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 چکيده

هاای   گذاری و جامعۀ آماری پژوهش شرکت سرمایه کارایی افزایش در داخلی کنترل کیفیت هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
 هاایی طرح همه از طریق آن حجم که است جریانی حقیقت در گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سرمایه

 راهبارد  باه  توجه با داخلی هایدارند. کنترل بهره نرخ از بیشتر داخلی بازدۀ نرخ یا مثبت خالص حال ارزش که شودمی تعیین

 تر پیچیده و تر تخصصی نیز آن کنترلی فرآیندهای یابد، گسترش سازمان اندازۀ هرگاه دارد. گوناگونی کاربردهای تجاری، واحد

هاای   نتخاب شدند. محدودۀ زمانی پژوهش حاضر باین ساال  شرکت به عنوان نمونه ا 77ها  شوند. پس از حذف محدودیت می
افزار ایویوز اساتفاده شاده اسات. نتاایص حازا  از       است. برای بررسی فرضیه از روش رگرسیون پانلی و از نرم 3137تا  3131

 گذاری تأثیر معناداری دارد. دهد که کیفیت کنترل داخلی بر کارایی سرمایه پژوهش نشان می

 گذاری. گذاری، کارایی سرمایه رل داخلی، کیفیت کنترل داخلی، سرمایهکنت :کليد واژگان

 

 مقدمه
 امکان این بالقوه طور به و ایجاد میشود دیگر ذینفعان و سهامداران و مدیران بیین منافع تضاد نمایندگی، رابطه گیری شک  با

 و سهامداران منافع جهت در ضرورتًا و ودهب منافع خودشان جهت در که دهند انجام اقداماتی مدیران که آید می وجود به
 مشک  ح  است. مفروض کارگزاران، و کارگماران منافع رساندن به حداکثر بین تضاد مسأله، این در نباشد. دیگر ذینفعان

د. برسانن حداکثر به را آنان ثروت تا تالشند در مدیران که کند می فراهم را سهامداران خاطر حدودی اطمینان تا نمایندگی
 اجرای و طراحی این سازوکارها، جمله از است. مناسبی کارهای و ساز وجود مستلزم زمینه این در مراقبت و نظارت اعمال

 داخلی های کنترل وجود .(3111همکاران،  و سجادی) اقتصادی است های بنگاه و ها شرکت در مناسبی داخلی کنترل نظام

 نتیجه در و مدیریت طلبانه فرزت رفتارهای سیستماتیک بصورت تواند یم ها اداری شرکت و مالی ساختارهای در قوی

 مدیریت شیوه بر مالی کیفیت گزارشگری بهبود همزمان با و دهد کاهش را اخالقی خطیر و منافع تضاد از انحرافات ناشی

 (. 3137همکاران،  بگذارد )رضوی عراقی و اثر مثبت منابع این گذاری سرمایه و منابع از استفاده چگونگی و بنگاه
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گذاری ایش کارایی سرمایهنقش کيفيت کنترل داخلی در افز  
 

 محسن ملکی
 .دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبی ، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبی ، ایران )نویسنده مسئول(

mohsennmlk@gmail.com 

 سيده الميرا صفوی هير
ردبی ، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبی ، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ا  

 elmira_safavi@yahoo.com  

 پيمان نظيری
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبی ، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبی ، ایران.

p.naziri@yahoo.com
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 که هایی فعالیت در منابع سو، ازمصرف یک از که است آن مستلزم بهینه، حد در گذاری سرمایه ویا 3گذاری سرمایه کارایی
 که هایی فعالیت سمت به دیگر، منابع وازسوی شود جلوگیری است شده انجام مطلوب ازحد بیش درآن گذاری سرمایه

 برای اقتصادی واحد یک منظور، بدین(. 3117 ،حصارزاده مدرس،) شود رد، هدایتدا گذاری سرمایه به نیازبیشتری
 رو این از .قراردهد توجه مورد منابع محدودیت به توجه با را گذاری سرمایه میزان مختلف، باید های طرح در گذاری سرمایه
 نظرکردن و زرف حد بیشتر از گذاری یهسرما به منفی،منجر خالص فعلی ارزش با هایی طرح تقب  که است این ازلی ی مساله
 به را گذاری سرمایه بودن بهینه عدم که شود می کمتر از حد گذاری سرمایه منجربه مثبت، خالص فعلی ارزش با هایی ازطرح
 داشت.  خواهد دنبال
 با مقایسه در داخلی نابعم انتخاب به تمای ، شرکت مدیران داخلی، بر وجوه بیشتر کنترل دلی ، به رفتاری، مالی انداز چشم از

 یا سرمایه بازار طریق از و باشند داشته گذاری برای سرمایه کافی نقد منابع اطمینان بیش مدیران اگر .دارند منابع سایر
حد  از بیش را گذاری سرمایه های پروژه بازده سیستماتک طور به آنها نگیرند، قرار مورد نظارت شرکتی حاکمیت های مکانیزم
 کنند می درک آنها زیرا داشت، جدید نخواهند سهام زدور به تمایلی باشند، نداشته کافی داخلی منابع آنها اگر. زنند می تخمن
 (. 6133کند )هی و همکاران،  می گذاری حد ارزش از کمتر را شرکت سهام بازار که

 در ذینفع طرفین بین ضاد منافعت کاهش همچنین و اطالعات تقارن عدم بهبود سب داخلی های کنترل در اطمینان ایجاد
 وجود طریق از داخلی فرآیندهای همچنین و گردد ارائه می شفاف و کام  بصورت اطالعات جریان زیرا گردد، می بنگاه
 نتیجه در دهند. نمی را مدیریت به طلبانه فرزت رفتارهای بروز امکان کنترل داخلی های سیستم در موجود های ضعف
 باعث  ثالثاً و دهد افزایش را اطالعات تقارن ثانیاً و بخشد بهبود را مالی گزارشگری کیفیت اوالً واندت می داخلی های کنترل
 افزایش باعث داخلی های طرف کنترل یک از که رود می انتظار نتیجه در گردد. مدیریت بر بیشتر نظارت و منافع تضاد اهش

 با گذاری سرمایه کم و گذاری سرمایه بیش از ناشی دیگر ناکارآمدی طرف از و شده رفته بکار منابع گذاری سرمایه کارآمدی
 (. 3137)رضوی عراقی و همکاران،  تعدی  گردد داخلی کنترل وضعیت بهبود

گذاری در  سرمایه کارایی افزایش در داخلی کنترل کیفیت با توجه به مطالب گفته شده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
 در داخلی کنترل شود که کیفیت باشد. حال این  سوال مطرح می اوراق بهادار تهران میشرکتهای پذیرفته شده در بورس 

 گذاری چه نقشی دارد؟ سرمایه کارایی افزایش
 

 چهارچوب نظری پژوهش

 گذاری کارایی سرمایه
 در آنها ریفو مصرف قصد که کاالهایی تولید های طرح به یافته اختصاص مخارج جریان از است گذاری عبارت کارایی سرمایه

. باشد انبار موجودی یا انسانی سرمایه و مادی سرمایه افزایش شک  به است ممکن گذاری سرمایه های طرح این. نباشد میان
 نرخ یا مثبت خالص حال ارزش که شود می تعیین هایی طرح همه توسط آن حجم که است جریانی حقیقت در گذاری سرمایه
 درخصوص باید دیگری زمان هر از بیش گذاران سرمایه (. امروزه6113 ،6هیالری و بیدل) رنددا بهره نرخ از بیشتر داخلی بازده

 خارجی گذاری سرمایه به زیادی چندان توجه قب  سالهای در اگرچه. کنند توجه آن جهانی مفهوم به نسبت گذاری سرمایه
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 بازارهای به محدود را خودشان گذاران سرمایه ی،گذار سرمایه فرزتهای ایجاد و جهانی بازارهای تشکی  با امروز ولی شد نمی
 کاهش را خود ریسک یا و افزایش را خود بازده خارجی، گذاری سرمایه طریق از تواند می گذار سرمایه وقتی چرا. کنند نمی داخلی
 بازار مثال یبرا. کنند می پیشرفت سرعت به خارجی بازارهای کند؟  کشور یک داخلی فرزتهای به محدود را خود باید دهد
. است مختلفی درجات دارای معامالت حجم و سهام قیمت به توجه با که است جهان در بزرگ سهام بازار سه از یکی ها ژاپنی
 اوراق بازده نسخ اینکه دوم و باالست گذاری سرمایه از حاز  درآمد زیرا آورند می روی خارجی گذاری سرمایه به گذاران سرمایه
 بازده نرخ به توانند می خارجی گذاری سرمایه طریق از گذاران سرمایه بنابراین. است داخلی بازارهای از بیشتر خارجی بهادار

 سهام تنوع باعث خارجی کشورهای بهادار اوراق در گذاری سرمایه طریق از گذاران سرمایه اینکه سوم. کنند پیدا دست بیشتری
. گیرد می زورت تنوع ایجاد و پرتفلیو تشکی  طریق از ریسک اهشک این. شوند می خود گذاری سرمایه ریسک کاهش و خود
 سرمایه از  استفاده با تنوع ایجاد پس  شود، می ریسک کاهش باعث داخلی سهام در تنوع ایجاد اگر که اینجاست ازلی نکته

 .شد خواهد ریسک بیشتر کاهش باعث خارجی سهام در گذاری

 

 کنترل داخلی
 به دستیابی برای آن و وجود بیهوده، مخاطرات مدیریت توانایی و سازمان یک راهبری یستمس حیاتی بعد داخلی، کنترل

 ایجاد باعث اثر بخش داخلی کنترل است. سیستم بسیار ضروری ذینفعیان ارزش از حمایت و بهبود، خلق، و سازمان هدفهای
 است بیشتری مخاطرات با مقابله به قادر است، اثربخش داخلی کنترل دارای که زیرا سازمانی شود؛ می نیز رقابتی مزیت یک
6کوزو تعریف طبق (.6136، 3حسابداران المللی فدراسیون بین)

 هیئت که بوسیله است فرآیندی آن داخلی، کنترل مفهوم 
 ،عملیات به مرتبط سازمانی به اهداف دستیابی برای قبول قاب  اطمینان کسب برای کارکنان سایر و مدیران مدیره،
 تجاری، واحد راهبرد به توجه با داخلی های (. کنترل6131کوزو، ) است شده طراحی( تطبیق) رعایت و ریگزارشگ

 شوند می تر پیچیده و تر تخصصی نیز آن کنترلی فرآیندهای یابد، گسترش سازمان اندازه هرگاه دارد گوناگونی کاربردهای
پوشش  را ها روییه ها و سیاست از انحراف و ها ریسک اعانو که پویاست سیستمی داخلی، (. کنترل3312، 1دراگ و )میلر
 .(6117، 6)کورفس دهد می
 

 گذاری کنترل داخلی و کارایی سرمایه
 های کنترل تحقیقات جدید، مفهوم در. است شده مطرح داخلی های مورد کنترل در گوناگونی اظهارنظرهای زمان، طول در

 آوردن فراهم در جهت اند، شده مدیریت تعیین طرف از که مسئوالنی ستد به شده و محافظت اجرا طراحی، فرایند به داخلی
و  قوانین مناسب اجرای سرانجام و عملیات کارایی سودمندی مالی، گزارشگری کیفیت و اعتبار مورد معقول در اطمینانی
 بهبود به باال یفیتبا ک حسابداری اطالعات که است این بر (. اعتقاد6136، 5)سورین و همکاران شود می اطالق مقررات
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 ضعف نقاط وجود رود می (. انتظار6113، 3)هلی و پوولو باشد می تأثیرگذار گذاری سرمایه وری بهره افزایش، و سرمایه تخصیص
در  و خطرپذیری زرف برای تقاضا گذاران، آتی سرمایه نقدی جریان ارزیابی مالی، گزارشگری بر کیفیت داخلی کنترل در

1همکاران و مولن (. مک6132، 6)سان باشد تأثیرگذار شرکت گذاری سرمایه نتیجه
 چرا که موضوع این برای ( دو دلی 3332) 

با ساز  دلی  دو هر که دهند می ارائه شود، داخلی های کنترل ارتقاء موج تواند می مدیریت شرکت توسط داخلی کنترل گزارش
 تواند می داخلی گزارشگری کنترل این اوالً دهد. کاهش را ینمایندگ های هزینه تواند می و است بررسی قاب  نظارت، و کار
 عالی مدیریت بیشتر توجه جلب موجب خود به نوبه که دهد افزایش شرکت داخلی کنترل به نسبت را عالی مدیریت آگاهی

. با توجه به شود می بهتر داخلی کنترل موج داخلی کنترل گزارش که ثانیاً این است. کلی زورت به داخلی کنترل سیستم به
 شود: مطالب گفته شده فرضیه پژوهش به زورت زیر بیان می

 گذاری تاثیر معناداری دارد.  : کیفیت کنترل داخلی بر کارایی سرمایهفرضيه پژوهش

 

 پيشينۀ تحقيق  
 در شده رفتهپذی شرکتهای در گذاری سرمایه کارایی بر مدیران توانایی تأثیر بررسی به پژوهشی ( در3137همکاران ) و سرلک

 مناسب، های گذاری سرمایه انجام به نیاز خود، های فعالیت گسترش و بقا برای ها پرداختند. شرکت تهران بهادار بورس اوراق

 منابع از و دارند سازمانی اهداف تحقق فرآیند در را موجود منابع از بهینه استفاده توانایی کارآ، مدیران .دارند کارآ و موقع به

 مالی گزارشگری کیفیت که است این بیانگر پژوهش نمایند. نتایص می ایجاد را نرخ بازده بیشترین ختیار سازمان،ا در محدود

 .دارد مثبت تأثیر گذاری سرمایه کارایی بر مدیران دارد. همچنین توانایی مثبت تأثیر گذاری سرمایه کارایی بر

 های شرکت گذاری سرمایه کارایی و حسابرسی کمیته های یویژگ تأثیر بررسی به پژوهشی در (3132) همکاران و قارزی

 ی کمیته اعضای تخصص که داد نشان پژوهش از حاز  نتایص پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته
 گذاری سرمایه کارایی با حسابرسی ی کمیته ی اندازه و داشته مستقیم و معنادار ی گذاری رابطه سرمایه کارایی با حسابرسی

 .ندارد معناداری و مثبت ی رابطه

 کارایی و مالی گزارشگری کیفیت بین رابطه بر مدیران توانایی تأثیر بررسی به پژوهشی در( 3135همکاران ) و پور کاشانی

 نآ از حاکی حاضر پژوهش پرداختند. نتیجه تهران بهادار اوراق بورس در شده  پذیرفته دارویی شرکتهای گذاری در سرمایه
 ایران بازار در نتیجه نیست. این اثرگذار گذاری سرمایه کارایی و مالی گزارشگری کیفیت رابطه بین بر مدیران توانایی که است

 بحث سرمایه بازار ناکارایی زمان در که چرا است؛ توجیه قاب  شرایط اقتصادی ثباتی بی و سرمایه بازار ناکارایی علت به
مخفی  خاطر به شرکتها مالی تأمین های هزینه که شود باعث نمی اطالعات نامتقارنی این ولی میآید پیش اطالعات نامتقارنی
 مشک  با مالی تأمین بحث برای شرکتهای دارویی مدیران رود. درنتیجه، باال عمومی افکار از آنها واقعی اطالعات بودن
 توانایی ارتباط، این بنابراین، در بینند؛ نمی خود یگزارشها کیفیت و شفافیت افزایش برای دلیلی و نیستند رو به رو زیادی
 .است تأثیر بی مدیران

                                                           
1
 Healy and Palepu 

2
 Sun 
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را بررسی  در بورس اوراق بهادار تهران یگذار هیسرما ییبر کارا یاطالعات مال تیفیک ریتاث( 3135نژاد و خدامرادی ) موسی
و به کمک  SPSSها با نرم افزار  هیانتخاب و آزمون فرض 3136تا  3113سال و از سال  6 قیتحق یدوره زمانکردند. 
پژوهش  نیبه دست آمده در ا صیقرار گرفت. نتا  یو تحل هیهمبستگی، مورد تجز  یتحل ریو استنباطی نظ فییتوز های آماره
 باشد. یم یگذار هیسرما ییوکارا یرابطه اطالعات مال بر یمال ریوغ یمال یرهایمتغ نیب میمثبت و مستق ارتباط از یحاک

 را گذاری سرمایه و کارایی داخلی مالی تامین انتخاب بر مدیران اطمینانی بیش ( در پژوهشی تاثیر6133) 3ارانهی و همک
 کمبود جبران و تجاری های فرزت ایجاد موجب تواند که تامین مالی داخلی می است آن از حاکی ها یافته. بررسی کردند

. اعتماد شود بیش مدیران با هایی شرکت در ویژه به حد از بیشتر اریگذ سرمایه ایجاد با اما ممکن است شود، گذاری سرمایه
 .است دولتی های شرکت در مدیران اطمینانی با بیش  مرتبی طور قاب  توجهی به حد از بیشتر گذاری سرمایه مشک ، همچنین،
 است. پرداخته ی داخلیها کنترل ضعف افشای و شرکت گذاری سطح سرمایه بین ارتباط بررسی به پژوهشی ( در6132سان )

 اظهارنظر که هایی شرکت کنند، دریافت می مقتول اظهارنظر که هایی شرکت با مقایسه دهد در می نشان پژوهش های یافته
میزان  کنند. می مشاهده خود های گذاری سرمایه در میزان را توجهی قاب  کاهش کنند، می دریافت را کنترل داخلی مردود
 این کردن از برطرف بعد سپس و یابد می کاهش داخلی کنترل آشکارسازی ضعف از بعد ها تشرک این گذاری سرمایه
 .یابد می شرکت افزایش گذاری سرمایه ها ضعف
6ژو و زو

 اعتباری با خطرپذیری حد از بیش گذاری سرمایه و داخلی بین کنترل رابطه بررسی به پژوهشی ( در6136) 

 چین شنزن کشور و شانگهای بهادار اوراق بورس های اطالعات شرکت مبنای بر هشپژو اند. این چینی پرداخته های شرکت

 آزمون اثبات دادن نشان نظری با تحلی  و تجزیه ترکیب پژوهش، این در روش اساسی است. 6131 تا 6113 زمانی بازۀ در

 گذاری سرمایه و داخلی کنترل داد پژوهش نشان است. نتایص شده استفاده نیز خطی الگوی رگرسیون از که حالی در است،

 .است گذار تأثیر ها شرکت اعتباری ریسک حد بر از بیش
 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش انجام کار جزء تحقیقات همبستگی از نوع علی می 

خواهد شد. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی و با استفاده از باشد و به منظور تجزیه و تحلی  داده ها از رگرسیون پانلی استفاده 
از طریق اطالعات گذشته( می باشد. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می شود که پژوهشگر پس از ) رویکرد پس رویدادی

  وقوع رویدادها به بررسی موضوع می پردازد. افزون بر این امکان دستکاری متغیرهای مستق  وجود ندارد.
 

 معرفی و تعریف متغيرهای پژوهش

 (INVکارایی سرمایه گذاری )

 گذاری با الگوی زیر محاسبه شده است: سرمایه کارایی
INV= β0 + β1SGWTH + ᵋ 

                                                           
1
 He at el  

2
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در  iهای شرکت  گذاری بلندمدت بر میانگین ک  دارایی های ثابت و سرمایه نسبت تغییر در ک  خاص دارایی INVکه در آن 
. مبانی نظری الگوی فوق بر این نکته استوار است که tدر سال  iروش ساالنه شرکت نرخ رشد ف SGWTH؛ tسال 
های رشد نتوانند  های جدید شرکت را توجیه کند. در زورتی که فرزت گذاری های رشد شرکت باید سرمایه فرزت
؛ یعنی مقادیر باقیمانده الگوی گذاری را نشان خواهد داد گذاری را توضیح دهد، مقادیر خطای حاز ، ناکارایی سرمایه سرمایه

شود. پس از برآورد الگوی رگرسیونی  های رشد توضیح داده نمی هاست که با فرزت گذاری دهنده آن میزان سرمایه باال نشان
گذاری بعد از  شود و به عنوان معیار ناکارایی سرمایه سال، محاسبه می -فوق، قدر مطلق مقدار خطاهای الگو برای هر شرکت

سال محاسبه  -مراح  فوق و به زورت منفی )قرینه( قدر مطلق مقادیر باقیمانده )خطاها( الگوی فوق برای هر شرکت گذشتن
 ( یعنی: 6137، 3)ایلند و جاربویی شود؛ می

INVEFFi,t= -|ᵋi,t| 

 

 (IQCکيفيت کنترل داخلی)
 کنترل دارای که شرکت ( درزورتی6132) 6همکاران و لی پژوهش با است، مطابق ساختگی کیفیت کنترل داخلی یک متغیر

شده  استخراج مستق  حسابرس گزارش از داخلی شرکت کیفیت کنترل زفر. زورت برابر این در غیر و 1 برابر باشد داخلی
 .است

 ،(6131) 1همکاران و داس ،(6113) همکاران و بیدل چون پژوهشگرانی پیشین مطالعات اساس بر کنترلی، متغیرهای انتخاب
 .است گرفته انجام( 6137) جاربویی و ایلند و( 6131) 5همکاران و چنگ و( 6133) 6مکارانه و چن

  شود. می محاسبه فروش طبیعی لگاریتم اساس بر(: lnSales) فروش
 دارایی برک  تقسیم تجهیزات و آالتماشین اموال، جمع( tang) نامشهود ثابت های دارایی

 (lnAge) عمر شرکت
 .شود می محاسبه دارایی ک  بر بدهی ک  اساس بر(: lev) مالی اهرم
 

 مدل پژوهش
INV= β0 + β1SPAU + β2LnSales+ β3Ln Age + β4 Tang + β5lev + ᵋ 

INV: گذاری کارایی سرمایه 
LnSales: فروش 
Ln Age :عمر شرکت 

Tang: نامشهود ثابت های دارایی 
Lev: اهرم مالی 

                                                           
1
 Elaoud and Jarboui 
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ᵋ: جزخطا 
 

 جامعه و نمونۀ آماری پژوهش
باشد. نمونه آماری این پژوهش  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می امعۀ آماری این پژوهش شام  تمام شرکتج

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که دارای شرایط زیر باشند. آن دسته از شرکت
 فته شده باشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیر 3131هایی که تا اول سال  . شرکت3

 های مورد نیاز آنها در دسترس باشد. . داده6

 اسفند ختم شود و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد. 63ها به  . سال مالی شرکت1

 گردد. گذاری حذف می های مالی و سرمایه ها و مؤسسه . به منظور همگن نمودن نمونه آماری، بانک6
                                                                 شرکت 77های نمونۀ آماری به تعداد بعد از اعمال شرایط فوق، مجموع شرکتدر نهایت 

 می باشد که به شرح زیر به دست آمده است:
 .( استفاده شده است77×5مشاهده )  115شایان ذکر است در نهایت برای آزمون فرضیات از 

 

 هاه و تحليل فرضيهتجزی

 آمار توصيفی
دهد که شام  میانگین، انحراف معیار، کشیدگی، چولگی، مینیمم و  آمار توزیفی متغیرهای پژوهش را نشان می 3جدول 

است. همچنین  33/1و  -36/1گذاری دارای میانگین و انحراف معیار به ترتیب  ماکزیمم است. برای مثال متغیر کارایی سرمایه
 است.   -11/1و  -72/1ماکزیمم این متغیر به ترتیب مینیمم و 
 

 : آمار توصيفی متغيرهای تحقيق(9) جدول

 

 

 

 

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

INV 36/1- 33/1 36/6- 31/3 72/1- 11/1- 

IQC 52/1 63/1 65/1- 12/3 11/1 11/3 

LNSALSE 66/31 21/3 31/1 31/6 15/3 76/33 

LNAGE 53/1 63/1 11/3- 23/6 13/6 17/6 

TANG 67/1 33/1 11/3 55/1 11/1 15/1 

LEV 33/3 33/1 63/1 63/33 36/1 17/1 
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 .دارد معناداری تاثیر گذاری سرمایه کارایی بر داخلی کنترل کیفیت فرضيه:

 ليمر و هاسمن Fآزمون 
می باشد، نتیجه می شود که روش پانلی برای براورد مدل  1015لیمر کمتر از  Fبا توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون 

 باشد، می  1015 از کمتر خطا سطح مدل در هاسمن آزمون داری معنی سطح اینکه به توجه های تحقیق  مناسب می باشد. با
 مناسب ابتث اثرات با پانلی مدل که شود می نتیجه  و شود می رد تصادفی اثرات بودن مناسب بر مبنی زفر فرض بنابراین

  . باشد می
 

 و هاسمن ليمر F : آزمون(2) جدول

 

 

 
 

 آزمون مدل
 برای. است شده داده نشان جداول در مدل برآورد نتایص برآورد، مناسب روش انتخاب و رگرسیون های فرض پیش برقراری با

 متغیره چند رگرسیون تحلی  ازلی فرض. شود بررسی رگرسیون مفروضات باید کرد اعتماد مدل برآورد نتایص به بتوان اینکه
 خطی رابطه وجود قطعیت آزمون به مربوط آن داری معنی سطح و Fآماره اینکه به توجه با. باشد می رگرسیون ک  داری معنی

 آزمون این داری معنی سطح اینکه به توجه با. باشد می وابسته غیرمت و مستق  متغیرهای بین( رگرسیون ک  داری معنی آزمون)
 های متغیر بین خطی رابطه تحقیق، مدل در که گفت توان می باشد می 1015 خطای سطح از کمتر تحقیق مدلهای برای

 در که مفروضاتی از دیگر یکی. باشند می دار معنی مدل ک  که شود می نتیجه بنابراین. دارد وجود وابسته متغیر و مستق 
 از( رگرسیون معادله توسط شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت) خطاها استقالل گیرد، می قرار نظر مد رگرسیون
 از استفاده امکان باشند داشته همبستگی یکدیگر با خطاها و شود رد خطاها استقالل فرضیه که زورتی در. است یکدیگر
 آماره چنانچه. شود می استفاده واتسون دوربین آزمون از یکدیگر از ها خطا استقالل بررسی منظور هب. ندارد وجود رگرسیون
 دوربین آماره مقدار. شود می پذیرفته خطاها بین همبستگی عدم گیرد قرار( 605 تا 305 بین) 6 مقدار نزدیک واتسون دوربین
 تحقیق مدل در همبستگی وجود خود دهنده عدم نشان که است باشد می مناسب آمده بدست تحقیق مدلهای برای واتسون

 .باشد می مستق  های متغیر بین خطی هم وجود عدم متغیره چند رگرسیون دیگر فرض باشد، می
 316/1برابر  داخلی کنترل کیفیت توان گفت: مقدار ضریب می 1با استفاده از اطالعات جدول  برای بررسی فرضیه فوق

 کنترل شود که کیفیت باشد، نتیجه می می 15/1 داری ضریب این متغیر که کمتر ازسطح خطای سطح معنی باشد. با توجه به می
شود که فرضیه فوق یعنی  تیجه میمعناداری دارد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ن تاثیر گذاری سرمایه کارایی بر داخلی

 شود.  درزد تایید می 35با اطمینان  ."دارد معناداری تاثیر گذاری سرمایه کارایی بر داخلی کنترل کیفیت"
 
 

 سطح معنی داری آماره  F آزمون

F 10111 6075 لیمر 

 10111 65021 هاسمن
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 : آزمون فرضيه(3) جدول

 روش رگرسیون پانلی با اثرات تصادفی

INV  متغیر وابسته 

 های مستق  متغیر ضریب tآماره  داری سطح معنی

111/1 171/33 316/1 IQC 

111/1 376/6- 131/1- LnSales 

116/1 661/1 136/1 LNAGE 

111/1 221/6 372/1 TANG 

662/1 323/3- 112/1- LEV 

132/1 363/1- 165/1- c 

 Fآماره  36/1

 داری سطح معنی 111/1

 آماره دوربین واتسون 3/6

 ضریب تعیین 21/1

 

 گيری بحث و نتيجه
، تاثیر معناداری بر شود های کنترل داخلی نمایان می دهند که کیفیت کنترل داخلی در سیستم تجزیه و تحلی  نتایص نشان می

 منافع تعقیب در ،مدیران گذاری سرمایه بیش از ناشی نمایندگی مشکالت اوقات، گاهی. داشت گذاری خواهد کارایی سرمایه
 در ها شرکت اغلب سو، یک از .است منفی فعلی ارزش خالص با هایی پروژه در آزاد، نقد های جریان از سوءاستفاده و شخصی
 این برای آزاد نقد های جریان از جدی طور به و دارند ای گسترده گذاری سرمایه بیش نمایندگی، شکالتم دلی  به حاضر حال

 تقارن عدم به مربوط گذاری، سرمایه در جدی کمبود و مالی تأمین های محدودیت دیگر، سوی از و کنند می سوءاستفاده رویکرد
 زیان و ضرر که است کارایی عدم نوعی دو هر حد، از ترکم و حد از بیش گذاری سرمایه است. بنابراین، اطالعاتی
 که رود می انتظار حسابرس از منافع، تضاد همچون موضوعاتی به توجه با. دارد پی در را اجتماعی منابع اتالف و گذاران سرمایه

 تقارن عدم کاهش رس،حساب وظیفۀ که معتقدند پژوهشگران. باشد پایبند زداقت و عینیت استقالل، مانند استانداردهایی به
 عم  شرکت سهامداران شخصی منافع راستای در مستق  حسابرس. است مدیران و سهامداران بین منافع تضاد و اطالعاتی

 سرپرستی و مباشرت وظیفۀ برای مدیران شود می سبب که است شرکتی حاکمیت های جنبه از یکی مالی حسابرسی و کند می
 کاهش شرکت، در اجرایی و نظارت سیستم از بخشی جایگاه در حسابرسان مفهوم، این در. باشند پاسخگو سهامداران، به خود
 شرکت و سهامداران مدیریت اطالعاتی بین تقارن عدم گردید اشاره که همانگونه .کنند می تسهی  را نمایندگی های هزینه
 عدم این مالی گزارشگری کیفیت بهبود با تواند داخلی می کنترل سیستم و منجر گردیده گذاری سرمایه ناکارآیی به تواند می

در واقع عملکرد  .بردارد قدم گذاری سرمایه کارآیی و ریسک کاهش هزینه سرمایه، کاهش مسیر در و کاهش را تقارن
و  (6132(، سان )6136) های زو و ژو یابد. نتایص پژوهش حاضر با یافته گذاری با افزایش کیفیت کنترل داخلی بهبود می سرمایه

 ( همسو است.  3137رضوی عراقی و همکاران )
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