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 کاریدر محافظه یرهمد یئته - یرعاملمد یروابط اجتماع یرتأث یبررس

 یکنترل داخل یفیتک یانجیبا نقش م یحسابدار

 

 ینخوز دکترعلی

 یرانگرگان، ا ی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ي،گروه حسابدار استادیار

 یاحیر فاطمه

 یرانگرگان، ا ی،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ي،گروه حسابدار يدکتر دانشجوي

Email: fateme.riahi@yahoo.com 

 

شده است.  یدارپد يحسابدار ياستانداردها یندر تدو ياز اصول کاربرد یکیعنوان به يکارمحافظه -چکیده

اخبار  ییداخبار خوب )سود( نسبت به درجه تأ ییددارند که درجه تأ یلتما یانسود و ز ییحسابداران در شناسا

 یناست. در ا یانسود و ز یتوضع ییدمخلوق عدم تقارن در تأ يکاراساس محافظه ینباشد. بر ا یادتر( زیانبد )ز

 يکارهبر محافظ مدیرهیئته – یرعاملمد یروابط اجتماع ینارتباط ب یبررس ي،رو یجامع یلو تحل یهتجز یق،تحق

 يحسابدار يکارو محافظه یرهمد یاته - عامل یرمد یروابط اجتماع ینکه ب یافتیمانجام گرفت. در يحسابدار

را  یرهمد یئتعملکرد نظارت بر ه یره،مد یاته یشترب یدهد روابط اجتماعیم نوجود دارد. که نشا یرابطه منف

کند. یم یقخود تشو یکمتر در منافع شخص يکارانهاتخاذ اصول محافظه يرا برا یرعاملدهد و مدیکاهش م

 يکارفظهو محا یرهمد یئته - یرعاملروابط مد ینرا ب یکنترل داخل یستمس یفیتک اينقش واسطه یرتأث ینهمچن

 یئتاتخاذ شده توسط ه یکنترل داخل یستماز آن است که س یحاک یج. نتایمقرار داد یمورد بررس يحسابدار

 . یدرا کسب نما يکارانه کمترآن اصول محافظه یقاز طر یرعاملباشد که مد ايیلهتواند وسیم یرهمد

 .يحسابدار يکارمحافظه ی،کنترل داخل یفیتک یره،مد یاته - عامل یرمد یروابط اجتماع: هاکلیدواژه

 

 مقدمه .1

و  یندخوشا یامدهايو پ یریتاز مد یتمالک یکبزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفک هايشرکت تشکیل

 یتمطرح شد. اما موضوع حاکم یدر سطح جهان یستمب يدهه یلنوزدهم و اوا يآن در اواخر سده یندناخوشا

و کانادا و در پاسخ به مشکالت مربوط به  یکادر انگلستان، آمر 1990 يابتدا در دهه ی،به شکل کنون یشرکت

 یراخ هايسال یمال هايبحران ی،. پس از اندك مدتیدبزرگ مطرح گرد هايشرکت يیرهمد یئته ییکارا

شده  یادن يکشورها یرکشورها و سا یندر ا یشرکت یتحاکم هايیزممکان يبه برقرار یشتريب یدمنجر به تأک



 1399ماه  ردادو شش، م پنجاهشماره                                                           های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

53 

 

. دارد وجود شرکت در کنندگانمشارکت یناست که ب نافعیاز تضاد م یناش یشرکت یتبه حاکم یازاست. ن

 یزمنفعت هر روش و ن ینههز یلبا نگرش تحل یمال یندر ارتباط با تأم یماتخاذ تصم یرهمواره درگ یمال مدیران

و  یندگینما یمبه علت ظهور پارادا یدهپد ین. اباشندیم یپرداخت يو نرخ بهره هايگذاریهنرخ بازده سرما یقتطب

مباحث  یزتریناز چالش برانگ یکی ها،شرکت یمال یناز عملکرد تأم یناش یسکبازده و ر ییراتتغ همچنین

 است. یهسرما يبازارها يحوزه

 یانتخاب منبع یو چگونگ ییچرا یه،در ارتباط با منابع و مصارف سرما یمال یرانمؤثر بر نگرش مد عوامل

خصوص  ین. در اکندیم یینتع یغالب درون شرکت هايیدهپد یزو ن یرونب یطمح یاتا توجه به مقتضخاص را ب

در چارچوپ  محدودکننده یثاقم یکاست که در قالب  یمال يگزارشگر هايیژگیاز و یکی يکارمحافظه

 یگاهدر جا یرانمد يبینانهخوش يدر محدود کردن رفتارها ینقش مهم اگرـیفا يحسابدار یماصول و مفاه

 یگاهو اعتباردهندگان در جا گذارانیهتوسط سرما یداتاز حداقل عا ياطالعات و اعمال برآورد کنندگانیهته

 یننقش ا یتاهم یدانجام گرفته است، مؤ يکارمحافظه رهکه دربا یقاتیکنندگان است. تحقاستفاده ینمهمتر

ساختن مسائل  اثریب یندگی،برطرف کردن مسائل برخواسته از نما یلاز قب یمختلف هايینهدر زم يحسابدار یثاقم

مثبت بر  یرعمده، تأث ذینفعان حقوق احقاق ناآگاه، و آگاه کنندگاناستفاده ینب یاز عدم تقارن اطالعات یناش

 ینو همچن یمال يهاییدر قبال وقوع رسوا یگنقش بازدارند یه،سرما هايینهاستقراض و هز هايینههز شکاه

 (. 1393محمدزاده سالطه؛  یمی،است ) حک یشرکت یتآن در مبحث حاکم یرنقش انکارناپذ

به موقع  يافشا ینکهدارد. عالوه برا یعامل نقش مهمیرمد یکاستراتژ یريگیمتصم یندمنابع در فرا تخصیص

 یريگیمتصم یندفرآ یصکند، امکان تشخیمنابع کمک م یصتخص ییو کارا یبه بهبود اثربخش یقاطالعات دق

شناختن  یازمندکار نمحافظه ي(. حسابدار2008 یان،)سوبراهمان دهدیم یشافزا یزعامل را نیرتوسط مد یرمعقولغ

عامل شرکت یرمد ب(. 2003الف و 2003؛ واتس، 1997خوب است )باسو،  ياخبار بد قبل از شناخت خبرها

. وجود یرخ یاکند  یفاا یمنابع نقش مهم یصتخص يدر روندها يکارمحافظه يحسابدار یاکند که آیانتخاب م

شود یعامل میرمد یريگیمبه عدم نظارت و کنترل در روند تصم منجر یرهمدیاته – یرعاملمد یروابط اجتماع

 يمنابع برا یصتخص يبرا یطورکلهها بعاملیرکند. مد یريجلوگ یهاتکند تا از تنبیعامل کمک میرو به مد

دارد که  یلتما یرعاملمد یک، ینهزم ین(. در ا2008 ،یامدارند )سبراهمان یخاص يیزهانگ یمنافع خصوص

 یامنابع آشکار  یصتخص يهاو به موقع را در روش یقاطالعات دق یراز یردبگ یدهرا ناد يکارمحافظه داريحساب

 یتاز اهم يحسابدار يکارو محافظه یرعاملمد - یرهمد یئته یروابط اجتماع ینرابطه ب یکند. بررسیافشا م
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 يطور جدبه یرهمد یئته -رعاملیمد -یکه روابط اجتماع دهدیقبل نشان م یقتحق یرابرخوردار است ز یاديز

دخالت  یندهد، بنابرایکاهش م یریتو عملکرد مد یريگیمنظارت و کنترل تصم يرا برا یرهمد یئته یتظرف

 يکارسهامداران، محافظه ي(. برا1999)وستفال،  ابدییکاهش م يساز يدر روند استراتژ یرهمدیئتموثر ه

 یلو تحل یهمشاهده و تجز یدولت يهاشرکت یمال يافشا یقطر زتواند ایاست که م یمهم یگنالس يحسابدار

 یتاز ضعف حاکم یناش یرهمد یئته یمانند روابط اجتماع یراتیتأث ینکند تا چنیشود، و به سهامداران کمک م

 (.2009را درك کنند )الرا، اوسما و پنالوا،  یشرکت

 یکنترل داخل یفیتبر ک یرتأث یقاز طر یرهمد یئته - یرعاملمد یکه روابط اجتماع یمکنیم یبررس همچنین

نقش  یندگینما يهاینهبا کاهش هز یکنترل داخل يهایستمگذارد. سیم یرتأث يحسابدار يکارهچگونه بر محافظ

 يقو یداخل يها(. کنترل1993جنسن  ب؛ 1983الف، 1983دارند )فاما و جنسن،  یشرکت یتدر حاکم یمهم

(. 2011 ی،کند )گوح و ل ییجته یتحاکم یزمعنوان مکانبه کاريها را به استفاده از محافظهتواند شرکتیم

 یدهند. روابط اجتماعیمانع شناخت به موقع ضررها شده و تنها منافع را گزارش م یفضع یداخل يهاکنترل

که ی. زماندهدیرا کاهش م یهاتر تنبیکند و تاثیم یفره را ضعیمد یئتنظارت بر ه یرهمد یئته - یرعاملمد

را که  یکنترل يهایتکند و فعالیاستفاده مءسو یستماحتماال از سعامل شرکت یراست، مد یفضع یکنترل داخل

 یامارزش سهامدار را به حداکثر برساند )سبراهمان ینکها يجاهب دهدیانجام م رساندیرا به حداکثر م یمنافع شخص

 یرغ ياستانداردهاشود و با یگرفته م یدهناد یکنترل داخل یستمو اهداف س یت، ماموریطشرا ین(. در ا2008

 یفیتک ین،. بنابراشوندیم یگزیناستانداردها، جا یرسا یا COSO یکنترل داخل يبا استانداردها یسهکامل در مقا

 يحسابدار يکاربر محافظه یرعاملآن روابط مد یقباشد که از طر هایییزماز مکان یکی تواندیم یکنترل داخل

 .گذاردیم یرتأث

و  یرهمد یئته - یرعاملروابط مد ینارتباط ب ی: اول، بررسکنیمیم یرا بررس مقاله دو هدف ینما در ا

 یرعاملروابط مد ینبر رابطه ب یکنترل داخل یفیتبالقوه ک ايواسطه یرتأث ی. دوم، بررسيحسابدار يکارمحافظه

در مورد روابط  یقبه تحق يحسابدار يکارافظهمح یدگاه. مقاله ما از ديحسابدار کاريو محافظه یرهمد یئته -

 يبرا ی: بخش دوم، چارچوپ اساسباشدیشرح م ینکند. ادامه مقاله به ایکمک م یرهمد یئته ياعضا یاجتماع

 یسپس بخش سوم اثر روابط اجتماع کند،یم یرا معرف مدیرهیتهئ – یرعاملمد یدرك روابط اجتماع

. سپس در بخش چهارم به دهدیقرار م یرا مورد بررس يحسابدار کاريبر محافظه یرهمد هئیت – یرعاملمد
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-یپرداخته م يحسابدار يکاردر محافظه مدیرهیئتو ه یرعاملبر روابط مد یکنترل داخل یفیتنقش ک یبررس

 .کندیم گیريیجهمقاله را نت ینو بخش پنجم ا شود

 

 یرهمد یئته - یرعاملمد ی. روابط اجتماع2

کارآمد  يراهبر یجادا یره،مد یئته یاصل یت. مسئولشودیمحسوب م یشرکت یتاز ارکان حاکم یرهمد هیئت

 یگذاران و جوامع محلیهکارکنان، سرما یان،مختلف آن از جمله مشتر ینفعانمنافع ذ يبر امور شرکت، در راستا

 یکصورت تئوربه  یرهمد یئت. هباشدیشرکت م یرانصاحبان و مد ينقطه اتکا ترینمهم یرهمد یئت. هباشدیم

رابطه نقش مراقب را  یندر ا یزن ینمنافع صاحبان سهام را برعهده دارد. قوان ینتأم یراداره شرکت در مس یفهوظ

شرکت انرون و به دنبال آن  یورشکستگ یانگذارده است. در جر مدیرههیئت برعهده مطلق و سخت صورتبه

 یکه سبب ورشکستگ یریتمد ينسبت به عملکردها یتفاوتیبه ب متهم مدیرهیئته ی،افتضاحات شرکت یرسا

 یئته یبمربوط به ترک یناز کشورها در مورد قوان یاريمتحده و بس یاالتدر ا یجه،نت شدند. در ید،شرکت گرد

 (.1389 ی؛مرام، دشتعمل آمد )پاكبه یمهم ییراتآنان، تغ هايمسئولیت و هااداره آن یره،مد

دارد.  یآن بستگ یرانمد یفوظا یفايبه ا ايقابل مالحظه یزانبه اهداف خود به م یدندر رس سازمان هر

 پذیرياز انعطاف یدبا یتجهت تداوم فعال رویناز ا کنند،یم یتفعال یرو متغ یاپو محیطی در هاامروزه سازمان

 العملعکس یطیمح ییراتنسبت به تغ زمانمصورت هرا داشته باشند که به یآمادگ ینبرخوردار باشند و ا یاديز

شرکت و محافظت از منابع  یریتعامل در کنترل و نظارت بر مد ترینمهم یرهمد هیئت. دهند نشان مناسب

 ي،در ارتقا مدیرهیئتکه ه دهدیانجام شده نشان م هايیمطالعات و بررس یج. نتاشودیسهامداران قلمداد م

 ترینیمیو قد گیردینشأت م یندگینما ينقش از تئور ین. اکندیم یفاا میتیعملکرد و ارزش شرکت نقش بااه

 (.1398 آبادي؛یبحب يدر شرکت است )برندك، منصور مدیرهیئتنقش ه

، یریتمرتبط با مد یقاتطور گسترده در تحقآنها به یرهمد یئتها و هعاملیرمد ینب یروابط اجتماع تأثیر

 یئتعامل و هیرمطالعه روابط مد ینمورد مطالعه قرار گرفته است. در ا یشرکت یتحاکم یقاتو تحق ياستراتژ

 یئتعامل و هیرمد ینب یشخص یخانوادگ بطروا یااستخدام  يها، تجربهیمشابه آموزش یاتبه وجود تجرب یرهمد

 ی(. از مطالعات قبل2012 یون؛ ن2011 یتش؛ هو2012،  یتو ت ی؛ فراکاس2012اشاره دارد )بوتلر و گرون،  یرهمد

عامل یرتوان گرفت. اوالً، روابط مدیم یاصل یجه، دو نتیرهمد یئته - یرعاملمد یروابط اجتماع یردر مورد تأث

 عامل ویرمد یمطالعات نشان داد روابط اجتماع یندارند. ا یرهمد یئته یبه کاهش اثربخش ایلتم یرهمد یئتو ه

و تونا  یري، سیچاردسون، الرکر، رکند. مثالًیرا مختل م یرهمد یئتنظارت ه یسممکان یتظرف یرهمد یئته
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نقض  يبرا یرهمد هیئتنظارت  یاز اثربخش یرهمد یئته -عامل یرمد یکردند که روابط اجتماع یان( ب2005)

 یرهمد یئته -عامل  یرمد یکه روابط اجتماع یافتند( در2009) یو بارن يکاهد. جودیم یخارج یراناستقالل مد

 یايمزا يبرا یرهمد یاتآنها را با ه یزنیبلکه قدرت را کندیم یلها تعدعاملیرنظارت را بر مد یزمنه تنها  مکان

 یندفرا یرتاث یرهمد یئته -عامل  یرمد ی، روابط اجتماعیاً. ثانکندیم یتتقو يمانند غرامت و تصد یشترب یشخص

که ارتباطات  یرهمد یئتدهد که عدم استقالل در هیکند. مطالعات نشان میرا مختل م یکاستراتژ گیريیمتصم

شود. یم یکاستراتژ یريگیمتصم یندهايعامل دارند، منجر به از دست دادن کنترل در فرایربا مد یاجتماع

 یکاستراتژ یريگیمتصم یندهايشدن در فرا یرمنفعل و بدون درگ یاديحد زرا تا  یرهمد یئتعامل ه یرانمد

 یفهخارج احساس وظ یران(. مد1990و همکاران،  یدطرفدار آن هستند )و یرهمدیئته یرانمد یراکنند زیفرض م

 یشترمقاله ب ین(. ما در ا1990و همکاران،  یدکنند )و یتشرکت حما عاملیرمد یماتکنند و از تصمیم یاجتماع

 پرداخت. یمرابطه خواه ینا یربناییز یزمعنوان مکانبه یکنترل داخل یفیتک یبه بررس

 

 یحسابدار یکاربر محافظه مدیرهیئته – یرعاملمد ی. اثر روابط اجتماع3

 هیچ" المثلضرب یقاز طر سنتی صورتبه 1924( در سال Bliss) یستوسط بل يدر حسابدار يکارمحافظه

و در سطح جهان اغلب  یرانشده است. در ا یفتعر "کن بینییشرا پ هایانتمام ز ینکن ول بینییشرا پ يسود

در  یهستند، گنجاندن الزامات کارانهمحافظه هايیهرو یريکارگهب يبرا یالزامات يحاو يحسابدار ياستانداردها

است.  یمال ياطالعات ارائه شده در گزارشگر ياتکا یتاز توجه به قابل یناش یزياز هر چ یشمتن استانداردها ب

انجام شده است. هولتهوزن و  یمال يدر گزارشگر کاريمحافظه ينقش حسابدار يبر رو ايمطالعات گسترده

 یداطالعات به موقع و قابل تأئ يبه تقاضا برا در پاسخ کاريدارند که محافظه دعا( ا2003( و واتز )2001واتز )

 یینبا تب یز( ن2008بوجود آمده است. الفوند و واتز ) شود،یم یندگیکه باعث کاهش تضاد منافع و مسائل نما

عامل  یرا نوع کاريمحافظه یه،و صاحبان سرما يواحد تجار یریتمد یاندر روند اطالعات م يکارنقش محافظه

 يکار(. محافظه1394 یات؛ب ی،)زلق دانندیم ینانهباز حد خوش یشب ايیندهآ یانب يبرا یریتمد يبازدارنده

الف،  2003؛ واتس، 1997دارد )باسو  یازن "اخبار خوب"قبل از شناخت  "اخبار بد"به شناخت  يحسابدار

 وکار دارد. رانه در کسبکامحافظه ريدر اعمال حسابدا یعامل شرکت نقش مهمیرب(. مد2003

. با کنندیمالکان، )سهامداران(، شرکت را اداره م یندهعنوان نمابه یرانمد یریت،و مد یتمالک یکتفک با

بدان معنا که ممکن است  .گرددیم یجادو سهامداران ا یرانمد ینتضاد منافع ب یندگی،رابطه نما یريگشکل
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عکس منافع  که در جهت منافع آنها و یندرا اتخاذ نما یماتیطلبانه زده، تصمفرصت يدست به رفتارها یرانمد

. شودیم یافراد حاضر در ساختار شرکت ناش یناز تضاد منافع بالقوه ب یشرکت یتبه حاکم یازسهامداران باشد. ن

که در  دهدیم رانیامکان را به مد ینا ی،شرکت یتحاکم هايیسم( اعتقاد داشتند که نبود مکان1932) ینزم ی،برل

 .یندمنافع سهامداران حرکت نما يخود به جا یجهت منافع شخص

تا پارالمات در اروپا، سبب شده  یکادر سطح جهان، از انرون و ورلدکام در آمر یراخ یمال يهاییرسوا وقوع

 یمال يدر گزارشگر يحسابدار يکارنشانه رود. اعمال محافظه یمال ياست که انگشت اتهام به سمت گزارشگر

کرده و  یتاعتباردهندگان حما ویژههب ینفعاناز ذ یاريشده و از منافع بس يگزارشگر ینا یفیتک یشسبب افزا

 ی،شرکت یتاز ارکان حاکم یکیعنوان به یرهمد یئت. لذا هکندیم یريگجلو يمتهورانه حسابدار يهااز روش

 (.1394و همکاران؛  یکارانه بهبود بخشد )مهربانمحافظه يحسابدار یقرا از طر یمال يگزارشگر یفیتک تواندیم

کند، مشکالت  یريمنافع خود جلوگ يبرا یریتطلبانه مدفرصت یمتواند از تصمیم يحسابدار يکارمحافظه

(. 2005 یواکومار،انعقاد را کاهش دهد )بال و س يها ینهمحدود کند و هز یکاستراتژ یماترا در تصم یندگینما

. روابط باشدیم یرهمد یئته - دیرعاملم یروابط اجتماع یم،آن هست يمقاله در جستجو ینکه در ا یاما مشکل

(. 1998 یزبچ،و و ینکند )هرمالیم یفرا تضع یرهمد یات، شدت نظارت بر هیرهمد یئته - یرعاملمد یاجتماع

منافع خود  يجهت جستجو يکارانه حسابدارمحافظه يهاداشته باشد از روش یلممکن است تما یرعاملمد

کوتاه مدت  يکند که از حذف افق فکریم یجادرا ا ياعداد بداريحسا يکارکند. مثال، محافظه یپوشچشم

مغرضانه به  یمال يهاگزارش يهاینهکند و هز یتحما یمنف NPV يهادر پروژه يگذاریهسرما يبرا رانیمد

مانع تحقق هدف  يحسابدار يکاراعداد حاصل از محافظه ین(. ا2006 یا،و ورچ ي)گا یابد یشسمت باال افزا

 یحعامل شرکت ترجیراست. مد یرهمد یئته یازشود که موردنیتعهد به رشد عملکرد م یا یرعاملک مدیاستراتژ

و  یابیدر ارز ینانهبخوش یا یتهاجم يهاکارانه دست بردارد و از روشمحافظه يحسابدار يهادهد از روشیم

عامل دارند، خود را موظف یربا مد یکه ارتباطات اجتماع یرهمد یئته یرانبرآورد استفاده کند. آن دسته از مد

 يحسابدار يهاروش ین( ا1999کنند )وستفال،  یتحما یکاستراتژ یريگیمتصم یندفرا یندانند که از ایم

را کمتر  یمال يهاگزارش يدر افشا یاتکنند و ضرر عملی، عملکرد مثبت را بزرگ مینانهبخوش یا یتهاجم

تا ارزش استفاده کند  يموجود یابیارز یتدهد از روش مزیم یحترج رکتعامل شیر. مثال، مددهدیجلوه م

عامل به دنبال آن است یررا که مد يعملکرد یلتعد ی،مال يهاکند. در صورت یمکاال را تنظ يخالص موجود

ص ینظارت قابل تشخ ییعدم توانا یلبه دل یرهمد یئتها بدون پرسش از هروش یندهد. قابل قبول بودن اینشان م
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کارانه محافظه يهامنجر به گزارش یشترب یرهمد یئتو ه یرعاملمد ی، روابط اجتماعیناست. بنابرا یبانیو پشت

 شود.یم يکمتر

را  یمشکالت کنترل داخل تواندیمستقل و موثر م يیرهمد یاتاز آن است که ه یحاک یشینپ مطالعات

ارتباط با  يبرقرار یقازطر یرعاملکه مد ی(. گرچه وقت2005 یشنان؛ کر2009 و بدارد یتاش،برطرف کند )هو

 یرشتاث یجهنت و در خودبه از دست دادن استقالل  یلما رسدینظر مه ب یرهمد یاته گیرد،یقدرت م یرهمد یاته

دارد تا  ییهایزهعامل شرکت انگیر(. مد2016ژانگ ، و ژانگ  یل،ن یسیک،است ) ل یمشکالت کنترل داخل در

استخراج اجاره، که به نفع  یلمنظور تسهبه ینگه داشتن کنترل داخل یفضع يبرا یرهمد یئتاز نفوذ خود در ه

 یدهعق ینبر ا یمدت طوالن يبرا یریتمد يحسابدار یاتادب است؛منافع خود است، استفاده کند. الزم به ذکر 

منجر خواهد شد )هومگرن و همکاران،  گیريیمتصم یندبه بهبود فرا ی،داخل هايکنترل یفیتبوده است که ک

 رهاطالعات به موقع و قابل اتکا دربا سازيرا با فراهم گیريیمتصم یندباال فرا یفیتبا ک یداخل هاي(. کنترل2012

(. 2008)برازل و دنگ،  یدبهبود خواهد بخش يحسابدار هايچرخه ینشرکت و با رفع موانع ب یمال یتوضع

استاندارد و متمرکز شده، زمان چرخه  يوکار تجارکسب یندهمچون فرا يباال موارد تیفیبا ک یداخل هايکنترل

مختلف را ارائه  یاییجغراف هايیتدر موقع يواحد تجار یکپارچهکوتاه و اطالعات هماهنگ و  يگزارشگر

دارد  یحو صح یقبه موقع به اطالعات دق یدسترس یتباال، قابل یفیتبا ک یداخل يهاشرکت با کنترل یک. دهدیم

 (.1397و همکاران؛  ی)کرم یابدیم یشافزا یداخل یتشفاف یطیمح یندر چن ینو همچن

تر باشد، مثال، عامل آسانیرمد ينامشروع برا ییدارا یجادشود که ایباعث م یضعف کنترل داخل یاز طرف اما

عدم وجود  یلبه دل یفضع یداخلعامل( را جبران کند. کنترل یر)مد خود يفرد يهاینهاز شرکت بخواهد هز

(. 2008 یلکینز،کند )وگان و و جلوگیري یمال يعامل در گزارشگریرمد یارتواند از اختینم یرسم يهایاستس

داده و منجر به  ییررا تغ یمیقد يهاحساب یافتیاعتبار، جدول در یمشپا گذاشتن خطیرتواند با زیم یرعاملمد

 یفیتبا ک یدادن اطالعات مال يبرا ینهمچن یفضع یدرآمد شود. کنترل داخل يهاصورت فروش در یشافزا

 يبرا یعامل فرصت مناسبیرمد ي(، که برا2007، يو مک و ی، جیلتر است )دوعامل راحتیرمد يبرا یینپا

 یاستخراج رانت از سهامداران فعل يبرا یگرد يهاروش یانامشروع  يهایی، دارایکسب سود از تجارت داخل

 (. 2013 ینو وانجر ینمنو یف،)اسکا کندیفراهم م

 یکنترل داخل یاثربخش یابیهنگام ارز یرهمد یئتکه ه یافتند( در2009) یلگارسلوف هرمانسون و ن بیزلی،

ارائه  یریتکه مد یاطالعات کنترل داخل یفیتبه مقدار و ک یرهمد یئتاست. شدت نظارت ه یمتک یریتبه مد
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کاهش شدت  ين اطالعات برایا يدستکار يبرا ییهایزهانگ یریتمد ینشت. بنابراخواهد دا یدهد بستگیم

داشته باشد، دارد.  تريیفضع یکنترل داخل يهایستمتا س کندمی کنترل را هاکه آنیدر حال یرهمد یاتنظارت ه

به  یزهباعث انگ یره،مد یئتعامل در هیرمد یر( اظهار داشت که تأث2013و همکاران ) یف، اسکایبترت ینبه هم

مطالعات نشان  ین، ایجهشود. در نتیم یرهمدیئتتوسط ه یکنترل داخل التاز رفع مشک یريدر جلوگ یرعاملمد

 یفیضع یکنترل داخلعامل احتماالً یرشود، مدیقدرتمند م یرهمد یئتعامل در هیرمد یرکه تأثیدهد که زمانیم

است  امدارانبه استخراج رانت از سه یل(، ما2013و همکاران،  یفکند )اسکایحفظ م يکسب سود فرد يرا برا

 ین(. بنابرا2009و همکاران،  یزلیدهد )بیرا کاهش م یرهمد یئت( و شدت نظارت ه2014، ینالزو گارد ینسیلز)برو

شود که  یرهمد یئتدر ه یرعاملقدرت مد یشباعث افزا یرهمد یئته -عامل  یرمد یروابط اجتماع یمانتظار دار

 شود. یم یکنترل داخل یفیتآمدن ک یینمنجر به پا

 

 یرهمد یاته -یرعاملمد یو روابط اجتماع ی،حسابدار یکارمحافظه ی،کنترل داخل یفیت. ک4

 یریتیمد یماتتصم ییو کارا یرا کاهش داده و اثربخش یندگیتواند مشکالت نمایم يحسابدار يکارمحافظه

تواند یم يحسابدار يکار(. محافظه2001؛ هولتاثن و واتس، 2005 یواکومار،را در تجارت بهبود بخشد )بال و ش

 ییاز حد سود و دارا یشب ینتخم يعامل برادیرم یزهانگ یا ییاز توانا ییآزما یراست يبا استفاده از استانداردها

کند.  یريکردن گزارش خسران به موقع جلوگ یو از مخف یدهبه شناخت رس یقطر ینا کند و از یريجلوگ

مالحظه  یلرا به دل یریتپاداش مد یا یتواند جبران خسارت اضافیم يحسابدار يکارمحافظت در برابر محافظه

 یمتقس یاستاز س یریتمد شودیباعث م يحسابدار کاري، محافظهیبده ردادمتوقف کند. در قرا یرمد يتصد

از  یناش يهایانز یجهکند، در نتیسود اجتناب کند و ارزش را از دارندگان اوراق قرضه به سهامدار منتقل م

 يکار(. محافظه2007دهد )ژانگ، ژو، و ژو، یم یشدهد و ارزش شرکت را افزایکاهش حجم را کاهش م

برگرداند  یکنندگان مالینرا محدود کرده و آن حقوق را زودتر به تأم یرانکنترل مدتواند حق یم يحسابدار

 (.2005 یواکومار،)بال و ش

شرکت  یتو حاکم یمانکاريپ یطبا توجه به شرا يحسابدار يکارنشان داد که انتخاب محافظه یقبل مطالعات

 یجهنت یچودهارينوان مثال، الفوند و روع(. به2010 یکوالو،؛ ن2008 یچودهاري،)الفوند و رو یردگیشکل م

. یزدرا برانگ یشترب يحسابدار يکارمحافظه يتواند تقاضا برایم یندگیگرفتند که شدت روبه رشد مسئله نما
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 یندگینما يهاینهو به حداقل رساندن هز یراننظارت بر رفتار مد يدر شرکت برا ینقش مهم یکنترل داخل یستمس

 (.1993ب؛ جنسن، 1983الف، 1983جنسن کند )فاما و یم یفاا

  ي،و سودآور یاندازها، حفظ توان مالبه چشم نیل و بلندمدت و مدتتحقق اهداف کوتاه يها براشرکت

موثر هستند  یکنترل داخل یستمس يدر برابر ذینفعان ملزم به برقرار یگویو پاسخ یرمنتظرهغ يمقابله با رویدادها

از حفظ منافع نزد  ینانمهم ایجاد اطم ياز ابزارها یدیگر یک یان(.  به ب1385شاه، نتاج ملک ییگانه و تقحساس)

اثربخش در  یکنترل داخل یستماستقرار س ي،اقتصاد يواحدها يهدایت اثربخش و کارا یزگذاران و نسرمایه

ابزار  یمؤثر نوع یداخل يها(. در واقع استقرار کنترل1394 ی،و رحمان حجازي بذرافشان،) است هاشرکت

 يبرا یریتیابزار مد یکعنوان از آن به ینهمچن شود،یم گذارانیهسرما ینانجاد اطمیاست که موجب ا ینظارت

 هاي. مطابق با دستورالعمل کنترلشودیم یاد یاتیعمل یو اثربخش ییکارا افزایش منظوربه هاشرکت يراهبر

 منظوربه  اثربخشمناسب و  یداخل هايکنترل یريکارگمکلف است نسبت به استقرار و به یرهمدیئته ی،داخل

از  جلوگیري منظور (. مدیران به1398و همکاران،  ي)قادر یدحاصل نما ینانبه اهداف شرکت، اطم دستیابی

 هايکنترل یستمخود به نحو احسن، س احتمال وقوع سوءجریان، سوءاستفاده و تقلب در سازمان و انجام وظایف

  تواندیمطلوب، م یکنترل داخل یستم(. وجود س1394 همکاران،و  یی)آقا کنندیو اجرا م ریزيرا طرح یداخل

 یمعقول یناناطم ین،را کاهش دهد و همچن هایرا افزایش و ریسک از دست دادن دارای يواحد اقتصاد یکارای

(. زیرا مدیران 1387 ي،و مقررات حاصل نماید )محمد ینو رعایت قوان یمال ايهاعتماد صورت یتنسبت به قابل

و  يشرکت، حفظ سودآور یاثربخش، تحقق رسالت اصل یکنترل داخل یستمدر نبود یک س دانندیم وبیبه خ

شود یموجب م یکنترل داخل یستممشکل است در واقع وجود س یاربس یرمنتظرهغ یدادهايبه حداقل رساندن رو

 يو اطالعات مذکور را مبنا عدادداشته باشند و ا یشتريب یناناطم ينسبت به ارقام و اطالعات حسابدار یرانکه مد

در  يو ادار یمال یحصح هايو روش یستمکه س سازدمی مطمئن را هاآن ینخود قرار دهند و همچن یماتتصم

 یفیتک ینمنجر به بهتر یکنترل داخل یستمس ین. واضح است که بهترشودمی اجرا کامل طورداخل مؤسسه به

منجر به  ینکاهش در هزینه سرمایه و مدیریت سود و همچن جبمو یکنترل داخل یفیت. کشودیم یگزارش مال

برتر بهتر از  یکارای ي(. مدیران دارا2015 ی،شرکت خواهد شد )ل يافزایش  شهرت و اعتبار و ایجاد ارزش برا

( معتقد است 2015) ی(. ل2013و همکاران،  یرجانکنند )دمیشرکت را درك م یو خارج یسایرین شرایط داخل

و شهرت مدیران برتر خواهد شد. واضح  یمنجر به کاهش اعتبار شغل یکنترل داخل یستمس يهاضعف يکه افشا

ر منجر به بهتر خواهد بود و این ام یزآن مدیر ن يداشته باشد بازارکار برا یشترياست که هر اندازه مدیر شهرت ب
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کنترل  یستمکه تالش مدیر در استقرار س رسدینظر مافزایش حقوق و مزایا و پاداش مدیران خواهد شد. لذا به

کنترل  یستمس یک(. 1398و همکاران،  يحفظ شهرت خود در بازار است )قادر يدر راستا یفیتبا ک یداخل

کنترل  یستمس یکشود.  یمال يمطلوب در گزارشگر يحسابدار يکارمحافظه یجادباعث ا تواندیم يقو یداخل

کند تا یها کمک م، که به شرکتشودیم يقو یرخوب و تاث خلیفرهنگ کنترل دا یجادباعث ا يقو یداخل

 یکنترل داخل یستمس يکه دارا هاییدرك کنند. شرکت یتحاکم یطرا در مح يحسابدار يکارمحافظه یايمزا

(. در مقابل، 2011، ی)گوح ول کنندیم یدو تأک سازيیادهپ یشترکارانه را بگزارش محافظههستند احتماالً  يقو

 یصموقع تشخضرر را به توانندیو نم کنندیم یداشتباه تول یااطالعات نادرست  یفضع یکنترل داخل يهاتمیسس

 یتفاقد صالح يکارکنان حسابدار، . مثالًشوندیم يحسابدار يکارمنجر به کاهش محافظه یجهدهند و در نت

ثابت و  يهاییو دارا یسرقفل نندها ماییدارا یآت ينقد یاناتجر ینتخم يممکن است فاقد تخصص الزم برا

 کاهش ارزش شود.  يزود هنگام ضررها ییباشند که باعث شناسا یآت ينقد یانهرگونه کاهش در جر ییشناسا

 یزبچ،و و ین)هرمال کندیم یفرا تضع یرهمد یئتشدت نظارت بر ه یرهمد یئتو ه یرعاملمد یاجتماع روابط

و همکاران  یف(. اسکا1999کنند )وستفال،  یتعامل حمایرمد یمکه از تصم کندیرا ملزم م یران( و مد1998

 کنترل داشتننگه یفضع يبرا ییهایزهعامل شرکت انگیر( اعالم کردند مد2009و همکاران ) یزلی( و ب2013)

 یفضع یداخل هايکسب کند و از سهامداران رانت استخراج کند. کنترل یدارد تا بتواند سود شخص داخلی

و الفوند،  ینی،ک ینز،کول یف،شود )اشباق اسکا يحسابدار هايدر شماره ینیتخم يخطاها یجادباعث ا تواندیم

و  یمانکارياهداف پ يبرا ینوسان یرهايشوند که متغیباعث م طاهاخ ین(. ا2007و همکاران،  ي؛ دو2008

 یکعنوان به کاريمحافظه یاز اثربخش تواندیامر م ینبرخوردار باشند. ا يکمتر یناناطم یتنظارت از قابل

مانع  تواندیم یداخل یفضع هايبکاهد. کنترل کاريمحافظه ياجرا هايیزهانگ یجهنت و در یتیسازوکار حاکم

، ین(. بنابرا2011، یشود )گوح ول يحسابدار يکارمنجر به کاهش محافظهشود که  ییشناخت به موقع ضررها

را کاهش  یرهمد یئتعملکرد نظارت بر ه یرهمد یئتو ه یرعاملمد یشترب یکه داشتن روابط اجتماع یمکنیادعا م

شود، یتر میفضع يحسابدار يکارافظه، که منجر به محیفضع یکنترل داخل یستمس یک یجهدهد، و در نتیم

 .شودیم یلتشک
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  گیرییجه. نت5

 یاته - یرعاملمد یروابط اجتماع ینرابطه ب یبه بررس یلما یو شبکه اجتماع یریتمد ینهدر زم یراخ مطالعات

هستند. با ارائه  یرهمدیئتدر ه یريگیمو تصم یحسابرس هايیتهگذاران، استقالل کمیهسرما گیريیمو تصم یرهمد

 يکه برا ي،حسابدار يکاربرنامه  محافظه رد یرهمد یاته - یرعاملمد یروابط اجتماع یردر مورد تأث يشواهد

 ی. چون روابط اجتماعیمکنیمطالعات کمک م ینمهم است، به ا یرهمدیئتدر ه یکاستراتژ یريگیمتصم

عامل به یرشود که مدیامر منجر م ین، ایردگیم دهیرا ناد یکنترل داخل يهایستمس یرهمد یاته - یرعاملمد

-یم ینیبیشموردعالقه خود را اعمال کنند، پ يحسابدار يهایاست، سستانداردا یکنترل داخل یندهايفرآ يجا

داشته باشند و  یبا هم ارتباط منف يحسابدار يکارو محافظه یرهمد یاته - یرعاملمد یکه روابط اجتماع یمکن

ره و یمد یاته - یرعاملمد یبر روابط اجتماع يکامل و معنادار يااثر واسطه يدارا یکنترل داخل یفیتک

با  یرهمد یاته - یرعاملمد یدر روابط اجتماع ییراتکه تغ یابیمی، در مینباشد. همچن يحسابدار يکارمحافظه

 یج، نتایطور کلدارد. به یرابطه منف يحسابدار يکارانتقال اثر، با محافظه يبرا یکنترل داخل یفیتک یمنف ییرتغ

 يکاربر محافظه یقابل توجه یمنف یرتأث یرهمد یاته - رعاملیمد یامر سازگار است که روابط اجتماع ینما با ا

 يکاررنامه محافظهشود. با استفاده از بیمنتقل م یکنترل داخل یندهايفرا ییردارد و اثر آن با تغ يحسابدار

 ي، مقاله ما شواهدیشرکت یتدر حاکم یکاستراتژ یريگیممهم تصم ياز استراتژ ياعنوان نمونهبه يحسابدار

 یچگونگ یسمدهد و مکانیارائه م یشرکت یتبر حاکم یرهمد یاته - یرعاملمد یروابط اجتماع یراز تأث يقو

 کند.یم یرا بررس یرعاملمد یتحقق روابط اجتماع

 یافتیمدارد. در یشرکت یتو امن یتمبادالت حاکم یسیونکم گذاريیاستمهم در س یامدپ ینما چند يهایافته

 یکنترل داخل یفیتک یفتضع یقرا از طر يحسابدار يکارممکن است محافظه یرهمد یئتعامل و هیرروابط مد

 یشخود را افزا یکنترل داخل یفیتک یدباها ، شرکتيحسابدار يکارمحافظه یقتشو ي، براینکاهش دهد. بنابرا

است  ینباالتر ا یکنترل داخل یفیتبه ک یابیدست يهااز راه یکیدهد، یما نشان م يهایافتهطور که دهند. همان

دارند.  یکدیگربا  يو کمتر یفرا انتخاب کنند که ارتباط ضع يایرهمدیئته یاعامل یرتوانند مدیها مکه شرکت

روابط  يها را ملزم به افشاتواند شرکتیم یتیمبادله امن یسیون، کميگذار هنجارتیاسس یک یدگاهاز د

 یکنترل داخل یفیتک ینو همچن یشرکت یتبر حاکم یشتريدر گزارش ساالنه خود کند تا نظارت ب یرعاملمد

 داشته باشد.
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