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 چکیده
 مديريت چنانچه. باشد سودمند يا و مضر شركت ارزش براي ميتواند آن از مديران استفاده چگونگي بر مبتني سود مديريت

 در اطمینان ايجاد. شد خواهد شركت ارزش افزايش به منجر ،باشد سهامداران منافع جهت در و نبوده فرصتطلبانه سود
 رو ينازا. گردد مي بنگاه در ذينفع طرفین بین منافع تضاد كاهش همچنین و اطالعات تقارن عدم بهبود سبب داخلي هاي كنترل

اين موضوع هست كه چگونه درماندگي مالي بر مديريت سود تأثیر دارد و همین طور چگونه كنترل  بررسيهدف اين پژوهش 
 يها سالطي تهران  بهادار اوراق بورس در فتهپذير هاي شركت كند. نمونه آماري تحقیق رابطه فوق را تعديل مي ،داخلي
تركیبي با  يها دادهبراي بررسي فرضیه از رگرسیون خطي چند متغیره و  شركت است. 040با نمونه مشتمل بر  0981تا  0981

 كه ددا نشان نتايج تحقیق فرضیه آزمون نتايج به توجه با است. شده استفاده يافته یمتعماستفاده از مدل حداقل مربعات 
 بین رابطه داخلي كنترل كه شد مشاهده تحقیق نتايج ديگر در همچنین و دارد معناداري تاثیر سود مديريت بر مالي درماندگي
 .كند مي تعديل را سود مديريت و مالي درماندگي

 درماندگي مالي، كنترل داخلي، مديريت سود. :کلیدی واژگان

 

 مقدمه
 مشکالت بروز صورت در سرمايه بازگشت به نسبت اجرايي ضمانت كه دارند تمايل ذاريگ سرمايه به صورتي در گذاران سرمايه

 درماندگي. سازد نگران گذاري سرمايه به نسبت را گذاران سرمايه تواند مي كه است موضوعي مالي درماندگي. باشد داشته وجود
. باشند مي آن نگران همیشه ولي نداشته، را آن انتظار مالي هاي صورت كنندگان استفاده از يک هیچ كه است عواملي از مالي

 ذينفع افراد ساير و مشتريان طلبکاران، كاركنان، سهامداران، مديريت، بر زيادي تأثیر كه است رويدادي مالي درماندگي
 و مالي پريشاني دچار تحقیق اين در شده ارائه تعاريف طبق كه دارند وجود هايي شركت بهادار، اوراق بورس در. گذارد مي
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 اند شده انحالل و مالي درماندگي به منجر درنهايت
 سطح به دستیابي توان جهاني، تجارت آن از پیروي تبع به و فنّاوري و محیطي شگرف تحوالت به توجه با امروز جهان در

 كه هست بیشتر سود به دستیابي در مؤسسات تمايل تحوالت اين از يکي. است شده فراواني ابهامات دچار عملکرد از مطلوب
 هاي گذاري سرمايه طريق از خود هاي فعالیت گسترش و المللي بین و ملي سطح در متعددي عوامل با رقابت به آن از پیروي به

 و مالي مديريت درزمینه شده مطرح موضوعات ترين مهم از يکي(. 0981 مقدم، غیوري و محمودآبادي)اند پرداخته جديد
 از يکي. دهند تشخیص نامطلوب هاي فرصت از را گذاري سرمايه مطلوب هاي فرصت گذاران سرمايه كه است اين حسابداري،

 مالي وضعیت و شرايط ارزيابي براي نقدينگي سطح به توجه و مالي درماندگي بیني پیش گذاران، سرمايه به كمک هاي راه
 آن تبع به و مالي درماندگي دچار مختلف كشورهاي در كه هايي شركت تعداد. است اقتصادي هاي بنگاه و ها سازمان

 چنین درباره هايي راه يافتن و موضوع اين پیرامون بحث به را سرمايه بازار فعاالن و محققان توجه اند شده ورشکستگي
 و مالي اطالعات از انبوهي حجم میان در بلکه دهد نمي نشان سرعت به را خود مالي درماندگي. است كرده معطوف وضعیتي
 كه است مسائلي از يکي و دارد مردم اعتماد و اقتصاد بر مخربي بسیار آثار مالي بخش در و كند مي پنهان را دخو غیرمالي

 هاي فرصت از گیري بهره عدم و منابع رفتن هدر به ها، شركت مالي درماندگي. شود ها شركت ورشکستگي به منجر توان مي
 به تعهدات ايفاي در كه گردد مي تلقي مالي درمانده زماني شركت يک مالي، حوزه در. شود مي منجر گذاري سرمايه

 هاي دارايي بخش در نقد وجه كمبود شود؛ مي مالي درماندگي دچار شركتي كه زماني. شوند مشکل دچار اعتباردهندگان،
 ترجیح است، موجود كه تورمي موقعیت علت به ايراني هاي شركت بیشتر ترازنامه چپ سمت در ها بدهي تورم يا و ترازنامه

 تلقي تورم برابر در مقاومت سپر رايجي پديده چنین هرچند. كنند تبديل ديگر هاي دارايي به را خود نقد وجه تا دهند مي
 شود، مي وارد لطمه سازمان اعتبار به و شده درمانده بدهي سررسید در ها شركت كه است اين آن ثانويه اثر لیکن شود، مي

 مديريت سوي از همواره اند شده مواجه ورشکستگي و مالي درماندگي با كه هايي شركت لباغ كه است داده نشان تجربه
 .(9109 ،0همکاران و ساركاني احمدي) اند برده رنج نقد وجه كنترل در ضعف آن از تر مهم نیز و گردش در سرمايه

حتي اگر اين فعالیت ها  .اردد اشاره شده گزارش سود دستکاري جهت در شركتها مديران تالش به معموالً سود مديريت
)بیکر و  بگیرند نشأت پاداش قراردادهاين براي بهره برداري از مديرا فرصت طلبياز  ميتوانند ،باشند مقررات با مطابق

 از و كنند گزارش بیشتر را سود ،شركت عملکرد دادن نشان بهتر براي ميتوانند مثال مديران عنوان (. به9101، 9همکاران
 سهام خريد اختیار طرحهاي از مزايا كسب براي را سود يا و گردند بهرهمند سود بر مبتني پاداش مانند نگیزشيا پرداختهاي

 كه كنند استدالل افراد برخي دارد امکان وجود اين با .يابد كاهش سهام جاري قیمت بدينوسیله تا دهند كاهش كاركنان
 براي سود را يا ( و9102، 9)داتا كنند استفاده معیني اطالعات همخابر جهت در را سود تکنیکهايمديريت ميتوانند مديران
 براي ميتواند آن از مديران استفاده چگونگي بر مبتني سود مديريت (. بنابراين9102، 4)ماگراس كنند هموار ،آن نوسان كاهش
 به منجر ،امداران باشدسه منافع جهت در و نبوده فرصتطلبانه سود مديريت چنانچه .باشد سودمند يا و مضر شركت ارزش

 باالتري ارزش ،ميكنند هموار را خود سود كه شركتهايي راستا اين (. در9102، 2)پورنسیت شد خواهد شركت ارزش افزايش
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 ناشي سود مديريت اگر (. اما0982)موسوي،  كنند خواهند داشت هموار نميرا  خود سود كه شركتهايي به نسبت
 (.0982)تقوي و همکاران،  كاهش ارزش شركت خواهد شدمديران باشد منجر به ازفرصتطلبي 

هاي داخلي در جهت افزايش اعتماد  هايي همچون انرون و وردكام، كنترل هاي مالي شركت در دو دهه اخیر و در پي رسوايي
، 9119سلي در سال گذاران قرار گرفته است. قانون ساربینز آك هاي مالي، مورد توجه قانون گذاران به قابلیت اتکاي صورت سرمايه
توانند به راحتي از كیفیت سیستم كنترل  گذاران مي ها را ملزم به انتشار گزارش كنترل داخلي كرده است. از اين رو، سرمايه شركت

دستورالعمل پذيرش  09و در راستاي ماده  0980داخلي شركت مطلع شوند. در كشور ما نیز سازمان بورس اوراق بهادار در سال 
هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  العمل كنترل ق بهادار تهران، اقدام به انتشار دستوربورس اورا

 (.0982، و همکاران كرده است )حاجیها
ه هاي داخلي سبب بهبود عدم تقارن اطالعات و همچنین كاهش تضاد منافع بین طرفین ذينفع در بنگا ايجاد اطمینان در كنترل 

هاي موجود  گردد و همچنین فرآيندهاي داخلي از طريق وجود ضعف  گردد، زيرا جريان اطالعات بصورت كامل و شفاف ارائه م مي
تواند  هاي داخلي مي دهند. در نتیجه كنترل هاي كنترل داخلي امکان بروز رفتارهاي فرصت طلبانه به مديريت را نمي در سیستم

بهبود بخشد و ثانیاً تقارن اطالعات را افزايش دهد و ثالثاً باعث كاهش تضاد منافع و نظارت بیشتر  اوالً كیفیت گزارشگري مالي را
گذاري منابع بکار رفته  هاي داخلي باعث افزايش كارآمدي سرمايه رود كه از يک طرف كنترل بر مديريت گردد. در نتیجه انتظار مي

گذاري با بهبود وضعیت كنترل داخلي تعديل گردد  گذاري و كم سرمايه شده و از طرف ديگر ناكارآمدي ناشي از بیش سرمايه
 يگذار هيسرما يدهد ناكارآمد ي( كه نشان م9109) 0و ژانگ دهالیوالچنگ، (. 0981)رضوي عراقي، جهانشاد و مستوفي، 

 نیاطالعات از ب يفشاپس از ايي كه داراي ضعف كنترل داخلي نیستند ها نسبت به شركت داراي ضعف كنترل داخلي يها شركت
را  يخارج هيكه سرما نديهر دو فرآ ديشركت ها با يگذار هيدرک رفتار سرما ي( معتقدند كه برا0882) 9ويو راو سيرود. هر يم

 دهالیوال و ژانگ ،و چنگ (9118) 9يو ورد يالری، هبیدله. ردیشود را در نظر بگ يو آنچه كه از آن استفاده م دده يم شيافزا
مطابق با مطالب بیان شده  شود. يناكارآمد م يگذار هيمنجر به سرما فیضع ياطالعات حسابدار تیفیكه كان دادند نش (9109)

اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع هست كه آيا درماندگي مالي بر مديريت تاثیر دارد و آيا كنترل داخلي اين رابطه را 
 كند؟ تعديل مي

 

 مبانی نظری

 درماندگی مالی
مشکل شود.  دچار اعتباردهندگان، به تعهدات ايفاي در كه شود مي تلقي مالي درمانده زماني شركت يک مالي، حوزه در

 تجربه خطر معرض در بیشتر كار اين با اما شود، استفاده آن عملیات مالي تأمین براي است شركت ممکن يک هاي بدهي
(. بنابراين اگر درماندگي مالي شركت بهبود نیابد، به درماندگي مالي 0989و همکاران،  )كردستاني گیردمي قرار مالي درماندگي
 تعهد ايفاي به قادر كه كوچک فروشي خرده مغازه در يک است ممکن (. درماندگي مالي9111، 4شود )هاي گینز منجر مي

 هايزيان و مطلوب دينگينداشتن نق دلیل به بزرگ تولیدي شركت يک در يا و شود مي بسته دلیل بدين و نیست اش اجاره
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توانند  مي كه هستند ها آن زيرا كنند درک خوبي به را درماندگي مالي پديدآورنده علل بايد حسابداران. دهد رخ ساالنه مستمر
 هايواژه مالي ادبیات كننده ارائه نمايند. در هاي پیشگیري حل قبل از وقوع درماندگي مالي، مديريت را از آن آگاه سازند و راه

موفقیت  عدم شکست، مالي، نامطلوب از وضع اند عبارت هاواژه اين از دارد. برخي وجود درماندگي مالي براي غیرمتمايزي
 هاي بدهي كه دهد مي رخ هنگامي غیره. درماندگي مالي و ديون پرداخت قدرت عدم درماندگي مالي، وخامت، واحدت جاري،

 بدين را درماندگي مالي )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون تجاوز كند. در هاي موجود در شركت دارائي ارزش از شركت يک
 و شود ناتوان خود هاي بدهي پرداخت از كه است تجاري شركتي يا بازرگان يک حالت كند: درماندگي مالي مي تعريف شکل
شود و چنانچه ي بازرگانان ميهو مقررات آن تنها دربرگیرند كند. درماندگي مالي عملي را خود بازرگاني هاي پیمان نتواند

 عبارت درماندگي مالي حقوقي، شود. ازنظراشخاص عادي قادر به پرداخت بدهي خود نباشند اصطالحاً به آنان معسر گفته مي
 تواندمي كند، حاصل برائت از درماندگي مالي هرگاه ولي .كند نظر صرف طلبکار نفع به خود دارايي كل از بدهکار كه اين از است

 كه داند مي قانوني اقدامي را، درماندگي مالي فرهنگ (. منوچهر0989و همکاران،  )كردستاني كند آغاز را خود مجدداً كار

 متون در ورشکستگي .شود ضبط طلبکاران سود به خود بدهي پرداخت از عاجز بدهکار يک هاي دارايي طوركلي به آن موجب به
 كه دهدمي رخ هنگامي ورشکستگي است. شده ارائه حقوقي تجاري و ازنظر تعريف چند زير در دارد. مختلفي تعاريف علمي
 كند.  تجاوز شركت در موجود هايدارائي بازار از ارزش شركت يک هايبدهي

 

 کنترل داخلی
شد. براي حمايت از كمیسیون ملي براي پیشگیري از گزارشگري مالي متقلبانه تشکیل  0892كوزو، سازماني است كه در سال 

كارگیري عوامل مختلف براي جلوگیري از تقلبات  هايي جهت بهاين سازمان متعلق به بخش خصوصي بوده و راهنمايي
هاي سهامي عام و حسابرسان مستقل آن، هايي براي شركتكند. همچنین سازمان مذكور توصیهگزارشگري مالي ارائه مي

كند. گذاران در اين حوزه و نیز براي مؤسسات آموزشي منتشر ميقانون( و ساير SEC) براي كمیسیون بورس اوراق بهادار
اي، انجمن حسابداران رسمي آمريکا، انجمن حسابداري آمريکا، انجمن حسابرسي داخلي،  مضافاً كوزو توسط پنج نهاد حرفه

 شود.انجمن حسابداران مديريت و انجمن مديران حمايت مي
منتشر شد. ده سال بعد از انتشار اين چارچوب، پیام  0889شده توسط كوزو در سال  خلي تهیهاولین چارچوب يکپارچه كنترل دا

ها را به تنها سازمان هاي داخلي شکل گرفت. اين قانون نهطور خاص بر روي اهمیت برقراري كنترل قانون ساربنز آكسلي، به
د، بلکه مديران و حسابرسان مستقل را به ارزيابي و گزارش هاي داخلي مؤثر بر گزارشگري مالي ملزم نموايجاد و حفظ كنترل

ر بورس اوراق شده د هاي داخلي ناشران پذيرفتهموجب دستورالعمل كنترل هاي داخلي ملزم كرد. در ايران نیز بهاثربخشي كنترل
شده در  هاي پذيرفتهيره شركتمد به تصويب رسید، هیئت 0980ارديبهشت سال  02بورس ايران كه در تاريخ بهادار تهران و فرا

 و اثربخش مناسب هاي داخليكنترل كارگیري به و استقرار به نسبت شدند مکلف ايران فرابورس و تهران بهادار بورس اوراق
 كنند. درج هاي داخليكنترل گزارش عنوان با گزارشي در را آن نتايج و كرده حاصل اطمینان

مورد استقرار و  موظف شدند در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام، درها نیز حسابرسان مستقل اين شركت
ها منتهي به پايان  هاي بورسي و فرابورسي سال مالي آنكارگیري سیستم كنترل داخلي اثربخش اظهارنظر كنند. شركت به

هاي مالي و گزارش وه بر صورتازآن است، ملزم به رعايت و اجراي اين دستورالعمل شدند و بايد عال و پس 0980اسفندماه 
 كوزو چارچوب هاي داخلي را نیز ارائه كنند.مديره به مجمع عمومي درباره فعالیت و وضع عمومي شركت، گزارش كنترل هیئت
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 و قرارگرفته دنیا سراسر در ايحرفه و محافل هاشركت مديران هیئت توسط ايگسترده صورت به فوق، مورد راهنماي عنوان به
هاي داخلي امري در حسابرسي مستقل نیز، شناخت كنترل .است شده استفاده هاي داخليكنترل ارزيابي و اجرا طراحي، در

هاي ضروري و محتوم است. اين شناخت براي شناسايي انواع تحريفات بالقوه، بررسي عوامل مؤثر بر خطر وقوع تحريف
توان گفت (. مي0998هاي حسابرسي، گیرد )كمیته تدوين استاندارده قرار ميهاي محتوا مورداستفادبااهمیت و طراحي آزمون

شده توسط كوزو را با  هاي داخلي ارائههاي در دسترس ديگر، حرفه حسابداري چارچوب يکپارچه كنترلرغم وجود چارچوب به
هاي مورد طراحي، اجرا و انجام كنترلتوجه به بهنگام بودن آن از جهت در نظر گرفتن چهارچوبي براي مفاهیم اصلي در 

كه آخرين تغییرات آن يا هدايت  هاي متعدد روزرساني داخلي و ارزيابي اثربخشي آن بیشتر از بقیه قبول دارد. همچنین طي به
هاي تجاري و عملیاتي و همچنین منتشر شد، تغییرات واحد 9109شده است و در ماه مي  انجام PWCموسسه حسابرسي 

، مدير حسابداري و عضو 0كنند را مورد پوشش قرار داده است. به تعبیري جالب بیل اشنايدرها فعالیت مي كه در آن محیطي
اگر به هرگونه مطلبي كه كرده است و يادآور شده است كه:  به اين مطلب اشاره AICPAوگو با  شوراي مشورتي كوزو در گفت

يعني درواقع وي به اهمیت  انگیز است! كنید، بسیار شگفتنده است فکر ميما سال است بدون هرگونه تجديدنظري باقي 91
صراحت اشاره به  هاي سهامي عام، بهلزوم تجديدنظر در متون براثر گذشت زمان تأكید دارد. هیئت نظارت بر حسابداري شركت

هاي عنوان حسابرسي كنترل اخلي بههاي دعنوان معیاري مناسب جهت استفاده در هنگام ارزيابي كنترل چارچوب كوزو به
 شود، كرده است.داخلي كه پیش از گزارش مالي همراه با حسابرسي مالي انجام مي

 

 پژوهشپیشینه 
 ارزش بر مالیاتي برنامه ريزي و سود مديريت ریثأت( پژوهشي را با عنوان بررسي 9108)9ينگساریمروان يات و يدیددن ترم

 .ي انجام دادنددر اندونز 9109-9101در طي سال هاي  تولیديشركت  490در  حسابرسي با نقش تعديلگر كیفیت شركت
كیفیت همچنین  .دارد تأثیر معناداري شركت ارزش بر مالیاتي ريزي برنامه و سود مديريت كه يافته هاي تحقیق نشان داد

ابطه بین برنامه ريزي مالیاتي و ارزش اما بر ر داردن يمعنادار ریثأتحسابرسي بر رابطه بین مديريت سود و ارزش شركت 
  .دارد يمعنادار ریثأتشركت 

كنترل داخلي بر  هاي داخلي براثر بخشي هاي حسابرسي (، در تحقیقي تحت عنوان تأثیر ويژگي9108) 9چانگ و همکاران
رسي داخلي را براي هر تواند عملکرد حساب تر مي به اين نتیجه رسیدند كه  يک تیم حسابرسي داخلي بزرگ عملیات و انطباق

طور مثبتي با كارايي كنترل داخلي بر انطباق و نه  كه صالحیت حسابرس داخلي به دو عملیات و انطباق افزايش دهد درحالي
 عملیات مرتبط است.

(، در تحقیقي تحت عنوان افشاي داوطلبانه ضعف كنترل داخلي و كیفیت سود: شواهدي از چین بر 9101) 4جي و همکاران
به اين  9100-9101شده در بورس اوراق بهادار چین در طي دوره زماني  شركت پذيرفته 0128اي متشکل از  نمونه اساس

دهد  نتیجه رسیدند كه كیفیت سود رابطه معناداري با افشاي داوطلبانه ضعف كنترل داخلي دارد. عالوه بر اين نتايج نشان مي
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با حسابداري و افشاي داوطلبانه ضعف كنترل داخلي غیر مرتبط با  كه هم افشاي داوطلبانه ضعف كنترل داخلي مرتبط
 حسابداري بر كیفیت سود تأثیر معناداري دارد.

شركت در طي  991بررسي رابطه مديريت سود با ارزش شركت در  پژوهشي را با عنوان (9108)0آرمسترانگ و همکاران

 رابطه يک شركت ارزش و سود مديريت بین كه ميدهد شانن آنها نتايجتايوان انجام دادند.  9109 – 9101هاي  سال
 اوراق بورس در شده پذيرفته شركتهاي در سود مديريت كه است معنا بدين اين .دارد وجود قوي بسیار معکوس همبستگي

 استفاده خود شخصي منافع جهت در سود مديريت از شركتها اين مديران و نبوده شركت منافع جهت در تهران بهادار
   كنند.مي

هايي از آلمان، كانادا، اسپانیا، فرانسه، گذاري در شركتدرماندگي مالي بر رفتار سرمايه ریتأث( به تحلیل 9102)9لوپز و همکاران
دهد ها را تغییر ميگذاري آن، رفتار سرمايهها بر شركتايتالیا، برتانیا پرداختند و به اين نتیجه رسیدند كه نفوذ درماندگي مالي 

ي گذار هيسرماهايي گذاري دارند و در پروژههاي كمتري براي سرمايهها با مشکالت مالي باال فرصتدر اين حالت شركتكه 
 كنند كه كمترين ريسک را داشته باشد. مي

 هاي سال طي در شركت 491 روي شركت ارزش با سود مديريت رابطه عنوان با را پژوهشي( 0989) همکاران و تقوي
 بسیار معکوس همبستگي رابطه يک شركت ارزش و سود مديريت بین كه داد نشان ها آن نتايج. دادند جامان 0991 -0989
 و نبوده شركت منافع جهت در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت در سود مديريت يعني. دارد وجود قوي

 .كنند مي تفادهاس خود شخصي منافع جهت در سود مديريت از ها شركت اين مديران
 نتايج. پرداختند شركت ارزش و عملکرد بر داخلي هاي كنترل ضعف نقاط تأثیر بررسي به ،(0981) همکاران و كردلر ابراهیمي

 ضعف نقاط همچنین،. دارد منفي تأثیر شركت بازار ارزش و عملکرد بر داخلي هاي كنترل ضعف نقاط كه دهد مي نشان تحقیق
 .دارد منفي تأثیر شركت ارزش و سود بین بطهرا روي داخلي هاي كنترل
 ايرن  بره  گرذاري  سررمايه  ناكارايي بر داخلي هاي كنترل عمده هاي ضعف تأثیر عنوان تحت تحقیقي در ،(0981) عراقي رضوي
 و گرردد  مري  ها شركت در گذاري سرمايه ناكارايي ايجاد به منجر داخلي هاي كنترل در عمده هاي ضعف وجود كه رسیدند نتیجه

 .سازد مي نمايان را خود ازپیش بیش مديران، توسط سازمان در مؤثر داخلي هاي كنترل سازي پیاده ضرورت درنهايت
 تشرخیص  در نقرد  وجره  جريران  صورت هاي نسبت اطالعاتي محتواي ارزيابي به تحقیقي در ،(0982) گوگردچیان و اسمعیلي

 آماري جامعۀ. اند پرداخته مصنوعي عصبي شبکۀ از استفاده با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت ورشکستگي
 ايرن  برراي . است 0989 تا 0994 هاي سال از زماني دورۀ در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت تحقیق اين

 اليره  سه رسپترونپ تحقیق اين عصبي شبکۀ. شدند انتخاب سالم شركت 49 و ورشکسته شركت 49 شامل شركت 94 منظور
 نقدي جريان نسبت با عصبي شبکۀ مدل تحقیق، نتايج اساس بر. است ديده آموزش خطا انتشار پس الگوريتم روش با كه است

 و سرود  كیفیت نسبت ها، دارايي نقدي بازده نسبت بهره، به عملیاتي نقدي جريان پوشش نسبت جاري، هاي بدهي به عملیاتي
 كره  دهنرد  مري  نشران  ها يافته همچنین،. دارد ايران در ها شركت ورشکستگي به نسبت را بیني پیش قدرت بیشترين آني نسبت
 از قبرل  سرال  سره  و دو يرک،  در ورشکسرتگي  مراحرل  درمجمروع  و درصرد  88 ورشکستگي سال براي مدل بیني پیش دقت

 .است درصد 11 و 92 ،80 دقت با ترتیب به ورشکستگي
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 طري  در شرركت  002 روي شرركت  ارزش برر  سرود  مديريت تأثیر بررسي عنوان با را پژوهشي( 0982) همکاران و جمشیدپور
 حکايرت  شرركت  ارزش و مديريت بین معنادار و مثبت تأثیر وجود از حاكي پژوهش نتايج. دادند انجام 0999-0984 هاي سال
 .كند مي

 آتري  برازده  برر  تعهردي  اقرالم  گرذاري  اثربر مالي درماندگي تأثیر بررسي را، خود تحقیق از هدف ،(0982) همکاران و فروغي
 زماني بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركت 001 شامل تحقیق نمونه. قراردادند سهام آتي بازده و ها دارايي
 آتري  برازده  برر  تعهردي  اقرالم  اثرگرذاري  مرالي  درمانده هاي شركت در كه دهد مي نشان تحقیق نتايج. هست 0984 تا 0992
. اسرت  مرالي  درمانرده  هراي  شركت در( تر واقعي برآوردهاي) تعهدي اقالم بیشتر پايداري از ناشي امر اين است، كمتر ها دارايي

 اقالم كمتر نابهنجاري از ناشي كه است كمتر سهام آتي بازده بر تعهدي اقالم اثرگذاري مالي درمانده هاي شركت در همچنین
 .است مالي درمانده غیر هاي شركت به نسبت مالي درمانده هاي شركت در( كمتر نادرست گذاري قیمت) تعهدي

 

 پژوهش های یهفرض
 معناداري دارد. تأثیر در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتههاي  شركت مديريت سودبر  درماندگي مالي: اولفرضیه 

پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر  هاي فرضیه دوم: كنترل داخلي بر رابطه بین درماندگي مالي و مديريت سود شركت
 معناداري دارد.

 

 روش پژوهش
پژوشه از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ ماهیت، يک پژوهش توصیفي با تاكید بر روابط همبستگي است، زيرا از يک طرف 

تحلیل رگرسیون تعیین مي نمايد. وضع موجود را بررسي  مي كند و از طرف ديگر رابطه بین متغیرهاي مختلف را با استفاده از 
هاي پذيرفته  هاي مالي شركت گیرد و مبتني بر اطالعات واقعي صورت عالوه بر اين در حوزه مطالعات پس رويدادي قرار مي

شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير اطالعات واقعي است كه با روش استقرايي به كل جامعه آماري قابل تعمیم خواهد 
 آورد ره افزار نرمون چو از منابع مختلفي هم ها شركتمالي  يها صورتمتغیرهاي پژوهش از  يها داده يآور جمعاي بر بود.

نوين و سايت اينترنتي متعلق به مركز مديريت پژوهش و مطالعات اسالمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سايت كدال 
 است. 0981تا  0981 زماني اين پژوهش از سال قلمرواستفاده شده است. 

 

 پژوهش جامعه آماری

در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماري به روش حذفي و با  شده يرفتهپذ يها شركتجامعه آماري اين پژوهش 
 اعمال شرايط زير تعیین شد:

  .باشد هرسال اسفندماه پايان به منتهي ها شركت مالي سال، ها آن پذيري مقايسه قابلیت رعايت براي  .0 
  .باشند نداده تغییر را خود مالي دوره و نداشته فعالیت توقف، پژوهش زماني قلمرو طي  .9 
  .باشد دسترس در پژوهش براي ها شركت از یازموردن اطالعات كلیه  .9 
 باشند. شده يرفتهپذ بورس در 0981سال  از قبل ها شركت  .4  
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 واسطه گري مالي نباشند. هاي بیمه، بانکي و ها جزء شركت شركت .2
 نمونه پژوهش انتخاب شدند. عنوان بهشركت  040باال تعداد  هاي يتمحدودبا مد نظر دادن 

 

 ها آن یریگ اندازهمتغیرهای پژوهش و نحوه 

 متغیر وابسته

عدم وجود  ايوجود  را با فرض يحسابدار ارقام يعمل بر رو يآزاد ر،يمد يعنيسود  تيريمد :(EM) مدیریت سود

 .(0881 ،0مرمنيواتس و ز) ردیبه كار گ نهیزم نيدر ا ييها تيمحدود
شده  ( استفاده 0880)9شده جونز ( از مدل تعديل0882)9جهت محاسبه مديريت سود مطابق با پژوهش ديچو، اسلوان و سوئیني

 (0982اران، )رحیمیان و همک گردد محاسبه مي 0شده ابتدا كل اقالم تعهدي از رابطه  يلتعددر مدل جونز است. 
                                                                                                                       ( 0رابطه 

 كه در اين رابطه:

  tدر سال  i: سود خالص شركت       
 tدر سال  iشركت  جريان وجوه نقد عملیاتي :        

 شوند: برآورد مي 9تعیین اقالم تعهدي عادي، از طريق رابطه  منظور به         كل اقالم تعهدي، عوامل  محاسبهپس از 
 (0982و همکاران،  یمیان)رح

     (                        9 رابطه

      
      (

 

      
)    

(               )

      
   (

      

      
)       

 كه در اين رابطه داريم:

  tدر سال  i: كل اقالم تعهدي شركت        
 t-1و سال  t بین سال i: تغییر در درآمد فروش شركت          

 t-1و سال  t بین سال i ي دريافتني شركتها حساب: تغییر در          
  t در سال iآالت و تجهیزات شركت  ینماش: ناخالص اموال،         

 t-1 در سال iهاي شركت  ييدارا: كل ارزش دفتري         
 : اثرات نامشخص عوامل تصادفي      

 iعوامل برآورد شده شركت          :

ي  دورهشده در  يلتعدعهدي عادي با استفاده از مدل جونز طبق فرمول ذيل، اقالم ت         پس از محاسبه عوامل 
 (0982و همکاران،  یمیان)رحآوريم:  مي به دست 9آزمون را از رابطه 

]                                    (       9رابطه 
 

      
]    [

(               )

      
]    [

      

      
] 

 

                                                           
1
 Watts & Zimmerman 

2
 Ditch, Sloan and Sweeney 

3
 Jones 
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 كه در آن:
  tبین سال  i: اقالم تعهدي عادي شركت        

 t-1و  tبین سال  i: تغییر در درآمد فروش شركت         
 t-1و  tبین سال  iي دريافتني شركت ها حساب: تغییر در         

  t در سال iآالت و تجهیزات شركت  ینماش: ناخالص اموال،        
 t-1 در سال iهاي شركت  ييداراكل ارزش دفتري :        

 (0982و همکاران،  یمیان)رحشود:  محاسبه مي 4تعهدي غیرعادي از طريق رابطه  اقالمدر مرحله آخر 

                                                                                                 ( 4رابطه 
     

      
        

 متغیر مستقل 

 مالي درماندگي ي دهنده نشان زير معیار سه تحقیق اين در هست؛ مالي درماندگي تحقیق اين وابسته متغیر :درماندگی مالی

 :(0984 عبدلي، و اعتمادي) است شركت در
 .(انباشته زيان يا خالص، زيان عملیاتي، زيان) متوالي سال سه در مالي زيان. 0
 .است پیداكرده كاهش درصد 41 از بیش قبل سال به نسبت هرسال تقسیمي سود. 9
 .(باشد رفته بین از شركت سرمايه درصد 21 حداكثر شده وارده هاي زيان براثر) باشد تجارت قانون 040 ماده مشمول. 9

 بحران كه هايي شركت به. شود مي محسوب ليما درماندگي داراي باشد داشته را باال شرط سه اين از يکي شركتي چنانچه
 .شود مي داده صفر مقدار صورت اين غیر در و 0 مقدار دارند، مالي

  متغیر تعدیلی

 کنترل داخلی
وسیله مديريت و ساير كاركنان طراحي و اجرا  استاندارد حسابرسي ايران، كنترل داخلي فرايندي است كه به 902طبق بخش 

 هاي واحد تجاري مورد رسیدگي درزمینه قابلیت اعتماد گزارشگري مالي، اثربخشي و كاراييبه هدف شود تا از دستیابيمي
تواند دست آيد. بنابراين عدم دستیابي به هر يک از اهداف مي رعايت قوانین و مقررات مربوطه، اطمینان معقول به عملیات و

تسجر،  مطالعۀ بادر بر  اتکا با حاضر پژوهشگر تحقیق در .دهنده ضعف كنترل داخلي استقراريافته در شركت باشد نشان
 تعداد متغیر از داخلي كنترل سیستم اثربخشي گیري اندازه براي( 0982) دستگیر و پور قديم (،9109) 0جورگنسن، كتز و كیني

 گزارش در را اساسي ايرادهاي و ضعف موارد اغلب حسابرسان ازآنجا كه. كرد استفاده مستقل حسابرسي گزارش بندهاي
 يک حسابرسي گزارش بندهاي تعداد هر اندازه كه است اين بر تصور حاضر درروش بنابراين كنند، مي درج حسابرسي

 .بود خواهد بیشتر كار صاحب آن داخلي كنترل سیستم ضعف میزان اندازه همان به باشد، بیشتر كار صاحب

 

 کنترلی متغیرهای
 .است شده برآورد شركت هاي دارايي كل طبیعي لگاريتم زا استفاده با: (FSIZE) شركت اندازه

 .است شركت تاسیس سال و تحقیق انجام سال بین هايسال تعداد تفاضل با برابر:  (FAGE)شركت سن
                                                           
1 Badertscher,B. Jorgensen,B. Katz,S. Kinney,W 
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 .دارايي كل به بلندمدت هاي بدهي نسبت با است برابر:  (LEV)مالي اهرم
 .ها دارايي جمع بر تقسیم الصخ فروش با است برابر:  (TATO)ها دارايي كارايي نسبت
 .شركت آن جاري هاي بدهي به نظر مورد سال در شركت يک جاري هاي دارايي نسبت با است برابر: (CR) جاري نسبت

 

 های پژوهش یافته

 ها، آشنايي با آمار توصیفي مربوط به متغیرها الزم و تحلیل دقیق آن  منظور بررسي مشخصات عمومي متغیرها و تجزيه  به
دهد. آمار توصیفي مربوط به  هاي مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در تحقیق را نشان مي  ، آمار توصیفي داده0است. جدول 

 باشد. ( مي0981تا  0981ساله ) 9شركت نمونه طي دوره زماني  040
 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :(9)جدول 
 انحراف معیار حداقل حداكثر میانه میانگین متغیر

01/1 درماندگي مالي  1 0 1 91/1  

119/1 مديريت سود  119/1  21/1  91/1-  18/1  

29/00 كنترل داخلي  11/00  11/94  11/2  99/9  

22/04 اندازه شركت  98/04  94/08  14/00  41/0  

22/9 سن شركت  19/9  91/4  10/9  92/1  

29/1 اهرم مالي  28/1  91/0  00/1  91/1  

ها نسبت كارايي دارايي  04/1  09/1  24/1  90/1-  04/1  

41/0 نسبت جاري  90/0  99/9  90/1  20/1  

مديريت  و میانگین بیشترين داراي( 22/04) مقدار با شركت اندازه متغیرها، بین در كه دريافت توان مي( 0) جدول به نگاهي با
 كه رسیم مي نتیجه اين به يموردبررس متغیرهاي معیار انحراف مقايسه با. است میانگین كمترين داراي( 119/1) مقدار با سود

 نوسانات متغیر اين كه معناست بدان اين و است پراكندگي بیشترين داراي متغیرها ساير به نسبت( 99/9) كنترل داخلي متغیر
 . است پراكندگي كمترين داراي( 18/1) مديريت سود متغیر و دارد شديدتري

 

 ماناییآزمون 
 قرار بهي واحد  يشهرهاي آماري مربوط به آزمون وجود  فرضاستفاده شده است.  0دي واح يشهربراي بررسي مانايي از آزمون 

 زير است:

 مانا نیست. موردنظري واحد وجود دارد و متغیر  يشهر(:   ي صفر ) یهفرض

 مانا است. موردنظري واحد وجود ندارد و متغیر  يشهر(:   ي مقابل ) یهفرض

 
 

                                                           
1 Unit Root Test 
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 لوین، لین و چوآزمون  :(9)جدول 
 نتیجه سطح معناداري آماره آزمون متغیر

-92/991 درماندگي مالي  1111/1  مانا  

-84/2  مديريت سود  1111/1  مانا 

-92/0022 كنترل داخلي  1111/1  مانا 

-42/08 اندازه شركت  1111/1  مانا 

-90/8 سن شركت  1111/1  مانا 

-09/01 اهرم مالي  1111/1  مانا 

ها نسبت كارايي دارايي  11/09-  1111/1  مانا 

-02/090 نسبت جاري  1111/1  مانا 

 12/1 از كوچکتر چو و لین لوين، آزمون در شده محاسبه هاي احتمال كه آنجايي از گفت توان مي 9 جدول نتايج به توجه با
 .هستند امان سطح در متغیرها تمامي و شود نمي پذيرفته متغیرها براي واحد ريشه وجود بر مبني كه صفر فرضیه نتیجه در است

 

 اف لیمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتايج حاصل از  ( صورت ميpanelهاي تابلويي ) ( و دادهpoolبین الگوهاي اثرات معمولي )اين آزمون براي تشخیص 

 باشد:شرح مي  پژوهش بدين  آزمون اف لیمر براي مدل
 

 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( :(3)جدول 
 نتیجه آزمون يدار سطح معني آماره آزمون مدل آزمون

 هاي تابلويي پذيرش الگوي داده 1111/1 99/90 اولمدل 

 هاي تابلويي پذيرش الگوي داده 1111/1 92/99 مدل دوم

درصد بوده و بیانگر پذيرش  2كمتر از  اول و دوم  مدلسطح معناداري آزمون براي  كهدهد  نشان مي 9نتايج حاصل در جدول 
 باشد. مي هاي تابلويي )پانل(الگوي داده

 

 آزمون هاسمن
شود. در اين  انتخاب مي panelاي  باشد ساختار داده 1012( كمتر از سطح probي چاو ) كه میزان معناداري آماره درصورتي

 هاسمن نیز انجام شود. حالت براي تشخیص اثرات ثابت يا تصادفي بايد آزمون
 نتایج آزمون هاسمن :(4)جدول 

 نتیجه آزمون داري عنيسطح م آماره آزمون مدل آزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 1111/1 19/11 اول مدل

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 1111/1 90/91 مدل دوم

درصد بوده و بیانگر پذيرش اثرات  2كمتر از  اول و دوممدل كه سطح معناداري آزمون دهد  نشان مي 4نتايج حاصل در جدول 
 باشد. ثابت مي
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 انسآزمون ناهمسانی واری
 نيبرآورد و استنباط ادامه دهد در ا نديموضوع به فرا نيناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس ياگر خطاها

از  نيكننده باشد بنابرا گمراه تواند يكه صورت گرفته، م يهرگونه استنباط نياشتباه باشد و بنابرا تواند يم اریحالت، انحراف مع
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسيوار يناهمسان يبررس يراب دهش ليآزمون والد تعد

 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :(5)جدول 
 نتیجه آزمون سطح معني داري آماره آزمون مدل آزمون

 انسيوار يناهمسان 1111/1 09/4 اولفرضیه 

 ناهمساني واريانس 1111/1 29/1 فرضیه دوم

باشد و بیانگر وجود  درصد مي 2كمتر از  اول و دوم  داري آزمون در مدل معنيه سطح دهد ك نشان مي 2نتايج حاصل در جدول 
با وزن دادن به مدل بصورت حداقل باشد كه اين مشکل در تخمین نهايي مدل  ناهمساني واريانس در جمالت اخالل مي

. دارد وجود متفاوتي هاي روش اقتصادي، يالگوها تخمین براي .گرددرفع  مربعات تعمیم يافته تخمین زده شده تا اين مشکل
 خطي زننده تخمین بهترين ماركف-گاوس قضیه اساس بر 0معمولي مربعات حداقل روش كالسیک، فروض كردن لحاظ با

 تخمین براي مناسبي روش معمولي مربعات حداقل روش ديگر واريانس ناهمساني وجود صورت در اما است؛ تورش بدون
 مربعات حداقل روش ها فرضیه آزمون تخمین براي مناسب مدل و پرداخته آن رفع به 9دادن وزن با رو ازاين كه نیست
 .بود خواهد 9يافته تعمیم

 

 پژوهشفرضیه نتایج مدل پژوهش برای 
 تأثیر معناداري دارد.تهران  بهادار اوراق بورس در پذيرفته شده هاي شركت درماندگي مالي بر مديريت سود: اولفرضیه 

 تحقیق اول فرضیه نیتخم جینتا :(6)جدول 

 سطح معناداري tآماره انحراف استاندارد ضرايب ضرايب متغیرها

 0.0203 2.327639 0.033777 0.078621 درماندگي مالي

 0.0000 5.672892 1.968821 11.16891 سن شركت

 0.1290 1.520356- 0.330441 0.502388- اندازه شركت

 0.0478 1.983223 0.921792 1.828119 اهرم مالي

 0.0000 8.372282 0.947213 7.930330 نسبت كارايي دارايي ها

 0.1451 1.459215- 0.249948 0.364728- نسبت جاري

 0.0000 6.332960- 5.047836 31.96774- عرض از مبدا

 ساير آماره هاي اطالعاتي

                                                           
1
 OLS 

2
 Cross-section weights 

3
 GLS 
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49/1 ضريب تعیین  

90/1 ضريب تعیین تعديل شده  

عناداري آنو سطح م افآماره   24/9    (11/1)  

02/9 دوربین واتسون  

( لذا مدل 11/1) است تر كوچکدرصد  0از  Fي آماره معناداركه سطح  ينادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسي معني
عیین مدل نیز گوياي آن است كه شود. ضريب ت درصد پذيرفته مي 88در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  يمعن
 90/1گردد. همچنین ضريب تعیین تعديل شده برابر با  توسط متغیرهاي توضیحي تبیین مي مديريت سوددرصد متغیر  49/1

توجه  واتسونبررسي همبستگي جمالت خطا بايد به میزان آماره دوربین  منظور بهدرصد به دست آمده است. عالوه بر اين 
 شده است پس مشکل خودهمبستگي در مدل وجود ندارد.واقع  2/9تا  2/0آماره دوربین واتسون در بازه نمود چون مقدار 

درصد است كه  2از  كوچکتربا توجه به اينکه سطح معناداري آن  درماندگي ماليمتغیر  تحقیق با توجه به نتايج آزمون فرضیه
 همچنینشود.  درصد تايید مي 82تحقیق در سطح اطمینان اول  لذا فرضیهست. ا مديريت سودنشان دهنده رابطه معنادار با 

مديريت  با معناداري رابطه آن معناداري سطح به توجه با ها سن شركت، اهرم مالي و نسبت كارايي داراييكنترلي  متغیرهاي
 .ندارد مديريت سود با ريمعنادا رابطه آن معناداري سطح به توجه بااندازه شركت و نسبت جاري  كنترلي متغیر اما. دارند سود

تهران  بهادار اوراق بورس در پذيرفته شده هاي شركت مديريت سود ودرماندگي مالي كنترل داخلي بر رابطه بین : دومفرضیه 
 تأثیر معناداري دارد.

 تحقیق دوم فرضیه نیتخم جینتا :(7)جدول 

 سطح معناداري t آماره انحراف استاندارد ضرايب ضرايب متغیرها

ندگي ماليدرما  -0.003845 0.001923 -2.000190 0.0460 

 0.0773 1.769973 1.141089 2.019697 كنترل داخلي

 0.0316 2.153897- 0.001554 0.003347- درماندگي مالي * كنترل داخلي

 0.0000 7.555554 1.127870 8.521686 سن شركت

 0.1567 1.418332- 0.178231 0.252790- اندازه شركت

مالياهرم   3.159602 0.642562 4.917197 0.0000 

 0.0000 14.00293 0.558390 7.819095 نسبت كارايي دارايي ها

 0.2342 1.190876- 0.128500 0.153028- نسبت جاري

 0.0000 9.458667- 2.859440 27.04649- عرض از مبدا

 ساير آماره هاي اطالعاتي

29/1 ضريب تعیین  

29/1 ضريب تعیین تعديل شده  

و سطح معناداري آن افآماره   41/1    (11/1)  

80/2 دوربین واتسون  
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( لذا مدل 11/1) است تر كوچکدرصد  0از  Fي آماره معناداركه سطح  ينادار بودن كل مدل با توجه به  در بررسي معني
شود. ضريب تعیین مدل نیز گوياي آن است كه  پذيرفته ميدرصد  88در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  يمعن
 29/1گردد. همچنین ضريب تعیین تعديل شده برابر با  درصد متغیر مديريت سود توسط متغیرهاي توضیحي تبیین مي 29/1

توجه  نواتسوبررسي همبستگي جمالت خطا بايد به میزان آماره دوربین  منظور بهدرصد به دست آمده است. عالوه بر اين 
 واقع شده است پس مشکل خودهمبستگي در مدل وجود ندارد. 2/9تا  2/0نمود چون مقدار آماره دوربین واتسون در بازه 
با توجه به اينکه سطح معناداري آن كوچکتر  كنترل داخلي×درماندگي ماليتعاملي با توجه به نتايج آزمون فرضیه تحقیق متغیر 

درصد تايید  82تحقیق در سطح اطمینان  دوم بطه معنادار با مديريت سود است. لذا فرضیهدرصد است كه نشان دهنده را 2از 
 رابطه آن معناداري سطح به توجه با ها كنترلي سن شركت، اهرم مالي و نسبت كارايي دارايي متغیرهاي شود. همچنین مي

 با معناداري رابطه آن معناداري سطح به توجه ي بااندازه شركت و نسبت جار كنترلي متغیر اما. مديريت سود دارند با معناداري
 .ندارد مديريت سود

 

 نتیجه گیری
 ها فعالیت اين اگر حتي. دارد اشاره شده گزارش سود دستکاري جهت در شركتها مديران تالش به معموالً سود مديريت
 اطمینان ايجاد. بگیرند نشأت پاداش ادهايقرارد از برداري بهره براي نمديرا طلبي فرصت از ميتوانند ،باشند مقررات با مطابق

 زيرا گردد، مي بنگاه در ذينفع طرفین بین منافع تضاد كاهش همچنین و اطالعات تقارن عدم بهبود سبب داخلي هاي كنترل در
 در موجود هاي ضعف وجود طريق از داخلي فرآيندهاي همچنین و گردد  م ارائه شفاف و كامل بصورت اطالعات جريان
 تواند مي داخلي هاي كنترل نتیجه در. دهند نمي را مديريت به طلبانه فرصت رفتارهاي بروز امکان داخلي كنترل هاي سیستم

 نظارت و منافع تضاد كاهش باعث ثالثاً و دهد افزايش را اطالعات تقارن ثانیاً و بخشد بهبود را مالي گزارشگري كیفیت اوالً
 منابع گذاري سرمايه كارآمدي افزايش باعث داخلي هاي كنترل طرف يک از كه رود مي ارانتظ نتیجه در. گردد مديريت بر بیشتر
 داخلي كنترل وضعیت بهبود با گذاري سرمايه كم و گذاري سرمايه بیش از ناشي ناكارآمدي ديگر طرف از و شده رفته بکار

ا درماندگي مالي بر مديريت تاثیر دارد و آيا پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع هست كه آياز اين رو هدف اين گردد.  تعديل
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت پژوهش اين آماري جامعه كند؟ كنترل داخلي اين رابطه را تعديل مي

داد كه  نتايج نشان تحقیق فرضیه آزمون نتايج به توجه با .مورد بررسي قرار گرفت 0981تا  0981كه در بازه زماني  .هستند
درماندگي مالي بر مديريت سود تاثیر معناداري دارد و همچنین در ديگر نتايج تحقیق مشاهده شد كه كنترل داخلي رابطه بین 

 همسو است. ( 9191و همکاران ) ليدرماندگي مالي و مديريت سود را تعديل مي كند. كه نتايج اين تحقیق با نتايج 
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