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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه ،روش شبه تجربی با طرح پس
رویدادی است ،جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد 534شرکت
تشکیل دادند .که از این تعداد  124شرکت در طی سال های  1331تا  ،1331با توجه به محدودیت های موجود به عنوان
نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .تحلیل داده های آماری در دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت
گرفت .پس از ارائه آماره های توصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق ،آزمون ریشه واحد هادری بر روی تمام متغیرها صورت
گرفت و مشخص گردید که تمام متغیرها در بازه زمانی تحقیق مانا هستند .در بخش آمار استنباطی پیش فرض های مدل
رگرسیون خطی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها به شیوه حداقل مربعات
تعمیم یافته مورد برآورد قرار گرفتند .نتایج حاکی از این بود که حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی
سالمت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
واژههای کلیدی :حسابرسی داخلی ،محافظه کاری مشروط ،سالمت مالی ،شرکت های پذیرفته شده ،بورس اوراق بهادار تهران
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مقدمه
حسابرسی داخلی به عنوان جزء الینفک ساختار کنترلی شرکت با ارزیابی کنترلهای داخلی و کمک به مدیران سازمانها در راستای
ایفای کاراتر و مؤثرتر مسئولیت هایشان خدمات سودمندی را به افراد درون سازمانی به طور خاص و افراد برون سازمانی به طورعام
ارائه می نماید (محمدی و نجفی.) 1335 ،
بر اساس تئوری های اثباتی حسابداری هر چه کیفیت اطالعات بدست آمده از ا ین حسابرسی داخلی باالتر باشد ،تصمیم های اتخاذ
شده بر اساس این اطالعات نیز از محتوای اطالعاتی باالتری برخوردار خواهد بود .محافظه کاری از جمله ویژگی های بارز
گزارشگری مالی است که از مدتها قبل با تئوری و عمل حسابداری درآمیخته است .محافظه کاری را می توان به عنوان الزام به
داشتن درجه باالیی از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود٬در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف نمود .چنین تعریفی
محافظه کاری را از منظر صورت سود و زیان توصیف مینماید که به آن محافظه کاری مشروط حسابداری گفته میشود
(جعفری .) 1334 ،افزون بر این ،رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی ،دستیابی به سود را محدود و احتمال ناتوانی در ایفای تعهدات
و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده است .ورشکستگیهای بی سابقۀ اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بینالمللی و نوسان های
بورس اوراق بهادار در ایران ،وجود بحرانهای مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تأثیر آنها در ورشکستگی و نابودی شرکتها
که از آنها به سونامی وحشتناک مالی میتوان یاد کرد ،نگرانیها یی را ایجاد کرده است که نیاز به ارزیابی توان و سالمت مالی
شرکته ا با توجه به شرایط محیطی نشان میدهد (تاران) 1335 ،
بیان مسئله

در عصر حاضر از ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی برای ارتقا نظام سالمت اداری و مبارزه با فساد ،ایجاد بستر الزم برای
سالمت مالی محسوب می شود .سالمت مالی یکی از مولفه های مهم در شرکت های مالی است .سالمت مالی به مفهوم توان
سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد ،که با بحث تداوم فعالیت ،ورشکستگی ،درماندگی مالی و ویژگیهای کیفی
اطالعات حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط اس ت .عدم وجود سالمت مالی یا به عبارتی فساد به عنوان یکی از
مه مترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت ،مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه
اقتصادی باالخص اقتصادهای باز تاثیرات نامطلوبی دارد .نقطه مقابل فساد مالی موضوع سالمت مالی است .یعنی نظام اداری و مالی
با رعایت اصول و مقررات حاکم و با توجه به نظام اداری و مالی و از قبل طراحی شده ،وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره
وری سازمانی اجرا می نماید (چارلز و همکاران ) 2012 ،1
هزینه اقتصادی درشکست های تجاری مهم است .همچنین سالمت در خطر(ورشکستگی) بر اقتصاد ملی و روند شاخص های عمده
اقتصادی مانند خرید و فروش ،صادرات و تولید موثر است .بحران مالی و نهایتاً به مخاطره افتادن سالمت مالی سازمانهای تجاری
می تواند زیان های هنگفتی را برای سهامداران ،مدیران ،شرکتها و اقتصاد کشور ایجاد کند  .می توان گفت شرکت های دارای
سالمت مالی ،پرداختی های به موقعی دا رند و دارای توانایی مدیریت دارایی هستند .این امر تاثیر واقعی در زندگی و توانایی افراد و
حتی در شانس این که رویاهایشان را دنبال کنند ،دارد (تاران .) 1335 ،سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی سالمت
مالی از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنن د .از این رو آنها در پی روش هایی هستند که بتوانند به وسیله
آن سالمت مالی شرکت ها را تخمین بزنند.

- Charles et al
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براساس تئوری های اثباتی حسابداری هرچه کیفیت اطالعات بدست آمده باالتر باشد ،تصمیمیات اتخاذ شده براساس این اطالعات
نیز از محتوای اطالعاتی باالتری برخوردارخواهد بود .در این راستا حسابرسی داخلی یکی از ارکان الزم برای ارائه اطالعات شفاف به
جامعه بشمار می رود .حسابرسی داخلی همانند سایر بخشها باید در جهت اهداف سا زمان به طور موثر عمل کرده و به ایجاد ارزش
افزوده در سازمان کمک کند .حسابرسی داخلی ،یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بیطرفانه به منظور ارزش افزایی
و بهبود عملیات یک واحد تجاری است .به این ترتیب میتوان گفت عرضه خدمات حسابرسی داخلی مانند سایر کاالها و خدمات
تابعی از شرایط محیطی ،ساختار حاکمیت شرکتی و تقاضای آن از سوی مدیران و سایر استفاده کنندگان این خدمات است
(داداشی و شعبانپور سالکویه.) 1331 ،
در بیشتر موارد برای حسابرسی دو نقش عمده و اساسی متصور است .یکی نقش بازدارندگی و دیگری نقش پاالیش و زدودن
انحرافات و به عبارتی اعتبار بخشی به اطالعات .حسابرسی ،چه مستقل و چه داخلی ،در هر سازمان به لحاظ نظارتی که دارد و
اشتباهاتی که کشف و گزارش میکنند ،نقش بازدارندگی دارد و باعث می شود که هیچ کس نتواند در موقعیتی قرار گیرد که
مرتکب تقلب و اشتباه شده و آن را پنهان کند .در فرآیند گزارشگری مالی ،حسابرس داخلی از جهت اعتباردهی به درون سازمان
باعث میشود که چنانچه اشتباه ات و تحریف هایی در گزار شهای مالی صورت گرفته ،آنها را کشف و گزارش کند .در نتیجه وجود
بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است .هر چه این سازو کارها قوی تر مورد عمل قرار
گیرد ،شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیشتر می شود (جاوید ،دستگیر و عرب صالحی .) 1335
یکی از ویژگی های کیفی حسابرسی داخلی بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری است .محافظه کاری از
جمله ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدتها قبل با تئوری و عمل حسابداری درآمیخته است .محافظه کاری در قالب
یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ،ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران
در جایگاه تهیه کنندگان اطالعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین
استفاده کنندگان ،از سویی دیگر است .محافظه کاری ر ا می توان به عنوان الزام به داشتن درجه باالیی از تایید برای شناخت اخبار
خوب مانند سود در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف نمود .چنین تعریفی محافظه کاری را از منظر صورت سود و زیان
توصیف می نماید که به آن محافظه کاری مشروط حسابداری گفته می شود (محمودآبادی و مهتری.) 1330 ،
در رویکردی دیگر ،محافظه کاری مشروط به جهت تقویت کارایی صورتهای مالی در قراردادها ،ابزاری برای افزایش کیفیت
اطالعات حسابداری ذکر شده است .در این رویکرد انتظار میرود ،شرکت هایی که افشای با کیفیت دارند ،اطالعات معتبرتری درباره
زیانها و سا یر رویدادهای ناگوار مدیریت ارائه کنند .اطالعاتی با اعتبار کمتر ،امکان دستکاری زیادی دارد و برای استفاده کننده
مطلوبیت کمتری دارد .در مقابل ،انتظار می رود که شرکت های با کیفیت افشای پایین ،برای رسیدن به اهداف مدیریت،
محافظه کاری نا مشروط باالتری را اعمال کنند .انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط ،خنثی کردن انگیزه های مدیران برای
گزارشگری اطالعات حسابداری دارای جانب داری رو به باال در مواقعی که رویداد نامناسب اتفاق افتاده ،می باشد (بال و همکاران ،1
.) 2002
بازار بورس اوراق بهادار تهران بازاری متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا
خصوصی تحت ضوابط معین انجام می شود .مشخصه مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است .لذا

- Ball et al
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در این پژوهش تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی در شرکته ای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اهمیت و ضرورت پژوهش

بازار سرمایه از ارکان اساسی نظام اقتصادی هر کشوری است و در این بازار منابع پراکنده و کوچک تجمیع و به سمت واحدهای
مختلف اقتصادی هدایت می شوند .نبض اصلی بازار سرمایه ،بورس اوراق بهادار و نهادهای وابسته آن است .بورس اوراق بهادار
تهران نسبت به بورس های دیگر جوان بوده و مهمتر آن که در زمان حیات او کشور تحت تأثیر عوامل غیرمتعارف خاصی قرار
گرفته است که رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت
های آنها را افزایش داده است .ورشکستی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسان های بورس اوراق
بهادار تهران در ایران ،وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنها در ورشکستگی و نابودگی شرکت ها
ک ه از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کرد ،نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و
سالمت مالی شرکت ها با توجه به شرایط محیطی را نشان می دهد.سالمت مالی در خطر و شکست یک شرکت به عنوان یک
پدیده ناخواسته همیشه یک مسئله م هم است .به طور کلی شکست های تجاری پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی دارد ،بنابراین
باید به طور جدی درمان می شود (بتینی و همکاران .) 2012 ،1
حسابرسی داخلی عامل کلیدی برای کمک به شرکتها در مواجهه با تغییرات محیطی و چالشهای درون سازمانی می باشد.
حسابرسی داخلی با نظارت و تأیید فعالیتهای مدیریت و اطمینان بخشی از انطباق آنها با قوانین و مقررات ،به عنوان جز الینفک
راهبری شرکتی مورد توجه قرار گرفته است .وظیفه اصلی حسابرسان داخلی کمک به هیأت مدیره و کمیته حسابرسی برای
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در راستای تقویت نظام راهبری شرکتی است .با تهیه و تدوین چارچوب های گسترده
برای کنترل مدیریت از جمله کنترلهای داخلی ،چارچوب های یکپارچه ای برای حسابرسی داخلی و معیارهای کنترل داخلی ،توجه
حسابرسان داخلی به کنترل مدیریت و فرآیندهای راهبری شرکتی ،بیش از پیش معطوف گشته است (محمودخانی و
احمدی .) 1331،حسابرسان داخلی با ارزیابی کنترل های داخلی از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی ،اهداف عملیاتی که از
اهدافهای راهبری شرکتی محسوب می شوند ،اطمینان حاصل کرده و می تواند عامل کلیدی برای کمک به سالمت مالی شرکت ها
در مواجهه با تغییرات محیطی و چالشهای درون سازمانی باشد (عبدلی و نادعلی.) 1335 ،
ضعف در حسابرسی داخلی با کاهش محافظه کاری همراه است .محافظه کاری مشروط می تواند برای سهامدارانی که با زیان مواجه
هستند و در باره اخبار بد قریب الوقوع نا آگاه هستند ،مفید باشد .اخبار بد افشا نشده در هر صورت سر انجام باید افشا شوند زیرا
مخفی نگه داشتن اخبار بد بسیار پر هزینه یا مشکل است و لذا باید افشا شود .تهیه صورت های مالی محافظهکارانه بر قابلیت اتکاء
اطالعات حسابداری می افزاید ،محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و ز یان
اقتصادی (بازده منفی سهام) را نشان میدهد .تأکید محافظه کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان
اقتصادی) است (هاشمی و همکاران.) 1330 ،
در ایران در سطح جهان اغلب استانداردهای حسابداری حادی الزاماتی برای بکارگیری رویه های محافظه کاران ه هستند ،گنجاندن
چنین الزاماتی در متن استانداردها بیش از هرچیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکا اطالعات ارائه شده در گزارش های مالی

- Batini et al
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است .نتایج این تحقیق می تواند تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری را در ارزیابی سطح حاصل از تدوین استانداردهای
محافظه ک ارانه یاری رساند (محمد امینی.) 1330 ،
لذا با توجه به اینکه محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است که از مدت ها قبل با تئوری ها و اعمال مربوط به
دانش حسابداری در آمیخته است و همچنین با علم به اهمیت حسابرسی داخلی و سالمت مالی به عنوان ابزاری برای بهبود
عملکرد شرکت ها و با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از معیارها برای پر رنگ تر شدن نقش محافظه کاری ،استقرار حسابرس
داخلی قوی است .این پژوهش سعی دارد تا به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
پیشینه تحقیقات
الف) پ یشینه داخلی
عطائی سالمی(  ،) 1331تحقیقی با عنوان ارائه مدل سنجش و ارزیابی سالمت مالی در شرایط محیطی ایران انجام داد .این پژوهش
از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی  -علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی ( پانل دیتا) است .در این پژوهش اطالعات مالی
 110شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  1323تا  1335بررسی شده است .نتایج تحقیق در
ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار اندازه گیری ریسک  Bبا سالمت مالی شرکتها بر اساس
سنجش مدل  Zآلتمن ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد .همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با
تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین معیار اندازه گیری ریسک آلفا با سالمت مالی شرکتها بر اساس سنجش
مدل  Zآلتمن ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد .در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید
فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین معیار اندازه گیری ریسک سیگما با سالمت مالی شرکتها بر اساس سنجش مدل
 Zآلتمن ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد.
روحانی زاده و همکاران(  ،) 1331تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط حسابداری و مدیریت سود انجام دادند.
این تحقیق رابطه بین محافظه کاری مشروط حسابداری و مدیریت سود را در  213شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابرای دوره زمانی  1324الی  1331مورد بررسی قرار می دهد .که در فرضیه اصلی به بررسی رابطه بین محافظه
کاری مشروط مدیریت سود پرداخته شده است .تجزیه وتحلیل های آماری فرضیه تحقیق ،با استفاده از داده های ترکیبی برآورد
شده است .نتایج برآورد این مدل با رویکرد اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر مدیر یت سود روی معیار محافظه کاری مشروط
تاثیر معناداری دارد .این موضوعنشان می دهد که بین محافظه کاری مشروط و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
داداشی و شعبانپور سالکویه (  ،) 1331تحقیقی با عنوان تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .بدین منظور ازداده های  124شرکت طی سال های  1331الی  1335استفاده شده است.
تعداد کارکنان ،دوره تصدی ،تجربه و مدرک تحصیلی ،از ویژگی های حسابرسی داخلی بود هاند که در این پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته اند .احتمال وقوع تقلب نیز براساس مقادیر  1نسبت مالی و با استفاده از مدل برنامه ریزی ژنتیک مورد سنجش قرار
گرفته است .داده های گردآور یش ده از طریق رگرسیون الجیت و نرم افزار استاتا مورد تحلیل قرار گرفته اند .یافته ها بیانگر آن
بود که تجربه و دوره تصدی مدیر حسابرس داخلی به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبتی بر احتمال وقوع تقلب در صورتهای مالی
شرکتهای مورد بررسی هستند .اما اثر معناداری از سوی سایر ویژگی های حسابرسی داخلی بر احتمال رخداد تقلب در صورت های
مالی مشاهده نشد.
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نیک کار و همکاران (  ،) 1331تحقیقی با عنوان تأثیر سرمایهگذاری در دارایی نامشهود در توضیحدهندگی تأثیر سالمت مالی و
مشکالت نمایندگی در ارزش بازار شرکت انجام داد .بدین منظور ،پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به
 120شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورۀ زمانی بین سالهای  1321تا  1332تجزیه و تحلیل شد .الگوی رگرسیون پژوهش
با استفاده از روش داده های تابلو یی با رویکرد آثار ثابت ،بررسی و آزمون شد .نتایج نشان داد دارایی نامشهود در توضیحدهندگی
ارتباط بین سالمت مالی شرکت (متغیر عملکرد شرکت) و هزینۀ نمایندگی(سیاست توزیع سود) در ارزش بازار شرکت ،تأثیر
معناداری دا رد .همچنین نتایج نشان داد دارایی نامشهود بر توضیح دهندگی تأثیر دو متغیر دیگر (قدرت پرداخت بدهی و نسبت
بدهی) در ارزش بازار شرکت ،تأثیر معناداری ندارد.
محمودخانی و احمدی( ،) 1331تحقیقی با عنوان بررسی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی انجام دادند .نتیجه حاصل از تحقیق این است که حسابرسان داخلی باید حضور فعالی در پروژهی تبدیل اصول
پذیرفتهشده حسابداری به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته باشند و این حضور باید در زمان مناسب صورت
پذیرد.در حقیقت واحد حسابرسی داخلی بایستی پیش از پیادهسازی استانداردهای بینالمللی و در حین آن ،به عنوان یک عنصر
کلیدی ایفای نقش نماید.
نعمتی ( ،) 1331تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر کنترل استراتژیک بر کیفیت گزارشگری مالی و سالمت مالی (مطالعه موردی شعب
بانک ملت استان اذربایجان غربی انجام داد .جامع ه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان دارای مدارک کاردانی و باالتر کلیه شعبات
بانک ملت استان آذربایجان غربی (براساس آمارگیری  43شعبه) به تعداد  300نفر می باشد .برای این منظور  110نفر از مدیران و
کارکنان دارای مدارک کاردانی و باالتر شعب بانک ملت شهرهای این است ان به عنوان نمونه آماری انتخاب می شود و پرسش نامه
استاندارد برای متغیرهای کنترل استراتژیک و کیفیت گزارشگری مالی و پرسش نامه محقق ساخته در ارتباط با متغیر سالمت مالی
بین آن ها توزیع می شود .یافته های این پژوهش نشان می دهد که کنترل استراتژیک بر کیفیت گزارشگری مالی و سالمت مالی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
طاهری (  ،) 1334تحقیقی با عنوان تعیین نقش حسابرسی داخلی بر سالمت و انضباط مالی و رتبه بندی عوامل موثر بر آن انجام
داد .نتایج نشان داد که از بین عوامل فردی ،داشتن تقوا ،از بین عوامل سازمانی ،مبارزه با فساد مالی و از بین عوامل محیطی ،وجود
شفافیت مالی رتبه های اول را داشتند .که به ترتیب وزن های این عوامل  0 / 341 ،0 / 320و  0 / 35می باشد .لذا با توجه به نقش
حسابرسی داخلی بر سالمت و انضباط مالی پیشنهاد می شود حرفه حسابرسی داخلی به طور کلی در تمام شرکت ها و علی
الخصوص در شرکت های بورسی اهمیت بیشتری داده شود و کمیته حسابرسی در شرکت ها فعال گردد.
شهبازی (  ،) 1335تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مدیر اثربخش بر عملکرد مالی و سالمت مالی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان
اردبیل انجام داد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گر دآوری داده ها از نوع تحقیق میدانی می باشد و همچنین از
نظر تحلیل داده ها از نوع همبستگی محسوب می شود .حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  250نفر از کارکنان
دانشگاههای آزاد اسالمی استان اردبیل تعیین گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که :م دیر اثر بخش بر
عملکرد مالی و سالمت مالی در دانشگاه های آزاد استان اردبیل تاثیر دارد .همچنین بین عملکرد مالی و سالمت مالی در
دانشگاههای آزاد استان اردبیل ارتباط معناداری وجود دارد.
مرادی و زکی زاده (  ،) 1333تحقیقی با عنوان بررسی نقش مدیریت اخالقی ،عملکرد حسابرسی داخلی و گرایشهای اخالقی بر
عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش ،حسابداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار مستقر در استان فارس و حسابداران شرکت های فعال در شهرک صنعتی شیراز است و بین این دو گروه مقایسه صورت
گرفته است .از تعداد  21شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دفتر آنها در استان فارس مستقر بوده است ،تعداد
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 111پرسش نامه جمعآوری شده ،و در گروه دوم تعداد  244پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردیده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که مدیریت اخالقی و عملکرد حسابرسی داخلی با هم تعامل دارند و بر انجام عمل غیراخالقی تأثیر میگذارند .در مجموع،
نتایج حاکی از آن است که گرایشهای اخالقی افراد بر تصمیمهای گزارشگری مال ی اخالقی توسط آنان و جلوگیری از اعمال
غیراخالقی ،مؤثر است.
فخیم زاده ،) 1333 ( ،تحقیقی با عنوان بررسی و تحلیل نسبت های مالی در تشخیص سطوح مختلف سالمت مالی نظام بانکی،
دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام داد .در این تحقیق از داده های سالهای  22تا  31مربوط به  11بانک استفاده شده است و از
رگرسیون پانل با اثرات تصادفی برای تخمین ارتباط ضریب تاثیرگذاری متغیرها بر شاخص سالمت مالی استفاده شده است .نتایج
تحقیق نشان می دهدکه هر پنج نسبت مالی مورد بررسی (نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها ،بدهی به بانک
مرکزی به جمع بد هی ها ،بدهی به سایر موسسات اعتباری به کل بدهی ها ،دارایی ثابت به کل داراِیی ها و مصار ف بانک به منابع
بانک) با سالمت مالی بانکها ارتباط معناداری دارد.
محمدامینی (  ،) 1330تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و اخبار غیرمنتظره بد آتی ،انجام داد .فرضیه های
تحقیق با استفاده از داده های صورت های مالی  123شرکت انتخابی به صورت نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و با استفاده از دو مدل رگرسیونی متفاوت آزمون شدند .نتایج تحقیق نشان داد در حالتی که در مدل الجیت از
معیار محافظه کاری محاسبه شده به روش باسو استفاده می شود ،فرض وجود رابطه بین احتمال اخبار نامطلوب آتی و سطح
محافظه کاری حسابداری شرکت ها رد و در حالتی که برای محافظه کاری از مدل های اول و دوم بال و شیواکومار(  ) 2002استفاده
می گردد ،پذیرفته می شود .همچنین پیش بینی رابطه بین واکنش بازار سهام به اخبار شرکت های با سطح محافظه کاری مشروط
باالتر ،در حالتی که برای محاسبه محافظه کاری از مدل اول بال و شیواکومار استفاده می گردد ،پذیرفته می شود اما در صورت
محاسبه محافظه کاری با استفاده از مدل دوم بال و شیواکومار برای اخبار خوب رد و برای اخبار بد پذ یرفته می شود.
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ب) پ یشینه خارجی
ساهیتی و همکاران  ،) 2011 (5پژوهشی را با عنوان تأثیر حسابرسی داخلی در کشف ناهنجاری ها و تقلب در گزارشهای مالی،
انجام دادند .این پژوهش با ابزار پرسشنامه و با داده های جمع آوری شده از شرکتهای دولتی کشور کوزوو انجام شد .نتایج
نشان داد که وجود حسابرسی داخلی سبب افزایش قابلیت اتکای گزارشات مالی و کاهش احتمال وقوع تقلب در صورت های
مالی می گردد .محققین بیان نمودند که چشم انداز حسابرس داخلی ،افزودن ارزش به سازمانهای دولتی از طریق استفاده
بهینه ،منطقی و مؤثر از بودجه عمومی دولت می باشد.
جاسپه و همکاران  ،) 2011(4در مطالعات خود با عنوان عملکرد مالی در بخش تشخیص سالمت مالی با بررسی صورتهای مالی
 4سال متوا لی شرکت Daimler - Chryslerدر انگلستان به ا ین نتیجـه رسیدند که نسبتهای مالی ابزار او لیه تجزیه و
تحلیل صورتهای مالی میباشند که مبنایی برای ارزشیابی و ارز یابی سالمت مالی آ نها هستند .ا یشان با توجه به ا ینکه
نسبتهای مالی متعدند فقط تعداد خاصی از نسبتهای با اهمیت را که تشخیص انتقادی انحرافهای آ نها بر سالمت مالی تاثیر
گذار هستند را در چهار دسته به ا ین شرح معرفی کردند:
- 1نسبتهای سودآوری (حاشیه سود ،حاشیه سود ناخالص ،بازده دارا یی ها ،بازده سرمایه گـذاری  -جریان نقد عملیاتی به کل
دارا یی ها ،بازده حقوق صاحبان
 - 2نسبتهای کارایی (بازده دارا یی ها ،دوره وصول مطالبات ،دوره گردش موجودی
 - 3نسبتهای اهرم مالی (نسبت بدهی ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،نسبت اهرمی ،نسبت ،پوشش هزینه بهره
- 5نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری ،نسبت سریع ،دوره پرداخت ب دهی ،دوره گردش وجه نقد).
هاچینسن و همکاران  ،) 2013 (1تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر حسابرس داخلی و کمیته های حسابرسی بر عملکرد شرکت ها
انجام دادند .شرکت های مورد بررسی آنها  10شرکت مالزیایی بود نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که بین کیفیت حسابرسی
داخلی و عملکرد شرکت ها ی دارای فرصتهای رشد رابطه معناداری وجود داردآنها همچنین مشاهده نمدند که هر چه استقالل
کمیته های حسابرسی بیشتر باشد (تعداد اعضای غیر موظف عضو کمیته بیشتر باشد ) این ارتباط معنادارتر خواهد بود.
سورانکه  ،) 2012 (1طی پژوهشی با عنوان حسابرسی داخلی و کنتر ل تقلب در سازمانهای دولتی نیجریه بیان می دارد که انجام
تقلب در سازمان های دولتی آسانتر بوده و هر ساله منابع قابل توجهی از منابع عمومی به علت تقلب ناشی از عدم کارایی
حسابرسی داخلی و مستقل از بین می رود .یافته های حاصل از بررسی داده ها نشان داد که ،واحد حسا برسی داخلی نقش قابل
توجهی در پیشگیری و کشف تقلب ندارد .همچنین محقق بیان نمود که تاکید صرف بر استقالل واحد حسابرسی داخلی برای
پیشگیری و کشف تقلب کافی نبوده و باید سایر ویژگی های اساسی مانند تخصص و تجربه را نیز لحاظ نمود.
آرل و همکاران  ،) 2011 (2در پژوهشی تحت عنوان نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری و کشف تقلب به این نتیجه رسیدند که
همه بنگاه ها نیاز به حسابرسی داخلی دارند برای کارا نمودن تجارتشان بر اساس یک مدیریت خوب کاهش هزینه ها) بر اساس
یک چارچوب ساختاریافته (جهت حداکثر سازی سود و دستیابی به اهداف میان مدت و بلن د مدت دارند .عالوه بر آن این
فعالیت نباید همانند فعالیت های سازمانی که هزینه ساز هستند در نظر گرفته شود بلکه باید به آن از منظر منافع ایجاد شده
بدلیل مبارزه با تقلب و بویژه افزایش ارزش افزوده در آینده نگریسته شود.
- Sahiti et al
- Joseph et al
- Hutchinson et al
- Sorrunke
- Arel et al
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کیم و ژانگ  ،) 2012 (3در تحقیقی با عنوان مح افظه کاری حسابداری و شکست ریسک قیمت سهام ،یک نمونه بزرگ از
شرکتهای امریکایی از سالهای  1315تا  2001را مورد مطالعه قرار دادند .آنان یافتند که محافظه کاری مشروط با احتمال
بسیار پائینی با شکستهای قیمت آتی سهام شرکت ارتباط دارد به عالوه ارتباط بین محافظه کاری و شکست ریسک قیمت
سهام برای شرکتهایی با عدم تقارن اطالعاتی باال مشخص تر و مسلم تر است.روی هم رفته نتایج نشان می دهد که محافظه
کاری مشروط انگیزه های مدیران و توانایی آنان برای بیش از واقع اظهارکردن و پنهان کردن اخباربد از سرمایه گذاران را
محدود می کند و منجر به شکست ریسک قیمت سهام می شود.
طارق و راشا  ،) 2011 (10در تحقیقی با عنوان اثر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط بر کیفیت سود و قیمت سهام ،شرکتهای
مصر مورد آزمون قرار دادند.آنان مدل باسو را با افزودن دو متغیر بسط دادند و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به تجزیه و
تحلیل داده های  30شرکت طی سالهای  2004تا  2003پرداختند .نتایج نشان دادکه محافظه کاری مشروط به صورت منفی
بر کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهای مصری اثر می گذارد و محافظه کاری غیرمشروط بر کیفیت سود اثر نمی گذارد اما
ارتباط منفی با قیمت سهام شرکتهای مصری دارد.
سدی دی و همکاران ) 2011 (11پژوهشی با عنوان محافظه کاری حسابداری و اثرات کیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام
انجام دادند .هدف آنان از انجام این پژوهش کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان برای ارزیابی توانایی بوده است.
نتایج  ROIاثرات محافظه کاری روی کیفیت سود و نشان داد که واحدهای اقتصادی که از روشهای محافظه کارانه استفاده می
کنند قدرت تغییر کیفیت سود از طریق ایجاد بعضی تغییرات در سرمایه گذاری دارایی های عملیاتی را دارند.
دبی الشر  ،) 2010 (12تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر اهمیت و جایگاه حسابرس داخلی بر عملکرد شرکت های خانوادگی و تک
مالکی انجام دادند .آنها بر این نکته اشاره داشتند که در شرکت های فامیلی که تئوری نمایندگی به شدت شرکت های سهامی
و بزرگ نقش ایفا نمی نماید .ولیکن وجود حسابرس داخلی می تواند به تاثیر کنترلهای داخلی کمک نماید و نقش نظارتی را
بهبود ببخشد.
فرضیه اصلی
حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیرگذار است.
فرضیه های فرعی
حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
روش تحقیق
این تحقیق از نظر استدالل قیاسی  -استقرایی و از لحاظ ر وش ،تحقیقی توصیفی مبتنی بر اطالعات واقعی مندرج در
صورتهای مالی شرکتها میباشد ،همچنین از نظر هدف ،تحقیقی توسعهای  -کاربردی تلقی میشود  .اطالعات موردنیاز در
- Kim & Zhang
- Tariq & Rasha
- Sadidi et al
- Debbie Lasher
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این تحقیق از لوح فشرده شرکت رهآورد نو ین  3و نیز گزارشهای انتشار یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جمع
آوریشده  .همچنین برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای  Excelو  Eviewsمبتنی بر تحلیل دادههای ترکیبی استفاده خواهد شد.
جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهشی ،شامل کلیه شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران که به تعداد 534شرکت می باشد.
باتوجه به ا ینکه وجود حسابرسی داخلی در شرکتها از سال  1331الزامی شده ،لذا دوره زمانی این پژوهش از سال  1331الی
 1331می باشد.
در این پژوهش به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند (روش حذف سیستماتیک) استفاده شده است ،بدین
منظور کلیه شرکتهای جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده اند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدهاند:
- 1شرکت های بیمه ،سرمایه گذاری ،بانکها ،واسطه گریهای مالی و  ...از دامنه تحقیق کنار گذاشته می شوند.
- 2در قلمرو زمانی سال  1331الی  1331در بورس اوراق بهادار فعال باشند.
- 3اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبت های مالی شرکتها به طور کامل در دسترس باشد.
- 5اولویت انتخاب با شرکت هایی بوده که در قلمرو زمانی یاد شده واجد واحد حسابرسی داخلی باشند.
با اعمال شرایط فوق از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 124 ،شرکت حائز شرایط بودند که به عنوان
نمونه انتخاب گردید .داده های مورد نیاز از سامانه اطالع رسانی کدال و سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.
روش و ابزار گردآوری اطالعات
بهمنظور جمع آوری اطالعات موردنیاز در قسمت پیشینه تحقیق از روش مطالعات کتابخانهای و اطالعات موجود در متون
مرتبط با موضوع ،پایاننامهها ،مقاالت فارسی و انگلیسی و سایتهای مختلف اینترنتی استفادهشده و در بخش مربوط به
تجزیهوتحلیل از نرمافزارها یی که درزمینه بانکهای خصوصی و بورسی اطالعاتی ارائه مینماید ،از قبیل سایت کدال ،رهآورد
نوین استفاده میشود  .همچنین در صورت لزوم و جهت گردآوری اطالعات موردنیاز به بانکها و نهادها و سازمانها یی که

اطالعات موردنیاز را در اختیاردارند ،مراجعه خواهد شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمعآوری دادههای آماری ،برای جمعبندی و محاسبات موردنیاز از نرمافزار اکسل استفاده شد .همچنین از نرمافزار
 Eviewsنیز برای انجام آزمونهای آماری و محاسبههای موردنیاز دیگر استفاده شده است .تحلیل داده های آماری در دو
بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت .پس از ارائه آماره های توصیفی در ارتباط با متغیرهای تحقیق ،آزمون
ریشه واح د هادری بر روی تمام متغیرها صورت گرفت و مشخص گردید که تمام متغیرها در بازه زمانی تحقیق مانا هستند .در
بخش آمار استنباطی پیش فرض های مدل رگرسیون خطی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند و سپس مدلهای تحقیق به
منظور آزمون فرضیه ها به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته م ورد برآورد قرار گرفتند .در نتیجه برآورد مدلهای تحقیق
مشخص گردید.
آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش موردمطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل
از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادهها توصیف شود .همچنین توصیف آماری دادهها ،گامی در جهت تشخیص
الگوی حاکم بر آنها و پایها ی برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود.
در این قسمت عالیم اختصاری به کار رفته در متغیرهای تحقیق و شاخص های پراکندگی و مرکزی متغیرها نشان داده شده
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اند.
جدول  - 9عالئم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحلیل
نقش متغیر

نماد

متغیر

ROA

وابسته

کیفیت سود خالص گزارش شده
ETM

مستقل

تخصص کمیته حسابرسی
RET

وابسته

بازده سهام(محافظه کاری )
ROE

وابسته

بازده حقوق صاحبان سهام
RM

تعدیل کننده

استقالل هیات مدیره
DUM

مستقل

اندازه شرک ت(لگاریتم ارزش دفتری داراییها)

کنترلی

LEV

نسبت بدهی(اهرم مالی)

CFO

کنترلی

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

جدول- 2آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق
ضریب

ضریب چولگی

انحراف

کمترین مقدار

استاندارد

کشیدگی

بیشترین

میانه

میانگین

متغیر

مقدار

99006622

-.060632

.090868

-9090686

.0020680

.0.8010

.0.10.88

ROA

30093226

-.09.0.8

.000.200

90.18092

3081982

20833293

208.3063

ETM

2920...0

9.0.0960

00931306

-0302961

92900.10

20.06132

2001028

RET

08606011

-960010.0

32000186

-8210839

3.00.091

-.0.201

90330283

ROE
RM

00063190

-.0233

.0989083

-.089110

.00026.2

-.0..98

-601E-99

90..2.08

.0.00303

.00..900

.

9

.

.0088002

DUM

900.2223

90800.80

.020.813

.0998002

20008.00

.0023.28

.0032068

LEV

00000300

.032.269

.0926.62

-.000..1

.000229

.09.3962

.0990802

CFO

جدول 2تحت عنوان آمار توصیفی نشان دهنده مهمترین شاخص های مرکزی و پراکندگی شامل :میانگین ،میانه ،بیشترین
مقدار،کمترین مقدار ،ضریب چولگی ،ضریب کشیدگی،انحراف استاندارد و تعداد مشاهدات در ارتباط با متغیرهای تحقیق
می باشد .همانطور که مشاهده میگردد ضریب چولگی برخی از متغیرهای مانند  DUMمثبت است که این موضوع نشان
می دهد توزیع داده های این متغیرها دارای چولگی به راست می باشد .ضریب چولگی برخی از متغیرهای مانند ROE
منفی است که این موضوع نشان می دهد توزیع داده های این متغیرها دارای چولگی به چپ می باشد .آماره بیشترین
مقدار در ارتباط با متغیر  ROEبرابر با  32.15می باشد .آماره کمترین مقدار در ارتباط با متغیر  ROEبرابر با -223.231
می باشد و نشان می دهد که حقوق صاحبان سهام این شرکت به علت فزونی بدهی های از داراییهای این شرکت منفی
شده است و به همین دلیل آماره کمترین مقدار در ارتباط با متغیر فوق منفی شده است.
آمار استنباطی
در این بخش به بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پرداخته شده و سپس فرضیه تحقیق
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مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
نرمال سنجی متغیر وابسته تحقیق
برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته مدلهای تحقیق ازآزمون جارکیو -برا استفاده شده است .سطح معنی داری آزمون
جارکو -برا کمتر از  0.04به دست آمده است ،بنابراین طبق جدول و نمودار زیر متغیر وابسته تحقیق نرمال نیست .

نمودار  - 9بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
جدول - 3بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو برا

902.9.0

سطح معنی داری

....

مقایسه با .0.0

بیشتر

نتیجه آزمون

نانرمال
*منبع :یافته های پژوهشگر

یکی از پیش فرضها(شرطهای) الزم به منظور استفاده از مدل رگرسیون خطی در راستای آزمون فرضیه تحقیق ،نرمال بودن
متغیر وابسته است .از آنجاکه داده های مربوط به متغیر وابسته تحقیق حاضر از توزیع نرمال تبعیت نمی کنند ،بنابراین می
توان به منظور آزمون فرضیه ها ی تحقیق از مدل رگرسیون استفاده نمود .در چنین شرایطی شیوه راهکار وجود دارد:
- 1استفاده از آزمون های پارامتریک (مانند ضریب همبستگی اسپیرمن)
- 2نرمال سازی متغیر وابسته و استفاده از مدل رگرسیون به منظور آزمون فرضیه های تحقیق .
- 3چشم پوشی از نرمال نبودن داده های مرتبط با متغیر وابسته به دلیل زیاد بودن تعداد مشاهدات (سال -شرکت) و استفاده از
آزمون های پارامتریک (مدل رگرسیون خطی چند گانه ).
بدیهی است که راهکار سوم بر راهکار اول و دوم اولویت دارد زیرا نرمال سازی داده ها (راهکار دوم ) موجب دستکاری و
مخدوش شدن داده ها می شود و این موضوع موجب می شود تا یافته های تحقیق از قابلیت اتکای کافی برخوردار نباشد .از
سوی دیگر استفاده از آزمون های ناپارامتریک(راهکار اول) نیز نسبت به آزمون های پارامتریک از دقت الزم برخوردار نیست و
بهتر است از آزمون های پارامتریک مانند مدل رگرسیون خطی استفاده شود .
از آنجاکه در تحقیق حاضر تعداد مشاهدات (سال -شرکت) در ارتباط با هر یک از متغیرها(از جمله متغیرهای وابسته تحقیق)،
برابر با  222مورد است و این تعداد از نظ ر قواعد آماری زیاد محسوب می گردد ،بنابراین می توان در تحقیق حاضر به منظور
تجزیه و تحلیل داده ها از راهکار سوم استفاده نمود.
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بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده می نماییم و به دلیل زیاد
بودن حجم مشاهدات (سال -شرکت) ،نرمال نبودن داده های مرتبط با متغیرهای وابسته تحقیق مشکلی را ایجاد نمی کند و
یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نیز از قابلیت اتکای کافی برخوردار خواهد بود.
مانایی متغیرهای تحقیق
هر داده محصول یک فرآیند تصادفی است .در داده هایی که از ت حقق زمانی برای استنباط در مـورد فراینـد تصـادفی داده هـا
استفاده می شود .یکی از فرآیندهای تصادفی که در داده ها مورد بررسی قرار می گیرد ،فرآیند تصـادفی سـاکن (پایـا) اسـت.
زمانی یک فرآیند تصادفی ،ساکن یا پایا است که میانگین و واریانس در طی زمان ثابت باشد ومقدار کوواریانس بـین دو دوره
زمانی ،تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره زمانی بستگی داشته باشد و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد.
در تحقیقات همواره چنین فرض شده است که داده ها پایا هستند .اگر این حالـت وجـود نداشـته باشـد آزمـون هـای آمـاری
متعارفی که بر ا ساس آنها بر پایه اف و تی و خی دو و آزمون های مشابه بنا شده است ،مورد تردید واقع می شود .از طرفی اگر
متغیرهای سری زمانی پایا نباشد ،ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند .در این گونه رگرسیون ،هر چند ممکن
است هیچ رابطه یا مفهومی بین متغیرها وجود نداشت ه باشد ولی ضریب تعیین باال باشد .در این حالت محقق به استنباط غلط
در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانده می شود .یک متغیر سری زمانی وقتی پایا است که میانگین ،واریانس و ضرایب خود
همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد.
جدول - 0مانایی متغیرهای الگو
نقش متغیر

نماد

آزمون لوین لین چو

احتمال

نتیجه

وابسته

ROA

- 21083.

...

(I).

مستقل

ETM

- 00100

...

(I).

وابسته

RET

- 00260

...

(I).

وابسته

ROE

- 2.096.

...

(I).

تعدیل کننده

RM

- 020308

...

(I).

کنترلی

CFO

- . 2.0688

...

(I).

منبع :یافته های تحقیق

با توجه به جدول 5و استفاده از آزمون لوین لین چو نتایج نشان می دهد که همه متغیرهای پژوهش در سطح پنج درصد
مانا شدهاند.
مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها
به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند گانه زیر استفاده شده است :
مدل :9- 0

£

t+

RET= a + B9 ETM t + B2 DUM t + B3 LEV t+ B0 CFO

یافتههای حاصل از براورد مدل فرضیه فرعی اول پژوهش
فرضیه فرعی اول پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:
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فرضیه فرعی  :H0حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیرگذار نیست.
اول پژوهش
 :H1حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیرگذار است
●برآورد مدل  9- 0به منظور آزمون فرضیه اول:
در این مرحله مدل  1- 5به روش پانل -اثرات ثابت و شیوه  GLSمورد برآورد قرار م ی گیرد .یافته های حاصل از برآورد این
مدل در ادامه ارائه می گردد.
جدول  - 0یافته های حاصل از برآورد مدل  9- 0به روش پانل -اثرات ثابت و شیوه /GLSمتغیر وابسته RET
متغیر

ضرایب

انحراف

متغیرها

استاندارد

آمارهT

سطح معنی

مقایسه با

داری

 9.درصد

عرض از مبدا )(a

2060

9000

9068

.،..

نتیجه در مدل

ETM

.900

.08

.3..

.،.9

کوچکتر

تاثیر دارد

DUM

-.،.86

.،.2

- .2.6

.83.

بزرگتر

تاث یر ندارد

LEV

-.،88

.،.0

- .18

.،..

کوچکتر

تاث یر دارد

CFO

.،00

.،..

- .320

.،3.

بزرگتر

تاثیر ندارد

آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین مدل
آماره فیشر
سطح معنی داری مدل

9069
.060
2033
.0...

پیش فرض استقالل خط اها از یکدیگر پذیرفته می شود زیرا آماره دوربین واتسون بین  900تا
 200قرار دارد .
 60درصد از تغیرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل معنادار بیان میشود.
در این سطح معنی داری مدل پذیرفته می شود
پیش فرض معنی دار بودن مدل تایید می شود  .یعنی مدل خطی است زیرا سطح معنی داری
آماره فیشر کمتر از  0درصد می باشد .

با توجه به جدول  4همانطور که مالحظه می گرددسطح معنی داری آماره  Tبرای ضریب متغیر حسابرسی داخلی با مقـدار
 ،0،01برابر با  0،01می باشد ،که این مقدار کمتر از  10درصد است .بنابراین می توان چنین استنباط نمود که متغیر مستقل
حسابرسی داخلی دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته محافظه کاری مشروط است .و به دلیل مثبت بـودن ضـریب آن جهـت
رابطه مستقیم است یعنی هرچه میزان حسابرسی داخلی بیشتر باشد ،محافظ کاری مشروط شرکت باالتر خواهد بود .به همین
دلیل فرضیه اول تحقیق که بیان می کند :حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس
اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .مورد تایید قرار می گیرد.
یافته های حاصل از براورد مدل فرضیه فرعی دوم پژوهش
فرضیه فرعی دوم پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:
فرضیه
فرعی

 :H0حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرگذار نیست.
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دوم
پژوهش

 : H1حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیرگذار است.
● برآورد مدل  2- 5به منظور آزمون فرضیه دوم
به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند گانه زیر استفاده شده است :
+ B2 ROA t + B3 ROE t + £

t

RET = c+ B1 DUM

جدول - 1یافته های حاصل از برآورد مدل به روش پانل -اثرات ثابت و شیوه /GLSمتغیر وابسته RET
متغیر

ضرایب

انحراف

متغیرها

استاندارد

آمارهT

سطح معنی

مقایسه با

داری

 9.درصد

عرض از مبدا )(a

2033

.3.8

60063

.،..

نتیجه در مدل

DUM

-.9.6

.023

-.200

.،.3

کوچکتر

تاث یر دارد

ROA

2،20

900.0

9001

.،..

کوچکتر

تاث یر دارد

ROE

-.،..2

.،..0

- .002

.،3.

بزرگتر

تاثیر ندارد

آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین مدل
آماره فیشر
سطح معنی داری مدل

9002
.03.
2033
.0...

پیش فرض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته می شود زیرا آماره دوربین واتسون بین  900تا
 200قرار دارد .
 60درصد از تغیرات متغیر وابسته توسط متغی رهای مستقل معنادار بیان میشود.
در این سطح معنی داری مدل پذیرفته می شود
پیش فرض معنی دار بودن مدل تایید می شود  .یعنی مدل خطی است زیرا سطح معنی داری
آماره فیشر کمتر از  0درصد می باشد .

با توجه به جدول  1همانطور که مالحظه می گردد سطح معنی داری آماره  Tبرای ضریب متغیر حسابرسی داخلی با مقدار
 ،0،01برابر با  0،00می باشد ،که این مقدار کمتر از  4درصد است .بنابراین می توان چنین استنباط نمود که متغیـر مسـتقل
حسابرسی داخلی دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته سالمت مالی است  .به همین دلیل فرضیه فرعی دوم تحقیق کـه بیـان
می کند :حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .مورد تاییـد
قرار می گیرد.
ی افته های حاصل از براورد مدل فرضیه فرعی سوم پژوهش
فرضیه فرعی سوم پژوهش بهصورت زیر بیان میشود:

به منظور
آزمون
فرضیه سوم

فرضیه  :H0سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیرگذار نیست.
فرعی
سوم  : H1سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیرگذار است.
پژوهش
+B2 RM + B3 ETM*RM + £

تحقیق از
مدل رگرسیون خطی چند گانه زیر استفاده شده است:
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جدول  - 6یافته های حاصل از برآورد مدل  3- 0به روش پانل -اثرات ثابت و شیوه /GLSمتغیر وابسته ROA
متغیر

ضرایب

انحراف

متغیرها

استاندارد

آمارهT

سطح معنی

مقایسه با

داری

 0درصد

عرض از مبدا )(a

.،18

.،21

3،09

.،..

نتیجه در مدل

ETM

.،.9

.،..

2،00

.،.9

کوچکتر

تاثیر دارد

RM

-.،.0

.،.2

-2،22

.،.3

کوچکتر

تاث یر دارد

ETM*RM

-.،00

.،.0

-92،02

.،..

کوچکتر

تاث یر دارد

آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین مدل
آماره فیشر
سطح معنی داری مدل

900
.060
90
.0...

پیش ف رض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته می شود زیرا آماره دوربین واتسون بین  900تا
 200قرار دارد.
 60درصد از تغیرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل معنادار بیان میشود.
در این سطح معنی داری مدل پذیرفته می شود
پیش فرض معنی دار بودن مدل تایید می شود  .یعنی مدل خطی است زیرا سطح معنی داری
آماره فیشر کمتر از  0درصد می باشد .

با توجه به جدول  1همانطور که مالحظه می گردد ،سطح معنی داری آماره  Tبـرای ضـریب متغیـر سـالمت مـالیکمتر از 4
درصد است .بنابراین می توان چنین استنباط نمودکه متغیرهای مستقل سالمت مالی دارای اثر معنـاداری بـر متغیـر وابسـته
هستند .به همین دلیل فرضیه سوم تحقیق که بیان می کند :سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذ یرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه اصلی:حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.
برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی ،یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل نیز وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک
متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود .یکی از عیوب این آزمون این است ک ه احتیاج به داده های زیاد برای کسب
یک نتیجه دقیق و معتبر دارد.در مواقعی که حجم نمونه اندک است  ،می بایست از همان فرمان بوت استرپینگ استفاده نمود و
اجرای آزمون سوبل بی فایده و اضافی است  .پس از درآوردن اعداد آن ها را در فرمول سوبل که در سایت
 http://quantpsy.org/sobel/sobel.htmبه صورت خودکار طراحی شده است گذاشتیم و جواب نهایی بدست آمد.
در آزمون سوبل  ،یک مقدار  Z-valueاز طریق فر مول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1٫31می
توان در سطح  34درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.
=

: aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
:bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
:saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 : sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
در این تحقیق برای تعیین تاثیر متغیر میانجی سالمت مالی بین حسابرسی داخلی و محافظه کاری مشروط از آزمون سوبل
استفاده شده است .با توجه مقدار بدست آمده ب رای آزمون سوبل که بیشتر از مقدار  1 /31بیشتر می باشد بنابراین با احتمال
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 34درصد این آزمون تایید می شود .بنابراین می توان گفت حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت
مالی تاثیر دارد .به عبارت دیگر سالمت مالی رابطه بین حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط را در شرکتهای پذ یرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را میانچی گری می کند .از سوی دیگر نیز نتایج تایید فرضیات فرعی نیز بیانگر تایید این
فرضیه می باشد.
بحث و نتیجهگیری
نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .با توجه مقدار بدست آمده برای آزمون سوبل که بیشتر از مقدار
 1 /31بیشتر می باشد بنابرا ین با احتمال  34درصد این آزمون تایید می شود .بنابراین می توان گفت حسابرسی داخلی بر
محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت مالی تاثیر دارد .نتایج این تحقیق با داداشی و شعبانپور سالکویه ( ،) 1331
محمودخانی و احمدی ( ،) 1331طاهری (  ،) 1334مرادی و زکی زاده (  ،) 1333ساهیتی و همکاران (  ،) 2011هاچینسن و
همکاران (  ،) 2013سورانکه (  ،) 2012آرل و همکاران (  ،) 2011با عنوان نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری و کشف تقلب،
دبی الشر (  ،) 2010همسو می باشد.
نتیجه فرضیه فرعی اول تحقیق نشان داد حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .سطح معنی داری آماره Tبرای ضریب متغیر حسابرسی داخلی با مقدار  0 /01برابر با 0 /01
می باشد ،که این مقدار کمتر از  10درصد است .بنابراین می توان چنین استنباط نمود که متغیر مستقل حسابرسی داخلی
دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته محافظه کاری مشروط است .و به دلیل مثبت بودن ضریب آن جهت رابطه مستقیم است
یعنی هرچه میزان حسابرسی داخلی بیشتر باشد ،محافظ کاری مشروط شرکت باالتر خواهد بود .نتایج این تحقیق با داداشی و
شعبانپور سالکویه (  ،)1331محمودخانی و احمدی ( ،) 1331طاهری (  ،) 1334مرادی و زکی زاده (  ،) 1333ساهیتی و همکاران
(  ،) 2011هاچینسن و همکاران (  ،) 2013سورانکه (  ،) 2012آرل و همکاران (  ،) 2011دبی الشر (  ،) 2010همسو میباشد.
نتیجه فرضیه فرعی دوم تحقیق نشان داد حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیرگذار است .سطح معنی داری آماره Tبرای ضریب متغیر حسابرسی داخلی با مقدار  0 /01برابر با  0 /00می باشد،
که این مقدار کمتر از 4درصد است .بنابراین می توان چنین استنباط نمود که متغیر مستقل حسابرسی داخلی دارای اثر
معناداری بر متغیر وابسته سالمت مالی است .نتا یج این تحقیق با محمودخانی و احمدی ( ،) 1331طاهری (  ،) 1334مرادی و
زکی زاده (  ،) 1333همسو می¬باشد.
نتیجه فرضیه فرعی سوم تحقیق نشان داد سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیرگذار است .با توجه به اینکه سطح معنی داری آماره Tبرای ضریب متغیر سالمت مالی کمتر از  0 /04است.
می توان چنین استنباط نمود که متغیرهای مستقل سالمت مالی دارای اثر معناداری بر محافظه کاری مشروط هستند .نتایج
این تحقیق با عطائی سالمی (  ،) 1331نیک کار و همکاران (  ،) 1331شهبازی (  ،) 1335فخیم زاده ،) 1333 ( ،جاسپه و همکاران
( ،) 2011همسو می باشد.
پیشنهادات کاربردی
با توجه به نتایج فرضیه اصلی تحقیق که نشان می دهد حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط با نقش میانجی سالمت
مالی در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود نهادهای استانداردگذار در تدوین
استانداردهای خاص برای هر صنعت به این موضوع توج ه داشته باشند که یکی از عواملی که محافظه کاری مشروط را ا یجاب
می کند بحث حسابرسی داخلی است .در صورتی که هدف نهادهای سیاست  -گذار تالش در راستای سالمت مالی باشد ،با ید به
گونه ای استان داردگذاری شود که اثر حسابرسی داخلی در ارائه اطالعات محافظه کارانه سنجیده شود.
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با توجه به نتایج فرضیه فرعی  1تحقیق که نشان می دهد حسابرسی داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذ یرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد در اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود مبتنی
بر خرید و فروش سهام این شرکت ها در کنار سا یر متغیرهای تاثیرگذار بر محافظه کاری مشروط ،تاثیر حسابرسی داخلی را نیز
به عنوان عاملی مهم در تصمیم گیری مدنظر داشته باشند.
با توجه به نتایج فرضیه فرعی  2تحقیق که نشان می دهد حسابرسی داخلی بر سالمت مالی در شرکتهای پذ یرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود با وضع مکانیزم های کنترلی و نظارتی بیشتر و قوی تر بر روی
حسابرسی داخلی شرکت ها ،موجب ا یجاد اطمینان خاطر بیشتری برای سرما یه گذاران بالفعل و بالقوه در این شرکتها از بابت
تأمین منافعشان گرد یده تا بتوان از طریق بهبود عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و افزایش ارزش این
شرکت ها و بهبود سالمت مالی آنها که در نها یت منجر به افزایش ثروت سهامداران آن شرکت ها می گردد ،از سرمایه های
موجود در ا ین بازار به نفع توسعه اقتصادی کشور بهره جوییم.
با توجه به نتایج فرضیه فرعی  3تحقیق که نشان می دهد سالمت مالی بر محافظه کاری مشروط در در شرکتهای پذ یرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است .پیشنهاد میشود مدیران شرکتها ،میزان سالمت مالی شرکت را شناسا یی و
کنترل کنند و در فرا یند تصمیمگیری و برنامهریزی فعالیتهای شرکت ،آن را برای پیشبینی محافظه کاری مشروط شرکت
مدّنظر قرار دهند و بد ین گونه تصمیمگیری دقیقتر و جامعتری را ارائه کنند .افزون بر ا ین ،به سرمایهگذاران نیز پیشنهاد
میشود در فرا یند ارزشیابی شرکتها و تعیین ارزش آ یندۀ آنان ،میزان سالمت مالی را مدّنظر قرار دهند و آن را در
تصمیمگیری خود لحاظ کنند.
منابع
تاران ،سارا ،) 1335 ( ،سالمت مالی و کیفیت گزارشگری مالی داوطلبانه ،همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری ومدیریت مالی ،زنجان ،معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما ،مرکز آموزش و فرهنگی سما زنجانT
جاوید ،داریوش ،دستگیر ،م حسن ،عرب صالحی ،مهدی ) 1335 (.بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروطدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه حسابداری مالی.
جعفری ،محدثه (  ،) 1334سیاست پولی ،محافظه کاری در حسابداری و اعتبار تجاری ،پایان نامه دولتی ،وزارت علوم،تحقیقات ،و فناوری دانشگاه الزهرا (س ) ،پژوهشکده علوم اجتماعی
داداشی ،ایمان ،شعبانپور سالکویه ،مریم ،) 1331 ( ،تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد ،مدیریت و حسابداری در ایران ،کرج ،دانشگاه جامع علمی
کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
روحانی زاده ،مریم ،نورانی فر ،عیسی ،رحیمی آشتیانی ،امیر(  ،) 1331بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط حسابداری ومدیریت سود ،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد ،مدیریت و حسابداری در ایران ،کرج ،دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان
همیاری شهرداری ها
شهبازی ،علی(  ،) 1335بررسی تاثیر مدیر اثربخش بر عملکرد مالی و سالمت مالی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان اردبیل،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی
طاهری ،مهناز ،) 1334 ( ،تعیین نقش حسابرسی داخلی بر سالمت و انضباط مالی و رتبه بندی عوامل موثر بر آن ،کنفرانسبین المللی آینده پژوهی ،علوم انسانی و توسعه ،مالزی ،مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
عبدلی ،محمدرضا .نادعلی ،علی اکبر(  ،) 1335بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی و قانونیو مالیاتی در شرکت ها .دانش حسابرسی سال پانزدهم ،شماره 11
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عطائی سالمی ،حسین ،) 1331 ( ،ارائه مدل سنجش و ارزیابی سالمت مالی در شرایط محیطی ایران ،پایان نامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،دانشکده علوم انسانی
ف خیم زاده ،علیرضا (  ،) 1333برر سی و تحلیل نسبت های مالی در تشخیص سطوح مختلف سالمت مالی نظام بانکی ،دانشگاهسیستان و بلوچستان ،دانشکده مدیریت و حسابداری
محمدامینی ،یوسف(  ،) 1330بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و اخبار غیرمنتظره بد آتی ،پایان نامه دولتی ،وزارتعلوم ،تحقیقات ،و فناوری ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
محمدآبادی ،مهدی ،مشایخی بیتا و محمد مهدی میرزایی عباسآباد ،) 1331 ( .بررسی تأثیر محافظهکاری و ویژگیهایساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشاء ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،شماره 13
محمدی ،غالمحسین ،نجفی ،محمدعلی (  ،) 1335کنترل های داخلی چیست و اجزای آن کدامند و نقش آن در سالمت مالیچیست؟ ،چهارمین کنفرانس ملی حسابداری ،مد یریت مالی و سرمایه گذاری ،آزادشهر ،انجمن علمی و حرفه ای مدیران و
حسابداران گلستان ،دانشگاه آزاداسالمی واحد آزادشهر
محمودآبادی ،حمید  ،مهتری ،زینب (  ،) 1330رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دوره سوم ،شماره دوم.150- 113 ،
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