رک ضعف در سلستم کنترل صورت بدرنر گرفت  شده اس . ظداخلی در د
 .د بوددر غلر ارن صورت مقدار آن صفر خواه

 همچنلن تأثلر متغلرهای کنترلی زرر دلز بر ارن رابط  بررسی شده اس :
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باشد های آن شرک  میها رک شاخص از چگودگی سودآوری شرک  وابست  ب  کل داراریبازده داراری :ROA بازده دارایي

ش از هک  ما در ارن پژوشود می انصورت درصد بل ک  ب  شود؛و از طررق تقسلم سود ساللاد  ب  کل داراری شرک  محاسب  می
  فرمول زرر استفاده دمودرم.

ROA=
    سود را زران عمللاتی

کل داراری شرک 
 

 شود. در پاران سال محاسب  می های شرک از طررق لگاررتم طبلعی ارزش دفتری کل داراری ک  :SIZE اندازه شرکت

 آرد.  دس  می ها ب  راریدا کل ب ها  از طررق تقسلم کل بدهیک   :LEV اهرم مالي

    
    

  
 

 آرد. دس  می جمع حقوق صاحبان سهام ب  تقسلم سود خالص بر از ک : ROE بازده حقوق صاحبان سهام
 های  پژوهش ب  شرح زرر ارائ  خواهد شد. بر ارن اساس مدل

 مدل اول:

EM =β0+β1 PCON +β2 Size +β3 LEV +β4 ROA +e  
 مدل دوم:

EM =β0+β1 PCON +β2 ICW  + β3 PCON  * ICW  + β4Size +β5 LEV +β6 

ROA +e   
 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفي متغيرهای پژوهش

 دهد. سی دشان میرهای توصلفی متغلرهای پژوهش در طی زمان مورد بر ، آماره6جدول 
 آمار توصيفي متغيرها (:9) جدول

 اکندگیهای پر شاخص های مرکزی شاخص دام و تعداد متغلرها

 بلشلن  کملن  ادحراف معلار ملاد  ملادگلن عالم  اختصاری متغلرها

 EM 23/2 23/2 23/2 23/2 11/2 سود مدررر 

 SIZE 31/64 61/64 43/6 31/62 14/63 شرک  اددازه

 LEV 12/2 11/2 16/2 24/2 33/6 مالی اهرم

 ROE 61/2 64/2 63/2 32/2- 16/2 ها داراری بازده

 ICW 36/2 6 43/2 222/2 222/6 کنترل داخلی

 
 سياسيتوزیع فراواني متغير ارتباطات  (:2)جدول 

عالم   دام متغلر
 اختصاری

 عدم وجود وجود

 درصد تعداد درصد تعداد

 PCON 363 11/32 121 61/13 ارتباطات سلاسی

ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti , ti , ti , ti , ti , ti ,

ti , ti ,
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درصد از  32طالع  را ب  عبارتی در م دمود  مورد 363در ، مطالع  موردشرک   -سال 6211، از 1با توج  ب  دتارج جدول 
 بوده اس . دول  ب  وابست  های شخصل  از( تر بلش را درصد 62 مالکل  با) شرک  عمده ها، سهامداران شرک 

 

 انتخاب مدل اول
ها رکسان اس   های ترکلبی با دو حال  کلی روبرو هستلم. در حال  اول عرض از مبدأ برای کلل  شرک  در ادتخاب مدل داده

ها متفاوت اس  ک  در ارن حال  روش پادل  عرض از مبدأ برای تمام شرک  ک  در ارن صورت با روش پول و در حال  دوم
 کنلم. للمر استفاده می -اساری دو حال  مذکور از آزمون افشود. برای شن ادتخاب می

 و آزمون هاسمن )مدل اول( آزمون چاو یا ليمر (:3)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون دوع

 F 43/1 2222/2 مرلل F آزمون

 2 34/661 2222/2 هاسمن آزمون

 
بنابرارن فرض صفر رعنی برابری  باشد؛ می 23/2دو برای مدل کمتر از  -و آماره کای Fمقدار احتمال آماره  3با توج  ب  جدول 
را س  برای ادتخاب الگوی اثرات ثاب  شود، بنابرارن استفاده از روش پادل ارجحل  دارد. لذا الزم ا رد میعرض از مبدأها 

دهد ک  روش مورد استفاده پادل با اثرات ثاب   اثرات تصادفی آزمون هاسمن ادجام شود. دتارج آزمون هاسمن دلز دشان می
 باشد. می

 تحقيق نتایج برآورد مدل اول(: 4)جدول 
 مقدار احتمال t مقدار مقدار ضرارب لرمتغ

PCON 13/2 11/1 261/2 
LEV 21/2 13/4 222/2 

SIZE 31/2- 16/1- 222/2 
ROA 11/2- 11/1- 216/2 

 C ) 263/2 14/1 63/2 )مقدار ثاب 

 F 222/2   مقدار احتمال F 11/66 مقدار

R)ضررب تعللن
2
 11/6 دوربلن واتسون 4611/2 (

 3311/2 شده لرتعدضررب تعللن 

 
و  دار اس  ( رعنی معنی261/2بوده ) 23/2تر از  کوچک روابط سلاسیمربوط ب   tآماره ، 4 شده در جدول بر اساس دتارج ارائ 

ر داحل  رد فرض صفر قرار د tباشد ارن مقدار آماره  می 11/1برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( مثب  می13/2ضررب آن )
تأثلر مثب  و  سلاسی دار و مثب  اس  رعنی روابط در مدل پژوهش معنی سلاسی توان گف  روابط نابرارن میب گلرد. می

دار و مثب  بلن ارن دو  ی معنی معناداری بر افزارش مدررر  سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختلاری دارد. ب  دللل وجود رابط 
 گردد. متغلر، فرضل  اول پژوهش تائلد می
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 ل دومانتخاب مد
 و آزمون هاسمن )مدل دوم( آزمون چاو یا ليمر (:3)جدول 

 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون دوع

 F 13/63 2222/2 مرلل F آزمون

 2 31/13 223/2 هاسمن آزمون

 
بنابرارن فرض صفر رعنی  باشد؛ می 23/2دو برای مدل کمتر از  -یو آماره کا F، مقدار احتمال آماره 3با توج  ب  جدول 

دهد ک   شود، بنابرارن استفاده از روش پادل ارجحل  دارد. دتارج آزمون هاسمن دلز دشان می برابری عرض از مبدأها رد می
 باشد. روش مورد استفاده پادل با اثرات ثاب  می

 نتایج برآورد مدل دوم تحقيق(: 6)جدول 
 مقدار احتمال t مقدار مقدار ضرارب رمتغل

PCON 13/2 11/1 261/2 

ICW 236/2 63/4 222/2 
PCON  * 

ICW 
266/2 61/3 222/2 

LEV 61/2 61/4 222/2 
SIZE 31/2- 41/3- 222/2 

ROA 11/2- 41/1- 211/2 

 C ) 222/2 31/3 61/2 )مقدار ثاب 

 F 222/2   مقدار احتمال F 31/1 مقدار

R)لنضررب تعل
2
 11/6 دوربلن واتسون 3113/2 (

 3111/2 شده لرتعدضررب تعللن 

 

بوده  23/2از   تر کوچک (PCON * ICW)مربوط ب  متغلر  tآماره  یدار یمعن، سطح شده در جدول بر اساس دتارج ارائ 

لرد. متغلر کنترل داخلی گ ( در داحل  رد فرض صفر قرار می61/3(. همچنلن مقدار آماره آن )266/2( و ضررب آن )222/2)
توان دتلج   شود؛ بنابرارن می دهد باعث افزارش مدررر  سود می کند ک  دشان می درواقع ضعف کنترل داخلی را محاسب  می

شود؛ دردتلج  فرضل  دوم  های داخلی و تأثلر آن بر ارتباطات سلاسی، باعث کاهش مدررر  سود می گرف  ک  افزارش کنترل
 گلرد. رار میپذررش ق دلز مورد

 

 گيری حث و نتيجهب
شرک   641سود، بر اساس اطالعات  مدررر  و سلاسی روابط ملان رابط  بر داخلی های کنترل دقش در ارن تحقلق ب  بررسی

پرداخ . دتارج فرضل  اول دشان داد ک  ارتباطات سلاسی  6331-6331شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمادی  پذررفت 
دارای ارتباطات  های شرک افعی ک  دهد ک  من درواقع ارن دتلج  دشان میر مثب  و معناداری بر مدررر  سود دارد. تأثل
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کن ها مم کنند. مدرران ارن شرک  مخارجی اس  ک  برای داشتن آن صرف می کنند بهلش از ب میسلاسی از ارن روابط کس
را گمراه کنند. در ارن صورت، منافع ارن  گذاران سرمار عمدی  طور ب ی، از ارتباطات سلاسبر مدررر  سود داشی  ا تأثلراس  ب

فاقد  های شرک دارای ارتباطات سلاسی در مقارس  با  های شرک . همچنلن شود میحاصل  گذاران سرمار  هزرن ارتباطات با 
و عملکهرد  شودد میار سرمار  متحمل سلاسی خود، فشار کمتری را از سوی باز پشتواد برخورداری از  واسط  ب  ارن دوع روابط،

عمده تابع اههداف سلاسهی،  طور ب ها باشد،  اسی بلش از آدک  در راستای اهداف و منافع واقعی ارن شرک ن سلمهدررا
همچنلن از ارن دتلج  . کلفل  اطالعات حسابداری دلز دگرادی کمتری داردد درباره، رو ازارن. گلرد میفردی قرار  اجتمهاعی و

کنند تا ب  هر طررق ممکن  مدت داردد لذا تالش می گلری کوتاه های دولتی افق تصملم توان استنباط کرد ک  مدرران شرک  می
ازجمل  دستکاری و مدررر  سود، عملکرد دوره جاری و دردتلج  پاداش خود را افزارش دهند. عالوه بر ارن روابط و دفوذ 

های مدرران را دلز در ارتباط مدررر  سود تح  تأثلر  گذارد، بلک  ادگلزه ادی تأثلر میتنها بر وضعل  مالی بنگاه اقتص سلاسی د 
های فلشکی  ابق با رافت . ارن دتلج  مطشود های چشمگلری در کلفل  گزارشگری مالی می دهد و سبب تفاوت قرار می

 .باشد می( 6331) مکارانه و  برددق ارمادیو  (1263) راما و همکارانب، (1212مکاران )وادگ و ه(، 1212)
توادند باعث کاهش مدررر  سود شودد و همچنلن با تأثلر بر ارتباطات  های داخلی می دتلج  فرضل  دوم دشان داد ک  کنترل
های داخلی درواقع منجر ب  بهبود کلفل  گزارشگری مالی و دردهار  دلل  دهند. کنترل سلاسی دلز مدررر  سود را کاهش می

های  عالوه کنترل شودد. ب  طلباد  می های فرص  ها در خصوص اثربخشی اقدامات مربوط ب  دظارت بر فعالل  ب  اهداف شرک 
های دارای رابط  سلاسی  توادند امتلازات شرک  شودد، می جه  ک  باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی می داخلی ازآن

راستا با دتارج فغادی و  ای هم اددازه شودد. ارن دتلج  تا یجه  باعث کاهش مدررر  سود م تر را تضعلف کنند و ازارن گسترده
 باشد. ( می1261( و جی و همکاران )6331پهلوان )

 و مختلف های شرک  سهام تحللل درباره گلری تصملم هنگام شود می پلشنهاد مالی تحلللگران ب  با توج  ب  دتارج فرضل  اول
 روابط تأثلر عل  ب  ک  چرا کنند توج  آن در سلاسی اشخاص دفوذ زانمل و شرک  مالکل  دوع ب  آن سود کلفل  بررسی
 و بلندمدت دگاه ادتخاب مورد در توادند می آن، از داشی آتی و دقدی سودهای دردتلج  و تعهدی اقالم کلفل  بر سلاسی
برای  ضل  دوم پلشنهاد می شودفر دتارج  با توج  ب کنند. همچنلن  ای بهلن  گلری تصملم سهام خررد ب  دسب  خود مدت کوتاه

افزارش تعداد اعضای کملت  حسابرسی و شود تا از طررق  مدررر  پلشنهاد می ای طلباد  فرص ای هاز بروز رفتار جلوگلری
تفکلک محتواری مدررر  از مالکل  در  های داخلی کارآمد و ام کنترلظاستقرار دتقور  سطح تحصلالت آدها و همچنلن 

 .ارت شودظملکرد مدرر دعسهامداران بر  خواهی حسابوم پاسخگوری مدرر و راستای تقور  مفه
 

 منابع 
 تأملن  های محدودر و کاهش  گذاری سرمار  سلاسی بر ارتباط اثربررسی  ،(6331) ،جللل ،احمدی گورجی ،اعتمادی، حسلن

 .13-4 صص ،34ه حسابداری و حسابرسی، شمار در بورس اوراق بهادار تهران، تحقلقات مالی
 61 سال حسابرسی، دادش سود، مدررر  بر سلاسی عوامل تأثلر بررسی ،(6331) ،طاهر هاشمی، محمد، برددق، ارمادی، 
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 طمشرو کاری محافظ بررسی تأثلر کلفل  کنترل داخلی بر  ،(6334) ،، مهدیصالحی عرب، جاورد، محسن ،جاورد، دارروش 

  .636-613، صص 11، شماره 1دوره  ،بهادار تهران، حسابداری مالیق اورا سبور در شده پذررفت  های شرک در 
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