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 چکیده

 هایدارایی بر ریسک مدیریت و داخلی هایکنترل مدت بلند و مدت کوتاه گذاری اثر بررسی

 جهت از تحقیق روش  که است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته منتخب شرکتهای نقدی

 رویدادی پس: تحقیق طرح جهت از تحلیلی – توصیفی: استنتاج روش جهت از کاربردی: هدف

 کار به روش. باشد می ای کتابخانه اسنادی، صورت به حاضر تحقیق در اطالعات گردآوری است

 اقتصادی های تئوری تطبیق منظور به که باشد، می تحلیلی_ توصیفی نوع از حاضر تحقیق در رفته

 و گرفت قرار بررسی مورد ارقام و آمار از استفاده با متغیرها بین علی روابط جامعه، های واقعیت با

 پانل مدل و پویا پانل اقتصادسنجی روش و استنتاجی آمار از استفاده با تئوریها، با تطبیق از پس

ARDL  به توجه با گرفت قرار آزمون مورد شده ارائه های فرضیه اثبات یا رد ایویوز افزار نرم در 

 .گرفت قرار پذیرش مورد تحقیق های فرضیه تمام مدل تخمین نتایج
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 مقدمه-1

 نیازمند استفاده کنندگان، برای مناسب مبنای یک عنوان به مالی گزارشگری چارچوب

 میتوان دلیل همین به و نداشته مستقیم دسترسی آن به مالکان که بوده از ساختارهایی استفاده

 موجود نظارتی کارهای و ساز بخشید. ارتقا را اطالعات کیفیت مختلف، از ابزارهای استفاده با

 نقش مالی، گزارشهای کیفیت افزایش برای مناسب داخلی کنترلهای کنار وجود در شرکت در

 متخصص افراد وجود همچنین. میکند ایفا استفاده کنندگان اطمینان افزایش سطح در اهمیتی با

 ایجاد از جلوگیری و داخلی کنترلهای کیفیت افزایش بر میتواند داخلی نیز حسابرسان مانند

 سطح افزایش کنار در اخیر هایسال در شرکتها رشد .یاری کند ساختارها این در ضعف

 ایجاد به منجر فعالیتها کلیه بر مالک و مستقیم مدیر نظارت توانایی کاهش و آنها فعالیت

. است گردیده مالی هایگزارش با دررابطه مشکالتی خصوص در سرمایه گذاران برای نگرانی

 (.1399)فریدی،

 انجام متنوعی اقدامات گذاری خودسرمایه مخاطرات کاهش دنبال به مالکان و سهامداران 

 سالهای در همین راستا در. نمایند کسب اطمینان خود منافع به شرکت دستیابی از تا داده

 ایجاد رسواییهای وجود این با نمودند. مستقل حسابرسان خدمات از استفاده به اقدام گذشته

 از فسادهای برخی از جلوگیری و کشف در حسابرسی حرفه ناتوانی و اخیر سالهای در بزرگ

برای  تالش نتیجه در و یافته کاهش گروه این فعالیت به اعتماد که شده منجر یافته سازمان

 مهمی بخش عنوان به نیز نظارتی نهادهای. است یافته افزایش نیز دیگر مناسب اقدامات انجام

 اقدامات میکنند، فعالیت سهامداران حقوق از حراست و حفظ منظور به که بازار سرمایه از

 داخلی حسابرسان خدمات از استفاده اقدامات، این نتیجه در و داده انجام این راستا در مختلفی

 در الزاماتی دلیل همین نمودند به پیشنهاد مناسب راهکار عنوان را به حسابرسی کمیته و

 موضوع این که ارائه شده شرکتها به داخلی حسابرسان خدمات از استفاده برای اخیر سالهای

 استقبال توجهی مورد قابل میزان به موضوع ایند. گرد سهامداران مخاطرات کاهش به منجر

 بازار فعال در شرکتهای از توجهی قابل بخش که میدهد نشان هابررسی و گرفته قرار شرکتها

آیا  که موضوع این تعیین وجود این با .میبرند بهره داخلی حسابرسان خدمات از سرمایه

 آیا اینکه و داده افزایش را بازار مالی گزارشهای به اعتماد میزان داخلی حسابرسان عملکرد

 شده انجام هایپژوهش به توجهی قابل میزان به است، برخوردار الزم کیفیت از این گزارشها

 داخلی حسابرسان مختلف هایویژگی که بوده آن بیانگر پژوهشگران بستگی دارد بررسی
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 حسابرسان خدمات از استفاده نتیجه در و داده قرار تاثیر تحت را خدمات آنها کیفیت میتواند

 .است بوده سهامداران دغدغه عنوان به شرکت نیاز متناسب با هایویژگی دارای داخلی

 در کاری تجربه تحصیالت، سطح که دهد می نشان حوزه این در شده انجام هایپژوهش

 گرفته نظر در مهمی عوامل به عنوان میتواند داخلی حسابرسی و مستقل حسابرسی حوزه

 این بررسی به پژوهش در این دلیل همین به .بخشد می بهبود را حسابرسی کیفیت که شده

 مهم کارهای و ساز از یکی عنوان به شرکت داخلی هایاست کنترل شده پرداخته موضوع

د. میکن ایفا اطالعات کیفیت در مهمی نقش مالی گزارشگری بهبود زمینه در موجود نظارتی

 بهبود به منجر میتواند کنترلها این و بروزرسانی بهبود داخلی کنترلهای کیفیت افزایش

 (.1399)نصیری، شود جلوگیری های شرکتدارایی از استفاده سو از و شده مالی گزارشهای

 میتواند این موضوعات، بهبود خصوص در کافی تخصص دارای افراد از استفاده دلیل همین به

 دارای حسابرسان داخلی اینکه به توجه باد. ده افزایش آنرا اثربخشی و افزوده آن کیفیت بر

 داخلی بوده هایکنترل اجرای و طراحی خصوص در کافی تخصص همچنین و تجربه و توان

 هستند، دارا شرکت داخلی هایفعالیت بر نظارت اعمال برای مناسبی سازمانی جایگاه از و

 و دانش افزایش کنار در شرکت سازمانی ساختار در آنها حضور که دارد وجود این فرض لذا

 نتیجه در و داشته مناسبی اثرات داخلی کنترلهای کارکرد بهبود بر افراد، میتواند این تخصص

 بر مجموع در .بیافزاید آن اثربخشی بر نهایت در و داده ارتقا داخلی را کنترلهای کارکرد

 و تجربه توان دارای داخلی حسابرسان اینکه به توجه با گرفته، صورت بررسیهای نتایج اساس

جایگاه  از و بوده داخلی هایکنترل اجرای و طراحی خصوص در کافی تخصص همچنین و

 فرض این لذا هستند، دارا شرکت داخلی فعالیتهای بر نظارت اعمال برای مناسبی سازمانی

 این تخصص و دانش افزایش کنار در شرکت سازمانی ساختار در آنها حضور دارد که وجود

 کارکرد نتیجه در و داشته مناسبی اثرات داخلی کنترلهای بهبود کارکرد بر میتواند افراد،

  .(1397)نظری، بیافزاید آن اثربخشی بر در نهایت و داده ارتقا را داخلی کنترلهای

کوتاه مدت  یاثر گذاربا در نظر گرفتن توضیحات یاد شده در تحقیق حاضر به موضوع 

منتخب  یشرکتها ینقد یهاییبر دارا سکیر تیریو مد یداخل یهاو بلند مدت کنترل

پرداخته خواهد شد که برای این منظور مطابق با  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

قاله پایه تحقیق سه الگوی رگرسیونی به صورت مجزا تخمین زده می شود و جهت بررسی م
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 PMGهای نقدی شرکت از روش اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت متغیرها بر دارایی

 استفاده خواهد شد.

 مبانی نظری تحقیق -2

 داخلی کنترل های -2-1

 » کنترل « مفهوم هرچند میخورد چشم به حسابرسی و حسابداری نوشتارهای در اغلب

 فایول هنری بار نخستین میرسد نظر به .است مدیریتی نظریه های از برگرفته واژه ی کنترل

 که است حالی در ایند. کاربر به مدیران وظایف از یکی به اطالق برای را واژه ی کنترلر

 درباره ی گذشته سال سی در مدیریت مضامین به مربوط نوشتارهای درصد از 91 حداقل

 مدیریت وظایف از یک به عنوان را کنترل آنکه ضمن همگی آنها. بحث کرده اند کنترل مفهوم

 نظریه پرداز دراکر، پیتر حتی. نکرده اند بحث یک شکل به اما هیچکدام کردند شناسایی

 خود مدیریت اصول کتاب در اود. کر اجتناب کنترل کلمه ی استفاده از در عمداً نیز مدیریت،

 تصدیق و سنجش آزمون، برای عمومی به طور داخلی کنترل های درگذشته،: کرد عنوان

 صحت درستی از اطمینان به منظور اریحسابد و مالی هایداده اطالعات و تراکنشها،

 در سریع های پیشرفت اینترنت، ظهور با. گرفتندمی مورداستفاده قرار مالی گزارشگری

 کنترل و جامع کیفیت مدیریت نظیر مفاهیمی تولیدی و انعطاف پذیر فرایندهای فناوری،

 مهندسی نیازمند خود که شده رقابتی و صحنه ای پیچیده به تبدیل وکار کسب محیط کیفیت،

 چنین منظر ازت. اس کسب وکار نوین برقراری الگوهای جهت وکار کسب فرایندهای مجدد

 جنبه های تمام تصدیق و سنجش آزمون، نیز جهت داخلی کنترل نظام های ساختاری، تغییر

 د.گیرن مورداستفاده قرارمی شرکت، مدیریتی و عملیاتی

 های نقدی دارایی -2-2

تعریف دارایی های نقدی ، دارایی هایی است که به راحتی و به سرعت به پول نقد تبدیل 

مقدار زیادی( از ارزش خود را از دست بدهد.با می شوند. دارایی در طی فرآیند نباید هیچ )یا 

 توجه به اکثرا مقاالت دارایی های نقدی دارایی های سریع نیز نامیده میشوند.

 دارایی های نقدی شامل موارد زیر است:

 حساب های دریافتی )پول بابت کار شما(
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 پول نقد )در دست یا در حساب حساب کسب و کار شما(

 یه گذاری(سپرده تقاضا )نوعی سرما

 بیمه پیش پرداخت )در صورت انصراف ، پول خود را پس می گیرید(

روز به بلوغ می رسند )به عنوان مثال سهام ،  90سرمایه گذاری هایی که در کمتر از 

 اوراق قرضه ، صندوق های سرمایه گذاری ، صندوق های بازار پول(

شخص( در نظر گرفته می  دارایی ها هر چیزی با ارزش مالی برای یک کسب و کار )یا

شوند. یک تجارت از دارایی های خود برای تولید کاالهای خود یا ارائه خدمات خود استفاده 

 می کند. دارایی های فعلی دارایی های نقدی هستند.

دارایی های جاری معموالً دارایی های نقدی هستند. دارایی های جاری به معنای دارایی 

ط مشاغل مصرف می شود یا به پول نقد تبدیل می شود. هایی است که طی یک سال توس

در صورت وجود شرایط اضطراری که به پول نقد نیاز دارد ، مانند از دست دادن مشتری 

اصلی و نداشتن جریان نقدی کافی برای پرداخت قبض های خود ، داشتن دارایی های نقدی 

ل نقد است که به هیچ تبدیلی برای یک کسب و کار مهم است. نقدی ترین دارایی فعلی ، پو

نیاز ندارد. دارایی های ثابت خریداری شده برای استفاده طوالنی مدت ، مانند ابزار یا سخت 

افزار کامپیوتر ، تبدیل کردنشان به پول نقد بسیار دشوارتر است. به عنوان مثال ، یک طراح 

را پرداخت کند.  گرافیک مشتری اصلی خود را از دست می دهد. او باید قبض های خود

وی می تواند از پس انداز خود )دارایی فعلی( استفاده کند یا هارد اکسترنال خود )دارایی 

ثابت( را بفروشد. از آنجا که دسترسی به پس انداز آسان تر است و جایگزینی آن راحت تر 

است و همچنین باعث ایجاد مشکل در کارش نمیشود او از پس از انداز خود هزینه 

 (.1399د)تورجی،میکن

 ریسک -2-3

 آن وجود انواع و ریسک از متفاوتی تعاریف بانکی، های فعالیت تنوع و گستردگی دلیل به

 سازد منحرف را دارد انتظار گذار سرمایه آنچه از حاصل نتیجه بتواند که ایپدیده هر دارد اما

 اطمینان عدم علت به که خطری از است عرف عبارت زبان در ریسک میشود. نامیده ریسک

 باشد، بیشتر اطمینان عدم این میزان هرچه و آید می پیش در آینده ای حادثه وقوع مورد در

 قرار خطر معرض را »در ریسک وبستر، است. فرهنگ زیادتر ریسک می شود اصطالحاً گفته
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سرمایه  بالقوه زیان را ریسک نیز سرمایه گذاری لغات .فرهنگ  کرده است گرفتن« تعریف

می  عایدی هرگونه در نوسانات را داند. گالیتز ریسک می است، محاسبه قابل ذاری کهگ

 برای یک شاخص آینده احتمالی تغییرات که می کند  روشن را این مطلب مذکور داند.تعریف

 دارد تغییرات امکان بنابراین، .   می سازد مواجه ریسک با را ما منفی چه و مثبت خاص، چه

 شده، ارائه کمّی تعاریف اساس مارکویتز بر هری بار، اولین .شود زیان یا انتفاع موجب

 دیدگاه . کرد معرفی ریسک برای 2عددی شاخص عنوان به را ای دوره معیار چند انحراف

دارد  .هیوب  توجه منفی نوسانات جنبه به تنها که دارد وجود ریسک خصوص در نیز دیگری

 .(2019تعریف می کند  )فیشوف، دادن سرمایه دست از یا درآمد کاهش احتمال را ریسک

 پیشینه تحقیق -4

 تحقیقات خارجی -4-1

 ضعف بر داخلی حسابرسان ویژگیهای اثر"عنوان با پژوهشی (در2021تحقیق دریس )

 تخصص، جمله از شرکت داخلی حسابرسان مختلف ویژگی اثر بررسی به "کنترلهای داخلی

 طراحی داخلی کنترلهای ضعف بر رسمی حسابداران جامعه در عضویتو  تجربه تحصیالت،

 طریق از نتایج تحلیل و تجزیه برای نیاز مورد اطالعات همین منظور به .پرداختند شده

 مورد و شده استخراج بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکت 3430 مالی صورتهای

 دادههای بر مبتنی رگرسیون الگوی از اطالعات تحلیل و تجزیه برای .گرفته است قرار استفاده

 افزایش که میدهد نشان آزمون معناداری سطح بررسی از حاصل و نتایج شده استفاده ترکیبی

 .میدهد افزایش را داخلی کنترلهای ضعف و داخلی کیفیت حسابرسان تعداد

و افشای ضعف شرکت های نقدی  داراییدر پژوهشی به بررسی ارتباط بین  (2020میک )

دهد در مقایسه با های پژوهش نشان میاست. یافته پرداختهیونان های داخلی کنترل

هایی که اظهارنظر مردود کنترل شرکت کنند،هایی که اظهارنظر مقبول دریافت میشرکت

خود مشاهده  های نقدی داراییکنند، کاهش قابل توجهی را در میزان داخلی را دریافت می

 کنند. می

گذاری بیش از در پژوهشی به بررسی رابطه بین کنترل داخلی و سرمایه(2020سونی )

اند. این پژوهش بر مبنای هپرداخت ویتنامهای حد با خطرپذیری )ریسک( اعتباری شرکت
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است.  2019تا  2010در بازۀ زمانی  ویتنامهای بورس اوراق بهادار کشور اطالعات شرکت

دادن اثبات آزمون است، روش اساسی در این پژوهش، ترکیب تجزیه و تحلیل نظری با نشان

کنترل  ددر حالی که از الگوی رگرسیون خطی نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دا

 گذار است.ها تأثیرگذاری بیش از حد بر ریسک اعتباری شرکتداخلی و سرمایه

را بررسی  مالیهای شرکت دارایی( رابطۀ مدیریت اثربخش ریسک و بهبود 2020) فانیش

های عمدۀ مدیریت اثربخش ریسک مقررات، خواستۀ کردند. براساس این پژوهش، محرک

های اصلی کسب وکار بودند. نتایج نشان داد ریسک در فعالیت صاحبان منافع و رقابت

سازمان نقش مهمی دارد و بهبود عملکرد با سطح بلوغ مدیریت اثربخش ریسک و سطح 

 .سر وکار دارد و بهبود دارایی مشارکت صاحبان منافع در مدیریت اثربخش ریسک

ت با اشخاص وابسته و در پژوهشی به بررسی رابطه بین معامال(1400)و همکاران  بیانی

به این منظور،  کنندۀ نهایی پرداختند.شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل

 1393های در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شدهشرکت پذیرفته 65اطالعات مربوط به 

ت مربوط شکاف بین حق کنترل و حق مالکی دهدشده است. نتایج پژوهش نشان می 1399تا 

 کنندۀ نهایی با معامالت با اشخاص وابسته رابطۀ منفی و معناداری دارد.به سهامدار کنترل

تأثیر  داخلی کنترل های از نوین مباحثی بررسی به تحقیقی (در1399) مرادی و همکاران

 .پرداختند مالی شگری گزار بهبود بر کار و کسب محیط در داخلی کنترلهای اثربخشی گزارش

 می شده حسابرسی مالی صورت های همراه به مدیریت گزارشهای که دهند می نشان نتایج

 .کنند تضمین را کوچک شرکتهای در مالی گزارشگری توانند کیفیت

 هایداراییهای داخلی را با در پژوهشی ارتباط میان کنترل(1399) همتی و همکاران

بررسی کردند. دورۀ زمانی این  گذاریی سرمایهگذاری و کارای، شامل حجم سرمایه نقدی

های است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین کنترل 1397تا  1390های پژوهش سال

 رابطۀ معناداری وجود دارد. نقدی هایداراییداخلی و 

را در سطح عملکرد  دارایی نقدی( تأثیر مدیریت مؤثر ریسک و 1399) نصیری و همکاران

ها با مدیریت جامع ریسک در ها بررسی کردند. بدین منظور رابطۀ عملکرد شرکتشرکت

دهندۀ وجود رابطۀ صنایع خودرو و دارو بررسی و ارزیابی شده است. نتایج آزمون نشان

 .ها با مدیریت جامع ریسک استشرکت داراییمثبت معنادار بین 
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 دارایی نقدیررسی رابطۀ بین مدیریت اثربخش ریسک و ( با ب1399) صابری و همکاران

شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند دو متغیر از عوامل مدیریت های پذیرفتهشرکت

شرکت، رابطۀ مثبت دارد.  داراییاثربخش ریسک یعنی رقابت صنعت و اندازۀ شرکت با 

یعنی عدم اطمینان محیطی و  درمقابل دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت اثربخش ریسک

 .نظارت هیأت مدیره با عملکرد شرکت، رابطه ندارد

های های داخلی مؤثر در شرکتدر پژوهشی به بررسی کنترل (1398) و همکاران بیانی

اند. برای تجزیه و تحلیل آماری از گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل پرداختهسرمایه

استفاده شده  SPSSافزار ای )نسبت( با استفاده از نرملههای میانگین و آزمون دوجمآماره

مدیره، نامۀ معامالت ازسوی هیئتاست. نتایج پژوهش موجب ارائۀ فهرستی )تصویب آیین

عامل و...( از وسیلۀ مدیرای معامالت و انطباق آن با دفاتر بهتفکیک وظایف، بررسی دوره

 گذاری شده است.های سرمایههای داخلی مؤثر در شرکتکنترل

 فرضیه تحقیق-3

ی بورسی در کوتاه مدت و هاشرکت نقدی هایداخلی بر دارایی هایفرضیه اول :کنترل

 بلند مدت تاثیر معنادار دارد.

ی بورسی در کوتاه مدت و هاشرکت نقدی هایبر دارایی ریسک فرضیه دوم :مدیریت 

 بلند مدت تاثیر معنادار دارد.

ی بورسی در هاشرکت نقدی هایبر دارایی گذاری سرمایه رشد فرضیه سوم :میانگین 

 کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معنادار دارد.

 روش تحقیق -4

 روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی

 تحلیلی –روش تحقیق از جهت روش استنتاج: توصیفی 

 روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی

می باشد و در قالب روش  (Panel Dataپانل ) نوع داده ها در این پژوهش به صورت

ها گفته ای از دادههای تابلویی به مجموعههای اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. داده

( که اغلب Nشود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی )می

( مورد بررسی قرار T)شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص بصورت تصادفی انتخاب می
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نامند. سری زمانی می -های مقطعیهای تابلویی یا دادهداده آماری را داده N*Tگرفته باشند، 

های مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار های دادهبه عبارتی دیگر، اگر ویژگی

-این دلیل که داده شود. بههای تابلویی نامیده میگیرند، ساختار شکل گرفته مشاهدات، داده

 باشد، بکارگیریمی های سری زمانی و مقطعیهای تابلویی در برگیرنده هر دو جنبه  داده

تر های آن متغیرها را توصیف کند، پیچیدههای توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگیمدل

د و های سری زمانی است )زراء نژاهای مقطعی یا دادههای استفاده شده در دادهاز مدل

های تابلویی، ابتدا یک مقطع خاصی در نظر در روش تجزیه و تحلیل داده (.1384انواری، 

مقطع در دوره زمانی مورد نظر  Nهای متغیرهای مربوط، برای تمامی شود و ویژگیگرفته می

T توان متغیرهایی ها در هر مقطع الزم نیست و همچنین میشود. برابری تعداد دادهبررسی می

 (.2010که در یک مقطع برای دوره زمانی مورد بررسی ثابت باشند )نرالو، داشت 

 قلمرو موضوعی

 بر ریسک مدیریت داخلی و هایقلمرو موضوعی این پژوهش عبارتست از کنترل

 شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقدی هایدارایی

 قلمرو زمانی

 می باشد. 1399تا  1392از سال بازه زمانی تحقیق حاضر نیز 

 قلمرو مکانی

 قلمرو مکانی این تحقیق نیز عبارتست از بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران

 جامعه و نمونه آماری

 بورس سازمان شده در رفتهیپذ یهاشرکت جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه

 پژوهش حاضر انتخاب می کنیم  که تعدادی از آنها را در اوراق بهادار تهران

 نمونه ما با توجه به شرایط انتخاب نمونه که شامل:

 اسفند ماه باشد. 29های مالی منتهی به صورت -

 گذاری یا هلدینگ نباشد.های سرمایهجزو شرکت -

 ها وجود نداشته باشد.های آنای در فعالیتوقفه -

 ها و ابزار گردآوری اطالعات:روش

 عات در تحقیق حاضر به صورت اسنادی، کتابخانه ای می باشد.گردآوری اطال
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باشد. در این ای برخوردار میآوری اطالعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژهجمع

گیری ای با بهرهپژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه

جایی که شود. از آنها استفاده میایان نامهاز کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین و پ

اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در 

های مالی های مورد نیاز از صورتباشد، دادههای مالی حسابرسی شده شرکتها میصورت

زمان بورس و اوراق های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات وابسته به ساموجود در سایت

های جامع اطالع رسانی ناشران، مرکز پردازش بهادار و شبکه کدال )ره آور نوین(، سیستم

های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی اطالعات مالی ایران و لوح

 استخراج شده است.

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:-5

( الگوهای 2020اساس مقاله پایه چن و همکاران )جهت آزمون فرضیه های تحقیق بر 

 رگرسیونی تحقیق به شرح زیر است:

 مدل رگرسیون اول برای آزمون فرضیه اول:
𝑳𝑵𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝑪𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑪𝑭𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑪𝑭_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑻_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑬𝑮𝒊,𝒕 + 𝜷𝟗𝑨𝑮𝑬𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟎𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟐𝑹&𝑫𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟑𝑴&𝑨𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟒𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 

 مدل رگرسیون دوم برای آزمون فرضیه دوم:
𝑳𝑵𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑵𝑷𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟓𝑪𝑭𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑭_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑻_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑬𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟗𝑨𝑮𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟎𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟐𝑹&𝑫𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟑𝑴&𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟒𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 سوم: مدل رگرسیون سوم برای آزمون فرضیه
𝑳𝑵𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑵𝑾𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟓𝑪𝑭𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑭_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑻_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑬𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟗𝑨𝑮𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟎𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟐𝑹&𝑫𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟑𝑴&𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟒𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 

Cash پول نقد معادل تقسیم بر کل دارایی :  

SOE هستند شرکت سهام %5 از بیش مالک که سهامدارانی مالکیت : درصد 
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افشای ضعف کنترل  : که متغیر موهومی است که توسطICQشدت ضعف کنترل داخلی 

به خود می گیرد. این متغیر در گزارش  0های داخلی عدد یک، در غیر این صورت عدد 

 ضعف نقاط تنها حسابرسی گزارش در به اینکه توجه های حسابرسی منعکس می گردد. با

 نقاط همه ارائه از و می گردد ارائه شرط بند عنوان به شرکت داخلی های کنترل بااهمیت

 دراین گردد، می پرهیز است پرداخته آن ها به مدیریت نامه در قبال حسابرس که ضعف

 با ضعف نقاط عنوان به داخلی های کنترل های ضعف به مربوط شرط بندهای همه تحقیق

 داخلی کنترل بااهمیت های ضعف تعداد .است شده گرفته نظر در داخلی های اهمیت کنترل

 دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های حسابرسی شرکت گزارش در

 ضعف بااهمیت های ضعف از منظور این تحقیق، در بنابراین است. شده استخراج تحقیق

 طرف بر مالی سال طی ومعموال کند می اشاره آن به گزارشش در حسابرس که است هایی

 حساب در های موجود ضعف مثال عنوان به گردد. نمی برطرف موارد برخی در و شود می

به  مربوط که مواردی مثال عنوان به یا مالیات ها، دارایی کاال، موجودی دریافتنی، های

 خود سطح در و شرکت های حساب سطح در ها ضعف این و است مدیره هیئت تصمیمات

 .وجود دارند شرکت

NPهای باشد. هنگامی که کاهش ارزش داراییمی ها= شاخص ناپایداری مالی شرکت

عنوان متغیر شاخص در مطالعات متعدد بههایش باشد. این یک شرکت بیشتر از سمت بدهی

را  هاهای مختلف استفاده شده است. مقادیر بیشتر این شاخص ثبات شرکتریسک در مدل

 دهد.افزایش می

SIZEها دارایی دفتری ارزش : اندازه شرکت: لگاریتم 

LEV اهرم مالی شرکت :i  در سالt  

 بر کل  فروش میتقس شکل فرو راتییبر اساس تغ:  (GROWTHنرخ رشد شرکت )

 شود.ی میریاندازه گ سال قبل

Age.سن شرکت، لگاریتم سالهای تاسیس شرکت می باشد : 

R&D هزینه :R & D 

Div :به دنبال کار لی و زائو، پرداخت سود سهام به عنوان نماینده ای برای ؛ تقسیم سود

متغیر ساختگی است که ، سود تقسیم سیاستسیاست سود سهام شرکت به کار رفته است. 



 

...داخلی هایکنترل مدت بلند و مدت کوتاه گذاری اثر بررسی   

 

379 

 

یک است و در غیر این صورت  مقدار آن دندر صورتی که شرکت ها، سود سهام را توزیع کن

 .صفر است

CF سال گذشته ضرب شده با جریانهای نقدی سال گذشته 3: میانگین رشد نقدینگی طی 

CAPEXهزینه سرمایه بر اساس دارایی های شرکت : 

Re_VOL: ماهانه در سال قبل انحراف معیار بازده سهام 

CF_VOL: سال گذشته ضرب شده با جریانهای  3رشد نقدینگی طی  معیار انحراف

 نقدی سال گذشته

SGE: تجهیزات به کل دارایی 

NWC :میانگین رشد سرمایه گذاری 

M&A: مالیات کسر از پس( زیان) سود 

 تجزیه و تحلیل آماری -6

 تطبیق منظور به که می باشد، تحلیلی_توصیفی  نوع از حاضر تحقیق در رفته کار به روش

 ارقام و آمار از استفاده با متغیرها بین علی روابط جامعه، های واقعیت با اقتصادی تئوری های

 روش و استنتاجی آمار از استفاده با تئوریها، با تطبیق از پس و می گیرد بررسی قرار مورد

 ارائه فرضیه های یا اثبات در نرم افزار ایویوز رد ARDLاقتصادسنجی پانل پویا و مدل پانل 

 گرفت قرار آزمون مورد شده

 است آن بیانگر تأخیری استفاده می شود. اثرات ARDLدر مطالعه حاضر از مدل پانل 

 .شد خواهد ظاهر آینده روزهای و و امروز در آن اثر کند، تغییر امروز X مقدار اگر که

  توزیعی وقفه با هایمدل به معروف شوند،می ارائه تأخیری اثرات بررسی برای که هاییمدل

 هایوقفه با توضیح خود روش ها،بررسی این برای هاروش جدیدترین از یکی که هستند

 Autoregressive Distributed Lag عبارت مخفف ARDL مدل. است ARDL یا توزیعی

 مستقل متغیرهای سایر و متغیر این هایوقفه تأثیر تحت وابسته متغیر مدل، این در. باشدمی

 .دارد قرار

 است: زیر قراربه مدل کلی شکل

𝒀𝐢𝐭 = 𝛂1 + 𝛂2𝒀𝐭−𝟏 + ∑ 𝛃𝐢 𝐗𝐢𝐭 + 𝐗𝐢𝐭−𝟏 + 𝒆𝒊𝒕    

 :است زیر قرار به ARDL(1,1) مدل سادگی برای و مثال عنوانبه



 

 

1401پاییز ، 3، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

380 

 

𝒀𝐢𝐭 = 𝛂1 + 𝛂2𝒀𝐭−𝟏 + 𝛂𝟑𝐗𝐢𝐭 + 𝛂𝟒𝐗𝐢𝐭−𝟏 + 𝒆𝒊𝒕    

 هایوقفه با وابسته متغیر رگرسیون راست سمت در شود،می مالحظه که گونههمان

 .دارد وجود متفاوت هایوقفه با مستقل متغیرهای یا متغیر همچنین و مختلف

 داشته مختلف مستقل متغیر چندین رگرسیون، راست سمت در که صورتی در ضمناً

 مثالً. گرددمی لحاظ ترتیب به  ARDL مدل نگارش در متغیرها از هرکدام وقفه میزان باشیم،

 ,ARDL(a) صورتبه را  ARDL مدل آنگاه باشیم، داشته X1, X2, X3 خود مدل در اگر

b, c, d نوشت خواهند. 

 نتیجه یافته ها -7

 آمار توصیفی -7-1

های مهمی همچون انقالب کنیزی و پول گرایان و انقالبدر چند دهه اخیر، علم اقتصاد 

ها تحوالت شگرفی را در نحوه تفکر و ... را پشت سرگذاشته است. هر یک از این انقالب

اند. در زمینه های اقتصادی بوجود آوردهبینش مسائل اقتصادی و چگونگی الگوسازی پدیده

انباشتگی مشهور  انقالب پایاییو هماقتصادسنجی نیز انقالب جدیدی رخ داده است که به 

های جعلی یا کاذب آغاز گردید. منجر به ای به نام رگرسیوناست. این انقالب که با پدیده

شود که تحوالت زیادی در الگوهای اقتصادسنجی شد. یک سری زمانی وقتی پایا نامیده می

ل زمان ثابت بماند و میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طو

ها در چه مقطعی از زمان که در نظر گرفته شود همانند باشد ) مهم نباشد که این شاخص

 .(1378نوفرستی، 

های ترکیبی، باید آزمون ریشه ها با استفاده از مدل رگرسیون و دادهقبل از آزمون فرضیه

رها در طول آزمون اطمینان واحد در مورد تمام متغیرها انجام گیرد تا از ایستا بودن متغی

حاصل شود، بر اثر غیر ایستا بودن متغیرها، برآورد الگوهای اقتصادسنجی به وسیله این 

 شود.متغیرها، باعث ایجاد رگرسیون کاذب می

های بین های زمانی اقتصادی غیرساکن هستند و رگرسیونتعداد بسیار زیادی از سری

های دیکی ( . به طور سنتی ، آزمون1974جر و نیوبلدآنها عموماً جعلی یا ساختگی است )گرن

برای تشخیص وجود  (PP)و فیلیپس و پرون   (ADF)فولر تعمیم یافته  -، دیکیDFفولر  –

های ترکیبی یک اند از آنجایی که دادههای سری زمانی به کار گرفته شدهریشه واحد در داده
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های ریشه واحد اذعان دارند که شوند لذا طبیعی است که آزمونبعد زمانی را شامل می

ه های مربوط بهای ترکیبی نسبت به آزمونهای ریشه واحد معرفی شده برای دادهآزمون

از قدرت و صحت بیشتری برخوردار هستند )لوین  ADFو  DFهای سری زمانی از قبیل داده

 (.1992و لین، 

کنند، های حدی را پیچیده میهای ریشه واحد سری زمانی که توزیعدر مقایسه با آزمون

 دهند که دارای توزیع حدی نرمال هستندهای را ارائه میهای ریشه واحد پانلی آمارهآزمون

های مختلف ریشه واحد پانلی، دو آزمون که توسط لوین و (. از میان آزمون2005)بالتاجی ،

تر رایج ] IPSمعروف به [( 2003آی ام و دیگران )  ] LLCمعروف به [( 2002دیگران  )

شوند . این آزمونها مبتنی بر یک تصریح دیکی ای به کار گرفته میهستند و به طور گسترده

فولر به شکل رابطه زیر را  -تصریح دیکی LLCباشند. آزمون می (ADF)یافته  فولر تعمیم –

 دهد: مبنا قرار می

∆𝒚𝒊𝒕 = 𝜶𝒚𝒊𝒕 + ∑ 𝜷𝒊𝒋 + ∆𝒚𝒊𝒕−𝒋+𝑿𝒊𝒕
′ 𝜹 + 𝜺𝒊𝒕

𝒑𝒊

𝒋=𝟏

 

های انتخابی برای انجام آزمون تعداد وقفه𝑷𝒊دهد.دوره زمانی را نشان می tمقطع و  iکه 

ADF و𝑿𝒊𝒕
کند که فرض می LLCکند آزمون بردار متغیرهای برونزای مدل را بازنمایی می ′

در بین همه مقاطع یکسان است فرضیه صفر و مقابل در آزمون  (𝜶)ضریب خود رگرسیون 

:𝑯𝟎ریشه واحد فوق عبارتند از:  𝛂 = :𝑯𝟏دارد( و  )یعنی ریشه واحد وجود 𝟎 𝛂 < 𝟎 

مبتنی بر یک معادله  LLCباشد( بطور خالصه آزمون )به معنای عدم وجود ریشه واحد می

شاخص است که از اجزاء اختالل به دست آمده از برآورد دو رگرسیون کمکی تشکیل 

 شود:می

∆𝒚𝒊𝒕 = ∑ 𝜷𝒊𝒋∆𝒚𝒊𝒕−𝒋+𝑿𝒊𝒕
′ 𝜹 + 𝒆𝒊𝒕                                   

𝒑𝒊

𝒋=𝟏

 

𝒚𝒊𝒕−𝟏 = ∑ 𝜷𝒊𝒋∆𝒚𝒊𝒕−𝒋+𝑿𝒊𝒕
′ 𝜹 + 𝑽𝒊𝒕

𝒑𝒊

𝒋=𝟏

 

( به کمک  �̂�𝒊𝒕 و�̂�𝒊𝒕پسماندهایی که از تخمین این معادالت به دست می آیند )یعنی  

 𝑺𝒊در تصریح فوق ،  (ADF)فولر تعمیم یافته  –انحراف معیارهای برآورده شده از هردیکی 

 شوند:استاندارد سازی می
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�̃�𝒊 = (
�̂�𝒊𝒕

𝑺𝒊
⁄ ) 

�̃�𝒊 = (
�̂�𝒊𝒕

𝑺𝒊
⁄ ) 

 شود:در نهایت معادله شاخص به صورت رابطه زیر فرموله می
 �̃�𝒊𝒕 = 𝜶�̃�𝒊𝒕 + 𝜼𝒊𝒕 

LLC  برای𝛂  تخمین زده شده(�̂�)  از این تصریح، که برطبق فرضیه صفر به طور مجانبی

 کنند:تعدیل شده ذیل را ایجاد می tباشد آماره دارای توزیع نرمال می

  

𝒕𝜶
∗ =

𝒕𝜶 − (𝑵�̃�)𝑺𝑵
�̃�−𝟐𝒔𝒆(�̂�)𝝁𝒎�̃�

∗

𝝈𝒎�̃�
∗ → 𝑵  (𝟎, 𝟏) 

�̃�استاندارد برای   tآماره  𝒕𝜶که  = 𝑻 − (∑ 𝑷𝒊/𝑵) − 𝟏   ,    �̂� =𝒊   ،�̂�𝟐  

به  �̂�𝟐باشد. می �̂�خطای استاندارد  �̂�و  (𝜼)واریانس حاصله از جزء خطا معادله شاخص 

 شود :صورت معادله زیر تعریف می

�̂�𝑵 =
𝟏

𝑵
∑

�̂�𝒚𝒊

�̂�𝜺𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

باشد دو جزء باقی می iیک برآورد کرتل از انحراف استاندارد بلند مدت مقطع  �̂�𝜺𝒊که 

𝝁𝒎�̃�مانده 
𝝈𝒎�̃�و  ∗

باشند از طرف دیگر اجزاء تعدیل برای میانگین و انحراف استاندارد می ∗

 باشد:مبتنی بر تخمین رگرسیون زیر می IPSآزمون 

∆𝒚𝒊𝒕 = 𝜶𝒊𝒚𝒊𝒕−𝟏 + ∑ 𝜷𝒊𝒋∆𝒚𝒊𝒕−𝒋 + 𝝁𝒊𝒕

𝒑𝒊

𝒋=𝟏

 

دهد که به طور اجازه می (𝜶𝒊)، این آزمون به ضرایب خودرگرسیون LLCبرخالف آزمون

باشد که آزادانه در بین مقاطع متغیر باشند. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود ریشه واحد می

 شود:به صورت زیر نوشته می

:𝑯𝟎                                     ها(                             i)برای همه   𝜶𝒊 = 𝟎 

ها در پانل ناایستا ر این است که حداقل یکی از سریدر حالی که فرضیه مقابل بیانگ

 توان آن را به صورت زیر نمایش داد:هستند و می

𝑯𝟏 :           {
𝜶𝒊 = 𝟎
𝜶𝒊 < 𝟎

           
𝒇𝒐𝒓   𝒊 = 𝟏, 𝟐, … 𝑵𝟏

𝒇𝒐𝒓   𝒊 = 𝑵𝟏 + 𝟏, 𝑵𝟏 + 𝟐, … , 𝑵
        𝟎 < 𝑵𝟏 ≤ 𝑵 

عضوی از مقاطع ایستا باشند، فرضیه صفر  (𝑵𝟏)ای بنابراین در صورتی که زیر مجموعه

واحد فردی به صورت  Nهای ریشه واحد را برای ( آزمون2003شود آی ام و دیگران )رد می
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 𝒕𝒊𝑻مقطعی  ADFهای را به عنوان میانگین ساده آماره t-barمجاز انجام داده و سپس آماره 

𝜶𝒊که به منظور آزمون فرضیه   t-barکنند آماره ها، تعریف می = ( به کار 9در تصریح )  𝟎

 توان به صورت معادله زیر نشان داد:شود را میگرفته می

  𝒕 − 𝒃𝒂𝒓𝑵𝑻 =
(∑ 𝒕𝒊𝑻

𝑵
𝒊=𝟏 (𝑷𝒊,𝜶𝒊)

𝑵
 

 باشند.، می i.i.dها نوفه سفید  𝒕𝒊𝑻کنند که آنها فرض می

آزمون ریشه واحد لوین لین چو، از مناسبترین آزمونها برای بررسی پایا بودن است که 

 ( درج گردیده است. 1-4نتایج آزمون در جدول )

 : نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش1-4جدول 

 نتیجه آزمون احتمال LLCآماره متغیرها

AGE -7.89921 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

CAPEX -14.8458 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

CF -30.3345 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

CFVOL -189.470 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

DIV -28.1693 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

GROWTH -17.5137 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

ICQ -16.6257 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

LEV -6.06056 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

LNCASH -7.54833 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

MA -26.4531 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

RD -27.9751 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

RETVOL -8.61950 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

SEG -34.2607 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 
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SIZE -135.490 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

SOE -36.9307 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

NP -25.8997 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

NWC -31.8411 0.0000 
 متغیر پایا است

I(0) 

 منبع : یافته های تحقیق

شود با توجه به این که سطح احتمال محاسبه همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

بدست آمده نشان می دهد همه متغیرها در  0.05شده برای همه متغیرهای تحقیق کمتر از 

پایا هستند. )فرضیه صفر مبنی بر عدم پایایی برای متغیرها رد شده در نتیجه  LEVELسطح 

 متغیرها پایا می باشند.(

 آماراستنباطی -7-2

 مدل رگرسیونی اول:

جهت آزمون فرضیه اول رگرسیون مربوط به این آزمون به صورت زیر تخمین زده می 

 شود:

 مدل رگرسیون اول برای آزمون فرضیه اول:
𝑳𝑵𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝑪𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟓𝑪𝑭𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑭_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑻_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑬𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟗𝑨𝑮𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟎𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟐𝑹&𝑫𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟑𝑴&𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟒𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 پانل برای مدل رگرسیونی اول ARDL روش به الگو تخمین از حاصل نتایج ؛ 1 شماره جدول

 شرکت بعنوان متغیر وابسته( نقدی های)دارایی

Selected Model: ARDL (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1) 

 متغیرها

Long Run Equation 

Coef. Std. Err. t P>|z| 
 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب

SIZE 0.573246 0.167946 3.413280 0.0008 

ICQ 0.286550 0.086628 3.307833 0.0010 

GROWTH -0.160041 0.046553 -3.437850 0.0007 

LEV 0.855505 0.276131 3.098190 0.0040 

CF 0.524890 0.122282 4.292458 0.0000 



 

...داخلی هایکنترل مدت بلند و مدت کوتاه گذاری اثر بررسی   

 

385 

 

CFVOL 0.949780 0.196248 4.839688 0.0000 

RETVOL 0.413697 0.106967 3.867528 0.0001 

SEG -0.539622 0.117064 -4.609644 0.0000 

AGE -0.387961 0.077975 -4.975470 0.0000 

SOE -0.007057 0.000856 -8.245662 0.0000 

CAPEX 0.212527 0.090308 2.353357 0.0356 

RD -0.393667 0.142781 -2.757139 0.0201 

MA -0.642607 0.230948 -2.782475 0.0200 

DIV -0.631234 0.195603 -3.227118 0.0019 

 Short Run Equation متغیرها 

COINTEQ01 -0.341549 0.101256 -3.375249 0.0009 

D(SIZE) 0.496421 0.175702 2.825358 0.0069 

D(ICQ) 0.332052 0.090912 3.652455 0.0003 

D(GROWTH) -0.157389 0.047692 -3.300113 0.0010 

D(LEV) 0.897400 0.289110 3.104009 0.0041 

D(CF) 0.445697 0.128276 3.474516 0.0005 

D(CFVOL) 0.996291 0.153410 6.494303 0.0000 

D(RETVOL) 0.329059 0.136048 2.418698 0.0234 

D(SEG) -0.356254 0.142352 -2.502627 0.0202 

D(AGE) -0.417364 0.091048 -4.584000 0.0000 

D(SOE) -0.008403 0.001530 -5.491917 0.0000 

D(CAPEX) 0.120152 0.031329 3.835169 0.0001 

D(RD) -0.158886 0.075984 -2.091051 0.0419 

D(MA) -0.433451 0.159418 -2.718959 0.0218 

D(DIV) -0.027478 0.009527 -2.884224 0.0184 

C 0.302654 0.030356 9.970154 0.0000 

 eviewsمنبع : خروجی نرم افزار 

استفاده شده  tدار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره  برای بررسی معنی

 به صورت زیر خواهد بود:  tاست. فرضیه صفر در آزمون  
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جدول  tبه دست آمده با  tبرای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره 

محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه  %95در سطح اطمینان  N-Kکه با درجه آزادی 

  (جدول بزرگتر باشد tمحاسبه شده از   Tقدرمطلق 
kN

tT
−


,

2

|| 

مقدار عددی تابع  ،) 

( رد می شود. در این حالت با ضریب 0Hآزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر )

دار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط بین  ( معنی1ضریب مورد نظر )  %95اطمینان 

 دارد. متغیر مستقل و وابسته 

بعنوان متغیر  که تقاضای حسابرس مستقل  ARDL نتایج حاصل از تخمین مدل پانل

وابسته در نظر گرفته شده است، نشان می دهد که ضرایب متغیرها در بلند مدت معنا دار 

 بوده، عالئم آنها مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد. 

 فرضیه اول:

 در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر داخلی هایفرضیه اول تحقیق مبنی بر کنترل

 دارد که به صورت زیر بازنویسی می شود : معنادار تاثیر مدت بلند و دتم کوتاه

H0= بلند و مدت کوتاه در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر داخلی هایکنترل 

 رد.ندا معنادار تاثیر مدت

H1 =بلند و مدت کوتاه در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر داخلی هایکنترل 

 دار معنادار تاثیر مدت

مطابق با احتمال محاسباتی برای این متغیر که در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 

می باشد می توان نتیجه گرفت فرضیه  0.05می باشد و این احتمال کمتر از  0.0003و   0.0010

 اهکوت در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر داخلی هایصفر رد شده و در نتیجه کنترل

 دارد و این نشان می دهد فرضیه اول تحقیق تایید می شود. معنادار تاثیر مدت بلند و مدت

آنچه در الگوی تصحیح خطا بیش از همه حائز اهمیت است ضریب جمله تصحیح خطا 

(ECMt-1 است و این ضریب برابر  )می باشد، که سرعت تعدیل فرآیند عدم  -0.341549

تعادل است. همانطور که مالحظه می شود، این ضریب معنادار و دارای عالمت منفی است. 

درصد از انحراف تابع دارایی  87بدین معنی که اگر از یک دوره به دوره بعدی حرکت کنیم، 

ره تصحیح می های نقدی شرکت از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در یک دو
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شود. بنابراین، حرکت به سمت تعادل با سرعت متوسطی برای شرکتهای منتخب صورت می 

 گیرد. 

 مدل رگرسیونی دوم:

جهت آزمون فرضیه دوم رگرسیون مربوط به این آزمون به صورت زیر تخمین زده می 

 شود:

 مدل رگرسیون دوم برای آزمون فرضیه دوم:
𝑳𝑵𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑵𝑷𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑮𝑹𝑶𝑾𝑻𝑯𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟓𝑪𝑭𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑭_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑻_𝑽𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑺𝑬𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟗𝑨𝑮𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟎𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟏𝑪𝑨𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟐𝑹&𝑫𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟏𝟑𝑴&𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟏𝟒𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 
ARDL روش به الگو تخمین از حاصل نتایج: 2شماره جدول پانل برای مدل رگرسیونی دوم   

شرکت بعنوان متغیر وابسته( نقدی های)دارایی  

Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1) 

 متغیرها
Long Run Equation 

Coef. Std. Err. t P>|z| 

 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب

SIZE 0.106604 0.020692 5.151821 0.0000 

NP -0.408043 0.056132 -7.269314 0.0000 

GROWTH -0.204690 0.089165 -2.295631 0.0300 

LEV 0.381218 0.074073 5.146531 0.0000 

CF 0.237776 0.086521 2.748188 0.0054 

CFVOL 0.078470 0.021217 3.698436 0.0000 

RETVOL 0.380087 0.068221 5.571415 0.0000 

SEG -0.016839 0.006021 -2.796881 0.0049 

AGE -0.110132 0.055542 -1.982849 0.0491 

SOE -0.371010 0.045698 -8.120335 0.0000 

CAPEX 0.319158 0.058288 5.475566 0.0000 

RD -0.016559 0.007091 -2.335214 0.0355 

MA -0.483512 0.071280 -6.783245 0.0000 

DIV -0.288743 0.100192 -2.881899 0.0040 

 Short Run Equation متغیرها

COINTEQ01 -0.235516 0.085117 -2.762255 0.0053 

D(SIZE) 0.141679 0.027859 5.085530 0.0000 

D(NP) -0.442456 0.066494 -6654123 0.0000 
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D(GROWTH) -0.276170 0.096685 -2.856400 0.0042 

D(LEV) 0.334108 0.093332 3.579772 0.0003 

D(CF) 0.318554 0.087143 3.655551 0.0001 

D(CFVOL) 0.076822 0.023725 3.238037 0.0011 

D(RETVOL) 0.413142 0.069053 5.982970 0.0000 

D(SEG) -0.014838 0.006607 -2.245690 0.0378 

D(AGE) -0.120704 0.060604 -1.991677 0.0487 

D(SOE) -0.403483 0.056364 -7.158523 0.0000 

D(CAPEX) 0.413976 0.073704 5.616675 0.0000 

D(RD) -0.187219 0.067270 -2.787588 0.0108 

D(MA) -0.107655 0.045222 -2.385228 0.0300 

D(DIV) -0.034628 0.006430 -5.385230 0.0000 

C 0.305260 0.058288 5.237120 0.0000 

 eviewsمنبع : خروجی نرم افزار 

 فرضیه دوم:

 در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر فرضیه دوم تحقیق مبنی بر مدیریت ریسک

 که به صورت زیر بازنویسی می شود :دارد  معنادار تاثیر مدت بلند و مدت کوتاه

 0H =بلند و مدت کوتاه در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر ریسک مدیریت 

 .ندارد معنادار تاثیر مدت

 1H =بلند و مدت کوتاه در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر ریسک مدیریت 

 .دارد معنادار تاثیر مدت

مطابق با احتمال محاسباتی برای این متغیر که در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 

می باشد می توان نتیجه گرفت فرضیه  0.05می باشد و این احتمال کمتر از  0.0000و   0.0000

 کوتاه در بورسی هایشرکت نقدی هایدارایی بر ریسک صفر رد شده و در نتیجه مدیریت

 دارد و این نشان می دهد فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. معنادار تاثیر تمد بلند و مدت

آنچه در الگوی تصحیح خطا بیش از همه حائز اهمیت است ضریب جمله تصحیح خطا 

(ECMt-1 است و این ضریب برابر  )می باشد، که سرعت تعدیل فرآیند عدم  -0.235516

تعادل است. همانطور که مالحظه می شود، این ضریب معنادار و دارای عالمت منفی است. 

درصد از انحراف تابع دارایی  23بدین معنی که اگر از یک دوره به دوره بعدی حرکت کنیم، 

در یک دوره تصحیح می های نقدی شرکت از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو 
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شود. بنابراین، حرکت به سمت تعادل با سرعت متوسطی برای شرکتهای منتخب صورت می 

 گیرد.

 گیرینتیجه -8

و  مدیران گذاران، سرمایه برای اطالعاتی نمودن فراهم مالی گزارشگری اصلی هدف

 با عملیات رابطه در منطقی تصمیمات اتخاذ جهت سایرین و دولت، اعتباردهندگان کارکنان،

 اقتصادی و های تجاری فعالیت از معقولی درک که افرادی برای باید اطالعات .است شرکت

 وضعیت درخصوص سرمایه گذاران که اهمیتی به توجه با .باشد اتکا قابل و فهم قابل دارند،

 عوامل عنوان به پیوست و گزارشهای مالی های صورت وضعیت بررسی، دارند بازدهی

 بینی پیش برای مزبور اطالعات زیرا .برخوردار است باالیی اهمیت از آتی بازدهی بر اثرگذار

 دلیل به .گیرد می قرار استفاده مورد آتی مالی اطمینان وضعیت عدم یا اطمینان و زمان ، مقدار

 مکانیزمی عنوان به را حسابداری توان می مدیران و میان مالکان اطالعاتی تقارن عدم وجود

 نتیجه که نمود، تعریف آن از بیرون به سازمان درون از مفید و اطالعات مربوط انتقال جهت

،  بهتر تصمیمات اخذ یعنی امر این .باشد می گذاران سرمایه توسط بهتر اتخاذ تصمیمات آن

 جامعه می کل رفاه افزایش به منجر نهایت در و بهادار اوراق بازارهای عملکرد بهبود باعث

 متغیرهای مختلف بین رابطه ، خارجی و داخلی از اعم زیادی، تحقیقات تاکنون .گردد

 حسابداری به اهمیت توان می تحقیقات این انجام با .اند داده قرار بررسی مورد را حسابداری

 پیش متغیرهای بین رابطه ای اگر بهتر، عبارت به  برد پی فرایند این از حاصل اطالعات و

 فاقد صورت این غیر در و آن مفید از حاصل اطالعات و حسابداری باشد، داشته وجود گفته

 سهام، قیمت به سود نسبت اندازه، متغیرهایی همچون که دهند می نشان ها یافته .است ارزش

 صاحبان حقوق بازار ارزش به دفتری نسبت ارزش و سهام قیمت به نقدی جریان نسبت

 .کند می بینی پیش  ای سرمایه های دارایی قیمت گذاری مدل از بهتر را سهام بازده سهام،

 وضعیت بررسی در تواند می سهام بازده بر اثرگذار مالی و غیر مالی متغیرهای بررسی بنابراین

 ثابت های دارایی در تغییرات وضعیت بررسی .شود واقع مفید سهام آن بازده و شرکت آتی

 از .است برخوردار بسزایی اهمیت از هستند ها شرکتآتی  توسعه و رشد اصلی منابع از که

 ثابت های دارایی افزایش طریق از شرکت یک های توسعه فعالیت برای عمده های روش

 استفاده و ( سهام )انتشار سرمایه افزایش دیگر، شرکت توسط یک شرکت تحصیل به توان می
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 دارایی توسعه با که است این توجه قابل و مهم نکته اما نمود، اشاره ها و بدهی اعتبارات از

که  حالی در یابد؛ می کاهش عادی غیر طور به زمان طول در شرکت بازده ثابت شرکت، های

 غیر به طور شرکت بازده زمان طول در که شود می باعث شرکت ثابت های دارایی در کاهش

 گذاری حجم سرمایه آن تبع به و شرکت های دارایی کاهش های روش از .یابد افزایش عادی

 به سهام سود و پرداخت بدهی پرداخت باز سهام، بازخرید به توان می ثابت های دارایی در

در بیش از دو دهۀ گذشته مدیریت  مدیریت ریسک سازمانینمود. اشاره شرکت سهامداران

گذاران، نهادهای قانونها رشد کرده است و سهامداران، سرعت در سازمانریسک سازمانی به

ها از مدیریت ریسک و کنترل بندی برای ادارۀ بهتر امور شرکتهای رتبهای و سازمانحرفه

ای نسبتاً جدید است و تعدادی از مدیریت ریسک سازمانی پدیده.کنندداخلی استفاده می

ها صمیماند که مدیران ریسک چگونه بر پردازش تمطالعات هنوز در صدد بررسی این موضوع

( بیان 2001گذارند؛ اما مدیریت ریسک سازمانی چیست؟ دیکنسون )در سازمان تأثیر می

کند که مدیریت ریسک سازمانی رویکردی سیستماتیک و یکپارچه از مدیریت کل می

( بیان 2003روست. وربروگ و همکاران )هایی است که یک شرکت با آنها روبهریسک

های شرکت است؛ انی تالش برای مدیریت تمام ریسککنند که مدیریت ریسک سازممی

کند مدیریت، هدف درواقع، مدیریت ریسک سازمانی ساختاری مسئولیتی دارد که کمک می

( 2006) استولز و نوکو. دهد انجامهای شرکت است کردن ارزش داراییکه حداکثر -خود را 

ها در چهارچوبی مۀ ریسکدر آن ه که است روشی سازمانی ریسک مدیریت دارندمی اظهار

( مدیریت ریسک سازمانی را 2015شود. وو و همکاران )هماهنگ و راهبردی مشاهده می

دنبال دانند که بههای موجود در یک سازمان میرویکردی یکپارچه برای مدیریت ریسک

 هاستهای مقابله با این ریسکمؤثرترین راه

های ترکیبی، باید آزمون ریشه رگرسیون و دادهها با استفاده از مدل قبل از آزمون فرضیه

واحد در مورد تمام متغیرها انجام گیرد تا از ایستا بودن متغیرها در طول آزمون اطمینان 

حاصل شود، بر اثر غیر ایستا بودن متغیرها، برآورد الگوهای اقتصادسنجی به وسیله این 

حاکی   ون پایایی متغیرهای پژوهشنتایج آزم شود.متغیرها، باعث ایجاد رگرسیون کاذب می

بدست  0.05از آن بود که سطح احتمال محاسبه شده برای همه متغیرهای تحقیق کمتر از 

 پایا هستند LEVELآمده نشان می دهد همه متغیرها در سطح 
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از  کارایی تخمین های به می توان متغیر، دو بین هم انباشتگی رابطه کشف صورت در

مشکل  ناپایا، زمانی سری های وجود به رغم حالت این در که یافت دست الگو عوامل

 مدت خواهد بلند تعادلی معادله شده، زده تخمین معادله و داشت نخواهیم را جعلی رگرسیون

هم  رابطۀ نبودن بر مبنی صفر ، فرض0.05بود با توجه به پایین بودن سطح معنی داری از 

 می دهند و گواهی متغیرها همگرایی وجود بر ونآزم و است رد متغیرها قابل میان انباشتگی

 آنها بین بلند مدت رابطه و بوده هم انباشته بلندمدت برای هر کدام از رگرسیونها در متغیرها

 .دارد وجود
 ؛ نتیجه فرضیه ها3جدول 

 نتایج فرضیه ردیف

 نقدی هایداراییداخلی بر  هایبررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل 1

 ی بورسیهاشرکت

 پذیرش

 نقدی هایبر دارایی ریسک بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت 2

 ی بورسیهاشرکت

 پذیرش

 هایدارایی گذاری بر سرمایه رشد بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت میانگین 3

 ی بورسیهاشرکت نقدی

 پذیرش

 

 منابع -9
 معیارهای اقتصادی و شرکت راهبری نظارتی برخی ابزارهای ( رابطه1390) .امیر احمدپور، رسائیان

 .72-53دانش حسابداری  عملکرد ارزیابی مالی و

 تأثیرآن و مستقل دیدگاه حسابرسان از داخلی های کنترل نظام اثربخشی ( ارزیابی1397ادیبان،رامین)

 سرمایه و توسعه .حسابرسی فرآیند بر

( حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق 1395رضا )علی اسعدی 

 .151-129صص   1395، 15بهادار تهران مجله راهبرد مدیریت مالی، سال چهارم، شماره 

 در مدیران عملکرد ها و دیدگاه هدایت مالی های ( شیوه1387احمد ) ، مهرگان و علی اشرف زاده،

 .96-85مالی.صص  فصلنامه تحقیقات 12و  11سهامداران شماره ثروت افزایش جهت

 شرکت های عملکرد بر مالکیت ساختار تاثیر ( بررسی1391ژیال) محمدعلی،حسن زاده  اعتمادی 

 .ایران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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های حاکمیت شرکتی و  ( بررسی ارتباط بین مکانیزم1395بادآور نهندی یونس و احمدلو حمزه )

  1395، پاییز 31اعتبار سودهای گزارش شده فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 

 .50ص 

، نقاط ضعف کنترل داخلی و عملکرد 1396تختایی, نصراله؛ محمد لرستانی و محمد حیدری کایدان، 

کت علمی پژوهشی نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، کردستان، شر شرکت،

 دانشگاه کردستان-امید پژوه آتیه کردستان 

( مطالعه تاثیرنوع صنعت برروی روابط حاکمیت شرکتی و بهره 1394جعفری فرزین و همتی حسن )

 .26-7صص   1394، پاییز 34وری شرکت ها. نشریه مدیریت بهره وری، شماره 

 ل کنتر اهمیت با ضعف نقاط بر تاثیرگذار عوامل ،(1394) ، محمد. نژاد حسین زهره،. حاجیها

 حسابرس، و مالی حسابداری نامه ،پژوهش حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش داخلی،

 119-137صفحه/ 62شماره/ 7سال

 هنگام به بر داخلی حسابرسی عملکرد کیفیت نقش بررسی ،(1393)، آزاده. رفیعی زهره،. حاجیها

 نامه ،پژوهش حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش مستقل حسابرس گزارش بودن

 24  شماره, 6  دوره  حسابرس، و مالی حسابداری

( رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت 1395حسینی سید علی و حقیقت  سرور )

داری، های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله تحقیق حساب

 .128-103صص   1395، زمستان 23سال ششم، شماره 

( بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و هییت مدیره با مدیریت سود : 1391خدادادی و تاکر )

 .83مجله تحقیق های مدیریت شماره 

-71و حسابرسی  حسابداری های بررسی .تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته های شرکت در

86. 

( اثر نوع مالکیت بر عملکرد مالکیت نوع شرکت های پذیرفته شده در 1389فروغی و احمدی )

 بورس اوراق بهادار، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .حسابرسی کمیته اعضای دیدگاه از داخلی اثربخشی حسابرسی بر مؤثر ( عوامل1399فریدی،مراد)

 25 .حسابرسی و حسابداری بررسیهای

( بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی 1395کاظمی حسین و سعادتی نژاد زهره )

 .74ص   1395، زمستان 32وری فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره  با بهره

امه ( بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای بورس، پایان ن1388محمدی فرهناز، قنبری )

 .65-36: صص 95کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. شماره 
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 هیات اعضای غیر موظف نسبت و افشا کیفیت حسابرسی، کمیته های ( ویژگی1399مرادمند،شاپور)

 حسابداری تجربی پژوهشهای .مدیره

( بررسی مقایسه ای تاثیر کوته بینی مدیریت و مدیریت سود بر 1393مرادی جواد و باقری هادی )

صص   1393، تابستان 76ازده سهام فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ب

229-250. 

( بررسی پیامدهای کوته بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی 1395مرادی جواد و کشاورز فاطمه )

 ، زمستان86و فرضیه جریان های نقد آزاد. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 

 .527ص   1395

 منظور کاهش به شرکتی راهبری نظام کارهای و ( اثربخشی ساز1390صفرزادهد) هاشم، مهرانی 

 .75 -61ک 8مدیریت؛  حسابداری .نمایندگی های هزینه

 بر تأکید با مالی گزارشگری حاکم بر داخلی های کنترل الزامات ( رویدادکاوی1399نصیری،جمال)

 13حسابرسی و حسابداری دانش .حسابرسی کمیته نقش

 سازمان کنترل و ریسک عملکرد مدیریت در داخلی حسابرسی اثربخشی ( بررسی1397نظری،صابر)

 دولتی سازمانهای مدیریت .دولتی های

 در پذیرفته شده های شرکت عملکرد بر مالکیت ( تاثیر ساختار1387احسان ) کرمانی محمد، نمازی

 .100- 83 -15های حسابرسی و حسابرسی :  بررسی .تهران بهادار اوراق بورس
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