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مقدمه
شرکتها برای تحقق اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و نیل به چشم اندازها ،حفظ توان مالی
و سیییودآوری ،مقابله با رويدادهای غیرمنتظره و پاسیییخگويی در برابر ذينفعان ملزم به برقراری
سیستم کنترل داخلی موثر هستند (حساس يگانه و تقی نتاج ملکشاه .)1385 ،به بیان ديگر يکی
از ابزارهای مهم ايجاد اطمینان از حفظ منافع نزد سیییرما يه گذاران و نیز هدا يت اثر بخش و
کارای واحدهای اقتصیییادی ،اسیییتقرار سییییسیییتم کنترلداخلی اثربخش در شیییرکتها اسیییت
(بذرافشیییان ،حجازی و رحمانی .)1394 ،در واقع اسیییتقرار کنترلهای داخلی موثر نوعی ابزار
نظارتی اسییت که موجب ايجاد اطمینان سییرمايهگذاران میشییود ،همچنین از آن به عنوان يک
ابزار مديريتی برای راهبری شرکتها بهمنظور افزايش کارايی و اثربخشی عملیاتی ياد می شود
(گوش ،مارا و مون .)2010 ،در اين راسییتا سییازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور حمايت
از حقوق سرمايهگذاران ،پی شگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و تو سعه بازار شفاف و
منصییفانه اوراق بهادار شییرکتها را ملزم به ارائه گزارش کنترل داخلی نموده اسییت .مطابق با
دسیییتورالعمل کنترلهای داخلی ،هیئتمديره مکلف اسیییت نسیییبت به اسیییتقرار و بهکارگیری
کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت ،اطمینان حاصل نمايد.
برای ايفای اين مسییئولیت ،هیئتمديره شییرکت بايد سیییسییتم کنترلهای داخلی را با توجه به
چارچوب کنترلهای داخلی حداقل بهطور سیییاالنه بررسی یی و نتايج آن را در گزارشیییی تحت
عنوان گزارش کنترلهای داخلی درج و افشییا نمايد .بسیییاری از پژوهشییگران اندازه شییرکت،
درآمد ،نرخ ارز ،پیچیدگی تجارت ،ريسیییک مالی ،کیفیت حسیییابرسیییی داخلی و نظارت
شرکتها را ازجمله عوامل موثر بر کیفیت کنترل داخلی میدانند (حاجیها و محمد حسیننژاد ،
1394؛ بالسیییام ،ژيانگ و لیو2014 ،؛ ژی ،لیو و کیو .)2015 ،يکی از عوامل موثر بر افزايش
کیفیت کنترل داخلی توانايی مديران ا ست .مديران دارای توانايی باال قدرت درک بهتری از
شیییرايط داخلی و خارجی شیییرکت دارند (دمیرجان و همکاران .)2013 ،مديران کارآتر و
دارای توانايیهای ذاتی باالتر میتوانند به سرعت از شرايط واحد اقت صادی تحت ت صدی و
صنعت مورد فعالیت خود ،شناخت کافی به دست آوردند (بزرگ اصل و صالح زاده.)1394 ،
به عبارتی ديگر از مديران توانا انتظار میرود که نسبت به نیاز مشتريان ،شرايط کالن اقتصادی
و منافع آتی دارايیهای ثبت شییده آگاهی داشییته؛ همچنین ،اسییتانداردهای پیچیده را درک و
آنها بهتر اجرا کنند (منصییورفر ،ديدار و حسییینپور .)1394 ،ويژگیهای شییخصییی مديران از
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جمله سن ،جن سیت و میزان تح صیالت همچنین عواملی داخلی شرکت از جمله دوره ت صدی
مدير و میزان پاداش بر کیف یت کنترل داخلی تأثیر دارد .مديران برتر ت ما يل دار ند به منظور
دريافت پاداش کنترل داخلی با کیفیتی داشته باشند (لی .)2015 ،لذا با توجه به اهمیت موضوع
و الزام به ارائه گزارش کنترل داخلی توسییط شییرکتها ،در اين پژوهش به دنبال پاسییخ به اين
مهم هسیییتیم که آيا توانايی مديران باعث بهبود کیفیت کنترل داخلی خواهد شییید با توجه به
مطالب مطرح شده ،مطالعه و برر سی مو ضوع پژوهش از اهمیت ويژهای برخوردار خواهد بود
زيرا باعث افزايش آگاهی و دانش در زمینه سیستم کنترل داخلی در شرکتها خواهد شد .در
ادامه به بیان مبانی نظری ،ادبیات و فرضیییههای پژوهش پرداخته شییده اسییت .روش پژوهش در
بخش بعدی و يافتههای پژوهش و نتیجهگیری به ترتیب بیان شده است.
پیشینه نظری
سیستم کنترل داخلی

دسییتورالعمل کنترلهای داخلی ( )1391منتشییر شییده توسییط سییازمان بورس و اوراق بهادار
تهران از سیستم کنترل داخلی به عنوان فرآيندی نام برده که به وسیله مديريت و ساير کارکنان
طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به هدفهای واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد
گزارشیییگری مالی ،اثربخشیییی و کارايی عملیات و رعايت قوانین و مقررات مربوطه ،اطمینانی
معقول بد ست آيد .بنابراين ا ستقرار سیستم منا سب کنترل داخلی در شرکتها منجر به ارتقای
پاسییخگويی و شییفافیت مالی ،کمک به پیشییگیری از تقلب و سییوء اسییتفادههای مالی به شییمار
میرود .از اين رو نهادهای حرفهای و قانونگذاری کشییورهای مختلف به تدوين چارچوبها،
بیانیهها و رهنمودهايی در ارتباط با نحوه اسیییتقرار ،ارزيابی و گزارشیییگری کنترلهای داخلی
توسیییط مديريت و حسیییابرسیییی کنترل داخلی پرداختهاند (قنبريان .)1390 ،براسیییاس ماده 3
دسییتورالعمل کنترل داخلی ،طراحی و اسییتقرار سیییسییتم کنترلهای داخلی هر شییرکت متاثر از
اندازه و نوع فعالیت آن اسییت ،اما اين سیییسییتم در هر شییرکت بايد به گونهای طراحی ،مسییتقر،
اجرا و مستند سازی شود که دربرگیرندهی اجزای محیط کنترلی ،ارزيابی ريسک ،فعالیتهای
کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و نظارت باشد .پژوهشگران سه دلیل عمده برای استقرار سیستم
کنترل داخلی با کیفیت بیان کردهاند:
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 .1دچو و ديچو ( )2002عنوان کردهاند که کیفیت اقالم تعهدی متاثر از خصوصیات صنعت
و شرکت است .واضح است که سیستم کنترل داخلی نیز از جمله اجزای مهم شرکتها است،
لذا کیفیت سی ستم کنترل داخلی باعث افزايش کیفیت اقالم تعهدی خواهد شد( .دويل ،گی و
مکوی2007 ،؛ اشبو و همکاران.)2008 ،
 .2ضعف در کنترل داخلی منجر به ايجاد هزينه برای شرکتها خواهد شد (کیم ،سانگ و
ژانگ .)2011 ،از جمله اين هزينهها میتوان به افزايش در هزينه ح سابر سی ا شاره کرد (لطفیان
و هاشیییمپور .)1394 ،لذا مديران برای کاهش هزينهها ناچار به تقويت سییییسیییتم کنترل داخلی
خواهند بود .همچنین ضیییعف در کنترلهای داخلی منجر به تالش مدير برای رفع آنها خواهد
شیید .اين تالش نیز موجب تحمل هزينه خواهد بود .لذا افزايش کیفیت سیییسییتم کنترل داخلی
باعث افزايش ارزش شرکت خواهد شد (چنگ ،دالیوال و ژانگ.)2013 ،
 .3نقايص سیییسییتم کنترل داخلی میتواند اثرات اقتصییادی منفی بر شییرکتها داشییته باشیید.
افزايش خطر حسابرسی (هويتاش ،هويتاش و جانسون ،)2012 ،کاهش در هدايت دقیق مديران
داخلی (فنگ ،لی و مکوی ،)2009 ،کاهش محافظه کاری مشیییروط (گاه و لی ،)2011 ،اثر
منفی بر پاداش مديران (هويتاش ،هويتاش و جانسون )2012 ،از جمله اين اثرات است.
آشییکار اسییت که بهترين کیفیت کنترل داخلی برای شییرکتها بايد سییبب کاهش خطرات
عملیاتی ،حسابرسی و مالی شده و سبب افزايش ارزش سهامداران شود (لی.)2015 ،
نقش توانایی مدیران در ارتقای کیفیت کنترل داخلی

مديران بهمنظور جلوگیری از احتمال وقوع سوء جريان ،سوء ا ستفاده و تقلب در سازمان و
انجام وظايف خود به نحو احسییین ،سییییسیییتم کنترلهای داخلی را طرحريزی و اجرا میکنند
(آ قايی و هم کاران .)1394 ،وجود سییییسیییتم کنترل داخلی مطلوب ،میتوا ند کارايی وا حد
اقتصیییادی را افزايش و ريسیییک از دسیییت دادن دارايیها را کاهش دهد و همچنین ،اطمینان
معقولی نسیییبت به قابلیت اعتماد صیییورتهای مالی و رعايت قوانین و مقررات حاصیییل نمايد
(محمدی .)1387 ،زيرا مديران به خوبی میدانند در نبود يک سیییسییتم کنترل داخلی اثربخش،
تحقق رسییالت اصییلی شییرکت ،حفظ سییودآوری و به حداقل رسییاندن رويدادهای غیر منتظره
ب سیار م شکل ا ست در واقع وجود سی ستم کنترل داخلی موجب می شود که مديران ن سبت به
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ارقام و اطالعات ح سابداری اطمینان بی شتری دا شته با شند و اعداد و اطالعات مذکور را مبنای
ت صمیمات خود قرار دهند و همچنین آنها را مطمئن می سازد که سی ستم و روشهای صحیح
مالی و اداری در داخل موسیییسیییه به طور کامل اجرا میشیییود (کمیته نظارت بر بانکداری بال،
 .)1998واضییح اسییت که بهترين سیییسییتم کنترل داخلی منجر به بهترين کیفیت گزارش مالی
میشود .کیفیت کنترل داخلی موجب کاهش در هزينه سرمايه و مديريت سود و همچنین منجر
به افزايش شهرت و اعتبار و ايجاد ارزش برای شرکت خواهد شد (لی .)2015 ،مديران دارای
کارايی برتر بهتر از سیايرين شیرايط داخلی و خارجی شیرکت را درک میکنند (دمیرجان و
همکاران .)2013 ،لی ( )2015معتقد ا ست که افشای ضعفهای سیستم کنترل داخلی منجر به
کاهش اعتبار شغلی و شهرت مديران برتر خواهد شد .وا ضح ا ست که هر اندازه مدير شهرت
بیشتری داشته باشد بازار کار برای آن مدير نیز بهتر خواهد بود و اين امر منجر به افزايش حقوق
و مزايا و پاداش مديران خواهد شد .لذا به نظر میرسد که تالش مدير در استقرار سیستم کنترل
داخلی با کیفیت در راستای حفظ شهرت خود در بازار است.
بیشینه تجربی
حاجیها و محمدحسییییننژاد ( )1394در مطالعه خود به بررسیییی عوامل تأثیر گذار بر نقاط
ضییعف با اهمیت کنترالهای داخلی پرداختند .آنها تأثیر هشییت متغیر توضیییحی بر روی متغیر
وابسییته نقاط ضییعف بااهمیت کنترل داخلی مورد آزمون قرار دادند .نتايج پژوهش آنها نشییان
داد که بین لگاريتم قیمت سییهام در تعداد سییهام ،نسییبت موجودی کاال به جمع کل دارايی و
زيان با نقاط ضیییعف بااهمیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و متغیرهای
تسییعیر نرخ ارز ،رشیید درآمد ،ارزش بازار بر ارزش دفتری ،نمره  zآلتمن و جمع کل بدهی بر
دارايی رابطهای با نقاظ ضعف بااهمیت کنترل داخلی ندارد.
جاويد ،دستگیر و عربصالحی ( )1394در مطالعه خود به بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی
بر محافظهکاری مشروط پرداختند .آنها عنوان کردند که شرکتها به دلیل ضعف در سیستم
کنترلهای داخلی ،مديريت سییطح محافظهکاری مشییروط را برای بهتر نشییان دادن عملکرد
شرکت کاهش میدهد.
حسیییینپور ،منصیییورفر و ديدار ( )1393به بررسیییی تأثیر توانايی مديريت بر کیفیت سیییود
شیییرکتهای پذيرفته شیییده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشیییان
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میدهد که توانايی مديريت تأثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت سییود گذاشییته ،همچنین ،باعث
پايداری بیشتر سود و کیفیت بهتر اقالم تعهدی میشود.
حجازی و اسیییماعیلیکیا ( )1392در پژوهش خود عنوان کردند که شیییرکت های دارای
سیییسییتمهای برنامهريزی منابع سییازمان نسییبت به نمونه کنترل شییرکتهای فاقد سیییسییتمهای
برنامهريزی منابع سییازمان کمتر احتمال دارد که ضییعف کنترل داخلی داشییته باشییند .همچنین
شییرکتهايی که زيانده بودند ،در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیییل داشییتهاند ،ارزش
بازار کمتری داشییتهاند و عمر اسییتقرار سیییسییتمهای برنامهريزی منابع سییازمان در آنها کوتاهتر
بوده ،احتمال کمتری در وجود ضییعف در سیییسییتم کنترل داخلی داشییته و سییطوح پايینتری از
ضعف را تجربه میکنند.
پالتا و الیمهمتی ( )2016در پژوهش خود مدعی شیییدند که مديران در شیییرکتهای دارای
سیستم کنترل داخلی ضعیف پاداش بیشتری دريافت میکنند .آنها با بررسی اطالعات 15606
مدير در  1539شییرکت دريافتند که ارتباط قابل توجهی بین دريافتی مديران و سیییسییتم کنترل
داخلی وجود ندارد.
لی ( )2015در مطالعه خود به بررسیییی ارتباط بین توانايی مديران و کیفیت کنترل داخلی در
چین پرداخت .نتايج پژوهش وی حاکی از وجود ارتباط مثبت بین توانايی مديران و کیفیت
کنترل داخلی اسیییت .همچنین عنوان کرد که تأثیر اين ارتباط از زمان اجباری شیییدن گزارش
کنترل داخلی در چین سیر نزولی داشته است.
بالسییام ،جیانگ و لیو ( )2014در مطالعه خود با عنوان مشییوقهای حقوق صییاحبان سییهام و
ضیییعفهای کنترل داخلی چگونگی اثر انگیزههای مالی مالکین سیییهام ،بر ترغیب مديران به
حفظ کنترل داخلی قوی در شرکت مورد بررسی قرار دادند .نتايج بدست آمده از اين پژوهش
حاکی از آن اسییت که بیشییتر ضییعفهای کنترل داخلی در سییطح شییرکت با انگیزههای فراهم
شده توسط صاحبان سهام به شدت محدود شده اما اين ضعفها با انگیزههای مديران بیشتر در
ارتباط است.
دمیرجیان و همکاران ( )2013در پژوهش خود تأثیر توانايی مديريت بر چهار ويژگی کیفی
سییود شییامل تعدد ارائه مجدد صییورتهای مالی ،پايداری سییود ،کیفیت اقالم تعهدی و میزان
خطای برآورد در مطالبات مشکوکالوصول را بررسی نموده و به اين نتیجه رسیدهاند که میزان
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توانايی مديريت با هر کدام از چهار ويژگی ذکر شیییده رابطه مثبت دارد .آنها همچنین به اين
نتیجه رسیدهاند که توانايی مديريت بر پايداری بخش تعهدی سود به صورت مستقیم تأثیرگذار
است.
آندرو ،ايرلیچ و لوکا ( )2013در پژوهش خود رابطه توانايی مديريت و عملکرد شیییرکت را
مورد برر سی قرار دادند .نتايج پژوهش آنها حاکی از آن ا ست که توانايی مديريت با عملکرد
شیییرکت رابطه مسیییتقیم دارد و در طول بحران  2008مديران تواناتر منابع شیییرکت ،بدهیها و
مخارج سیییرمايهای را نسیییبت به مديران دارای توانايی پايینتر ،به صیییورت کاراتری مديريت
کردهاند.
همچنین هوي تاش ،هوي تاش و جانسیییون ( )2012در پژوهش خود به بررسیییی ارت باط بین
ضعفهای کنترل داخلی و پاداش مديران پرداختند .آنها با استناد به قانون ساربینز  -وکسلی و
اين که کنترلهای داخلی تحت مسئولیت مستقیم مديران است ثابت کردند افشای نقاط ضعف
کنترل داخلی نشان دهنده ضعف در عملکرد مدير است و شرکتهايی با تجربه قوی مديريتی
بعد از افشای نقاط ضعف شاهد کاهش بیشتر در پاداش هستند.
لورتی و گريس ( )2012دريافتند که توانايی مديران بر عملکرد شیییرکتهايی که با بحران
مواجه هستند ،تأثیر بسزايی دارد .آنها نتیجه گرفتند که توانايی مديران ارتباط معکوس با مدت
زمان باقی ماندن شیییرکت در بحران مالی و احتمال ورشیییکسیییتگی دارد؛ به طوريکه مديران
شرکتهای ورشکسته مهارت و توانايی کمتری نسبت به مديران ساير شرکتها دارند.
همچنین يازوا ( )2010نیز در مطالعه خود به بررسییی عوامل موثر بر نقاط ضییعف کنترلهای
داخلی پرداخت .نتايج حاکی از آن اسیییت که شیییرکتهای دارای ضیییعفهای کنترل داخلی
شرکتهای کوچک ،پیچیدهتر ،از نظر مالی ضعیفتر و دارای کاهش رشد هستند.
فرضیههای پژوهش
پاداش مديران بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر میگذارد.
کارايی مديران بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر میگذارد.
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روش پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و
مدلهای اقتصاد سنجی صورت گرفته است .فرضیه پژوهش بر اساس دادههای ترکیبی آزمون
شده ا ست و تحلیلهای آماری به کمک نرم افزار  Eviews 6انجام شده ا ست .جامعه آماری
پژوهش را شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد .قلمرو زمانی
برای يک دوره  10ساله از ابتدای سال  1386لغايت پايان سال  1395تعیین شده ا ست .نمونه
آماری اين پژوهش آن دسته از شرکتهای پذيرفته شده در بورس است که دارای شرايط زير
باشند:
تا پايان اسفند  1385در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
بیش از  6ماه توقف معامالتی نداشته باشد.
دادههای مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
به دلیل ماهیت و طبقهبندی متفاوت اقالم صییوررتهای مالی شییرکتهای سییرمايهگذاری و
وا سطهگری مالی در مقاي سه با شرکتهای تولیدی ،شرکتهای سرمايهگذاری شرکتهای
بیمه ،بانکها و موسسات تامین مالی در اين پژوهش مورد بررسی قرار نمیگیرند.
در طی دوره پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند .

سال مالی آنها منتهی به  29اسفند باشد.
با اعمال محدوديتهای فوق  87شیییرکت پذيرفته شیییده در بورس تهران باقی ماند که تمام
آنها به عنوان نمونه انتخاب گرديد .مدل رياضی برای آزمون فر ضیههای پژوهش با استفاده از
مدل زير تخمین زده شده است.
رابطه )1

ICQi ,t   0   1Managerial Ability i ,t   2 Mktval   3 Ft 

 4 SalesGrow   5 MTB   6 Loss   7 Inv   8 Lev  
که در آن:
 : ICQi ,tضعف در کنترل داخلی.
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 : Managerial Abilityتوانايی مديريت.
 : Mktvalارزش بازار سهام.
 : Ftتسعیر ارز.
 : SalesGrowرشد درآمد.
 : MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.
 : Lossزيان شرکت.
 : Invنسبت کل موجودی کاال به دارايیها.
 : Levاهرم.
تصریح و برآورد مدل
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
نحوه اندازهگیری توانايی مديريت
در اين پژوهش برای شناسايی و اندازهگیری توانايی مديريت از دو متغیر استفاده شده است.
پرداخت ثابت مديران :اين متغیر برگرفته از پژوهش لی ( )2015اسییت .وی معتقد اسییت که
مديران برتر تمايل دارند به منظور دريافت پاداش ،کنترل داخلی با کیفیتی دا شته با شند .لذا هر
اندازه پاداش دريافتی توسییط مديران بیشییتر باشیید نشییان از توانايی مدير خواهد بود .پاداشهای
اجرايی تحت تأثیر انگیزه حفظ موقعیت اصلی مديران است .کاهش در پرداخت پاداش مديران
احتماال منجر به عکسالعمل مديران برای حفظ منافع شیییخصیییی خود خواهد شییید( ،کانیانین ،
 .)2000برای اندازهگیری پرداخت ثابت مديران از نسبت پاداش تقسیم بر سود خالص ا ستفاده
شده است (چن ،لو و ساگیانس.)2008 ،
کارايی مديريت :اين متغیر برگرفته از مدل اسیییت .در اين مدل ،با اسیییتفاده از اندازهگیری
کارآيی شرکت و سپس وارد کردن آن در رگر سیون خطی چند متغیره به عنوان متغییر وابسته
و کنترل ويژگی های ذاتی شیییر کت ،توا نايی مدير يت م حاسییی به میشیییود .آن ها به منظور
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اندازهگیری کارآيی شیییرکت ،از مدل تحلیل پوشیییشیییی دادهها اسیییتفاده کردهاند .مدل تحلیل
پوشییشییی دادهها ،نوعی مدل آماری اسییت که برای اندازهگیری عملکرد سیییسییتم با اسییتفاده از
دادههای ورودی و خروجی دمرجیان و همکاران ( ،)2013کاربرد دارد .در اين تحلیل ،کارايی
نسییبی واحدهايی که ورودیها و خروجیهای مشییابهی دارند اندازهگیری میشییود .کارايی يا
ناکارايی هر واحد تصمیم گیرنده به عملکرد آن واحد در انتقال ورودیها به خروجیهايش در
مقايسه با ساير واحدها در حوزهای خاص ،بستگی دارد (دمرجیان و همکاران .)2013 ،به همین
دلیل ،امتیاز کارايی حاصل ،يک امتیاز نسبی خواهد بود .کارا بودن يا نبودن يک واحد تصمیم
گیرنده ،به عملکرد آن واحد در انتقال ورودیها به خروج يهايش در مقايسییه با سییاير واحدها
در يک حوزه خاص بستگی دارد (منصورفر ،ديدار و حسینپور.)1394 ،
رابطه )2
Sales
Maxv, 
v1GoGS  v 2 SG & A  v3 PPE  v 4 R & D  v5Goodwills  v6 In tan

در اين مدل:
 : GoGsبهای تمام شده کاالی فروش رفته.
 : SG & Aهزينه اداری ،عمومی و فروش.
 : PPEمانده خالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات.
 : R & Dهزينه تحقیق و توسعه.
 : Goodwillsسرقفلی خريداری شده در ابتدای سال.
 : In tanخالص دارايیهای نامشهود در ابتدای سال.
مدل برای هر کدام از متغیرهای ورودی ضريب خاص ، v ،در نظر گرفته شده است زيرا اثر
همه متغیرهای ورودی بر خروجی )فروش( يک سان نی ست .مقدار محا سبه شده برای کارآيی
شرکت در محدوده صفر تا  1قرار میگیرد که حداکثر کارآيی برابر  1و هر چه مقدار به دست
آمده کمتر باشیید يعنی کارآيی شییرکت پايینتر اسییت .هدف از محاسییبه کارآيی شییرکت،
اندازهگیری توانايی مديريت اسییت و از آنجا که در محاسییبات مربوط به کارآيی ويژگیهای
ذاتی شییرکت نیز دخالت دارند ،نمیتوان توانايی مديريت را به درسییتی اندازهگیری کرد زيرا
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متأثر از اين ويژگیها ،بیشیییتر يا کمتر از مقدار واقعی محاسیییبه میشیییود .دمیرجان و همکاران
( )2013به منظور کنترل اثر شاخصههای ذاتی شرکت ،کارآيی شرکت را به دو بخش کارآيی
بر اسیییاس شیییاخصیییههای ذاتی شیییرکت و توانايی مديريت ،تقسییییم کردهاند .به منظور کنترل
شاخصههای ذاتی ،اندازه شرکت ،سهم بازار شرکت ،جريانهای نقدی شرکت ،سن پذيرش
شرکت در بورس و فروش خارجی (صادرات) کنترل شدهاند.
رابطه )3

FirmEffici ency   0   1 Ln(TotalAsset s)   2 MarketShare 

 3 PositiveFr eeCashFlow   4 Ln( Age) 
 5 ForeignCur rencyIndic ator  
که در آن:
) : Ln(TotalAssetsلگاريتم کل دارايیها.
 : MarketShareسهم بازار شرکت که از ن سبت فروش شرکت به فروش کل صنعت به
دست میآيد.
 : PositiveFr eeCashFlowمتغیری دامی که در صورت مثبت بودن جريانهای نقدی
عملیاتی برابر يک و در صورت منفی بودن برابر صفر در نظر گرفته میشود.
) : Ln(Ageلگاريتم سن پذيرفته شده شرکت در بورس اوراق بهادار.
 : ForeignCur rencyIndic atorمتغیر دامی اسیت و برای شیرکتهايی که صیادرات
(فروش با ارز خارجی) داشتهاند برابر  1در غیر اين صورت صفر در نظر گرفته میشود.
 : باقی مانده مدل که نشان دهنده کارايی مديريت است.
نحوه اندازهگیری کیفیت کنترل داخلی
در اين پژوهش به پیروی از مقاله گاه و لی ( )2011از شاخص ضعف سی ستم کنترل داخلی
در گزارش حسییابرسییی اسییتفاده شییده اسییت بدين صییورت که همه بندهای شییرط مربوط به
ضییعفهای کنترلهای داخلی به عنوان نقاط ضییعف با اهمیت کنترلهای داخلی در نظر گرفته
شییده اسییت .منظور از ضییعفهای بااهمیت ضییعفهايی اسییت که حسییابرس در گزارش به آن
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اشاره میکند .از جمله ضعفهای عمده میتوان به ضعف در موجود در حسابهای دريافتنی،
موجودی کاال ،دارايیها ،مالیات و ...اشییاره کرد .بدين صییورت که اگر شییرکت حداقل يک
ضعف در سیستم کنترل داخلی دا شته با شد عدد 1و در غیر اينصورت عدد صفر درنظر گرفته
میشود.
متغیرهای کنترلی
ارزش شییرکت :يازوا ( )2010معتقد اسییت که شییرکتهای کوچکتر و تازه تاسیییس که از
نظر مالی ضعیفتر و از نظر درآمد در حال رشد هستند نقاط ضعف بااهمیت بیشتری نسبت به
ديگر شرکتها دارند .در واقع شرکتهای بزرگتر سیستم کنترل داخلی بهتری دارند .اين متغیر
از لگاريتم طبیعی تعداد سهام شرکت ضربدر قیمت سهام به دست میآيد.
تسعیر ارز :با گسترش عملیات شرکتها نقاط ضعف بیشتری در کنترل داخلی هويدا خواهد
شد .لذا شرکتهايی که دارای معامالت خارجی هستند و محصوالت خود را به ساير کشورها
صادر میکتتد نیاز به پیاده سازی سی ستم کنترل داخلی قوی دارند (يازوا .)2010 ،در صورتی
که شرکت تسعیر ارز داشته باشد عدد  1و در غیر اينصورت صفر است.
رشییید درآمد :دويل ،گی و مکوی ( )2007معتقدند که شیییرکتهای دارای رشییید درآمد
بی شتر ،از سی ستم کنترل داخلی بهتری بهره میگیرند .برای محا سبه ر شد درآمد از معادله زير
استفاده شده است:
رابطه )4

درآمد سال قبل ( /درآمد سال قبل – درآمد فعلی)

نسییبت ارزش بازار به ارزش دفتری .:هر اندازه ارزش بازار شییرکتها پايینتر باشیید احتمال
وجود نقاظ ضیییعف در سییییسیییتم کنترل داخلی کمتر خواهد بود (موريس2011 ،؛ حجازی و
اسماعیلی کیا .)1392 ،و هر اندازه از رابطه زير بدست آمده است:
رابطه )5

ارزش دفتری  /ارزش بازار=MTB

زيان شیرکت :شیرکتهای زيانده به احتمال بسییار زياد سییسیتم کنترل داخلی ضیعیفتری
دارند (يازوا .)2010 ،در صیورتیکه شیرکت دارای زيان باشید عدد  1و در غیر اينصیورت عدد
صفر در نظرگرفته میشود.
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ن سبت موجودی کاال به کل دارايیها :شرکتهايی که دارای موجودی کاالی بی شتر ه ستند
به دلیل احتمال سرقت يا از بین رفتن موجودی نیاز به سیستم کنترل داخلی بهتری دارند (يازوا،
 .)2010نسبت موجودی کاال به کل دارايیها از رابطه زير بدست میِآيد:
رابطه )6
جمع دارايیها  /موجودی کاال =Inv

اهرم :اهرم ريسیییک شیییرکت را افزايش میدهد (رحیمیان و توکلنیا ،)1392 ،لذا به منظور
کاهش ري سک نا شی افزايش اهرم ا ستقرار سی ستم کنترل داخلی ضروری بنظر میر سد .برای
اندازهگیری اهرم شرکت از تقسیم مجموع بدهیهای شرکت بر مجموع دارايیها استفاده شده
است.
یافتههای پژوهش
در روش های توصییییفی تالش برآن اسیییت تا با ارائه جداول و اسیییتفاده از معیارهای آمار
تو صیفی نظیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی به تو صیف دادههای پژوهش پرداخته شود تا
اين امر به شفافیت مو ضوع کمک کند .نتايج شاخصهای تو صیفی در نگاره ( )1آورده شده
است.
نگاره ( :)1آمار توصیفی دادههای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

ماکزيمم

مینیمم

پاداش مديران

0/009

0/041

0/909

-0/164

کارايی مديريت

0/000002

0/295

2/737

-0/901

ارزش شرکت

13/603

1/692

18/681

9/866

رشد درآمد

0/217

0/636

9/468

-0/923

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

2/216

7/225

15/584

- 198/799

نسبت موجودی کاال به کل دارايیها

0/248

0/481

13/875

0

اهرم

0/616

0/256

3/947

0/006
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نگاره ( :)٢درصد فراوانی متغیرهای موهومی پژوهش
فراوانی
متغیر

درصد فراوانی

تعداد کل

صفر

يک

صفر

يک

کیفیت کنترل داخلی

556

314

63%/9

36%/1

870

تسعیر ارز

172

698

19%/8

80%/2

870

زيان شرکت

768

102

88%/3

11%/7

870

نتايج برآورد مدلهای پژوهش در زير ارائه شده است.
نگاره ( :)3نتایج برآورد مدل برای آزمون فرضیه با استفاده از معیار پاداش مدیر
نتايج آزمون

متغیر توضیحی

Coeff

z-Statistic

Prob.

پاداش مديران

1/837

1/049

0/293

ارزش شرکت

0/121

2/617

0/008

تسعیر ارز

-0/457

-2/381

0/017

رشد درآمد

-0/097

-0/762

0/445

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-0/002

-0/272

0/784

زيان شرکت

1/858

6/486

0/000

نسبت موجودی کاال به کل دارايیها

0/142

0/928

0/353

اهرم

0/774

2/418

0/015

آماره LR

76/40

سطح معنی داری ( )Prob.

()0/000

ضريب تعیین (  )R2مک فادن

0/067

نتايج بدست آمده از رگرسیون لجستیک نشان از اين دارد که سطح معنیداری آماره  LRبا
ا ستفاده از معیار پاداش مديران ( )0/000کمتر از سطح خطای مورد پذيرش ( 5در صد) بوده و
کل مدل رگرسیییونی معنیدار اسییت .همچنین در مدل منتخب و با اسییتفاده معیار اول سیینجش
توانايی مديريت ضريب تعیین  0/067به دست آمده است که ن شان میدهد متغیرهای توضیحی
مورد نظر حدود  6درصییید از تغییرات متغیر وابسیییته را توضییییح میدهند .همان طور که نتايج
مندرج در نگاره ( )3نشان میدهد ،ضريب متغیر مستقل در مدل اول معنیدار نیست و اين نشان
از عدم وجود ارتباط بین متغیر پاداش مديران به عنوان معیار اول سییینجش توانايی مديريت و
کیفیت کنترل داخلی در دوره زمانی پژوهش حاضر است .از طرفی ديگر ،ساير نتايج حاکی از
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وجود ارتباط مثبت و معنیدار بین ارزش شییرکت ،اهرم و زيان شییرکت با ضییعف در سیییسییتم
کنترل داخلی و ارتباط منفی متغیر ت سعیر ارز و عدم وجود ارتباط معنیدار بین متغیرهای ت سعیر
ارز ،ر شد درآمد ،ن سبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،ن سبت موجودی کاال به کل دارايیها با
ضعف در سیستم کنترل داخلی است.
نگاره ( :)4نتایج برآورد مدل برای آزمون فرضیه با استفاده از معیار کارایی مدیر
متغیر توضیحی

نتايج آزمون
Coeff

z-Statistic

Prob.

کارايی مديران

-0/751

-2/637

0/008

ارزش شرکت

0/135

2/870

0/004

تسعیر ارز

-0/436

-2/256

0/024

رشد درآمد

-0/069

-0/566

0/571

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-0/0001

-0/0139

0/988

زيان شرکت

1/403

5/684

0/000

نسبت موجودی کاال به کل دارايیها

0/175

1/067

0/285

اهرم

0/785

2/458

0/014

آماره LR

82/52

سطح معنی داری ( )Prob.

()0/000

ضريب تعیین (  )R2مک فادن

0/072

نتايج بدست آمده از رگرسیون لجستیک نشان از اين دارد که سطح معنیداری آماره  LRبا
استفاده از معیار کارايی مديران ( )0/000کمتر از سطح خطای مورد پذيرش ( 5درصد) بوده و
کل مدل رگرسیییونی معنیدار اسییت .همچنین در مدل منتخب و با اسییتفاده معیار دوم سیینجش
توانايی مديريت ضريب تعیین  0/072به دست آمده است که نشان میدهد متغیرهای توضیحی
مورد نظر حدود  7درصییید از تغییرات متغیر وابسیییته را توضییییح میدهند .همان طور که نتايج
مندرج در نگاره ( )4ن شان میدهد ،ضريب متغیر م ستقل در مدل اول معنیدار و منفی ا ست .با
توجه به اينکه برای اندازهگیری کیفیت سیستم کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل
داخلی در گزارش ح سابر سی ا ستفاده شده ا ست لذا فر ضیه دوم تائید و ارتباط منفی بین متغیر
کارايی مديران به عنوان معیار دوم سنجش توانايی مديريت و ضعف در سی ستم کنترل داخلی
حاکی از ارتقای سیستم کنترل داخلی در سايه توانايی مديران است .از طرفی ديگر ،ساير نتايج
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حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنیدار بین ارزش شییرکت ،اهرم و زيان شییرکت با ضییعف در
سیستم کنترل داخلی و ارتباط منفی متغیر تسعیر ارز با ضعف کنترل داخلی و عدم وجود ارتباط
معنیدار بین متغیرهای رشد درآمد ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،نسبت موجودی کاال به
کل دارايیها با ضعف در سیستم کنترل داخلی است.
بحث و نتیجهگیری
از آن جا که وجود مکانیزمی مانند سییییسیییتم کنترل داخلی مطلوب ،میتواند کارايی واحد
اقتصیییادی را افزايش و ريسیییک از دسیییت دادن دارايیها را کاهش دهد و همچنین ،اطمینان
معقولی ن سبت به قابلیت اعتماد صورتهای مالی و رعايت قوانین و مقررات حا صل نمايد ،لذا
مديران همواره در تالش هسیییتند که بهترين کنترلهای داخلی را در سیییازمان خود طراحی و
مستقر سازند .در همین راستا در اين پژوهش سعی بر آن شده که تأثیر توانايی مديران بر ارتقای
کیفیت کنترل داخلی مورد بررسییی قرار گیرد .بدين منظور برای سیینجش توانايی مديران از دو
متغیر پاداش مديران و کارايی مديران اسیییتفاده شیییده اسیییت .متغیر پاداش مديران برگرفته از
پژوهش لی ( )2015و متغیر کارايی مديريت برای سییینجش توانايی مديران برگرفته از مدل
دمرجیان و همکاران ( )2013اسیییت .همچنین برای سییینجش کنترل کیفیت داخلی به پیروی از
مطالعه گاه و لی ( )2011از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده
شده است .با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرسیون الجیت برای آزمون فرضیهها بهره
گرفته شیییده اسیییت .نتايج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنیداری بین پاداش مديران و
کیفیت کنترل داخلی در دوره زمانی پژوهش است .نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول مطابق با
نتايج پژوهش پالتا و الیمهمتی ( )2016و با نتايج پژوهش هويتاش ،هويتاش و جانسون ()2012
مطابقت ندارد .اما نتايج حاصییل از آزمون فرضیییه دوم نشییان از وجود ارتیاط منفی بین کارايی
مديران و ضییعف در سیییسییتم کنترل داخلی دارد .الزم بذکر اسییت که به منظور سیینجش متغیر
وابسته در اين پزوهش از شاخصهای ضعف در سیستم کنترل داخلی بهره گرفته شده است لذا
وجود ارتباط منفی بین کارايی مديران و ضعفهای کنترل داخلی نشان از بهبود کیفیت کنترل
داخلی در سايه توانايی مديران دارد ..نتايج پژوهش با نتايج بدست آمده از پژوهش لی ()2015
مطابقت دارد .از محدوديتهای پژوهش حاضر عدم ارائه گزارش سیستم کنترل داخلی توسط
شییرکتها علیرغم ابالغ ارائه گزارش بر اسییاس دسییتورالعمل سییازمان بورس اوراق بهادار به
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شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار از سییال  1391اسییت .بر همین اسییاس در اين
پژوهش به منظور شییناسییايی ضییعف در سیییسییتم کنترل داخلی شییرکتها از گزاش حسییابرس
کمک گرفته شده ا ست .لذا پی شنهاد می شود که اثر توانايی مديريت بر کیفیت کنترل داخلی
برای دوره زمانی بعد از الزام ارائه گزارش کنترل داخلی توسییط بورس اوراق بهادار تهران و با
بهرهگیری از گزارش سیستم کنترل داخلی مجددا مورد بررسی قرار گیرد .الزم بذکر است که
بدلیل عدم وجود قانونی من سجم و مکتوب در رابطه با گزار شگری ضعفهابی کنترل داخلی،
همواره وجود درک متفاوت در شنا سايی ضعفهای عمده شرکتها امکانپذير ا ست .بدين
معنی که مو س سات ح سابر سی بزرگتر عموما ري سک بی شتری را میپذيرند لذا ممکن ا ست
ضعفهای کنترل داخلی که بر ا ساس ديدگاه يک مو سسه حسابر سی کوچکتر عمده تلقی
میشیود طبق نظر موسیسیات بزرگتر عمده نبوده و نیازی به درج آن در گزارش حسیابرس
مستقل نباشد.
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Abstract
Internal control quality of a firm can be affected by its specific
features, auditing quality and corporate surveillance. Establishing an
appropriate internal control system in firms will enhance accountability
and financial transparency. This study is aimed to investigate the effect
of managerial Ability on internal control quality. Thus, the study applies
management compensation and managerial efficiency as indexes of
managerial ability, and uses internal control system weaknesses in
auditing report as an index of the internal control quality. This is an
applied research with and causal method. The sample consists of 87
firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2007 to
2016. To test the hypothesis the Logit regression method has been used
considering the nature of the dependent variable. Results indicate that
there is no significant relation between management compensation and
internal control quality. Also, a negative relation between the
managerial efficiency and the internal control system weaknesses
indicates that managerial ability can improve the internal control
system.
Keyword: Management Compensation, Managerial Ability, Managerial
Efficiency , Internal Control Quality.
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