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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت
اقالم تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .کیفیت اقالم تعهدی ،متغیر وابسته و
ضعف کنترل داخلی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است 9 .معیار مختلف حاکمیت شرکتی شامل
مکانیسم های مدیریتی و ساختار مالکیت به عنوان متغیرهای تعدیلگر بکارگرفته شده است .به منظور محاسبه
متغیرهای تحقیق از دادههای  959شرکت در بازه زمانی سالهای  9991تا  9991استفاده شد .پژوهش از نوع
کاربردی ،توصیفی و همبستگی است .آزمون فرضیهها به کمک مدلهای رگرسیونی نشان میدهد که بین ضعف
کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .و استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت
مدیره ،سهام شناور آزاد و درصد مالکیت نهادی تأثیر منفی ضعف کنترل داخلی بر کیفیت اقالم تعهدی را تضعیف
میکنند و در مقابل ثبات مدیرعامل شرکت و تمرکز مالکیت موجب تشدید تاثیر ضعف کنترل داخلی در شرکتها
میشوند.
واژههای كلیدی :ضعف کنترل داخلی ،کیفیت اقالم تعهدی ،حاکمیت شرکتی.

 -9دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایرانSolmazfarazdaghi@yahoo.com .
 -2استادیار ،گروه حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول) Sina.Kheradyar@gmail.com
 -9استادیار ،گروه حسابداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایرانMnfazel2@gmail.com .
 -4استادیار ،گروه حسابداری ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایرانMstlargani@gmail.com .
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 -1مقدمه
رسواییهای حسابداری و سقوط شرکتهایی نظیر
انرون و ورلدکام در اوایل قرن  29سرانجام منجر به
تصویب قانون ساربینز اکسلی در آمریکا گردید .دو
بخش عمده این قانون یعنی بخشهای  912و  414به
بحث در مورد کنترل های داخلی و مسئولیت مدیران
در مورد این کنترلها و گزارشگری مالی میپردازد.
این بخشها پس از الزم االجرا شدن منجر به این
شدند که مدیران شرکتهای تحت پوشش این قانون
باید در گزارشهای ساالنه ،کنترلهای داخلی و
ضعف های عمده آن را افشاء نمایند .همچنین آنها
باید اثربخشی و کفایت کنترلهای داخلی را نیز تأیید
نمایند .البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که
اگرچه شرکتهای دارای یا بدون افشای ضعف کنترل
داخلی )ICWs(9ممکن است انگیزههای گوناگونی برای
تهیه و ارائهی گزارش کنترل داخلی )ICRs(2داشته
باشند ،آنها همگی میتوانند از افشاء داوطلبانهی
 ICRsبرای کاهش عدم تقارن اطالعات استفاده کنند.
ممکن است شرکتهای بدون  ICWsانگیزههای قوی
برای ارائهی  ICRsداشته باشند تا بتوانند کیفیت سود
برتر را آشکار کنند و خودشان را از شرکتهای دارای
 ICWsمتمایز نمایند .از طرف دیگر ،چه عواملی به
شرکتهای دارای  ICWsانگیزه میدهد تا  ICRsرا
فراهم کنند ،با توجه به اینکه افشاء  ICWsمیتواند
سیگنالهای منفی به بازار ارسال کند؟ نظریهی
نمایندگی بیان میکند که اگر یک شرکت  ICWsرا
افشاء نکند ،ممکن است سرمایهگذاران تصور کنند که
مدیران سعی دارند اخبار بد را پنهان نمایند .درنتیجه،
این شرکت از طریق هزینهی باالترِ حقوق صاحبان
سهام یا پاداش کمتر مدیریت مجازات میشود .در
مقابل ،اگر این شرکت تصمیم بگیرد اطالعات  ICWرا
ارائه دهد و مقیاسهایی را برای اصالح  ICWsمعرفی
کند ،سرمایهگذاران افشاء داوطلبانهی  ICWsرا
بهصورت نمادی از صداقت و یکپارچگی مدیریت و
همچنین نشانهی تمایل مدیریت برای ارتقاء کنترل
داخلی میبینند .همچنین اصالح ضعف کنترل داخلی
می تواند باعث بهبود آگاهی دهندگی اقالم تعهدی
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غیراختیاری ( )NDAگردد (وؤ و همکاران.)2199 ،9
افشای ضعف کنترل داخلی اطالعات سودمند و
جدیدی را برای مشارکت کنندگان بازار فراهم میکند.
اطالعات افشا شده در رابطه با ضعف کنترل داخلی
سیگنال و عالئم منفی به سرمایهگذاران مخابره
می کند و باعث مطلع شدن از بی اعتمادی در کیفیت
اطالعات مالی و در صالحیت و شایستگی مدیریت
میگردد (همرسلی و همکاران .)2112 ،4بر اساس
نظریه عاملیت (کارگزاری) و نظریه عدم تقارن
اطالعات ،افشای اطالعات کنترل داخلی شرکتهای
پذیرفته شده در بازار سرمایه راهکاری مهم برای
سهامداران جهت بررسی ایفای نقش پاسخگویی
مدیریت است .شرکتهای با کنترل داخلی ضعیف تر،
ممکن است فاقد یک نظام سنجش کیفیت قوی و
کارکنان ساعی و کار آمد باشند؛ بنابراین ،هزینه ها و
منافع آنها را نمی توان با اطمینان و قابلیت اتکا باال
اندازهگیری نمود .در نتیجه ،در چنین شرایطی احتمال
تقلب در اطالعات مالی توسط مدیران و مدیریت سود
افزایش خواهد یافت .پس چنین فرض میشود که
کیفیت کنترلهای داخلی به صورت معکوس با
مدیریت سود در ارتباط است (یینگ.)2191 ،5از
طرفی باید توجه داشت که افراد در جامعه به طور
ذاتی درصدد افزایش منافع شخصی خود بوده و
مدیران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و عالقه مندند
در راستای حداکثر کردن منافع شخصی ،رفاه
اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود ،تصویر مطلوبی
از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر
افراد ذینفع ارائه نمایند .مشکل اینجاست که در برخی
موارد الزام افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش
منافع سایر ذینفعان از جمله سهامداران نیست .در
حقیقت این امر بیانگر عدم همسویی میان منافع
مدیران و سایر گروههای ذینفع در واحد تجاری است.
لذا ،با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران
و مالکان ،مدیران واحدهای تجاری میتوانند از انگیزه
الزم برای مدیریت سود به منظور حداکثر کردن منافع
خود برخوردار باشند (باس و فیلیپس .)2191 ،1در این
میان در تحقیقات متعدد ،نقش مکانیسمهای حاکمیت
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شرکتی به عنوان عوامل مؤثر در افزایش کیفیت
گزارشگری مالی شرکتها ثابت شده است و تأثیرات

گزارش موارد با اهمیت ساختار کنترل داخلی منطبق
بر استاندارد حسابرسی است و عالوه بر موارد ذکر شده

بالقوهای که بر تصمیمات شرکتها دارند غیر قابل
انکار است .در همین راستا و به منظور تکمیل مبانی
نظری مرتبط با کنترلهای داخلی و راههای کاهش
ضعف در کنترل داخلی شرکتها در جهت افزایش
کیفیت گزارشگری مالی ،تحقیق حاضر به دنبال
پاسخگویی به سوال اساسی زیر است:
تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شامل
ویژگیهای هیئتمدیره و ساختار مالکیت بر رابطه ی
بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی
شرکتها چگونه است؟
ساختار مقاله در ادامه به این صورت است :ابتدا
پیشــینه تحقیقات مرتبط و سپس فرضیهها بیان
میشود .به روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.
در ادامه یافتههای پژوهش ارائه شده و در نهایت
نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق ارائه میگردد.

عمدتا با دو هدف زیر تهیه میشود:
 -9بهبود روابط با مدیریت -2 ،پیشنهاد خدمات
مالیاتی و مدیریتی که موسسات حسابرسی قادر به
ارائه آن هستند (زارعی.)9929،
از اینرو نامه مدیریت نمیتواند جایگاه قانونی
گزارش نقاط ضعف را مطابق آنچه قوانین برخی
کشورها تعیین کردهاند ،بگیرد .علیرغم طراحی و
اجرای مناسب کنترلها حسابرسان تالش میکنند تا
ضعفهای بااهمیت در طراحی کنترلها و انجام
آزمونهایی در مورد اجرا یا عدم اجرای کنترلها را
کشف نمایند .روشهای رایج در این زمینه شامل پرس
وجو اغلب مبتنی بر پرسش نامهها و دیگر روشهای
چک لیستی ،نمودگرهای تجزیه و تحلیل مستند
سازی متنی مشاهدات ،شناخت سیستم و برخی
رسیدگیهای مستند میباشد .حسابرسان سعی دارند
ضعفهای بااهمیت در اثربخشی عملیات کنترلها را از
طریق اجرای آزمون کنترل برطرف نمایند .انجام
ازمون را وقتی کافی می گوییم که ریسک ناتوانی در
کشف در سطح پایین باشد .در این زمینه ،یک مدل
ریسک مناسب برای حسابرسی کنترل داخلی به
حسابرسان در زمینه تعیین میزان اثربخشی عملیات
کنترلها کمک میکند .براساس بند  49استاندارد
شماره  41حسابرسی ایران ،حسابرس مستقل موظف
است در اولین فرصت ممکن ،رده مناسبی از مدیریت
را از نقاط ضعف با اهمیت موجود در طراحی یا
عملکرد سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی که با
آنها برخورد کرده است آگاه کند .ضعفهای نظام
کنترل داخلی از جمله مشکالت مبتال به اکثریت
قریب به اتفاق واحدهای اقتصادی کشور اعم از
خصوصی و دولتی است هر ساله این واحدها و در
نهایت ،اقتصاد کشور از ضعف کنترلهای داخلی
متحمل خسارت و زیانهای قابل توجه و سنگینی
میشود .در راستای مطالب فوق میتوان به اهمیت
بررسی بیشتر در زمینه عواملی که میتواند تاثیرات

گزارش ضعف كنترل داخلی در ایران
در کشور ما به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار
در راستای ماده95دستورالعمل پذیرش بورس اوراق
بهادار تهران اقدام به انتشار پیش نویس دستورالعمل
کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران کرده است برطبق این ماده
مدیریت مسئول ارزیابی اثر بخشی کنترل داخلی است
و باید در مورد نتایج ارزیابی کنترل داخلی گزارش
تهیه کند (دستورالعمل سازمان بورس اوراق
بهادارتهران .)9999،در بیشتر موارد ضعفهای کنترل
داخلی که توسط حسابرس گزارش میشود ،در نامه
مدیریت آورده میشود و به مدیریت ابالغ میشود اما
بین ضعفهایی که در نامه مدیریت وجود دارد با
ضعفهایی که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی
افشا میشود تفاوتی وجود دارد نوع دوم ضعفها
ضعفهای بااهمیت کنترل داخلی هستند که بدلیل
اهمیتشان در متن گزارش حسابرس افشا
میشوند(.پوریا نسب و مهام .)9911 ،نامه مدیریت
اختیاری است و شکل استاندارد مشخص ندارد ولی
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منفی ضعف کنترل داخلی در شرکتها را کاهش دهد،
پی برد.
 -2پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
وانگ و همکاران ،) 2192( 1در تحقیقی به بررسی
ارتباط بین ارتباطات سیاسی ،کنترل داخلی و ارزش
شرکت پرداختند .نتایج نشان داد پایان ارتباطات
سیاسی منجر به کاهش تقریبا  2درصدی ارزش سهام
برای شرکتهای خصوصی میشود و کنترلهای
داخلی تأثیر منفی واکنش قیمت به از دست دادن
ارتباط را کاهش میدهد .در بررسی بیشتر نتیجه
گرفتند که سیستم کنترل داخلی میتواند یک کانال
مفید برای حفاظت از ارزش شرکت در شوکهای
سیاسی باشد .جی و همکاران  ،)2191(2نیز در
تحقیقی با بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه
ضعفهای کنترل داخلی و کیفیت سود به این نتیجه
رسیدند که کیفیت سود ،با استفاده از اقالم تعهدی
اختیاری ،به طور قابل توجهی با افشای داوطلبانه
ICWارتباط دارد .همچنین هر دو مورد  ICWمرتبط و
غیرمرتبط با حسابداری ،کیفیت سود را تحت تأثیر
قرار میدهند .منسا ،)2191(9با بررسی رابطه بین
افشای اطالعات مربوط به کنترلهای داخلی و راهبری
شرکتی نشان داد که اغلب شرکت افشای کافی از
اطالعات مربوط به کنترلهای داخلی در گزارشهای
مالی خود ندارند .و استقالل اعضا هیئت مدیره موجب
میشود که عالوه بر اینکه کیفیت افشای اطالعات
بهبود یابد ،شفافیت در اطالعات نیز افزایش یابد .وانگ
و همکاران ،)2191( 91به بررسی تأثیر ساختار مالکیت
بر رابطه بین کیفیت کنترلهای داخلی و مدیریت
سود پرداختند .آنها نشان دادند که کنترلهای
داخلی با کیفیت باال میتواند از فعالیتهای واقعی
مدیریت سود جلوگیری نماید .این نتیجه در
شرکتهای غیر دولتی در مقایسه با شرکتهای دولتی
99
بیشتر قابل مشاهده است .فاستر و شستری
( ،)2199با بررسی ضعفهای با اهمیت در سیستم
کنترلهای داخلی و مدیریت سود بعد از تصویب قانون
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ساربنز آکسلی نشان دادند که شرکتهای دارای
ضعفهای با اهمیت در سیستم کنترلهای داخلی ،به
میزان بیشتری اقدام به مدیریت سود کردهاند .بالسام و
همکاران ،)2192( 92در تحقیقی با عنوان مشوقهای
حقوق صاحبان سهام و ضعفهای کنترل داخلی به
این نتیجه رسیدند که بیشتر ضعفهای کنترل داخلی
در سطح شرکت با انگیزههای فراهم شده توسط
صاحبان سهام به شدت محدود شده اما این ضعفها
در ارتباط بیشتر با انگیزههای مدیران است .نتایج
تحقیق جانستون و همکاران )2199(99نشان از آن
دارد که کنترلهای داخلی با ارتقاء مکانیزمهای
حاکمیت شرکتی و ویژگیهای مختلف مدیریت تقویت
میشود .هویتاش و همکاران ،)2199( 94نیز در
تحقیقی با بررسی رابطه بین نقاط ضعف کنترلهای
داخلی و پاداش مدیر ارشد امور مالی نشان دادند که
معیارهای غیر مالی مانند نقاط ضعف کنترل داخلی در
تعیین پاداش مدیران تأثیرگذار هستند .آنها ثابت
کردند افشای نقاط ضعف کنترل داخلی نشان دهنده
ضعف در عملکرد مدیریت است و شرکتهایی با تجربه
قوی مدیریتی بعد از افشای نقاط ضعف شاهد کاهش
بیشتر در پاداش هستند .استفنز )2119( 95استدالل
کرد که کمیتههای حسابرسی با اعضای شایستهتر
توانایی بیشتری برای کشف  ICWsدارند .این مطالعه
نشان داد که کمیتههای حسابرسی باکیفیتتر
بیکفایتیهای کنترل داخلی را بیشتر افشاء میکنند.
در چین ،کمیتهی حسابرسی یکی از مهمترین
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی است .ژانگ و
همکارانش )2111( 91نتایج مشابهی را یافت کردند
مبنی بر اینکه شرکتهایی با کمیتههای حسابرسی
باکیفیتتر  ICWsکمتری دارند .آشباگ و
همکارانش )2111( 91دریافتند که در آمریکا،
شرکتهای دارای سهامداران نهادی انگیزههای
بیشتری برای اصالح  ICWsدارند زیرا تهدیدِ افزایش
نظارت و خطر دادرسی بیشتری را از سوی عوامل
خارجی احساس میکنند .با توجه به نقشی که
کمیته ی حسابرسی در کنترل داخلی ایفا میکند،
کریشنان ) 2115( 92شواهدی را ارائه داد مبنی بر
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اینکه شرکتهایی که کمیتههای بازرسی کارآمدتری
دارند با تخصص حسابداری مالی بیشتر در کمیتهی
حسابرسی اندازهگیری میشوند و مشکالت کمتری
درزمینهی کنترل داخلی دارند .و چان و همکاران
( )2115تحقیقی با عنوان " مدیریت سود و بازده
جمعی از شرکتها که ضعفهای بااهمیت کنترل
داخلی را طبق بند 414از قانون ساربینز  -اوکسلی
افشا میکنند" انجام دادند .نتایج نشان داد مدیریت
سود آنها بیشتر و بازده سود آنها در مقایسه با
شرکت های دیگر کمتر است .نتایج تحقیق حاکی از
آن است که شرکتهایی که نقاط ضعف بااهمیت
کنترل داخلی خود را افشا میکنند بازده و سود
کمتری دارند.

99

پیشینه داخلی تحقیق
ولی زاده الریجانی و همکاران ( ،)9991با مطالعه
رابطه بین افشای گزارش کنترلهای داخلی حاکم
برگزارشگری مالی ،هزینههای نمایندگی و مدیریت
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران نشان دادند که بین افشای گزارش
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و مدیریت
سود ،رابطه منفی معنیدار وجود دارد .لیکن ،بین
افشای گزارش کنترلهای داخلی و هزینههای
نمایندگی و نیز بین مدیریت سود و هزینههای
نمایندگی رابطه معنیداری مشاهده نگردید .فخاری و
کبیری ( ،) 9991به مطالعه اثر تعدیل کنندگی گزارش
حسابرسی بر ارتباط افشای ضعف کنترلهای داخلی و
عدم تقارن اطالعاتی پرداختهاند .یافتهها حاکی از ان
است که بازده داراییها ،سودآوری ،اهرم مالی ،ریسک،
عمر شرکت ،استقالل هیئتمدیره و اعضای متخصص
در کمیته حسابرسی ،مالکیت دولتی و سهامداران
عمده و کیفیت حسابرسی بر افشای ضعف کنترلهای
داخلی اثر دارند .همچنین افشای ضعف کنترل داخلی
زمانی که با گزارش همراه با اظهار نظر حسابرس باشد
اثر ت عدیل کننده بر ارتباط بین افشا ضعف کنترل
داخلی وعدم تقارن دارد .ساعدی و دستگیر (،)9991
در تحقیقی به بررسی تأثیر ضعف کنترلهای داخلی و
شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتایج نشان داد هرچه شکاف سهامداران
کنترلی افزایش یابد ،ناکارایی سرمایهگذاری افزایش
مییابد .همچنین ،در صورت وجود ضعف کنترلهای
داخلی و یا افزایش تعداد آن ،ناکارایی سرمایهگذاری
افزایش مییابد.
 -3فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری ذکر شده ،انتظار میرود
شرکتهایی که کیفیت حاکمیت شرکتی آنها باال
است ضعف کنترل داخلی کمتری داشته باشند.
مطالعات قبلی که به مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
در چین پرداختند نشان دادند که اندازهی بزرگتر
هیئتمدیره  ،سطح باالتر استقالل( ،)INDPیک
بزرگتر هیئتمدیره مستقلتر و یک کمیتهی
حسابرسی داخلی شایستهتر عواملی هستند که منجر
به اثربخشی حاکمیت شرکتی میشوند ،درحالیکه
دوگانگی مدیرعامل و ارتباطات سیاسی مدیرعامل یا
رئیس هیئتمدیره شاخصهایی هستند که اثربخشی
حاکمیت شرکتی را تحریف میکنند .ازآنجاییکه یک
هیئتمدیره مستقلتر و بزرگتر میتواند نظارت
قوی تری بر مدیریت و سیستم کنترل داخلی شرکت
داشته باشند ،انتظار داریم شرکتهایی که دارای این
مکانیسم حاکمیت شرکتی هستند ICWs ،کمتری
داشته و درنتیجه کمتر  ICWsرا افشاء کنند .کمیتهی
حسابرسی باکیفیت تر با تخصص حسابداری مالی
بیشتر صالحیت آن را دارند که بیکفایتیهای کنترل
داخلی را شناسایی و درنتیجه به مدیریت انگیزه دهند
 ICWsرا گزارش دهد .همچنین دوگانگی مدیرعامل
نیز با افشاء بیشتر  ICWدر ارتباط باشد زیرا دوگانگی
مدیرعامل نظارت بر کنترل داخلی مدیریت را تضعیف
میکند و ازاینرو ،شرکتهایی با دوگانگی مدیرعامل
دارای  ICWsبیشتری هستند .طبق ماده  924قانون
تجارت ،مدیرعامل شرکت نمیتوان در عین حال
رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب
سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ،این امر نشان
میدهد که اگر مدیرعامل وظیفه دوم را نیز داشته
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باشد می تواند از قدرت زیادی برای تحت تاثیر قرار
دادن امورات شرکت از جمله گزارشگری مالی

از طرفی پیشینهی تحقیقات قبلی نشان میدهد
که ساختار مالکیت یک عامل تأثیرگذار دیگر بر ضعف

برخوردار شود .در نتیجه پیوندهای بالقوهی مدیرعامل
یا رئیس هیئتمدیرهی می تواند بر کنترل داخلی
تأثیر گذارد که درواقع انعکاسی از خصوصیات نهادی
منحصربهفرد شرکتها هستند .رئیس هیئتمدیره با
وظایف دوگانگی یا مدیرعامل با پیوندهای سیاسی
بیشتر می تواند اهداف دولتی کلیِ را برآورده کند
بجای اینکه سعی کند ارزش سهامدار را به حداکثر
برساند .در نتیجه این شرکتها با مشکالت کنترل
داخلی بیشتری مواجه میشوند .هیأت مدیره باید
سطح تحمل ریسک شرکت را تعیین کند و بر عناصر
کلیدی مدیریت ریسک برای حفاظت از سرمایهگذاری
سهامداران و داراییهای شرکت نظارت داشته باشد.
کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک حائز اهمیت
هستند و هیأت مدیره باید در تبیین ،اجرا و بررسی
سیستم کنترل داخلی متعهد باشد .در همین راستا
فرضیه اول تحقیق تدوین شده است:
فرضیه اول :ویژگیهای هیئت مدیره به عنوان یکی از
ابعاد تبیین کننده ضعف کنترل داخلی بر رابطه بین
ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار
است.
 :9-9اندازه هیئتمدیره بر رابطه بین ضعف
کنترلداخلی و کیفیتاقالمتعهدی اثرگذار
است.
 :2-9استقالل هیئتمدیره بر رابطه بین ضعف
کنترلداخلی و کیفیتاقالمتعهدی اثرگذار
است.
 :9-9تخصص مالی کمیتهی حسابرسی بر رابطه
بین ضعف کنترلداخلی و کیفیتاقالمتعهدی
اثرگذار است.
 :4-9دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین
ضعف کنترلداخلی و کیفیتاقالمتعهدی
اثرگذار است.
 :5-9ثبات مدیرعامل بر رابطه بین ضعف کنترل
داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار است.

کنترل داخلی است .در حال حاضر ،شرکتهای یک
ساختار مالکیت منحصربهفرد با سه نوع سهام دارند:
سهام انفرادی ،سهام دولتی ،و سهام شخصیت حقوقی.
علیرغم اجرای اصل  44که مربوط به خصوصیسازی
شرکتها میشود ،بسیاری از شرکتها با توجه به
درصد باالیی از سهام دولتی ،هنوز بهشدت تحت تأثیر
دولت قرار دارند .مالکیت دولتی یکی از عوامل اصلی
است که منجر به مشکالت نمایندگی در شرکتها
میشود .مطالعات قبلی نشان میدهند که شرکتهای
دولتی توجه کمتری به کیفیت گزارش دهی مالی
دارند .مالکیت دولتی نظارت بر مدیریت را تضعیف
میکند و درنتیجه انتظار میرود با  ICWsبیشتر رابطه
داشته باشد .به عالوه ،تمرکز مالکیت توسط دولت
می تواند قدرت سیستم کنترل داخلی را به خطر
بیندازد .بنابراین ،انتظار داریم مالکیت متمرکز رابطهی
مثبتی با ضعف کنترل داخلی داشته باشد .از طرف
دیگر ،قابلیت دادوستد سهام و درصد سهامداران
نهادی رابطهی منفی با ضعف کنترل داخلی دارد زیرا
تعداد سهامِ قابل دادوستد را باال میبرد و سهامداران
نهادی قدرت نظارت خارجیشان بر مدیریت و کنترل
داخلی را باال میبرند .بر همین اساس فرضیه دوم به
شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه دوم :ساختار مالکیت شرکت به عنوان یکی از
ابعاد تبیین کننده ضعف کنترل داخلی بر رابطه بین
ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار
است.
 :9-2تمرکز مالکیت بر رابطه بین ضعف کنترل
داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار است.
 :2-2مالکیت دولتی بر رابطه بین ضعف کنترل
داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار است.
 :9-2سهامداران نهادی بر رابطه بین ضعف کنترل
داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار است.
 :4-2سهام شناور آزاد بر رابطه بین ضعف کنترل
داخلی و کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار است.

17

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوششم

بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر رابطهی بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی

 -4روش شناسی تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای بازار سرمایه است و از
لحاظ روش شناسی از نوع علی پس از وقوع میباشد.
در این نوع پژوهشها پژوهشگر میخواهد بداند که آیا
بین دو گروه از اطالعات رابطه و همبستگی وجود دارد
یا خیر ،و در صورت وجود ارتباط به دنبال بررسی
میزان و چگونگی(مثبت یا منفی) تأثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته است .لذا پژوهش حاضر از نظر روش
توصیفی و از نوع همبستگی است .و از نظر هدف
کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .و برای اینکه نمونه آماری یک نماینده
مناسب از جامعه موردنظر باشد ،از روش حذف
سیستماتیک استفاده شده است .بعد از مدنظر قرار
دادن معیارهای تعیین شده توسط محقق ،تعداد 959
شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است.
برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش از نرم افزار
رهآورد نوین ،گزارش حسابرس مستقل و گزارش
هیئت مدیره استفاده شده است.
 -5نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
متغیروابسته :كیفیت اقالم تعهدی()ABSDA

شاخص موردنظر برای اندازهگیری کیفیت سود ،سطح
اقالم تعهدی اختیاری است که از طریق الگوی تعدیل
شده جونز برآورد میشود .دراین مدل رگرسیونی،
اقالم تعهدی اختیاری ،بوسیله باقیمانده رگرسیون کل
اقالم تعهدی بر فروش و اموال و ماشین آالت محاسبه
میشود .مدل تعدیل شده جونز که در سال 2115
توسط کوتاری و همکاران ارائه و بکار گرفته شده
است ،بصورت ذیل میباشد(خانی و ابراهیمی.)9992 ،
( ) + α2

() + α1

(= α0
) + α3ROA +

 :TACاقالم تعهدی (تفاوت بین سود عملیاتی با
جریان نقد عملیاتی) :ΔREV،تغییر در درآمد فروش

نسبت به دوره قبل :PPE ،جمع اموال ،ماشین آالت و
تجهیزات :ROA ،بازده داراییها
 : €باقیمانده الگوی رگرسیونی می باشد و
منعکس کننده اقالم تعهدی اختیاری است که میزان
اعمال نظر مدیر در سود گزارش شده در هر سال-
شرکت نشان میدهد .اقالم تعهدی اختیاری باالتر،
منعکس کننده سطح کیفیت سود پایینتر هستند.
متغیر مستقل :ضعف كنترل داخلی ()DISWEAK

در تحقیق حاضر نقاط ضعف بااهمیت کنترل
داخلی از گزارش حسابرسان مستقل بدست آمده
است .ب ا توجه به اینکه در گزارش حسابرسی تنها نقاط
ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی شرکت به عنوان بند
شرط ارائه میگردد و از ارائه همه نقاط ضعف که
حسابرس قبال در نامه مدیریت به آنها پرداخته است
پرهیز می گردد ،در این تحقیق همه بندهای شرط
مربوط به ضعفهای کنترلهای داخلی به عنوان نقاط
ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی در نظر گرفته شده
است .تعداد ضعفهای بااهمیت کنترل داخلی در
گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی دوره تحقیق استخراج شده
است .بنابراین در این تحقیق ،منظور از ضعف های
بااهمیت ضعفهایی است که حسابرس در گزارشش به
آن اشاره میکند و معموال طی سال مالی بر طرف
میشود و در برخی موارد برطرف نمیگردد .به عنوان
مثال ضعف های موجود در حسابهای دریافتنی،
موجودی کاال ،داراییها ،مالیات یا به عنوان مثال
مواردی که مربوط به تصمیمات هیئت مدیره است و
این ضعفها در سطح حسابهای شرکت و در سطح
خود شرکت وجود دارند (حاجیها و محمد حسین نژاد،
.)9994
متغیرهای تعدیلگر
 ساختار هیئتمدیره

اندازه هیئتمدیره( :)BOARD-SIZEدر تحقیق
حاضر به پیروی از برادران حسن زاده و همکاران
( )9999از لگاریتم طبیعی تعداد اعضاء هیئت مدیره
شرکت استفاده شده است.

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوشش م

11

سولماز فرزدقی ،سینا خرديار ،فاضل محمدی نوده و محمود صمدی لرگانی

استقالل هیئت مدیره( :)INDPبرای محاسبه این
متغیر به پیروی از تحقیق بهارمقدم و همکاران

(درصد مالکیت هر نهاد) CO =Ʃ2

( )9992و متقی و همکاران( )9991از تقسیم تعداد
اعضاء موظف هیئت مدیره به کل اعضاء استفاده شده
است .طبق تعریف پیش نویس آییننامه اصول راهبری
بورس اوراق بهادار تهران ،مدیر غیر موظف عضو پاره
وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی
باشد.
اعضای متخصص مالی(:)BOARD-FINANCE
برای محاسبه این متغیر به پیروی از نیک بخت و
همکاران ( )9929از متغیر دو حالته به این صورت که
عدم استفاده از متخصص مالی و حسابداری در هیئت
مدیره ،صفر و در غیر این صورت )9( ،میگیرد.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل( :)DUALبرای
محاسبه این متغیر به پیروی از تحقیق بهارمقدم و
همکاران ( )9992از متغیر دو حالته به این صورت که
در صورت وجود دوگانگی وظیفه مدیرعامل(عدم
تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس یا نائب رئیس هیات
مدیره) عدد ( ) 1و در غیراینصورت عدد ( )9استفاده
شده است .این حالت یکی از عواملی است که ممکن
است بطور بالقوه بر استقالل هیئت مدیره تاثیرگذار
بوده و همچنین ،انگیزهها و فرصتهایی را برای
مدیرعامل در جهت پیگیری منافع خود با استفاده از
منابع شرکت ایجاد میکند.
ثبات مدیرعامل(  :)Change–BOARDبرای
محاسبه این متغیر به پیروی از تحقیق صفرزاده و
طاووسی ( )9991از متغیر دو حالته به این صورت که
اگر مدیر عامل شرکت نسبت به سال  t-1تغییر کرده
باشد ( )9و در غیراینصورت ( )1میباشد.

درصد مالکان نهادی( :)INSTطبق موضوع بند 29
ماده  9قانون بازار اوارق بهادار ایران مالکان نهادی
شامل بانکها ،بیمهها ،هلدینگها ،صندوقهای
بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکت تأمین
سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری میباشند که به
لحاظ نظری در امر سرمایه گذاری در سهام ،تخصص
مطلوبی داشته و در برخی موارد سهام را به قصد
اعمال نفوذ بر شرکت سرمایه پذیر خریداری میکنند.
در تحقیق حاضر به پیروی از متقی و همکاران
( ،)9991نسبت تعداد سهام متعلق سهامدارن نهادی
به تعداد کل سهام منتشر شده شرکت به عنوان درصد
مالکیت نهادی لحاظ شده است.
مالکیت دولتی( :)SOدر تحقیق حاضر به پیروی از
تحقیق ابراهیمی و همکاران( ،)9991ملکیان و
نیکروان فرد( ) 9994و پاکمرام و همکاران(،)9999
نسبت تعداد سهام نهادهای دولتی به تعداد کل سهام
منتشره شرکت به عنوان درصد مالکیت دولتی لحاظ
شده است.
سهام شناور آزاد( :)FFSمالکیت درصدی از کل
سهام شرکت که جهت معامله در بازار سهام در
دسترس باشد و یا درصد مالکیت قسمتی از سهام یک
شرکت که بدون هیچگونه محدودیت قابل معامله
باشد .موسسه مورگان استانلی 29سهام شناور آزاد را
نسبتی از سهام شرکت تعریف میکند که در بازار قابل
معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران
نهادی نگهداری نشود (برادران حسن زاده و همکاران،
 .)9999در تحقیق حاضر به پیروی از برادران حسن
زاده و همکاران ( )9999نسبت تعداد سهام شناور آزاد
به تعداد کل سهام منتشر شده شرکت به عنوان درصد
سهام شناور آزاد لحاظ شده است.

 ساختار مالكیت

تمرکز مالکیت( :)COبرای محاسبه تمرکز مالکیت
به پیروی از تحقیق بهارمقدم و همکاران ( )9992از از
شاخص هرفیندال-هریشمن استفاده شده است.
شاخص هرفیندال-هریشمن 21شاخصی اقتصادی است
که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده
می گردد .بدین ترتیب درصد سهام هریک از سهامدارن
نهادی به توان دو رسیده و باهم جمع میشوند
17

 -6نتایج آمار توصیفی
برای ارائه یک شـمای کلـی از ویژگـیهـای مهـم
متغیرهای پژوهش ،برخی از مفاهیم آمار توصیفی ایـن
متغیرها در جدول شماره 9ارائه شده است.
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جدول ( :)1نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
نوعمتغیر

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

انحراف معیار

سال شركتی

ABSDA

1/115
1/252

1/155
1/111

1/955
9

1/119
1/111

1/112
1/492

954
954

DISWEAK

9/914

9

1

1/111

INDP

کمی

نوع متغیر

CO

1/999

1/919

1/215

1/111

1/299

954

SO

1/5129

1/1919

1/9524

1/111

1/9499

954

INST

1/1912

1/1994

1/9255

1/111

1/2151

954

FFS

1/211
9/195

1/921
9/119

1/159
9/941

1/119
9/119

1/949
1/142

954
954

SIZE

99/921 92/592 99/919 94/995

9/112

954

LEV

1/512

1/522

1/921

1/941

1/921

954

GROWTH

1/999

1/944

9/115

-1/414

1/942

954

ROA

1/919

1/941

1/511

-1/929

1/992

954

BOARD- SIZE

متغیر
DUAL

کیفی

954

فراوانی (درصد)
)%251( 241

سال شرکتی
954

BOARD- FINANCE

)%292( 219

954

BOARD- CHANGE

)%221( 214

954

LOSS

)%192( 22

954

همان طور که جدول شماره  9نشان میدهد،
میانگین استقالل هیئت مدیره( )INDPبرابر با 1/111
بوده و گویای آن است که بهطور متوسط  11/1درصد
از اعضای هیئت مدیره شرکتها غیرموظف بوده و از
استقالل برخوردار میباشند .متوسط اندازه هیئت
مدیره( )SIZE-BOARDشرکتهای نمونه(لگاریتم
طبیعی کل تعداد اعضای هیئت مدیره) برابر با 9/195
بوده و بیشترین و کمترین آن به ترتیب  9/941و
 9/119است .انحراف معیار این متغیر( )1/142حاکی
از پراکندگی بسیار پایین اندازه هیئت مدیره بوده
بطوریکه بررسیها نشان میدهد تعداد اعضای هیئت
مدیره بیشتر شرکتها پنج نفر میباشد .متوسط
دوگانگی وظیفه مدیرعامل( )DUALدر شرکتهای
نمونه برابر با  1/251بوده و گویای آن است که در
 25/2درصد از مشاهدات مدیرعامل همزمان رئیس یا
نایب رئیس هیئت مدیره نیز بوده و از دوگانگی وظیفه
برخوردار میباشد .همچنین آمار توصیفی متغیر
مالکیت نهادی( )INSTنشان میدهد بهطور متوسط
 19/12درصد از ساختار مالکیت شرکتهای نمونه را
سهامداران نهادی تشکیل میدهد .کمترین مالکیت

نهادی برابر با ( )1بوده و بیشترین آن  92/55درصد
است.
 -7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
 -1-7نتایج آزمون فرضیه اول

از الگوی رگرسیونی شماره( )9بهره گرفته شده و با
استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا برآورد شده است:
مدل()9
ABSDAit = β0 +β1 DISWEAKit +β2 DUAL it + β3
DISWEAK* DUAL it + β4 BOARD-SIZE it +β5
DISWEAK* BOARD-SIZE it + β6 INDP it +β7
DISWEAK* INDP it + β8 BOARD-FINANCEit +
β9DISWEAK* BOARD-FINANCEit + β10
 BOARD -Change it+ β11 DISWEAK* BOARDChange it+ β12 Size it+ β13 Lev it+ β14 ROA it+ β15
LOSS it+ β16GROWTH it+ εit

نتایج حاصل از برآورد مدل( )9و ضرایب آن در جدول
( )2ارائه شده است.
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جدول ( : )2نتایج آزمون فرضیهی اول
ABSDAit =0.226 -0.057 DISWEAKit -0.010 DUAL it + 0.004 DISWEAK* DUAL it -0.018 β4 BOARD-SIZE it 0.030β5
 DISWEAK* BOARD-SIZE it + 0.017 INDP it +0.005 DISWEAK* INDP it + 0.008 BOARD-FINANCEit2.532DISWEAK* BOARD-FINANCEit -0.006 BOARD -Change it -0.000 DISWEAK* BOARD -Change it-0.011Size
it+ 0.033 Lev it+ 0.064 ROA it+ 0.014LOSS it+ 0.004GROWTH it+ εit

نماد متغیر

ضریب

آماره t

Prob

VIF

C

1/221

9/219

1/112

-

DISWEAK

-1/151

-2/529

1/199

2/112

DUAL

-1/191

-9/299

1/111

9/114

DISWEAK*DUAL

1/114
-1/192

1/911
-1/912

1/111
1/151

2/211
2/121

DISWEAK*BOARD_SIZE

1/191

2/949

1/192

2/921

INDP

BOARD_SIZE

1/191

9/454

1/941

9/191

DISWEAK*INDP

1/115

1/224

1/911

2/929

BOARD_FINANCE

1/112

2/249

1/114

9/125

DISWEAK*BOARD_FINANCE

-/112

-2/592

1/199

2/1115

BOARD_CHANGE

-1/111

-2/159

1/112

9/159

DISWEAK*BOARD_CHANGE

-1/111

-1/141

1/911

2/291

SIZE

-1/199

-9/912

1/111

9/211

LEV

1/199

9/595

1/111

9/129

ROA

1/114

4/919

1/111

2/195

LOSS

1/194

1/151

1/111

9/491

GROWTH

1/114

1/551

1/529

9/429

)AR(1

-1/259

-9/959

1/111

9/129

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری () .Prob

9/521
()1/111

آزمون هاسمن
سطح معنی داری () .Prob

995/199
()1/112

آماره F

سطح معنی داری () .Prob

9/991
()1/111

آزمون جارکیو -برا
سطح معنی داری () .Prob

91/492
()1/111

آزمون ناهمسانی واریانس (بارتلت)
سطح معنی داری () .Prob

24/259
)1/1119

ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده()AdjR2

1/5211
1/9929

آماره دوربین واتسون

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،بـا توجـه بـه
این که مقـدار احتمـال( )P-VALUEآمـاره  Fاز 1/15
کوچک تر می باشد( )1/1111با اطمینان  %95معنیدار
بودن کلی مدل تأیید مـیشـود .ضـریب تعیـین مـدل
نیزگویای آن است که  52/11درصد از تغییرات متغیـر
وابسته توسـط متغیرهـای وارد شـده در مـدل تبیـین
میشود .عالوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین
واتسن مابین عـدد  9/5و  2/5مـیباشـد ( )2/211لـذا
استقالل باقیماندههای مـدل نیـز مـورد پـذیرش قـرار
می گیرد .در خصوص همخطی میان متغیرهـای مـدل
نیز از آنجایی که مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها
78

2/211

کمتر از  91می باشد می توان گفت همخطی شـدیدی
میان آن ها وجود نـدارد .طبـق جـدول سـطح معنـی
داری جارکیو-برا مدل پایین تر از  1/15اسـت و نرمـال
بودن باقیمانده ها تأیید نمیشـود .ولـی از انجـایی کـه
مشاهدات زیاد است ،با استفاده از قضـیه حـد مرکـزی
می توان از نرمال نبودن چشـم پوشـی کـرد .همچنـین
سطح معنیداری آماره Fآزمـون بارتلـت در ارتبـاط بـا
باقیمانده مدل تقریبا برابر با صفر میباشـد (،)1/1119
و پیش فرض همسان بودن واریانس جمالت باقیمانـده
قابل تأیید نمیباشد و مدل رگرسیونی به شیوه حداقل
مربعات تعمیمیافته ( )EGLSبرازش شده است.
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بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ( ،)2سطح
معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «ضعف

(-FINANCE
متغیر
ضریب
عالمت
 )DISWEAK*BOARDهمچنان منفی است و بیانگر

کنترل داخلی»( )DISWEAKکوچکتر از  1/15بوده
( )1/1111و ضریب آن منفی میباشد()-1/151
بنابراین میتوان گفت بین ضعف کنترل داخلی و
سطح اقالم تعهدی محاسبه شده توسط مدل جونز
( )2115ارتباط معناداری و معکوسی وجود دارد .به
بیان دیگر میتوان گفت هرچه ضعف کنترل داخلی در
شرکتی بیشتر باشد کیفیت اقالم تعهدی شرکت
پایینتر خواهد بود .در ادامه مشاهده میشود که با وارد
شد متغیرهای مربوط به ساختار هیئت مدیره شرکت
در مدل ،ارتباط بین دو متغیر در برخی موارد تعدیل
شده است.
متغیرهای
ضریب
نتایج
طبق
و
(  )DISWEAK*BOARD_SIZEو ( *DISWEAK
 )DUALبه مثبت تغییر عالمت داده است که نشان
میدهد مکانیسمهای حاکمیت شرکتی اندازه هیئت
مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مکانیسمهای
مناسبی بوده و موجب تضعیف تأثیر ضعف کنترل
داخلی بر کیفیت اقالم تعهدی شرکتها میشوند ولی

این مطلب میباشد که اعضای متخصص مالی در
هیئت مدیره شرکتها مکانیسم حاکمیت شرکتی
مناسبی در جهت کنترل ضعفهای کنترل داخلی به
منظور افزایش کیفیت اقالم تعهدی شرکتها
نمیباشد .در کل فرضیه اول تحقیق را در سطح
اطمینان  95درصد می توان پذیرفت.
 -2-7نتایج آزمون فرضیهی دوم

برای آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی چند
متغیره خطی شماره( )2استفاده شده است.
مدل()2
ABSDAit = β0 +β1 DISWEAKit + β2CO it +β3
DISWEAK* CO it + β4SO it +β5 DISWEAK* SO
it + β6INSTit + β7 DISWEAK* INSTit + β8FFS it
+ β9 DISWEAK* FFS it + β10 Size it+ β11 Lev it+
β12 ROA it+ β13 LOSS it + β14 GROWTH it+ εit

در جدول ( ) 9نتایج حاصل از برآورد مدل ()2
ارائهشده است.

جدول ( : )3نتایج آزمون فرضیهی دوم
ABSDAit= 0.133-0.18 DISWEAKit + 0.031CO it+0.002 DISWEAK* CO it + 0.008 SO it -0.004
 DISWEAK* SO it + 0.056INST it + 0.018 DISWEAK* INST it + 0.048FFS it+0.023 DISWEAK* FFS it0.010Size it + 0.030 Lev it+ 0.072 ROA it+ 0.015 LOSS it + 0.002 GROWTH it+ εit

نماد متغیر

ضریب

آماره t

Prob

VIF

C

1/999

2/991

1/122

-

DISWEAK

-1/192

-9/429

1/111

2/491

CO

1/199

1/299

1/491

1/491

DISWEAK*CO

1/112

1/991

1/992

9/411

SO

1/112

9/199

1/912

1/194

DISWEAK*SO

-1/114

-1/215

1/921

2/491

INST

1/151

4/952

1/111

1/949

DISWEAK*INST

1/192

2/129

1/111

9/211

FFS

1/142

2/114

1/199

1/912

DISWEAK*FFS

1/129

1/121

1/111

9/295

SIZE

-1/191

-9/199

1/111

9/129

LEV

1/191

2/411

1/191

2/919

ROA

1/112

5/142

1/111

9/992

LOSS

1/195

1/225

1/111

9/492
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ABSDAit= 0.133-0.18 DISWEAKit + 0.031CO it+0.002 DISWEAK* CO it + 0.008 SO it -0.004
 DISWEAK* SO it + 0.056INST it + 0.018 DISWEAK* INST it + 0.048FFS it+0.023 DISWEAK* FFS it0.010Size it + 0.030 Lev it+ 0.072 ROA it+ 0.015 LOSS it + 0.002 GROWTH it+ εit

نماد متغیر
GROWTH
)AR(1

ضریب

آماره t

Prob

VIF

1/112
-1/255

1/211
-4/229

1/122
1/111

9/191
9/491

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری () .Prob

9/911
()1/111

آزمون هاسمن
سطح معنی داری () .Prob

999/119
()1/112

آماره F

4/115
()1/111
24/599
()1/1119

آزمون جارکیو-برا
سطح معنی داری () .Prob
ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده()AdjR2

95/415
()1/111
1/5991
1/4114

سطح معنی داری () .Prob
آزمون ناهمسانی واریانس (بارتلت)
سطح معنی داری () .Prob
آماره دوربین واتسون

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،بـا توجـه بـه
این که مقـدار احتمـال( )P-VALUEآمـاره  Fاز 1/15
کوچک تر می باشد( )1/1111با اطمینان  %95معنیدار
بودن کلی مدل تأیید مـیشـود .ضـریب تعیـین مـدل
نیزگویای آن است که  59/91درصد از تغییرات متغیـر
وابسته توسـط متغیرهـای وارد شـده در مـدل تبیـین
میشود .عالوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین
واتسن مابین عـدد  9/5و  2/5مـیباشـد ( )2/921لـذا
استقالل باقیماندههای مـدل نیـز مـورد پـذیرش قـرار
می گیرد .در خصوص همخطی میان متغیرهـای مـدل
نیز از آنجایی که مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها
کمتر از  91می باشد می توان گفت همخطی شـدیدی
میان آن ها وجود نـدارد .طبـق جـدول سـطح معنـی
داری جارکیو-برا مدل پایین تر از  1/15اسـت و نرمـال
بودن باقیمانده ها تأیید نمیشـود .ولـی از انجـایی کـه
مشاهدات زیاد است ،با استفاده از قضـیه حـد مرکـزی
می توان از نرمال نبودن چشـم پوشـی کـرد .همچنـین
سطح معنیداری آماره Fآزمـون بارتلـت در ارتبـاط بـا
باقیمانده مدل تقریبا برابر با صفر میباشـد (،)1/1112
و پیش فرض همسان بودن واریانس جمالت باقیمانـده
قابل تأیید نمیباشد و مدل رگرسیونی به شیوه حداقل
مربعات تعمیمیافته ( )EGLSبرازش شده است.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ( ،)9سطح
معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «ضعف
کنترل داخلی»( )DISWEAKکوچکتر از  1/15بوده
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2/921

( )1/111و ضریب آن منفی میباشد()-1/192
بنابراین می توان گفت بین ضعف کنترل داخلی و
سطح اقالم تعهدی محاسبه شده توسط مدل جونز
( )2115ارتباط معناداری و معکوسی وجود دارد .به
بیان دیگر میتوان گفت هرچه ضعف کنترل داخلی در
شرکتی بیشتر باشد کیفیت اقالم تعهدی شرکت
پایینتر خواهد بود .در ادامه مشاهده میشود که با وارد
شد متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت شرکت در
مدل ،ارتباط بین دو متغیر در برخی موارد تعدیل شده
است .طبق نتایج ضریب متغیرهای ( *DISWEAK
 )INSTو ( )DISWEAK*FFSبه مثبت تغییر عالمت
داده است که نشان میدهد مکانیسمهای حاکمیت
شرکتی درصد مالکیت نهادی و سهام شناور آزاد
مکانیسمهای مناسبی بوده و موجب تضعیف تأثیر
ضعف کنترل داخلی بر کیفیت اقالم تعهدی شرکتها
میشوند .در کل فرضیه دوم تحقیق را در سطح
اطمینان  95درصد میتوان پذیرفت.
 -8نتیجه گیری
پیادهسازی سازوکارهای کنترلهای داخلی و
افشای گزارشهای مربوط به آن یکی از ابزارهای
کنترلی مؤثر در راستای نظارت مناسبتر سهامداران
بر رفتار و عملکرد مدیران می باشد .با توجه به اهمیت
موضوع و نیز به دلیل برقراری الزامات سازمان بورس و
اوراق بهادار در خصوص پیادهسازی کنترلهای داخلی
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در شرکتهای تحت نظارت آن سازمان طی سالهای
اخیر ،هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مکانیسمهای

را به میزان ناچیزی تضعیف میکنند .که در این
ارتباط می توان گفت تخصص مالی که در این تحقیق

حاکمیت شرکتی بر رابطهی بین ضعف کنترل داخلی
و کیفیت اقالم تعهدی تعیین شده است .در راستای
بررسی موضوع فوق ،دو فرضیه اصلی تدوین شد و در
بین  959شرکت طی سالهای  9991تا  9991مورد
بررسی و آزمون قرار گرفتند .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل آماری مدلهای رگرسیونی چندگانه نشان داد
که بین ضعف کنترلهای داخلی و کیفیت اقالم
تعهدی ،رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .این نتیجه
میتواند تکمیل کننده نتایج تحقیقات ذکر شده در
پیشینه تحقیق حاضر مانند جی و همکاران (،)2191
وانگ و همکاران ( ،)2191وانگ و همکاران (،)2195
فاستر و شستری ( ،)2199جانستون و
همکاران) )2199و جی و مک وی ( )2111باشد .بر
این اساس می توان گفت که الزامات سازمان بورس و
اوراق بهادار در خصوص پیادهسازی کنترلهای داخلی
و افشای گزارش مربوطه توسط مدیران شرکت
میتواند موجب کاهش رفتارهای سوء آنها شده و
اقدامات مدیریت سود را کاهش دهد.
همچنین نتایج نشان میدهد که برخی
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره،
دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،درصد مالکیت نهادی و
سه ام شناور آزاد) مورد بررسی در تحقیق حاضر،
ارتباط بین ضعف کنترلهای داخلی و کیفیت اقالم
تعهدی را تعدیل مینماید .بدین معنا که عالوه بر تاثیر
ضعف کنترل داخلی بر کیفیت اقالم تعهدی ،در
شرایط تقویت مکانیسمهای فوق ،این ارتباط معکوس
تضعیف میشود .طبق مبانی نظری تحقیق ،هیئت
مدیره بزرگ مکانیزمی برای کنترل رفتارهای فرصت
طلبانه مدیران محسوب می شود .و رهبری هیئت
مدیره مرتبط با تقسیم قدرت میان رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل است .ترکیب این دو وظیفه
سیستمهای حاکمیت شرکتی را تصعبف میکند
(صالح و همکاران.)2115 ،22
حضور اعضای متخصص مالی در هیئت مدیره ،
نیز تاثیر ضعف کنترل داخلی بر کیفیت اقالم تعهدی

صرفاً از طریق مدارک دانشگاهی سنجیده شده است
مالک خوبی برای اندازهگیری دانش هیئت مدیره
نیست و دانش تجربی کسب شده توسط اعضاء با
ارزش است .با توجه به نتایج برای جلوگیری از بروز
رفتارهای فرصت طلبانهی مدیریت پیشنهاد میشود
تا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از
طریق استقرار نظام کنترلهای داخلی کارآمد و
تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس یا نائب رئیس هیات
مدیره ،افزایش اندازه هیئت مدیره ،افزایش درصد
مالکیت نهادی و سهام شناور آزاد و در نتیجه کاهش
ضعف کنترلهای داخلی ،کیفیت گزارشگری مالی
شرکتها را افزایش دهند .مکانیسمهای ذکر شده
موجب تقویت مفهوم پاسخگویی مدیر و حسابخواهی
سهامداران در مورد عملکرد مدیران شده و کیفیت
گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت.
طبق نتایج استقالل هیئتمدیره ،مالکیت دولتی و
تمرکز مالکیت بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و
کیفیت اقالم تعهدی اثرگذار نبوده و فرضیههای
مربوطه رد شدند .که تا حدودی مغایر با مبانی نظری
تحقیق است .زیرا انتظار بر این بود که مدیران
غیرموظف بدلیل نداشتن پستهای اجرایی استقالل
بیشتری نسبت به مدیران اجرایی داشته و بدین
ترتیب زمانی که استقالل هیئت مدیره افزایش یابد
احتمال میرود که میزان دستکاری در فعالیتهای
واقعی از قبیل فروش ،هزینههای اختیاری و
فعالیتهای عملیاتی کاهش یابد .همچنین نتایج
تحقیقات زیادی از این عقیده حمایت میکنند که
سهامداران بزرگ ناظر مهمی برای اقدامات مدیریت
محسوب میشود .سهامداران بزرگ از تخصص
بیشتری برای شناسایی قانون شکنیهای
حسابداری(عبداله و همکاران )2191 ،29و انگیزه
بیشتری برای نظارت بر اقدامات مدیران نسبت به
سهامداران کوچک برخوردار بوده ،زیرا نظارت برای
آن ها نسبت به سهامداران خرد ،صرفه اقتصادی
دارد(ژونگ.)2111 ،24نهایتاً میتوان ادعا نمود،
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حاکمیت شرکتی مناسب برای شرکتها امتیازات
مهمی را فراهم میکند .از دیدگاه شرکتها حاکمیت

خدیجه.
 خانی ،عبداله و ابراهیمی،
(.)9992توانایی تخمین الگوهای اقالم تعهدی

شرکتی با کیفیت باال به معنای هزینه پایین برای
سرمایه ،افزایش نقدینگی و تامین مالی و افزایش
تامین اعتبار از بازارهای سرمایه اعتباری و مقابله با
بحرانها میباشد .لذا در سطح کل شرکت به مدیران
مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پیشنهاد میشود که میزان کیفیت حاکمیت
شرکتی خود را افزایش دهند.
همچنین ازآنجاکه پژوهش درزمینـه کنتـرلهـای
داخلی در ایران بسیار اندک است ،به پژوهشگران آتـی
پیشنهاد مـیگـردد تـا بـه بررسـی موضـوع حاضـر بـا
استفاده از سایر مکانیسمهای حاکمیت شـرکتی ماننـد
ویژگیهای حسابرس شرکتها نیز بپردازند.

غیرعادی براسای تعدیل الگوی جونز و پیش بینی
قیمت گذاری نادرست سهام .دانش حسابداری،
سال چهارم ،شماره .11-91 ،94
رشیدیان ،مینا؛ پاک مرام ،عسگر و بیک زاد ،جعفر.
( .)9999رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه
کاری شرطی حسابداری در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهش
حسابداری ،دوره  ،4شماره  ،9پیاپی .19-19 ،94
ساعدی ،رحمان و دستگیر ،محسن.)9991( .
بررسی تأثیر ضعف کنترلهای داخلی و شکاف
سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایهگذاری
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران .پژوهشهای حسابداری مالی ،دوره  ،9شماره
 ،4پیاپی .91-92 ،94
صفرزاده ،محمدحسین و طاوسی ،ساجده.
( .)9991رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با
اشخاص وابسته .مطالعات تجربی حسابداری مالی،
سال  ،99شماره .995-914 ،59
فخاری ،حسین و کبیری ،محمدتقی.)9991( .
بررسی اثر تعدیل کنندگی گزارش حسابرسی بر
ارتباط افشای ضعف کنترلهای داخلی و عدم
تقارن اطالعاتی .پژوهش های تجربی حسابداری،
سال هفتم ،شماره .941-919 ،21
متقی ،علی اصغر؛ غریب ،حجت و قوی پنجه،
رامین .)9991( .تاثیر سازوکارهای حاکمیت
شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق
بهادار تهران .پژوهش حسابداری ،شماره ،24
.999-955
ملکیان ،اسفندیار و نیکروان فرد ،بیتا.)9994( .
بررسی تأثیر مالکان نهادی بر رابطهی بین
مدیریت حسابرسی مستقل در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .پیشرفت های
حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره هفتم ،شماره ،9
./999-911





فهرست منابع
 ابراهیمی ،سیدکاظم؛ بهرامی نسب ،علی و حسن
زاده ،مهدی .)9991( .واکاوی کیفیت گزارشگری
مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و
روابط سیاسی .فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی،
سال پنجم ،شماره .959-911 ،2
 برادران حسن زاده ،رسول؛ بادآورنهندی ،یونس و
حسین بابائی ،قادر .)9999( .بررسی رابطه بین
برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی با ارزش
ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده
اقتصادی .بررسی های حسابداری و حسابرسی،
دوره  ،99شماره .9-91 ،2
 بهارمقدم ،مهدی؛ صادقی ،زین العابدین و
صفرزاده ،ساره .)9992( .بررسی رابطه مکانیزم
های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت
اجتماعی شرکتها .حسابداری مالی ،سال پنجم،
شماره .91-911 ،21
 حاجیها ،زهره و محمد حسین نژاد ،سهیال.
( .)9994عوامل اثرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت
کنترل داخلی .پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی .دوره  ،1شماره .999-991 ،21
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