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 اوراق باورس  ساازمان  بیانیه طبق داخلی کنترل اهمیت با ضعف نقاط گزارش و مالی گزارشگری بر کنترل

 دارای شرکت کالن و خرد اهداف پیشبرد جهت اثربخش داخلی کنترل سیستم یک طراحی و تهران بهادار

 و کارگیری به راه سر بر موجود احتمالی های محدودیت و موانع بررسی تحقیق اساسی هدف .است اهمیت

 .اسات  تاممین  سایمان  گاااری  سارمایه  هاای  شرکت گروه سطح در داخلی های کنترل دستورالعمل اجرای

 های کنترل تقویت و استقرار جهت در موانع رفع جهت الزم پیشنهادهای و راهکارها ارائه دنبال به همچنین

 پاسخ برای است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پایرفته شرکت 29 شامل نمونه .میهست اثربخش داخلی

 حقاوق  و ماالی  گزارشاگری  کیفیات  ریساک   مادیریت  مساتقل  متغیر سه بر داخلی کنترل تمثیر ها فرضیه به

 داد نشاان  رگرسیون یها لیوتحل هیتجز است. گرفته قرار آزمون مورد شرکتی حاکمیت منظر از اندار سهام

 بر داخلی کنترل گفت توان می جهیدرنت دارد. یدار یمعن و مثبت تمثیر مدنظر متغیر سه بر داخلی کنترل که

 و گااارد  مای  تامثیر   اسات  برخاوردار  خاصای  اهمیت از که ریسک مدیریت و مالی گزارشگری معیارهای

 رضاایت  و دهاد  قارار  مثبات  تامثیر  تحت شرکتی حاکمیت منظر از را اندار سهام حقوق دتوان می همچنین

 باشد. داشته پی در را اندار سهام

 .ریسک مدیریت سیمان  های شرکت داخلی  کنترل مالی  گزارشگری کلیدی: واژگان
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  44

 

 مقدمه .1

 عمليات، کارایي و اثربخشي تحقق از معقول اطمينان کسب هدف با که است یفرایند داخلي کنترل

 هتای  دارایتي  و منتاف   از حفاظتت  و مربوط مقررات و قوانين رعایت مالي، گزارشگری اعتماد قابليت

 .شود مي اجرا و سازی پياده شرکت کارکنان و مدیریت و مدیره هيأت توسط شرکت

 را کشتتورمان تجتتاری واحتتدهای از بستتياری کارآمتتد، و اثتتربخ  داخلتتي هتتای کنتتترل نبتتود

 اجترا  و طراحي تدبير با را خود داخلي های کنترل که هایي شرکت .است داده قرار خود الشعاع تحت

 .کننتد  جلتوگيری  آمتد،  خواهد پدید ها کنترل این نبود صورت در که يمعضالت از توانند مي کنند مي

 فراینتد  کيفيتت  بتر  بلكته  تجتاری،  واحتدهای  عمليتات  بتر  تنهتا  نته  اثتربخ   داخلتي  هتای  کنترل نبود

 .(1381 مهام،) گذارد مي جای بر منفي تأثير نيز مستقل حسابرسي

 بته  نستبت  نستبي  اطمينتان  متالي،  هتای  صتورت  حسابرستي  طریق از اتكا قابل مالي اطالعات تهيه

 مالي، های صورت حسابرسي در اما داشت؛ خواهد پي در را مالي های صورت در شده ارائه اطالعات

 و ودیعتي ) شتود  متي  محستو   اساستي  مراحتل  از یكي عنوان به داخلي های کنترل اثربخشي ارزیابي

 .(1387 کوچكي،

 و هتا  شتيوه  ،هتا  طتر   شتامل  کته  استت  ستازمان  یت   اداره از مهمتي  بخت   داخلتي  هتای  کنترل

 از پشتتيباني  دیگتر  عبتارت   بته  و مقاصتد  و هتا  هتدف  ها، وظيفه به دستيابي برای ياجراشدن های روش

 پيشتگيری،  ،ها دارایي از حفاظت در دفاعي خط اولين عنوان  به نيز و است عملكرد مبنای بر مدیریت

 در کته  کشتور  سيمان توليدکننده بخ  در آن بررسي بنابراین .رود مي کار  به تقلب و خطاها کشف

 است. برخوردار سزایيب اهميت از اند هکرد جذ  را زیادی گذاران سرمایه و دارند حضور بورس

 تحقیق موضوع بیان و تشریح .2

 ستيمان  صتنای   در الخصوص علي صنعت در تجاری معامالت گسترش و ها سازمان فعاليت پيچيدگي

 اهتداف  بته  دستتيابي  راستتای  در ختود  مستووليت  بته  توجته  بتا  هتا  شرکت مدیریت است شده موجب

 هتای  کنتترل  سيستت   استتقرار  بته  اقتدام  منتاب   کليته  بهينه هدایت از یافتن اطمينان منظور به و سازماني

 از داخلتي  هتای  کنترل بر مستمر نظارت انجام با داخلي حسابرسان زمينه این در .کنند کارآمد داخلي

 سازماني، شده نييتع های رویه و ها سياست رعایت و کفایت مورد در مستقل های ارزیابي انجام طریق

 .کنند مي کم  هایشان مسووليت اثربخشي و کار انجام در را ارشد مدیریت و مدیره هيأت
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 45   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 تشتكيالت  و 1تتردوی  کميستيون  مستوول  هتای  سازماناز سوی کميته  شده ارائهیف تعر بر اساس

COSO، کارکنان دیگر و مدیریت ،مدیره هيأت توسط که است یفرایند معنای به داخلي های کنترل 

 بته  دستتيابي  از معقتول  و منطقتي  اطمينتاني  کستب  آن، ایجتاد  از هتدف  و شتود  مي اجرا سسهؤم ی 

 و قتوانين  بته  پایبنتدی  و متالي  گزارشتگری  بته  اعتمتاد  قابليتت  عمليتات،  کتارایي  و اثربخشي اهداف

 است. جاری مقررات

 بهتتادار، اوراق و بتتورس ستتازمان توستتط داخلتتي هتتای کنتتترل دستتتورالعمل ابتتال  و تصتتویب بتتا

 شتهریور  27 در ایتران  فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مدیره هيأت

 خصتتوص در ستتاهنه گتتزارش ارائتته و مناستتب داخلتتي هتتای کنتتترل سيستتت  استتتقرار بتته ملتتزم 1391

 بته  ختود  گتزارش  در شتدند  موظتف  نيتز  ها شرکت این مستقل حسابرسان و شدند داخلي های کنترل

 و مناستب  داخلي های کنترل سيست  یريکارگ به و استقرار خصوص در سهام صاحبان عمومي مجم 

 کنند. نظر اظهار ادشدهی داخلي های کنترل چارچو  به توجه با شرکت توسط اثربخ 

 در شتده  پذیرفتته  هتای  شترکت  متدیره  هيأت آمریكا، اکسلي -ساربنز قانون 404 بخ  موجب به

 گتزارش  ارائته  و آن ارزیتابي  و داخلتي  هتای  کنتترل  کتارگيری  بته  و استقرار مسوول کشور این بورس

 حسابرستي  بته  ملتزم  هتا  شترکت  ایتن  حسابرستان  و متالي  گزارشتگری  بتر  حتاک   داخلتي  هتای  کنترل

 نوعي به ایران در گرفته صورت اقدامات که است شده مالي گزارشگری بر حاک  داخلي های کنترل

 (.2004 سونگ، و )ویندرام است بوده مزبور قانون از پيروی و تبعيت

 و داخلتي  هتای  کنتترل  سيستت   استتقرار  اهميتت  بته  تتوان  متي  فتوق  موارد به توجه با ترتيب بدین

 دستتورالعمل  ضتوابط  اجترای  بته  نيتل  جهتت  در مختلتف  هتای  ستازمان  و هتا  شترکت  در آن گزارش

 فعتاهن  از یكي عنوان به نيز تأمين سيمان گذاری سرمایه های شرکت گروه برد. پي داخلي های کنترل

 بته  اقتدام  نظارت، و کنترل جهت سيمان توليد و تأمين زنجيره در گسترده های فعاليت با سرمایه بازار

 الزامتات  بته  توجته  بتا  لتيكن  ؛است دهکر داخلي های کنترل سيست  استقرار و حسابرسي کميته برپایي

 مطر  سؤال این داخلي حسابرسي دستورالعمل اجرای خصوص در بورس سازمان مقرراتي و قانوني

 ستيمان  گتذاری  سترمایه  هتای  شترکت  گتروه  در افتهیاستتقرار  داخلي کنترل های سيست  اوهً که است

                                                             
1. Treadway 
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  46

 

 یکارها راه اًثاني و ؟ددار مصو  دستورالعمل ضوابط برآوردن جهت در را هزم استانداردهای تأمين

 چيست؟ احتمالي های آسيب از خروج در داخلي های کنترل دستورالعمل اثربخشي بهبود برای هزم

 تحقیق ضرورت و اهمیت .3

 منتاف   حفت   جهتت  در عتام  ستهامي  هتای  شترکت  امتور  بر نظارت و کنترل مناسب، مدیریت امروزه

 از کننتدگان  استتفاده  گتروه  تترین  مهت   همچنتين  و سترمایه  کننتدگان  تتأمين  عنتوان  بته  گذاران سرمایه

 اقتصتتادی نظتتام در شتتده مطتتر  اساستتي مستتائل از یكتتي متتالي گزارشتتگری و حستتابداری اطالعتتات

 است. ایران جمله از و مختلف کشورهای

 بتزر   فعتال  یت   عنتوان  بته  نيتز  تتأمين  ستيمان  گتذاری  سرمایه های شرکت گروه راستا این در

 روش ،نامته  آیتين  هماننتد  سيستتمي  مستندات تدوین با متمادی ساليان طي در سرمایه بازار در صنعت

 کنترل ی  عنوان به داخلي های کنترل استقرار به اقدام کاربردی و متعدد های دستورالعمل و اجرایي

 از داخلي حسابرسي واحد اگرچه است. دهکر ها کنترل سایر مناسب ارزیابي و سنج  برای مدیریتي

 لتيكن  ،استت  داشتته  فعاليت اجتماعي تأمين گذاری سرمایه گروه های شرکت در تاکنون قبل سنوات

 اوراق و بورس سازمان الزام حسب تأمين سيمان گذاری سرمایه گروه های شرکت محترم مدیره هيأت

 در حسابرستي  کميتته  تشتكيل  بته  اقتدام  داخلتي،  هتای  کنترل دستورالعمل اجرای خصوص در بهادار

 گتتزارش صتتدور جملتته از مزبتتور دستتتورالعمل ستتوم و دوم فصتتل در منتتدرج مفتتاد اجتترای راستتتای

 کتتاهی یت   ستيمان  استت.  دهکتر  1393و  1392 و 1391 هتای  ستال  در ستاليانه  داخلتي  هتای  کنتترل 

 کشتورها  سترعت  یتا  و یتافتگي  توستعه  شتاخ   عنتوان  بته  آن مصترف  ميزان از که است استراتژی 

 صتنعتي  جهان در معدني های فرآورده ترین مه  از یكي ش  بدون کاهها این .کرد استفاده توان مي

 پارامترهتای  خيلي به آن مصرف ميزان ولي شود مي مصرف جهان تمام در که  طوری به  است، امروز

 نظتر  از امتر  ایتن  کته  شتده  ثابت تقریباً سيمان جهاني مصرف ميزان دارد. بستگي اجتماعي -اقتصادی

 مطر  جهان در را ایران تواند مي که است صنای  آن از یكي سيمان توليد .است توجيه قابل اقتصادی

 نسبت ایران در سيمان توليد ميزان .است جهان در سيمان توليد و فناوری مدعيان از یكي ایران .سازد

 اصتلي  دليتل  کته  بتوده  بيشتتر  آن تقاضتای  در رشتد  ميتزان  ولتي  است بيشتر بسيار پي  سال بيست به

 هتای  زیرستاخت  و هتا  محتدودیت  موان ، شناسایي جمله از شده انجام اقدامات بررسي .است کمبودها

 گتروه  استتفاده  متورد  دتوانت  متي  بهبود راهكارهای ارائه و مزبور دستورالعمل مفاد اجرای جهت هزم
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 47   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 و داخلتي  هتای  کنتترل  اثربخشتي  جهتت  در تتا  گيترد  قترار  تتأمين  ستيمان  گذاری سرمایه های شرکت

 چنتين  انجتام  فتوق  مطالتب  بته  توجته  بتا  شود. گرفته کار به مقرراتي و قانوني الزامات دنکر برآورده

 است. اهميت دارای و توجه قابل تحقيقي

 تحقیق پیشینه .4

 کشور داخل تحقیقات. 4-1

 از ای نمونته  داخلتي  کنتترل  اهميتت  بتا  ضعف نقاط بر تأثيرگذار عوامل (:1394) نژاد حسين و حاجيها

 رگرستيون  هتای  وتحليتل  تجزیته  شده. پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

کتل   جمت   بته  کتاه  موجتودی  نستبت  ستهام،  تعداد در سهام قيمت لگاریت  بين که داد نشان ترکيبي

 تستعير  و دارد وجتود  یدار يمعنت  و مثبتت  رابطه داخلي کنترل اهميت با ضعف اطدارایي و زیان با نق

 دارایتي  بتر  بتدهي  کتل  جمت   و آلتتمن  z نمتره  دفتتری،  ارزش بتر  بازار ارزش درآمد، رشد ارز، نرخ

 اهميتت  بتا  هتای  ضتعف  گفت توان مي درنتيجه ندارد. داخلي کنترل اهميت با ضعف نقاط با ای رابطه

 .پذیرد مي تأثير مالي معيارهای بعضي از حسابرس گزارش در موجود

 داخلتي  های کنترل اثربخشي بر سازمان مناب  ریزی برنامه های سيست  تأثير (:1392) کيا اسماعيلي

 هتای  سيستت   دارای هتای  شترکت  کته  داد نشتان  پتژوه   هتای  یافتته  متالي،  گزارشتگری  بتا  رابطه در

 ستازمان  مناب  ریزی برنامه های سيست  فاقد های شرکت کنترل نمونه به نسبت سازمان مناب  ریزی برنامه

 در بودنتد،  ده زیان که يهای شرکت همچنين .باشند داشته داخلي کنترل ضعف که دارد احتمال کمتر

 استتقرار  عمتر  و انتد  داشتته  کمتتری  بتازار  ارزش ،انتد  داشته تحصيل و ادغام های فعاليت مذکور دوره

 در ضتعف  وجتود  در کمتتری  احتمتال  بتوده،  تتر  کوتاه ها آن در سازمان مناب  ریزی برنامه های سيست 

 .کنند مي تجربه را ضعف از تری پایين سطو  و داشته داخلي کنترل سيست 

 در داخلتتي حسابرستتي واحتتد استتتقرار و حسابرستتي کميتتته تشتتكيل ضتترورت (:1391) خنكتتا

 کننتدگان  مشتارکت  :نویستد  متي  پاستخگویي،  مستووليت  ستط   ارتقا برای شهرها کالن های شهرداری

 حسابرستي  واحتدهای  معاونتان  و متدیران  حستابداری،  ستای رؤ ،(هتا  حستا   ذی) متالي  مدیران شامل

 دکتتری  دانشتجویان  ،ها دانشگاه حسابداری گروه علمي هيأت اعضای همچنين و ها شهرداری داخلي

 کته  داد نشتان  پتژوه   نتتای   .بودنتد  متخصت   شتهروندان  عنوان به حسابداری، ارشد کارشناسي و
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  48

 

 موجتب  شتهرها  کتالن  هتای  شتهرداری  در داخلي حسابرسي واحد استقرار و حسابرسي کميته تشكيل

 .شود مي مذکور نهادهای عملياتي و مالي پاسخگویي مسووليت ارزیابي و ایفاء سط  ارتقای

 نتتای   بر استاس  مستقل، حسابرسي در داخلي های کنترل ارزیابي موان  شناخت (:1391) روستان

 شتد،  انجتام  مستتقل  حسابرسي در داخلي های کنترل ارزیابي موان  بندی رتبه برای که فریدمن آزمون

 نبتتود دانشتتگاهي، آمتتوزش ضتتعف حسابرستتي، قراردادهتتای پتتایين الزحمتته حتتق گردیتتد مشتتخ 

 صترف  بته  مقترون  تجتاری،  واحتدهای  هتای  سيستت   بودن سنتي مناسب، حسابرسي های دستورالعمل

 ارزیابي موان  ترین مه  جمله از ترتيب به ای حرفه آموزش ضعف و داخلي های کنترل ارزیابي نبودن

 .است ایران در مستقل حسابرسي در داخلي های کنترل

 عمتومي،  بخت   متدیران  پاستخگویي  مستووليت  در داخلتي  هتای  کنتترل  تتأثير  (:1391) محمدی

 زیترا  .است ضروری بلندمدت در دولتي های دستگاه موفقيت برای مؤثر حسابداری اطالعاتي سيست 

 هتای  دستتگاه  تمام .سنجيد را دولتي های دستگاه عملكرد کيفيت توان نمي مناسب نظارتي ابزار بدون

 اطالعتاتي  سيستت   .هستتند  خود کنترل تحت مناب  بر مختلف رویدادهای تأثير سنج  نيازمند دولتي

 ایفتا  راهبردی موقعيت ی  بقای و پذیرش زمينه در دولتي های دستگاه در را مهمي نق  حسابداری

 باشتد  دور بته  مختاطرات  از و کترده  عمتل  يختوب  بته  حسابداری اطالعاتي سيست  آنكه برای .کند مي

 اثربخشي بررسي مدیران مه  های مسووليت از یكي است کارا و مناسب داخلي کنترل سيست  نيازمند

 از اطمينتان  بترای  همچنتين  و باشتند  پاستخگو  باید خود عملكرد قبال در مدیران .است داخلي کنترل

 مستووليت  تحقق برای لذا .هستند مسوول ها گزارش در آن افشای و داخلي کنترل سيست  دقيق اجرای

 مفاستد  بتا  مبتارزه  و متالي  انضتباط  و نظت   برقتراری  و اطالعتاتي  شفافيت ایجاد و مدیران پاسخگویي

 دولتتي  هتای  ستازمان  و هتا  دستتگاه  در اثتربخ   داخلتي  های کنترل تا دارد ضرورت مالي و اقتصادی

 و متالي  گزارشتگری  شتفافيت  باعت   متؤثر  و قتوی  داخلتي  هتای  کنتترل  این استقرار که .یابد استقرار

 محستو   عمومي بخ  دولت که آنجایي از .شد خواهد عملياتي و مالي پاسخگویي ظرفيت ارتقای

 بتر  آن تأثير و بخ  این در قوی داخلي های کنترل اثرات و ها ویژگي تشری  جهت همين به شود مي

 .است برخوردار خاصي اهميت از مدیران پاسخگویي مسووليت ميزان

 جهتت  گتذاران  سترمایه  نظتر  جلتب  بتر  حسابرستي  کميته وجود تأثير بررسي (:1389) شهسواری

 نشان ها فرضيه آزمون نتای  تهران، بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ های شرکت در گذاری سرمایه
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 49   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 حجت   معتامالت،  تعتداد  ،گتذاران  سترمایه  اعتمتاد  جتذ   و حسابرستي  کميتته  وجود بين که دهد مي

 درنتيجته  .دارد وجتود  تهتران  بهتادار  اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام بازده و معامالت

 .کنند مي گذاری سرمایه ها شرکت گونه نیا در بيشتری اعتماد با گذاران سرمایه

 دولتتي  بخت   در آن مشكالت و داخلي های کنترل عنوان با ای مقاله در (1389) عبدی و زارعي

 بتا  ختود  اصتلي  اهتداف  بته  رستيدن  هتت ج ستازمان  هر محدودیت تووری بر اساس که کردند عنوان

 اقتصادی، کالن اهداف تحقق راستای در نيز اجرایي های دستگاه .است مواجه مانعي و ها محدودیت

 بتتا داخلتتي کنتتترل سيستتت  مطلتتو  اجتترای بته  ختترد و کتتالن ستتط  در علمتتي و اجتمتتاعي سياستي، 

 بتر  حتاک   یهتا  محتدودیت  و موان  رف  و شناسایي ش  بدون .هستند مواجه موانعي و ها محدودیت

 ایجتاد  کته  خود اهداف به رسيدن در را دولت تواند مي اجرایي های دستگاه در داخلي کنترل سيست 

 نتيجته  .رستاند  یتاری  ،استت  شتهروندان  مقابتل  در پاستخگویي  و کشتور  شكوفایي و مردم برای رفاه

 مربوط مقررات مالي، کارکنان برای کاربردی و کارآمد های آموزش که داد نشان پژوه  های یافته

 داخلتي  کنترل اجرای برای هزم شرط سه کارآمد و متخص  انساني نيروهای داخلي، های کنترل به

 .است مطلو 

 کميتته  تشتكيل  کته  استت  داده نشتان  :هتا  دانشتگاه  در حسابرستي  کميتته  تشتكيل  (:1388) بابایي

 منتختب  حستابرس  اصتل   انتخا  طریق از تحقيقاتي و آموزشي مؤسسات و ها دانشگاه در حسابرسي

 و مستتقل  حستابرس  استتقالل  زمينته  آوردن فتراه   داخلتي،  کنتترل  سيستت   ستط   ارتقای امنا، هيأت

 ایتن  در مالي پاسخگویي مسووليت سط  ارتقای موجب داخلي حسابرسي اثربخشي افزای  و داخلي

 در هزم هتای  کنتترل  اعمتال  از اطمينتان  حصتول  طریتق  از نيز داخلي حسابرسي واحد .شود مي مراکز

 و صتحي   ثبتت  و شتده  نيتي تع یهتا  يمشت  ختط  و ها سياست اعمال و رعایت مقررات، و قوانين اجرای

 حسابرستي  هتای  هزینته  کتاه   طریتق  از نيتز  و آن موقت   به تنظي  و دفاتر در مالي رویدادهای موق  به

 غيرجاری، و جاری های دارایي از حفاظت سط  ارتقای و سازمان عمليات اثربخشي افزای  مستقل،

 .شود مي مراکز این مالي پاسخگویي مسووليت سط  ارتقای موجب

 بختت  غيرانتفتتاعي واحتتدهای در حسابرستتي کميتتته نقتت  (:1387) همكتتاران و یگانتته حستتاس

 منتاب   کننتدگان  فراه  بين غيرداوطلبانه رابطه ماهيت دليل به عمومي بخ  در :کنند مي بيان عمومي،

 مستتووليت ،(منصتو   و منتختب  مقامتات ) متالي  منتاب   کننتدگان  مصترف  و (دهنتدگان  ماليتات ) متالي 
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  50

 

 کميتته  ماننتد  تشتكيالتي  وجتود  واحتدهایي،  چنتين  در .است برخوردار زیادی اهميت از پاسخگویي

 واحتدهای  ،مدیره هيأت داخلي کنترل ساختار و مالي گزارشگری جریان بهبود با تواند مي حسابرسي

 بر ستاختار  حسابرسي کميته تأثير ایشان نوشتار در .کند یاری پاسخگویي مسووليت ایفای در را مزبور

 ،درنهایتت  و شتود  متي  تشتری   مستتقل  حسابرستان  بتا  حسابرستي  کميتته  متقابل رابطه و داخلي کنترل

 .است شده بيان عمومي واحدهای پاسخگویي مسووليت ایفای با حسابرسي کميته سویي ه 

 کشور از خارج تحقیقات .4-3

 حتائز  دولتتي  بخت   در حسابرستي  کميته نظارت آیا تحقيقي با عنوان در (2014) 1همكاران و کوین

 پرداختنتد  موضوع این بررسي به شهرداری، داخلي کنترل کيفيت از برگرفته شواهدی است؟ اهميت

 مجموعته  در داخلتي  کنتترل  کيفيتت  بتا  ارتبتاطي  شتهرداری،  حسابرستي  هتای  کميتته  حضتور  آیا که

 و حسابرستي  هتای  کميتته  دارای کته  هتایي  شتهرداری  کته  دهند مي نشان نتای  .خير یا دارد شهرداری

 احتمتاهً  نيتز  شهرها این خود نوبه به و باشند يم مواجه داخلي کنترل مشكالت با کمتر هستند، مميزی

 در .شتد  خواهند مواجه آینده در مالي دهي گزارش زمينه در توجه قابل مشكالت و ها يکاست با کمتر

 متالي  امتور  بتر  نظتارت  در را مهمتي  نقت   حسابرستي   کميته حضور که است آن گویای ها یافته کل

 .کند مي ایفا ها شهرداری

 هتای  بتازگویي  و حسابرستي  کميته حضور بين ارتباطي که دارد يم بيان (2013) 2همكاران و بابر

 .ندارد وجود داخلي، کنترل ضعف نقاط

 يهتای  شرکت در را داخلي های کنترل و تعهدی اقالم بين رابطه (2013) 3وای م  و جي و جي

 -ستاربينز  404 و 302 قتانون  تحت مالي گزارشگری بر را داخلي های کنترل ضعف نقاط گزارش که

 وجتود  اهميت با داخلي کنترل های ضعف که هنگامي کردند. بررسي ،بودند کرده گزارش اوکسلي

 نشتود.  داده تشخي  یا و پيشگيری ساهنه اهميت با تحریفات که دارد وجود احتمال این باشد داشته

 همتراه  پتایين  نستبتاً  کيفيتت  با تعهدی اقالم با داخلي کنترل های ضعف که رسيدند نتيجه این به ها آن

 مثتال  عنوان )به تعهدی اقالم کيفيت با مستقي  ارتباط در اهميت با داخلي کنترل ضعف نقاط و است

                                                             
1. Kevin & et al 
2. Baber & et al 
3. Jey & Jey & Makvay 
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 51   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 دارد. رابطته  ستود  متدیریت  با قوی داخلي های کنترل که کردند بررسي همچنين و است سودآوری(

 کيفيتت  بتا  تعهتدی  اقتالم  بترای  یا شته یر علت داخلي کنترل مشكالت که رسيدند نتيجه این به ها آن

 است. پایين

 حسابرستي  قتانون  بتر استاس   را غيرانتفاعي های بيمارستان از ای نمونه (2012) 1وانگ و پریدگن

 هتای  کميتته  کتارایي  بترای  را مختلطتي  نتتای   و داده قترار  بررستي  مورد 2008 تا 2001 سال از واحد

 .اند آورده به دست حسابرسي

 هتای  ضتعف  و ستهام  صاحبان حقوق های مشوق عنوان با تحقيقي (2012) 2ليو و جيانگ بالسام،

 ستهام،  مالكيتت  بترای  متالي  هتای  انگيتزه  اثتر  چگونته  کردند بررسي ها آن .دادند انجام داخلي کنترل

 تحقيتق  ایتن  از آمتده  دستت  به نتای  .کند مي بيترغ شرکت در قوی داخلي کنترل حف  به را مدیران

 توسط شده فراه  های انگيزه با شرکت سط  در داخلي کنترل های ضعف بيشتر که است این بر مبني

 مدیران. های انگيزه با است بيشتر ارتباط در ها ضعف این اما شده محدود شدت به سهام صاحبان

 ای نمونته  از استتفاده  بتا  پروبيتت  رگرستيون  متدل  بترازش  طریتق  از (2011) 3متوری   جتي  جان

 سيستت   استقرار اثر بررسي به 2003 الي 1994 های سال طي در سال -شرکت مشاهده 754 از متشكل

 از حتاکي  نتای  پرداخته، مالي گزارشگری با رابطه در داخلي های کنترل بر سازمان مناب  ریزی برنامه

 داخلتي  کنتترل  یهتا  ضعف تعداد کاه  بر سازمان مناب  ریزی برنامه سيست  استقرار بودن تأثيرگذار

 اصلي متغير یدار يمعن بر عالوه همچنين است، بوده اکسلي ساربنز 404 بخ  بر اساس شده گزارش

 دار يمعنت  کنترلتي  متغيرهتای  (ستازمان  منتاب   ریتزی  برنامته  سيستت   استتقرار  عدم یا استقرار) نظر مورد

 ارزش بتاه،  فروش رشد ،ها شرکت بودن ده زیان تحصيل، و ادغام های فعاليت داشتن از بوده عبارت

 .آلتمن ورشكستگي شاخ  کمتر ميزان و ها شرکت تر نیيپا بازار

 متالي  گزارشتگری  علتل  خصتوص  در (2011) آمریكتا  رستمي  حستابداران  انجمتن  تحقيق نتيجه

 در داخلتي  هتای  کنتترل  اگتر  ،گرفتت  نتيجه توان مي که است بوده داخلي های کنترل ضعف متقلبانه،

 اتكتا  قابتل  مالي های گزارش ارائه به منجر باشد شده تعبيه قوی طور به  و نباشد ضعيف عمومي بخ 

 .شد خواهد

                                                             
1. Peridgen & Wang 
2. Balsam, Jiang & Lio 
3. Janji Mooris 
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  52

 

 قانون ی  وجود به را اقتصادی جامعه نياز اخير مالي بحران که داد نشان بتي و آلتمور تحقيقات

 .کند مي پررنگ ،باشد برخوردار قوی قانوني پشتوانه از که عمومي بخ  در داخلي کنترل

 گزارشتگری  کيفيتت  بتين   رابطته   مطالعه به بررسي ی  در (2010) سال در 1پيتر و پارکر ابوت،

 نادرستت   ارائته  دریافتنتد  دیگر يپژوهش انجام با ها آن .پرداختند حسابرسي  تهيکم یها ویژگي و مالي

 .است کمتر مالي، متخصصان با مستقل، حسابرسي  تهيکم دارای های شرکت در مالي های صورت

 و داخلتي  هتای  کنتترل  ضتعف  نقتاط  رفت   موقت   به های حل راه بين را مثبت ارتباطي (2009) 2گو

 .دهد مي نشان ،ها کميته این در مالي تخص  با افرادی وجود نيز و حسابرسي های کميته استقالل

 حسابرستتان انتختا   از عبتارت  حسابرستي  کميتته  هتای  مستووليت  کته  داد نشتان  (2009) 3دیتویز 

 نامته  بررستي  حسابرستان،  نظتر  اظهتار  و متالي  هتای  صتورت  بررسي حسابرسي، طر  بررسي مستقل،

 های یافته به پاسخ و ساهنه گزارش دنکر آماده ،زيبرانگ سؤال اقالم به رسيدگي حسابرسان، مدیریت

 حسابرسان. استقالل افزای  همچنين .است حسابرسي

 تحقیق یها فرضیه .5

 .دارد یدار يمعن تأثير ریس  مدیریت بر داخلي کنترل اول: فرضيه

 .دارد یدار يمعن و مثبت تأثير مالي گزارشگری کيفيت بر داخلي کنترل دوم: فرضيه

 د.دار یدار يمعن تأثير شرکتي حاکميت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلي کنترل سوم: فرضيه

 تحقیق مدل .6

 دارد. داری معني تأثير ریس  مدیریت بر داخلي کنترل اول: فرضيه

ICEINDEX it = β0 + β1risk managementit + εit 
ICEINDEX 𝑖𝑡:  ستازمان  ستوی  از منتشره نامه پرس  اساس بر که کنترلي محيط داخلي کنترل شاخ 

 ؛تهران بهادار اوراق بورس

risk managementit: ؛ریس  مدیریت 

β
0

 ؛مبدأ از عرض :

                                                             
1. Abot, Parker & Piter 
2. Gow 
3. Deivis 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 28

https://ejip.ir/article-1-1065-en.html


 53   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

β
1

 ؛رگرسيون ضریب :

εit: خطا مقدار. 

 دارد. داری معني و مثبت تأثير مالي گزارشگری کيفيت بر داخلي کنترل دوم: فرضيه

ICEINDEX it = β
0

+ β
1

QFRit + εit 
QFRit: مالي گزارشگری کيفيت 

طتور   بته  و شرکت عمليات اطالعات انتقال در مالي های صورت توان مالي؛ گزارشگری کيفيت

 اقتالم  نظر، این بنایبرم .است گذاران سرمایه توسط آن مورد انتظار نقدی های جریان بيني پي  خاص

 بخشد مي بهبود نقدی های جریان در ناپایدار های نوسان اثر کاه  با را سود اطالعاتي ارزش تعهدی

 کيفيتتت جانشتتين عنتتوان بتته تعهتتدی اقتتالم کيفيتتت از پتتژوه  ایتتن در(. 2002، 1)دچتتاو و دیچتتف

 2.(2005 ،همكاران و  يفرانس) است شده استفاده مالي گزارشگری

وجته   هتای  جریتان کيفيت اقالم تعهدی، قرینه اندازه انحراف اقالم تعهدی سرمایه در گتردش از  

 يتتر تلقت   باکيفيتت  باشتد، اقتالم تعهتدی    تتر  کوچت  ، انحتراف  اندازهاست؛ زیرا هرچه  ياتينقد عمل

متدل   ( ازدر این پژوه  برای ارزیتابي کيفيتت گزارشتگری متالي )کيفيتت اقتالم تعهتدی        .شود مي

 .( به شر  زیر استفاده شده است2005فرانسي  و همكاران )

TCIj,t = a0 + a1CFOj,t−1 + a2CFOj,t + a3CFOj,t+1 + a4∆REVj,t + a5PPEj,t + εj,t 
 از حاصتل  نقتد  وجته  جریتان  t.CFOj,t سال در j شرکت تعهدی اقالم کل TCAj,tباه، فرمول در

 .t-1 و t هتای  ستال  بتين  j شترکت  فتروش  درآمتد  در درآمد تغيير t. REV سال در j شرکت عمليات

PPE  شرکت مشهود ثابت های دارایي خال j ستال  در t  درنهایتت  استت و ej,t  خطتای  دهنتده  نشتان 

 حاصتل  مانتده  يباق مقادیر اندازه چه هر بنابراین است نقدی های جریان به نسبت تعهدی اقالم برآورد

 بتود.  دخواهت  بيشتتر  مالي گزارشگری کيفيت درنتيجه و تعهدی اقالم کيفيت ،باشد کمتر مدل این از

 استت  بتدیهي  آورد يم فراه  مالي رشگریاگز کيفيت عدم محاسبه برای شاخصي خطا مقادیر چون

 کيفيتت  محاستبه  بترای  شاخصي آن از ی  منفي در خطاها مثبت مقادیر کردن ضر  با توان مي که

 (2002) دیچتو  و چتاو  دی متدل  از تعهدی اقالم کل گيری اندازه برای کرد استفاده مالي گزارشگری

 .است شده استفاده زیر شر  به

                                                             
1. Dechow & Dichev 
1. Francis et al 
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Ej,t = CFOj,t + TCAj,t 

 عمليات از حاصل نقد وجه جریان CFOj,t و t سال در j شرکت عملياتي سود Ej,t باه فرمول در

 اندازه اثر حذف برای مالي گزارشگری کيفيت مدل دو هر در است. شده تعریف t سال در j شرکت

 است. شده استاندارد t سال طي j شرکت های دارایي کل حسب بر متغيرها همه ،ها شرکت

 دارد. داری معني تأثير شرکتي حاکميت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلي کنترل سوم: فرضيه
ICEINDEX it = β0 + β1AGfactori,t + β2CG1i,t + β3AGfactor × CG1i,t + β4CG2i,t

+ β5AGfactor × CG2i,t + β6CG3i,t + β7AGfactor × CG3i,t + β8CG4i,t

+ β9AGfactor × CG4i,t + β10CG5i,t + β11AGfactor × CG5i,t + εi,t 
AGFACTOR i,t ؛ها یيدارا: نرخ رشد 

G1i,t ؛مجم : تاریخ آگهي دعوت به 

AGFACTOR*CG1i,t: ؛بر تاریخ آگهي دعوت به مجم  ها دارایينرخ رشد  اثر 

CG2i,t ؛مجام تاریخ  رساني اطالع: نحوه 

AGFACTOR*CG2i,t: ؛تاریخ مجام  رساني اطالعبر نحوه  ها دارایينرخ رشد  اثر 

CG3i,t : ؛کندمالي و عملياتي شرکت را ارائه  های شاخ وجود گزارش خالصه که 

AGFACTOR*CG3متالي و   هتای  شتاخ  ارش خالصه کته  بر وجود گز ها دارایينرخ رشد  : اثر

 ؛کندعملياتي شرکت را ارائه 

CG4i,t ؛انهيسالتقسي  سود ی  هفته قبل از مجم  عمومي عادی  بندی زمان: اعالم جدول 

AGFACTOR*CG4i,tتقسي  سود یت  هفتته    بندی زمانبر اعالم جدول  ها دارایينرخ رشد  : اثر

 ؛قبل از مجم  عمومي عادی ساليانه

CG5i,t ؛يقانون: پرداخت سود تقسيمي ظرف مهلت 

AGFACTOR*CG5 i,tيقانونپرداخت سود تقسيمي ظرف مهلت  بر ها دارایينرخ رشد  : اثر. 

 پژوهش متغیرهای گیری اندازه شیوه. 7

 وابسته متغیرهای. 7-1

𝐼𝐶𝐸INDEX𝑖𝑡
 ستوی  از منتشرشتده  پرسشتنامه  استاس  بتر  کته  کنترلتي  محتيط  داخلتي  کنترل شاخ  :

 اگتر  کته  صتورت  ایتن  بته  شتده،  گيتری  انتدازه  شاخ  هفت اساس بر و بهادار اوراق بورس سازمان

 صتفر  امتيتاز  ایتن صتورت   ريدر غ و ی  امتياز باشد داشته را مذکور های شاخ  از ی  هر شرکتي

 یتا  تتر  بتزر   شترکتي  بترای  شتاخ   هفتت  کل اساس بر امتيازات مجموع اگر درنهایت و گيرد مي
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 خواهتد  صفر مقدار این صورت غير در و 1 مقدار شرکت آن داخلي کنترل شاخ  باشد، 4 مساوی

 گرفت.

 استت.  عمليتاتي  ریست   متدیریت  ریست   متدیریت  از منظور پژوه  این در ریس : مدیریت

 کته  است عملياتي های ریس  کاه  برای فنوني اجرای دنبال به بنگاه جام  ریس  مدیریت فرایند

 نتتای   از یكي بهتر عملكرد (2005 بنكر،) شود مي سازمان عملكرد و کارایي افزای  باع  درنهایت

 بته  منجتر  کته  کلتي  هتای  ریست   بایتد  و بتوده  بنگتاه  ریس  مدیریت فنون از بهتر استفاده از حاصل

 گردش رو این از .دهد افزای  را سازمان ارزش و کارایي بنابراین و داده کاه  را سازمان شكست

 کتارایي  برای معيار ی  عنوان  به ،شود مي تعریف ها دارایي کل بر فروش صورت به که را ها دارایي

 .(2006 کيماز،) است عملكرد

Operation1 =  (sales) / (total assets) 
Operation1: ؛عملياتي( ریس  مدیریت )شاخ  عملكرد کارایي 

(sales): ؛شرکت فروش 

total assets: ها دارایي کل. 

طتور   بته  و شرکت عمليات اطالعات انتقال در مالي های صورت توان مالي؛ گزارشگری کيفيت

 اقالم نظر، این بنایبرم .است گذاران سرمایه توسط آن مورد انتظار نقدی های جریان بيني پي  خاص

 بخشد مي بهبود نقدی های جریان در ناپایدار های نوسان اثر کاه  با را سود اطالعاتي ارزش تعهدی

 کيفيتتت جانشتتين عنتتوان بتته تعهتتدی اقتتالم کيفيتتت از پتتژوه  ایتتن در (2002) 1دچتتاو و دیچتتف

 .(2005 2،همكاران و )فرانسي  است شده استفاده مالي گزارشگری

 توستتط شتده  اصتال   دچتاو و دیچتف   متدل  از مطلتتق مانتده  يبتاق  از متالي،  گزارشتگری  کيفيتت 

 .شود مي محاسبه ی  منفي در ضر  (2005) همكاران و فرانسي 
TACit = β0,i + β1,iCFOi,t−1 + β2,iCFOi,t + β3,iCFOi,t+1 + β4,iREVi,t + β5,iPPEi,t + Vi,t 

 در معادله فوق:

TACi,tسود منهای وجه نقد عملياتي؛ : بربر با 

CFOi,t−1نقد حاصل از عمليات شرکت  : وجهi  در سالt-1؛ 

                                                             
1. Dechow & Dichev 
2. Francis et al, 
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CFOi,t وجه نقد حاصل از عمليات شرکت :i  در سالt؛ 

CFOi,t+1 وجه نقد حاصل از عمليات شرکت :i 1در سال+ t؛ 

REVi,t:فروش شرکت در سال  مدآدرt؛ 

PPEi,t و تجهيزات شرکت  آهت ماشين: امالi  در سالt؛ 

Vi,t: ؛مانده طای باقيخ 

β1,i  تاβ5,i:  ؛)شيب( متغيرهاضرایب 

β0,i ؛توسط مدل رگرسيون شده محاسبه: مقدار ثابت 

به عنوان نماینده کيفيت گزارشتگری  باه ضر  در منفي ی  در معادله  مانده يباقمقدار خطای 

 .گيرد ميمالي مورد استفاده قرار 

 استاندارد شده است. tطي سال  jشرکت  های دارایيهمه متغيرها بر حسب کل 

 متغیر مستقل. 7-2

AGFACTOR i,t: ا.ه دارایي رشد نرخ 

 و ستاندرس  ؛2008 همكتاران،  و )کتور   پيشين مطالعات از نقدی های دارایي نسبت محاسبه برای

 و مارستتلو ؛2011 جانستتون، و گتترای ؛2009 همكتتاران، و بوهتتل ؛2005 کوچرانتته، ؛1999 متتایرس،

 جمت   بتا  استت  برابر نقدی های دارایي پژوهشگران این نظر از کرد. خواهي  پيروی (2006 همكاران،

 نقد. وجوه های معادل و نقد وجوه

 زیتر  فرمتول  طریتق  از نقتدی  های دارایي ابتدا نقدی های دارایي در تغييرات نسبت محاسبه جهت

 :شود مي محاسبه

 نقدی های دارایي = بانكي های حسا  و صندوق نقد وجوه + نقد وجوه های معادل

 نقد وجوه های معادل = مدت کوتاه بهادار اوراق

 آید: مي به دست زیر رابطه طریق از ها دارایي کل دفتری ارزش به نقدی های دارایي نسبت سپ 

𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡= 
 نقدی های دارایي

 ها دارایي کل دفتری ارزش
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 57   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 مبلتت  از را t ستتال در نقتتدی هتتای دارایتتي مبلتت  ،هتتا دارایتتي رشتتد نتترخ محاستتبه بتترای درنهایتتت

 تقسي  t سال پایان در i شرکت های دارایي کل دفتری ارزش بر و کسر t-1 سال در نقدی های دارایي

 :است زیر صورت به محاسبه نحوه .(2004 همكاران، و )کارلسون کني  مي

AGfactorit =

(t)دارایيهای نقدی در سال − (t − دارایي های نقدی در سال (1

ارزش دفتری کل دارایيها 
 

 

G1i,t: ؛مجم  به دعوت آگهي تاریخ 

AGFACTOR*CG1i,t :؛بر تاریخ آگهي دعوت به مجم  ها دارایينرخ رشد  اثر 

CG2i,t ؛مجام تاریخ  رساني اطالع: نحوه 

AGFACTOR*CG2i,t :؛تاریخ مجام  رساني اطالعبر نحوه  ها دارایينرخ رشد  اثر 

CG3i,t:  ؛کند مالي و عملياتي شرکت را ارائه های شاخ وجود گزارش خالصه که 

AGFACTOR*CG3مالي و  های شاخ بر وجود گزارش خالصه که  ها دارایينرخ رشد  : اثر

 ؛کندي شرکت را ارائه عمليات

CG4i,t ؛انهيسالتقسي  سود ی  هفته قبل از مجم  عمومي عادی  بندی زمان: اعالم جدول 

AGFACTOR*CG4i,tتقستي  ستود یت      بنتدی  زمتان بر اعالم جدول  ها دارایينرخ رشد  : اثر

 ؛هفته قبل از مجم  عمومي عادی ساليانه

CG5i,t ؛يقانون: پرداخت سود تقسيمي ظرف مهلت 

AGFACTOR*CG5 i,tيقانونپرداخت سود تقسيمي ظرف مهلت  بر ها دارایينرخ رشد  : اثر. 

 (CGی )شرکت راهبری منظر از اندار سهام حقوق. 7-3

 نحتوه  مجمت ،  بته  دعتوت  آگهتي  هتای  تتاریخ  شاخ  شامل مجام : جلسات و يده یرأ رویه مؤلفه

 ارائته  را شترکت  عمليتاتي  و مالي های شاخ  که خالصه گزارش ی  وجود و مجام  رساني اطالع

 .کند

 مجامع جلسات و یده یرأ رویه مؤلفه. 7-4

CG1: ؛مجم  به دعوت آگهي تاریخ 

CG2: ؛مجام  تاریخ رساني اطالع نحوه 
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CG3: کند ارائه را شرکت عملياتي و مالي های شاخ  که خالصه گزارش وجود. 

 تقسیمی سود به مربوط حقوق مؤلفه. 7-5

CG4: ؛ساليانه عادی عمومي مجم  از قبل هفته ی  سود تقسي  بندی زمان جدول اعالم 

CG5: قانوني مهلت ظرف تقسيمي سود پرداخت. 

 مجم  به دعوت آگهي تاریخ
 عدد شرکت به شود ثبت آن آگهي مجم  از قبل روز 10 حداقل که صورتي در

 .شود مي داده تخصي  صفر عدد آن به صورت این غير در و ی 

 مجام  تاریخ رساني اطالع نحوه

 شرکت رسمي روزنامه یا کدال سایت در موق  به مجم  به دعوت که صورتي در

 تخصي  صفر عدد آن به صورت این غير در و ی  عدد آن به باشد شده منتشر

 .شود مي داده

 که خالصه گزارش ی  وجود

 را شرکت عملياتي و مالي های شاخ 

 نماید ارائه

 آن به باشد کرده ارائه و تهيه را مدیره هيأت فعاليت گزارش شرکت که صورتي در

 .شود مي داده تخصي  عدد صفر آن به صورت این غير در و ی  عدد

 ی  سود تقسي  بندی زمان جدول اعالم های شاخ  شامل تقسيمي سود به مربوط حقوق مؤلفه

 سياستت  اعالم و قانوني مهلت ظرف تقسيمي سود پرداخت ساليانه، عادی عمومي مجم  از قبل هفته

 .است سود تقسي 

 قبل هفته ی  سود تقسي  بندی زمان جدول اعالم

 ساليانه عادی عمومي مجم  از

 برقراری از قبل هفته ی  سود تقسي  بندی زمان جدول افشای صورت در

 عدد آن به صورت این غير در و ی  عدد شرکت به ساليانه عادی مجم 

 شود مي داده تخصي  صفر

 قانوني مهلت ظرف تقسيمي سود پرداخت

 برگزاری از پ  ماه 8 حداکثر تقسيمي سود موق  به پرداخت در صورت

 صفر عدد صورت این غير در و ی  عدد شرکت به عادی عمومي مجم 

 .شود مي داده تخصي 

 تحقیق روش .8

  یت  دربتاره  آنكه نخست است. موردمطالعه مسوله کردن مشخ  ق،يتحق فرایند در گام نیدشوارتر

 است. نييتع ازمندين که یدیترد دارد، وجود دیترد مبه  تيموقع  ی ای مان   ی ز،يچ 

 از استتفاده  بتا  بتتوان  تا شود نيمع آن دامنه و قيتحق اهداف ت،يماه نوع، دیبا ابتدا قيتحق هر در

 (.1381 همكاران، و )سرمد افتی  دست ها تيواقع به معتبر یها راه از و ابزار و قواعد
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 59   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 یکتاربرد  دان  توسعه ،یکاربرد قيتحق هدف است. یکاربرد قاتيتحق نوع از قيتحق نیبنابرا

 يفيتوصت  قيت تحق نتوع  از تيت ماه و روش نظتر  از حاضتر  قيت تحق نيهمچن است. خاص نهيزم  ی در

 قيتحق نیا در است. يهمبستگ نوع از تيماه و روش ازلحاظ حاضر قيتحق نيهمچن قاتيتحق است.

 یريت گ اندازه یها اسيمق برحسب منظور نیا یبرا .رهاستيمتغ راتييتغ يهماهنگ زانيم نييتع هدف،

 )همان(. شود مي ارياخت يمناسب های شاخ  ،رهايمتغ

 تحقیق قلمرو .9

 انجتام  خاص قلمرو آن طي در محقق آزمون و ها همطالع تا کند مي فراه  را چهارچوبي تحقيق قلمرو

 باشد. بيشتر اعتبار دارای و پذیرد

 تحقیق مکانی قلمرو. 9-1

 مورد را ایران( سرمایه )بازار تهران بهادار اوراق بورس در ایران سيمان یها شرکت هيکل پژوه  این

 .دهد يم قرار بررسي

 تحقیق زمانی قلمرو .9-2

 و تحقيتق  یمتغيرهتا  بته  مربتوط  اطالعتات  بتودن  دستترس  در بته  توجته  بتا  پتژوه   ایتن  زماني دوره

 اینكه به دليل است. 1392 سال انتهای تا 1388 سال ابتدای از و ساله 5 زمان، و هزینه یها محدودیت

 ستال  تتا  87 سال عمليات از حاصل نقد وجه جریان متغير تعهدی، اقالم کيفيت آوردن به دست برای

 .است 1392 سال انتهای تا 1388 سال ابتدای از زماني بازه بنابراین است داشته احتياج را 93

TCIj,t = a0 + a1CFOj,t−1 + a2CFOj,t + a3CFOj,t+1 + a4∆REVj,t + a5PPEj,t + εj,t 

 تحقیق موضوعی قلمرو .9-3

 در بهتادار  و اوراق بتورس  ستازمان  داخلي کنترل های دستورالعمل اثربخشي بررسي پژوه ، این در

 قابتل  متالي  مدیریت حوزه در و گيرد مي قرار کنكاش مورد سيمان گذاری سرمایه گروه های شرکت

 است. بح 

 آماری نمونه و مطالعاتی جامعه .10

 .است ایران سيمان های کليه شرکت تحقيق زماني قلمرو به توجه با تحقيق این آماری جامعه
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  60

 

 زماني دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته سيمان صنعت عضو های شرکت تعداد

 است بوده شرکت 38 برابر تحقيق

 ها فرض پیش. 10-1

 ؛اند داشته بورس از رفت برون زماني قلمرو در که سيمان های شرکت تعداد -1

 ؛اند شده بورس وارد پژوه  زماني قلمرو در که سيمان های شرکت تعداد -2

 .نيست موجود پژوه  دوره طي در ها آن اطالعات در که سيمان های شرکت تعداد -3

 انتختا   تحقيتق  سيستتماتي   نمونته  عنتوان  به شرکت 29 تعداد 3 الي 1 بند موارد به توجه با بنابراین

 محاستبه  آمتاری  یها فرضيه آزمون جهت سال، -داده 145 تعداد پژوه  این متغير هر برای و شدند

 است. شده

 ها داده آوری جمع روش .11

 مستير  از پژوه  تووری  مباح  است. ای کتابخانه روش تحقيق این در اطالعات گردآوری روش

 آوری جمت   اینترنتت  از استتفاده  و هتا  کتا  در موجود خارجي و داخلي مناب  ،شریاتن مناب ، مطالعه

 و اطالعتات  یعنتي  است؛ بوده ها شرکت اوليه اطالعات از استفاده با اطالعات آوری جم  است. شده

 به مراجعه با و نوین آورد ره افزار نرم از استفاده با ،ای کتابخانه روش از کالً تحقيق نياز مورد یها داده

 شتده  پذیرفته سيمان های شرکت اساسي مالي های صورت مطالعه و تهران بهادار اوراق بورس سازمان

 بتر  عتالوه  بتاره  این در .اند آمده به دست 1392-1388 های سال طي در تهران بهادار اوراق بورس در

 بتورس  اطالعتاتي  ستایت  از متالي  هتای  صورت به مربوط اطالعات اساسي، مالي های صورت مطالعه

 است. گرفته قرار استفاده مورد

 اطالعات وتحلیل تجزیه روش .12

 هتای  داده ،استت  استتنباطي  هتای  آمتاره  و توصتيفي  هتای  آمتاره  بخ  دو در اطالعات وتحليل تجزیه

 قترار  وتحليتل  تجزیه مورد Eviews6 افزار نرم با و محاسبه اکسل افزار نرم از استفاده با شده یآور جم 

 .اند گرفته
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 61   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 به تفکیک هر فرضیه ها لیوتحل هیتجزخالصه  .13

 :شود مي تدوین زیر صورت  به آماری لحاظ از اول فرضيه

H0: دارد.ن داری معني تأثير س یر تیریمد بر يداخل کنترل 

H1: دارد. داری معني تأثير س یر تیریمد بر يداخل کنترل 

 استتفاده  لجستتي   رگرستيون  روش از همكتاران  و هوانگ از پيروی به و ها داده نوع به توجه با

 .است شده

ICEINDEX it = β0 + β1risk managementit + εit 

 اول فرضیه از حاصل نتایج. 1 جدول

 قيحقت های یافته مأخذ:

 متغيتر  ضتریب  و ثابتت  ضتریب  بترای  z آزمتون  احتمال که دهد مي نشان تخمين از حاصل نتای 

 فتوق  متغيتر  بترآوردی  ضریب لذا؛ است %5 از کمتر يکنترل طيمح داخلي کنترل بر س یر تیریمد

 متغيرهتای  دهنتدگي  توضتي   قتدرت  فادن م  تعيين ضریب احتمال .است دار معني آماری لحاظ از

 بترای  ؛ کته دهنتد  توضتي   را وابستته  متغير تغييرات %30 ميزان به قادراست که دهد مي نشان را مستقل

 آمتاری  لحتاظ  از متدل  کتل  کته  استت  ایتن  بيانگر LR آماره .است قبولي قابل مقدار یيها مدل چنين

 داری معني تأثير س یر تیریمد بر يداخل کنترل یعني شود مي رد H0 فرض بنابراین ؛است دار معني

 .است زیر صورت به رگرسيوني معادله دارد.

ICEINDEX it = 3.019455 − 4.749083risk managementit 
 :شود مي تدوین زیر صورت  به آماری لحاظ از دوم فرضيه

H0: دارد.ن داری معني و مثبت تأثير مالي گزارشگری کيفيت بر داخلي کنترل 

H1: دارد. داری معني و مثبت تأثير مالي گزارشگری کيفيت بر داخلي کنترل 

ICEINDEX it = β0 + β1𝑄𝐹𝑅it + εit 

 
 ضریب

 برآوردی

 خطای

 استاندارد
 z آزمون آماره

 احتمال

 z آزمون
 نتیجه

 مثبت𝛽0  مبدأ از عرض

 RISK ریس  مدیریت

MANAGEMENT 
منفي 

 . فادن م  تعيين ضریب
 LR  آماره

 LR 0.000000 احتمال
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  62

 

 دوم فرضیه از حاصل نتایج .2 جدول

 قيحقت های یافته مأخذ:

 کيفيتتت متغيتتر ضتتریب بتترای z آزمتتون احتمتتال کتته دهتتد متتي نشتتان تخمتتين از حاصتتل نتتتای 

 فتوق  متغيتر  برآوردی ضریب لذا؛ است %5 از کمتر يکنترل طيمح داخلي کنترل بر مالي گزارشگری

 متغيرهتای  دهنتدگي  توضتي   قتدرت  فادن م  تعيين ضریب احتمال .است دار معني آماری لحاظ از

 بترای  ؛ کته دهنتد  توضتي   را وابستته  متغير تغييرات %22 ميزان به قادراست که دهد مي نشان را مستقل

 آمتاری  لحتاظ  از متدل  کتل  کته  استت  ایتن  بيانگر LR آماره .است قبولي قابل مقدار هایي مدل چنين

 تتأثير  يمتال  یگزارشتگر  تيفيک بر يداخل کنترل یعني شود مي رد H0 فرض بنابراین ؛است دار معني

 دارد. داری معني

 .است زیر صورت به رگرسيوني معادله

ICEINDEX it = 0.271579 + 7.100434𝑄𝐹𝑅it 

 :شود مي تدوین زیر صورت  به آماری لحاظ از سوم فرضيه

H0: دارد.ن داری معني تأثير شرکتي حاکميت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلي کنترل 

H1: دارد. داری معني تأثير شرکتي حاکميت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلي کنترل 

ICEINDEX it = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝐺1𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺1𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝐺2𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺2𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐶𝐺3𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺3𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝐶𝐺4𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺4𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐶𝐺5𝑖,𝑡

+ 𝛽11𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺5𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

 

 

 

 نتیجه z آزمون احتمال z آزمون آماره استاندارد خطای برآوردی ضریب 

 مثبت𝛽0  مبدأ از عرض

 گزارشگری کيفيت

 مالي
QFRit مثبت 

  فادن م  تعيين ضریب
LR  آماره
LR  احتمال
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 63   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 سوم فرضیه از حاصل نتایج .3 جدول

 قيحقت های یافته مأخذ:

 متغيرهای ضرایب و ثابت ضریب برای z آزمون احتمال که دهد مي نشان تخمين از حاصل نتای 

 بته  دعوت يآگه خیتار بر ها دارایي رشد نرخ اثر ،مجم  به دعوت يآگه خیتار ،ها دارایي رشد نرخ

 ،مجتام   خیتتار  رستاني  اطالع نحوه بر ها دارایي رشد نرخ اثر ،مجام  خیتار رساني اطالع نحوه ،مجم 

 
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 zآزمون 

احتمال 

آزمون 
z 

 نتيجه

 مثبت𝛽0  مبدأعرض از 

 منفيAGFACTOR  ها دارایينرخ رشد 

 مثبتCG1  تاریخ آگهي دعوت به مجم 

بر تاریخ  ها دارایينرخ رشد  اثر

 آگهي دعوت به مجم 
AGFACTOR*CG1 منفي 

 منفيCG2  تاریخ مجام  رساني اطالعنحوه 

بر نحوه  ها دارایينرخ رشد  اثر

 تاریخ مجام  رساني اطالع
AGFACTOR*CG2 مثبت 

وجود گزارش خالصه که 

 مالي و عملياتي های شاخ 
CG3 مثبت 

بر وجود  ها دارایينرخ رشد  اثر

 های شاخ گزارش خالصه که 

 مالي و عملياتي شرکت

AGFACTOR*CG3 منفي 

تقسي  سود ی  هفته قبل از 

 مجم  عمومي
CG4 منفي 

بر تقسي   ها دارایينرخ رشد  اثر

سود ی  هفته قبل از مجم  

 عمومي

AGFACTOR*CG4 مثبت 

رداخت سود تقسيمي ظرف پ

 مهلت قانوني
CG45 منفي 

 بر ها دارایينرخ رشد  اثر

پرداخت سود تقسيمي ظرف 

 مهلت قانوني
AGFACTOR*CG5 مثبت 

  م  فادن ضریب تعيين

 آماره
LR 

 

 احتمال
LR 
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 4 و 3 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  64

 

 گتزارش  وجتود  بتر  هتا  دارایتي  رشد نرخ اثر ي،اتيعمل و يمال های شاخ  که خالصه گزارش وجود

 اثتر  ي،عمتوم  مجمت   از قبتل  هفتته   ی سود  يتقس ،شرکت ياتيعمل و يمال های شاخ  که خالصه

 ظترف  يميتقست  ستود  پرداختت  ي،عمتوم  مجمت   از قبتل  هفته  ی سود  يتقس بر ها دارایي رشد نرخ

 داخلتي  کنترل بر يقانون مهلت ظرف يميتقس سود پرداخت بر ها دارایي رشد نرخ اثر و يقانون مهلت

 .استت  دار معنتي  آمتاری  لحتاظ  از فتوق  متغيتر  برآوردی ضریب لذا؛ است %5 از کمتر يکنترل طيمح

 کته  دهتد  متي  نشتان  را مستتقل  متغيرهتای  دهنتدگي  توضتي   قتدرت  فتادن  م  تعيين ضریب احتمال

 قابتل  مقتدار  هتایي  متدل  چنين برای ؛ کهدهند توضي  را وابسته متغير تغييرات %46 ميزان به قادراست

 فترض  بنتابراین  ؛استت  دار معني آماری لحاظ از مدل کل که است این بيانگر LR آماره .است قبولي

H0 داری معنتي  تتأثير  يشترکت  تيحاکم منظر از اندار سهام حقوق بر يداخل کنترل یعني شود مي رد 

 دارد.

 .است زیر صورت به رگرسيوني معادله

ICEINDEX it = 2.850974 − 19.62340𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 0.863974𝐶𝐺1𝑖,𝑡

− 5.928371𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺1𝑖,𝑡 − 1.736385𝐶𝐺2𝑖,𝑡

+ 11.82377𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺2𝑖,𝑡 + 1.107394𝐶𝐺3𝑖,𝑡

− 11.61848𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺3𝑖,𝑡 − 1.642674𝐶𝐺4𝑖,𝑡

+ 11.66086𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺4𝑖,𝑡 − 1.304021𝐶𝐺5𝑖,𝑡

+ 11.15085𝐴𝐺𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝐺5𝑖,𝑡 

 گیری جهینت .14

کته    یت ا پرداختته ستيمان حاضتر در بتورس     های شرکتدر این تحقيق به بررسي سه فرضيه در سط  

 تفسير هر ی  به صورت مجزا در زیر آمده است.

 .دارد داری معنی تمثیر ریسک مدیریت بر داخلی کنترل اول: هیفرض

 مدیریت متغير ضریب و ثابت ضریب برای z آزمون احتمال که دهد مي نشان تخمين از حاصل نتای 

 لحتاظ  از فتوق  متغيتر  برآوردی ضریب لذا ؛است %5 از کمتر کنترلي محيط داخلي کنترل بر ریس 

 را مستتقل  متغيرهتای  دهنتدگي  توضي  قدرت فادن م  تعيين ضریب احتمال .است دار معني آماری

 چنتين  بترای  کته  ،دهنتد  توضتي   را وابستته  متغيتر  تغييترات  %30 ميتزان  به قادراست که دهد مي نشان

 دارد. داری معنتي  تتأثير  ریست   متدیریت  بر داخلي کنترل بنابراین؛ است قبولي قابل مقدار هایي مدل

 ناشي فشارهای ،یآور فن مداوم پيشرفت معامالت، حج  افزای  اقتصادی، یواحدها سری  حرکت
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 65   ...های داخلی سازمان بورس اثربخشی دستورالعمل کنترل

 

 یهتا  سياستت  و اهتداف  ،هتا  نته يزم کليته  در خطترات  انتواع  وجود و رقابت افزای  و مناب  کمبود از

 افكتار  که است شده موجب عوامل این همگي ،کند يم تهدید درون از چه و بيرون از چه را سازمان

 واحتدهای  انفترادی  و مستتقي   کنتترل  عمتالً  و شتود  معطتوف  یشتمار  يبت  موارد و مسائل به مدیریت

 تمتامي  از ارشتد  متدیران  دوری و سازماني عمليات  يرمستقيغ کنترل .است شده رممكنيغ اقتصادی

 استتقرار  بته  ختود،  مباشترتي  وظيفه انجام برای مدیریت تا است هشد باع  تجاری واحد یها تيفعال

 .آورد روی کارآمتد  متدیریت  سيستت   از هینف  جزئي عنوان به داخلي کنترل اثربخ  سيست  ی 

 و هتا  سياستت  از انحتراف  و دهایت تهد و هتا  س یر اقسام و انواع که پویاست يستميس داخلي، کنترل

 .دهد يم پوش  را ها هیرو

 .دارد داری معنی تمثیر مالی گزارشگری کیفیت بر داخلی کنترل دوم: هیفرض

 کته  دهتد  متي  نشتان  را مستتقل  متغيرهتای  دهنتدگي  توضتي   قتدرت  فتادن  م  تعيين ضریب احتمال

 قابتل  مقتدار  هتایي  متدل  چنتين  برای که دهند توضي  را وابسته متغير تغييرات %22 ميزان به قادراست

 کيفيتت  بنتابراین  استت  دار معني آماری لحاظ از مدل کل که است این بيانگر LR آماره .است قبولي

 داخلتي  کنتترل  های سامانه استقرار و طراحي دارد. داری معني تأثير مالي گزارشگری بر داخلي کنترل

 ارتقتتای عمليتتات، کتتارایي و ياثربخشتت تحقتتق عوامتتل تتترین مهتت  از یكتتي اقتصتتادی هتتای واحتتد در

 و تقلتتب از پيشتتگيری بتته کمتت  و مقتتررات و قتتوانين رعایتتت متتالي، شتتفافيت و پاستتخگویي

 و یافتته  بهبتود  نيز حسابرسي کيفيت مسائل این از جلوگيری با .رود مي شمار به مالي های استفادهءسو

 .دکر کسب را هزم اطالعاتي شفافيت توان مي

 داری معنی تمثیر شرکتی حاکمیت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلی کنترل سوم: هیفرض

 .دارد

 نرخ متغيرهای ضرایب و ثابت ضریب برای z آزمون احتمال که دهد مي نشان تخمين از حاصل نتای 

 بته  دعتوت  آگهتي  تتاریخ  بتر  هتا  دارایتي  رشد نرخ اثر مجم ، به دعوت آگهي تاریخ ،ها دارایي رشد

 مجتام ،  تتاریخ  رستاني  اطالع نحوه بر ها دارایي رشد نرخ اثر مجام ، تاریخ رساني اطالع نحوه مجم ،

 گتزارش  وجتود  بتر  هتا  دارایتي  رشد نرخ اثر عملياتي، و مالي های شاخ  که خالصه گزارش وجود

 اثتر  عمتومي،  مجمت   از قبتل  هفتته  ی  سود تقسي  شرکت، عملياتي و مالي های شاخ  که خالصه

 ظترف  تقستيمي  ستود  پرداختت  عمتومي،  مجمت   از قبتل  هفته ی  سود تقسي  بر ها دارایي رشد نرخ
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 داخلتي  کنترل بر قانوني مهلت ظرف تقسيمي سود پرداخت بر ها دارایي رشد نرخ اثر و قانوني مهلت

 پ  .است دار معني آماری لحاظ از فوق متغير برآوردی ضریب لذا؛ است %5 از کمتر کنترلي محيط

 دارد. داری معني تأثير شرکتي حاکميت منظر از اندار سهام حقوق بر داخلي کنترل

 ایجتاد  نيتز  مناستب  داخلتي  کنتترل  ستاختار  شتود،  مستقر سازماني در شرکتي حاکميت نظام اگر

 از و یافتته  افتزای   عمليتات  کتارایي  بلكته  شود مي تسهيل سازمان اهداف به رسيدن تنها نه و شود مي

 .شد خواهد ها آن موق  به کشف موجب یا و شده جلوگيری از تخلفات بسياری وقوع

 راهبتردی  اهتداف  تعيتين  شتامل  مدیره هيأت مسووليت .است  شرکت راهبری مسوول مدیره هيأت

 اجرایتي  متدیریت  بتر  نظتارت  متذکور،  اهتداف  تحقتق  جهتت  در شرکت رهبری و هدایت شرکت،

 بایتد  مدیره هيأت .است مقررات چارچو  در نفعان ذی سایر و اندار سهام به گزارش ارائه و شرکت

 شتدن  محقق از معقول اطمينان کسب جهت اثربخ  سازوکارهای تقویت و استمرار ایجاد، به نسبت

 .کند اقدام زیر، شر  به شرکتي راهبری اصول

 تمتام  بتا  مستتقل  و منصتفانه  برختورد  :هاا  آن باا  منصافانه  برخاورد  و اندار سهام حقوق رعایت( الف

 توستط  حقتوق  احقتاق  و اعمتال  هایفراینتد  تستهيل  و ختارجي  و اقليت اندار سهام شامل اندار سهام

 ؛اندار سهام

 تمتام  فهت   قابتل  و موقت   بته  اتكا، قابل منصفانه، افشای مالي، گزارشگری سالمت :شفافیت و افشا( ب

 ؛شرکتي راهبری و مالكيت عملكرد، مالي، وضعيت جمله از شرکت بااهميت تصميمات و وقای 

 برابتر  در متدیره  هيتأت  پاسخگویي و اجرایي مدیریت بر مدیره هيأت اثربخ  نظارت :پاسخگویی( ج

 ؛اندار سهام

 و متتدیریت متتدیره، هيتتأت پایبنتتدی و ای حرفتته اختتالق و شتترکتي یهتتا ارزش تبيتتين :درسااتکاری( د

 ؛ها آن به نسبت شرکت کارکنان

 بته  دستتيابي  منظتور  بته  ،اثتربخ   و مناستب  داخلتي  هتای  کنترل یريکارگ به و استقرار مسووليت

 کامتل  و مناستب  افشتای  متالي،  گزارشتگری  بتودن  موقت   بته  و اتكتا  قابليتت  بته  نسبت معقول اطمينان

 در تيت بااهم یهتا  فیت تحر ستایر  و هتا  تقلتب  موقت   بته  کشتف  و پيشگيری وابسته، اشخاص اطالعات

 بتودن  منطقتي  رویتدادها،  و معتامالت  خصتوص  در مناستب  مستتندات  نگهتداری  مالي، گزارشگری

 تيت بااهم مغایرت دهیل کامل افشای و بودجه با واقعي عملكرد سهیمقا ،شده ينيب  يپ مالي اطالعات
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 گزارشتتگری و ارزیتتابي مستووليت  همچنتتين .استت  متتدیره هيتتأت بتا  مهتت  اطالعتات  فتتوری افشتای  و

 .است مدیره هيأت عهده بر مذکور داخلي های کنترل

 وکتار  کستب  فراینتد  در را داخلتي  کنتترل  و ریست   مدیریت بایستي سيمان سهامي یها شرکت

 ریست ،  ارزیتابي  کنترلتي،  محتيط  شتامل  داخلتي  کنتترل  چتارچو   اجتزای  و هکترد  یكپارچه خود

 داخلتي  کنتترل  دستتورالعمل  مفتاد  بتا  مطتابق  را نظتارت  و ارتباطتات  و اطالعات کنترلي، های فعاليت

 در موجتود  داخلتي  کنترل سامانه .کنند اجرا و مستقر طراحي، بهادار، اوراق و بورس سازمان مصو 

 معقتولي  اطمينتان  حتال  ایتن  بتا  دارد را ختود  ذاتي محدودیت آن، طراحي نوع از نظر صرف شرکت،

 .آورد يم فراه  اتكا قابل و موق  به مالي گزارشگری ارائه و تهيه به نسبت

 پیشنهادها .15

 نتایج بر اساس پیشنهاد .15-1

 توليتد  هتای  شترکت  متالي  بخت   در موجود یها نق  رف  در داخلي کنترل منشور از استفاده 

 ؛سيمان

 هستتند  نيتز  هتا  شترکت  ختود  کارکنتان  کته  یيهتا  آن خصوص هب حسابرسي های کميته اعضای 

 صتحبت  حسابرستان  با و دهي گزارش داخلي مشكالت خصوص در بالقوه شكلي به توانند مي

 کنند؛

 ؛داخلي کنترل و ها يتمسوول قبال در پاسخگویي جهت در مشخ  معيارهای ایجاد 

 و رستيدگي  جهتت  در تنگاتنتگ  صتورت  بته  حستابداران  و داخلي حسابرسي واحد همكاری 

 .مالي واحد عملكرد بر نظارت

 آینده یها پژوهش برای پیشنهاد .15-2

 شتر   به آینده یها پژوه  انجام برای پيشنهادی یها موضوع آن، نتای  و حاضر پژوه  به توجه با

 است: زیر

 ؛عملياتي حسابرسي های فعاليت کارایي و اثربخشي بر حسابرسي کميته تأثير بررسي .1

 ؛اقتصادی واحد ارزش بر مستمر داخلي کنترل وجود تأثير بررسي .2
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 در گتذاری  سترمایه  بترای  ختارجي  گذاران سرمایه جلب بر داخلي کنترل از استفاده تأثير بررسي .3

 ؛ایران اقتصادی واحدهای

 ؛داخلي حسابرسي واحد طرفي يب بر مدیران طریق از مستمر داخلي کنترل تأثير رسيبر .4

 مختلتف  صتنای   و اقتصادی واحدهای در مستمر داخلي کنترل کارگيری به موان  تعيين و بررسي .5

 ؛ایران

 در شتاغل  حسابرسي مدیران دیدگاه از داخلي کنترل منشور يریکارگ به بر مدیران نق  بررسي .6

 .خصوصي حسابرسي مؤسسات

 فارسی منابع

 انتشتارات  تهتران:  .2آمتار و کتاربرد آن در متدیریت     (،1385) یمؤمن و منصور آذر  عادل -

 سمت.

حاکميتت   تأثيربررسي » .(1389)شجاعی  محمدرضا احمدپور احمد؛ کاشانی پور  محمد و -

 یهتا  يبررست  «.مالي از طریق بدهي )استتقراض(  تأمينشرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزینه 

 .17-32 . ص 62شماره  .17دوره  .حسابداری و حسابرسي

نشتریه شتماره    .جلتد اول  .اصول حسابرستي  .(1387) نفریمحمود ارباب سلیمانی  عباس و  -

 .سازمان حسابرسي 174

تشكيل کميته حسابرسي و استقرار واحد حسابرسي داخلي در  تأثير» .(1388) بابایی  موسی -

 نامته  انیت پا «.آمتوزش عتالي   مؤسساتو  ها دانشگاهارتقای سط  مسووليت پاسخگویي مالي 

 دانشگاه شهيد بهشتي. .بداریدانشكده مدیریت و حسا .کارشناسي ارشد حسابداری

تهتران: کتانون    .نویستي  نامته  انیت پاروش تحقيق با رویكتردی بته    .(1378. )خاکی؛ غالمرضا -

 فرهنگي انتشاراتي.

ختدمات   یگتذار  متت يقنماینتدگي و   یها نهیهز» .(1387) رجبیاهلل  روحخشویی محمد و  -

 .دانشگاه تهران .53شماره  .حسابداری و حسابرسي یها يبررسمجله  «.حسابرسي مستقل

ضرورت تشتكيل کميتته حسابرستي و استتقرار     » .(1391)باباجانی  جعفرخنکا  عبدالخالق و  -

ستط  مستتووليت   یبترای ارتقتا   شتهرها  کتتالن یهتا  یشتهردار واحتد حسابرستي داخلتي در    

 .33 مارهش .سال ده  .فصلنامه مطالعات تجربي حسابداری مالي «.پاسخگویي
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 هتای  کنتترل کميتته نظتارت بتورس، دستتورالعمل      .(1386) سازمان بتورس و اوراق بهتادار   -

 داخلي.

ضترورت ایجتاد   » .(1385) افشار جهانشاهیمجتبی سجادی  سید حسین؛ دستگیر  محسن و  -

 .65-86ص   .15 . شمارهمطالعه حسابداری «.کميته حسابرسي صاحب کار

داخلتي در بخت    رهنمودهای اینتوسای برای استانداردهای کنتترل   .(1388) صابری محمد -

 .چاپ اول .انتشارات دیوان محاسبات .عمومي

 «.داخلتي در ایتران از دیتدگاه حسابرستان     هتای  کنتترل علل ضتعف  » .(1381) عربلو  فرهاد -

 کارشناسي ارشد. نامه انیپا

فصتلنامه دانت     «.استتانداردهای کنتترل داخلتي در دولتت    » .(1384) کرباسی یزدی حسین -

 پایيز و زمستان. .25شماره  .حسابرسي

ستتتانداردهای حسابرستتي، اصتتول و ضتتوابط  ا .(1379) سااازمان حسابرساای یفناا تااهیکم -

 .سازمان حسابرسي .تهران .حسابداری و حسابرسي

نشتریه  . جلد اول .کنترل داخلي چارچو  یكپارچه .(1381) پوریا نسبامیر مهام  کیهان و  -

 سازمان حسابرسي. 118شماره 

 .چاپ اول .انتشارات رسپينا .اصول حسابرسي .(1387) جمال  محمدی -

بررستي رابطته بتين    » .(1390) بایزیادی ساعید  نمازی  محمد؛ جبارزاده کنگرلویی  اناور و   -

تحقيقتات   «.در بورس اوراق بهادار تهتران  شده پذیرفته های شرکتکيفيت و مدیریت سود 

 .9شماره  .سال سوم .حسابداری و حسابرسي
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