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بدهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

چشماندازحسابداريومديريت(دورهدوم)

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

چکیده

ميباشند و هدف
تأمینکنندگان منابع مالي نیازمند اطالعات جامع و درستي در موردشرکت 

بهعنوان يکي از
اعتباردهندگان 
مينمايد .هدف اين تحقیق،
سرمايهگذاران و اعتباردهندگان را در اين امر ياري 

اولیه حسابداري ارائه اطالعاتي است که
پذيرفتهشدهدربورساوراقبهادار

شرکتهاي

بررسيتأثیرکیفیتحسابرسيبررابطهبینضعفکنترلداخليوهزينهبدهي
شرکتپذيرفتهشدهدر بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني بین  1231الي

ميباشد .بهاينمنظور ،اطالعات 131
تهران  
قرارگرفتهشدهاست.برايپردازشالگويپژوهشازروشحداقلمربعاتمعموليورگرسیونچندمتغیره

1231موردبررسي
استفادهشدهاست.نتايج

شدهاست.همچنین،برايانجاممحاسباتازنرمافزارهايEviewsنسخه3واکسل3111


استفاده
پذيرفتهشده در

شرکتهاي 

حاصلازآزمونفرضیههايتحقیقحاکيازآناستبین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 

بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،بدين معنا که با افزايش ضعف کنترل داخلي ،هزينه بدهي نیز
شرکتهاي پذيرفتهشده در

مييابدودر نهايتکیفیت حسابرسي بررابطه بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
افزايش  
بورساوراقبهادارتهرانتأثیرمعکوسومعناداريدارد.
واژههای کلیدی :کیفیتحسابرسي،ضعفکنترلداخلي،هزينهبدهي 


مقدمه
بهطوريکه اهداف کلي سازمان،
اهداف کنترل داخلي با توجه به ماهیت کسب و کار و عملکرد سازمان ،تبیین ميشود  ،
سیاستهايموجودوسنداستراتژيشرکت،تهیهوتوسطمديريتسازمانموردتائید

بهصورتدقیقوشفاف،فرمولهشدهو

بهمنظور مديريت در
قرارگرفته و به تمام کارکنان ابالغ ميشود.براساس اين اهداف کلي،هر فرد داراي مسئولیت مشخص  
ميتواناطمینانحاصلکردکهآناهداف
اينترتیب 
به 
مجموعهاهدافخاصسازمانوبخشياستکهدراختیارويهست ،
بهطور کامل با
تشکیلشده است و  

کوچکترين جزء سازمان 

بهصورت واقعي و از 
مربوطه  

کنترلهاي 
تبیین شده و مجموعه  
مأموريتووظايفيکهبهآنواحدتفويضشدهسازگاريدارد(حاجیهاوحسیننژاد .)1231،
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بیان مسئله
تحتالشعاع خود قرار داده است.
نبود کنترلهاي داخلي اثربخش و کارآمد ،بسیاري از واحدهاي تجاري کشورمان را  
کنترلها
ميتوانندازمعضالتيکهدرصورتنبوداين 
ميکنند 
کنترلهايداخليخودراباتدبیرطراحيواجرا 
شرکتهاييکه 
نهتنها بر عملیات واحدهاي تجاري ،بلکه بر کیفیت فرايند
کنترلهاي داخلي اثربخش  
پديد خواهد آمد ،جلوگیري نمايند.نبود  
ميگذارد(مهاموپوريانسب .)1281،
حسابرسيمستقلنیزتأثیرمنفيبرجاي 
مديرهشرکتهايپذيرفتهشدهدر


هايداخليتوسطسازمانبورسواوراقبهادار،هیئت

باتصويبوابالغدستورالعملکنترل
ملزمبهاستقرارسیستمکنترلهايداخليمناسبوارائه

بورساوراقبهادارتهرانوفرابورسايراندر 32شهريور 1231
هايداخليگرديدندوحسابرسانمستقلاينشرکتهانیزموظفگرديدنددرگزارشخود


گزارشساالنهدرخصوصکنترل
کارگیريسیستمکنترلهايداخليمناسبواثربخشتوسطشرکت


بهمجمععموميصاحبانسهامدرخصوصاستقراروبه
باتوجهبهچارچوبکنترلهايداخلييادشدهاظهارنظرکنند(حاجیها .)1283،

مهمترين منابعمالي،تأمین
درنگاهيديگر،ادامهحیاتشرکتهابستگيبهمنابعماليموجودوقابلتأمین دارد.يکياز 

وامدهندگانغالباً
نیازمالشرکتهاهستند .

نکننده
ماليازطريقبدهياست.اعطاکنندگانوام،يکيازبزرگترينمنابعتأمی 
پرداختنمودهوانتظارات

يباشندکهپوليرابرايدورهبلندمدتبهاشخاصحقیقيوحقوقي
بانکهاومؤسساتاعتباريم 
با 
فهجويي مالیاتي و نرخ
شرکتها ،تأمین مالي از طريق بدهيرا بهدلیلصر 

دريافت سود و اصل وامرادارند .غالباً مديران
تربازدهآندرمقايسهبابازدهموردانتظارسهامداران،ترجیحميدهند.باتوجه بهاينکههزينهبهرهبانکيازديدگاه

پايین
ايرانيسهولتدراخذوامباتحملحداقلهزينهيممکناز

شرکتهاي 

يباشد،لذابراي
يقابلقبولم 

نهها
مالیاتيجزءهزي 
درجهاهمیتباالييبرخورداراست(پورحیدريوهمتي .)1282،
حسابرسان مستقل ،به دلیل ارائه خدمات حسابرسي ،نقش مهمي در جهت حفظ منافع عمومي در بازارهاي سرمايه ايفا
ميرودو
تصمیمگیرياستفاده 

بهعنوانراهنمايسرمايهگذاران،درهنگام
ميکنند.کیفیتحسابرسي،يکيازمواردياستکه 

بهعنوان حافظ
ميتواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجر شود.ايفاي نقش  ،
کیفیت پايین اين خدمات حسابرسي  ،
صاحبکار خود ،مستقل باقي بماند .در حقیقت کیفیت و اعتبار

منافع جامعه ،مستلزم اين است که حسابرس در مقابل 
صاحبکار بستگي دارد .اما در عمل ،نفوذ مديريت شرکت مورد

گزارشهاي حسابرسي ،به میزان استقالل حسابرس از 

انگیزههاي باالي مديريت براي دستیابي به
رسیدگي ،بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه اطالعات به حسابرس ،به همراه  
ميشوند (چارلز و همکاران،
آنها ،موانع مهمي در سر راه مستقل ماندن حسابرسان محسوب  
تعیینشده يا عبور از  
اهداف  
 .)3111
باتوجهبهمطالبمطروحهفوق،چالشياپرسشاصليسؤالکهدرپي پاسخگوييبهآنهستیمايناستکه،کیفیت
شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهرانچهتأثیري

حسابرسي بررابطه بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
هايتحقیقتدوينميگردد .


دراينراستا،بهبیاناهمیتوضرورتتحقیقپرداختهوفرضیه
دارد؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مأموريتها و چشماندازها ،حفظ توان مالي و

کوتاهمدت و بلندمدت و تحقق 
دستيابي به اهداف  
واحدهاي اقتصادي براي  
پاسخگوييدربرابرپاسخخواهان(صاحبانسرمايه،دولتو)...بايدازيکسیستم
سودآوري،مقابلهبارويدادهايغیرمنتظرهو 
کنترلداخلياثربخشبرخوردارباشند.کنترلداخلي،يکرويدادباوضعیتخاصنیست.بلکهمجموعهايازاقداماتمتواليو
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ميکند.ايناقداماتدرگسترهعملیاتيکسازمانوبهشکلي
فعالیتهايسازماننفوذوتسريپیدا 

فراگیراستکهبههمه
جداييناپذيرازآن
بهصورتيفراگیرو 
ميبرد ،
ميکندوپیش 
آنهادرمسیريکهمديريتسازمانرااداره 
ميدهد .
مستمرروي 
وجوددارند(.شعريوآذينفر.)1281،
پذيريباالييبرخوردارباشدموفقترخواهدبود.

درمحیطتجاريامروزشرکتيکهبتوانددررابطهباتأمین ماليازانعطاف
خطمشيخاصخودرادارد.اما
يباشد کههرشرکتيدراينزمینه 
شرکتها،استقراض (ايجادبدهي)م 

يکيازمنابعتأمین 
يگذارد.ساير عواملاثرگذاربدهي شاملمتعهدشدنمديريت به
خطمشيبدهيشرکتاثرم 
عواملزياديوجودداردکهبر 
موسسهاعتباردهنده وباکیفیتعملکردن همچنین سرگرمکردنومشغولکردناعتباردهندگانبهمراقبتونظارتبر
يعملیاتيوسرمايهگذاري

تها
شرکتاست.هدفهرمديرماليتأمینوجوهموردنیازواحدهايتجاريبرايانجامدادنفعالی 
ميرود.ازطرفيديگربدهيبرعملکرد
شازحد ازبدهيباعثافزايشريسکماليوورشکستگيشرکت 
است.استفادهبی 
يگذارد(خداميپوروهمکاران .)1233،
شرکتاثرمعکوسم 
دانشهاومعیارهاي
حسابرسيفرآينديمنسجموباقاعدهاستکهطيآنافرادباصالحیتومستقلبراساسبرخياز 
مشخصشده نسبت به يک امر خاصي قضاوت ميکنند .حسابرسي يعني بازرسي جستجوگرانه مدارک حسابداري و ساير
شواهدي زيربناي صورتهاي مالي .حسابرسان از راه کسب آگاهي از سیستم کنترل داخلي و بازرسي مدارک ،مشاهده
هارسیدگيشواهدالزمرابرايتعییناينکهصورتهاي


ها،پرسشازمنابعداخلوخارجازشرکتواجرايسايرروش
دارايي
لدورهموردرسیدگيارائهميکنديا

ماليتصويريمطلوبوبهنسبتکاملازوضعیتماليشرکتوفعالیتهايآندرطو

آوريوارزيابيبيطرفانهشواهددرباره


بااينکهحسابرسيفرايندياستمنظموباقاعدهجهتجمع
گردآوريميکنند .

خیر ،
منظور،تعییندرجهانطباقاينادعاهاازطريقمعیارهايازپیشتعیینشدهو


هاووقايعاقتصاديبه
ادعاهايمربوطبهفعالیت
1
گزارشبهافرادذينفع(پالمروس  .)3113،
حالبهدنبالمروربرچندپیشینهتحقیقمشابهداخليوخارجيصورتگرفتهشده

بااشارهبهمبانينظريپیرامونتحقیق،
درراستايموضعتحقیقبهشرحزيرميباشیم :

کنترلهايداخليبرعملکردوارزششرکتدر
ابراهیميکردلروهمکاران()1232تحقیقيباعنوانبررسيتأثیرنقاطضعف 
کنترلهاي داخلي از گزارش
بهمنظور سنجش نقاط ضعف  
بین  32شرکت و براي سال 1231انجام دادند .در اين تحقیق  
شرکتها برمبناي دستورالعمل کنترلهاي داخلي سازمان بورس مصوب

کنترلهاي داخلي 
حسابرسان مستقل در خصوص  
اندازهگیري عملکرد شرکت از
کنترلهاي داخلي استفاده شده است .همچنین  ،
چکلیست رعايت الزامات  
 1231/13/11و  
اندازهگیري شده است.بر اساس فرضیات
انجامشده و ارزش شرکت برمبناي ارزش بازار سهام شرکت  
داراييها  
طريق بازده  
کنترلهايداخليبرعملکردوارزشبازارشرکتتأثیرمنفيداشتهباشدونتیجهآزموناين
ميرودنقاطضعف 
تحقیق،انتظار 
مدلهاي رگرسیون مقطعي نیز حاکي از آن است که نقاط ضعف کنترلهاي داخلي بر عملکرد و
فرضیات از طريق برآورد  
کنترلهاي داخلي روي رابطه بین سود و ارزش شرکت تأثیر منفي
ارزش بازار شرکت تأثیر منفي دارد.همچنین ،نقاط ضعف  
دارد .
حاجیهاواورادي ( )1232بهبررسي تأثیر شفافیت اطالعاتي بر رابطه بین مالکیت خانوادگي و هزينه بدهيپرداختند.جامعه
سالهاي  1282تا  1231را دربرمي
آماري پژوهش شامل  32شرکت خانوادگي و  21شرکت غیرخانوادگي و دوره مطالعه  ،
-Palmrose
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اطالعرساني بورس اوراق بهادار تهران ،براي تفکیک
رتبهبندي کیفیت افشا و  
گیرد .در اين پژوهش از امتیازهاي سامانه  
دادههاي
فرضیههاي پژوهش از طريق  

کموزياد ،استفادهشده است.آزمون 
شرکتهاي با سطح افشاي اطالعات  

شرکتها ،به 
ميدهد که بین مالکیت خانوادگي و هزينه
ترکیبي به روش تابلويي صورت پذيرفته است.نتايج فرضیه اول پژوهش نشان  
شرکتهاي خانوادگي نسبت به شرکتهاي غیر

بیانديگر ،هزينه بدهي در 
به 
بدهي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد  .
خانوادگي باالتر است.در ادامه و با بررسي فرضیه دوم پژوهش مشخص گرديد که شفافیت اطالعاتي بر رابطه بین مالکیت
شرکتهايخانوادگيباسطحشفافیت

ميتواناذعانکردکهدر
خانوادگيوهزينهبدهياثر منفيومعناداريدارد.درنتیجه 
مييابد .
اطالعاتيباالتر،هزينهبدهيکاهش 
قیمتگذاري سهامانجامدادند.
سرمايهگذاران در  

تعديلکنندگي کیفیت حسابرسي بر تمايالت 
بهارمقدموجوکار ()1232اثر  
سالهاي1231-1282بااستفادهازرگرسیونچندمتغیرهتعديلشده
نمونهايمتشکلاز311سال-شرکتطي 
بدينمنظور ،
ميکند
گزارشهايحسابرساعتمادسرمايهگذارانبهاطالعاتحسابداريراتقويت 

بررسيشدهاست.نتايجپژوهشنشانداد
تعديلکنندگي نميباشد و
ميگذارد؛ اما اندازه حسابرس داراي اثر  
قیمتگذاري سهام تأثیر  
سرمايهگذاران در  

و بر تمايالت 
سرمايهگذاراندربازارسرمايهندارد .

تأثیريبرتمايالت
پیادهسازيکنترلداخليوعملکردمديريتيبرحسابدهيدولتمحليدراندونزيپرداخت.وي
کیوو()3112بهبررسيتأثیر 
پیادهسازي کنترل داخلي و هم عملکرد مديريتي بر حسابدهي مالي در دولت محلي کشور اندونزي
به اين نتیجه رسید هم  
بودجهاي،انتخاب
بودجهاي،دستیابيبهاهداف 
برنامهريزي 
عبارتديگر،هرچهعملکردمديريتي(تواناييدر 
به 
تأثیرگذاراست .
کارکنان ،بازرسي ،نظارت بر نحوه استفاده از منابع و منابع انساني) بهتر باشد ،حسابدهي مالي بیشتر خواهد بود .عملکرد
صورتهاي مالي ،حداقل کردن انحراف در تحقق

مديريتي خوب مواردي نظیر بهبود حسابدهي مالي،کاهش خطا در ارائۀ 
بهموقعرادرپيخواهدداشت .
بودجهودستیابيبهاهدافوهمچنینگزارشگري 
ماءوهمکاران()3112درمدلنظريخودتأثیرتمايالتسرمايهگذارانبرکیفیتحسابرسيرابررسينمودندوبهايننتیجه
آنها
سرمايهگذارانبیشتر است.همچنین نتايج تحلیل بیشتر  

پايینتر باشد ،تمايالت 
هنگامي که کیفیت حسابرسي  

رسیدند 
سرمايهگذاران نسبت بهروند رشد شرکت در بازار داراي احساسات باال باشند ،حسابرسان با احتمال

نشان داد در مواقعي که 
ميکنند .
نظراتتعديلشدهحسابرسيرامنتشر 

کمتري
لیانگبو و همکاران ()3111به بررسي تأثیر شفافیت اطالعاتي بر رابطه بین مالکیت خانوادگي و هزينۀ بدهيدر شرکتهاي
متوسط،شرکتهايخانوادگيدر چین،

بهطور 
ميدهد که  
آنها نشان  
يافتههاي  
سالهاي  3111تا 3111پرداختند .
چین طي  
ميکنند و کنترل خانوادگي موجب کاهش هزينۀ
باشرکتهاي غیرخانوادگي پرداخت  

هزينۀ بدهي بسیار کمتري در مقايسه 
آنها نشان داد که کنترل خانوادگي و شفافیت
يافتههاي  
ميشود .همچنین  
شرکتهايي با شفافیت اطالعاتي کمتر  ،

بدهي در 
ميدهد که تأثیر منفي کنترل خانوادگي برهزينۀ بدهي ،با
اطالعاتي شرکترابطه مثبت و معناداريدارند و اين مسئله نشان  
مييابد .
افزايششفافیتاطالعاتشرکت،کاهش 

فرضیههای تحقیق :
تحقیقحاضرراميتوانبهشرحزيربیانکرد :

فرضیهي

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطهمعناداريوجود

شرکتهاي 

 -1بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
دارد.
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پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

شرکتهاي 

 -3کیفیت حسابرسي بررابطه بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
تهرانتأثیرمعناداريدارد.

روش اجرای تحقیق
آزموناستفادهميرود.ازاين

وطرحپس

اين پژوهشکاربردي وازنوعشبهتجربي است.همچنین ،ازرويکرد پسرويدادي 
روش زماني استفاده ميرود که دادهها از محیطي که بهگونه طبیعي وجودداشته يا از واقعهاي که بدون دخالت مستقیم
کهپژوهشگردرجستوجويعلت

يرود
روشبرايانجامپژوهشهاييبکارم 

انديگر،اين
پژوهشگررخداده،فراهمشود.بهبی 
يا عللروابط معیني است کهدرگذشته رخ داده و تمامشده است .بنابراين ،اين نوع طرح پژوهش از روايي بیروني بااليي
برخورداراست .

جامعه آماری تحقیق
رفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .در اين پژوهش از
شرکتهاي پذي 

جامعهي آماري پژوهش حاضر تمامي 

شرکتهاي موردبررسيدربازهزمانيبین1231تا ،1231به روش حذفي و بر

ميرود و
نمونهگیريآماري هدفمند استفاده 

ميشوند :
اساس معیارهايزير انتخاب 
ازابتداسال83تاپايانسال31عضوبورساوراقبهادارباشند .جزومؤسساتواسطهماليوبانکينباشد .شرکتها منتهي به پايان اسفندماه باشد .

به لحاظ افزايش قابلیت مقايسه ،دوره ماليبینسالهاي1231تا1231تغییرسالمالينداشتهباشد .

هايمربوطبهمتغیررابهصورتکاملداشته باشند.

شرکت موردنظر داده
پذيرفتهشدهدر بورسانتخابشد .بامشاهداتي مشتملبر 812سالشرکت

حالباتوجهبهشرايطفوق نمونهنهايي 131
نمونهنهاييجامعهآماريتحقیقحاضرراتشکیلميدهد .

روش گردآوری و تجزیه تحلیل دادهها
روشگردآورياطالعاتدراينتحقیقروشکتابخانهاياست.مباحثتئوريکپژوهشازمسیرمطالعهمنابع،نشريات؛منابع

جمعآورياطالعاتبااستفادهازاطالعاتاولیه
هاواستفادهازاينترنتجمعآوريشدهاست .


داخليوخارجيموجوددرکتاب
افزاررهآوردنوينو


اي،بااستفادهازنرم
هابودهاست؛يعنياطالعاتودادههايموردنیازتحقیقکالًازروشکتابخانه

شرکت
هايپذيرفتهشدهدربورساوراق


هايمالياساسيشرکت

بامراجعهبهسازمانبورساوراقبهادارتهرانومطالعهصورت
بارهعالوهبرمطالعهصورتهايمالياساسي،اطالعات

اند.دراين

دست 
آمده
به 
بهادارتهراندرطيسالهاي  1231-1231

مربوطبهصورتهايماليازسايتاطالعاتيبورسمورداستفادهقرارگرفتهاست.همچنینبرايمحاسبهمتغیرهايپژوهش،

منظورتحلیلدادههايپژوهش،ازآمار


شدهاست.به
محاسباتالزموروديدادههايخامانجام

بااستفادهازنرمافزار Excel
سازيدادههاو


ر،درصدونمودار)وآماراستنباطيآزمونمانايي،مدلرگرسیونخطي،نرمال
توصیفي(میانگین،انحرافمعیا
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بهکارگرفتهشدهاست .درآخرنتايجحاصلاز

هايفوق،نرمافزار Eviews


شدهاست.برايآزمون

تحلیلواريانساستفاده
فرضیههايتحقیقرابامطالعاتمربوطبهموضوعتحقیقمطابقتدادهخواهدشد.

متغیرهای تحقیق
متغیروابسته :
عنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتهميرود.هزينهبدهيدراين


هايعضونمونهآمارينیزبه

هزينهبدهيشرکت
دراينتحقیق
3
سبهميشود.

بهصورتنسبتمبلغهزينهبهرهبرمیانگینبدهي محا
تحقیقهمسوباتحقیقات؛آچکوگاال ( ،)3113
متغیرمستقل :
دراينتحقیقمتغیرمستقلضعفکنترلداخليميباشدکهنقاطضعفبااهمیتکنترلداخليازگزارشحسابرسانمستقل

هايداخليشرکتبهعنوانبندشرط


آمدهاست.باتوجهبهاينکهدرگزارشحسابرسيتنهانقاطضعفبااهمیتکنترل
بهدست

يگردد ،دراين
يگردد وازارائههمهنقاطضعفکهحسابرسقبالًدرنامهمديريتبهآنهاپرداختهاستپرهیزم 
ارائهم 
بدينصورتکهاگرشرکتحداقليک
تحقیقمالکسنجشضعفکنترلداخليازگزارشحسابرساستخراجميگردد  .

بهطور
دصفردرنظرگرفتهميرود .ازاينمعیار 

ضعفدرسیستمکنترلداخليداشتهباشدعدد  1ودرغیر اين صورتعد
2

گستردهايدرپژوهشها

استفادهشدهاست .

يمرتبطباضعفکنترلهايداخليازجمله،بلساموهمکاران ()3112
متغیرتعديلگر :
دراينتحقیقکیفیتحسابرسيبهعنوانمتغیرتعديلگر درنظرگرفتهميرود از آنجا کهکیفیتحسابرسييکمتغیرکیفي
گیريآنبايدازمعیارهايکیفیتحسابرسياستفادهکردبراياندازهگیريکیفیتحسابرس،ازمتغیر


باشدلذابراياندازه

مي
نوعحسابرس(اندازهشرکتحسابرسي)استفاده شدهاست .درحقیقتدراکثرتحقیقاتداخلي سازمانحسابرسيوموسسه
بهعنوانمؤسسهبزرگوداراياعتباروشهرتباال(درجه )1ودرمقابلسايرمؤسسـاتحسابرسي
حسابرسيمفیدراهبر 
کوچکتر است،بهعنوان

آنها نسبتبـهسازمانحسابرسي
(مؤسساتحسابرسيعضوجامعهحسابدارانرسمي)،کهاندازه 
مؤسساتداراياعتباروشهرتپايین(درجه)3درنظرگرفتهميشوند.دراينتحقیقنوعحسابرسيکمتغیرموهومياست
کهاگرشرکتتوسطسازمانحسابرسيموردرسیدگيقرارگرفتهباشد،متغیرمصنوعيعدد1ودرغیراينصورت(اگرتوسط
شايانذکر استازاين
سايرمؤسساتعضوجامعهحسابدارانرسمي،حسابرسيشود) متغیرمصنوعيعددصفرراميپذيرد  .
معیاردرتحقیقاتمشابهيهمچون؛اوکالي)3111(1استفادهشدهاست .

متغیرهايکنترلي :
ميگیردازآنجاکهمالیاتبرمبناي
يشرکتميباشدکهجهتسودآوريشرکتمورداستفادهقرار 

ييها
:ROAبیانگربازدهدارا 
درآمدمشمولمالیاتمحاسبهميرود .

:Levبیانگراهرمماليشرکتاستکهازتقسیمکلبدهيبرکلداراييبهدستميآيد .
بیانگراندازهشرکتميباشدکهازلگاريتمداراييبهدستميآيد .

:Size

2

Achek, I., & Gallali
Balsam. Steven, Wei Jiang, Bo Lu
4
Okolie, A
3
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تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
آمار توصیفی
ستکهدادههايتحقیقمربوط

هايتوصیفيمربوطبهمتغیرهايتحقیقنشاندادهشدهاست.الزمبهذکرا

درجدول 1
آماره
استخراجشدهاست.


صورتساالنه

برايشرکتبه
بهدوره2ساله1231تا1231

متغیر 
هزينهبدهي 
ضعفکنترلداخلي 

کیفیتحسابرسي 
اندازهشرکت 
اهرممالي 
بازدهدارايي 

نماد 
Cdebt
ICW
AQ
SIZE
LEV
ROA

میانگین 
171322
171313
171211
1273313
171128
171221

جدول ( :)2آمار توصیفی
چولگي 
حداکثر 
حداقل 
171331
173212
1
171212
1
1
173223
1
1
171182
1371311
1173331
171311
371113
171212
371123
1
1

میانه 
کشیدگي  انحرافمعیار 
 171188
171131
171131
1
173113
171112
1
171333
171223
 1272133
171132
178183
 171113
173111
371111
1
172112
371322

آزمون ایستایی
پیشازبرآوردمدلدرمطالعاتيکهبادادههايپانلي(مقطعيوسريزماني)مربوطهستندبايدايستايي(ثابتبودنتوزيع

متغیر در طول زمان) متغیرهاي مورد مطالعه بررسي شوند زيرا درصورتيکه  متغیرها ايستا نباشد ،باعث به وجود آمدن
واحددردادههايتابلويي استفاده

آزمونهاي ريشه 
يشوند.برايتعیین ايستايي (مانايي)3متغیرهاي مدل از  
رگرسیونکاذبم 
بهمعنيثابتبودنمیانگینوواريانسمتغیرهادرطولزمانوکوواريانسمتغیرهابینسالهاي

ميرود .پاياييمتغیرها

مختلفاست .طبقنظر گجراتيدراقتصادسنجيچنانچهتعدادمقاطعياشرکتها خیليبیشترازمقطعزمانيباشدنیازيبه
برايآزمودنماناييمتغیرهااستفادهشدهاست.با

دادهها نداريم.دراينتحقیقازآزمونفیلیپس پرون 
ماناکردنياپايايي 
دستآمده براي آزمون فیلیپس پرون براي همه متغیرها جز متغیر اندازه شرکت کمتر از
به 
معنيداري  
توجه به اينکه سطح  
ميباشند.متغیر اندازه شرکت نیز در
ميتوان نتیجه گرفت که متغیرهاي تحقیق در سطح مانا  
ميباشد  ،
سطح خطاي   1713
تفاضل مرتبه اول مانا است.بنابراين با توجه به مانا بودن متغیرها در تحلیل رگرسیوني مشکل ايجاد شدن رگرسیون کاذب
وجودنخواهدداشت.

stationary

28
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جدول ( :)2آزمون ماناییفیلیپس پرون
آزمونفیلیپسپرون 
متغیر 
نتیجهآزمون 
يداري 
سطحمعن 
مقدارآماره 
مانا 
 171111
 188733
هزينهبدهي 
Cdebt
مانا 
 171111
 122731
ضعفکنترلداخلي 
ICW
مانا 
 171111
 221713
کیفیتحسابرسي 
AQ
نامانا 
 171313
 322781
اندازهشرکت 
SIZE
مانا 
 171111
 313732
تفاضلمرتبهاولاندازهشرکت 
)D(SIZE
مانا 
 171111
 233731
اهرممالي 
LEV
مانا 
 171111
 123783
بازدهدارايي 
ROA


بررسی فرضیه تحقیق
هايزيراستفادهميرود .


هايتحقیقبااستفادهازمدل

برايآزمودنفرضیه
مدل 1
Cdebt it = α + β1 ICW it + β2 LEV it+β3 Size it + β4 ROA it + ε it
مدل 3
Cdebt it = α + β1 ICW it + β2 AQ it + β3 (ICW it * AQ it )+ β4 LEV it+β5 Sizeit + β6
ROA it + ε it
کهدراينمدلها:
:AQکیفیتحسابرسي 
:Cdebtهزينهبدهي 
:ICWضعفکنترلداخلي
:ROAسودآوري 
:LEVاهرممالي 
:SIZEاندازهشرکت 
:αمقدارثابت 
: β1, β2 , β3 , β4 , β5ضرايبمتغیرها 
: ε itجزءخطايمدلرگرسیوني
دارباشدنتیجهخواهدشدفرضیهتحقیقتائیدميرود .


کهضريبمتغیرمستقليمعني

درمدلرگرسیونيباالدرصورتي
استفادهشدهاست.فرضصفرآزمونفوق

دادههايترکیبي ياتلفیقيازآزمونچاو
برايانتخابمدلتحلیلدادهواستفادهاز 
دادههاي تلفیقي (پنل ديتا)است.
دادههاي تابلويي (پولد)و فرضیۀ مقابل آن مبني بر استفاده از  
مربوط به استفاده از روش  
صورتزيرميباشند .


لیمربه
فرضیههايآماريآزمونF

مناسبميباشد .

فرضصفر:مقاطعهمگنميباشنديابهعبارتيمدلترکیبي()pooled dataبرايبرآورد

)برايبرآوردمناسبميباشد .

فرضمقابل:بینمقاطعناهمگنيوجوددارديابهعبارتيمدلپانلي(panel data
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درصورتيکه فرض صفر مبني بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکیبي تأيید شود) بايد تمامي دادها با يکديگر
نشاندادهشده

ترکیبشوندوبهوسیلهيکرگرسیونکالسیکپارامترهابرآوردشوند.نتايجحاصلازاينآزموندرجدول2

باتوجهبهاينکهسطحمعنيداريآزمونFلیمربیشترازسطحخطاي1713کمترميباشد،نتیجه

است.درمدلهايتحقیق

هايتحقیقمناسبميباشد .


رودکهروشپانليبرايبرآوردمدل

مي

جدول ( :)9نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن

آزمون 
آزمون Fلیمر 
آزمونهاسمن 

يداري 
مقدارآماره  سطحمعن 
 171113
 3728
 11313
 2783

نتیجهآزمون 
روشپانلي 
روشپانليبااثراتثابت 


فرضهايرگرسیون
تحقیقاستفادهشد.بابرقراريپیش 

ورکهگفتهشدبرايآزمونفرضیههايتحقیقازبرآوردمدل

همانط

وانتخابروشمناسببرآورد،نتايجبرآوردمدلدرجدول 1نشانداده شدهاست.براياينکهبتوانبهنتايجبرآوردمدل
داريکلرگرسیونميباشد.


د.فرضاصليتحلیلرگرسیونچندمتغیرهمعني
اعتمادکردبايدمفروضاترگرسیونبررسيشو
(آزمونمعنيداريکلرگرسیون)بین

وسطحمعنيداريآنمربوطبهآزمونقطعیتوجودرابطهخطي 

درجدول1آماره  F
ميگیرد ،استقالل خطاها
متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته ميباشد .يکي ديگر از مفروضاتي که در رگرسیون مدنظر قرار  
درصورتيکهفرضیهاستقاللخطاها

بینيشدهتوسطمعادلهرگرسیون)ازيکديگراست.
پیش 
(تفاوتبینمقاديرواقعيومقادير 
بهمنظوربررسياستقاللخطاهااز
ردشودوخطاهابايکديگرهمبستگيداشتهباشندامکاناستفادهازرگرسیونوجودندارد .
ميرود.چنانچه آماره دوربین واتسون نزديک مقدار ( 3بین  173تا )373قرار گیرد
يکديگر از آزمون دوربین واتسون استفاده  
ميباشد
ميرود.باتوجهبهجدول1مقدارآمارهدوربینواتسونبرايمدلتحقیق 1721،
عدمهمبستگيبینخطاهاپذيرفته 
ميگیرد .فرض ديگر رگرسیون چند متغیره عدم وجود هم خطي بین متغیرهاي
ميرود در بازه  173تا  373قرار  
که نتیجه  
ميرود عبارت است از شاخص ضريب تورم واريانس ()VIF
ميباشد.شاخصي که براي بررسي هم خطي استفاده  
مستقل  
نشاندهنده
بهعنوانيکقاعدهتجربي،هرچهمقدارضريبتورمواريانسازعدد3بیشترباشد( ،عددبزرگتراز 31
ميباشد .

ميدهد.
پیشبینينامناسبجلوه 
ميباشد)میزانهمخطينیزافزايشمييابددرنتیجهمدلرگرسیونرابراي 
همخطيشديد 
با توجه به جدول  1مقدار ضريب تورم واريانس براي متغیرهاي مستقل مقدار مناسبي است.با توجه به ضريب تعیین نیز
ميرود .با توجه به برقراري
ميتوان گفت در مدل  81 ،1درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توجیه  

ميرود .
معنيداريضرايبپرداخته 
مفروضاترگرسیونبهبررسي 
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري

شرکتهاي 

فرضیهاول :بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
وجوددارد .
سطحمعنيداري()17111محاسبهشدهبرايضريبمتغیرضعفکنترل

ميدهد،
همانگونهکهنتايجمندرجدرجدول1نشان 

يتوان اظهارداشتکه بین
يباشد،درنتیجه م 
داخلي کمترازسطحخطاي 3درصدوضريببرآوردي()171312آنمثبتم 
رفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه  مثبتومعناداري وجوددارد.
شرکتهايپذي 

ضعف کنترلداخلي وهزينه بدهي 
ميدهد .
يتوانگفتوجودضعفکنترلداخلي،هزينهبدهيراافزايش 
بهعبارتيم 
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شرکتهاي پذيرفتهشده در

فرضیهدوم :کیفیتحسابرسي تأثیر معناداري بر رابطه بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
بورساوراقبهادارتهراندارد .
محاسبهشدهبرايضريبمتغیرتعامليضعفکنترلداخلي

کهسطحمعنيداري()171113

ميرود
باتوجهبهجدول1نتیجه 
يباشد،درنتیجه
وکیفیتحسابرسي()ICWit × AQکمترازسطحخطاي3درصدوضريببرآوردي()-171111آنمنفيم 
يتواناظهارداشتکهکیفیتحسابرسيتأثیرمنفيومعناداريبررابطهبینضعفکنترلداخليوهزينهبدهيشرکتهاي
م
يتوان گفتکیفیت حسابرسي باعثکاهششدتارتباطضعف
رفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد .بهعبارتيم 
پذي 
يتوان گفتکهفرضیهپژوهشييعنيکیفیتحسابرسي
گفتهشده م 
ميرود.باتوجهبهمطالب 
کنترلداخليوهزينهبدهي 
رفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد،
شرکتهاي پذي 

تأثیر معناداري بر رابطه بین ضعف کنترل داخلي و هزينه بدهي 
يگیرد.
موردتائیدقرارم 
يباشد.
ميشودکهمقدارضريبمتغیراهرمماليبرابر-171133م 
باتوجهبهمعنيداريضرايبمتغیرهايکنترلينیزنتیجه 

ميشود،بیناهرم مالي  و
يباشد،نتیجه 
باتوجهبهسطحمعنيداريضريباينمتغیرکهکمتراز سطح خطاي 1713م 

ومعنيداريوجوددارد (سطحمعنيداري

رفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهمعکوس
شرکتهاي پذي 

هزينهبدهي
يباشد) .
بهدستآمدهکمترازسطحخطاي1713م 

.باتوجهبهسطحمعنيداريضريباينمتغیرکهکمترازسطحخطاي

يباشد
مقدارضريبمتغیراندازهشرکتبرابر171111م 
رفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
شرکتهايپذي 

ميشود،بیناندازهشرکت وهزينهبدهي
يباشد،نتیجه 
 1713م 
يباشد) .
دستآمدهکمترازسطحخطاي1713م 
به 
(سطحمعنيداري 

مثبتومعنيداريوجوددارد

.باتوجهبهسطحمعنيداريضريباينمتغیرکهبیشترازسطح

يباشد
مقدارضريبمتغیربازدهداراييشرکت برابر171112م 
رفتهشده در بورس اوراق بهادار
شرکتهاي پذي 

ميشود،بین بازدهداراييشرکت و هزينهبدهي 
يباشد،نتیجه 
خطاي 1713م 
يباشد) .
دستآمدهبیشترازسطحخطاي1713م 
به 
(سطحمعنيداري 

معنيداريوجودندارد
تهرانرابطه 
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جدول ( :)4برآورد مدلهای تحقیق
Cdebt it = α + β1 ICW it + β2 AQit + β3 (ICW it * AQit )+ β4 LEV it+β5 Sizeit + β6 ROA it + ε it
رگرسیونپانليبااثراتثابت 

روش

 Cdebt

متغیروابسته 

سطحمعنيداري 

ضريبتورمواريانس 

آمارهt

ضريب 

متغیرهايمستقل 

 371821

171111

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 

 33713

آماره F

 171111

سطحمعنيداري 


 1721

آمارهدوربینواتسون 

 1781

ضريبتعیین 

 1728

لشده 
ضريبتعیینتعدي 


نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق 
ميشود که در آن مسئولیت مشخصي براي مديريت در جهت محافظت از
بهعنوان فرآيندي پويا تعريف  
کنترل داخلي  
داراييهاي مشهود و نامشهود و جلوگیري و تشخیص خطا و تقلب ،ناشي از اتالف منابع سازمان،
داراييهاي سازمان  ،
بهمنظور اطمینان از عملکرد صحیح
سوءاستفاده و مديريت ضعیفدر سطوح مختلف سازمان تبیین شده است و  
سهلانگاري  ،

بهطور مستمر و متناسب با تغییرات در سطوح سازمان ،کنترل ،تعديل و
کنترلهاي داخلي بايد  
در سطوح مختلف سازمان  ،
منعکسکننده

اطمینانبخشي 

بهطوريکه اين 
تغییريافته تا مديريت سازمان اطمینان الزم را نسبت به عملکردها تحصیل کند  
وضعیتاقتصاديوماليسازمانباشد.ازطرفيريسکاعتباردهندگانراازدومنظرميتوانموردبررسيقرارداداولاينکه
کیفیتگزارشگريمالي.دراينتحقیقبهنوعيدرراستايايندوچالشهستیمکهابتدااينرا

میزانتضادنمايندگيودوم،
وهزينهبدهيچهرابطهايوجودداردوسپستأثیرکیفیتحسابرسي براينرابطهرابه

بدانیمکهبینضعفکنترلداخلي
نحويموردبررسيقراردهیم.بديهياستکهضعفکنترلداخليکهبرکیفیتگزارشگريماليتأثیرمنفيداردموجب
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اعتمادياعتباردهندگانشدهوآنهاپرداختاعتبارخودرامنوطبهشرايطعديدهوهمچنینبانرخبهرهباالخواهدکرد.


بي
عنوانجنبههايکاربرديبرايمخاطبینمتصورشد :

توانپیشنهادهايزيررابه


لذاباتوجهبهنتايجحاصلهمي
اولکهنشانازوجودرابطهمثبتومعناداربینضعفکنترلداخليوهزينهبدهيميباشدبه

الف)در ارتباط با نتیجهفرضیه
بابهکارگیريسیستم
ميگردد مديران مالي براي کاهش هزينه بدهي درصورت تمايل 
مديرانبهويژهمديرانمالي ،پیشنهاد 
کنترلداخليمناسبوکاراروندي رااتخاذنمايندکهموجببهبودکنترلداخليونهايتاًجذباطمیناناعتباردهندگانشوند
تاازاينجهتموجبکاهشهزينهبدهيشرکتگردند .
ب)متناسببانتايجفرضیهاصليتحقیق کهنشانگرتأثیرمعکوسکیفیتحسابرسيبررابطهبین ضعفکنترلداخليو
ميگردد به تأثیر کیفیت
ميباشد به نهادهاي قانونگذار ازجمله سازمان حسابرسي و سازمان بورس پیشنهاد  
هزينه بدهي 
حسابرسي ونیزوجودسیستمکنترلداخليکارابر هزينهبدهي شرکتکهدراينتحقیقبداناشارهشد،توجهويژهداشته
سرمايهگذاري بهینهباکمترينمخاطرهوبیشترينبازدهي

باشند ،چراکهلحاظکردناينعواملمهممنجربهانتخابسبد
مينمايد .
تصمیمگیريونتايجحاصلهرانیزدوچندان 

ميگردد،ضمنآنکهشفافیتمحیط

يافتههاي تحقیق و قابلیتتعمیم آن بايد مورد
محدوديتهايي که در اجزاي تحقیق وجود داشته و در تعبیر و تفسیر 

درنهايت
عبارتانداز :

لحاظ قرار گیرند
آنها
اينکهسالمالي 
شرکتهايپذيرفتـهشدهدربورساوراقبهادارتهرانو 

الف)باتوجهبهمحدودبودنجامعهآماريبه
شرکتهاي باتاريخسالماليمتفاوت بايستيبا

بهويژه به
شرکتها و 

منتهيبهپاياناسفندماهاست،تسرينتايجبهساير
احتیاطانجامگیرد .
انجامگرفته است،لذادرتعمیمنتايجبهساير
سالهاي  1231تا  1231
ب)دورهزمانيپژوهشحاضردوره 2ساله مربوطبه 
سالهابايدبااحتیاطعملشود .

منابع
 ابراهیميکردلر ،علي ،حسنبیگي ،وحید ،غواصيکناري ،محمد،)1232( ،بررسي تأثیر نقاط ضعف کنترلهاي داخلي بر
عملکردوارزششرکت،دوره،3شماره،2شمارهپیاپي،18صص .18-13
سرمايهگذاراندرقیمتگذاري

يلکنندگيکیفیتحسابرسيبرتمايالت
 بهارمقدم،مهدي،جوکار،حسین،)1232(،اثرتعد 
سهام،دوره،13شماره،32صص .111-132
هايسیاسي،طرحهايپاداشومالکیتبر


بررسياثرقراردادهايبدهي،هزينه
 پورحیدري،امید،همتي ،داوود،)1282(،
ن،بررسيهايحسابداريوحسابرسي ،ساليازدهم،

رفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرا
مديريتسوددرشرکتهايپذي 

شماره،21صص .12-12
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 حاجیها ،زهره ،محمدحسین نژاد ،سهیال ،)1231( ،عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلي نمونهاي از
شدهدربورساوراقبهادارتهران،پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي،شماره،31صص-113


هايپذيرفته
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 .122
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