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 چکیده
 اندد   داده قرار بررسی مورد حسابداری اطالعات خارجی کاربران منظر از را داخلی کنترل ضعف اقتصادی پیامدهای عمدتاً مطالعات
 بدر  شدرکت  ید   داخلی کنترل کیفیت اینکه. اند کرده کمتری توجه داخلی کاربران منظر از داخلی کنترل ضعف تأثیر از کمتر آنها

 بده  توجده  فدرو   و عمومی اداری  های هزینه تقارن عدم در که همانطور بگذارد  تأثیر( داخلی کاربران) مدیران لیعم تصمیمات
 اسدت  سدوال  ایدن  به پاسخ و رابطه این بررسی دنبال به پژوهش این رو این از .است شده منعکس فرو  های فعالیت در تغییرات
های پذیرفته شده  جامعه آماری شرکت .دارد تأثیر فرو  و عمومی اداری  های نههزی نامتقارن رفتار بر داخلی کنترل ضعف آیا که

 هدای  فرضدیه  آزمدون  جهدت هست.  شرکت 883 بر مشتملبا نمونه  و 8831 تا 8833 در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
 کده  داد نشان های یافته نتایج ستفاده گردید.ا وتحلیل یهتجز و از داده های ترکیبی برای ارائه متغیره چند رگرسیونی مدل پژوهش
 کده  دهدد  می نشان نتایج نتیجه  در. دارد فرو  و عمومی اداری  های هزینه نامتقارن رفتار بر معناداری تاثیر داخلی کنترل ضعف
 مطداب   نتایج لی ک طور به. کند می تعیین را فرو  و عمومی اداری  های هزینه رفتار که است مهمی فاکتور داخلی کنترل کیفیت
 اندداختن  تعوید   به برای مدیران با مرتبط و داخلی کیفیت ضعیف اطالعات آن در که است واقعی های گزینه تئوری بینی پیش با

 شود سازگاری دارد. می برطرف حدی تا اطالعات قطعیت عدم تا فرو  و عمومی اداری  های هزینه منابع نزولی های تعدیل

 رل داخلی  رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فرو   عدم تقارن اطالعاتی.ضعف کنت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
های داخلی در جهت افدزایش اعتمداد    هایی همچون انرون و وردکام  کنترل های مالی شرکت در دو دهه اخیر و در پی رسوایی

ن قرار گرفته اسدت. قدانون سداربینز آکسدلی در سدال      گذارا های مالی  مورد توجه قانون گذاران به قابلیت اتکای صورت سرمایه
توانندد بده راحتدی از کیفیدت      گذاران می ها را ملزم به انتشار گزار  کنترل داخلی کرده است. از این رو  سرمایه   شرکت2002

 83مداده  و در راسدتای   8838سیستم کنترل داخلی شرکت مطلع شوند. در کشور ما نیز سازمان بورس اوراق بهدادار در سدال   
های داخلی برای ناشدران پذیرفتده شدده در     العمل کنترل دستورالعمل پذیر  بورس اوراق بهادار تهران  اقدام به انتشار دستور

 (.8831  و همکاران بورس اوراق بهادار تهران کرده است )حاجیها
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های عمومی، اداری و فروش تاثیر ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه  
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ضاد مندافع بدین طدرفین فینفدع در     های داخلی سبب بهبود عدم تقارن اطالعات و همچنین کاهش ت ایجاد اطمینان در کنترل
گدردد و همچندین فرآینددهای داخلدی از طرید  وجدود        گردد  زیرا جریان اطالعات بصورت کامل و شفاف ارائه مدی  بنگاه می
دهندد. در نتیجده    های کنترل داخلی امکان بروز رفتارهدای فرصدت طلبانده بده مددیریت را نمدی       های موجود در سیستم ضعف
واند اوالً کیفیت گزارشگری مالی را بهبود بخشد و ثانیاً تقارن اطالعات را افدزایش دهدد و ثالًداً باعد      ت های داخلی می کنترل

های داخلی باع  افزایش  رود که از ی  طرف کنترل کاهش تضاد منافع و نظارت بیشتر بر مدیریت گردد. در نتیجه انتظار می
گدذاری بدا    گذاری و کم سدرمایه  دیگر ناکارآمدی ناشی از بیش سرمایهگذاری منابع بکار رفته شده و از طرف  کارآمدی سرمایه

 (.8831  و همکاران بهبود وضعیت کنترل داخلی تعدیل گردد )رضوی عراقی
. سدازد  یسازمان هماهند  و منطبد  مد    یرودررو راتییطور مداوم با تغ که خود را به استیو پو یادیبن یندیفرا یکنترل داخل

از  یمعقدول  نانیو اطم ییرا شناسا ها س یهستند تا ر ندیفرآ نیمه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با او کارکنان در ه تیریمد
 رانیاست کده مدد   یمجموعه اقدامات یداخل یها کنترل از این روآن کسب کنند.  یکل یها به رسالت سازمان و هدف یابیدست
و  ییتا کدارآ  دهند یشده انجام م وضع یها استیا مقررات و سامور و مطابقت آن ب حیصح یاز اجرا ینسب نانیاطم نیتأم یبرا

شدامل طدرح    یداخلد  یهدا  کنتدرل  گدر  ید عبارت . بهابندیدست  شده نییاز قبل تع یها را باالبرده و به هدف اتیعمل یسودمند
و  یدرسدت  بده  یدگیرسد  هدا   یدی حفاظت از دارا یسازمان است که برا  یدر  شده رفتهیهماهن  پذ یها هیرو یسازمان و تمام

است )عباس  شده زیتجو یتیریمد یها هیاز رو یرویجهت پ  یو تشو اتیعمل یکارآمد یارتقا  یحسابدار یها داده یریاتکاپذ
شود تا سهامداران و اشخاص ثال   بدا   یها موجب مضعف کنترل داخلی شرکت ءافشا نکهیتوجه به ا با (.8830 یزاده و محمد
؛ دهدالیوال  هوگدان  ترزواندت و    2003  8سقیفه و همکاران )اشباوق محافظت کنند س یخود را از رباالتر   یها نهیپرداخت هز
دارای ضدعف   یهدا  شرکت یدسترس ه یسرما یها نهیش هزیدهد که افزا ینشان م همچنین نتایج محققین. (2088  2ویلکینس

 شیپ ها را به افشاء ضعف کنترل داخلی شرکت لیمادهد. در عوض  ت یقرار نم ریرا تحت تاث هیسرما یبه بازارها کنترل داخلی
 (.2083  8یو ل ای)گائو  ج دهد یها را کاهش م توسط شرکت یخارج هیسرما یاز افشا
 ید   برای تجاری واحد عملکرد و زیان سود صورت در. است زیان و سود صورت حسابداری  اساسی مالی های صورت از یکی
 هدای  هزینده  و رفتده  فدرو   کاالی شده تمام بهای برگیرنده در واحد تجاری عملیاتی های هزینه. شود می منعکس مالی دوره
تشدکیل   را تجداری  عملیدات  هدای  هزینده  از مهمدی  بخش فرو  و عمومی اداری  های هزینه. فرو  است و عمومی اداری 
 در. دهندد  نشدان  خود از را تفاوتیهای م رفتار توانند می فعالیت سطح با متناسب تجاری واحد در شده واقع های هزینه. دهد می
 تغییدر  فعالیدت  سدطح  بدا  متناسدب  فرو  و عمومی اداری  های که هزینه شود می فرض اوقات اغلب سنتی بهایابی های مدل
بده   فدرو   و عمدومی  اداری  هدای  هزینده  که دهد می نشان که کرد آشکار را شواهدی اخیر های تجربی مطالعه اما . کنند می

 افدزایش  تدر  سریع هزینه آن در است که رفتاری نامتقارن  رفتار(. 8830 مرتضوی  و کردستانی) کنند می فتارر نامتقارن صورت
 و اندرسدون ) یابدد  مدی  کداهش  تقاضدا  کده  هنگامی یابد  می کاهش کندتر  هزینه و یابد می افزایش تقاضا که هنگامی یابد  می

 از کمتدر  فرو   کاهش هنگام به ها هزینه کاهش میزان دیگر  بارتع به(. 2004  3؛ باالکریشان و همکاران2008  4همکاران
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 شدود  مدی  گفته 1ها هزینه ها  چسبندگی هزینه رفتار این به. است فرو  افزایش میزان همان هنگام به ها هزینه افزایش میزان
 درباره اطمینان عدم رایی دا افزایش جمله از اقتصادی عوامل که داد ها نشان پژوهش گستر (. 8838 مرتضوی  و کردستانی)

 (.2004همکاران   و ؛ باالکریشان2008 همکاران  و اندرسون) باشد داشته تاثیر هزینه نامتقارن بر رفتار تواند می آینده
؛ بداقری   8838؛ صفرزاده و بی  پنداه   8832های مانند  حاکمیت شرکتی )علیمرادی و احمدی   های پیشین مولفه در پژوهش
های مدیریت سود افزاینده )اثنی عشری و جوانمرد   (  انگیزه8838ت سنجیده مدیران )کردستانی و مرتضوی  (  تصمیما8834
های مالی )زنجیدردار و خدادمی     (  محدودیت8838کاری شرطی و عدم تقارن اطالعاتی )هاشمی و همکاران   (  محافظه8831
 پیامددهای  عمددتاً  مطالعدات  و  مورد بررسی قرارداده اند. همچنینهای اداری  عمومی و فر ( را با رفتار نامتقارن هزینه8834
 ضعف تأثیر از کمتر آنها اند  داده قرار بررسی مورد حسابداری اطالعات خارجی کاربران منظر از را داخلی کنترل ضعف اقتصادی
 مدیران عملی تصمیمات بر شرکت ی  داخلی کنترل کیفیت اینکه. اند کرده کمتری توجه داخلی کاربران منظر از داخلی کنترل
 هدای  فعالیت در تغییرات به توجه های اداری  عمومی و فرو  هزینه تقارن عدم در که همانطور بگذارد  تأثیر( داخلی کاربران)

های  است از این رو با توجه به اینکه پژوهشی به بررسی رابطه ضعف کنترل داخلی و رفتار نامتقارن هزینه شده منعکس فرو 
ری  عمومی و فرو  درایران انجام نشده این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه و پاسخ به این سوال است که آیدا ضدعف   ادا

 های اداری  عمومی و فرو  تأثیر دارد؟ کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه
 و مددنظر  های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی رو  پژوهش  های فرضیه پژوهش  پیشینۀ و نظری بیان ادامه  در
 .است شده ارائه پیشنهادها و نتایج پایان  در و پژوهش های یافته  (پژوهش متغیرهای و ها الگو نیز

 

 بیان نظری

 ضعف کنترل داخلی
. شد تشکیل متقلبانه مالی گزارشگری از پیشگیری برای ملی کمیسیون از حمایت برای 8333 سال در که است سازمانی کوزو 
 تقلبدات  از جلدوگیری  بدرای  مختلدف  عوامدل  کدارگیری  به جهت هایی راهنمایی و بوده خصوصی بخش به متعل  سازمان این

 آن  مسدتقل  حسابرسدان  و عدام  سهامی های شرکت برای هایی توصیه مذکور سازمان همچنین. کند می ارائه مالی گزارشگری
. کندد  مدی  منتشدر  آموزشدی  مؤسسات برای نیز و حوزه این در نگذارا قانون سایر و( SEC) بهادار اوراق بورس کمیسیون برای
 داخلدی   حسابرسدی  انجمدن  آمریکا  حسابداری انجمن آمریکا  رسمی حسابداران انجمن ای  حرفه نهاد پنج توسط کوزو مضافاً
 .(8831شود )جمشیدی   می حمایت مدیران انجمن و مدیریت حسابداران انجمن
 پیام چارچوب  این انتشار از بعد سال ده. شد منتشر 8332 سال در کوزو توسط شده تهیه اخلید کنترل یکپارچه چارچوب اولین
 بده  را هدا  سازمان تنها نه قانون این. گرفت شکل داخلی های کنترل برقراری اهمیت روی بر خاص طور به آکسلی  ساربنز قانون
 گزار  و ارزیابی به را مستقل حسابرسان و مدیران بلکه نمود  ملزم مالی گزارشگری بر مؤثر داخلی های کنترل حفظ و ایجاد

 اوراق بورس در شده پذیرفته ناشران داخلی های کنترل دستورالعمل موجب به نیز ایران در. کرد ملزم داخلی های کنترل اثربخشی
 شدده  پذیرفته های شرکت مدیره هیئت رسید  تصویب به 8838 سال اردیبهشت 81 تاریخ در که ایران بورس فرا و تهران بهادار
 و مناسدب  داخلدی  هدای  کنتدرل  کدارگیری  بده  و اسدتقرار  به نسبت شدند مکلف ایران فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در

 .(8831کنند )جمشیدی   درج داخلی های کنترل گزار  عنوان با گزارشی در را آن نتایج و کرده حاصل اطمینان اثربخش

                                                           
6 Cost Stickiness 
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منظور بهبود کیفیدت گزارشدگری مدالی و همچندین بدرای بازگردانددن اعتمداد و         به« ساربینز اکسلی»متحده  قانون  در ایاالت
های مهم این قانون الزامدی شددن   های مالی  به تصویب رسیده است. از جنبهگذاران به قابلیت اعتماد صورتاطمینان سرمایه
دهد که از کیفیت سیستم کنتدرل داخلدی مطلدع شدوند )شدی و      گذاران اجازه میهای داخلی است که به سرمایهگزار  کنترل

 (.2088  1وان 
 را داخلی کنترل سیستم در موجود ضعف نقاط زیاد احتمال به کنند اجرا موفقیت با را «ساربینز اکسلی»قانون  که هایی شرکت
 سیسدتم  در موجدود  ضدعف  نقداط  کنند.اصالح می را آن داخلی هایکنترل افزایش با و کرده شناسایی مالی گزارشگری طی

 باشد داخلی کنترل عملیات در ضعف نقاط به مربوط ها یاکنترل طراحی در ضعف نقاط به مربوط تواندمی داخلی هایکنترل

 (.2003  3گراملین  و فارگر(
 را مناسبی محیط ودنوبه خ به امر این که شودمی داخلی کنترل سیستم در ضعف نقاط ایجاد به منجر کافی نظارت وجود عدم
 بر کیفیت داخلی کنترل در ضعف نقاط وجود رودمی (. انتظار2088  3هافنر) نمایدمی ایجاد هدر رفت و استفاده سو تقلب  برای

 شدرکت  گدذاری سدرمایه  در نتیجه و خطرپذیری صرف برای تقاضا گذاران آتی سرمایه نقدی جریان ارزیابی مالی  گزارشگری
 اطالعدات  بر مدیریت  گذاری سرمایه نظارت تصمیمات و پیگیری منظور به  مدیران و گذارانسرمایه اشد. از آنجا کهب گذارتأثیر

 شودمی حسابداری ارقام کاری تسهیل دست موجب که داخلی کنترل ضعف طری  از نظارتی اثر چنین کنند می اتکا حسابداری
 کنتدرل  گزارشگری مدالی  ناکارآمدی شود. تردید و ابهام باع  است ممکن د دهمی کاهش را مالی کیفیت اطالعات و دقت و

 ضدعف  رو  ازایدن . شودمی اطالعات داخلی دسترسی در تأخیر موجب و گذاردمی مدیریت تأثیر داخلی گزار  صحت بر داخلی
ارشگری مالی کنترل داخلدی  ضعف گز شود.می سوی مدیران از شرکت نقدی منابع ناکارآمد تخصیص منجر به   داخلی کنترل

طلبی و ارائه نادرست جریان نقدی را بدرای مددیران فدراهم     دهد و درنتیجه شرایط فرصتصحت اطالعات مالی را کاهش می
گدذاری( را  های کمتر از حد یا بیشتر از حد )ناکارایی سدرمایه گذاریهای با ضعف کنترل داخلی احتمال سرمایهکند. شرکتمی

 دهند.یافزایش م
توان به موارد زیر های داخلی میازجمله نقاط ضعف متداول کنترل 80انجمن حسابداران خبره هند 82طب  استاندارد حسابرسی 

 اشاره نمود:

 های سازمانی عدم بیان صریح قوانین و مسئولیت 

 مدیره و مدیریت عدم دریافت اطالعات صحیح در زمان مناسب توسط هیئت 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های فاتی سیستم کنترل داخلی میازجمله محدودیت 

 های داخلی نباید از منافع مورد انتظار فراتر رود.مالحظات مدیریت که هزینه کنترل 

 های داخلی در مورد معامالتی نیستند که ماهیت غیرمعمول دارند.حقیقت این است که غالب کنترل 

 وه وجود دارد.طور بالق اشتباهات انسانی به 

 های داخلی ( در تحقیقات خود را به این نتیجه رسیدند که پس از اصالح و ترمیم ضعف عمده کنترل2003) 88فن  و همکاران
تواندد  نظر از نحدوه طراحدی و اجدرای آن مدی     های داخلی صرفتر خواهد بود. کنترلبینی مدیریت صحیح توسط شرکت  پیش
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به اهداف گزارشگری مالی را برای واحد مورد رسیدگی تأمین کند. احتمال دستیابی به این هددف  اطمینانی معقول از دستیابی 
 های داخلی است.های فاتی کنترلتحت تأثیر محدودیت

هدای  تواند اشتباه آمیز باشد و بده دلیدل خطدا   گیری میها شامل این واقعیت است که قضاوت انسان در تصمیماین محدودیت
 تواند مختل شود.های داخلی مین اشتباهات ساده  کنترلانسانی چو

 

 های اداری، عمومی و فروش رفتار نامتقارن هزینه
ای فراینددهای   رفتار هزینه یکی از مسائل مهم در حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است که به طدور گسدترده  

گران مالی  برخی از فنونی که عموماً توسط حسابداران مدیریت و تحلیل دهد. عالوه بر این گیری را تحت تأثیر قرار می تصمیم
ای و تجزیده و تحلیدل هزینده      یابی بر مبنای فعالیت  برآوردهای هزینده  های هزینه گیرد از قبیل سیستم مورد استفاده قرار می

ه بر روابط خطی بین هزینه و فعالیت حجم و سود به طور اهم به رفتار هزینه وابسته است. این فنون در مفروضات سنتی هزین
ها نیز بایستی رفتاری متقارن را از خدود   باشند  بدین معنی که با افزایش و کاهش فعالیت به میزانی مشخص  هزینه مبتنی می

 (. 8833نشان داده و لذا افزایش و کاهش به همان نسبت داشته باشند )بهارمقدم و خادمی  
طالعات اخیر بر این نکته داللت دارد که مفروضات سنتی هزینه همیشه معتبر نبوده و روابط بدین  با این وجود نتیجه برخی از م

های سدربار بده هدیج وجده      ( استدالل نمود که بسیاری از هزینه8338) 82باشد. ابتدا مالکوم هزینه و فعالیت همیشه خطی نمی
ر نمود که حسابداران فرض را بر خطی بدودن روابدط بدین    ( اظها8338) 88نسبتی با تغییر در حجم فعالیت ندارند. سپس رایبرن

( نیز اسدتناد  8333) 84کنند. کوپر و گاپالن گذارند  اما اقتصاددانان غیر خطی بودن این روابط را پیشنهاد می هزینه و فعالیت می
کاهش فعالیت بده میدزان   ها در واکنش به  ها در واکنش به افزایش فعالیت نسبت به کاهش هزینه نمودند که افزایش در هزینه

ها گداهی اوقدات بدا مفروضدات سدنتی هزینده در        باشد. این موارد همگی بر این نکته داللت دارند که رفتار هزینه بیشتری می
هدا   ( نیز این رفتار هزینه2008) 83های بعدی همچون مطالعه آندرسون و همکاران تناقض است. در مجموع نتایج سایر پژوهش

 شود  تأیید نمودند. ها یاد می آن به عنوان چسبندگی هزینه را که در اصطالح از
 ممکن مدیران نمونه برای .نماید بروز ها هزینه در ضدچسبندگی یا پدیده چسبندگی صورت به تواند می ها هزینه نامتقارن رفتار
 تأخیر و تأمل این که دازند ان تأخیر به را تعدیل منابع خصوص در گیری و تصمیم نموده تأمل کاهش تقاضا هنگام در که است

 هنگدام  در مدیران است که این دیگر نمونه. دهند نشان ای چسبنده خود رفتاری از ها هزینه که شود می موجب منابع در تعدیل
 و بدانکر  و (2080) 81ویدیس  رابطده  ایدن  در دهندد   کداهش  خود طبیعی میزان از بیش به میزانی را منابع تعمدأ تقاضا کاهش
 زمدان  در را مندابع  تعددیالت  مددیران  کده  دهدد  روی می زمانی ها هزینه چسبندگی ضد که دارند می ( اظهار2088) 81همکاران

 یکسدانی  مقدار ها برای هزینه افزایش با مقایسه در ها هزینه در کاهش بزرگتری موجب که دهند انجام نحوی به کاهش تقاضا
 (.8833گردد )بهارمقدم و خادمی   تقاضا تغییرات از
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نظریده رفتدار اقتصدادی  کده از آن بده نظریده        -8تشریح کارآمدی مشاهده رفتار متقارن هزینه دو نظریه ارائه شده است: در 
داند؛ به ایدن معندی کده     شود و رفتار نامتقارن هزینه را نتیجه تصمیم منطقی و سنجیده مدیر می تصمیمات آگاهانه نیز یاد می
های تأمین مجدد  کنند. آنها به منظور اجتناب از هزینه تی را به طور سنجیده تعدیل میهای عملیا مدیران منابع مرتبط با فعالیت

های بیشتری را برای نگاهداشت منابع بالاستفاده در کوتداه مددت    دهند هزینه ها در بلند مدت ترجیح می منابع و افزایش هزینه
توجده بده برخدی عوامدل فکدر شدده در بداال بدرای         متحمل شوند و بدین ترتیب ارز  شرکت را در بلند مدت افزایش دهند. 

نظریه  -2(. 2084  83؛ بنکر و بیزالو2083  83گیری در خصوص هزینه نتیجه رفتار منطقی مدیر است )هوکو و همکاران تصمیم
 شدود  داند که از مشدکالت نماینددگی ناشدی مدی     نمایندگی  که رفتار نامتقارن هزینه را نتیجه رفتار فرصت طلبانه مدیریت می

های  (. رابطه نمایندگی و مشکالت حاصل از آن در سال2082  28؛ پیچتکان2084  20؛ چن و همکاران2083)هوکو و همکاران  
گذشته توجهات زیادی را به خود جلب نموده و زمینه ساز تقویت نظام راهبری شرکتی گردیده است؛ نظامی که با نظدارت بدر   

شدود )اثندی عشدری و     کند و افزایش ارز  شرکت را زمینه سازی مدی  حمایت میارکان راهبر شرکت از منافع سرمایه گذاران 
 (.8831جوانمرد  

 مجموعده  در هزینده  هدای مختلدف   گونه در چسبندگی وجود بر مبنی قوی موجود  شواهدی نظری مبانی و پیشینه مجموع در
بدر   هدا  هزینده  ندامعمول  رفتدار  این مورد در را دالیل مختلفی حوزه  این پیشینه و ادبیات. دهد می را نشان کشورها از مختلفی
 کنترل قابل غیر کنترل و لحاظ از هزینه انواع سود  مدیریت تقاضا  چشم انداز به نسبت مدیران بدبینی و خوشبینی. شمارد می
 بدا  .دارد وجدود  ادنید  سرتاسر تجاری در محیط که باشد رابطه این در دالیلی تواند می...  و مقررات دولتی و قوانین ها  آن بودن
 هدای  دوره طدول  در ممکدن اسدت   ها هزینه چسبندگی که نمود استدالل توان مربوط می نظری مبانی و ادبیات پیشینه  بررسی
پررون   و شکوفا های دوره طول در که استدالل نمودند (2008) همکاران و آندرسون نمونه  برای .یابد افزایش اقتصادی رون 

 مدورد  این. خواهد گشت متوقف و بوده موقتی احتماأل نیز تقاضا و کاهش داشته ادامه زیاد احتمال به تقاضا افزایش اقتصادی 
 متعاقبدأ  کده  بگیرند تأخیر با را منابع و کاهش نزولی تعدیالت به مربوط تصمیمات تا گردد مدیران می ترغیب و تحری  باع 

 و همکداران  آندرسون مطالعه همین نتایج به توان می ین استداللا توجیه در. داشت خواهد پی در را ها هزینه چسبندگی بیشتر
 بر عالوه. یافتند ها هزینه میزان چسبندگی و مًبت اقتصادی رشد نرخ بین را و مًبتی معنادار همبستگی که نمود اشاره (2008)

 هدا  در هزینده  را بیشدتری  یچسدبندگ  غیربحرانی  های دوره ) در ها شرکت که گذاشت این بر را فرض (2082) 22زویجلن اینها
باشدند )بهارمقددم و    می تر بحرانی خوشبین های دوره با مقایسه در تقاضا سطوح رابطه با در مدیران زیرا نمود  خواهند مشاهده
 (.8833خادمی  

 

 پیشینه پژوهش
بدر   نیاز چد  یاهدسود: شو تیفیو ک یداوطلبانه ضعف کنترل داخل یتحت عنوان افشا یقی(  در تحق2081) 28و همکاران یج

 نید بده ا  2088-2080 یدوره زمدان  یدر طد  نیدر بورس اوراق بهادار چ شده رفتهیشرکت پذ 8033متشکل از  یا اساس نمونه
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 دهدد  ینشان م جینتا نیدارد. عالوه بر ا یداوطلبانه ضعف کنترل داخل یبا افشا یسود رابطه معنادار تیفیکه ک دندیرس جهینت
مدرتبط بدا    رید غ یداوطلبانده ضدعف کنتدرل داخلد     یو افشدا  یمرتبط با حسابدار یف کنترل داخلداوطلبانه ضع یکه هم افشا
 دارد. یمعنادار ریسود تأث تیفیبر ک یحسابدار
های  های اداری  عمومی و فرو   بهای تمام شده کاالی فرو  رفته و هزینه ( به بررسی چسبندگی هزینه2083) 24اواد و اواد

بده عندوان دوره رکدود اقتصدادی      2088تا  2003به عنوان دوره رون  اقتصادی و دوره  2003تا  2001عملیاتی در طی دوره 
های مصری پرداخته و به این نتیجه رسیدند کده ضدمن اینکده در کدل دوره مدورد       )ناشی از بحران اقتصاد جهانی( در شرکت

مومی و فرو  در طی دوره رون  اقتصدادی دارای  های اداری  ع ها نامتقارن است  هزینه ( رفتار هزینه2088تا  2004مطالعه )
رفتاری چسبنده و در طی دوره رکود اقتصادی دارای رفتاری ضد چسبنده است. همچنین بهای تمام شده کاالی فرو  رفتده  
 در هر دو دوره رون  و رکود اقتصادی دارای رفتاری چسبنده  ولی میزان چسبندگی آن در دوره رکود اقتصادی کمتر اسدت. در 

 های عملیاتی نیز نتایج معناداری در هیج ی  از دو دوره بدست نیامد. رابط با هزینه
هدا در طدی    ثباتی سیاسدی ناشدی از انتخابدات بدر چسدبندگی هزینده       ( در پژوهشی به بررسی تأثیر بی2083) 23لی و همکاران

د که حتی با کنترل عوامل مرتبط با سطوح کشور نمونه پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان دا 31در  2082الی  8333های  سال
 های غیر انتخاباتی است. های انتخاباتی بیشتر از سال شرکت و سطوح کشورها  عدم تقارن رفتار هزینه در طی سال

نشدان  های داخلی و پادا  مدیر ارشد امدور مدالی   (  در تحقیقی تحت عنوان نقاط ضعف کنترل2088) 21و همکاران تا یهو
ها بر ارتبداط   نقاط ضعف کنترل داخلی در تعیین پادا  مدیران تأثیرگذار هستند. تحقی  آنمانند  غیرمالی یهاارید که معدندا

هدا بده بررسدی رابطده بدین نقداط ضدعف بااهمیدت          بین پادا  و نقاط ضعف کنترل داخلی تأکید دارد. فرضیه اول تحقی  آن
هدا بده اسدتناد قدانون      هایی باتجربه قوی مدیریتی پرداختده اسدت. آن  کتهای داخلی و تغییرات در پادا  مدیران در شرکنترل
داخلی تحت مسئولیت مستقیم مدیران است. ثابت کردند افشای نقاط ضعف کنترل داخلی  هایکه کنترل آکسلی و این-ساربینز
ضعف شاهد کاهش بیشتر در  هایی باتجربه قوی مدیریتی بعد از افشای نقاطدهنده ضعف در عملکرد مدیراست و شرکت نشان

 تر هستند.هایی که ازلحاظ تجربه مدیریتی ضعیفبه شرکت پادا  هستند نسبت
بر عملکرد و ارز  شرکت  یداخل یها نقاط ضعف کنترل ریتأث ی(  به بررس8831)کناری  بیگی و غواصی   حسنکردلر یمیابراه

دارد.  یمنفد  ریبدر عملکدرد و ارز  بدازار شدرکت تدأث      یداخل یها که نقاط ضعف کنترل دهد ینشان م  یتحق جیپرداختند. نتا
 دارد. یمنف ریشرکت تأث رز سود و ا نیروی رابطه ب یداخل یها نقاط ضعف کنترل ن یهمچن
ضدعف   یبدر ارتبداط افشدا    یگدزار  حسابرسد   یکننددگ  لیاثر تعد یتحت عنوان بررس یقی(  در تحق8831) یریو کب یفخار
و عددم تقدارن    یضدعف کنتدرل داخلد    یگزار  افشا نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا یتقارن اطالعاتو عدم  یداخل یها کنترل
 یگدزار  حسابرسد   نیوجود دارد و همچن یدر بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار شده رفتهیپذ یها در شرکت یاطالعات
 تواندد  یمد  ها افتهی نیها دارد. ا شرکت یقارن اطالعاتو عدم ت یداخل یها افشا ضعف کنترل نیبر ارتباط ب ای کننده لینقش تعد
 یو کاهش عددم تقدارن اطالعدات    یمال های صورت و ها به گزار  یدر اعتبار ده یحسابرس تیو اهم نییبر تب یمجدد دیتأک
 باشد.
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ی شرکتی با رفتدار  های مدیریت سود افزاینده و نظام راهبر ( در پژوهشی به بررسی رابطه انگیزه8831اثنی عشری و جوانمرد )
پرداختند و نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد هزینه  8838تا  8834های اداری  عمومی و فرو  برای دوره  نامتقارن هزینه

هایی که در شرایط مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با  به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ بعالوه هزینه در شرکت
داری بدا   کنند. نظام راهبری شرکتی به طور میانگین رابطه معنی ای متقارن رفتار می ها با تأخیری یکساله به شیوه کتدیگر شر

 کند. هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمی رفتار هزینه ندارد  این نظام رفتار نامتقارن هزینه را در شرکت
های اداری  عمومی و فرو  و بهای تمام شده کاالی  ی به بررسی رفتار نامتقارن هزینه( در پژوهش8833بهارمقدم و خادمی )
ها از لحاظ چسبندگی با ضد چسبندگی بده طدور    و همچنین بررسی رفتار این هزینه 8838تا  8830های  فرو  رفته طی سال

های یاد شده در  ای آنها نشان داد که رفتار هزینهه های رون  و رکود این بازه زمانی پرداختند. یافته جداگانه در هر ی  از دوره
های رون  و رکود اقتصادی کشور تأثیر چندانی  کل دوره مطالعه نامتقارن است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که دوره

هدای   ل دورههدا شدام   های اداری  عمومی و فرو  در تمدامی دوره  ها نداشته و از این رو رفتار هزینه در نگر  مدیران شرکت
 باشد. رون  و رکود اقتصادی چسبنده و رفتار بهای تمام شده کاالی فرو  رفته در تمامی ادوار تقریبا ضد چسبنده می

 

 های پژوهش یهفرض
 (2003) همکاران و فن  شوند  می داخلی مدیریت ها گزار  در تاخیرات و خطاها موجب که اثر بی داخلی های کنترل با همسو
 کنتدرل  در ضدعف  کده  کنندد  می استدالل ها آن. کردند پیدا مدیریت هدایت دقت و داخلی کنترل کیفیت بین بتمً ارتباط ی 
 گیدری  پدی  حسابرسی های کمیته توسط ندرت به که کنند می القا نادرست را داخلی مدیریت های گزار  زیاد احتمال به داخلی
 دهندد  می ارایه را شواهدی (2083) 21همکاران و فن  این  بر عالوه. دهند می افزایش را مدیریت خطاهای متعاقبا اما شوند می
باعد  بده وجدود     موجدودی   مدیریت تصمیمات درباره گیری تصمیم هنگام ضعیف در داخلی های کنترل با اتکا به مدیران که
 اطالعات که است ملمحت بسیار ناهماهنگی  و ناسازگاری این دلیل به .شود می داخلی اطالعات بودن نادرست و تاخیر آمدن
 واکنش در متعهد منابع کاهش منظور به را مدیران تصمیمات اثر  بی داخلی کنترل های سیستم توسط شده تولید تضعیف کیفی
 مندابع  افزودن برای مدیران تصمیم کمتری احتمال به پایین کیفیت داخلی اطالعات مقابل  در. دهد کاهش فرو   کاهش به

 بیشتر مدیریتی منابع تنظیمات بر داخلی اطالعات کیفیت تاثیر نتیجه  در. اندازد می تاخیر به را فرو  افزایش به پاسخ در جدید
 عددم  کده  اسدت  این فوق مباح  از مهم پیامد ی . شود می مشخص باال به رو تعدیالت به نسبت پایین به رو تعدیالت برای
  23دهدد )کدیم و همکداران    می افزایش را اداری  عمومی و فرو  های هزینه تقارن عدم احتماالً مؤثر داخلی های کنترل وجود
 مورد آزمون قرار می دهیم: و پیشنهاد را زیر فرضیه پژوهش  تحت موضوع این مورد در سیستماتی  شواهد ارائه برای. (2083
 ی دارد.های اداری  عمومی و فرو  تأثیر معنادار ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه: پژوهش فرضیه

 

 روش پژوهش
 ایدن  اینکده  بده  توجده  بدا  اسدت  همبسدتگی  نوع از رو  و ماهیت اساس بر و توصیفی نوع از هدف  اساس بر حاضر پژوهش
 شود؛ برای می محسوب کاربردی پژوهش نوع از گیرد قرار مورداستفاده گذاران سرمایه گیری تصمیم فرایند در تواند می پژوهش
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 بورس های سایت و بورس های ماهنامه از موردنظر های داده گردآوری برای و ای کتابخانه رو  از پژوهش نظری مبانی تدوین
 بدرای  .اسدت  شدده  اسدتفاده  پدرداز  تددبیر  و ندوین آورد  افدزار ره  ندرم  از ها شرکت مالی اطالعات افزارهای نرم و مرکزی بان  و

 است. جامعه شده استفاده ایویوز افزار نرم از ها فرضیه آزمون ورمنظ به و است شده استفاده اکسل افزار نرم از اطالعات سازی آماده
 ایدن  درهسدت.   8831تدا   8833تهران بین بدازه زمدانی    بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش  آماری
 موجود های شرکت کلیه بین از مرحله هر در که صورت بدین: شد استفاده غربالگری رو  از آماری نمونه تعیین برای پژوهش 

 :شددند  انتخداب  آزمدون  انجدام  بدرای  مانده باقی شرکت و شده حذف اند  نبوده زیر شرایط دارای که هایی شرکت سال  پایان در
 و مدالی  هدای  گدری  واسطه و ها بان  بیمه  های شرکت شود  جزء می ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال که هایی شرکت
 اطالعدات  که هایی باشند و شرکت نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در که هایی نباشند  شرکت یمال تأمین مؤسسات
نمونده پدژوهش    عندوان  بهشرکت  883بعد از اعمال این شرایط  .باشند دسترس در متغیرها سنجش جهت ها آن موردنیاز مالی

 انتخاب شد.
 

 (2083شود: )کیم و همکاران     اداری و فرو  از مدل زیر استفاده میهای عمومی به منظور آزمون رفتار نامتقارن هزینه
 ( 8مدل 

           (      )           (       )                   (       )      
 

 که در رابطه باال:

در سدال قبدل و سدال     iهای اداری  عمومی و فرو  شدرکت   غییر در لگاریتم طبیعی هزینه: ت(      )     -
 جاری

 در سال قبل و سال جاری i: تغییر در لگاریتم طبیعی فرو  شرکت (       )     -

 : متغیر موهومی کاهش در فرو  سال جاری نسبت به سال قبل            -

. اسدت  فدرو   درآمد در افزایش درصد ی  برای عمومی  اداری و فرو  های هزینه در تغییر درصد دهنده شانن    ضریب
 فرو  درآمد که آورد می دست به فرو  درآمد در تغییر به نسبت را عمومی  اداری و فرو  های هزینه در تغییر حساسیت این
 در را خدود  عمدومی  اداری و فدرو    های هزینه مدیران اگر (.= 0DecDummy) یابد. می افزایش جاری سال قبل به سال از

 در تغییدر  درصدد    و    ضرایب مجموع دیگر  سوی از. بود خواهد مًبت    ضریب دهند  افزایش فرو  رشد دوره طول

    ضدریب  رو  ایدن  از. آورد مدی  دسدت  بده  فدرو   درآمد در کاهش درصد ی  برای را عمومی  اداری و فرو  های هزینه
 فدرو    از حاصدل  درآمدد  همزمان تغییر به نسبت را عمومی  اداری و فرو  های هزینه در تغییر به نسبت افزایشی حساسیت
 رود مدی  انتظار(. = 8DecDummy) کند می گیری اندازه یابد  می کاهش سال جاری به قبل سال از فرو  درآمد که هنگامی

 دوره طدول  در عمدومی  اداری و فدرو    هدای  هزینده  روی کمتدری  تعدیل مدیران که رتیصو در باشد منفی    ضریب که
 دهند. انجام فرو  رشد دوره به نسبت فرو  انقباض

 
 (2083( استفاده شد )کیم و همکاران  2برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل )

 (2مدل 
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    (      )           (       )            ∑                       

     (       )              (       )    ∑               (       )

                  (       )                         (       )

 ∑                                              

میدزان تغییدرات      و    فرو  و مجمدوع ضدرایب   افزایش  %8ها به ازای  میزان تغییرات هزینه   در مدل باال  ضریب 
ها بده   که نشان دهنده تفاوت میزان تغییرات هزینه   دهد. بنابراین  ضریب  کاهش فرو  را نشان می %8ها به ازای  هزینه

کند و از این رو   ی میگیر ها را اندازه هنگام افزایش فرو  و میزان تغییرات هزینه هنگام فرو  است  میزان چسبندگی هزینه
نشدان دهندده میدزان افدزایش یدا         منفی باشد. ضریب    رود عالمت ضریب  به منظور وجود چسبندگی هزینه انتظار می

کاهش فرو  در زمانی است که ضعف کنترل داخلی تغییر کند. فرضدیه پدژوهش در    %8ها به ازای  کاهش چسبندگی هزینه
 تایید باشد.   ضریب شود که  صورتی تایید می
 
 و مددیریت  وسیله به که است فرایندی داخلی کنترل ایران  حسابرسی استاندارد 883 بخش : طب (ICW) داخلی کنترل ضعف
 گزارشگری اعتماد قابلیت درزمینه رسیدگی مورد تجاری واحد های هدف به دستیابی از تا شود می اجرا و طراحی کارکنان سایر
 هر به دستیابی عدم بنابراین. آید دست به معقول اطمینان مربوطه  مقررات و قوانین رعایت و عملیات کارایی و اثربخشی مالی 
 بدر   اتکدا  بدا  پژوهشگر حاضر پژوهش در .باشد شرکت در استقرار یافته داخلی کنترل ضعف دهنده نشان تواند می اهداف از ی 
 کنتدرل  سیسدتم  اثربخشدی  گیری اندازه برای( 8833) دستگیر و پور قدیم  (2082) 23کینی و کتز جورگنسن  تسجر  بادر مطالعۀ
 ایرادهدای  و ضدعف  مدوارد  اغلدب  حسابرسدان  که ازآنجا. کرد استفاده مستقل حسابرسی گزار  بندهای تعداد متغیر از داخلی
 گدزار   بنددهای  تعدداد  هانداز هر که است این بر تصور حاضر دررو  بنابراین کنند  می درج حسابرسی گزار  در را اساسی

 .بود خواهد بیشتر کار صاحب آن داخلی کنترل سیستم ضعف میزان اندازه همان به باشد  بیشتر کار صاحب ی  حسابرسی
 

ت های شدرک  : اندازه شرکت  از لگاریتم طبیعی کل دارایی           : متغیرهای کنترلی است که شامل؛          ∑
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از بددو   : سن شرکت  برابر است با لگاریتم طبیعی سن شرکت     به دست می آید.

:                اسدت.    0در غیر این صورت مقدار آن  8: زیان شرکت  اگر شرکتی زیان داشته باشد       تأسیس. 
 است. 0در غیر این صورت مقدار آن  8رجی شرکت است که اگر فرو  خارجی داشته باشند فرو  خا
منعکس کننده متغیرهای مجازی مرتبط با کنترل اثرات صنعت است. به طوری کده اگدر    :(                صنعت )

 .است 0و در غیر این صورت مقدار آن  8شرکتی عضو ی  صنعت باشد مقدار آن 
(: منعکس کننده متغیرهای مجازی مرتبط با کنترل اثرات سال است. به طوری که اگر شدرکتی               ) سال

 است. 0و در غیر این صورت مقدار آن  8در سال مورد نظر فعالیت داشته باشد مقدار آن 
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 های پژوهش یافته
 ه است.( ارائه شد8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )

 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص :7جدول 
 انحراف معیار میانه میانگین تعداد مشاهدات متغیرها

    (      ) 8830 03/0 02/0- 83/0 

    (       ) 8830 03/0 02/0- 28/0 

           8830 21/0 00/0 48/0 

      8830 33/88 02/88 32/8 

            8830 88/84 33/88 44/8 

      8830 38/8 11/8 31/0 

       8830 22/0 00/0 48/0 

                8830 88/0 03/0 08/0 

میدانگین   چه مقددار صله چندانی باهم ندارند و هر توان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فا ( می8با نگاهی به جدول )
تر است که در توزیع نرمال  میانگین و میانده بدر    ی آن نزدی  باشد  توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدی  یانهمی  متغیر به 

بدا   (       )     گین و( دارای بیشدترین میدان  88/84با مقددار )              یکدیگر منطب  هستند. در بین متغیرها 
رسدیم کده متغیدر     ی به این نتیجه میموردبررس. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 03/0مقدار )
وسدانات  ( نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست کده ایدن متغیدر ن   32/8با مقدار )      

 . است( دارای کمترین پراکندگی 08/0با مقدار )                شدیدتری دارد و متغیر 
 

 آزمون مانایی
 و متغیرها با رگرسیون مدل اجرای. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی
اسدتفاده   80ی واحد یشهربرای شناسایی مانایی متغیرها معموالً از آزمون . کند ارائه کافب نتایج است نممک مانا غیر های سری
لدوین  لدین و    رود شامل آزمدون  های ترکیبی برای مانایی متغیرها به کار می هایی که در ساختار داده ین آزمونتر مهمشود.  می
حاضر از آزمون لدوین  لدین و چیدو بدرای بررسدی ماندایی متغیرهدا        در پژوهش  ؛ کهاست 82ایم  پسران و شینو آزمون  88چیو

 است. شده ارائه( 2یرهای تحقی  در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شده انجاماست. نتایج آزمون  شده استفاده
 چیو و لین لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه :2جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیرها

    (      ) 8830 00/0  مانا 

    (       ) 8830 00/0  مانا 

           8830 00/0  مانا 

      8830 00/0  مانا 

            8830 00/0  مانا 

      8830 00/0  مانا 

                                                           
30 Unit Root Test 
31 Levin, Lin and Chu 
32 

Im, Pesaran and Shin 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                                                            7318 ، زمستان71 ، شماره2دوره   

 

43 
 

       8830 00/0  مانا 

                8830 00/0  مانا 

 

 آزمون مفروضات کالسیک
بررسی نتایج حاصل از آزمدون ناهمسدانی واریدانس کده بدا      . است شده استفاده وایت از آزمون واریانس ناهمسانی آزمون برای

درصدد    3هش در سطح خطای کمتدر از  داری مقدار آماره  برای مدل پژو دهد که سطح معنی آزمون وایت انجام شد  نشان می
شود  یعنی جمالت  مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا تایید نمی   یگر فرضیه د عبارت به( است  00/0) 03/0کوچکتر از 

به رفع آن پرداخته و مدل مناسب بدرای تخمدین آزمدون     88رو با وزن دادن ینازاباشند  خطا از واریانس ناهمسانی برخوردار می
 اسدتفاده  دوربین واتسون آزمون از خودهمبستگی وجود تشخیص خواهد بود.برای 84یافته یمتعمها رو  حداقل مربعات  فرضیه

( کده بدا   38/8دهد که مقدار دوربین واتسون برای مدل پدژوهش )  نتایج حاصل از آزمون دوربین واتسون نشان می .شده است
 شددید  رابطده  وجود معنای به خطی وجود ندارد. هم  خودهمبستگی در مدل توجه به قرار گرفتن در محدوده قابل قبول مشکل

 معیدار  خطای دارای الگو برآوردی ضرایب خطی  هم وجود صورت در. باشد می مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهای بین
 بدرای  معادله این در. یابد کاهش همعادل در دار معنی متغیرهای تعداد که شود می باع  مسأله این نتیجه در و بود خواهد باالیی
 نشان باشد  80 از کمتر واریانس تورم شاخص که وقتی. شد استفاده 83واریانس تورم عامل معیار از خطی هم وجود عدم بررسی
دهد  مدل پژوهش نشان می توضیحی متغیر بین خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج. باشد می خطی هم وجود عدم دهنده

 تورم واریانس متغیرهای مدل پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابت مشکلی وجود ندارد. که میزان
 

 فرضیه پژوهش نیتخم جینتا :3جدول 

 8830(  تعداد مشاهدات: GLSرگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته )

 tآماره  بتای متغیر متغیر

 31/3* 40/0 مقدار ثابت

    (       ) 082/0 **88/2 

      08/0 **18/8 

            002/0- **24/8- 

      002/0- ***40/8 

       08/0- ***31/2- 

                003/0- ***33/8- 

               (       ) 022/0- 012/0- 

          (       ) 041/0 03/8 

                (       ) 043/0 ***04/1 

          (       ) 083/0- 43/8- 

           (       ) 003/0- 83/0- 

                    (       ) 013/0 **40/2 

                                                           
33

 Cross-section weights  
34

 GLS  
35 VIF 
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               (       )        811/0- ***08/8- 

               (       )              082/0- **33/8- 

               (       )        022/0 83/8 

               (       )         032/0- ***11/2- 

               (       )                  023/0- 33/0- 

 شد کنترل اثرات سال

 کنترل شد اثرات صنعت

 31/0 ضریب تعیین

 F 38/13آماره 

 00/0 داری کل مدل سطح معنی

 % 80%       ***سطح معناداری 3%     **سطح معناداری 8*سطح معناداری 

 تر اسدت  کوچ درصد  8از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  ( در بررسی معنی8با توجه به جدول )

دار  پدژوهش معندی    شدود و مددل   درصد پذیرفته می 33در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 00/0)
 درصددد تغییددرات متغیددر   31دهددد  درصددد بدده دسددت آمددده اسددت کدده نشددان مددی     31هسددتند. ضددریب تعیددین مدددل   

شدود کده اگدر ید  درصدد       گردد. با توجه به نتایج یافته مشاهده می   توسط متغیرهای توضیحی تبیین می(      )    

اگر فرو  ی  درصد کاهش     و    یابد و با جمع ضریب  درصد افزایش می 082/0ها  فرو  افزایش یابد تغییرات هزینه
فرضیه پدژوهش      د ضریب درص 80یابد. با توجه به سطح معناداری کمتر از  درصد کاهش می 08/0ها  یابد تغییرات هزینه
های اداری  عمومی و فدرو  تدأثیر    گردد و ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه درصد تأیید می 30در سطح اطمینان 

هدای اداری    معناداری دارد. از بین متغیرهای کنترلی عمر شرکت و فرو  خارجی رابطه معناداری بدا رفتدار نامتقدارن هزینده    
هدای اداری  عمدومی و فدرو      و  ندارد اما اندازه شرکت و زیان شرکت رابطه معناداری با رفتار نامتقارن هزینهعمومی و فر

 دارند.

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 
 را مناسبی محیط نوبه خود به امر این که شودمی داخلی کنترل سیستم در ضعف نقاط ایجاد به منجر کافی نظارت وجود عدم
 گزارشدگری  بدر کیفیدت   داخلی کنترل در ضعف نقاط وجود رودمی نماید. انتظارمی ایجاد هدر رفت و استفاده سو تقلب  ایبر

باشد.  گذارتأثیر شرکت گذاریسرمایه در نتیجه و خطرپذیری صرف برای تقاضا گذاران آتی سرمایه نقدی جریان ارزیابی مالی 
 اتکدا  حسابداری اطالعات بر مدیریت  گذاری سرمایه نظارت تصمیمات و پیگیری منظور به  یرانمد و گذارانسرمایه از آنجا که

 و دقدت  و شدود مدی  حسدابداری  ارقدام  کاری تسهیل دست موجب که داخلی کنترل ضعف طری  از نظارتی اثر چنین کنند می
 بدر  داخلدی  کنترل گزارشگری مالی ناکارآمدی شود. تردید و ابهام باع  است ممکن دهد می کاهش را مالی کیفیت اطالعات

 کنتدرل  ضدعف  رو  ازایدن . شدود می اطالعات داخلی دسترسی در تأخیر موجب و گذاردمی مدیریت تأثیر داخلی گزار  صحت
رفتار هزینه یکی از مسائل مهم در حسابداری  شود.می سوی مدیران از شرکت نقدی منابع ناکارآمد تخصیص منجر به   داخلی

 دهدد. رفتدار   گیری را تحت تأثیر قرار مدی  ای فرایندهای تصمیم مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است که به طور گسترده
 است ممکن مدیران نمونه برای .نماید بروز ها هزینه در ضدچسبندگی یا پدیده چسبندگی صورت به تواند می ها هزینه نامتقارن
در  تدأخیر  و تأمدل  این که اندازند  تأخیر به را تعدیل منابع خصوص در گیری و تصمیم نموده تأمل کاهش تقاضا هنگام در که
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 ضدعف  اقتصدادی  پیامددهای  عمددتاً  مطالعات. دهند نشان ای چسبنده خود رفتاری از ها هزینه که شود می موجب منابع تعدیل
 از داخلی کنترل ضعف تأثیر از کمتر آنها اند  دهدا قرار بررسی مورد حسابداری اطالعات خارجی کاربران منظر از را داخلی کنترل
 کداربران ) مددیران  عملدی  تصدمیمات  بدر  شدرکت  ی  داخلی کنترل کیفیت اینکه. اند کرده کمتری توجه داخلی کاربران منظر
 رو فد  هدای  فعالیدت  در تغییرات به توجه های اداری  عمومی و فرو  هزینه تقارن عدم در که همانطور بگذارد  تأثیر( داخلی
است از این رو این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه و پاسخ به این سوال است که آیا ضعف کنترل داخلی بدر   شده منعکس

 های اداری  عمومی و فرو  تأثیر دارد. رفتار نامتقارن هزینه
 اداری  عمومی و فرو  دارد. درهای  های نشان داد که ضعف کنترل داخلی تاثیر معناداری بر رفتار نامتقارن هزینه نتایج یافته
 تعیدین  های اداری  عمومی و فرو  را هزینه رفتار که است مهمی فاکتور داخلی کنترل کیفیت که دهد می نشان نتایج نتیجه 
 با مرتبط و کیفیت بی داخلی اطالعات آن در که است واقعی های گزینه تئوری بینی پیش با مطاب  نتایج کلی  طور به. کند می
 عددم  های اداری  عمومی و فرو  تا منابع هزینه نزولی های تعدیل انداختن تعوی  به برای ضعف کنترل داخلی جوایز انمدیر
 و داخلدی  اطالعدات  کیفیدت  بدین  ارتبداط  بر مبنی تجربی شواهد کمبود به توجه با. شود می برطرف حدی تا اطالعات قطعیت
و این نتایج با نتایج تحقی   .شود می توصیه را موضوع این مورد در بیشتری پژوهش داخلی  کاربر دید از هزینه مدیریت کارایی

های اداری   رفتار نامتقارن هزینه حوزه در پژوهش های آتی  انجام ( همسو است. پیشنهاد برای پژوهش2083کیم و همکاران )
 مبحد   تا شود تر  پیشنهاد می عینی و قعیوا نتایج به منظور دستیابی به تورم اثرات کنترل و گرفتن نظر عمومی وفرو  با در
 هدا   غیرانتفداعی )هتدل   و خددماتی  هدای  سدازمان  شدامل  صدنایع  در سدایر  های اداری  عمومی و فدرو   رفتار نامتقارن هزینه

باشدد    مدی  پژوهشدگران  نظدر  مدد  کمتر اتکا اطالعات قابل به دسترسی در محدودیت و دلیل کمبود به که (... و ها بیمارستان
 .گردد مطالعه و بررسی

 

 منابع
 بر عملکرد  یداخل یها نقاط ضعف کنترل ریتأث یبررس  (8831)  محمد  یکنار یغواص  دیوح  یگیب حسن  یکردلر  عل یمیابراه

 . 13-43   صص8  شماره 3 دوره  یدانش حسابداری مال  و ارز  شرکت
 نامتقدارن  های مدیریت سود افزاینده و نظام راهبری شرکتی با رفتار  رابطه انگیزه  (8831  )نمرد  شبنمجوا  اثنی عشری  حمیده

 .32-18   صص23  شماره 1 دوره های تجربی حسابداری  پژوهش  هزینه
 هدای   مومی و اداری با حاکمیدت شدرکتی بدرای شدرکت    های فرو   ع بررسی ارتباط چسبندگی هزینه  (8834  )باقری  شبنم

 .پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسالمی
 حسدابداری  هدای روند  و رکدود اقتصدادی       هدا در دوره  بررسی چسبندگی هزینده   (8833  )سانخادمی  سا  بهارمقدم  مهدی

 .31-11   صص80  شماره 3دوره ت  مدیری
 در بدورس و   شدده  یرفتده پذ یها در شرکت یضعف کنترل داخل یزانو م یتنوع مالک ینرابطه ب یبررس  (8831  )جمشیدی  ندا

 .پایان نامه کارشناسی ارشد  موسسه آموز  عالی مقدس اردبیلی  اوراق بهادار تهران
 فصدلنامه    های داخلی و تدأخیر گدزار  حسابرسدی    کنترل ضعف در  (8831  )آبادی  مهری صالح  اورادی  جواد  حاجیها  زهره

 .31-13   صص88  شماره 3 دوره  حسابداری مالی 
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   داخلدی بدر ناکدارآیی     هدای  های عمده کنترل تأثیر ضعف  (8831  )مستوفی  امیر    جهانشاد  آزیتاسیدمحمدرضارضوی عراقی
 .811-848   صص83  شماره 80 دوره های حسابداری مالی و حسابرسی  پژوهش  سرمایه گذاری

 دانش حسابداری و حسابرسی   ها های مالی بر چسبندگی هزینه مطالعه تأثیر محدودیت  (8834)  ظمخادمی  اع  ر  مجیدزنجیردا
 .828-881 صص  83 شماره  مدیریت

 هدای تجربدی    کاری شرطی  پژوهش تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه  (8838  )صفرزاده  محمدحسین  بی  پناه  بهزاد
 .33-83صص   2  شماره 4حسابداری  دوره 

 داندش    یدر بخش عموم یداخل یها ضرورت وجود کنترل  (8830)  کامران  یمحمد  جمال  یمحمد  زاده  محمدرضا عباس
 .881-821 صص  31  شماره 88 دوره  یحسابرس

 هدای اداری  عمدومی و فدرو  در     حاکمیت شرکتی و رفتدار نامتقدارن هزینده     (8832)  علی احمدی  سعید  علیمرادی  محمد
 .811-812 صص  83  شماره 3 دوره حسابداری مالی رس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شده در بو شرکت

 یهدا  ضعف کنتدرل  یبر ارتباط افشا یگزار  حسابرس یکنندگ لیاثر تعد یبررس  (8831)  یمحمدتق  یریکب  نیحس  یفخار 
 .811-841 صص  21  شماره 1 دوره  یحسابدار یتجرب یها پژوهش  یو عدم تقارن اطالعات یداخل
 یحسابرسد  ۀالزحمد  حسابرسدان بدر حد     یدادخدواه   سد  یعوامدل ر  ریتدأث  یررسب  (8833)  دستگیر  محسن  وادقدیم پور ج  

 .34-81   صص80  شماره 3 دوره ی مال یحسابدار پژوهشنامه
 بررسدی   ها بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه  (8838  )مرتضوی  سید مرتضی  کردستانی  غالمرضا 

 .30-18   صص11ماره ش  83دوره  حسابداری و حسابرسی  های
 ها بر محافظده کداری شدرطی و عددم تقدارن       ینهتأثیر چسبندگی هز  (8838  )نجاتی  علی    امیری  هادیهاشمی  سیدعباس
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