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 چکیده

 هدف و باشندمي موردشرکت در درستي و جامع اطالعات نیازمند مالي منابع کنندگانتأمین از يکي عنوانبه اعتباردهندگان

اين را اعتباردهندگان و گذارانسرمايه که است اطالعاتي ارائه حسابداري اولیه مي ياريامر در تحقیق،اينهدفنمايد.
بهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینبررابطهسيحسابرکیفیتتأثیربررسي
الي1231بینزمانيبازهدرتهرانبهاداراوراقبورسشدهدرشرکتپذيرفته131اطالعاتمنظور،بهاينباشد.ميتهران
وهشازروشحداقلمربعاتمعموليورگرسیونچندمتغیرهبرايپردازشالگويپژ.استشدهقرارگرفتهبررسيمورد1231
نتايجاست.شدهاستفاده3111واکسل3نسخهEviewsافزارهايشدهاست.همچنین،برايانجاممحاسباتازنرماستفاده

آزمونفرضیه درشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفهايتحقیقحاکيازآناستبینحاصلاز
نیزبدهيهزينهداخلي،کنترلضعفافزايشباکهمعنابدين،داردوجودمعناداريومثبترابطهتهرانبهاداراوراقبورس
درشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینبررابطهحسابرسينهايتکیفیتيابدودرميافزايش
 کوسومعناداريدارد.معتهرانتأثیربهاداراوراقبورس

کیفیتحسابرسي،ضعفکنترلداخلي،هزينهبدهيکلیدی:  هایهواژ



 مقدمه 
سازمان،کلياهدافکهطوريبه،شودميتبیینسازمان،عملکردوکاروکسبماهیتبهتوجهباداخليکنترلاهداف

تائیدموردسازمانمديريتتوسطوتهیهشرکت،استراتژيسندوموجودهايسیاستوشدهفرمولهشفاف،ودقیقصورتبه
درمديريتمنظوربهمشخصمسئولیتدارايفردهرکلي،اهدافاينبراساس.شودميابالغکارکنانتمامبهوگرفتهقرار

هدافاآنکهکردحاصلاطمینانتوانميترتیباينبههست،وياختیاردرکهاستبخشيوسازمانخاصاهدافمجموعه
باکاملطوربهواستشدهتشکیلسازمانجزءترينکوچکازوواقعيصورتبهمربوطههايکنترلمجموعهوشدهتبیین

.(1231هاوحسیننژاد،)حاجیداردسازگاريشدهتفويضواحدآنبهکهوظايفيومأموريت




تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه  بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس شده در های پذیرفته بدهی شرکت

 

 نیاسیدحسن افضل
)نويسندهمسئول(مالي،واحدفیروزکوه،دانشگاهآزاداسالمي،فیروزکوه،ايران-يارشدمديريتدولتيکارشناس
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 بیان مسئله
.استدادهقرارخودالشعاعتحتراکشورمانتجاريواحدهايازبسیاريکارآمد،واثربخشداخليهايکنترلنبود

هاکنترلايننبودصورتدرکهمعضالتيازتوانندميکنندمياجراوطراحيتدبیرباراخودداخليهايکنترلکههاييشرکت
فرايندکیفیتبربلکهتجاري،واحدهايعملیاتبرتنهانهاثربخشداخليهايکنترلنبود.نمايندجلوگیريآمد،خواهدپديد

.(1281،وپوريانسبمهام)گذاردميجايبرمنفيتأثیرنیزمستقلحسابرسي
شدهدرهايپذيرفتهمديرهشرکتهايداخليتوسطسازمانبورسواوراقبهادار،هیئتباتصويبوابالغدستورالعملکنترل

ارائهملزمبهاستقرارسیستمکنترل1231شهريور32بورسايراندربورساوراقبهادارتهرانوفرا هايداخليمناسبو
هانیزموظفگرديدنددرگزارشخودهايداخليگرديدندوحسابرسانمستقلاينشرکتگزارشساالنهدرخصوصکنترل

شرکتهايداخليمناسبواثربخشتوسطکارگیريسیستمکنترلبهمجمععموميصاحبانسهامدرخصوصاستقراروبه
.(1283ها،)حاجیهايداخلييادشدهاظهارنظرکنندباتوجهبهچارچوبکنترل

ادامهحیاتشرکت بستگيبهمنابعماليموجودوقابلدرنگاهيديگر، يکيازتأمینها تأمینمنابعمالي،نيترمهمدارد.
غالباًدهندگانوامهاهستند.نیازمالشرکتکنندهنیمتأمنابعنيتربزرگوام،يکيازاعطاکنندگانماليازطريقبدهياست.

وانتظاراتنمودهپرداختکهپوليرابرايدورهبلندمدتبهاشخاصحقیقيوحقوقيباشنديماعتباريمؤسساتهاوبانکبا
 رادارند. اصلوام و مديرانشرکتغالباًدريافتسود دلیلتأمینها، به طريقبدهيرا نرخجوفهصرمالياز ييمالیاتيو

ترجیحميپايین انتظارسهامداران، مورد بازده با مقايسه بازدهآندر تر توجهدهند. ديدگاهبا بانکياز اينکههزينهبهره به
يممکنازايرانيسهولتدراخذوامباتحملحداقلهزينههايشرکت،لذابرايباشديمقبوليقابلهانهيهزمالیاتيجزء

.(1282همتي،حیدريو)پورهاهمیتباالييبرخورداراستدرج
ايفاسرمايهبازارهايدرعموميمنافعحفظجهتدرمهمينقشي،حسابرسخدماتارائهدلیلبهمستقل،حسابرسان

ورودمياستفادهگیريتصمیمهنگامدرگذاران،سرمايهراهنمايعنوانبهکهاستموارديازيکيحسابرسي،کیفیت.کنندمي
شودمنجرجامعهدرمنابعنامناسبتخصیصبهتواندميحسابرسي،خدماتاينپايینکیفیت حافظعنوانبهنقش،يفايا.
بماندباقيمستقلخود،کارصاحبمقابلدرحسابرسکهاستاينمستلزمجامعه،منافع اعتباروکیفیتحقیقتدر.

موردشرکتمديريتنفوذعمل،دراما.داردبستگيکارصاحبازحسابرساستقاللمیزانبهحسابرسي،هايگزارش
بهدستیابيبرايمديريتبااليهايانگیزههمراهبهحسابرس،بهاطالعاتارائهونتخابابهمربوطمسائلبررسیدگي،
،همکارانوچارلز)شوندميمحسوبحسابرسانماندنمستقلراهسردرمهميموانعها،آنازعبورياشدهتعییناهداف
3111).

پي در پرسشاصليسؤالکه چالشيا فوق، بهمطالبمطروحه توجه کیفیتبا پاسخگوييبهآنهستیمايناستکه،
چهتأثیريرانتهبهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینبررابطهحسابرسي

گردد.هايتحقیقتدوينميدراينراستا،بهبیاناهمیتوضرورتتحقیقپرداختهوفرضیهدارد؟


 تحقیق مبانی نظری و پیشینه
وماليتوانحفظاندازها،چشموهامأموريتتحققوبلندمدتومدتکوتاهاهدافبهيابيدستبراياقتصاديواحدهاي
سیستميکازبايد...(ودولتسرمايه،صاحبان)خواهانپاسخبرابردرگوييپاسخوغیرمنتظرهرويدادهايبامقابلهسودآوري،

ومتوالياقداماتازايمجموعهبلکه.نیستخاصوضعیتبارويداديکداخلي،کنترل.باشندداربرخوراثربخشداخليکنترل
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شکليبهوسازمانيکعملیاتگسترهدراقداماتاين.کندميپیداتسريونفوذسازمانهايفعالیتهمهبهکهاستفراگیر
آنازناپذيرجداييوفراگیرصورتيبهبرد،ميپیشوکندميرهاداراسازمانمديريتکهمسیريدرهاآن.دهدميرويمستمر
 (.1281،فرنوآذيشعري.)دارندوجود

 ترخواهدبود.پذيريباالييبرخوردارباشدموفقماليازانعطافتأمیندرمحیطتجاريامروزشرکتيکهبتوانددررابطهبا
يخاصخودرادارد.امامشخطکههرشرکتيدراينزمینهباشديم)ايجادبدهي(،استقراضهاشرکتتأمینيکيازمنابع

بهتيريشاملمتعهدشدنمدياثرگذاربدهعواملريسا.گذارديميبدهيشرکتاثرمشخطعواملزياديوجودداردکهبر
اعتباردهندهم باکیفیتعملکردنوسسه مراقبنیهمچنو مشغولکردناعتباردهندگانبه نظارتبرسرگرمکردنو تو

گذارييعملیاتيوسرمايههاتیفعالواحدهايتجاريبرايانجامدادنازیموردنوجوهتأمین.هدفهرمديرماليشرکتاست
استفاده ازطرفيديگربدهيبرعملکردرودميازبدهيباعثافزايشريسکماليوورشکستگيشرکتازحدشیباست. .

.(1233اميپوروهمکاران،)خدگذارديمشرکتاثرمعکوس
باص استکهطيآنافراد باقاعده اساسبرخيازحسابرسيفرآينديمنسجمو مستقلبر معیارهايدانشالحیتو و ها

قضاوتميمشخص خاصي يکامر نسبتبه سايرشده مدارکحسابداريو بازرسيجستجوگرانه يعني حسابرسي کنند.
صورت زيربناي مالي.شواهدي مشاهدههاي مدارک، بازرسي و داخلي کنترل سیستم از آگاهي کسب راه از حسابرسان

هايهارسیدگيشواهدالزمرابرايتعییناينکهصورتها،پرسشازمنابعداخلوخارجازشرکتواجرايسايرروشدارايي
کنديالدورهموردرسیدگيارائهميهايآندرطوماليتصويريمطلوبوبهنسبتکاملازوضعیتماليشرکتوفعالیت

طرفانهشواهددربارهآوريوارزيابيبيبااينکهحسابرسيفرايندياستمنظموباقاعدهجهتجمعکنند.گردآوريمي،خیر
شدهومنظور،تعییندرجهانطباقاينادعاهاازطريقمعیارهايازپیشتعیینهاووقايعاقتصاديبهادعاهايمربوطبهفعالیت

.(1،3113)پالمروسگزارشبهافرادذينفع
شدهحالبهدنبالمروربرچندپیشینهتحقیقمشابهداخليوخارجيصورتگرفته،ارهبهمبانينظريپیرامونتحقیقبااش

باشیم:درراستايموضعتحقیقبهشرحزيرمي
درشرکتارزشوعملکردبرداخليهايکنترلضعفاطنقتأثیرتحقیقيباعنوانبررسي(1232)ناوهمکارابراهیميکردلر

برايسال32بین دادند.1231شرکتو گزارشازداخليهايکنترلضعفنقاطسنجشمنظوربهتحقیقايندرانجام
مصوببورسسازمانداخليهايکنترلدستورالعملبرمبنايهاشرکتداخليهايکنترلخصوصدرمستقلحسابرسان

استشدهاستفادهداخليهايکنترلالزاماترعايتلیستچکو11/13/1231 ازشرکتعملکردگیرياندازههمچنین،.
استشدهگیرياندازهشرکتسهامبازارارزشبرمبنايشرکتارزشوشدهانجامهاداراييبازدهطريق فرضیاتاساسبر.
اينآزموننتیجهوباشدداشتهمنفيتأثیرشرکتبازارارزشودعملکربرداخليهايکنترلضعفنقاطرودميانتظارتحقیق،
وعملکردبرداخليهايکنترلضعفنقاطکهاستآنازحاکينیزمقطعيرگرسیونهايمدلبرآوردطريقازفرضیات
منفيتأثیرکتشرارزشوسودبینرابطهرويداخليهايکنترلضعفنقاطهمچنین،.داردمنفيتأثیرشرکتبازارارزش
.دارد
واوراديحاجی جامعههزينهوخانوادگيمالکیتبینرابطهبراطالعاتيشفافیتتأثیربهبررسي(1232)ها بدهيپرداختند.
دربرميرا1231تا1282هايسالمطالعه،دورهوغیرخانوادگيشرکت21وخانوادگيشرکت32شاملپژوهشآماري
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گیرد تفکیکبرايتهران،بهاداراوراقبورسرسانياطالعوافشاکیفیتبنديرتبهسامانهامتیازهايازپژوهشايندر.
هايدادهطريقازپژوهشهايفرضیهآزمون.استشدهاستفادهوزياد،کماطالعاتافشايسطحباهايشرکتبهها،شرکت
استپذيرفتهصورتتابلوييروشبهترکیبي هزينهوخانوادگيمالکیتبینکهدهدمينشانشپژوهاولفرضیهنتايج.
داردوجودمعناداريومثبترابطهبدهي غیرهايشرکتبهنسبتخانوادگيهايشرکتدربدهيهزينهديگر،بیانبه.

مالکیتبینرابطهبراطالعاتيشفافیتکهگرديدمشخصپژوهشدومفرضیهبررسيباوادامهدر.استباالترخانوادگي
شفافیتسطحباخانوادگيهايشرکتدرکهکرداذعانتوانميدرنتیجه.داردمعناداريومنفياثربدهيهزينهوخانوادگي
يابد.ميکاهشبدهيهزينهباالتر،اطالعاتي

جامدادند.سهامانگذاريقیمتدرگذارانسرمايهتمايالتبرحسابرسيکیفیتکنندگيتعديل(اثر1232)بهارمقدموجوکار
شدهتعديلمتغیرهچندرگرسیونازاستفادهبا1231-1282هايسالطيشرکت-سال311ازمتشکلاينمونهمنظور،بدين

کندميتقويتراحسابدارياطالعاتبهگذارانسرمايهاعتمادحسابرسهايگزارشدادنشانپژوهشنتايج.استشدهبررسي
وباشدنميکنندگيتعديلاثردارايحسابرساندازهاماگذارد؛ميتأثیرسهامگذاريقیمتدرگذارانسرمايهتمايالتبرو

.نداردسرمايهبازاردرگذارانسرمايهتمايالتبرتأثیري
وي.پرداختاندونزيدرمحليدولتدهيحساببرمديريتيعملکردداخليوکنترلسازيپیادهتأثیربررسي(به3112)کیوو
اندونزيکشورمحليدولتدرماليدهيحساببرمديريتيعملکردهموداخليکنترلسازيپیادههمرسیدنتیجهينابه

انتخاباي،بودجهاهدافدستیابيبهاي،بودجهريزيبرنامهدرتوانايي)مديريتيعملکردچههرديگر،عبارتبه.استتأثیرگذار
انسانيمنابعومنابعازفادهاستنحوهبرنظارتبازرسي،کارکنان، باشد،( عملکرد.بودخواهدبیشترماليدهيحساببهتر
تحققدرانحرافکردنحداقلمالي،هايصورتارائۀدرخطامالي،کاهشدهيحساببهبودنظیرموارديخوبمديريتي
.داشتخواهدپيدرراموقعبهگزارشگريوهمچنیناهدافبهدستیابيوبودجه

نتیجهبهاينونمودندبررسيراحسابرسيکیفیتبرگذارانسرمايهتمايالتتأثیرخودنظري(درمدل3112)همکارانواءم
استگذارانبیشترسرمايهتمايالتباشد،ترپايینحسابرسيکیفیتکههنگاميرسیدند هاآنبیشترتحلیلنتايجهمچنین.
احتمالباحسابرسانباشند،باالاحساساتدارايبازاردرشرکترشدبهروندنسبتگذارانسرمايهکهمواقعيدردادنشان

کنند.ميمنتشرراحسابرسيشدهنظراتتعديلکمتري
هايشرکتبدهيدرهزينۀوخانوادگيمالکیتبینرابطهبراطالعاتيشفافیتتأثیربررسي(به3111)همکارانولیانگبو
چین،درخانوادگيهايمتوسط،شرکتطوربهکهدهدمينشانهاآنهاييافته.پرداختند3111تا3111هايسالطيچین
هزينۀکاهشموجبخانوادگيکنترلوکنندميپرداختغیرخانوادگيهايباشرکتمقايسهدرکمتريبسیاربدهيهزينۀ
شفافیتوخانوادگيکنترلکهدادنشانهاآنهاييافتههمچنین.شودميکمتر،اطالعاتيشفافیتباهاييشرکتدربدهي

با،بدهيهزينۀبرخانوادگيکنترلمنفيتأثیرکهدهدمينشانمسئلهاينومعناداريدارندومثبترابطهشرکتاطالعاتي
.يابدميکاهشاطالعاتشرکت،شفافیتافزايش



 های  تحقیق : فرضیه
رحزيربیانکرد:توانبهشتحقیقحاضررامييفرضیه
تهرانرابطهمعناداريوجودبهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبین -1

 دارد.
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بهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینبررابطهحسابرسيکیفیت -3
 .داردمعناداريتأثیرتهران



 تحقیقای روش اجر
نيرود.ازاآزموناستفادهميوطرحپسيداديپسروکرديازرون،یاست.همچنيوازنوعشبهتجربيپژوهشکاربردنيا

مييروشزمان دادهاستفاده که محرود از بهگونهيطیها يعیطبکه داشته واقعهايوجود بدوندخالتمستقيااز میکه
علتيوجوکهپژوهشگردرجستروديبکارمييهاروشبرايانجامپژوهشنياگر،يدانیب.بهداده،فراهمشودپژوهشگررخ

رخينیعللروابطمعاي تماماستکهدرگذشته و بنابراداده است. روانوعطرحنيان،يشده ييبااليرونیبييپژوهشاز
.برخورداراست



  تحقیق  جامعه آماری

آمارييجامعه حاضر شدهرفتهيپذهايشرکتيتمامپژوهش است. تهران بهادار اوراق بورس از پژوهش اين دردر
بر و حذفي روش به ،1231تا1231بررسيدربازهزمانيبینمورد هايشرکت و رودمي استفاده هدفمند گیريآمارينمونه
:شوندمي انتخاب زيرمعیارهاي اساس

باشند.وبورساوراقبهادارعض31تاپايانسال83ازابتداسال-
نباشد.وبانکيواسطهماليجزومؤسسات-
.باشد اسفندماه پايان به منتهي هاشرکت مالي دوره مقايسه، قابلیت افزايش لحاظ به-
تغییرسالمالينداشتهباشد.1231تا1231يهابینسال-
 .باشند داشتهصورتکاملهايمربوطبهمتغیررابهداده موردنظر شرکت-

سالشرکت812مشتملبربامشاهداتيبورسانتخابشد.شدهدرپذيرفته131نمونهنهاييحالباتوجهبهشرايطفوق
دهد.نمونهنهاييجامعهآماريتحقیقحاضرراتشکیلمي



 ها  ی و تجزیه تحلیل دادهگردآورروش 
مباحثتئوريکپژوهشازمسیرمطالعهمنابع،نشريات؛منابعاياست.روشگردآورياطالعاتدراينتحقیقروشکتابخانه

آورياطالعاتبااستفادهازاطالعاتاولیهجمع شدهاست.آوريهاواستفادهازاينترنتجمعداخليوخارجيموجوددرکتاب
ازروشکتابخانههابودهاست؛يعنياطالعاتودادهشرکت آوردنوينوافزاررهاي،بااستفادهازنرمهايموردنیازتحقیقکالً

مطالعهصورت تهرانو مراجعهبهسازمانبورساوراقبهادار بورساوراقهايپذيرفتههايمالياساسيشرکتبا در شده
طيسال تهراندر دراينآمدهدستبه1231-1231هايبهادار مطالعهصورتاند. بر عالوه اطالباره عاتهايمالياساسي،

برايمحاسبهمتغیرهايپژوهش،همچنینهايماليازسايتاطالعاتيبورسمورداستفادهقرارگرفتهاست.مربوطبهصورت
هايپژوهش،ازآمارمنظورتحلیلدادهشدهاست.بههايخامانجاممحاسباتالزموروديدادهExcelافزاربااستفادهازنرم

هاوسازيدادهر،درصدونمودار(وآماراستنباطيآزمونمانايي،مدلرگرسیونخطي،نرمالتوصیفي)میانگین،انحرافمعیا
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برايآزمونتحلیلواريانساستفاده است. نرمشده گرفتهEviewsافزارهايفوق، است.بهکار نتايجحاصلازشده آخر در
 دادهخواهدشد.هايتحقیقرابامطالعاتمربوطبهموضوعتحقیقمطابقتفرضیه

 

 متغیرهای تحقیق

متغیروابسته:
دراينهزينهبدهيرود.عنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتهميهايعضونمونهآمارينیزبههزينهبدهيشرکتتحقیقدراين

 شود.سبهميمحا برمیانگینبدهيصورتنسبتمبلغهزينهبهرهبه،(3113)3؛آچکوگاالتحقیقهمسوباتحقیقات

متغیرمستقل:
نقاطضعفبااهمیتکنترلداخليازگزارشحسابرسانمستقلباشدکهدراينتحقیقمتغیرمستقلضعفکنترلداخليمي

عنوانبندشرطهايداخليشرکتبهآمدهاست.باتوجهبهاينکهدرگزارشحسابرسيتنهانقاطضعفبااهمیتکنترلدستبه
نامهمديريتبهآنگردديارائهم در ارائههمهنقاطضعفکهحسابرسقبالً از پرداختهاستپرهیزمو اين،گردديها در

گزارشحسابرساستخراجمي صورتکهاگرشرکتحداقليکبدينگردد.تحقیقمالکسنجشضعفکنترلداخلياز
طوربهازاينمعیار.روددصفردرنظرگرفتهميصورتعدنياریودرغ1ضعفدرسیستمکنترلداخليداشتهباشدعدد

شدهاست.استفاده(3112)2بلساموهمکارانهايداخليازجمله،يمرتبطباضعفکنترلهاپژوهشيدراگسترده
:گرمتغیرتعديل

متغیرکیفيکهکیفیتحسابرسييکآنجاازروددرنظرگرفتهميگرعنوانمتغیرتعديلیتحسابرسيبهدراينتحقیقکیف
گیريکیفیتحسابرس،ازمتغیرگیريآنبايدازمعیارهايکیفیتحسابرسياستفادهکردبراياندازهباشدلذابراياندازهمي

هازمانحسابرسيوموسسسدرحقیقتدراکثرتحقیقاتداخليشدهاست.نوعحسابرس)اندازهشرکتحسابرسي(استفاده
يؤسسـاتحسابرسودرمقابلسايرم(1هراياعتباروشهرتباال)درجعنوانمؤسسهبزرگودابهردراهبيمفیحسابرس
کهاندازهاتحسابرس)مؤسس بهترکوچکنسبتبـهسازمانحسابرسيهاآنيعضوجامعهحسابدارانرسمي(، عنواناست،
نوعحسابرسيکمتغیرموهومياست.دراينتحقیقوندشدرنظرگرفتهمي(3هاياعتباروشهرتپايین)درجاتدارمؤسس

)اگرتوسطودرغیراينصورت1کهاگرشرکتتوسطسازمانحسابرسيموردرسیدگيقرارگرفتهباشد،متغیرمصنوعيعدد
استازاينذکرشايانپذيرد.متغیرمصنوعيعددصفرراميسايرمؤسساتعضوجامعهحسابدارانرسمي،حسابرسيشود(

.شدهاستاستفاده(3111)1کاليواهمچون؛معیاردرتحقیقاتمشابهي
متغیرهايکنترلي:

ROA:ازآنجاکهمالیاتبرمبنايگیردمييشرکتمورداستفادهقرارسودآورباشدکهجهتيشرکتميهاييدارابیانگربازده
رود.درآمدمشمولمالیاتمحاسبهمي

Lev:يد.آاليشرکتاستکهازتقسیمکلبدهيبرکلداراييبهدستميبیانگراهرمم
Size:يد.آباشدکهازلگاريتمداراييبهدستميبیانگراندازهشرکتمي



                                                           
2
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4
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 های تحقیق داده تحلیل و  تجزیه

 آمار توصیفی
هايتحقیقمربوطستکهدادهشدهاست.الزمبهذکراهايتوصیفيمربوطبهمتغیرهايتحقیقنشاندادهآماره1درجدول

 .شدهاستاستخراجصورتساالنهبرايشرکتبه1231تا1231ساله2بهدوره


 آمار توصیفی :(2)جدول 
میانهانحرافمعیارکشیدگيچولگيحداکثرحداقلمیانگیننمادمتغیر

Cdebt 171322 1173212 171331 171131 171131 171188هزينهبدهي
ICW 171313 11 171212 171112 173113 1لداخليضعفکنتر

AQ 171211 11 173223 171223 171333 1کیفیتحسابرسي

SIZE 1273313 1173331 1371311 171182 178183 171132 1272133اندازهشرکت

LEV 171128 171212 371113 171311 371111 173111 171113اهرممالي

ROA 171221 11 371123 371322 172112 1بازدهدارايي

 

 آزمون ایستایی
پانلي)مقطعيوسريزماني(مربوطهستندبايدايستايي)ثابتبودنتوزيعهايپیشازبرآوردمدلدرمطالعاتيکهباداده

 متغیرهاي زمان( طول در درصورتيمطالعهموردمتغیر زيرا شوند ايستابررسي متغیرها  که باعث آمدنوجودبهنباشد،
استفادههايتابلوييواحددردادهريشهيهاآزمونازمدلیرهايمتغ3مانايي()ايستاييتعیینبراي.شونديمرگرسیونکاذب

 رود.مي بینسالپاياييمتغیرها کوواريانسمتغیرها طولزمانو در واريانسمتغیرها هايبهمعنيثابتبودنمیانگینو
خیليبیشترازمقطعزمانيباشدنیازيبههاشرکتيچنانچهتعدادمقاطعيااقتصادسنجگجراتيدرطبقنظرمختلفاست.

پايايي کردنيا اينتحقیقهادادهمانا در آزمونفیلیپسنداريم. استفادهپروناز بابرايآزمودنماناييمتغیرها شدهاست.
ازکمترشرکتاندازهمتغیرجزمتغیرهاهمهبرايپرونفیلیپسمونآزبرايآمدهدستبهداريمعنيسطحاينکهبهتوجه
باشندميماناسطحدرتحقیقمتغیرهايکهگرفتنتیجهتوانميباشد،مي1713خطايسطح درنیزشرکتاندازهمتغیر.
استمانااولمرتبهتفاضل کاذبرگرسیونشدنايجادمشکلرگرسیونيتحلیلدرمتغیرهابودنمانابهتوجهبابنابراين.

 .داشتنخواهدوجود
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 پرون فیلیپسآزمون مانایی :(2)جدول 
آزمونفیلیپسپرونمتغیر

نتیجهآزمونيداريمعنسطحمقدارآماره

ماناCdebt 188733171111هزينهبدهي

ماناICW 122731171111ضعفکنترلداخلي

ماناAQ 221713171111کیفیتحسابرسي

ناماناSIZE 322781171313اندازهشرکت

ماناD(SIZE) 313732171111تفاضلمرتبهاولاندازهشرکت

ماناLEV 233731171111اهرممالي

ماناROA 123783171111بازدهدارايي



 تحقیق  هیفرضبررسی 
رود.هايزيراستفادهميهايتحقیقبااستفادهازمدلبرايآزمودنفرضیه

1مدل
Cdebt it = α + β1 ICW it

 
+ β2 LEV it+β3 Size it + β4 ROA it + ε it 

3مدل
Cdebt it = α + β1 ICW it

 
+  β2 AQ it + β3 (ICW it

 
*  AQ it )+ β4 LEV it+β5 Sizeit + β6 

ROA it + ε it 

 دراينمدلها:که

AQکیفیتحسابرسي:
Cdebtهزينهبدهي:
ICW:ضعفکنترلداخلي 

ROA:سودآوري
LEV:يمالاهرم
SIZE:اندازهشرکت

مقدارثابت:   
رهایمتغضرايب:                      

 :جزءخطايمدلرگرسیوني     

رود.دارباشدنتیجهخواهدشدفرضیهتحقیقتائیدميکهضريبمتغیرمستقليمعنيدرمدلرگرسیونيباالدرصورتي
فوقآزمونصفرفرض.استشدهاستفادهچاوآزمونازيقیتلفاييبیترکهايدادهازاستفادهودادهلیحلتمدلانتخابيبرا

دپول)ييتابلوهايدادهروشازاستفادهبهمربوط تايدپنل)يقیتلفهايدادهازاستفادهبريمبنآنمقابلیۀفرضو( .است(
باشند.صورتزيرميلیمربهFهايآماريآزمونفرضیه

باشد.مناسبميبرآورد(برايpooled data)باشنديابهعبارتيمدلترکیبيفرضصفر:مقاطعهمگنمي
باشد.(برايبرآوردمناسبميpanel dataفرضمقابل:بینمقاطعناهمگنيوجوددارديابهعبارتيمدلپانلي)



, , , ,    1 2 3 4 5

it
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)مناسببودرصورتي همگنبودنمقاطع مبنيبر فرضصفر يکديگرکه با تماميدادها بايد شود( ترکیبيتأيید دنمدل
شدهنشانداده2يجحاصلازاينآزموندرجدولوسیلهيکرگرسیونکالسیکپارامترهابرآوردشوند.نتاترکیبشوندوبه

باشد،نتیجهکمترمي1713لیمربیشترازسطحخطايFداريآزمونباتوجهبهاينکهسطحمعنيهايتحقیقاست.درمدل
باشد.هايتحقیقمناسبميرودکهروشپانليبرايبرآوردمدلمي


 هاسمن لیمر و Fنتایج آزمون  :(9) جدول

نتیجهآزمونيداريمعنسطحمقدارآمارهآزمون

روشپانلي3728171113لیمر Fآزمون

روشپانليبااثراتثابت278311313هاسمنآزمون


هايرگرسیونفرضتحقیقاستفادهشد.بابرقراريپیشهايتحقیقازبرآوردمدلورکهگفتهشدبرايآزمونفرضیهطهمان

نتايجبرآوردمدلدرجدول انتخابروشمناسببرآورد، براياينکهبتوانبهنتايجبرآوردمدلنشانداده1و شدهاست.
باشد.داريکلرگرسیونميد.فرضاصليتحلیلرگرسیونچندمتغیرهمعنيبررسيشواعتمادکردبايدمفروضاترگرسیون

داريکلرگرسیون(بین)آزمونمعنيداريآنمربوطبهآزمونقطعیتوجودرابطهخطيوسطحمعني Fآماره1درجدول
مي وابسته متغیر يکيمتغیرهايمستقلو خطاهااستقاللگیرد،ميرقرامدنظررگرسیوندرکهمفروضاتيازديگرباشد.

خطاهااستقاللفرضیهکهدرصورتي.استيکديگراز(رگرسیونمعادلهتوسطشدهبینيپیشمقاديروواقعيمقاديربینتفاوت)
ازخطاهااستقاللبررسيمنظوربه.نداردوجودرگرسیونازاستفادهامکانباشندداشتههمبستگييکديگرباخطاهاوشودرد

رودمياستفادهواتسوندوربینآزمونازگريکدي گیردقرار(373تا173بین)3مقدارنزديکواتسوندوربینآمارهچنانچه.
باشدمي1721تحقیق،مدلبرايواتسوندوربینآمارهمقدار1جدولبهتوجهبا.رودميپذيرفتهخطاهابینهمبستگيعدم
گیردميقرار373تا173بازهدررودمينتیجهکه متغیرهايبینخطيهموجودعدممتغیرهچندرگرسیونديگرفرض.

باشدميمستقل (VIF)واريانستورمضريبشاخصازاستعبارترودمياستفادهخطيهمبررسيبرايکهشاخصي.
دهندهنشان31ازتربزرگعدد)باشد،بیشتر3عددازواريانستورمضريبمقدارهرچهتجربي،قاعدهيکعنوانبه.باشدمي
.دهدميجلوهنامناسببینيپیشبرايرارگرسیونمدلدرنتیجهيابدميافزايشنیزخطيهممیزان(باشدميشديدخطيهم
استمناسبيمقدارمستقلمتغیرهايبرايواريانستورمضريبمقدار1جدولبهتوجهبا نیزتعیینضريببهتوجهبا.

رودميتوجیهمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرتغییراتازدرصد1،81مدلدرگفتتوانمي برقراريبهتوجهبا.
.رودميپرداختهضرايبداريمعنيبررسيبهرگرسیونمفروضات

اول: اداريمعنرابطهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینفرضیه
.داردوجود
کنترلضعفبرايضريبمتغیرشدهمحاسبه(17111داري)سطحمعني،دهدمينشان1کهنتايجمندرجدرجدولگونههمان
نیباظهارداشتکهتوانيمجهیدرنت،باشديم(آنمثبت171312درصدوضريببرآوردي)3کمترازسطحخطاييداخل

.داردوجوديمعنادارمثبتورابطهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذهايشرکتيبدهنهيهزويداخلکنترلضعف
.دهدميگفتوجودضعفکنترلداخلي،هزينهبدهيراافزايشتوانيمبهعبارتي
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درشدهپذيرفتههايشرکتبدهيهزينهوداخليکنترلضعفبینرابطهبرمعناداريتأثیرکیفیتحسابرسيفرضیهدوم:
.داردتهرانبهاداراوراقبورس

يداخلکنترلضعفبرايضريبمتغیرتعامليشدهمحاسبه(171113داري)کهسطحمعنيرودمينتیجه1باتوجهبهجدول
هجیدرنت،باشديم(آنمنفي-171111درصدوضريببرآوردي)3کمترازسطحخطاي(ICWit × AQوکیفیتحسابرسي)

هايشرکتيبدهنهيهزويداخلکنترلضعفنیبرابطهبريمعنادارمنفيوتأثیراظهارداشتکهکیفیتحسابرسيتوانيم
ضعفارتباطباعثکاهششدتحسابرسيگفتکیفیتتوانيمبهعبارتي.داردتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذ

کیفیتحسابرسيگفتکهفرضیهپژوهشييعنيتوانيمشدهگفتهاتوجهبهمطالبب.رودميهزينهبدهيکنترلداخليو
،داردتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذهايشرکتيبدهنهيهزويداخلکنترلضعفنیبرابطهبريمعنادارتأثیر

 .ردیگيمموردتائیدقرار
.باشديم-171133برابريمالاهرممتغیرکهمقدارضريبودشميیزنتیجهيکنترلينرهایمتغداريضرايبباتوجهبهمعني

ويمالاهرم،بینشودمي،نتیجهباشديم1713خطايسطحازداريضريباينمتغیرکهکمترباتوجهبهسطحمعني
داري)سطحمعنيداريوجودداردومعنيرابطهمعکوستهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذهايشرکتهزينهبدهي

(.باشديم1713کمترازسطحخطايآمدهدستبه
خطايسطحازداريضريباينمتغیرکهکمتر.باتوجهبهسطحمعنيباشديم171111متغیراندازهشرکتبرابرمقدارضريب

رابطهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذهايشرکتهيهزينهبدواندازهشرکت،بیندشومي،نتیجهباشديم1713
(.باشديم1713کمترازسطحخطايآمدهدستبهداري)سطحمعنيداريوجودداردمثبتومعني

سطحازداريضريباينمتغیرکهبیشتر.باتوجهبهسطحمعنيباشديم171112برابر مقدارضريبمتغیربازدهداراييشرکت
بهاداراوراقبورسدرشدهرفتهيپذهايشرکتهزينهبدهيو بازدهداراييشرکتنیب،ودشمي،نتیجهباشديم1713خطاي
(.باشديم1713بیشترازسطحخطايآمدهدستبهداري)سطحمعنيداردنوجودداريمعنيرابطهتهران
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 های تحقیق برآورد مدل: (4)جدول 

Cdebt it = α +  β1 ICW it
 
+  β2 AQit + β3 (ICW it

 
*  AQit )+ β4 LEV it+β5 Sizeit + β6 ROA it + ε it 

 روشرگرسیونپانليبااثراتثابت

Cdebtمتغیروابسته

يمستقلرهایمتغضريب tآمارهداريسطحمعنيضريبتورمواريانس

371821171111 1171231 171312 ICW ضعفکنترلداخلي

173331 171112 271112 171133- AQ مالکیتخانوادگي

173131 171113 371321 171111- ICW* AQ ضعفکنترلداخلي*کیفیتحسابرسي

171312 171331 373813 171111 SIZE اندازهشرکت

173811 171111 273811- 171133- LEV اهرممالي

173213 172822 178131- 171112 ROA بازدهدارايي

 178333 171311- 171123- C مقدارثابت

Fآماره33713

داريسطحمعني171111

آمارهدوربینواتسون1721

ضريبتعیین1781

شدهليتعدضريبتعیین1728

 


های تحقیق گیری و پیشنهاد نتیجه

ازمحافظتجهتدرمديريتبرايمشخصيمسئولیتآندرکهودشميتعريفپويافرآينديعنوانبهداخليکنترل
سازمان،منابعاتالفازناشيتقلب،وخطاتشخیصوجلوگیريونامشهودومشهودهايداراييسازمان،هايدارايي
صحیحعملکردازاطمینانمنظوربهواستشدهتبیینسازمانمختلفسطوحدرضعیفمديريتواستفادهسوءانگاري،سهل
وتعديلکنترل،سازمان،سطوحدرتغییراتبامتناسبومستمرطوربهبايدداخليهايکنترلسازمان،مختلفسطوحدر

کنندهمنعکسبخشياطمیناناينکهطوريبهکندتحصیلعملکردهابهنسبتراالزماطمینانسازمانمديريتتاتغییريافته
موردبررسيقرارداداولاينکهتوانميراازدومنظرريسکاعتباردهندگانيازطرف.باشدسازمانماليواقتصاديوضعیت

نوعيدرراستايايندوچالشهستیمکهابتدااينراکیفیتگزارشگريمالي.دراينتحقیقبه،زانتضادنمايندگيودوممی
بهبراينرابطهراسابرسيسپستأثیرکیفیتحايوجودداردووهزينهبدهيچهرابطهبدانیمکهبینضعفکنترلداخلي

بديهياستکهضعفکنترلداخليکهبرکیفیتگزارشگريماليتأثیرمنفيداردموجبنحويموردبررسيقراردهیم .
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.واهدکردهمچنینبانرخبهرهباالخعديدهوختاعتبارخودرامنوطبهشرايطهاپردااعتمادياعتباردهندگانشدهوآنبي
:يکاربرديبرايمخاطبینمتصورشدهاعنوانجنبههايزيررابهتوانپیشنهادلذاباتوجهبهنتايجحاصلهمي

بهباشداولکهنشانازوجودرابطهمثبتومعناداربینضعفکنترلداخليوهزينهبدهيمينتیجهفرضیه با ارتباط الف(در
سیستمکارگیريبابه تمايل درصورت بدهي هزينه کاهش براي مالي مديران گرددمي پیشنهاد ،ويژهمديرانماليمديرانبه

کنترلداخليونهايتاًجذباطمیناناعتباردهندگانشوندرااتخاذنمايندکهموجببهبودکنترلداخليمناسبوکاراروندي
جهتموجبکاهشهزينهبدهيشرکتگردند.اينتااز

متناس نتايجفرضیهب( تأثیرماصليتحقیقببا رابطهبینکهنشانگر ضعفکنترلداخليوعکوسکیفیتحسابرسيبر
بدهيمي بههزينه نهادهايقانونباشد ازجملهگذار بورسپیشنهاد سازمان گرددميسازمانحسابرسيو تأثیر کیفیتبه

شرکتکهدراينتحقیقبداناشارهشد،توجهويژهداشتههبدهيهزينبرونیزوجودسیستمکنترلداخليکاراحسابرسي
بهینهباکمترينمخاطرهوبیشترينبازدهيگذاريسرمايهچراکهلحاظکردناينعواملمهممنجربهانتخابسبدباشند،
.نمايدميونتايجحاصلهرانیزدوچندانگیريتصمیم،ضمنآنکهشفافیتمحیطگرددمي

 مورد بايد آن قابلیتتعمیم و تحقیق هاييافته تفسیر و تعبیر در و داشته وجود تحقیق اجزاي در که هاييمحدوديتدرنهايت

:ازاندعبارت گیرند قرار لحاظ
هاآنسالماليکهاينورساوراقبهادارتهرانودهدربپذيرفتـهشهايشرکتباتوجهبهمحدودبودنجامعهآماريبهالف(

بابايستيباتاريخسالماليمتفاوتهايشرکتبهويژهبهوهاشرکتايرهسايجبرينتت،تسبهپاياناسفندماهاسمنتهي
.انجامگیرداحتیاط
است،لذادرتعمیمنتايجبهسايرگرفتهانجام1231تا1231يهاسالمربوطبهساله2دورهزمانيپژوهشحاضردورهب(
اطعملشود.یبااحتبايدهاسال


 منابع
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