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 چکيده

دهد و مطابق با قوانین و  های مالی را افزایش می کنندگان از صورت های داخلی در شرکت اعتماد استفاده سیستم کنترل
در  های مالی اثر مهمی دارد و می تواند منجر به کارایی سرمایه گذاری گردد. مقررات بوده و بر قابلیت اعتماد گزارش

ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه بر شهرت حسابرس  ریتاث یبررس به پژوهش حاضر
 علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف لحاظ از این پژوهش. گذاری پرداخته شده است

شرکت  115بود که تعداد  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتباشد.  می
. مورد تحقیق قرار گرفتند 1131 تا 1131 های سال بینساله  8 زمانی ی دورهدر  وشده  انتخاب پژوهش نمونه عنوان به

 خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات، آوری جمع جهت استفاده مورد روش
 پژوهش نتایج .شداستفاده  18نسخه  استاتاها از نرم افزار ی اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلبرا است. شده استفاده

ولی،  و معنادار دارد. منفی ارتباط یگذار هیسرما ییو کارا یمال یدر گزارشگر یضعف کنترل داخل بین که دهد می نشان
 .دکارایی سرمایه گذاری تاثیر ندار ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی وبر شهرت حسابرس 

.شهرت حسابرس عف کنترل داخلی در گزارشگری مالی،ض، کارایی سرمایه گذاری: یديکل واژگان
 

 مقدمه

خالص اجرای پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت و رد پروژه های با  سرمایه گذاری کارا به معنای تأمین مالی و
مشکالت اخالقی ناشی از هزینه های نمایندگی و هزینه های باالی تأمین مالی ناشی ارزش فعلی منفی است اما به دلیل 

 )گارسیاالرا و از عدم تقارن اطالعاتی، مدیران ممکن است تمام پروژه ها با خالص ارزش فعلی مثبت را به انجام نرسانند

ب کشورها موجب شده است که از سوی دیگر، پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاری در اغل (.0212، 1اسما
مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور 
کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت های حسابرسی 

از پیش گسترش یافته است. از مهمترین ساز و کارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی به مراتب بیش 
داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، 

                                                           
1
 Garcia lara & Osma 

ارتباط بين ضعف کنترل داخلی در بر شهرت حسابرس  ريتاث
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نهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیش
ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی 
و عملیاتی و همچنین رسیدگی های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت ها، روش ها و وظایف حسابرسی 

لی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصالح دائماً عملکرد داخ
حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و 

 اصالح عملکردها استفاده کنند. 
گذاری، کیفیت گزارشگری حسابداری ارائه  ناکارایی سرمایه بین ضعف کنترل حسابداری داخلی وبرای ایجاد ارتباط نظری 

از لحاظ مفهومی، منطقی است که یک سیستم کنترل  شود. شده در سیستم کنترل داخلی ضعیف در نظر گرفته می
ی داخلی می تواند  به شود، ضعف کنترل ها داخلی ضعیف منجر به گزارشگری مالی با کیفیت پایین میحسابداری 

عالوه بر این، مطالعات پیشین  .اشتباهات در رویه و برآورد و همچنین مدیریت سود فرصت طلب مدیر منجر شود
گذاری مربوط است )بیدل و  کنند که کیفیت گزارشگری حسابداری به طور مستقیم با کارایی سرمایه استدالل می

 (.0223، 1؛ بیدل و همکاران0229، 0هیالری
 کیفیت متمایزکننده معیارهای از ای نمونه موسسات تجاری نام و قدمت ، کننده حسابرسی موسسات اندازهاز سوی دیگر، 

 مشهورتری تجاری نام دارای که موسساتی همچنین و بزرگتر موسسات یعنی. باشد می آنها شهرت و حسابرسی موسسات
 کارایی شود می باعث حسابرسی کار درست عدم و ضعف. دهستن باالتری کاری کیفیت دارای  دیگر موسسات به نسبت

 می اطالعاتی تقارن عدم و شرکت ریسک افزایش باعث که یابد افزایش مدیریت طلبانه فرصت رفتارهای بر نظارت و
بر شهرت حسابرس  ریتاث با توجه به مراتب فوق پژوهش حاضر پاسخگوی این سوال است که(. 0211مگینز، )گردد 

 چگونه است؟ ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط بین
 

 پژوهشادبيات 

چمبرز ) نیستند متمایز مدیریت، های کنترل از اساساً ها، سیستم این که دهد می نشان داخلی کنترل های سیستم تعاریف
دارند  مالی های گرایش اعتماد قابلیت رب توجهی قابل و مهم اثر قوی، داخلی کنترل های سیستم(. 1351 ،4و همکاران

 تر پیچیده و تر مشکل تر، تخصصی نیز آن کنترلی فرایندهای یابد، گسترش تجاری واحد اندازه هرگاه (.0211 ،8 )ایونژو
 اطمینان در و دهد می کاهش را خطرها داخلی، کنترل سیستم که است این بر اعتقاد(. 0222 ،9هوگو و جیمز) شوند می

 (.0221 ،1اسپیرا و پیج) کند می کمک مدیریت به مقررات و قوانین با انطباق و مالی های صورت اعتماد قابلیت از دهی
 و اعتماد بازگرداندن برای همچنین و مالی گزارشگری کیفیت بهبود منظور به «اکسلی-ساربینز» قانون متحده، ایاالت در

-ساربینز قانون مهم های جنبه از. است رسیده تصویب به مالی های صورت اعتماد قابلیت به گذاران سرمایه اطمینان
 داخلی کنترل سیستم کیفیت از که دهد می اجازه گذاران سرمایه به که است داخلی کنترل گزارش شدن الزامی اکسلی،
 زیاد الاحتم به کنند اجرا موفقیت با را اکسلی-ساربینز قانون که هایی شرکت(. 0211 ،5شی و وانگ) شوند مطلع شرکت

 را آن داخلی، کنترل افزایش با و کرده شناسایی مالی گزارشگری طی را داخلی کنترل سیستم در موجود ضعف نقاط
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 یا ها کنترل طراحی در ضعف نقاط به مربوط تواند می داخلی کنترل سیستم در موجود ضعف نقاط. کنند می اصالح
 (.0228 ،3گر وگرملینگفار) باشد داخلی کنترل عملیات در ضعف نقاط به مربوط

 محیط خود نوبه به امر این که شود می داخلی کنترل سیستم در ضعف نقاط ایجاد به منجر کافی، نظارت وجود عدم
 طراحی نحوه از نظر صرف داخلی، کنترل (.0211 ،12هافنر) کند می ایجاد هدررفت و استفاده سوء تقلب، برای را مناسبی

 کند تامین رسیدگی مورد واحد برای را مالی گزارشگری اهداف به دستیابی از معقول ینانیاطم تواند می تنها آن، اجرای و
 این شامل ها، محدودیت این. است داخلی های کنترل ذاتی های محدودیت تاثیر تحت اهداف، به دستیابی احتمال که

 اشتباهات چون انسانی، خطاهای لدلی به و باشد آمیر اشتباه تواند می گیری تصمیم در انسان قضاوت که است واقعیت
 چگونگی رسیدگی مورد واحد اطالعاتی سیستم کارکنانش اگر نمونه، برای. شود مختل تواند می داخلی های کنترل ساده،

 در اشتباه به را تغییراتی ایت ممکن نکنند، درک کامل بطور را سفارش ثبت سیستم توسط فروش معامالت پردازش
 بند ،118 بخش حسابرسی، )استاندارد کند پردازش را جدید تولید خط یک های فروش ستم،سی که کنند طراحی سیستم

94.) 
در تعیین کارایی سرمایه گذاری، حداقل دو معیار نظری وجود دارد: معیار اول بیان می کند که به منظور تأمین مالی 

ر کارا، همه پروژه های با خالص ارزش فعلی گذاری، نیاز به جمع آوری منابع وجود دارد. در یک بازا هفرصت های سرمای
مثبت، باید تأمین مالی شوند. اگرچه، تعداد زیادی از تحقیقات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های 

 آن نمود استنباط توان می که مواردی از یکی .(1335 ،11)هوبارد مالی، توانایی مدیران در تأمین مالی را محدود می سازد
 انجام و قبول از مالی، تأمین زیاد های هزینه دلیل به است ممکن مالی، تأمین محدودیت با اجه مو های شرکت که است
گذاری منجر می شود . معیار دوم  سرمایه کم به امر، این که نمایند نظر صرف مثبت، خالص فعلی ارزش با های پروژه

ی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن نیز بیان می کند که اگر شرکت تصمیم به تأمین مال
انجام شود. برای مثال، مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوءاستفاده از 

می کنند که انتخاب  منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند. بیشتر مقاالت موجود در این حوزه، پیش بینی
 (.0221، 10نیپروژه های ضعیف، موجب بیش سرمایه گذاری می شود )است

می کنند، بر اساس مدل های مختلف،  گذاریه دلیل اینکه چرا مدیران به طور غیر کارا سرمایه سهامداران را سرمای
( و ترجیح 1333)هولمسترم،  ( موضوعات دوره کاری مدیر1331، 1359، 11)جنسن متفاوت است اما شامل مصرف عواید

مسئله مهم، ارتباط پیش بینی شده ای است که بیان می کند، ( می باشد. 0221یک زندگی آرام )برتلند و موالینتان، 
و نیزموجبات افزایش  بر کارایی سرمایه گذاری به دلیل انتخاب پروژه ضعیف، اثر گذار باشد مشکالت نمایندگی می تواند

می توانند از منابع سوء استفاده  لی را، در صورتی که سرمایه گذاران پیش بینی نمایند که مدیرانما هزینه های تامین
 (.0229، 14ورچیا لئوز و و نمایند، فراهم سازند )المبرت
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 پيشينۀ پژوهش

ان دادند ( به بررسی جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی در چین پرداختند و نش0215) چن و همکاران
بیش سرمایه گذاری در شرکت ها به جریان نقد آزاد مثبت در شرکت بیشتر حساس است عالوه بر این، برخی ویژگی 

 های حاکمیت شرکتی به طور موثر به سرمایه گذاری شرکت مربوط می شود.
و  ینیچ یها ر شرکتد یگذار هیسرما ییو کارا رانیمد ینانیفرا اطم نیرابطه ب ی( به بررس0219) 18و همکاران ونگ

 شیو ب رانیمد ینانیفرا اطم نیپژوهش آنها نشان داد که ب جیرابطه پرداختند. نتا نیتورم بر ا یکنندگ لینقش تعد
  .کند یم لیرابطه را تعد نیوجود دارد و تورم ا یرابطه مثبت و معنادار یگذار هیسرما

 کنترل ضعف نقاط های گزارش که دارد این به شارها باره، این در شده انجام های ( طی پژوهش0211) شی و وانگ
 به نسبت تری پایین مالی کیفیت داخلی، کنترل سیستم ضعف نقاط گزارشگر های شرکت که دهند می نشان داخلی
 .دارند داخلی کنترل سیستم ضعف نقاط از عاری های شرکت

 در که کنند می گزارش داخلی کنترل آمدیناکار هایی شرکت کردند عنوان( 0221) 19همکاران و اسکایف-اشبا همچنین
 کنترل در گذاری سرمایه برای کمتری منابع دارند، ترد پیچیده عملیات دارند، قرار تری گسترده حسابرسی خطر معرض
  است. بیشتر آنها در برجسته حسابرس از استفاده احتمال و دارند داخلی

 تر، پیچیده کنند، می گزارش عمده ضعف نقاط که هایی تشرک یافتند خود های بررسی از پس( 0228) 11وی مک و جی
 کنند. نمی گزارش ای عمده ضعف نقاط که هایی شرکت به نسبت آورند سود کمتر و تر کوچک

اغلب تحقیقات انجام شده، نشان می دهد که انتخاب بد یک پروژه، شرکت را به سوی سرمایه گذاری بیشتر از حد سوق 
 برتراند) دهد می انجام حد از کمتر گذاری سرمایه شرکت که دهد می نشان نیز اندکی قیقاتتح (.0221 تین،دهد )اس می

 .(0221موالناتان،  و
های داخلی مرتبط با گزارشگری مالی دارای نقش  های کنترل ضعف( در پژوهشی به بررسی 1135کشتکار و همکاران )

های  . اما، ضعفداردها و کیفیت حسابرسی  تهای محتوای اطالعاتی سود شرک ای در رابطه بین شاخص واسطه
تواند به  ها می گونه کلی دارای چنین نقشی نیست. این یافته های داخلی مرتبط با عملیات و قوانین و مقررات به کنترل

 .ها از طریق کیفیت حسابرسی کمک کند بهبود محتوای اطالعاتی سود شرکت
امین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ( به بررسی اثر ت1131امیری و فرشی ) سلیمانی

کارایی سرمایه گذاری پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش از حد و 
مین مالی می کنند با مالی شرکت هایی که عمدتا از بانک تا زارشگریکمتر از حد رابطه منفی دارد. همچنین کیفیت گ

سرمایه گذاری بیش تر از حد و کمتر از حد رابطه منفی دارد و در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی باعث 
  افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی شود.

 تهران ربهادا اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در عملکرد و داخلی های کنترل ضعف بین رابطه (1132) سیدی
 دفتری، ارزش) شرکت ارزش اجزای بر داخلی های کنترل ضعف تأثیر فرعی های فرضیه در وی. داد قرار بررسی مورد را

 نتایج. نمود بررسی را( سهامداران دست در حسابداری غیر اطالعات سایر از ناشی بازار ارزش و عادی غیر درآمدهای
 پذیرفته های شرکت در ها شرکت عملکرد و داخلی های کنترل در ضعف بین که داد نشان فرضیه آزمون از آمده بدست

 داخلی، های کنترل در ضعف باافزایش دیگر عبارت به دارد، وجود داری معنی رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده
 .یابد می کاهش ها شرکت عملکرد
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شگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق ( به بررسی ارتباط بین کیفیت گزار1153وله زاقرد و یحیایی ) خدائی
-1151 یسال ها نیشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب 012بهادار تهران پرداختند و برای این امر، 

ز گذاری کمتر ا دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ینشان م مدهرا مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آ 1151
است، اما  یحد ارتباط منفی وجود دارد. همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیشتر از حد ارتباط منف

 معنادار نیست

( رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 1151و حصارزاده ) مدرس
آن دسته از شرکتهایی که دارای سطح باالتری از کیفیت گزارشگری مالی می باشند، از  این پژوهش نشان داد که نه تنها

کیفیت گزارشگری باالتر، خود موجب کاراتر شدن سرمایه گذاری می  کهسرمایه گذاری های کاراتری بهره می جویند، بل
 گردد.

 

 پژوهش  های  فرضيه
 دارد.کارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود  بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی وفرضیه اول: 

 .دارد ریتاث ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاریبر فرضیه دوم: شهرت حسابرس 
 

 پژوهشاول  رگرسیونی برای فرضیه مدل
       it = β0+ β1 Weakit + β2IND it + β3ROA it + β4OWN it +U it 

 
 رسیونی برای فرضیه دوم پژوهشمدل رگ

 
       it = β0+ β1Weakit + β2Reputit + β3(Weakit * Reputit) +β4IND it + β5ROA it + β6OWN it 

+U it 

 

 تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش

 کارایی سرمایه گذاریمتغير وابسته: 
و قدر مطلق  گذاری استفاده می شود( از مدل زیر برای تخمین کارایی سرمایه 0229) 15براساس مدل ریچاردسون

 .باقیمانده ها ضربدر منهای یک به عنوان کارایی سرمایه گذاری استفاده می شود
                                                                

                    

خارج سرمایه ای عبارت است از حاصل جمع خالص اموال ، ماشین آالت و تجهیزات و مخارج : مجموع م        
 تحقیق و توسعه و خالص دارایی های نامشهود. 

: نرخ رشد فروش خالص شرکت از تقسیم تفاوت فروش خالص سال مالی جاری و سال مالی قبل بر           
 ست می آید. فروش سال مالی قبل به د

 دارایی ها کل بر بدهی ها کل نسبت(: شرکت مالی )اهرم             

                                                           
18
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بدست می آید که این نسبت از تقسیم مجموع وجوه نقد و سرمایه  t-1: نسبت وجه نقد برای پایان سال         
 آید . گذاری های کوتاه مدت بر مجموع دارایی ها به دست می 

 می باشد. t-1در پایان سال  i: لگاریتم تعداد سال های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران شرکت            
 t-1در پایان سال  i: عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت             

 می باشد.

 (Weak) متغير مستقل: ضعف کنترل داخلی
بدین صورت که از  که ضعف کنترل داخلی افشا شود برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود. در صورتی

زارشگری مالی استفاده می گردد، های داخلی شامل گهای کنترلاطالعات ارائه شده در گزارش حسابرسان مستقل ضعف
های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران طی دوره ای کنترل داخلی در گزارش حسابرسی شرکتهتعداد ضعف

هایی است که حسابرس در های داخلی، ضعفتحقیق استخراج می گردد. بنابراین در این تحقیق، منظور از ضعف کنترل
 در برخی موارد برطرف نمی گردد. گزارش خود به آن اشاره می کند و معموال طی سال مالی بر طرف می شود و 

 (Reput) متغير تعدیلگر: شهرت حسابرس
اگر صورتهای مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی و مفید راهبر انجام شده باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر 

 تعلق می گیرد.

 متغيرهای کنترلی:
ره شرکت به مجموع تعداد اعضای موظف و غیر (: نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیIND) استقالل هیات مدیره

 موظف هیات مدیرة شرکت.

 از کسر مالیات به ارزش دفتری دارایی ها به دست می آید. قبل(: که از تقسیم سود خالص ROA) بازده دارایی ها
نظیر ، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ (1335) مطابق با تعریف بوش (:OWN)سرمایه گذاران نهادی 

بانک ها، شرکت های بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری هستند که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان بر 
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، از سرمایه بازار ماده یک قانون  01میگردد. عالوه بر این مطابق با تعریف بند 

میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار  8درصد و یا بیش از  8ز گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش ا
در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این گروه از سرمایه گذاران محسوب میشوند. با بررسی یادداشتهای همراه 

؛ 1130)علی نژاد و بحرینی،  گرددصورتهای مالی، درصد مالکیت این سرمایه گذاران از سهام شرکت مشخص می
ها و اشخاصی که درصد سهام آنها بیش از در این پژوهش از مجموع درصد سهام شرکت .(1138کامیابی و پرهیزگار، 

 پنج درصد بوده به عنوان مالکیت نهادی استفاده شده است.
 

 شناسی پژوهش روش

 نوع از حاضر تحقیق، قتحقی طرح نوع باشد. از جهت می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این
 که محیطی از ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات

 و آوری جمع، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به
 به. است شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای تحقیق این در. شود می  تحلیل و تجزیه
 توصیف برای که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور

هاسمن ، اف لیمر هایآزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده
 .شود  می استفاده
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 جامعه و نمونه آماری پژوهش
 اطالعات چون ه استشد رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته  شرکتهایکلیه  به آماری جامعه انتخاب برای

 این به دسترسیچون  می شود حسابرسی ،رسمی حسابداران توسط تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت
های  جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کلیه شرکتبنابراین،  تر است.  ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات

 یهای شرکتو  باشد می 1131تا  1131های  و دوره مورد بررسی نیز سالبوده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
 :ه اندهای زیر بوده، به عنوان نمونه انتخاب شد ژگیکه دارای وی
 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت -
 گذاری نباشند.  گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه ها و واسطه های مورد نظر جزو بانک شرکت -
 های مورد نظر تغییر داده باشد. طی دورهها نبایستی سال مالی خود را در  شرکت -
 های مورد نیاز در دسترس باشد. های مورد بررسی به منظور استخراج داده اطالعات مالی شرکت -
 مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد.های  شرکت -

 انتخاب شدند. شرکت به عنوان نمونه پژوهش 115 با اعمال محدودیتهای فوقدر این پژوهش 
 

 های پژوهش یافته
 دهد.  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده1جدول )

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش :9جدول 

 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانگين تعداد نماد نام متغير
 Invest 832 26191- 2220- 26911- 26231 کارایی سرمایه گذاری

 IND 832 26989 1 260 26151 استقالل هیئت مدیره

 ROA 832 26111 2691 2613- 26144 بازده دارایی ها

 OWN 832 2614 26348 2614 26119 سرمایه گذاران نهادی

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
و باشد  ( می-26191برابر با ) یگذار هیسرما ییکاراهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  نشان دادن مرکزیت داده

طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از  بهمی باشد.  2611برای بازده دارایی ها برابر با 
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار  ت به میانگین است. از مهمها نسب یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

باشد  می 26231برابر است با کارایی سرمایه گذاری متغیر و برای  26151برابر با  استقالل هیئت مدیرهاین پارامتر برای 
کمینه و بیشینه نیز کمترین و  .ار هستنددهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معی که نشان می

متغیر است.  26348برابر با  سرمایه گذاران نهادیترین مقدار  مثال بزرگ عنوان دهد. به بیشترین را در هر متغیر نشان می
در  هامتغیراین جدول توزیع فراوانی  که دنباش می کیفی متغیر ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و شهرت حسابرس

 دوشارائه می  1 و 0ول اجد
 ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالیتوزیع فراوانی متغير  :5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 11620 413 شرکتهای بدون ضعف کنترل داخلی

 05635 111 شرکتهای دارای ضعف کنترل داخلی
 122 832 جمع کل
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باشد که از بین  می 832های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت ،0 طور که در جدول همان
سال معادل  -شرکت 111و ضعف کنترل داخلی نداشته اند.  هاشرکتدرصد  11620سال یعنی  -شرکت 413ها تعداد  آن

 داشته اند. یضعف کنترل داخل هاشرکتدرصد  05630
 توزیع فراوانی متغير شهرت حسابرس :3جدول 

 فراوانیدرصد  فراوانی شرح
2 440 14630 
1 145 08625 

 122 832 جمع کل

باشد که از بین  می 832های مورد بررسی برابر با  سال -، قابل مشاهده است، جمع کل شرکت0طور که در جدول  همان
 08625سال معادل  -شرکت 145و  توسط سایر موسسات هاشرکتدرصد  14630سال یعنی  -شرکت 832ها تعداد  آن

 .باشندمی توسط سازمانی حسابرسی و مفید راهبر حسابرسی شده اند. هارکتشدرصد 

 

 آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در 

 گردد. عرضه می 1صورت جدول  ه نتایج آن بهاستفاده کرد ک و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 پژوهش یرهايمتغ یتمام ی( برالوین، لين و چو) ییآزمون مانا :4جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغير

 مانا است Invest 016918- 262222 کارایی سرمایه گذاری

 مانا است IND 146531- 262222 استقالل هیئت مدیره

 مانا است ROA 416514- 262222 ایی هابازده دار

 مانا است OWN 416154- 262222 سرمایه گذاران نهادی

درصد بوده و  8داری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 4با توجه به جدول 
 بیانگر مانا بودن متغیرها است.

 

 اف ليمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتایج حاصل  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolی تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )این آزمون برا

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( :2جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی الگوی دادهپذیرش  262222 16981 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 262222 96485 فرضیه دوم

درصد بوده و بیانگر  8پژوهش کمتر از های   مدلکه سطح معناداری آزمون برای دهد  نشان می 8نتایج حاصل در جدول 
 د شدبنابرایم آزمون هاسمن اجرا خواه باشد. های تابلویی )پانل( میپذیرش الگوی داده
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 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 2628( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
 نتایج آزمون هاسمن  :6جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 اثرات ثابت عرض از مبدأ 262222 016451 اولفرضیه 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 262222 016193 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر  8از  کمترهای پژوهش که سطح معناداری آزمون در مدل دهد  نشان می 9نتایج حاصل در جدول 
 باشد. می ثابتپذیرش اثرات 

 

 ی واریانسآزمون ناهمسان
برآورد و استنباط ادامه دهد  ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیعداز آزمون والد ت نیبنابرا

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :7جدول 

 نتيجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون

 وجود دارد انسیوار یناهمسان 262222 98514653 اولفرضیه 

 ردوجود دا انسیوار یناهمسان 262222 19413611 دومفرضیه 

باشد و  درصد می 8کمتر از  های پژوهش  داری آزمون در مدل که سطح معنی دهد نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 xtglsباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 رفع شده است.

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 .بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارددارد:  بیان می پژوهش اول فرضیه

 
 اول هيفرض آزمون يجهنت :8 جدول

 یگذار هیسرما ییکارامتغير وابسته: 

       it = β0+ β1 Weakit + β2IND it + β3ROA it + β4OWN it +U it 

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد بضرای نماد متغیرها

ضعف کنترل داخلی در 
 گزارشگری مالی

Weak 
26280- 262218 1622- 26222 

 IND 26115 262111 1652 26222 استقالل هیئت مدیره

 ROA 262214 262284 1619 26114 بازده دارایی ها

 OWN 26122 262101 1621 26220 سرمایه گذاران نهادی

 C 26495 26251 8615 26222 داعرض از مب
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 درصد 19 ضریب تعیین

 91619 والدآماره 

 262222 سطح معناداری

 262222 خودهمبستگی سریالی

و سطح  منفیدارای ضریب ی مال یدر گزارشگر یضعف کنترل داخلمتغیر شود که  ، مشاهده می5با توجه به جدول 
بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی توان گفت  پنج درصد می باشد بنابراین میکمتر از  معناداری

سرمایه  کنترلیمتغیرهای شود.  پذیرفته می پژوهشاول فرضیه و  سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد
تأثیر  بنابراین دنباشمی مثبتو ضریب  درصد 8از  کمتردارای سطح معناداری و استقالل هیئت مدیره گذاران نهادی 

باشد بنابراین میدرصد  8از  بیشتردارای سطح معناداری بازده دارایی ها  کنترلی هایمتغیرد. نمتغیر وابسته دار بر مستقیم
دهد متغیرهای مستقل و  باشد که نشان می درصد می 19برابر با تعیین دارد. ضریب نتأثیر معناداری با متغیر وابسته 
و سطح  91619برابر با  والددرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  19ند ا کنترلی موجود در مدل توانسته

 مقدار توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد از این درصد می 8معناداری آن کمتر از 
بین  نشان میدهداست که  (262222درصد ) 8از  کمترخودهمبستگی سریالی والدریج برای بررسی آزمون سطح معناداری 
رفع شده  Auto Correlation داشته است که در تخمین نهایی مدل با اجرای دستوروجود همبستگی خطاهای مدل 

 .است

 

 دوم پژوهش نتيجه آزمون فرضيه
و کارایی  ارتباط بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالیبر شهرت حسابرس دارد:  بیان می پژوهش دوم فرضیه

 دارد. ریتاث سرمایه گذاری
 دوم هيفرض آزمون يجهنت :1 جدول

 یگذار هیسرما ییکارامتغير وابسته: 

       it = β0+ β1Weakit + β2Reputit + β3(Weakit * Reputit) +β4IND it + 

β5ROA it + β6OWN it +U it 

 معناداریسطح  tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

ضعف کنترل داخلی در 
 گزارشگری مالی

Weak 
26280- 262211 9618- 26222 

 Reput 262132 262235 1634 26281 شهرت حسابرس

ضعف کنترل داخلی در 
شهرت  *گزارشگری مالی

 حسابرس

Weak*Reput 

262280 262113 2611 26125 

 IND 26111 26205 1639- 26222 استقالل هیئت مدیره

 ROA 262219 262291 1601 26005 دارایی هابازده 

 OWN 26118 26210 1643 26222 سرمایه گذاران نهادی

 C 26481 26235 4683 26222 عرض از مبدا

 درصد 13 ضریب تعیین

 51601 والدآماره 

 262222 سطح معناداری

 262222 خودهمبستگی سریالی
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 شهرت حسابرسو ی مال یدر گزارشگر یضعف کنترل داخلصلضرب حامتغیر شود که  ، مشاهده می3با توجه به جدول 
ارتباط بین ضعف کنترل بر شهرت حسابرس پنج درصد می باشد بنابراین می توان گفت از  بیشتردارای سطح معناداری 

کنترلی شود. متغیرهای  مینپژوهش پذیرفته  دومفرضیه و  داردن ریتاث داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری
باشند بنابراین درصد و ضریب مثبت می 8سرمایه گذاران نهادی و استقالل هیئت مدیره دارای سطح معناداری کمتر از 

باشد درصد می 8بازده دارایی ها دارای سطح معناداری بیشتر از  تأثیر مستقیم بر متغیر وابسته دارند. متغیرهای کنترلی
دهد متغیرهای مستقل  باشد که نشان می درصد می 13برابر با تعیین وابسته ندارد. ضریب بنابراین تأثیر معناداری با متغیر 

و سطح  51601درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  13اند  و کنترلی موجود در مدل توانسته
مقدار  برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. توان گفت که مدل رو می باشد از این درصد می 8معناداری آن کمتر از 

( است که نشان میدهد بین 262222درصد ) 8سطح معناداری آزمون والدریج برای بررسی خودهمبستگی سریالی کمتر از 
رفع شده  Auto Correlationخطاهای مدل همبستگی وجود داشته است که در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور 

 است.
 

 گيری و پيشنهادها تيجهبحث، ن

 هیسرما ییو کارا یمال یدر گزارشگر یضعف کنترل داخل نیشهرت حسابرس بر ارتباط ب ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
 115شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  کلیه جامعه آماری پژوهششد.  پرداخته  یگذار

فرضیه در این پژوهش مطرح  دوتحقیق قرار گرفتند. مورد  1131تا  1131له بین سالهای سا 8در بازه زمانی  وشرکت 
بین ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مشخص گردید که اول فرضیه  های مربوط بهگردید که پس از بررسی و آزمون

ضعف کنترل که  یشرکتهاینی در یعو معنادار است.  معکوس ارتباطو این مالی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد 
ارتباط بین بر دوم مشخص گردید که شهرت حسابرس داخلی دارند سرمایه گذاری ها کارا نخواهد بود و طبق فرضیه 
یعنی شهرت حسابرس، ارتباط معکوس بین  ندارد. ریتاث ضعف کنترل داخلی در گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

ی مای و کارایی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند و در شرکتهایی که ضعف کنترل داخلی ضع کنترل داخلی در گزارشگر
 دارند سرمایه گذاری ها همچنان کارایی الزم را نخواهد داشت.

با انجام داده و شرکت پژوهش حاضر را در مراحل مختلف چرخه عمر شود  یمپیشنهاد با توجه به نتایج این پژوهش، 
با توجه گردد.  مقایسه نتایج پژوهشانجام شده و پژوهش حاضر در صنایع مختلف  نیزو  یسه کردمقاپژوهش نتایج این 

برای سرمایه گذاری و خرید سهام به توصیه می شود  سهامداران سرمایه گذارانبه نتایج حاصل از فرضیه پژوهش به 
ند که ضعف کنترل داخلی در گزارش حسابرسان مستقل توجه کرده و در شرکتهایی اقدام به سرمایه گذاری کن

  گزارشگری مالی ندارند.
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