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چکیده
شررر تها ممکن اسررت با افزایش یفیت نترلهای داخلی ،جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی را
نترل نند و با این ار پیامدهای مطلوبی برای واحد اقتصرادی خل

نند ازاینرو پژوهش حاضرر به

بررسررری تحلیر ارتاراب بین یفیرت نترلهرای داخلی بر میزان وجره نقرد غیرعرادی برا ترک یرد بر نقش
مدیریت ریسرر

پرداخته اسررت این پژوهش از لحاظ هدف ،اربردی بوده و از بعد روششررناسرری

هماسررت ی از نوع علی (پس رویدادی) میباشررد جامعه اماری پژوهش شررر تهای پذیرفته شررده در
بورس اوراق بهادار تهران بوده و با اسررتفاده از روش نمونهگیری حذف سرریسررتماتی  89 ،شررر ت به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شرده در دوره زمانی  9سراله بین سرالهای  1390تا  1398مورد بررسری
قرار گرفتند ازمون فرضرریههای پژوهش با اسررتفاده از نرمافزار اسررتاتا  16انجام پذیرفته اسررت نتایج
حاص ر از فرضرریه اول پژوهش نشرران میدهد ه بین یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی
رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضریه دوم نشران داد ه مدیریت ریسر  ،رابطه معکوس بین
یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی را تضعیف می ند
کلیدواژه :یفیت نترلهای داخلی ،وجه نقد غیرعادی ،مدیریت ریس
کد طبقهبندیM41, G15 :JEL
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 .1مقدمه
وجه نقد از عوام مهم در ادامه حیات و بقای شرررر تها میباشرررد؛ زیرا تکمین مالی مسرررتقیم،
سررمایهگذاریها ،عملیات ،پرداختها و غیره در گرو وجه نقد شرر ت میباشرد ارزش شرر ت به دلی
سرری یا مازاد وجه نقد در معر

خطر یا رشرد میباشرد درعین حال ه وجوه نقدی از عوام حیاتی

شرر ت می باشرد ،بایسرتی در نحوه و میزان ن هداری این عام مهم دقت فراوان صرورت گیرد و در حد
نیاز شررر ت اقدام به ن هداری وجه نقد گردد (دسررت یر و همکاران )1392 ،در ادبیات نظری موضرروع
پژوهش  ،مواردی به جهت ن هداری بیش از حد وجه نقد ذ ر شرررده اسرررت ه یکی از این عوام به
منافع شرخصری مدیر مربوب میشرود و عدم ن هداری در سرط نرمال ممکن اسرت موجع عدم اسرتفاده
بهینه از منابع مالی شرر ت و همینطور این امر را موجع شرود ه شرر ت هزینه فرصرتهای از دسرت
رفتره خود را از راه دی ری جاران بنمراید (رحمرانی و طاهری )1394 ،ولی در ادبیرات نظری و پژوهشها
متر به این امر پرداخته شررده اسررت ه ایا رابطهای بین وجوه نقد غیرعادی و ضررعف نترل داخلی
وجود دارد یا خیر؟ دولت ایاالت متحده قانون سرراربینز و او سررلی 1را در سررال  2002تصررویع رد تا
اعتماد ذینفعان را به گزارشرررات مالی شرررر تها برگرداند هدف ان ،این موضررروع بود ه مدیران و
حسرابرسران ،در مورد تکریر نترل داخلی برای بهاود یفیت و باال بردن یفیت گزارشرات مالی اطمینان
معقول حاصرر

نند در واقع برای رسرریدگی به مشررک عدم ارایی عملیاتی برای دسررتیابی به ی

سریسرتم نترل داخلی مورر برای مدیریت و نترل ریسر های شرر ت و همننین دسرتیابی شرر تها
به اهداف تجاری و حفظ و بهاود عملکرد شررر ت قوانینی را وضررع و در بازار سرررمایه اعمال ردند
( انگ و همکاران )2010 ، 2به همین سرراع هدف اصررلی پژوهش حاضررر بر همین عام متمر ز
میباشرد ه ایا ضرعفهایی ه به مرور زمان در نترلهای داخلی به وجود میاید ،فرصرتی برای تیییر
میزان وجوه نقد و در واقع غیرعادی و غیر نرمال شرردن این امر میباشررد یا خیر؟ مدیریت ریسر  ،به
معنای متعارف ،به معنای جاران خطرات شررناخته شررده توسرری مدیریت ردن ان میباشررد در قدیم،
ریسرر
ی

یا خطر به عنوان ی

نتیجه از دالی طایعی دیده میشررد ه نمیتوان پیشبینی رد اما در

تفکر مدیریت شررده و مدرن و ماتنی بر علم روز در زمینه مدیریت ریسرر  ،دیدگاهی ارا ه شررده

اسررت ه بهشرررب وجود س ریسررتمهای ارامد مؤرر ،میتوان ریس ر

را اندازهگیری و نترل رد در

)Sarbanes-Oxley (SOX
Kang et al.

1
2

نقش یفیت نترل داخلی بر میزان وجه نقد غیرعادی با تک ید بر نقش مدیریت ریس

رویکرد سرنتی ،مدیریت ریسر  ،این عم به عنوان ی
بره یر
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رشرته از اوای دهه  1950اغاز شرد و محدود

دامنره بود ،ره فقی خسرررارات خرالد وارده را در برداشرررت ،جرایی ره ریسررر هرا از طری

تکنی های نترل و تکمین مالی مدیریت میشردند بدیهی است ،بهطور خاص در مقابله با ریس های
یکپارچه درون شرر تی بهاودی حاصر شرده اسرت و روشری ه اهداف اسرتراتژی
در برمیگیرد ،فرایندی برای مدیریت

ریسر ر

گسرتردهتر سرازمان را

معرفیشرررده اسرررت و انون همه اسرررتراتژیها

تالشهای مدیریتی میباشرررد این مدل جامع مدیریت ریسر ر

ی

مزیت رقابتی برای شرررر تها

میباشررد در مقاب مابقی شررر تها ه بهصررورت موردی برای مقابله با خطرات اقدام می نند (چن و
همکاران )2020 ،1حال با طرح فرضریهها گوناگون در ادامه پژوهش به این پرسرش پاسرخ داده میشرود
ه رابطه بین یفیت نترل داخلی و میزان وجه نقد غیرعادی با تک ید بر نقش مدیریت ریس

چ ونه

اسررت؟ در ادامه سرراختار پژوهش به ارا ه ماانی نظری و تجربی پژوهش و بر مانای ان فرضرریههای
پژوهش و نهرایتراً برا معرفی روش پژوهش بره اراره تعراریف عملیراتی متییرهرا و نهرایتراً یرافترههرا و نترایج
پژوهش پرداخته شده است
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هردف اصرررلی صرررورت جریرانهرای نقردی اراره اطالعرات مربوب در مورد جریرانهرای ورودی و
خروجی وجه نقد در طی ی

دوره حسرابداری میباشرد صرورت جریانهای وجوه نقد ،اطالعاتی را ارا ه

میدهد ه به همراه اطالعات موجود در سرایر صرورتهای مالی باید اسرتفاده نندگان را در این مقاصرد
یاری نماید (قربانی و عدیلی)1391 ،
 1ارزیابی توان شر ت در ایجاد خالد جریانهای نقدی مثات اتی
 2ارزیابی توانایی شرر ت در رویارویی با تعهدات و همننین نیاز شرر ت به تکمین مالی خارجی و
پرداخت سود سهام
 3درک تفاوت بین سود خالد شر ت و خالد جریانهای نقدی ان
 4تعیین ارار ماادالت سرمایهگذاری و تکمین مالی صورت گرفته طی دوره بر وضعیت مالی شر ت

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوام سررالمت اقتصررادی
واحدهای تجاری و تداوم فعالیت انهاسررت ،بهطوری ه ن هداری وجه نقد مازاد و را د ،بازده می
Chen et al.
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دارد و پیامدهای اقتصادی منفی برای شر ت به همراه دارد (قربانی و عدیلی )1391 ،نظریه نمایندگی،
نظریه موازنه ،نظریه سرلسرلهمراتع تکمین مالی ،نظریه جریان نقد ازاد و نظریه عدم تقارن اطالعاتی از
نظریههای مرتای با سرط ن هداشرت وجه نقد میباشرند طا نظریه نمایندگی ،تضرادهایی ه منجر به
شرناسرایی هزینههای نمایندگی میشروند ،میتوانند در توجیه رفتار ن هداری وجه نقد توسری مدیریت به
ار روند طا نظریه موازنه ،شررر تها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری ی

موازنه (تعادل)

میان منافع و هزینههای ن هداری وجه نقد تعیین می نند طا نظریه سلسلهمراتع تکمین مالی ،مدیر
تمای به انااشرت وجه نقد دارد تا بتواند در مرحله اول از داخ شرر ت تکمین مالی را انجام دهد و به
خارج از شررر ت رجوع ننماید طا نظریه جریان وجه نقد ازاد ،مدیران ان یزه دارند ه وجه نقد را
انااشرت نمایند تا منابع تحت نترل خود را افزایش داده ،بتوانند در خصروص تصرمیمهای سررمایهگذاری
شرر ت از قدرت قضراوت و تشرخید بهرهمند شروند طا نظریه عدم تقارن اطالعاتی ،اهش عدم
تقارن اطالعاتی منجر به اهش سرط ن هداشرت وجه نقد توسری شرر تها خواهد شرد (حسراس ی انه
و همکراران )1390 ،مردیریرت جریرانهرای نقردی عملیراتی براعرت تفکیر

جریرانهرای نقردی عملیراتی بره

عرادی و غیرعرادی میشرررود؛ برهعارارتدی ر ،جریرانهرای نقردی عملیراتی غیرعرادی ،جریرانهرای نقردی
مدیریت شررده هسررتند یکی از مهمترین سرراز و ارهای نترلی ه زمینه هدایت ارربخش و ارای
سرررازمانها را فراهم میاورد ،مجموعه تدابیری اسرررت ه از انها تحت عنوان نترلهای داخلی یاد
میشرود و در بیشرتر موارد ،شرر تها از سریاسرتهای سرازمانی ویژه خود برای پیشر یری از اعمال
خالفکارانه برخوردار هسرتند اصرول راهاری شرر تی توسرعهیافته در سرراسرر جهان نشران میدهد ه
پیوند محکمی بین نترلهای داخلی ،راهاری شررر ت و تداوم فعالیت شررر ت وجود دارد نترلهای
داخلی را نمیتوان به صرورت ی

گویه یا قانون مصروب تعیین و تعریف رد و بایسرتی ب وییم ه همه

اقدامات نترلی ه در راسرتای باال بردن یفیت امور در شرر تها در حال اجرا میباشرد ،نوعی نترل
داخلی در فضای شر تها است از اهداف سیستم نترل داخلی ،فراهمسازی اطمینانی معقول راجع به
اعتمادپذیری گزارشر ر ری مالی اسرررت ،شرررر تها به منظور نترل و اطمینان از ارایی و بهرهوری
فعرالیرتهرا  ،قرابلیرت اعتمراد اطالعرات و مطرابقرت برا قوانین اجرایی ،بره نترل داخلی منراسرررع و رافی نیراز
دارنرد (عرابردینی و همکراران )1398 ،نترل داخلی تنهرا میتوانرد اطمینران معقولی برای مردیریرت و
هیئتمدیره فراهم ند احتمال موفقیت تحت تکریر محدودیتهای ذاتی در تمام سرریسررتمهای نترل
داخلی قرار میگیرد (الری و همکراران )1396 ،بنرابراین برا توجره بره مطرالرع بیران شرررده و نقشررری ره
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یفیت باالی نترل داخلی شررر تها میتواند در محدود ردن مدیران در مدیریت وجوه نقد داشررته
باشد ،فرضیه اول پژوهش بدین گونه مطرح شده است:
فرضیه اول :بین یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد
در ایاالتمتحده ،قانون سراربینز و او سرلی 1در سرال  2002پس از رسروایی مالی انرون 2منتشرر
شد و از ان زمان توجهات به نترل داخلی بوده است سیستم نترل داخلی ارربخش ،باعت ایجاد ی
مزیت رقابتی نیز می شرررود ،زیرا سرررازمانی ه دارای نترل داخلی ارربخش اسرررت ،قادر به مقرابلره با
ریسر های بیشرتری اسرت وجود نترلهای داخلی با یفیت باال و بدون ضرعف ،نقش شر رفی را در
تصرمیمات و عملکرد ار نان و مدیران ارشرد سرازمان ایفا می ند (حاجیها و محمد حسریننژاد)1394 ،
طا قوانین و مقررات اعالم شرررده میتره وزو )2005( 3یکی از الزامرات نترلهرای داخلی ،جهرت
نترل ریسررر هرای پیش روی شرررر رت اسرررت ،بنرابراین مردیریرت ریسررر
شرر تهاسرت مدیریت ریسر
در طول عمر ی

از فراینرد نترل داخلی

به فرایند شرناسرایی ،تحلی و پاسرخ به عوام خطرسراز گفته میشرود ه

پروژه ممکن اسرت ر بدهند اگر مدیریت ریسر

بهدرسرتی انجام شرود میتواند با

نترل وقرایع اینرده ،از خطرات احتمرالی پیشگیری نرد .در تعریفی دی ر از انجمن حسرررابرداران خاره
ایران ،مدیریت ریسر
از مدیریت ریسر

به معنای پاسرخ ویی و بررسری بحران ها و تهدیدهای ی

پروژه اسرت هدف

با اهدافی مانند شرناسرایی خطرات بالقوه ،اهش خطرات ،تصرمیم گیری بهتر درباره

بحرانهرای احتمرالی و برنرامرهریزی در پروژههرای مختلف انجرام میشرررود ارزیرابی و مردیریرت ریسررر
مناسررعترین و ایمنترین راه برای مقابله با موانع و تهدیدهای احتمالی ی

پروژه اسررت ناگفته نماند

ه با مدیریت صرحی ریسر های احتمالی می توان هزینههای مربوب به عاور از بحرانها و موانع را
اهش داد (صرریادی و همکاران )1398 ،با توجه به اینکه ن هداشررت بیش و متر از حد وجوهنقد به
عنوان ریسر

و خطر پیش روی شرر تها قرار دارد و همننین مدیریت ریسر

از اجزای نترلهای

داخلی شرر تها اسرت و تعام این دو عام قادر اسرت جریان غیر عادی وجوه نقد را تحت تاریر قرار
دهد ،فرضیه دوم پژوهش بدین گونه بیان شده است:
فرضررریره دوم :مردیریرت ریسررر

بر رابطره بین یفیرت نترلهرای داخلی و وجره نقرد غیرعرادی

تکریرگذار میباشد
1

Sarbines and Oxley
Enron
3
Coso
2
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اقدامی و همکاران( )1399در پژوهشری با عنوان بررسری رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ن هداشت
سریسرتماتی

وجه نقد با تا ید بر نقش واسرطهای عوام ریسر

و حا میت شرر تی بدین گونه بیان

ردند ه اهمیت وجه نقد در ادبیات مالی و حوزه تصررمیمگیری ،باعت شررده اسررت ه همیشرره مورد
توجه نهادهای مالی و اسررتفاده نندگان صررورتهای مالی قرار گیرد همننین موضرروع مسررئولیت
اجتماعی و تاریری ه میتواند در عملکرد مالی و اجتماعی شررر تها داشررته باشررد ،همواره از مااحت
عمده در پژوهش های حسرررابداری و مالی بوده اسرررت از طرفی رابطه این دو متییر را نمیتوان بدون
توجه به ار رد سایر عوام اررگذار نظیر ریس

سیستماتی

دقی قرار داد نتایج پژوهش حا ی از بود ه ریسر

و یا عام حا میت شر تی مورد مطالعه

سریسرتماتی

و حا میت شرر تی نقش واسرطهای

بر رابطه مسرئولیت اجتماعی و ن هداشرت وجه نقد دارند ،در واقع ریسر

سریسرتماتی

باعت تضرعیف اما

حا میت شر تی باعت تقویت رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ن هداشت وجه نقد میشود.گ ارضی و
سرربازی ازاد ( )1395در پژوهشری با عنوان بررسری عدم تقارن اطالعاتی بر تیییرات غیرعادی در وجه
نقد شررر تهای پذیرفته شررده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسرریدند ه طی دوره نمونه
مطرالعراتی پژوهش مرابین سرررالهرای  1392-1388عردم تقرارن اطالعراتی ترکریر مثارت و معنراداری را برا
تیییرات غیرعرادی وجره نقرد دارد ،همچنین نترایج حرا ی از ان میبراشرررد ره عردم تقرارن اطالعراتی ترکریر
معنراداری بر تیییرات غیرعرادی منفی در وجره نقرد نردارد رحمرانی و طراهری ( )1394در پژوهشررری برا
محوریت نوسرانات جریانات نقدی و سرود خالد با تکریر عام مدیریت ریسر

اینگونه بیان ردند ه

رشررد شررر ت از جهات گوناگون محیی تجاری موجع افزایش ریس ر

و خطرات پیش روی شررر ت

میشرود و برای مقابله با این امر شرر تها از ابزارهای پوشرشری ریسر

اسرتفاده می نند ه همین امر

باعت نترل نوسرانات جریان نقد شرر ت و بهاود سرود خالد شرر ت خواهد شرد برای سرنجش میزان
نوسرانات جریان نقدی از انحراف معیار جریان نقدی عملیاتی شرر تها اسرتفاده ردند و به این نتیجه
رسریدند ه در بازار ایران سررمایهگذاری با شررب مصرونسرازی و ابزار نترل مدیریت ریسر

بیفایده

اسررت اما میشررود گفت ه در پیشبینی نوسررانات جریان نقدین ی و نترل ان تکریر دارد دسررت یر و
همکاران ( )1392با موضروعی به عنوان تکریر تیییرات غیرعادی در وجه نقد بر پایداری سرود و ارایی
بورس و با محوریت تیییرات غیرعادی وجه نقد اینگونه بیان داشرتند ه یافتههای حاصر از پژوهش
بیران ر عردم تفراوت بین پرایرداری تیییرات غیرعرادی منفی در وجره نقرد و تیییرات غیرعرادی مثارت و منفی
وجه نقد اسرت همننین اقالم تعهدی غیرعادی مثات و منفی در وجه نقد پایداری بیشرتری دارد چن
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و داراییهرای نقردی

محیی منحصرربهفرد در چین ه نترلهای

داخلی برای مدیریت ریسرر ها و خطرات ان در نظر گرفته شررده اسررت میباشررند ،همننین نشرران
میدهند ه چ ونه نترلهای داخلی شر تها میتواند سیاستهای ن هداری پول نقد را شک دهد
نترایج نشررران میدهرد ره شرررر رتهرایی برا یفیرت نترل داخلی براالتر متر دارای پول نقرد غیرعرادی
هسرتند ،یا پول نقد مازاد یا سرری و این امر تحت تکریر یفیت حا میت شرر تی نمیباشرد همننین
شرر تهایی با یفیت نترل داخلی باالتر احتمال افزایش در سرود سرهام را دارند بهویژه هن امی ه
شرر تها تجربه بحرانی را داشرتهاند ،عالوه بر این ،ابراز می نند ه در مورد ارزیابی بازار سرهام نشران
میدهد ه سررمایهگذاران ارزش و وجه نقد باالتری را در اختیار نقدین ی شرر تهایی با یفیت نترل
داخلی براالتر قرار میدهنرد در مجموع ،یرافترههرای انهرا نشررران میدهرد ره نترلهرای داخلی بره
شرر تها م

می ند تا سریاسرتهای نقدی معقولی را شرک دهند و این امر منجر به ایجاد ارزش

شرود جیانگ و همکاران )2020( 1در پژوهشری با نام دسرت اری جریان نقدین ی ،نظر حسرابرسری و
نترل داخلی در این مطرالعره بررسررری ردنرد ره ایرا رابطرهای بین مردیریرت جریران وجوه نقرد و احتمرال
تیییر حسرابرسران در حسرابرسری وجود دارد یا خیر و اینکه ایا این رابطه به نترل داخلی شرر ت بسرت ی
دارد یا خیر با استفاده از ی

نمونه بزرگ از شر تهای ذ ر شده چینی برای سالهای ،2015-2007

اینگونه بیان میدارند ه رابطه بین نظرات اصرالح شرده حسرابرسران و مدیریت جریان وجوه نقدی به
نترل داخلی شرر ت بسرت ی دارد حسابرسان به احتمال زیاد نظرات حسابرسی اصالح شده را در مورد
غیرعادی بودن جریان نقدین ی در شرر تهای با نترل داخلی ضرعیف صرادر می نند تجزیه و تحلی
زیر از نمونه شررواهد قطعی ،نشرران میدهد ه جریان نقد غیرعادی فقی شررر تهای دارای نترل
داخلی ضرررعیف ارتااب مثات دارد همننین نتایج نشررران میدهد در شرررر تهایی ه نترل داخلی
ضرعیفی دارند ،ده حسرابرس برتر شرناسرایی شرده بر اسراس درامد حسرابرسری ،در مقایسره با ده نفر
حسرابرس غیر برتر ،به مشرتریانی ه به دسرت اری جریان وجه نقد مشرکوک هسرتند ،وجود ضرعف
نترل داخلی و دسرررت اری حسرررابها را صرررادر می نند لو 2و هنریچ )2012( 3در ی

پژوهش با

محوریرت قرار دادن عردم تقرارن اطالعراتی و اینکره بر سرررط ن هرداری وجوه نقرد شرررر رت ترکریرگرذار
1

Jiang et al.
James Lau
3
Joern H. Block
2
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میباشد یا خیر اینگونه نتیجه مطالعات خود را بیان ردند ه در نمونه پژوهش شر تهایی ه نسات
به سرهامداران و بازار سررمایه از سرطوح باالتری از عدم تقارن اطالعاتی برخوردارند وجه نقد متری را
ن هداری می ند
با توجه به شرکاف پژوهشری ایجاد شرده راجع به تاریر یفیت نترلهای داخلی بر وجوه نقد غیر
عادی شرر ت ها و نقش مدیریت ریسر

بر این رابطه ه تا نون چنین پژوهشری در شرور صرورت

نپذیرفته است ،نوعی نواوری در تر یع موضوعی پژوهش ایجاد شده است
 .3روششناسی
پژوهش حاضرر اربردی و از بعد روششرناسری ،هماسرت ی از نوع علی (پس رویدادی) میباشرد
جامعه اماری مورد بررسری در این پژوهش ،لیه شرر تهای پذیرفتهشرده در بورس اوراق بهادار تهران
و دوره مورد بررسری نیز سرالهای  1390تا  1398میباشرد شرر تهای پذیرفتهشرده در بورس اوراق
بهادار تهران ه دارای شررایی زیر هسرتند بهعنوان نمونه انتخاب میشرود :بهمنظور قاب مقایسره بودن
اطالعات ،پایان سرال مالی شرر تها پایان اسرفندماه باشرد در دوره ( 9سراله) موردبررسری تیییر دوره
مالی نداده باشررند اطالعات مربوب به متییرهای انتخاب شررده در این پژوهش در دسررترس باشررد به
جهت سراختار متفاوت گزارشر ری مالی بان ها ،بیمهها و شرر تهای سررمایهگذاری ،نمونه پژوهش
جزو بان ها ،بیمهها و شرر تهای سررمایهگذاری نااشرند در این پژوهش از روش حذف سریسرتماتی
برای رسریدن به نمونه اسرتفادهشرده ه تعداد  89شرر ت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شردهاند تحلی
دادهها با اسرتفاده از روش دادههای تر یای و با رویکرد پن دیتا و با اسرتفاده از نرمافزار اسرتتا  16انجام
گرفته است
مدلهای رگرسیونی پژوهش
فرمول ( )1مدل رگرسیونی ازمون فرضیه اول:

+  2Size i,t +  3Lev i,t +

i, t

AbCASH i,t =  0 + 1 ICQ

 4 ROA i,t +  5 PolReli,t +  i,t
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فرمول ( )2مدل رگرسیونی ازمون فرضیه دوم:

+  2 ERM i,t +  3 ( ICQi,t  ERM i,t ) +

i, t

AbCASH i,t =  0 + 1 ICQ

 4Sizei,t +  5 Levi,t +  6 ROAi ,t +  7 Pol Re li ,t +  i,t
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته :وجه نقد غیرعادی ()AbCASH
برای سنجش متییر وابسته ،به تاعیت از پژوهشهای وهن )2010( 1از وجه نقد عملیاتی غیرعادی
برای سنجش وجوه نقد غیرعادی شر ت طا مدل زیر استفاده شده است:
فرمول ( )3متییر وابسته
𝑡𝐶𝐹𝑂𝑖,
1
𝑡𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑡𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠∆
= 𝛼0 +
+ 𝛼1
+
… 𝑡𝑖 ∈+
𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1
𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1
𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1 𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1
𝑡 :𝐶𝐹𝑂𝑖,جریانهای نقد عملیاتی شر ت  iدر سال t.

 :𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1جمع

داراییهای شر ت iدر پایان سال t-1.

𝑡𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠 :فروش شر ت  iدر طی سال t.

 :∆Salesitتیییرات فروش شر ت نسات به سال قا
متغیر مستقل :کیفیت کنترلهای داخلی
برای سنجش متییر مستق به سا

پژوهشهای پیشین از اندازهگیری ضعف نترل داخلی شر ت ها

استفاده شده است بدین گونه ه ضعف نترل داخلی ،متییری دو ارزشی ( 0و  )1میباشد؛ ه اگر در
گزارشات حسابرس ،ضعف با اهمیتی در نترلهای داخلی صاحاکار گزارش شده باشد عدد  1وگرنه 0
تعل گرفته است (عابدینی و همکاران)1398 ،
متغیر تعدیل گر :مدیریت ریسک ()ERM
متییر تعدی گر متییری است ه جهت و شدت ارتااب بین متییر مستق و وابسته را تحت تکریر قرار
میدهد و در این پژوهش ارربخشی مدیریت ریس

به عنوان متییر تعدی گر معرفی میشود ه جهت
Cohen

1
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اندازهگیری ان از چهار عام  ،بهره گرفته شده است این عوام

برگرفته از پژوهش گوردون و همکاران1

( )2009میباشد این عوام بر اساس توانایی انها در نی به اهداف تعیین شده شر تها شناسایی
شدهاند(قادری و همکاران)1397 ،
فرمول ( )3متییر تعدی گر

ERM =  Strategy + Operation + Re porting + Compliance
استراتژی
استراتژی :اشاره به راه ارهای اتخاذی توسی شر تها بهمنظور ماندن در شرایی رقابتی بازار دارد در
این حالت شر ت سعی می ند وضعیت رقابتی خود را نسات به سایر شر تهای فعال در این عرصه
حفظ نماید جهت اندازهگیری استراتژی رقابت میتوان از رابطه زیر استفاده رد:
فرمول ( )4استراتژی
میان ین فروش هر سال صنعت  −فروش شر ت در سال
انحراف معیار فروش هر سال صنعت

= Strategy

بهرهوری
بهرهوری :به عنوان ارتااب ورودی و خروجیهای شر ت در فرایند عملیات شر ت اندازهگیری میشود
هراندازه خروجیهای شر ت در سط معینی از ورودیها بیشتر باشد نشان از عملکرد بهتر شر ت
خواهد بود جهت اندازهگیری بهرهوری از رابطه زیر استفادهشده است (گوردون و همکاران2009 ،؛
یامز)2006 ،2
فرمول ( )5بهرهوری
فروش شر ت در سال
دارایی شر تهای

= Operation

1

Gordon et al.
2 Kiymaz
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1

در اینجا به پیروی از گوردون و همکاران ( )2009منظور از گزارشرر ری میزان اعتماد به گزارشرر ری
شرر ت میباشرد ،زیرا گزارشر ری صرحی ضرامن بقا و موفقیت سرازمان میباشرد برای اندازهگیری این
فرا تور از مردل تعردیر شرررده جونز برای انردازهگیری ارزش ر اقالم تعهردی اختیراری و غیر اختیراری
اسرررتفاده می نیم (جانسرررون و همکاران )2002 ،2از انجا ه هر دو نوع اقالم تعهدی اختیاری و غیر
اختیاری می تواند عددی منفی باشررد از هر دو فا تور به جهت اینکه نتایج قاب اتکاتر باشررد ،اسررتفاده
شده است
فرمول ( )6ریس های گزارش ری
قدر مطل اقالم تعهدی اختیاری
مجموع قدر مطل اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

= 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒𝑅

بر اساس مطالعات انجام شده ،مدل تعدی شده جونز 3قویترین مدل برای توصیف و پیشبینی اقالم تعهدی
میباشد (فیانیما رانی و همکاران )1395 ،بر این اساس در پژوهش حاضر از مدل مذ ور برای محاساه
اقالم تعهدی اختیاری استفاده میشود در این مدل ابتدا

اقالم تعهدی به شرح زیر محاساه میگردد:

فرمول ()7
TAi,t = CAi,t - CLi,t - CASHi,t + STD i,t - DEPi,t
جدول ( )1مدل تعدی شده جونز
نماد
TAi,t

Table (1) Modified Jones model
توضیحات
اقالم تعهدی شر ت  iدر سال t

ΔCAi,t

تیییر در داراییهای جاری شر ت  iبین سال  tو t-1

ΔCLi,t

تیییر در بدهیهای جاری شر ت  iبین سال  tو t-1

ΔCASHi,t

تیییر در وجه نقد شر ت  iبین سال  tو t-1

ΔSTDi,t

تیییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شر ت  iبین سال  tو t-1

DEPi,t

هزینه استهالک شر ت  iدر سال t

1 Reporting
2 Johnson et al.
3 Modified Jones model
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پس از محاساه

اقالم تعهدی ،پارامترهای  α1و  α2و  α3بهمنظور تعیین

اقالم تعهدی غیر اختیاری،

از طری مدل زیر مراح را ادامه میدهیم:
فرمول ()8

TAi ,t / Ai ,t −1 = 1 (1 / Ai ,t −1 ) +  2 (REVi ,t − RECi ,t ) / Ai ,t −1
+  3 ( PPEi ,t / Ai ,t −1 ) +  i ,t
جدول ( )2ادامه مدل تعدی شده جونز
Table (2) Continuation of the modified Jones model
توضیحات
نماد
اقالم تعهدی شر ت  iدر سال t

TAi,t
ΔREVi,t

تیییر در درامد فروش شر ت  iبین سال  tو t-1

ΔRECi,t

تیییر در حسابهای دریافتنی شر ت  iبین سال  tو t-1

PPEi,t

ناخالد اموال ،ماشیناالت و تجهیزات شر ت  iدر سال t

Ai,t-1

ارزش دفتری داراییهای شر ت  iدر سال t-1

εi,t

اررات نامشخد عوام تصادفی شر ت  iدر سال t

 α1و  α2و α3

پارامترهای براورد شده شر ت i

پس از محاساه پارامترهای α1و  α2و  α3از طری روش حداق مربعات طا فرمول ذی اقالم تعهدی
غیر اختیاری ( )NDAبه شرح زیر تعیین میشود:
فرمول ()9

NDAi ,t = 1 (1 / Ai ,t −1 ) +  2 (REVi ,t − RECi ,t ) / Ai ,t −1 +  3 ( PPEi ,t
/ Ai ,t −1 ) +  i ,t
و در نهایت اقالم تعهدی اختیاری ( )DAپس از تعیین  NDAبه صورت زیر محاساه میشود:
فرمول ()10
DAi ,t = ( DAi ,t / Ai ,t −1 ) − NDAi ,t
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1

افزایش انطااق با قوانین و مقررات ریس

را اهش داده و باعت افزایش ارزش شر ت خواهد شد

او یف و همکاران )1994( 2دریافتند ه رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی مستلزم تقا
هزینههای حسابرسی خواهد بود مطاب با پژوهش (گوردون و همکاران  )2009جهت اندازهگیری متییر
انطااق از رابطه زیر استفادهشده است (هزینههای حسابرسی از صورت سود و زیان شر تها استخراج
شده است) (قادری و همکاران)1397 ،
فرمول ()11
هزینه های حسابرسی
دارایی شر تهای

= Compliance

متغیرهای کنترلی پژوهش:
اندازه شر ت ( :)SIZEه از طری ل اریتم طایعی جمع داراییها به دست خواهد امد
اهرم مالی شر ت ( :)LEVه از طری تقسیم جمع

بدهیها بر جمع

بازده داراییها ( :)ROAعاارت است از سود خالد تقسیم بر

داراییها محاساه میشود

داراییها

روابی سیاسی ( :)PolRelاگر سهامدار عمده (شخد یا نهادی ه بیشترین سهام شر ت متعل به
اوست) از نهادهای دولتی باشد عدد  1وگرنه 0
 .4تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای توصیفی
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متییرها و تجزیه و تحلی دقی انها ،اشنایی با امار توصیفی
مربوب به متییرها الزم است جدول ( ،)1امار توصیفی دادههای مربوب به متییرهای مورد استفاده در
پژوهش را نشان میدهد امار توصیفی مربوب به  89شر ت نمونه طی دوره زمانی  9ساله ( 1390تا
 )1398میباشد

1

Compliance
2 O'Keefe et al
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جدول ( )3امار توصیفی متییرهای می
Table (3) Descriptive statistics of quantitative variables
مترین بیشترین چول ی
انحراف معیار
میانه
میان ین
تعداد

شیدگی

801

0/0042

-0/022

0/176

-0/842

0/989

0/949

6/991

801

1/123

0/852

1/195

-0/697

4/722

1/077

3/715

801

14/059

13/985

1/350

10/352

19/619

0/568

4/185

اهرم مالی

801

0/559

0 564

0/228

0/06

2/077

0/688

6/805

بازده دارایی

801

0/122

0/106

0/1399

-0/28

0/54

0/545

3/73

نام متییر
وجه نقد
غیرعادی
مدیریت
ریس
اندازه
شر ت

مقدار میان ین برای متییر بازده داراییها برابر با ( )0/12میباشد ه نشان میدهد در شر تهای عضو
نمونه بهطور میان ین به میزان  12درصد داراییها سوددهی داشتهاند بهطور لی پارامترهای پرا ندگی،
معیاری برای تعیین میزان پرا ندگی از یکدی ر یا میزان پرا ندگی انها نسات به میان ین است از
مهمترین پارامترهای پرا ندگی ،انحراف معیار است مقدار این پارامتر برای اندازه شر ت برابر با 1/35
و برای بازده داراییها برابر است با  0/13میباشد ه نشان میدهد این دو متییر به ترتیع دارای
بیشترین و مترین انحراف معیار هستند مینه و بیشینه نیز مترین و بیشترین را در هر متییر نشان
میدهد بهعنوان مثال بزرگترین مقدار اندازه شر ت برابر با  19/61است مترین مقدار بازده داراییها
برابر با  -0/28است ه بیان ر این است ه شر تی وجود دارد ه به میزان  28درصد داراییها زیانده
بوده است و بیشنه اهرم مالی برابر با  2/07است ه نشان میدهد شر تی وجود دارد ه

بدهیهای

ان بیش از دو برابر داراییهایش بوده است میان ین اهرم مالی برابر با  55درصد است یعنی بهطور
میان ین  55درصد داراییهای شر تها از تکمین مالی تشکی شده است
جدول ( )4توزیع فراوانی متییر یفیت نترل داخلی
Table (4) Frequency distribution of internal quality control quality variables
درصد
تعداد
توضیحات
49/69
398
1
50/31
403
0
100
801
مجموع
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شر ت سالهای مورد بررسی برابر با 801

میباشد ه از بین انها تعداد  398شر ت سال یعنی  49/69درصد شر تها یفیت نترل داخلی
دارند و  403شر ت  -سال معادل  50/31درصد شر تها یفیت نترل داخلی ندارند
جدول ( )5توزیع فراوانی متییر روابی سیاسی
Table (5) Frequency distribution of political relations variables
درصد
تعداد
توضیحات
59/43
476
0
40/57
325
1
100
801
مجموع

همانطور ه در جدول  3قاب مشاهده است ،جمع

شر ت سالهای مورد بررسی برابر با 801

میباشد ه از بین انها تعداد  476شر ت سال یعنی  59/43درصد شر تها روابی سیاسی ندارند و
 325شر ت  -سال معادل  40/57درصد شر تها روابی سیاسی دارند
آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن

مدل ازمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

جدول ( )6نتایج ازمون اف لیمر (چاو)
Table (6) F-Limer (Chao) test results
نتیجه ازمون
سط معنیداری
اماره ازمون
پذیرش ال وی دادههای تابلویی
0/0000
3/13
پذیرش ال وی دادههای تابلویی
0/0000
3/11

طا نتایج ازمون چاو در جدول  ،4مشاهده میشود سط معناداری ازمون برای فرضیههای پژوهش
متر از  5درصد بوده و بیان ر پذیرش ال وی دادههای تابلویی (پانلی) میباشد

مدل ازمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

جدول ( )7نتایج ازمون هاسمن
Table (7) Hausmann test results
سط معنیداری
اماره ازمون
0/0000
69/81
0/0000
65/29

نتیجه ازمون
پذیرش اررات رابت
پذیرش اررات رابت

طا نتایج ازمون هاسمن در جدول  ، 5سط معناداری ازمون هاسمن در هر دو مدل پژوهش متر از
 5درصد بوده و بیان ر پذیرش اررات رابت برای عر

از مادأ برای مدلهای رگرسیونی میباشد
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نتیجه آزمون اول
فرضیه اول بیان میدارد :بین یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد
جدول ( )8نتیجه ازمون مدل اول
Table (8) test result of the first model
متییر وابسته :وجه نقد غیرعادی
متییرها
یفیت نترلهای داخلی
بازده دارایی
اهرم مالی
اندازه شر ت
روابی سیاسی
عر از مادأ
ضریع تعیین
اماره والد
سط معناداری

نماد

ضرایع

ICQ
ROA
LEV
size
PolRel

-0/1412
0/0007
0/0331
0/3675
0/0056
-0/155

خطای استاندارد
0/0130
0/0055
0/0291
0/0635
0/0136
0/0841
0/3542
180/80
0/0000

اماره z
-10/83
0/14
1/14
5/78
0/41
-1/84

سط
معناداری
0/000
0/888
0/255
0/000
0/679
0/066

نتایج جدول  ،6نشان میدهد ه متییر یفیت نترلهای داخلی دارای سط معنیداری متر از 5
درصد و ضریع ان عددی منفی است بنابراین فر

صفر پذیرفته میشود و میتوان گفت بین یفیت

نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اول در سط خطای  5درصد
موردپذیرش قرار میگیرد ضمن اینکه اندازه شر ت با سط معناداری زیر  5درصد رابطه مثات و
معناداری با وجه نقد غیر عادی دارد ضریع تعیین برابر با  35درصد میباشد ه نشان میدهد متییرهای
مستق و نترلی موجود در مدل توانستهاند  35درصد از تیییرات متییر وابسته را توضی دهند اماره
والد برابر با  180/80سط معناداری ان متر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت ه مدل برازش
شده از اعتاار افی برخوردار است
نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان میدارد :مدیریت ریس
تکریرگذار میباشد

بر رابطه بین یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی
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جدول ( )9نتیجه ازمون مدل دوم
Table (9) Test result of the second model
متییر وابسته :وجه نقد غیرعادی
خطای
اماره z
ضرایع
نماد
متییرها
استاندارد
-17/65
0/0070
-0/1245
یفیت نترلهای داخلی
ICQ
1/35
0/0004
0/0006
مدیریت ریس
ERM
یفیت نترلهای داخلی*
-2/00
0/0017
-0/0034
ICQ*ERM
مدیریت ریس
12/65
0/0384
0/4870
بازده دارایی
ROA
0/18
0/0226
0/0039
اهرم مالی
LEV
-1/16
0/0030
-0/0034
اندازه شر ت
size
1/42
0/0071
0/0101
روابی سیاسی
PolRel
1/02
0/0448
0/0458
عر از مادأ
0/3548
ضریع تعیین
182/14
اماره والد
0/0000
سط معناداری

سط
معناداری
0/000
0/178
0/046
0/000
0/861
0/247
0/154
0/306

نتایج جدول  ،7نشان میدهد ه متییر حاص ضرب یفیت نترلهای داخلی با مدیریت ریس
دارای سط معنیداری متر از  5درصد و ضریع منفی است؛ بنابراین فر
میتوان گفت مدیریت ریس

صفر پذیرفته میشود و

بر رابطه بین یفیت نترلهای داخلی و وجه نقد غیرعادی تکریرگذار

میباشد و فرضیه دوم در سط خطای  5درصد موردپذیرش قرار میگیرد ضمن اینکه متییر بازده
دارایی ها با سط معناداری زیر  5درصد رابطه معناداری با وجه نقد غیر عادی دارد با توجه به اینکه
ضریع مربوب به متییر تعام

یفیت نترلهای داخلی* مدیریت ریس

متر از ضریع مربوب به

متییر یفیت نترلهای داخلی است بنابراین میتوان نتیجهگیری رد ه مدیریت ریس

تکریر معکوس

یفیت نترلهای داخلی بر وجه نقد غیرعادی را متر رده است ضریع تعیین برابر با  35درصد
میباشد ه نشان میدهد متییرهای مستق و نترلی موجود در مدل توانستهاند  35درصد از تیییرات
متییر وابسته را توضی دهند اماره والد برابر با  182/14سط معناداری ان متر از  5درصد میباشد
ازاینرو میتوان گفت ه مدل برازش شده از اعتاار افی برخوردار است
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 .5بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی رابطه بررین یفیرت نترررل داخلری و میرزان وجرره نقررد غیرعررادی بررا
تک یررد بررر نقررش مرردیریت ریس ر

در شررر تهای پذیرفترره شررده در بررورس اوراق بهررادار تهررران

پرداخته شد .در ایررن راسررتا ،بررهطور خرراص یفیرت نترررل داخلری ،وجرره نقررد غیرعررادی ،مرردیریت
ری س

بهعنوان متییرهررای مسررتق  ،وابسررته و تعرردی گررر پررژوهش در نظررر گرفترره شرردند جامعرره

اماری پژوهش لیه شررر تهای پذیرفترره شررده در بررورس اوراق بهررادار تهررران بررود رره بررا اعمررال
محرردودیتهایی تعررداد  89شررر ت برره عنرروان نمونرره پررژوهش انتخرراب گردیررد و در بررازه زمررانی
 1390تا  1398موردتحقیر و بررسرری قرررار گرفتنررد جریران نقرردی عملیراتی برره وجرره نقررد ایجرراد
ال بررا سررر شرردن همرره هزینررههای عملیراتی از
شررده در نتیجرره عملیرات شررر ت اسررت رره معمررو ً
درامرردها برره دسررت میایررد ،مرردیریت جریانهررای نقرردی عملیرراتی باعررت تفکیرر

جریانهررای

نقرردی عملیرراتی برره عررادی و غیرعررادی میشررود؛ بررهعاارتدی ر ،جریانهررای نقرردی عملیرراتی
غیرعررادی ،جریانهررای نقرردی مرردیریت شررده هسررتند ان یزههررای مرردیریت جریانهررای نقرردی
حاص از عملیات ،ممکن اسررت ناشری از ضررعف نترلهررای داخلرری باشررد سیسررتم نترررل داخلری
هر سررازمانی روشهررا و سیاسررتهایی اسررت رره برررای تررکمین اطمینرران نسررای جهررت رسریدن برره
هرردفهای یرر

سررازمان برره وجررود میایررد از مهمترررین سرراز و ارهررای ایفررای مسررئولیت

پاسررخ ویی و نترلرری رره زمینرره هرردایت ارررربخش و ررارایی سررازمانها را فررراهم مرریاورد،
مجموعرره ترردابیری اسررت رره از انهررا تحررت عنرروان نترلهررای داخل ری ی راد میشررود از طرفرری،
ارربخشی مدیریت ریس

به واحدهای تجرراری مر

می نررد رره بررا نترررل نوسررانات درامررد برره

عایرردات خررود راررات باخشررند رره ازایررنرو باعررت میشررود تررا بتواننررد میررزان ریسرر

و بررازده

سرمایهگذاری خررود را بهتررر بررراورد نماینررد بررا توجرره برره نتررایج حاصر از تخمررین نهررایی فرضرریه
اول پژوهش میترروان گفررت رره متییررر یفیرت نترلهررای داخلری دارای سررط معنرراداری متررر
از  5درصررد برروده و ضررریع ان منفرری میباشررد ،بنررابراین میترروان گفررت رره بررین یفیررت
نترلهررای داخلرری و وجرره نقررد غیرعررادی رابطرره معنرراداری وجررود دارد و ایررن رابطرره معکرروس
است؛ یعنی با یفیت نترلهررای داخلری میررزان وجرره نقررد غیرعررادی رراهش پیرردا می نررد نتررایج
حاص ر از پررژوهش مطرراب بررا پررژوهش چررن و همکرراران ( )2020و جیانررگ و همکرراران ()2020
است نتررایج حاصر از فرضرری ه اول پررژوهش برره مالکرران و مرردیران شررر ت ایررن هشرردار را نشرران
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می دهد رره اگررر نترررل داخلرری را بررا یفیررت برراال اجرایرری نکننررد ،وجرروه نقررد در سررمت و سرروی
اصررلی خررود حر ررت نخواهررد رررد ،در ایررن صررورت سرررمایه گررذاری شررر ت دچررار اخررتالل و
مترین بهره را شر ت از سرمایه گررذاری خررود خواهررد برررد و عکررس ایررن مررورد نیررز امکرران پررذیر
است ه با ن هداری وجه نقد متررر از حررد شررر ت دچررار بحررران مررالی و جواب رروی تعهرردات خررود
نخواهد بود بنابراین با ارتقررای یفیررت نترررل داخلرری مطمئنررا شررر ت بررا برنامرره ریررزی امر برره
ن هداری وجه نقد خواهد پرداخت و وجه نقد غیر عادی اهش خواهد یافت
برر ا توجرره برره نتررایج حاصرر از فرضرریه دوم پررژوهش مشرراهده گردیررد رره متییررر تعامرر
مرردیریت ریس ر

و یفی رت نترلهررای داخل ری دارای سررط معنرراداری متررر از  5درصررد و

ضررریع منفرری اسررت؛ بنررابراین میترروان گفررت رره مرردیریت ریسرر

بررر رابطرره بررین یفیررت

نترلهررای داخل ری و وجرره نقررد غیرعررادی تکریرگررذار میباشررد؛ یعنرری تعام ر مرردیریت ریس ر

و

یفی رت نترلهررای داخل ری و افررزایش انهررا منجررر برره رراهش وجرره نقررد غیرعررادی میگررردد
ضررمن اینکرره بررا توجرره برره اینکرره ضررریع مربرروب برره متییررر تعامر
مرردیریت ریس ر

یفیرت نترلهررای داخلری*

متررر از ضررریع مربرروب برره متییررر یفی رت نترلهررای داخل ری اسررت ،بنررابراین

میترروان نتیجررهگیری رررد رره مرردیریت ریس ر

تررکریر معکرروس یفیررت نترلهررای داخلرری بررر

وجه نقد غیرعادی را متررر رررده اسررت شررر ت هررا زمررانی رره از ابترردا برنامرره هررایی را در قالررع
مرردیریت ریس ر

جهررت مواجهرره بررا خطرررات احتمررالی شررر ت داشررته باشررند ،رره یکرری از ایررن

خطرات خطر نقدین ی متر از حررد یررا وجررود ضررعف در نترررل هررای داخلرری صرراحاکار مرری باشررد،
نتیجتا با اعمال صحی برنامه ریررزی هررای قالرری راجررع برره مرردیریت ریسر

هررا و خطرررات بن رراه

خواهند توانست با نترل و برراال بررردن یفیررت نترررل داخلرری از سررط وجرره نقررد ررافی برخرروردار
برروده و مترررین اسرریع را در زمرران بحررران هررای مررالی و همننررین بیشررترین بهررره را از سرررمایه
گذاری های خود داشته باشند
بررا توجرره برره نتررایج ایررن پررژوهش ،برره شررر تها پیشررنهاد مرریشررود بررهمنظور جلرروگیری از
افررزایش جریرران وجرره نقررد غیرعررادی ،یفیررت نترلهررای داخلرری شررر ت را از طری ر افررزایش
نیروی ررار متخصررد و خاررره در حسابرسرری داخلرری و میترره حسابرسرری ارتقررا باخشررند مرردیریت
ری س

باال به واحدهای تجرراری مر

می نررد رره بررا نترررل نوسررانات درامررد برره عایردات خررود

راررات باخشررند رره ازایررنرو باعررت میشررود سرررمایهگذارانی رره تمایرر برره سرررمایهگذاری در
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واحرردهای تجرراری را دارنررد بتواننررد می رزان ریس ر

و بررازده سرررمایهگذاری خررود را بهتررر بررراورد

نماینرررد زیر ررا همرررواره سررررمایهگذاران جهرررت سررررمایهگذاری بررره میر رزان ریسر ر

و برررازده

سررررمایهگذاری توجررره مینماینرررد و همننر رین سررررمایهگذاران تمایر ر بررره سررررمایهگذاری در
شررر تهایی دارنررد رره یفیررت نترلهررای داخلرری انهررا برراالتر باشررد چررون در ایررن شررر تها
یفیررت گزارش ر ری مررالی برراال برروده و اطالعررات قاب ر اتکرراتر اسررت بنررابراین برره شررر تهای
سرررمایهگذاری و نیررز سررهامداران جررزه پیشررنهاد میشررود برره نتررایج حاصرر از ایررن پررژوهش و
مرردلهای استفادهشررده در مررورد مرردیریت ریسرر
نمایند

و یفیررت نترلهررای داخلرری توجرره ویررژه

71

نقش یفیت نترل داخلی بر میزان وجه نقد غیرعادی با تک ید بر نقش مدیریت ریس

 .6منابع
اقدامی ،اسماعی ؛ مشکی میاوقی ،مهدی؛ رد رستمی ،سهراب؛ خردیار ،سینا( )1399بررسی رابطه بین
مسئولیت اجتماعی و ن هداشت وجه نقد با تا ید بر نقش واسطهای عوام ریس

سیستماتی

و

حا میت شر تی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت دوره( ،)9شماره( ،)34صد45-35
حاجیها زهره محمدحسین نژاد ،سهیال ( )1394عوام تکریرگذار بر نقاب ضعف با اهمیت نترل
داخلی .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره  ،7شماره ،26صد 137-119
حساس ی انه ،یحیی؛ جعفری ،علی؛ رسا یان ،امیر( )1390عوام تعیین ننده سط ن هداشت وجه نقد
شر ت ها در بورس اوراق بهادار تهران حسابداری مالی ،دوره( ،)3شماره( ،)9صد 66-39
دست یر محسن ،سروش یار ،افسانه؛ علی احمدی ،سعید ( )1392ارزیابی تکریر تیییرات غیرعادی وجه
نقد در پایداری سود و ارایی بورس و اوراق بهادار تهران در تشخید ویژگیهای پایداری اجزای سود
مجله دانش حسابداری ،سال  ،4شماره  13صد 27-7
رحمانی ،علی؛ طاهری ،ماندانا( )1394ارر مدیریت ریس

بر نوسان جریانات نقدی و سود خالد شر ت

های عضو بورس اوراق بهادار تهران پژوهش حسابداری ،دوره( ،)5شماره( ،)19صد24-1
صیادی ،محمد؛ دست یر ،محسن؛ علی احمدی ،سعید ( )1398مطالعه نقش مدیریت ریس

شر ت

( )ERMبر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش ارایی سرمایهگذاری مجله راهارد مدیریت مالی ،
سال هفتم ،شماره  ،24صد 38-1
عابدینی ،بیژن؛مهراور ،مهدی؛ ارگر ،حامد( ) 1398بررسی رابطه بین محتوای اطالعاتی سود و ضعف

نترل داخلی با تا ید بر ارر بخشی میته حسابرسی چهارمین نفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری ،دانش اه چمران اهواز صد 19-1
قادری ،اوه؛ قادری ،صالح الدین ،قادری ،سامان( )1397تاریر عام رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران
بر ارر بخشی مدیریت ریس

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره( )10شماره(،)37

صد272-243

قربانی ،سعید؛ عدیلی ،مجتای( )1391ن هداشت وجه نقد ،ارزش شر ت و عدم تقارن اطالعاتی دانش
حسابداری سال سوم ،شماره( ،)8صد149-131 ،

1400 تابستان/3  شماره/ نشریه علمی پیشرفتهای مالی و سرمایهگذاری

72

) بررسی عدم تقارن اطالعاتی بر تیییرات غیرعادی1395(  غالمحسین؛ سربازی ازاد صادق،گ ارضی
،15  شماره،در وجه نقد شر تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چشمانداز مدیریت مالی
14-133 صد

 بررسی رابطه بین شدت ضعف،)1396( ، علی جواد، مهدی و اسالم زاده، محمود؛ صالحی،الری
] مؤسسه اموزش عالی عطار، [پایاننامه ارشناسی ارشد،نترلهای داخلی و محافظه اری حسابداری
Abedini, Bijan; Mehravar, Mehdi; Kargar, Hamed (2019) Investigating the
relationship between profit information content and weakness of internal control
with emphasis on the effectiveness of the audit committee. Fourth National
Conference on Economics, Management and Accounting, Chamran University of
Ahvaz. Pp. 1-19. (In Persian)
Chen, D. Yang, J.H. Zhang (2020), Internal controls, risk management, and cash
holdings,
Journal
of
Corporate
Finance.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101695
Dastgir, Mohsen, Soroush Yar, Afsaneh; Ali Ahmadi, Saeed (2013) Evaluating
the effect of abnormal cash changes on earnings stability and the efficiency of the
Tehran Stock Exchange in identifying the stability characteristics of earnings
components. Journal of Accounting Knowledge, Volume 4, Number 13. pp. 7-27.
(In Persian)
Eghdami, Ismail; Meshki Miyavaghi, Mehdi; Kurd Rostami, Sohrab; Kheraddyar,
Sina (2020) Investigating the relationship between social responsibility and
holding cash with emphasis on the mediating role of systematic risk factors and
corporate governance. Management accounting and auditing knowledge. Volume
(9), Number (34), pp. 35-45. (In Persian)
Ghaderi, Kaveh; Ghaderi, Salahuddin, Ghaderi, Saman (2017) The effect of
behavioral factor of managers' overconfidence on the effectiveness of risk
management. Financial accounting and auditing research. Volume (10) No. (37),
pp. 243-272. (In Persian)
Ghorbani, Saeed; Adili, Mojtaba (2012) Cash maintenance, company value and
information asymmetry. Third Year Accounting Knowledge, No. (8), pp. 131-149.
(In Persian)
Gol Arzi, Gholam Hossein; Sarbazi Azad Sadegh (2016) Investigation of
information asymmetry on abnormal changes in the cash of companies listed on
the Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, No. 15, pp. 13314 (in Persian)

73

نقش یفیت نترل داخلی بر میزان وجه نقد غیرعادی با تک ید بر نقش مدیریت ریس

Gordon Lawrence A. Martin P. Loeb A, Chih-Yang Tseng. (2009). Enterprise risk
management and firm performance: a contingency. perspective. Accounting and
Public Policy, 123 -159
Haiyan Jiang, Huiting Guo, Grant Samkin(2020) Cash flow manipulation, audit
opinion and internal control Research output: Chapter in Book/Report/Conference
proceeding › Chapter
Hajiha, Zohreh; Mohammad Hussein Nejad, Soheila. (2014). Factors Affecting
Weaknesses with the Importance of Internal Control. Financial Accounting and
Auditing Research, Volume 7, Number 26, pp. 119-137. (In Persian)
Hasas Yeganeh, Yahya; Jafari, Ali; Resaeian, Amir (2011) Factors Determining
the Level of Cash Holding of Companies in the Tehran Stock Exchange. Financial
Accounting, Volume (3), Number (9), pp. 39-66. (In Persian)
Johnson, V.E. Khurana, I.K. Reynolds, J.K..(2002). Audit-firm tenure and the
quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 423 -449.
Kang, Q., Q. Liu, and R. Qi.(2010). The Sarbanes-Oxley Act and
corporateinvestment: Astructural assessment. Journal of Financial Economics 96
(2): 291-305.
Kiymaz, H. .(2006). The impact of announced motives, financial distress, and
industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs.
Business and economics, 49 -99.
Lari, Mahmoud; Salehi, Mehdi , Islamzadeh, Ali Javad, (2017), Investigating the
Relationship between Severe Internal Control Weakness and Accounting
Conservatism, Attar Institute of Higher Education - School of Management and
Accounting, M.Sc. Thesis. (In Persian).
Lau, J., Block, Joern, H. (2012). Corporate Cash Holdings and their Implications
on Firm Value in Family and Founder Firms. Corporate Ownership and Control.
9(4): 309-326.
O’Keefe, T.B. King R.D. Gaver, K.M..1994. Audit fees, industry specialization,
and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 63 -22.
Rahmani, Ali; Taheri, Mandana (2015) The effect of risk management on the
fluctuation of cash flows and net profit of member companies of the Tehran Stock
Exchange. Accounting Research, Volume (5), Number (19), pp. 1-24. (In Persian)
Sayadi, Mohammad; Dastgir, Mohsen; Ali Ahmadi, Saeed (2019) Study of the
role of company risk management (ERM) on the relationship between
management ability and increasing investment efficiency. Journal of Financial
Management Strategy, Year 7, No. 24, pp. 1-29. (In Persian)

1400 تابستان/3  شماره/ نشریه علمی پیشرفتهای مالی و سرمایهگذاری

74

Analyzing the relationship between the quality of internal control
and the amount of unusual cash with emphasis on the role of risk
management
Fattaneh Sepahvand1
Seyed Hesam Vaghfi2

Abstract:
Companies may control abnormal operating cash flows by increasing
the quality of internal controls, thereby creating favorable outcomes for the
entity. Therefore, the present study examines the analysis of the
relationship between the quality of internal controls on the amount of
abnormal cash with emphasis on the role of risk management. This research
is applied in terms of purpose and in terms of correlation methodology is
causal (post-event). The statistical population of the study was the
companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic
elimination sampling method, 89 companies were selected as the sample of
the research in a period of 9 years between 2011 and 2019. The research
hypotheses were tested using Stata 16 software. The results of the first
hypothesis of the study show that there is an inverse and significant
relationship between the quality of internal controls and abnormal cash and
the second hypothesis showed that risk management weakens the inverse
relationship between the quality of internal controls and abnormal cash.
Keyword: Internal Control Quality, Abnormal Cash, Risk Management
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