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و کبیرييخارف

مقدمه
حفظ منابع واحدتجاري منجر به گزارشگري مطلوب در سطحسیستم کنترل داخلی اثر بخش عالوه بر

یا وضعیترویدادیکداخلی،کنترلمعتقد است سیستم") 1394واحد تجاري می شود . حاجیها، (
عملیاتگسترهدراقداماتاین.کندمیپیداتسرينفوذ وسازمانهايفعالیتهمهبهکهاستراگیرف

ادارهراسازمانمدیریتکهدر مسیرياین اقدامات.دهدمیرويمستمرشکلیبهوسازمانیک
[5]"دارند.وجود آنازناپذیرجداییوفراگیرصورتیبهبرد،میپیشوکندمی

اطالقفراینديمجموعه"به داخلی رال هايکنترهاينیز سیستم315شماره حسابرسیاستاندارد 
اعتمادقابلیتعملیات،کاراییواثربخشتحققازمعقولاطمینانکسبهدفباکهمی کند

هیاتتوسطکترشدارایی هايومنابعازحفاظتومربوطمقرراتوقوانینرعایتمالی،گزارشگري
رویه ها، تها،سسیابرگیرندةدربایدومی شود اجراوسازيپیادهشرکتکارکنانومدیریتمدیره،

."که به مدیران در رسیدن به اهداف شرکت کمک کندباشدییفعالیتهاوظایف و
کهاستمتعدديهايمکانیزمازیکیداخلی) معتقدند که کنترلهاي2009دورانترزو همکاران، (

کهدادهنشانآنهامطالعاتودهندمیقراراستفادهموردنمایندگیمسئلهکنترلبرايتجاريواحدهاي
] 16[دهد.میکاهشرانمایندگیهايهزینهداخلیکنترل

هايکنترلازکاملیاطالعاتبایدحسابرسکهنکته حائز اهمیت در بحث کنترل هاي داخلی این است
واحدبهراهاو آنبردهداخلیهايکنترلدرهاضعفبهپیها،آنبا بررسیتاباشدداشتهداخلی

بهتواندمیداخلی وافشاي انکنترلبا اهمیتضعفنقاطکند و تهیه گزارشگزارشرسیدگیمورد
[5]بدهدمدیریتعملکردنحوهوهاضعفمورددرکنندگان ،اطالعاتیاستفاده

کنترلهاي داخلی و بروز بحرانهاي اقتصادي در بازارهاي مالی در قرن بیست و نیاز به آگاهی از ضعف 
یکم سبب شد تا موضوع گزارشگري مالی این ضعف ها مطرح شود در راستاي این تالشها قانون 

مهمترین کوشش در زمینه اجرایی شدن افشاي گزارش دهی ضعف کنترل هاي 1آکسلی-ساربینز
میالدي در امریکا و براثر رسوایی هاي مالی بزرگ به تصویب 2002ل داخلی بود. این قانون در سا

این قانون باتوجه به نبود هیچ گونه قانونی در مورد الزام مدیریت یا حسابرس راجع به افشاي رسید.
اثربخشی کنترل هاي داخلی مطرح شد.اگرچه قبل از قانون ساربینز آکسلی تنها تعداد اندکی از شرکت 

]15اوطلبانه اثربخشی کنترل هاي داخلی را ارزیابی و گزارش می کردند [ها به صورت د
) مدیران و همچنین حسابرسان مستقل ملزم به ارائه گزارشی در 404و 302مطابق با این قانون (بخش 

مورد کفایت کنترلهاي داخلی  شرکت در گزارشگري مالی شده اند. یعنی الزم بود تا مدیران شرکت 
این قانون در گزارشهاي ساالنه، کنترلهاي داخلی و ضعف هاي عمده آن را افشاء هاي تحت پوشش 

نمایند. همچنین آنها باید اثربخشی و کفایت کنترلهاي داخلی را نیز تأیید می نمود.لذا این الزامات در 
د.راستاي بهبود عملکرد شرکتها، کاهش ریسک بازار و حمایت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان بو

1 Sarbanes – Oxley Act (SOX)
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پس از تدوین این قانون در آمریکا در سایر کشورها نیاز به گزارشگري ضعف کنترل هاي داخلی مطرح و 

به صورت 2012به صورت اختیاري و از 2011و 2010قوانینی به همین منظور تصویب شد (چین، 
اجباري).

در سازمان 16/02/1391راستاي اجراي دستورالعمل کنترلهاي داخلی مصوب مورخ در ایران نیز در
بورس و اوراق بهادار و تصویب منشورکمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی که در تاریخ 

مدیره این سازمان رسیده است، الزاماتی در مورد گزارش ضعف کنترل به تصویب هیئت23/11/1391
است. هاي داخلی صادر شده

مطابق با این قانون تهیه گزارش ضعف کنترل هاي داخلی به عهده کمیته حسابرسی تفویض شده و 
مدیره می باشد در همین راستا علیرغم اجباري شدن تهیه این گزارشها مسئولیت نهایی آن با هیئت

زارش ها اقدام به تهیه اي گ1391فقط تعداد معدودي از شرکت هاي پذیرفته شده دربورس از سال
کرده که در سال هاي اخیر تعداد این شرکت ها افزایش یافته است.

با ظهور این گزارشها این سوال که عوامل موثر بر افشاي گزارش ضعف کنترل هاي داخلی  چه هستند 
] 10[]،15در کشورهاي جهان شد. [مطرح شد. سوالی که منجربه پژوهش هاي مختلفی

ارج ازکشور، در ایران به دلیل نو ظهور بودن موضوع مورد بحث پژوهش علیرغم وجود پژوهش هایی درخ
هاي بسیار محدودي در جهت بررسی عوامل تعیین کننده گزارش افشاي ضعف کنترل هاي داخلی 
انجام شده است نکته مهمی که باید در پژوهش هاي تعیین عوامل موثر بر گزارشگري ضعف کنترلهاي 

داشت جنبه اجباري بودن آن از نظر الزامات قانونی است که به نظر می آید داخلی در ایران به آن توجه 
این الزامات، تعیین عوامل موثر بر گزارشگري ضعف کنترلهاي داخلی را از جنبه عوامل خاص مطرح می 
کند نکته مهم دیگر در بحث گزارشگري ضعف کنترلهاي داخلی در ایران به گستردگی حوزه گزارشگري 

ها و عملکرد ) شامل: ویژگیsoxد که عالوه بر جنبه مالی مثل قانون ساربنز آکسلی(مربوط می شو
هاي اخالقی، کمیته حسابرسی، صالحیت کارکنان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت، درستکاري و ارزش

هاي هاي کنترلی، محیط سامانهساختار سازمانی، ارزیابی ریسک، روشهاي کنترل مدیریت و فعالیت
اتی، کنترلهاي کاربردي، حسابرسی داخلی، سایر فعالیتهاي کنترلی و گزارشگري می باشد.اطالع

عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی پرداختند ) به بررسی 1394حاجیها و همکاران (
به که نتایج حاکی از تاثیر معیارهاي مالی بر ضعف هاي بااهمیت موجود در گزارش حسابرسی راجع 

[5]کنترلهاي داخلی می باشد.

با توجه به کم بودن پژوهش هایی در مورد تبیین عوامل موثر بر گزارشگري ضعف کنترلهاي داخلی در 
ایران و همچنین عدم جامعیت  تبیین عوامل موثر در این پژوهش ها،  وهمچنین ضعف در محیط 

ی عوامل موثر بر افشاي ضعف کنترل کنترلی و حاکمیت شرکتی پژوهش حاضر در صدد است تا به بررس
داخلی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. 
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اهمیت این موضوع هم از جنبه تئوریکی از جهت تبیین عوامل موثر بر گزارشگري در بازار نو ظهور 

ر بر بازار ایران مفید ایران و همچنین از جهت جمع آوري داده هاي تجربی در مورد چگونگی عوامل موث
.می باشد

اهمیت این پژوهش براي سیاست گذاران بورس و سرمایه گذاران از جهت چگونگی میزان رعایت 
الزامات افشا و عوامل موثر بر آن مفید می باشد. با همین هدف در این پژوهش درصددیم، تا با تبیین 

ردن خالء تحقیقاتی در این زمینه به توسعه عوامل موثر بر افشاي ضعف کنترلهاي داخلی عالوه بر پرک
ادبیات افشاء ضعف کنترل داخلی کمک کنیم. لذا در ادامه پس از بررسی مبانی نظري، و طرح فرضیات 
به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و پس از ارائه طرح و مدل پژوهش به تجزیه و تحلیل یافته ها 

پرداخته می شود.
پژوهشچارچوب نظري 

تئوري نمایندگی، انگیزه اقتصادي می تواند دلیلی بر تدوین وطراحی یک سیستم کنترل بامطابق 
داخلی توسط مدیریت باشد، چرا که طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش جهت پیشبرد اهداف 
خرد وکالن شرکت مفید بوده وکنترل برگزارشگري مالی که نتیجه یک سیستم کنترل داخلی قوي 

د برچگونگی واکنش ذینفعان نسبت به عملکرد مدیریت اثر بگذارد، همچنین کنترل هاي است، میتوان
[9]داخلی همیشه زیر بنایی براي بررسی حسابرسان وارزیابی قابلیت اتکاي گزارشهاي مالی بوده است. 

علیرغم وجود انگیزه هاي متفاوت براي گزارشگري ضعف کنترلهاي داخلی در محیط هاي اجباري و 
] کاهش هزینه نمایندگی 11]، کاهش عدم تقارن اطالعاتی[14اري  مثل:کاهش هزینه سرمایه [اختی

1و کاهش اثر لیمویی]، 17]، کیفیت سود برتر[16]، ریسکهاي دادخواهی بالقوه راجع به افشاء [17[

]دریک طبقه بندي کلی می توان این عوامل را به چهار 15ناشی از عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها [
نوع حسابرسی، خالصه کرد.-4حاکمیت شرکتی -3ساختار مالکیت -2هاي شرکت ویژگی- 1گروه 

ي ]؛ نشان داده اند که بین افشاي ضعف کنترل داخلی و پیچیدگی ها17]؛[10پژوهش هاي مختلف  [
کسب وکار رابطه مثبت و با اندازه و سن شرکت رابطه منفی وجود دارد. 

) معتقد است که بین  ضعف هاي کنترل هاي داخلی و اندازه کوچکتر شرکت ها، 1392بنی مهد (
وضعیت ضعیف تر مالی، رشد سریعتر و پیچیدگی  عملیاتی بیشتر و تجدید ساختار مداوم شرکتها رابطه 

شرکت هاي بزرگتر به دلیل احتیاج به منابع بیشتر جهت ارد، اومعتقد است کهمعنی داري وجود د
سرمایه گذاري دربخش کنترل هاي داخلی احتمال افشاي نقاط ضعف کمتري دارند. همچنین احتمال 

ضعف کنترل داخلی می رود که شرکتهاي تازه تاسیس براي رشد و پیشرفت بیشتر به افشاي گزارش
[3]بیشتري بپردازند.

1 lemon effect
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افشاي گزارش ضعف درشرکتیحاکمیتمتغیر تاثیر گذار بعدي حاکمیت شرکتی است. نقش

دیگرعبارتمی باشد، بهنظارتاعمالطریقازسهامدارانبامدیرانمنافعتطابق،کنترلهاي داخلی
[7]می شود شرکت هاتوسطموقعبهگزارشگريوافشاموجبمناسب،حاکمیت شرکتی

بزرگتر، تعداد اعضاي غیر موظف بیشتر، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی اصلح مدیرههئیت اندازه
می توانند  نظارت بیشتر و دقیق تري بر مدیریت سیستم کنترل داخلی داشته باشند، در نتیجه احتمال 

]12کمتري براي افشاي ضعف کنترل داخلی در این شرکت ها وجود دارد  [
همچنین از آنجایی که حسابرسی داخلی در هر سازمان از ساز و کارهاي نظام حاکمیت شرکتی است. 
هر چه این ساز و کارها قوي تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می 

هی شود.کمیته حسابرسی مستقل و داراي تخصص مالی نیز می تواند به شفافیت بیشتر گزارش د
[1]بیانجامد 

) معتقدند که حسابرس داخلی اولین خط دفاعی مقابل خطاهاي افشا، 1389پور حسینی و همکاران (
خطاهاي غیر عمدي ناشی از ضعف در سیستم کنترل داخلی و خطاهاي عمدي مرتبط با تقلب عمل می 

شاگري باالتري را کند. بنابراین شرکت ها با یک سیستم کنترل داخلی قوي تر می توانند ظرفیت اف
[4]داشته باشند. 

ساختار مالکیت به عنوان عامل دیگر می تواند بر افشاي گزارش ضعف کنترل داخلی تاثیر گذار باشد. 
) نشان دادند شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداري که درصد قابل 2010چن و همکاران (

ادهاي دولتی و شبه دولتی می باشد ممکن است توجهی از سهام آنان در دست دولت، سازمانها و نه
داراي اهداف سازمانی تعریف شده اي باشند که با دیگر شرکتهاي بخش خصوصی پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار متفاوتی باشند. این شرکتها به دلیل حمایت و نفوذي که از بخش دولتی می شوند 

دستورالعملها و بخشنامه ها اجرایی هستند و این موظف به اجراي فرامین و دستورات مصوبه، طبق 
]13موضوع می تواند منجر به تمایل بیشتر این شرکت ها به افشاي اطالعات مالی بیشتر بشود. [

) معتقد است که وجود و نفوذ سهامداران عمده به عنوان یک مکانیزم کنترلی، 2014جی و همکاران (
]15می کند. [انتشار اطالعات مالی  شرکت ها را تسهیل

) نشان دادند که 2002مطالعات قبلی، هیلی و پاالپو (عامل بعدي به نوع حسابرسی مربوط می باشد
]. 19نوع حسابرس می تواند بر چگونگی وکیفیت گزارشگري ضعف کنترل هاي داخلی اثر داشته باشد [

برسی بزرگ منجر به نشان داد که انجام حسابرسی توسط شرکتهاي حسا2007اسکایف در سال-آشبوق
ها می شود.آنها همچنین از قدرت امتناع کنندگی افشاي بهتر وکامل تر ضعف کنترلهاي داخلی شرکت

بیشتري براي ترغیب شرکت ها براي افشا برخوردارند.صرف نظر از طبقه بندي فوق به عنوان عوامل 
سهم بخش خصوصی در اقتصاد باگسترش تاثیر گذار برگزارشگري ضعف کنترلهاي داخلی در ایران نیز

و دستورالعمل هاي صادره بورس اوراق بهادار براي شرکتهاي پذیرفته شده در بورس گزارش ضعف 
]10کنترلهاي داخلی اجباري شد. [
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ید علیرغم وجود بحث ها و انتقادها  نسبت به چگونگی گزارش دهی ضعف کنترلهاي داخلیآبه نظر می 

راخودنقشکهدانستضابطه گذارانیتوان الزامنوع گزارشگري را میاینيتوسعهبطورکلی ایراندر
اصلیيکنندهمطالبهدیگر،عبارتدانند. بهمیخردگذارسرمایهازحمایتوسرمایهبازارسازماندهی

اعتباردهندگانیاسهامدارانراهبري،ارکانمدیران،کهآنازبیشایراندرداخلیکنترلگزارش
هستند.بعبارتی می توان گفت در واقع پس از بهاداراوراقوبورسسازماننامضابطه گذارانی بهباشند،

تدوین قانون گزارشگري ضعف کنترل داخلی توسط مدیریت شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و 
همچنین اظهار نظر حسابرسان نسبت به آنها، شرکت هاي بورسی ملزم به تهیه گزارش ضعف کنترلهاي 
داخلی شدند و همچنین حسابرسان از جهت دامنه مسئولیت هرساله موظف شدند تنها راجع به چک 
لیست دریافتی از بورس اوراق بهادار که حاکم بر چگونگی کنترل داخلی موثر بر گزارشگري مالی است 

در بند تاکید اظهار نظر کنند.
شاي گزارشهاي ضعف کنترلهاي داخلی در با توجه به شرایط فوق این مسئله که عوامل تعیین کننده اف

شرکتهاي ایرانی چیست؟ و اینکه چه عواملی برافشاي ضعف کنترلهاي داخلی در ایران موثر است 
موضوعی است که پژوهش حاضر در صدد بررسی آن است.

پیشینه پژوهش: 
بر آن در دنیا پژوهش هاي مختلفی در ارتباط با افشاي ضعف کنترل داخلی شرکت ها و عوامل اثر گذار

: انجام شده است
در پژوهش خود به این موضوع پرداختند که وجود و الزام 2008اسکایف و همکاران ( - اشبوق (

اکسلی باعث افزایش کیفیت گزارشگري مالی -و قانون ساربینز1کنترلهاي داخلی طبق قانون کوزو
نترلهاي داخلی موجب گزارشگري ) نشان داد که وجود ک2009همکاران، (هاچ برگ و]10[شود.می

]18[شود.مالی قابل فهم،دقیق،صحیح ودرست می
)در تحقیقی تحت عنوان عوامل تعیین کننده و پیامدهاي اقتصادي افشاء 2014جی و همکاران (

داوطلبانه ي ضعف کنترلهاي داخلی به این نتیجه رسیدندکه شدت ضعف کنترلهاي داخلی افشا شده 
]15[سود و گزارش کنترلهاي داخلی مرتبط است.با ضریب پاسخگویی 

 بازنگري پژوهش هاي خارجی نشان  می دهد  که عواملی چون اندازه هئیت مدیره، تخصص
حسابرس، مالکیت سهامدارن عمده و نهادي، جریان نقدي عملیاتی، عمر فعالیتهاي شرکت و بازده 

همچنین مرور این داراییها و اندازه شرکت بر افشاي ضعف  کنترلهاي داخلی شرکت ها موثرند.
شان می دهد که پژوهشهاي محدودي در زمینه افشاي ضعف کنترلهاي  داخلی در سایر پژوهش ها ن

کشورها انجام شده است و این محدود بودن به دالیلی همچون نو بودن موضوع و نبود الزامات 
گزارشگري و داوطلبانه بودن این گزارشها در سایر کشورها بستگی دارد. در ایران نیز به دلیل الزامات 

مبنی بر تهیه این گزارش ها پژوهش هاي اندکی به این موضوع پرداخته اند.1391سال قانونی

1 coso
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) ریسک) در پژوهش خود رابطه بین ضعف کنترلهاي داخلی و 1392وکیلی فرد و همکاران

سیستماتیک را مورد بررسی قرار دادند، یافته ها نشان دادند که در صورت وجود ضعف در سیستم 
[9].یسک سیستماتیک شرکت ها افزایش می یابدکنترلهاي داخلی، ر

) ،کنترلاهمیتباضعفنقاطبرتاثیرگذار) در تحقیقی خود با عنوان بررسی عوامل1394حاجیها
رابطهداخلیکنترلبا اهمیتضعفنقاطبالگاریتم ارزش بازارشرکتداخلی نشان دادند که بین

[5] .داردوجودداريو معنیمثبت

ژوهش هاي داخلی کشور نشان می دهد که پژوهش هاي انجام شده قبلی تنها به ضعف بازنگري پ
هاي با اهمیت موجود در گزارش حسابرس به جنبه هاي مالی مربوط اند اشاره داشتند در حالی که 
طبق چک لیست جدید بورس  ابعاد افشاي ضعف ها شامل ابعاد غیر مالی ضعف کنترلهاي داخلی نیز 

می باشد.
روش شناسی پژوهش 

بهفرضیه هاي پژوهش4]،12]؛ [10]، [15پژوهش  [پیشینهمطابقوپژوهشاهدافبهدستیابیبراي
می شود:ارائهزیرشرح

ویژگیهاي شرکت (عملکرد شرکت، سن، اندازه، اهرم، رشد، ریسک و پیچیدگیهاي تجاري)اثرمعنی _1
داري برافشا ضعف کنترل هاي داخلی دارد.

اختار حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، دوگانگی رئیس هیئت مدیره س-2
ومدیر عامل، وجود کمیته حسابرسی) اثرمعنی داري برافشا ضعف کنترل هاي داخلی دارد.

ساختار مالکیت (سهامداران عمده، مالکیت دولتی ودرصد مالکیت سهامداران نهادي) اثرمعنی داري –3
ا ضعف کنترل هاي داخلی دارد .برافش

کیفیت حسابرسی اثرمعنی داري برافشا ضعف کنترل هاي داخلی دارد .-4
قلمرو تحقیق

به شمار می همبستگی تلقی شده، و از بعد هدف از دسته پژوهش هاي کاربردي -این پژوهش توصیفی
شرکت ها در مورد ضعف ) 1394تا 1391رود. در این پژوهش اطالعات مالی مربوط به چهار سال (

تحلیل کنترلهاي داخلی به روش تحلیلی ترکیبی متوازن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و
و جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده Excelها با نرم افزاردادهرويبراولیهقرار گرفته است. محاسبه

در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده شده است.Eviews7ها از نرم افزار 
هاآنگیرياندازهشیوهوپژوهشهايمتغیرپژوهش،مدل-5

مدل تجربی پژوهش :

)1(

DISWEAK)it = a1 +β1 ROAit+β2 LOSSit+β3 CFOit+β4 SIZEit +β5 LEVit +β6

GROWTHit+β7 RETURN_DEVit+β8 TURNOVER_Ait +β9 AGEit + β 10BRDSIZEit +

β 11BRDINDit +β 12DUALITYit +β 13AC_EXPERTISEit +β 14G-OWNERit+β 15B-

OWNERit+β 16IN-OWNER it +β 17CODE_BIG it +β 18 CODE_ LOCAL A it + €it
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متغیرهاي تحقیق و نحوه اندازه گیري آنها :
با توجه به مبانی نظري و پژوهش هاي انجام شده در زمینه عوامل موثر بر افشاي ضعف کنترل 

]در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل 9[]5[]؛ 17]؛[10]؛[15داخلی[
موثر بر افشاي ضعف کنترل داخلی پرداخته شده است. این عوامل تحت چهار سري عوامل کلی: 

گیهاي شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت وکیفیت حسابرسی  قابل تقسیم شده اند که در ویژ
آن 

احتمال دریافت گزارش ضعف کنترل هاي ): DISWEAKافشاي ضعف کنترل داخلی(: متغیر وابسته
داخلی است، به این معنی که در صورت وجود گزارش ضعف کنترلهاي داخلی برابر یک در غیر این 

]15رابر صفر است . [صورت ب
متغیر مستقل :

عملکرد مالی شرکت :-1
شاخص .]15)  : سود خالص پس از  کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی است  [ROAبازده داراییها ( 

1) : شاخصی است که اگر سود و زیان خالص شرکت نشان دهنده زیان باشد عدد LOSSسود وزیان (
) : جریان نقدي حاصل از فعالیت CFOجریان نقدي عملیاتی (]9[در غیر این صورت برابر صفر است 

عمر فعالیتهاي شرکت ]8.[شرکت) : لگاریتم کل دارایی SIZEاندازه شرکت ( .]14هاي عملیاتی  [
)AGE] اهرم مالی (15) : تعداد سال فعالیت شرکت در بورس. [LEV کل بدهی تقسیم بر کل : (

و 1تغییرات درآمد فروش تقسیم بر کل درآمد فروش (ژانگ) : بر اساس GROWTHرشد ([5]دارایی
):براساس انحراف معیاربازده دوازده ماهه محاسبه میشود RETURN_DEVریسک(.)2007همکاران، 

) : کل حساب هاي دریافتنی تقسیم برکل TURNOVER_A].گردش حساب هاي دریافتنی (10[
]15درآمد فروش است [

حاکمیت شرکتی -2
از متغیرهاي زیر براي حاکمیت شرکتی استفاده می شود :براي فرضیه دوم

اعضاي غیر موظف در هئیت مدیره .[1]) : تعداد اعضاي هیت مدیره BRDSIZEاندازه هئیت مدیره (
)BRDINDدوگانگی وظایف] 12[) : اعضاي غیرموظف تقسیم بر تعداد کل اعضاي هیئت مدیره

، رئیس هیئت مدیره باشد، عدد یک غیر این صورت اگر مدیر عامل شرکت) :DUALITYمدیرعامل (
].درصد اعضاي داراي تخصص حسابداري، امور مالی و یا اقتصادي در کمیته حسابرسی 18برابر صفر  [

)AC_EXPERTISE  این متغیر اثر بخشی مکانیسم حسابرسی داخلی را اندازه گیري می کند (
]15[
ساختار مالکیت-3

الکیت دولتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت سهامداران ـه متغیر مـاز سوم،ـرضیه سـدر رابطه با ف

1 Zhang
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نهادي براي ساختار مالکیت شرکت استفاده شده است :

:  درصد سهامی که متعلق به دولت یا شرکت ها و نهادهاي وابسته )G-OWNER(سهامداران دولتی
: درصد سهام متعلق به سهامداران  عمده، )-OWNERBسهامداران عمده(]20[به آن می باشد. 

از سهام در جریان شرکت را در ٪5سهامدار عمده به سهامداراي اطالق می شود که حداقل مالکیت 
:  درصد سهام متعلق به سهامداران نهادي، OWNERIN. سهامداران نهادي(]14[اختیار داشته باشد 

اي بازنشستگی، بانکها، موسسات بیمه و تامین مطابق با تعریف بوش: صندوقهاي تعاونی، صندوقه
اجتماعی، شرکتهاي سرمایه گذاري و ... که مالکیت سهام سایر شرکتها را در اختیار دارند، مالکان نهادي 

]10[شوند. نامیده می
نوع حسابرسی -4

) : متغیري ساختگی است  که اگر سازمان CODE_BIGحسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد(
].شرکت حسابرسی 15و در غیر اینصورت صفر است  [1مسئول حسابرسی شرکت باشد عدد حسابرسی

اگر موسسه حسابرسی )  :CODE_ LOCAL Aایران است(یکی از موسسات حسابرسی رتبه الف
[6]و در غیر اینصورت صفر است1یکی از موسسات حسابرسی رتبه الف باشد برابر 

پژوهش:یافته هاي
توصیفییافته هاي 
به توصیف متغیرهاي پژوهش پرداخته شده است و متغیرها با استفاده از شاخص 2الی 1در جدول 

مورد 628هاي گرایش به مرکز و شاخص هاي پراکندگی توصیف شدند. تعداد کل سال شرکت ها 
رداخته به توصیف متغیرها با استفاده از مقادیر درصد فراوانی و شاخص مد یا نما پ2است. در جدول 

شده است. نتایج به تفکیک متغیرها ارائه شده است.
% دارایی هاي شرکت هاي مورد بررسی 1) نشان می دهد ، به طور متوسط 1نتایج آمار توصیفی جدول (

% می باشد. میانگین 22از محل بدهی ها تامین مالی شده اند. متوسط بازده دارایی هاي شرکت ها نیز 
میانگین جریان نقدینگی ودهد که اندازه شرکت هاي نمونه کوچک استاندازه شرکت نیز نشان می

عملیاتی شرکتها مثبت می باشد.
درصد اعضاي هیئت مدیره را 60نفر می باشد . تقریبا 5میانگین اندازه هیئت مدیره در این شرکت ها 

درصد از 72ا افراد غیرموظف تشکیل می دهد .ساختار مالکیت شرکت هاي نمونه نشان می دهد حدود
درصد مالکیت شرکت ها در اختیار 54سهام شرکت ها در اختیار سهامداران عمده می باشد .

درصد مالکیت نیز دولتی می باشد . بنابراین ساختارمالکیت 27سهامداران نهادي می باشد .حدودا 
شرکتها در اختیار سهامدان عمده می باشد.
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متغیرهاي مرتبط با ویژگی هاي شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت:  شاخص هاي توصیفی براي 1جدول

منبع : یافته هاي تحقیق

شاخص ها
انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگین

معیار
حجم 
نمونه متغیرها

کت
شر

ي 
 ها

گی
ویژ

720/1628-215/0098/0577/39789/0بازده داراییها
جریان نقدي 

150/0628-121/0095/0686/0429/0عملیاتی

لگاریتم اندازه 
260/6128/6730/8465/3819/0628شرکت

لگاریتم عمر 
504/3663/3158/4945/1464/0628شرکت

6055/06051/0039/3013/0323/0628اهرم مالی
724/1628-394/0158/0893/28995/0رشد

105/0077/0986/0000064/0105072/0628ریسک
گردش

حسابهاي 
دریافتنی

752/0263/0940/2101695/2628

تی
شرک

ت 
کمی

حا
اندازه هیئت 

12/5575452/0628مدیره

اعضاي غیر 
موظف هیئت 

مدیره
285/3370207/1628

اعضاي 
486/0666/010468/0628متخصص

یت
الک

ر م
ختا

سا

سهامداران 
052/19628%53/7628/98%03/72عمده

سهامداران 
05/98025/28628%01/16%33/27دولتی

سهامداران 
008/32628%26/98%87/60%37/54نهادي
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) نشان می دهد :2نتایج توصیفی جدول (

درصد 18درصد سود آور بوده اند. در 89درصد شرکتها  گزارش زیان داشته اند به عبارتی 11
باشد .نمونه  مدیرعامل عضو هیئت مدیره نیز میشرکتهاي 

%   از 3/50) نشان می دهد DISWEAKدرصد هاي بدست آمده براي افشاي ضعف کنترل داخلی(
% درصد ضعف کنترل داخلی را گزارش نکردند. 7/49شرکتهاي  گزارش ضعف کنترل داخلی دارند  و 

متغیرهاي مرتبط دو وجهی:  شاخص هاي درصد فراوانی و نما (مد) براي 2جدول 

متغیر
درصد
مقدار 
صفر

درصد
حجم مد1مقدار 

نمونه

0628%1/11%9/88شاخص سود وزیانویژگی هاي شرکت

نوع حسابرسی
1628%6/22%4/77حسابرس سازمان حسابرسی
موسسات حسابرسی رتبه الف

1628%53%47ایران

0628%8/17%2/82دوگانگی وظایف  مدیرعاملحاکمیت شرکتی
افشا ضعف کنترل هاي 

1628%3/50%7/49داخلی

برگرفته از آزمونهاي آماري 
آزمون مدل پژوهش

آزمون مدل: رگرسیون لجستیک- الف 
مدل پژوهش با رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. متغیر وابسته ، افشاي ضعف کنترل داخلی

)DISWEAK (
بازده داراییها ، شاخص درصد  از بین ویژگیهاي شرکت 95نتایج نشان از این دارد که در سطح اطمینان 

-Pموثر هستند( افشاي ضعف کنترل داخلیبر سود وزیان ، اهرم مالی ، ریسک ، سن شرکت 
VLUE<0.05تغییرات در متغیر افشاي  ضعف کنترل هاي احتمالمی توانند به طور معنی داري) و

بازده داراییها ، اندازه، اهرم مالی ، ریسک ، سن داخلی را پیش بینی کنند. وفرضیه اول پژوهش براي 
تایید می شود . به عبارتی با یک واحد افزایش در سود وزیان  احتمال گزارش ضعف کنترلهاي شرکت 

کت بیشتر شود احتمال گزارش ضعف کنترل داخلی % بیشتر می شود. هرچه سن شر9داخلی نیز
کمترمی شود. بین اندازه شرکت واهرم مالی شرکت  نیز رابطه مثبت وجود دارد به این مفهوم که با 

افزایش این دوعامل ،احتمال گزارش ضعف کنترل داخلی شرکت نیز افزایش می یابد .
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تعداد ،: اندازه هئیت مدیره کمیت شرکتیضرایب رگرسیونی مربوط به ساختار حاسطوح معنی داري  و

دو گانگی وظایف یعنی جدایی مدیر عامل شرکت از اعضاي هیئت و اعضاي غیر موظف هیئت مدیره 
نشان می دهد، نسبت اعضاي داراي تخصص درزمینه هاي حسابداري در کمیته ي حسابرسیمدیره،

اي داراي تخصص در زمینه هاي و درصد اعضمتغیر تعداد اعضاي غیر موظف هئیت مدیره دو
95بر احتمال افشاي ضعف کنترل داخلی شرکت تاثیر گذار هستند وفرضیه دوم پژوهش با حسابداري

درصد اطمینان تایید می شود .
تعداد اعضاي غیر موظف  احتمال ساختار حاکمیت شرکتی یعنی به عبارتی بایک واحد افزایش در

تخصص اعضا دریافت گزارش ضعف عمده کنترلهاي داخلی افزایش  وبا یک واحد افزایش در متغیر 
کمیته حسابرسی ، احتمال دریافت گزارش ضعف عمده کنترلهاي داخلی کاهش می یابد.ء

مده ،مالکیت دولتی و رگرسیونی مربوط به ساختار مالکیت : سهامداران عضرایبسطوح معنی داري و 
) و P-VALUE<0.05درصد مالکیت سهامداران نهادي نشان می دهد مالکیت سهامداران دولتی (

افشا ضعف کنترلهاي احتمال) اثرمعنی داري بر P-VALUE<0.05مالکیت سهامداران عمده (  
با افزایش درصددرصد اطمینان تایید می شود ، یعنی 95بنابراین فرضیه سوم پژوهش با داخلی دارد

سطوح احتمال دریافت گزارش ضعف کنترل هاي داخلی بیشتر می شود سهامداران دولتی و عمده 
) سازمان حسابرسی CODEBIG4معنی داري و ضرایب رگرسیونی مربوط به کیفیت حسابرسی (

و فرضیه چهارم)  P-VALUE<0.05افشا ضعف کنترلهاي داخلی دارد(احتمالاثرمعنی داري بر
دهندگی متغیرهاي مستقل را نشان می پژوهش تایید می شود  . ضریب تعیین مک فادن، قدرت توضیح
%  است ونشان می دهدمتغیرهاي 14دهد در پژوهش حاضر ، ضریب تعیین مک فادن تقریبا برابر

یشتر ازتغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. مقدار احتمال هاسمر و لمشو ب%14مستقل به میزان 
% است که نشان می دهد این مدل  انطباق بیشتري با مشاهدات واقعی دارد. با توجه به مقدار سطح 5از 

% است در نتیجه میتوان گفت که 5(آزمون والد) که بیشتر از Fمعنی داري به دست آمده براي آماره 
ه کل الگو از لحاظ بیانگر این است کLRتفاوت معنی داري بین ضرایب وجود دارد. احتمال آماره 

اي قوي میان ) بیانگر این مطلب است که رابطهLRآماري معنی دار می باشد و مقدار باالي آماره فیشر(
متغیرها در این الگو وجود دارد.

مدل نهایی به شکل زیر می باشد :) 3طبق جدول (بنابراین

)2(
(DISWEAK)it = 6/829* ROAit +0/865* LOSSit +2/254* LEVit -6/032*
RETURN_DEVit -0/988* AGEit-0/258*BRDINDit+ 1.259* AC_
EXPERTISEit -0/.011*G-OWNERit -0/.011*B-OWNERit -0/88 CODE
BIGit - ./43CODE_ LOCAL Ait+ £
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1394تا 1391-) نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده ازرگرسیون لجستیک3جدول (

خطاي ضرایب
z- آمارهاستاندارد

سطح 
معناداري

180/0556/1116/0907/0عرض از مبدأ
820/6685/1051/40001/0بازده داراییها

865/0398/0170/2030/0سود وزیان
183/0-679/0330/1-903/0جریان نقدي

138/0135/0020/1307/0اندازه
254/2472/0770/4000/0اهرم مالی

069/0052/0335/1181/0رشد
004/0-101/2870/2-032/6ریسک

156/0-050/0417/1-071/0گردش حسابهاي دریافتی
000/0-213/0637/4-988/0سن شرکت

296/0-197/0052/1-207/0اندازه هیئت مدیره
اعضاي غیر موظف هیئت 

258/0081/0164/30016/0مدیره

362/0244/0482/1138/0مدیرعاملدوگانگی وظایف 
اعضاي داراي تخصص 

259/1212/0939/5000/0حسابداري

002/0-003/0084/3-011/0مالکیت دولتی
048/0-005/0972/1-011/0سهامداران عمده
473/0-003/0715/0-002/0سهامداران نهادي

0015/0-276/0181/3-881/0سازمان حسابرسی
050/0-220/0954/1-431/0موسسات حسابرسی رتبه الف

886/117آماره-135/0LRضریب تعیین مک فادن

سطح 513/0هاسمر لمشو
LR(0000/0(معناداري

189/0احتمال آزمون والد
برگرفته از آزمون هاي آماري
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بحث ونتیجه گیري 
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس (کنترلهاي داخلیضعف در پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده افشاي

طبقه 4مورد مطالعه قرارگرفته است.بر اساس ادبیات پژوهش متغیرهاي موثرشامل )اوراق بهادار تهران
کلی بوده که متغیرهاي ویژگی هاي شرکتی شامل  بازده داراییها، اندازه شرکت،  اهرم مالی ،جریان 

ر ، عمر شرکت،  فرصتهاي رشد،  ریسک بوده و متغیر حاکمیت نقدي عملیاتی،پیچیدگیهاي کسب وکا
استقالل هیئت مدیره ، دوگانگی وظایف یعنی  جدایی مدیر عامل ،شرکتی شامل (اندازه هیئت مدیره

شرکت ازاعضاي هیئت مدیره ، نسبت اعضاي داراي  زمینه هاي حسابداري، امور مالی و یا اقتصادي در 
متغیر ساختار مالکیت  شامل(مالکیت دولتی، سهامداران عمده ،  سهامداران ي حسابرسی) بوده وکمیته

حسابرسی (سازمان حسابرسی باشد، موسسات حسابرسی برتر) ، می باشد.نهادي)،نوع
 نتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگیهاي شرکت ، بازده داراییها ، اهرم مالی ، ریسک ، سن

رابطه معنی داري وجود دارد وفرضیه اول پژوهش تایید می شرکت با افشاي ضعف کنترل داخلی
شرکتدریافتند که] همسو می باشد . آنها15، [[7]شود.این نتیجه همسو با نتایج پژوهش هاي 

ازتر،پیچیدهکوچک، با عملیات مالیهستندشرکت هاییداخلیکنترلهايضعفدارايهاي
وبیشترخارجیمعامالتباهاشرکتهاآننتایجطبقرشد کمتر.دارايضعیف تر ومالینظر
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از .کنندافشاراخودضعفدارند نقاطتمایلکمترکمتر،رشد

بین مولفه هاي ساختار حاکمیت شرکتی،  دو متغیر تعداد اعضاي غیر موظف هئیت مدیره  و درصد  
داري  بر احتمال  افشاي ضعف کنترل داخلی شرکت تاثیر اعضاي داراي تخصص درزمینه هاي حساب

] می 15و [[5]وفرضیه دوم پژوهش تایید می شود این نتیجه همسو با نتایج پژوهش گذار هستند
باشد. این یافته نشان می دهد تعداد اعضاي غیر موظف و نوع تخصص می تواند از هزینه نمایندگی 

نترل هاي داخلی شود. کاسته و باعث کاهش افشاي گزارش ضغف ک
 نتایج پژوهش نشان داد که از مولفه هاي ساختار مالکیت،  مالکیت  سهامداران دولتی ومالکیت

سهامداران عمده اثرمعنی داري برافشا ضعف کنترلهاي داخلی دارد بنابراین فرضیه سوم پژوهش 
اران برون سازمانی و به می باشد وجود سهامد[5]تایید می شود . این نتیجه همسو با نتایج پزوهش 

طور ویژه وجود سهامداران عمده در شرکت ها به دلیل نفوذ قابل توجهی که در شرکت دارند، می 
تواند موجب افزایش کنترل و نظارت بر رفتار مدیران به جهت کاهش مشکالت نمایندگی شود و 

عات مالی داوطلبانه شرکتها وجود و نفوذ سهامداران عمده به عنوان یک مکانیزم کنترلی، انتشار اطال
را تسهیل می کند.از سوي دیگر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداري که درصد قابل 
توجهی از سهام آنان در دست دولت، سازمانها و نهادهاي دولتی و شبه دولتی می باشد ممکن است 

خصوصی پذیرفته شده در داراي اهداف سازمانی تعریف شده اي باشند که با دیگر شرکتهاي بخش
بورس اوراق بهادار متفاوت باشند. این شرکتها به دلیل حمایت و نفوذي که از بخش دولتی می 
شوند موظف به اجراي فرامین و دستورات مصوبه، طبق دستورالعملها و بخشنامه ها اجرایی هستند 

باشد.و این موضوع می تواند بر نتایج، تاثیرات پیچیده و متناقضی را داشته
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 عالوه بر موارد فوق نتایج پژوهش نشان داد که نوع حسابرسی اثرمعنی داري برافشا ضعف کنترلهاي

]و 15داخلی دارد وفرضیه چهارم پژوهش نیز تایید می شود. این نتیجه همسو با نتایج پژوهش [
عنوانبهشدهبنديطبقههايشرکت]باشدآنها در پژوهش هاي خود نشان دادند که اغلب20[

کمتريمالیدانشباحسابرسیکمیتهاعضايداخلی،کنترلضعفنقاطهاي دارايشرکت
درنهایت با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادات زیر قابل طرح است داشتند.

رابطه معکوس حاکمیت شرکتی با افشاي گزارش ضعف کنترلهاي داخلی نشان می دهد که تالش 
یی شدن عوامل حاکمیت شرکتی امري ضروري است  همچنین آماده سازي شرایط در جهت اجرا

اقتصادي براي ورود به بازارها و توسعه فعالیت ها از جهت اندازه شرکت می تواند به کاهش احتمال  
افشاي گزارش ضعف کنترلهاي داخلی بیانجامد. همچنین با توجه به  این نتیجه که نوع حسابرسی 

فشاي ضعف کنترلهاي داخلی اثر داشته باشد، نیازمند به تقویت بنیانهاي حسابرسی و نمی تواند بر ا
تغییر ساختار مالکیت احتمام به افزایش کیفیت آنها را ضروري می سازد و عمومی شدن ماکیت ها 

هم می تواند به کاهش هزینه نمایندگی ناشی از افشاي ضعف کنترلهاي داخلی منجر شود.
ی شود با کمک نهادهاي قانونی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس، مدیران آنها را همچنین پیشنهاد م

وادار نمود تا در مورد استقرار کنتتر ل هاي داخلی شرکت ، بازنگري و دقت بیشتري نمایند و همچنین 
حسابرسان شرکت ها به بررسی سیستم کنترلهاي داخلی بپردازند تا سرمایه گذاران نسبت به بازده 

منطقی بدست آورند.ب سرمایه گذاریهاي خود ، اطمینان معقول ومناس
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One of the most important reports is internal control weaknesses report that has been
prepared by the listed companies of TSE for requirements of stock exchange.
Determination of affecting factors on these reports preparation is useful for investors
in strengthen control environment and in formativeness. On this basis, the aim of
this study is the investigation of determinants of disclosure of internal controls
weakness in The firms listed in TSE.  For this, the firms’ data for 4 years (2012 to
2014) about internal controls weaknesses is analyzed by unbalanced panel data
analysis method. The results show that there is a significant relationship between
firm size, return on assets, firm age, income or loss, financial leverage, firm risk. the
number of independent board members ,the number of audit committee members
that are financial expert, block stockholders, governmental investors, and disclosure
of internal control weakness. These results can be useful in determining how to
improve transparency of developing stock market of Iran.
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