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چكیده
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی بر اعتماد استفادکنندگان صورت های مالی (شامل
سهامداران ،اعتباردهندگان ،حسابرسان ،مدیران مالی شرکتهای بورسی و کارشناسان نهاد نظارتی سازمان بورس) میپردازد .داده -
های الزم برای انجام این پژوهش از طریق پرسشنامه و بر اساس نمونهای متشکل از  181استفادهکننده جمعآوری شده است .به
کمک پرسشنامه نوع تاثیر و میزان اهمیت دستورالعمل کنترلهای داخلی و ابعاد و عوامل تشکیلدهنده آن در قالب  6گروه شامل
محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیت های کنترلی ،اطالعات و ارتباطات ،نظارت و گزارش کنترلهای داخلی بررسی گردید .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها به کمک آزمونهای رتبه عالمتدار ویلکاکسون و  –tاستیودنت تک نمونهای نشان میدهد که ،تمامی
عوامل و ابعاد مورد بررسی و در نهایت کل دستورالعمل کنترلهای داخلی از دیدگاه استفادهکنندگان دارای تاثیر افزایشی (مثبت) بر
اعتماد بوده و همچنین ،تمامی موارد مذکور حائز اهمیت میباشند.
واژههاي كلیدي :اعتماد ،کنترل داخلی ،استفادهکنندگان ،گزارشات مالی.
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 -1مقدمه
اعتماد موضوعی اساسی در تصمیمگیریهای اقتصادی
افراد بوده و داشتن اطالعات باکیفیت از پیش شرطهای اصلی
ایجاد آن میباشد .از این رو ،گزارشات مالی با کیفیت برای
کمک به استفادهکنندگان تهیه و ارائه میگردد .این امر موجب
شکلگیری و تقویت اعتماد آنها نسبت به واحد اقتصادی و
همچنین ،اتخاذ تصمیمات بهینه میشود .هر چه محیط
تصمیمگیری دارای عدم اطمینان بیشتری باشد ،موضوع اعتماد
و به دنبال آن تصمیمگیریهای بهینه اقتصادی دشوارتر
گردیده و نیاز بیشتری برای جلب رضایت و اعتماد استفاده-
کنندگان به کیفیت اطالعات ارائه شده توسط واحدهای
اقتصادی احساس میشود .یکی از راهکارهای برطرف کردن
این مشکل می تواند طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی
مطلوب توسط واحدهای اقتصادی باشد (ثقفی و ابراهیمی،
1888؛ حساس یگانه و تقی نتاج ملکشاه1885 ،؛ مهرانی و
همکاران.)1888 ،
در این راستا ،سازمان بورس اوراق بهادار تهران ()1841
دستورالعمل کنترلهای داخلی را با تاکید بر کنترلهای داخلی
مرتبط با گزارشگری مالی و با هدف حمایت از حقوق سرمایه-
گذاران ،پیشگیری از وقوع تخلفات و همچنین ،سازماندهی و
توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار ،تدوین و الزم االجرا
نموده است.
اهمیت موضوع اعتماد استفادهکنندگان به شرکتها و
اطالعات ارائه شده توسط آنها برای اتخاذ تصمیمات بهینه
اقتصادی از یک سو و فقدان تحقیقات قبلی در زمینه عوامل
موثر بر اعتماد استفادهکنندگان به گزارشات مالی شرکتها از
سوی دیگر ،بررسی عوامل مذکور از جمله سیستم کنترل
داخلی و ابعاد تشکیل دهندهی آن را ضروری مینماید .با توجه
به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران
ملزم به استقرار و بکارگیری سیستم کنترل داخلی مطابق با
مفاد دستورالعمل مذکور میباشند ،این تحقیق به بررسی تاثیر
اجرای ابعاد مختلف این دستورالعمل بر اعتماد استفادهکنندگان
پرداخته و هدف آن شناسایی عوامل موثر بر اعتماد استفاده-
کنندگان و همچنین ،تعیین میزان اهمیت هر یک از آنها می-
باشد .لذا ،تحقیق حاضر یک تحقیق بین رشتهای بوده که با
بسط تئوری اعتماد به ادبیات حسابداری و حسابرسی نه تنها
باعث تقویت و گسترش کاربرد آن شده بلکه به تقویت مبانی
نظری و تئوریک ادبیات مذکور نیز کمک نموده است.
از دستاوردهای پژوهش حاضر میتوان به تقویت تئوری
اعتماد در متون حسابداری و حسابرسی ایران به واسطهی
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بکارگیری تئوری مذکور در این تحقیق اشاره نمود .همچنین،
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان می-
توانند با استفاده از نتایج تحقیق به ارزیابی گزارشات مالی
شرکت ها پرداخته (و بر اساس آن) سطح اعتماد خود به آنها
را تعیین نمایند .به عالوه ،نتایج این تحقیق میتواند به
حسابرسان در برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی کمک
نماید .نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که تا چه میزان
مهمترین هدف سازمان بورس از تصویب دستورالعمل کنترل-
های داخلی که همانا افزایش اعتماد استفادهکنندگان صورت-
های مالی به گزارشات ارائه شده توسط شرکتها است قابل
تحقق میباشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
این پژوهش به بررسی اعتماد به عنوان عاملی مهم در
شکلگیری و تداوم رابطه میان استفاده کنندگان از گزارشات
مالی و واحدهای اقتصادی از طریق اجرای دستورالعمل کنترل-
های داخلی در این واحدها میپردازد .از این رو ،هدف این
بخش ارائه مفهوم اعتماد ،اهمیت کیفیت اطالعات و گزارشگری
مالی و ارتباط آنها با کنترلهای داخلی و در نهایت تعیین و
تبیین عوامل تاثیر گذار موجود در دستورالعمل کنترلهای
داخلی بر سطح اعتماد استفادهکنندگان از گزارشات مالی
واحدهای اقتصادی میباشد.
 -1-2تعریف اعتماد
اعتماد مفهومی است که تعریف مشخصی نداشته زیرا هر
محقق از زاویه دید خود به آن پرداخته است (یزدخواستی و
همتی .)1888 ،در جدول  1برخی از تعاریف مطرح شده توسط
محققین در خصوص اعتماد ارائه شده است.
با وجود متعدد بودن تعاریف اعتماد ،وجوه اشتراک آنها را
میتوان چنین جمعبندی نمود که اعتماد پدیدهای اکتسابی و
پویا است که با مخاطره همراه بوده و دارای مفهوم وابستگی
امور به آینده است .همچنین ،حسن ظن هسته مرکزی اعتماد
می باشد (زارعی1881 ،؛ زین آبادی1881 ،؛ رابینز .)2005 ،1
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جدول -1تعاریف ارائه شده توسط محققین در خصوص اعتماد
نام محقق
کالک )1449( 2
کلی  8و مک گرو )1445( 9

ارل  5و ستکویچ )1445( 6

رابینسون )1446( 1

تعریف ارائه شده
قرار گرفتن در وضعیت اعتماد به معنی شرط بندی در مورد اعمال غیرمعین و غیرقابل کنترل آتی
دیگران است که اغلب با ریسک همراه میباشد.
اعتماد عموماً بر اساس انتظارات یا باورهایی تعریف میشودکه حاکی از وجود خصایصی نظیر خیرخواهی،
صداقت ،کاردانی و پیشبینیپذیری در دیگران است .بنابرین ،اگر یکی از این باورها به تنهایی مبنا قرار
گیرد ،ممکن است این رابطه خیلی بیثبات باشد ،از این رو ،اعتماد مخلوطی از احساس و تفکر عقلی است.
اعتماد زمانی اهمیت می یابد که با وجود عدم قطعیت ها و ریسک موجود ،ناچار به عمل در موقعیت
هستیم .از این رو ،اعتماد عبارتست از نوعی استراتژی مهم برای مواجهه با شرایط نامعین و کنترل ناپذیر
آینده و نیز ،اعتماد نوعی طرح آسان سازی است که افراد را به انطباق با محیط پیچیده اجتماعی و
استفاده از امکانات روز افزون آن قادر میسازد.
اعتماد ،انتظارات ،فرضیات و یا عقاید یک فرد است در رابطه با این احتمال که اعمال آتی طرفهای
مقابل مفید ،مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت طلبی میباشد.

شاو )1441( 8

اعتماد باوری (عقیدهای) در این مورد است که کسانی که ما به آنها وابسته ایم ،انتظارات ما را از خودشان
بر آورده خواهند نمود.

دنی  4و همکاران ()1448

اعتماد تمایل به اتکا به طرف مقابل و فعالیت در محیطی که چنین اقدامی ،یک طرف را در معرض آسیب
طرف مقابل قرار میدهد است.

نیهان )2000( 10

اعتماد اطمینان یک فرد به دیگری است در این مورد که وی به شیوههای قابل پیشبینی ،اخالقی و عادالنه
عمل میکند.

ارل  11و براس )2005( 12

اعتماد سطحی از اطمینان یک فرد به شایستگیهای طرف دیگر و عملکرد بر اساس اصول اخالقی و قابل
پیشبینی از سوی وی است.

اسکورمن 18وهمکاران()2001

اعتماد تمایل برای قرار گرفتن در معرض خطر شخص دیگر است (تمایل به پذیرش ریسک).

 -2-2اهمیت كیفیت اطالعات و گزارشگري مالی
با توجه به تحوالتی که در جهان امروز رخ داده ،تخصیص
بهینهی پس اندازها در فرصتهای سرمایهگذاری ،یکی از
مهمترین مسائل اقتصادی است که نیازمند اطالعاتی است که
با کیفیت تلقی شود .بدین معنی که دارای یک سری ویژگی-
های کیفی بوده به نحوی که باعث شود اطالعات ارائه شده از
طریق گزارشات مالی واحدهای تجاری ،در ارزیابی این واحدها
توسط استفادهکنندگان از جمله سرمایهگذاران و اعتبار-
دهندگان و اخذ تصمیمات اقتصادی توسط آنها مفید واقع
گردد .برای اینکه اطالعات مفید واقع گردد باید محتوای آن
"مربوط" و "قابل اتکا" باشد که این دو خصوصیت محتوای
اطالعات ،خود متشکل از خصوصیات دیگری هستند .بدین
معنی که اطالعات زمانی مربوط است که ارزش پیش بینی و
قابلیت تایید داشته باشد و نیز اطالعات زمانی قابل اتکا است
که کامل بوده ،بیطرفانه و محتاطانه و با بیانی صادقانه و
همچنین ،با رعایت رجحان محتوا بر شکل تهیه و ارائه شود
(اعتمادی و دیانتی دیلمی.)1888 ،
برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه متفاوت
وجود دارد .دیدگاه اول با تاکید بر نیازهای استفادهکنندگان،

کیفیت گزارشگری را سودمندی اطالعات مالی برای استفاده-
کنندگان می داند و هدف آن فراهم نمودن اطالعات مربوط
برای تصمیمگیریهای تخصیص سرمایه استفادهکنندگان است.
در حالیکه در دیدگاه دوم که بر حمایت از سرمایه گذار یا
سهامدار متمرکز بوده ،کیفیت گزارشگری مالی به مفهوم
شفافیت و کامل بودن اطالعات مالی است به طوری که از گیج
کنندگی و ابهام استفادهکنندگان جلوگیری نماید .لذا ،هدف
این دیدگاه اطمینان دادن به استفاده کنندگان در رابطه با
کافی بودن ،شفافیت و قابل قبول بودن اطالعات تهیه شده
برای تامین نیاز آنها است (جونز  19و بالنچت .)2000 ،15
گزارشهای مالی با کیفیت یک منبع اطالعاتی بسیار با -
اهمیت برای گروههای مختلف استفادهکننده بویژه سرمایه-
گذاران و اعتبار دهندگان شمرده شده و از این رو ،توانایی آنها
را جهت اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی افزایش میدهد
(بیدل 16و همکاران2004 ،؛ وردی  .)2006 ،11بنابراین،
اطالعات با کیفیت می تواند نیاز تمامی استفادهکنندگان را بر
طرف کرده ،به عملکرد مطلوب بازار سرمایه کمک و بدین
شکل موجبات افزایش رشد اقتصادی و ثبات را در جامعه فراهم
آورد.
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 -3-2كنترل داخلی ،كیفیت گزارشگري مالی و اعتماد
سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان دو گروه اصلی استفاده-
کننده از اطالعات مالی واحدهای اقتصادی میباشند .از این رو،
یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت و سیستمهای حسابداری،
فراهم کردن اطالعات مربوط و قابل اتکا و به طور کلی اطالعات
با کیفیت برای این دو گروه است (ثقفی و عرب مازار یزدی،
 .)1884از آن جا که وجود مکانیزمی مانند سیستم کنترل
داخلی مطلوب ،می تواند کارایی واحد اقتصادی را افزایش و
ریسک از دست دادن داراییها را کاهش دهد و همچنین،
اطمینان معقولی نسبت به قابلیت اعتماد صورتهای مالی و
رعایت قوانین و مقررات حاصل نماید لذا ،مدیران همواره در
تالش هستند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود
طراحی و مستقر سازند (محمدی .)1881 ،زیرا همانطور که
یافتههای هاچ برگ  18و همکاران ( )2004نشان داده است،
وجود کنترلهای داخلی منجر به گزارشگری مالی با کیفیت
شده ،امری که باعث جلب اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران و
اعتبار دهندگان نسبت به گزارشات مالی ارائه شده میگردد.
از سوی دیگر ،اگنوا  14و همکاران ( )2001نشان دادند که
در صورت وجود ضعف در کنترلهای داخلی کیفیت گزارشگری
مالی واحدهای اقتصادی کاهش مییابد .همچنین ،آشباغ  20و
همکاران ( )2008دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکت
هایی که کنترلهای داخلی ضعیفی دارند پایینتر بوده و در
صورت اجرای کنترلهای داخلی بر اساس راهنمای کوزو 21
( )1442و نیز قانون ساربینز آکسلی  )2002(22بهبود مییابد.
آلتمور  28و بیتی  )2010( 29نیز نشان دادند که ،بهبود در
نظارت بر کنترل داخلی و گزارشگری آن ،منجر به بهبود در
کیفیت گزارشگری مالی در صنعت بانکداری شده است.
بنابراین ،طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی مطلوب یکی
از عوامل موثر بر افزایش کیفیت اطالعات ارائه شده از طریق
گزارشگری مالی میباشد (حجازی و اسماعیلیکیا .)1842 ،از
این رو ،سازمان بورس ،طبق دستورالعمل کنترلهای داخلی،
استقرار سیستم کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفته شده را با
تاکید بر افزایش قابلیت اعتماد و اتکا گزارشات ارائه شده توسط
این واحدها الزامی نموده است.
 -3متغیرهاي موجود در دستورالعمل كنترلهاي داخلی
تاثیر گذار بر سطح اعتماد استفادهكنندگان
موضوع اعتماد میتواند افراد ،مقامات ذی صالح ،سازمانها،
نهادها و  ...باشد .از این حیث سازمانها نیز می توانند مانند
افراد ،از نظر شایستگیها و همچنین از نظر نیاتشان موضوع
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اعتماد قرار گیرند .ممکن است اعتماد ما به یک سازمان در
رابطه با این موضع باشد که آن سازمان دربارهی محیط و
همچنین ذینفعانش بطور مسئوالنه رفتار می کند یا خیر
(نوتبوم  25و سیکس .)2008 ،26داشتن اطالعات با کیفیت
می تواند در ایجاد این اعتماد کمک نماید .این اطالعات از
طریق گزارشات ارائه شده توسط شرکتها در اختیار استفاده-
کنندگان قرار میگیرد .بنابراین ،کیفیت این گزارشات حائز
اهمیت است .از این رو ،وجود مکانیزمهایی مانند سیستم
کنترل داخلی مطلوب که قادر به بهبود کیفیت گزارشگری
مالی شرکتها است (ثقفی و ابراهیمی1888 ،؛ حجازی و
اسماعیلیکیا )1842 ،میتواند نقش بسزایی در افزایش سطوح
اعتماد استفادهکنندگان داشته باشد .سیستم کنترل داخلی
فرآیندی بکار گرفته شده توسط هیات مدیره یک سازمان،
مدیریت و سایر کارکنان جهت حصول اطمینانی معقول در
رابطه با دستیابی به اهدافی میباشد که در سه گروه،
"عملیاتی"" ،گزارشگری" و "رعایتی" طبقه بندی می شوند.
این سیستم با توجه به اندازه و نوع فعالیت هر واحد تجاری،
متفاوت است و ماهیت و شکل آن به میزان زیادی مبتنی بر
اندازه سازمان ،پیچیدگی عملیات آن و ریسکهای مربوطه می-
باشد .با این حال ،تمامی سیستمهای کنترل داخلی باید در بر
گیرندهی  5جزء؛ "محیط کنترلی"" ،ارزیابی ریسک"،
"فعالیتهای کنترلی"" ،اطالعات و ارتباطات" و "نظارت"
باشد .هر کدام از اجزاء فوق شامل عوامل و ویژگیهایی هستند
که در مجموع سیستم را قادر به عملکرد موثر میسازند .از این
رو ،بایستی تمامی این  5جزء برای دستیابی به هر گروه از
اهداف کنترلی به کار گرفته شوند (پوریانسب و مهام.)1811 ،
در ادامه به بررسی اصول و ویژگیهای هر یک از اجزاء سیستم
کنترل داخلی پرداخته میشود.
 -1-3محیط كنترلی
فضائی که در آن افراد فعالیت کرده و مسئولیتهای
کنترلی خود را ایفاء مینمایند ،محیط کنترلی میباشد .این
جزء سیستم کنترل داخلی از طریق تاثیری که بر آگاهی
کنترلی افراد میگذارد ،ارزشهای اخالقی سازمان را تعیین
نموده و با ارائه ی نظم و ترتیب و ساختار سیستم کنترل
داخلی ،مبنایی مناسب برای اجرای سایر اجزای این سیستم
فرآهم میآورد .این محیط منعکس کننده تعهد هیات مدیره و
مدیریت نسبت به کنترل داخلی بوده و هدف آن ایجاد و
گسترش مجموعهای از ویژگیها برای استقرار کنترلهای
داخلی اثربخش در کل سازمان میباشد .عوامل تشکیل دهنده
محیط کنترلی عبارتند از صداقت و ارزشهای اخالقی،
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صالحیت و شایستگی افراد ،فلسفه و شیوه عمل مدیریت ،نحوه
تفویض اختیارات و مسئولیتها ،شیوه سازماندهی و پرورش
افراد توسط مدیریت ،رسیدگی و راهنمایی ارائه شده توسط
هیات مدیره و کمیته حسابرسی (کوزو )2011 ،که در ادامه به
طور مفصل بیان میگردند.
 -1-1-3صداقت ،درستكاري و ارزشهاي اخالقی
اثربخشی کنترلهای داخلی و تحقق اهداف کنترلی شرکت
(شامل اهداف عملیاتی ،گزارشگری و رعایتی) وابسته به
صداقت ،درستکاری و ارزشهای اخالقی کارکنانی است که آن-
ها را طراحی ،اجرا و نظارت مینمایند .اما انتظارات اخالقی،
هنجارها ،و آداب و رسوم میتواند در بین افراد مختلف متفاوت
باشد .از این رو ،الزم است استانداردهایی در قالب منشور
اخالقی مدون جهت تفهیم و پایبندی به صداقت ،درستکاری و
ارزش های اخالقی در شرکت تعریف گردد .این استانداردها
مبنایی را برای ارزیابی میزان پایبندی به ارزشهای مذکور در
شرکت ایجاد مینمایند .برای اعمال منشور اخالقی در شرکت،
الزم است که مدیریت ارشد شرکت به آن معتقد بوده و رفتار و
اعمالش نیز نشان دهندهی این اعتقاد باشد .همچنین ،وی
مسئول ارتقاء محیط اخالقی در شرکت است .بدین منظور،
مدیریت ارشد باید منشور اخالقی شرکت را به کارکنان اطالع
رسانی و تفهیم نموده و نیز تمهیداتی را جهت رعایت آن توسط
کارکنان به کار بندد .از طرف دیگر ،از آن جا که منشور اخالقی
شرکت م بنایی را برای ارزیابی میزان پایبندی کارکنان به
ارزشهای فوق الذکر ایجاد مینماید ،مدیریت ارشد شرکت
می تواند جهت ارزیابی از آن استفاده نموده و در صورت لزوم با
به کارگیری ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی یا عدم تاکید
بیش از حد بر نتایج کوتاه مدت و نیز برخورد مناسب با
کارکنان ،آنها را به سمت پایبندی و رعایت منشور اخالقی
شرکت هدایت نماید .تا بدینوسیله ،اثر بخشی کنترلهای
داخلی و دستیابی به اهداف کنترلی برای شرکت امکان پذیر
گردد (کوزو.)2011 ،
مدیریت و کارکنان شرکت در ایجاد و اجرای کنترلهای
داخلی نقش مهمی دارند .بنابراین ،توجه به ارزشهای اخالقی
پرسنل شرکت (از طریق ایجاد منشور اخالقی و رعایت آن
توسط تمامی پرسنل شرکت اعم از مدیریت و کارکنان) ،می
تواند اثربخشی کنترل های داخلی را افزایش دهد (عباس زاده و
همکاران .)1840 ،همچنین ،طبق نتایج لین  21و همکاران
( ،)2011وجود کارکنان صادق در شرکت میتواند عالوه بر
کاهش مشکالت اجرای کنترلهای داخلی ،به مدیریت نیز در
اعمال کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری کمک نماید .از
این رو ،انتظار می رود وجود کارکنان صادق بتواند اعتماد

استفادهکنندگان به گزارشات شرکتها را افزایش دهد .زیرا
درک این موضوع که فرد مقابل قابل اعتماد است یا خیر می-
تواند تحت تاثیر برخی ویژگیها در وی باشد که یکی از
مهمترین آنها صداقت است (ویتنر  28و همکاران .)1448
صداقت با درستگویی ،راستگویی و شرافت همراه بوده و به
نظر می رسد که برای ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگران،
این ویژگی با اهمیتتر از سایر ویژگیها باشد (رابینز.)2008 ،
در واقع ،رابطه بین صداقت و اعتماد شامل درک اعتمادکننده
نسبت به این موضوع است که اعتماد شونده به مجموعهای از
اصول و ارزشهایی که از دید اعتمادکننده مهم و قابل قبول
میباشد پایبند بوده است (مایر  24و همکاران.)1445 ،
همچنین ،میتوان گفت صداقت اعتماد شونده با گفتن حقیقت،
عمل به وعده ها و نیز دارا بودن ارزشهای اخالقی از سوی وی
و در جهت حمایت از منافع اعتماد کننده است (مک نایت  80و
چروانی  .)2001 ،81در نتیجه ،اعتماد با رعایت اخالقیات در
جامعه تحکیم مییابد (میزتال .)1446 ،82
لذا ،انتظار بر آن است که پایبندی به صداقت ،درستکاری و
ارزش های اخالقی و به طور کلی وجود منشور اخالقی در
شرکت که منجر به افزایش اثربخشی کنترلهای داخلی می-
گردد ،سطوح اعتماد استفادهکنندگان نسبت به گزارشات ارائه
شده از سوی شرکتها را نیز افزایش دهد.
 -2-1-3ایفاي مسئولیتهاي نظارتی هیئت مدیره
هیئت مدیرهی شرکت باید بتواند مسئولیتهای نظارتی
خویش را در راستای وظایف راهبری و در جهت اثربخشی
کنترلهای داخلی شرکت به انجام رساند .برای این منظور ،الزم
است عالوه بر استقالل از مدیریت شرکت ،دارای دانش ،مهارت،
تجربه و تخصص های الزم بوده و این موارد را مورد ارزیابی نیز
قرار دهد تا همواره توانایی طرح و پیگیری مسائل پیچیدهی
مرتبط با عملکرد مدیریت شرکت را دارا باشد .همچنین ،هیئت
مدیره شرکت باید از استقرار و اجرای کنترلهای داخلی
اثربخش اطمینان یابد .از این رو ،باید کمیته حسابرسی و سایر
کمیته های تخصصی مورد نیاز را تشکیل داده و نیز تمهیداتی
را جهت ارتباط این کمیتهها با واحد حسابرسی داخلی فراهم
نماید (کوزو.)2011 ،
عملکرد نظارتی مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت-
ها به عنوان افرادی مستقل از مدیریت ،کاهش تضاد منافع
میان سهامداران و مدیران را در شرکت به همراه دارد (فاما ،88
 .)1480فاما و جنسن  )1488( 89دریافتند که استقالل هیئت
مدیره (اعضای غیرموظف) از مدیریت شرکت ،آنها را در
موقعیت بهتری برای حفاظت از منافع سهامداران در مقابل
رفتار فرصت طلبانهی مدیریت قرار میدهد .به عالوه ،از آن جا
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که کسب مهارت در امری ،منجر به موفقیت در دستیابی به
هدف خاص آن امر میگردد (کوک  85و وال .)1480 ،86لذا،
انتظار می رود عالوه بر استقالل هیئت مدیره از مدیریت
شرکت ،وجود دانش ،مهارت ،تجربه و تخصصهای الزم در
اعضای هیئت مدیره ،منجر به اجرای مطلوب کنترلهای داخلی
به گونه ای گردد که کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن
گزارشگری شرکت بهبود یافته و این امر به افزایش اعتماد
استفادهکنندگان از این گزارشات بیانجامد.
 -3-1-3صالحیت و شایستگی كاركنان و مدیریت منابع
انسانی
شایستگی ،صالحیت الزم برای انجام مسئولیتهای محوله
بوده و مستلزم داشتن دانش ،مهارت و تخصص مربوطه است،
که عمدتاً از طریق تجربه ،آموزش و گواهی نامههای حرفهای
کسب می شود و افراد آن را در نگرش و رفتارشان در انجام
مسئولیتهای محولهی خود نشان میدهند .از این رو ،مدیریت
ارشد شرکت باید جهت حمایت از تحقق اهداف شرکت ،افراد
شایسته ،متخصص و متعهد را برای ردههای شغلی مختلف به
کار گیرد .وی باید به این منظور استانداردها و سطوحی از
صالحیت علمی ،تجربه ،مهارت و پایبندی به اصول اخالقی که
برای هر ردهی شغلی مورد انتظار است را تعیین نموده و از
طریق اقداماتی مانند آزمون ،مصاحبه و یا بررسی سوابق
کارکنان در زمان به کار گیری آنها ،از صالحیت و شایستگی
ایشان برای رده ی شغلی مورد نظر اطمینانی معقول حاصل
نماید .همچنین ،مدیریت ارشد شرکت باید جهت اطمینان از
حفظ صالحیت و شایستگی کارکنان و مدیران ،روشهای
مدونی را برای آموزش مستمر و مورد نیاز ایشان تدوین و اجرا
نماید .سپس ،عملکرد ایشان را به صورت دورهای ارزیابی نموده،
رتبه بندی کرده و از لحاظ کاری ،پاداش داده و به سطوح باالتر
مسئولیت ارتقا دهد و یا در صورت لزوم برای رسیدگی به
کاستی ها ،اقداماتی که نشانگر عدم تحمل تخلف باشد را به کار
بندد (دستورالعمل کنترل های داخلی1841 ،؛ کوزو.)2011 ،
لین و همکاران ( )2011دریافتند که وجود کارکنان شایسته و
صادق در شرکت به مدیریت در اعمال کنترلهای داخلی حاکم
بر اهداف گزارشگری شرکت کمک شایانی مینماید .نتایج
یافتههای زارعی و عبدی ( )1884نیز نشان میدهد که ،وجود
نیروهای انسانی متخصص و کارآمد یکی از شروط الزم برای
اجرای کنترلهای داخلی بصورتی مطلوب و در راستای تحقق
اهداف کنترلی شرکت میباشد.
به زعم هارتمن  ،)1444( 81صالحیت و شایستگی اعتماد
شونده به اعتماد کننده امکان ارزیابی در مورد این موضوع که تا
چه حد منافع وی توسط اعتماد شونده مراقبت و محافظت می-
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شود را می دهد .از این رو ،اعتماد ،اتکا به صالحیت فرد مقابل
برای مراقبت و توجه بوده (بیر  ،1485 ،88به نقل از موران  84و
هوی  )1448 ،90و شامل ابعاد چند گانهای است که در ارتباط
با شایستگیهای شخص اعتماد شونده تعریف میگردد
(میشرا  .) 1446 ،91تعهد سازمانی نیز به معنای داشتن تمایل
قوی برای ماندن در سازمان ،انجام تالش فوق العاده برای
سازمان و داشتن اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف آن
بوده (لوتانز  92و شاو  ،1442 ،98به نقل از عراقی )1818 ،و
فرد متعهد نیز کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد
و اهدافی را که به خاطر آنها پیمان بسته است را صیانت نماید
(مطهری .)1868 ،بنابراین ،هر چقدر اعتمادکننده اعتقاد
بیشتری داشته باشد که کارکنان به تعهداتشان عمل مینمایند
(در واقع ا فراد متعهدی هستند) ،سطوح اعتماد وی افزایش
مییابد (لی  .)2009 ،99در نتیجه ،انتظار می رود که صالحیت
و شایستگیهای کارکنان شرکت و همچنین متعهد بودن ایشان
منجر به توجه بیشترشان به کنترلهای داخلی و دستیابی به
اهداف شرکت از جمله کیفیت گزارشگری آن گردیده ،و از این
طریق موجبات افزایش اعتماد استفادهکنندگان را فراهم نمایند.
 -4-1-3ساختار سازمانی ،تفویض اختیار و تعیین
مسئولیت
ساختار سازمانی شرکت ،چارچوبی را برای طراحی ،اجرا،
کنترل و نظارت فعالیتهای الزم جهت دستیابی به اهداف
اصلی شرکت فراهم مینماید .از این رو ،مدیریت ارشد شرکت
باید ساختار سازمانی مناسبی را که متناسب با نیازهای شرکت
بوده و در جهت تحقق اهداف آن باشد ایجاد و به منظور کارا
نمودن این ساختار ،حوزههای کلیدی اختیار و مسئولیت را
تعیین نماید .همچنین ،مدیریت ارشد شرکت باید دامنه آزادی
عمل کارکنان برای مواجه با مشکالت و حل آنها و نیز حدود
اختیارات ایشان جهت ایفای وظایفشان را مشخص نماید.
بنابراین ،مدیریت ارشد باید پس از ایجاد ساختار سازمانی
مناسب برای شرکت ،حدود و دامنهی اختیارات و مسئولیتها و
همچنین روابط گزارشدهی و پاسخگویی برای عملکرد در قبال
مسئولیتهای کنترل داخلی مدیران و کارکنان را در جهت
حمایت از تحقق اهداف شرکت ،برای هر جایگاه سازمانی تعیین
نماید (کوزو.)2011 ،
از آن جا که ،اعتماد به یک سازمان میتواند از اعتماد به
افراد شاغل در آن سازمان تاثیر پذیرد و همچنین ،اعتماد به
یک فرد میتواند تحت تاثیر اعت ماد به سازمانی باشد که وی در
آن کار میکند .بنابراین ،اعتماد به افراد شاغل در شرکت و
اعتماد به خود شرکت و گزارشات ارائه شده توسط آن میتواند
از طریق وظایف و موقعیتهایی که افراد شاغل در آن شرکت
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دارند و نقشهایی که در آن ایفا مینمایند مرتبط گردد (نیهان،
 .)2000از طرفی میتوان گفت میزان مسئولیتپذیری کارکنان
یعنی میزانی که فرد مسئول و پاسخگوی اقدامات خود بوده و
انتظارات دیگران را برآورده میسازد (باقرپور و ظفرزاده)1848 ،
می تواند با تعیین حدود اختیارات و مسئولیتها در شرکت
مشخص گردد .بررسیهای به عمل آمده نشان دهنده آن است
که ،هر چه افراد خود را بیشتر مسئول بدانند ،به پیامدها و
نتایج اعمال خود توجه بیشتری نموده و در نتیجه ،آن را
جدیتر گرفته و تالش و کوشش بیشتری برای حل آنها می-
نمایند (منزیس  95و همکاران .)2000 ،از این رو ،انتظار میرود
که طراحی ساختار سازمانی مناسب توسط مدیریت ارشد و
تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیران و کارکنان و نیز
الزام ایشان به پاسخگویی در قبال عملکردشان بتواند شرکت را
در دستیابی به اهداف کنترلیاش به ویژه کیفیت گزارشگری
یاری رسانده و بدین ترتیب بر قضاوت استفادهکنندگان در
خصوص قابل اعتماد بودن کیفیت گزارشات شرکت و در پی آن
بر افزایش اعتماد استفادهکنندگان موثر باشد.
 -2-3ارزیابی ریسک
اصوالً فعالیتهای تجاری با پذیرش ریسک همراه هستند.
از این رو ،تمامی شرکتها صرف نظر از اندازه ،ساختار ،طبیعت
و یا صنعتی که در آن فعالیت مینمایند ،با خطرات و ریسک-
هایی در تمامی سطوح سازمانی خود مواجه می باشند .ریسک
در چارچوب کنترل داخلی به عنوان امکان وقوع رویدادی
تعریف میشود که تاثیرات منفی بر دستیابی به اهداف شرکت
میگذارد .به عبارتی ،این ریسکها توانایی شرکت برای تداوم
فعالیت ،حفظ قدرت مالی و رقابت و موارد بسیار دیگری را
تحت تاثیر قرار می دهند .بنابراین ،باید شناسایی شده و
مدیریت شوند .با توجه به مطالب گفته شده ،الزمهی شناسایی
ریسک ها ،تعیین اهداف اصلی کوتاه مدت و بلند مدت کنترلی
است .از این رو ،باید اهداف واحد تجاری با وضوح کافی
مشخص شده باشند تا شناسایی و ارزیابی خطرات مربوط به
آن ها مقدور گردد .مدیریت ارشد شرکت مسئول تعیین این
اهداف بوده و عالوه بر آن ،باید ریسکهای دستیابی به هر کدام
از آن ها را نیز شناسایی ،اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل نموده و
برای کنترل و مدیریت آنها اقدامات مناسبی را طراحی و به
کار گیرد (کوزو.)2011 ،
ارزیابی ریسک در سیستم کنترل داخلی منجر به شناسایی
و مدیریت خطرات شده و همچنین ثبات و تحقق اهداف را به
دنبال دارد .از این رو ،سیستمهای کنترلی از جمله کنترل
داخلی ،چارچوبی را برای ایجاد اعتماد ارائه میدهند که ضمن

شناسایی خطرات ،به ثبات اهداف نیز کمک مینماید و بدین
طریق ،منجر به تقویت اعتماد میگردند (ولز و همکاران،
 .)2008زیرا ،میزان ریسک پذیرفته شده در روابط به عنوان
مانعی جهت ایجاد و تقویت اعتماد عمل مینماید (مایر و
همکاران )1445 ،و اعتمادکننده زمانی میتواند ریسک موجود
در روابط را بپذیرد که سطح اعتماد وی از آستانهی ریسک
پذیرفته شده بیشتر شود (کانل 96و مانیون  .)2006 ،91این
می تواند به معنای آن باشد که ،با کاهش ریسک موجود در
روابط ،سطح اعتماد اعتمادکننده افزایش مییابد .بنابراین،
انتظار می رود که فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک ،ریسک
دستیابی به اهداف شرکت بویژه اهداف گزارشگری را کاهش
داده و در نتیجه اعتماد استفاده کنندگان افزایش یابد.
 -3-3فعالیتهاي كنترلی
فعالیتهای کنترلی در بر گیرندهی خط مشیها ،رویهها،
فنون و سازوکارهایی است که به مدیریت در حصول اطمینان
نسبت به اجرای کارآمد و اثربخش دستورات و رهنمودهایش
جهت دستیابی به اهداف سازمان کمک مینمایند .این فعالیت-
ها که متناسب با اهداف هر واحد تجاری طراحی و پیاده سازی
میشوند ،به ایجاد اطمینان نسبت به انجام اقدامات الزم جهت
کاهش ریسکهای دستیابی به اهداف ،به سطح قابل قبول
کمک میکنند .این فعالیتها شامل "بررسیهای مدیریت
ارشد"" ،مدیریت مستقیم فعالیتها و کارکردها"" ،کنترلهای
اعتبار و پردازش معامالت"" ،کنترلهای فیزیکی"" ،شاخص-
های عملکرد"" ،تفکیک وظایف"" ،خط مشیها و رویهها"،
"مستند سازی" و "سایر فعالیتهای کنترلی" می باشد
(دستورالعمل کنترلهای داخلی1841 ،؛ کوزو )2011 ،که در
ادامه به اختصار ارائه شدهاند:
 -1-3-3بررسیهاي مدیریت ارشد
مدیریت ارشد شرکت باید مقایسههایی میان عملکردهای
واقعی شرکت با بودجهها ،عملکردهای دورههای قبل ،عملکرد
رقبا و شاخص صنعت انجام دهد و در صورت وجود انحراف،
دالیل آن را پیگیری نماید .همچنین ،مدیریت ارشد شرکت
باید در بررسیهای به عمل آمده ،برنامههایی از قبیل افزایش
سهم بازار ،بهبود فرآیندهای تولید ،مدیریت هزینهها ،اجرای
طرحهای جدید تولید ،سرمایهگذاری مشترک یا تامین مالی و
مواردی نظیر اینها را جهت اندازه گیری میزان دستیابی به
اهداف شرکت ،تجزیه و تحلیل نموده و آنها را از لحاظ اصالح
و بهبود ،پیگیری نماید (پوریانسب و مهام.)1811 ،
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 -2-3-3مدیریت مستقیم فعالیتها و كاركردها

 -5-3-3شاخصهاي عملكرد

اهداف شرکت باید در سطح هر کدام از مدیریتها تعیین
شده و مدیران موظف به حصول اطمینان از تحقق این اهداف
در سطح مدیریتی خود باشند .همچنین ،باید شاخصهایی
برای ارزیابی عملکرد مدیران در واحد تحت مدیریت ایشان
مشخص گردد تا از این طریق مدیران عملکرد واحد خود را
بررسی و ارزیابی کرده و پس از تجزیه و تحلیل انحرافات
احتمالی ،آنها را به مدیریت ارشد شرکت گزارش نمایند
(دستورالعمل کنترل های داخلی.)1841 ،

ممکن است در بررسی و تجزیه و تحلیل شاخصهای
عملکرد همچون انحرافات قیمت خرید ،نتایج غیر منتظره یا
روندهای غیر عادی مشاهده گردد که منجر به ایجاد شرایطی
گردد که دستیابی به اهداف شرکت را مورد تهدید قرار میدهد.
از این رو ،شرکت باید با توجه به شاخصهای عملکرد ،شرایط
تهدید کننده ی اهداف شرکت را شناسایی نماید (پوریانسب و
مهام.)1811 ،

 -3-3-3كنترلهاي اعتبار و پردازش معامالت (داده
پردازي)
جهت حصول اطمینان از درستی ،کامل و مجاز بودن تمام
معامالت شرکت باید کنترلهای مختلفی از قبیل کنترلهای
ویرایشی در مورد ورودیهای سیستم ،کنترل شمارهی سریال
معامالت ،کنترل جمعها ،کنترل ایجاد سیستمهای جدید،
تغییر سیستمهای موجود ،کنترلهایی برای دسترسی به داده-
ها ،پروندهها و برنامهها اعمال گردد .همچنین ،شرکت باید
کنترلهای عمومی و کاربردی را جهت کنترل سامانههای
اطالعاتی اعمال نماید .کنترلهای عمومی معموالً دربرگیرندهی
کنترلهای حاکم بر عملیات مرکز دادهها ،تحصیل و نگهداشت
نرم افزارها ،کنترلهای دسترسی ،ایجاد و نگهداری سیستم
کاربری بوده و برای تمامی سیستم -رایانهها الزم میباشند.
کنترلهای کاربردی نیز برای کنترل پردازش نرم افزارهای
اجرایی طراحی شده و هدف آنها کمک به حصول اطمینان از
کامل بودن و صحت پردازش ،تصویب و اعتبار معامالت می-
باشد .همچنین ،شرکت باید برای شناسایی ،جمع آوری،
پردازش و گزارشگری اطالعات مربوط ،سامانههای اطالعاتی
مناسبی داشته باشد که بتوانند کارکنان را در انجام مسئولیت-
هایشان جهت تحقق اهداف کنترلی شرکت (اهداف عملیاتی،
گزارشگری و رعایتی) یاری رسانند (پوریانسب و مهام.)1811 ،
 -4-3-3كنترلهاي فیزیكی
کنترل های فیزیکی شامل تمهیداتی است که شرکت باید
جهت اطمینان از حفاظت و ایمنی تجهیزات ،موجودیهای
کاال ،اوراق بهادار ،وجوه نقد ،ماشین آالت ،وسایل نقلیه و سایر
دارایی ها فراهم نماید .به عالوه ،شرکت باید شمارش ادواری
داراییهای مزبور و مقایسهی آن ها با اسناد و مدارک مربوطه را
نیز انجام دهد (دستورالعمل کنترل های داخلی1841 ،؛ کوزو،
.)2011
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 -6-3-3تفكیک وظایف
تفکیک مناسب وظایف منجر به کاهش ریسک اقدامات
اشتباه یا متقلبانه میگردد .از این رو ،باید در تمامی فرآیندهای
عملیاتی شرکت ،تفکیک وظایف به شکل مناسب صورت گیرد
به گونه ای که ریسک مذکور کاهش یابد (کوزو.)2011 ،
 -7-3-3خط مشیها و رویهها
اساس فعالیتهای کنترلی باید بر مبنای دو عنصر خط
مشی و رویه مستقر باشد .خط مشیها ،سیاستهای کنترلی را
بیان کرده و مبنایی برای رویهها هستند و در اکثر مواقع با
گفتار و کالم بیان میشوند .همچنین رویهها نیز ،ابزاری جهت
اعمال خط مشیها میباشند .الزم است که شرکت نتایج مورد
انتظار از اعمال رویهها را پیگیری نموده و در صورت لزوم،
اقدامات اصالحی مناسب انجام گیرد (پوریانسب و مهام،
.)1811
 -8-3-3مستند سازي و سایر فعالیتهاي كنترلی
مستند سازی بدین معنی است که شرکت باید راهکارهای
مناسبی از قبیل پیش شماره کردن فاکتورها و سایر اسناد خام،
ارسال سریع اسناد به واحد حسابداری و غیره را برای تهیه،
تنظیم ،حفظ و نگهداری مستنداتی که با رخداد معامالت و
رویدادهای شرکت مرتبط میباشند تدوین نماید .عالوه بر
موارد گفته شده ،سایر ا قدامات از قبیل ایجاد سامانهای جهت
گزارش تخلفات به مدیریت ،مرخصی اجباری و چرخش وظایف
کارکنان برای مناسب بودن فعالیتهای کنترلی ضروری
هستند .از این رو ،شرکت باید در جهت انجام و اعمال آنها
بکوشد (دستورالعمل کنترلهای داخلی بورس.)1841 ،
 -4-3اطالعات و ارتباطات
تمرکز اطالعات و ارتباطات بر ماهیت و کیفیت اطالعات
مورد نیاز برای کنترل اثربخش ،سیستمهای بکار گرفته شده
برای تهیه چنین اطالعاتی و گزارشات الزم برای انتقال کارای
آن ها می باشد .تمامی اطالعات مرتبط با دستیابی به اهداف
واحد تجاری باید شناسایی و گردآوری شده و از لحاظ شکل و
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چارچوب زمانی به صورتی گزارش شود که به کارکنان در ایفای
مسئولیتهایشان کمک نماید .به منظور اداره و کنترل واحد
تجاری ،سیستمهای اطالعاتی و حسابداری گزارشهایی حاوی
اطالعات مالی ،عملیاتی و تطبیقی را فراهم نموده و همچنین،
اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری ،کنترل داخلی و
گزارشگری برون سازمانی ،را ارائه می نمایند .الزم است
اطالعات فراهم شده ،قابل اتکا ،صحیح و به موقع بوده و موارد
استثناء را جهت بررسی بیشتر ،سریعاً منعکس کنند بطوری که
ارائه دهنده ی تصویری واقعی و منصفانه از کل عملیات واحد
تجاری باشند .سیستمهای فوق با داده هایی سر و کار دارند که
در داخل سازمان ایجاد شده یا مربوط به شرایط و وقایع و
فعالیتهای بیرونی سازمان میباشند و برای اتخاذ تصمیمات
آگاهانه و تهیه گزارشات قابل اتکا الزم هستند .از طرف دیگر،
ارتباطات نیز باید در سراسر سازمان وجود داشته باشد و افراد
باید این پیام روشن مدیریت که مسئولیتهای کنترلی باید
جدی تلقی شوند را دریافت کرده و نقشی را که در سیستم
کنترل داخلی و چگونگی ارتباط آن با کار دیگران را درک
نمایند .همچنین ،آن ها باید برای انتقال اطالعات مهم به
سطوح باالتر سازمان ،یک کانال ارتباطی داشته باشند (کوزو،
.)2011
در مباحث پیرامون اعتماد ،فراهم نمودن کانالهای
اطالعاتی باز ،انتشار به موقع اطالعات و عدم سانسور غیر
معقول آنها می تواند منجر به تقویت اعتماد گردد (عباس
زاده .)1888 ،همچنین ،ایجاد اعتماد تحت تاثیر این موضوع
است که یک سازمان از طریق شبکههای رسمی و غیر رسمی
به صورت آشکارا بین فعالیتهایش با کارکنان ایجاد ارتباط
نماید (میرزایی .)1881 ،زیرا ،یکی از ویژگیهایی که درک ما را
از قابلیت اعتماد فرد مقابل تحت تاثیر قرار میدهد ،ارتباطات
است بطوری که با دادن اطالعات درست و دقیق و نیز ارائه
توضیحات جهت تصمیمگیری همراه باشد (ویتنر و همکاران،
 .)1448بنابراین ،هنگامی گزارشات ارائه شده از سوی شرکتها
با کیفیت است که اطالعات گردآوری شده از کلیهی سطوح
سازمان به درستی و از طریق کانالهای ارتباطی مناسبی انجام
شده باشد .ایجاد این کانالهای ارتباطی و انتقال اطالعات از
طریق آن ها یکی از اجزای کنترل داخلی است که باید جهت
اثربخشی و کارآمدی این سیستم در شرکت انجام گردد .از این
رو ،میتواند بر سطوح اعتماد استفادهکنندگان نسبت به کیفیت
گزارشات ارائه شده تاثیرگذار باشد.

 -5-3نظارت
نظارت ،فرایندی است که کیفیت عملکرد کنترلهای
داخلی را در طول زمان ارزیابی میکند .نظارت زمانی اثربخش
است که از طریق فعالیتهای نظارتی مداوم ،ارزیابی مجزا یا
ترکیبی از هر دو آنها انجام گیرد .فعالیتهای نظارتی مداوم
در طی عملیات و از طریق فعالیتهای منظم مدیریتی و
سرپرستی و سایر اقدامات انجام شده توسط کارکنان در
راستای انجام وظایف محوله اعمال میشود .دامنه و تناوب
ارزیابیهای مجزا ،عمدتاً مبتنی بر نتیجهی ارزیابی ریسکها و
میزان اثربخشی فعالیتهای نظارتی مدوام میباشند .از آن جا
که هدف نظارت ،کشف و اصالح نقاط ضعف کنترلی موجود در
کل سیستم کنترل داخلی میباشد بنابراین ،الزم است ضعف-
های کنترل داخلی در سرتاسر سازمان و موضوعات مهم ،به
مدیریت ارشد و هیات مدیره گزارش شوند .به منظور نظارت،
الزم است مدیریت ارشد شرکت کمیته حسابرسی را زیر نظر
هیئت مدیره شرکت تشکیل داده و همچنین ،واحد حسابرسی
داخلی را زیر نظر کمیتهی حسابرسی تشکیل دهد .واحد
حسابرسی داخلی وظیفه ی بررسی و ارزیابی اثربخشی سیستم
کنترل داخلی و گزارش نتایج آن به کمیتهی حسابرسی و نیز
پیگیری روشهای بهبود آن را به طور مستمر بر عهده دارد
(دستورالعمل کنترلهای داخلی1841 ،؛ کوزو.)2011 ،
حسابرسی داخلی مکانیسمی ضروری جهت جلوگیری از وقوع
اشتباهات و تقلبات بوده و از رعایت خط مشیها و رویههای
مدیریت در شرکت اطمینان می دهد .این امر منجر به افزایش
کارایی و اثربخشی کنترلهای داخلی شده (ادن  98و موریه ،94
 )1446و درنتیجه ،دستیابی به اهداف کنترلی را در پی دارد.
همچنین ،کمیتهی حسابرسی میتواند کیفیت اطالعات را
افزایش دهد .برای این منظور میتواند به طور مستقیم از طریق
نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و یا به طور غیرمستقیم از
طریق مواظبت و توجه به کنترل داخلی و حسابرسی مستقل
عمل نماید .بهبود کیفیت اطالعات و کنترلهای قوی میتواند
در نهایت به افزایش اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران منجر
شود (بدارد  50و جندرون  .)2004 ،51تحقیق انجام شده
لوبو  52و ژائو  )2001( 58در بررسی ارتباط میان کیفیت افشا و
مدیریت سود نشان دهنده وجود رابطه منفی بین آنهاست.
دیچو  59و همکاران ( )1446دریافتند که شرکتهایی که
سودشان را دستکاری می کنند تمایل کمتری به داشتن کمیته
حسابرسی دارند .زای  55و همکاران ( )2008در مطالعهای به
بررسی نقش کمیته حسابرسی در جلوگیری از مدیریت سود
پرداختند .آن ها دریافتند افزایش سطح فعالیت کمیته
حسابرسی از عوامل مهم در محدود کردن تمایل مدیریت
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شرکت برای مدیریت سود است .بیسلی 56و همکاران ()2000
دریافتند در صنایع مشخص ،شرکتهای متقلب نسبت به
شرکتهای غیر متقلب کمتر کمیتههای حسابرسی داشتهاند.
نتایج یوزون  51و همکاران ( )2009نیز حاکی از کاهش
احتمال تقلب در صورت وجود کمیته حسابرسی در شرکت
است .همچنین ،ابوت  58و همکاران ( )2000نشان دادند که
احتمال تایید گزارشگری مالی متقلبانه یا گمراه کننده در
شرکتهای دارای کمیتههای حسابرسی متشکل از مدیران
مستقل که حداقل دو بار در سال جلسه برگزار می کنند کمتر
است .به عالوه ،ابوت و همکاران ( )2009به وجود رابطه منفی
قابل مالحظه ای میان استقالل ،سطح فعالیت کمیتهی
حسابرسی و وقوع تجدید ارائه ارقام صورتهای مالی پیبردند.
بنابراین ،انتظار بر آن است که وجود کمیته حسابرسی و واحد
حسابرسی داخلی در شرکت منجر به افزایش کیفیت
گزارشگری که یکی از اهداف کنترلی شرکت می باشد گردیده
و افزایش سطوح اعتماد استفاده کنندگان را در پی داشته باشد.
 -6-3گزارش كنترلهاي داخلی
کنترل های داخلی واحد تجاری باید حداقل به صورت
ساالنه توسط هیئت مدیره بررسی شده و نتایج آن به همراه
نقاط ضعف بااهمیت موجود و نحوهی اصالح آنها ،در گزارش
کنترلهای داخلی افشا گردد .همچنین ،در این گزارش ،هیئت
مدیره باید در مورد اینکه سیستم کنترل داخلی شرکت
اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت میدهد ،اظهار
نظر صریحی نماید .بنابراین ،باید مبانی ارزیابی و مستندات
مربوط به سیستم کنترل داخلی شرکت توسط هیئت مدیره و
در گزارش کنترلهای داخلی شرکت به شکل مناسبی مستند
سازی گردد (دستورالعمل کنترلهای داخلی بورس.)1841 ،
یافتههای حساس یگانه و نتاج ملکشاه ( )1885نشان میدهد
که ،تهیهی گزارش کنترلهای داخلی باعث افزایش قابلیت
اعتماد اطالعات ارائه شده از سوی شرکت میگردد و همچنین،
ویژگی مربوط بودن اطالعات را نیز تاحدی قوت میبخشد.
ایشان نتیجه گرفتند که ،از دیدگاه تمامی گروههای استفاده
کننده از اطالعات شرکتها ،گزارش کنترلهای داخلی منجر به
افزایش کیفیت و بویژه قابلیت اعتماد اطالعات منتشر شده
توسط شرکتها می گردد .از این رو ،انتظار میرود ،گزارش
کنترل های داخلی بتواند بر افزایش سطوح اعتماد استفاده-
کنندگان تاثیرگذار باشد.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه سهامداران،
اعتباردهندگان ،مدیران مالی شرکتهای بورسی ،حسابرسان
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شاغل در پستهای مدیر و شریک در موسسات عضو جامعه
حسابداران رسمی و کارشناسان نهاد نظارتی سازمان بورس
میباشد .با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه در تحقیق
حاضر ،حجم نمونه از واریانس  81پرسش نامه توزیع شده اولیه
با استفاده از فرمول زیر تعیین شده است.
z 2 S 2
2

2

1

d

n 

 :nتعداد نمونه
 :Z2 1-α/2سطح اطمینان
 :Sانحراف معیار نمونه اولیه
 :dخطای اندازهگیری
با توجه به حداکثر انحراف معیار ( ،)2/88برای  81پرسش
نامه اولیه ،برای ایجاد خطای کمتر از  0/85و با اطمینان 45
درصد ،نمونهای به حجم  118پرسش نامه جهت انجام این
پژوهش کفایت میکند .اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب
و تعداد  984عدد پرسشنامه بین آنها توزیع گردید که 806
عدد از پرسشنامه های توزیع شده دریافت و از میان آن ها
تعداد  181عدد در نمونه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
از آن جا که در تحقیقات پیشین ،پرسشنامه استاندارد
شده ای جهت پاسخ به فرضیه تحقیق حاضر وجود نداشت،
بنابراین ،پرسشنامه ای مطابق با مبانی نظری این تحقیق
طراحی گردید به گونه ای که با نیاز اطالعاتی جهت پاسخگویی
به سوال تحقیق و آزمون فرضیه متناسب باشد .به این ترتیب،
پرسشنامه اولیه طراحی و با بررسی مجدد سواالت و انجام
اصالحات الزم (براساس نتایج حاصل از سنجش روایی پرسش-
نامه) نواقص پرسشنامه رفع و پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم
گردید .در نهایت جهت بررسی پایایی پرسشنامه ،تعداد 81
عدد پرسشنامه نهایی بین پاسخگویان توزیع شد .ضریب آلفای
کرونباخ بدست آمده توسط نرم افزار  spssنشان دهنده پایایی
نسبتاً خوب گروههای موجود در پرسشنامه می باشد.
برای انجام تحقیق عوامل تشکیل دهنده دستورالعمل
کنترلهای داخلی موثر بر اعتماد استفادهکنندگان (به شرح
ذیل) در  6گروه طبقه بندی و بررسی گردید:
الف – محیط كنترلی
محیط کنترلی خود شامل  9زیر مجموعه بوده که عبارتند از:
الف –  )1درستكاري و ارزش هاي اخالقی
 )1وجود منشور (استانداردهای) اخالقی در شرکت.
 )2برقراری تمهیدات الزم توسط مدیریت جهت رعایت
منشور اخالقی توسط کارکنان.
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)8
)9
)5

)6

تعهد و پایبندی مدیران ارشد و اجرائی شرکت به
رعایت منشور اخالقی.
اطالع رسانی ارزشهای شرکت توسط مدیریت به
کارکنان.
عدم تاکید بیش از حد مدیریت بر نتایج کوتاه مدت
و برخورد مناسب با کارکنان جهت ارتقاء جو اخالقی
شرکت.
برخورد مدیریت با کارکنان خاطی (نقض کننده)
منشور اخالقی و تشویق کارکنانی که آن را رعایت
نمودهاند.

د –  )1ساختار سازمانی ،تفویض اختیار و تعیین
مسئولیت
)1
)2
)8

)9

وجود ساختار سازمانی متناسب با نیازهای شرکت و در
جهت دستیابی به اهداف.
تعیین حوزههای کلیدی اختیار و مسئولیت در شرکت
توسط مدیریت ارشد.
تعیین وظایف پرسنل ،محدوده اختیارات و مسئولیتها
با توجه به ساختار سازمانی تعریف شده توسط
مدیریت.
تعیین روابط گزارشدهی و پاسخگویی هر جایگاه
سازمانی توسط مدیریت ارشد.

ب –  )1صالحیت كاركنان و مدیریت منابع انسانی
)1
)2

)8

)9
)5
)6
)1

استخدام و حفظ افراد شایسته ،متخصص و متعهد
برای ردههای شغلی مختلف در شرکت.
تعیین سطوح مورد انتظار صالحیت علمی ،تجربه،
مهارت و پایبندی به اصول اخالقی برای هر شغل
توسط مدیریت.
تدوین و اجرای استانداردهایی برای استخدام افراد
شایسته در شرکت شامل رویههای گزینشی (آزمون،
مصاحبه و یا بررسی سوابق افراد).
وجود برنامه های آموزشی مستمر برای کارکنان.
ارزیابی دورهای عملکرد کارکنان.
تشویق کارکنانی که عملکرد مطلوب دارند و یا انجام
اقدامات انضباطی در رابطه با کارکنان متخلف.
برقراری روشهایی جهت حصول اطمینان در مدیریت
ارشد نسبت به حفظ صالحیت در میان مدیران و
کارکنان شرکت.

ج –  )1ایفاي مسئولیتهاي نظارتی هیئت مدیره
 )1وجود هیئت مدیره با صالحیت کافی (دارای تحصیالت
علمی ،تجربه و توانمندی الزم).
 )2اعمال نظارتهای الزم توسط هیئت مدیره در راستای
وظایف راهبری آنها.
 )8تشکیل کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای تخصصی
مورد نیاز در شرکت توسط هیئت مدیره.
 )9برقراری تعامل بین کمیتههای هیئت مدیره و واحد
حسابرسی داخلی جهت حصول اطمینان از استقرار و
اجرای کنترلهای داخلی به نحو مناسب و اثربخش.

ب – ارزیابی ریسک
 )1شناسایی ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسکهای
مختلف شرکت توسط مدیریت به نحو مناسب و با
توجه به اهداف و تصمیمگیریهای ایشان.
 )2طراحی و به کارگیری فعالیتهای مناسب جهت
کنترل و مدیریت ریسکها توسط مدیریت شرکت.
ج – فعالیتهاي كنترلی
 )1انجام مقایسههایی بین عملکرد واقعی شرکت با
بودجهها ،عملکرد دورههای قبل ،عملکرد رقبا و
شاخص صنعت توسط مدیریت ارشد.
 )2تجزیه و تحلیل ،تدوین و اجرای طرحهای جدید تولید
و انجام اقدامات اصالحی جهت بهبود آنها توسط
مدیریت ارشد.
 )8بکارگیری اقداماتی جهت تجزیه و تحلیل و بهبود
فرآیندهای تولید شرکت و انجام اصالحات الزم توسط
مدیریت.
 )9انجام اقداماتی جهت مدیریت بهتر هزینههای شرکت.
 )5بکارگیری اقداماتی جهت تجزیه و تحلیل سرمایه-
گذاری های مشترک و انجام اصالحات الزم توسط
مدیریت ارشد.
 )6بکارگیری اقداماتی جهت تجزیه و تحلیل روشهای
عمده تامین مالی و انجام اصالحات الزم توسط
مدیریت ارشد.
 )1تعیین اهداف شرکت در سطح هر یک از بخشها (یا
فرآیندهای) آن.
 )8تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد هر یک از
بخشهای شرکت.
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 )4حصول اطمینان از تحقق اهداف هر بخش شرکت
توسط مدیران مربوطه.
 )10بررسی و تجزیه و تحلیل انحرافات احتمالی عملکرد هر
بخش شرکت از شاخصهای ارزیابی عملکرد مربوطه.
 )11بررسی عملکرد هر بخش توسط مدیران آن و گزارش
نتایج به مدیریت شرکت.
 )12اعمال کنترلهایی جهت اطمینان از درستی ،کامل
بودن و مجاز بودن تمامی معامالت شرکت.
 )18شناسایی ریسکهای مربوط به فنآوری اطالعات،
اندازهگیری و ارزیابی آنها.
 )19حصول اطمینان از کامل ،دقیق و معتبر بودن اطالعات
مالی و سایر اطالعات موجود در سامانههای اطالعاتی
شرکت.
 )15وجود سامانههای اطالعاتی مناسب برای شناسایی،
گردآوری ،پردازش و گزارشگری اطالعات مربوطه به
گونهای که یاری دهنده کارکنان در ایفای مسئولیت-
هایشان جهت تحقق اهداف شرکت باشد.
 )16وجود تمهیداتی جهت حفاظت و ایمنی تجهیزات،
ماشین آالت ،وسایل نقلیه ،موجودی کاال ،لوازم یدکی،
قطعات ،ابزارآالت ،ملزومات ،اوراق بهادار ،وجوه نقد و
سایر داراییها.
 )11شمارش ادواری داراییهای شرکت و مقایسه آن با
اسناد و مدارک مربوطه.
 )18شناسایی شرایط تهدیدکننده اهداف شرکت با توجه به
تجزیه و تحلیل شاخصهای عملکرد.
 )14تفکیک مناسب وظایف در تمامی فرآیندهای عملیاتی
شرکت ،با توجه به ساختار سازمانی به شکلی صحیح و
روشن که منجر به کاهش ریسک اقدامات متقلبانه یا
اشتباه گردد.
 )20وجود خط مشیها (سیاستهای کلی کنترلی) در
شرکت.
 )21وجود رویهها (ابزار اعمال خط مشیها) در شرکت.
 )22بکارگیری روشهای مناسبی جهت تهیه ،تنظیم و
نگهداری مستندات مربوط به رخداد فعالیتها و
رویدادهای شرکت.
 )28ایجاد سامانهای جهت گزارش تخلفات به مدیریت.
 )29مرخصی اجباری کارکنان.
 )25چرخش وظایف کارکنان.
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د – اطالعات و ارتباطات
 )1وجود کانالهای ارتباطی دو سویه بین کارکنان و
مدیریت شرکت.
 )2اطالع رسانی به کارکنان در خصوص مسئولیتهایشان
در قبال کنترلهای داخلی توسط مدیریت و از طریق
کانالهای ارتباطی دو سویه.
 )8ارسال اطالعات مهم توسط کارکنان به مدیریت
شرکت از طریق کانالهای ارتباطی دوسویه بین آنها.
ه – نظارت
)1

)2
)8
)9
)5
)6
)1

)8
)4

بررسی مداوم عملکرد سیستم کنترلهای داخلی
شرکت از طریق بررسیهای مستمر ،موردی یا ترکیبی
از این دو.
ایجاد کمیته حسابرسی توسط مدیریت شرکت و زیر
نظر هیئت مدیره مطابق با ضوابط سازمان
تعداد کافی اعضای کمیته حسابرسی (بین سه تا پنج
نفر).
استقالل و تخصص مالی اکثر اعضاء کمیته حسابرسی.
انتخاب رئیس کمیته حسابرسی از میان اعضاء مالی
غیر موظف هیئت مدیره.
ایجاد واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته
حسابرسی شرکت.
بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترلهای
داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی و گزارش نتایج
به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره.
پیگیری روش های بهبود سیستم کنترلهای داخلی
توسط واحد حسابرسی داخلی.
صالحیتهای علمی و حرفه ای کافی مدیر حسابرسی
داخلی.

ي – گزارش كنترلهاي داخلی (حاكم بر گزارشگري
مالی)
 )1بررسی سیستم کنترل داخلی توسط هیئت مدیره و با
توجه به الزامات دستورالعمل کنترلهای داخلی.
 )2مستندسازی مبانی ارزیابی و مستندات مربوط به
گزارش کنترلهای داخلی به نحو مناسب.
 )8ارائه نتایج بررسی سیستم کنترل داخلی تحت عنوان
گزارش کنترلهای داخلی.
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)9

)5
)6
)1

امضای گزارش کنترلهای داخلی توسط مدیر عامل،
هیئت مدیره ،باالترین مقام مالی و رئیس کمیته
حسابرسی.
بررسی گزارش کنترلهای داخلی توسط حسابرس
مستقل و اظهار نظر نسبت به آن.
انتشار عمومی گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی شرکت توسط هیئت مدیره.
انتشار عمومی گزارش حسابرس در مورد نقاط ضعف
با اهمیت در سیستم کنترلهای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی شرکت.

 -5فرضیه پژوهش
با توجه به زیاد بودن تعداد متغیرهای مستقل مورد
بررسی ،فرضیه اصلی و کلی این تحقیق بصورت زیر مطرح شده
و در سطح هر یک از عوامل ،گروهها ،زیرمجموعههای محیط
کنترلی و کل دستورالعمل کنترلهای داخلی مورد بررسی قرار
میگیرد.
 : H1اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی باعث افزایش
سطح اعتماد استفاده کنندگان می شود.

می باشند .از آن جا که ،در تحقیق حاضر برخی از پاسخگویان
دارای بیش از یک نوع تجربه حرفهای بودهاند لذا ،مجموع پاسخ
به تجربه حرفهای از  %100فراتر رفته است.
در این تحقیق ،هر کدام از سواالت پرسشنامه دارای دو
قسمت برای پاسخ میباشد .در قسمت اول ،پاسخگو نوع تاثیر
(افزایشی ،کاهشی و یا بی تاثیر) را مشخص نموده و سپس در
قست دوم ،میزان اهمیت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) را تعیین
می نماید .از این رو ،ابتدا نوع تاثیر بر اعتماد استفادهکنندگان
(در سه سطح ،هر یک از سواالت پرسشنامه ،گروه سواالت
پرسشنامه و زیر مجموعه گروهها و در نهایت کل پرسشنامه)
مورد بررسی قرار می گیرد .سپس ،میزان اهمیت آنها در
سطوح مذکور بررسی میگردد .جهت بررسی نوع تاثیر ابعاد
مختلف دستورالعمل فوق الذکر فرضیه کلی زیر مطرح میشود.
فرضیه کلی :از دیدگاه استفادهکنندگان ،هر یک از عوامل،
گروهها و زیر مجموعههای تشکیل دهنده و در نهایت کل
دستورالعمل کنترلهای داخلی بر اعتماد ایشان موثر است.
برای بررسی صحت و سقم این فرضیه از آزمون پارامتری
 -tاستیودنت تک نمونه ای و یا آزمون ناپارامتری معادل آن
یعنی رتبه عالمت دار ویلکاکسون استفاده میشود.
{

 -6نتایج پژوهش و تحلیل یافته ها
نتایج بدست آمده از بخش اول پرسشنامهها (ویژگیهای
جمعیت شناختی آزمودنیها) نشان میدهد  81 .8درصد از
پاسخگویان مرد و  12 .1درصد زن هستند .با توجه به درصد
باالتر مردان نسبت به زنان در تحقیق حاضر ،انتظار میرود که
نتایج این تحقیق بیشتر منعکس کننده دیدگاه استفاده
کنندگان مرد باشد .در رابطه با سن 4556 ،درصد از پاسخگویان
پاسخ داده که در این میان جوان ترین  21و مسن ترین
پاسخگو  18سال داشتهاند .همچنین ،از بین پاسخگویان 2852
درصد سهامدار 2251 ،درصد اعتباردهنده 2852 ،درصد
حسابرس 2251 ،درصد مدیران شرکتها و  959درصد جزو
نهادهای نظارتی می باشند .در این تحقیق 9451 ،درصد از
پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس و  9058درصد فوق
لیسانس می باشند که انتظار میرود نتایج تحقیق بیشتر تحت
تاثیر این دو سطح تحصیالت باشد .براساس دادههای تحقیق،
 5951د رصد از پاسخگویان در رشته حسابداری به تحصیل
پرداختهاند .بررسی تجربه حرفهای پاسخگویان نشان میدهد
که  9452درصد دارای تجربه حسابداری 8851 ،درصد دارای
تجربه حسابرسی 2251 ،درصد دارای تجربه مدیریت شرکتها
و  8156درصد از پاسخ دهندگان دارای تجربه در سایر مشاغل

که در آن  µمیانگین نوع تاثیر ابعاد مورد نظر بر اعتماد
استفادهکنندگان میباشد.
آماره آزمون و  p-valueدر خصوص نوع تاثیر هر یک از
عوامل ،گروهها (جدول  ،)2زیر مجموعهها (جدول  )8و کل
دستورالعمل کنترلهای داخلی (جدول  )9بر اعتماد استفاده-
کنندگان از دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد که فرضیه صفر
در سطح معنیداری  0/05برای تمامی ابعاد رد میشود ،یعنی
در این سطح معنی داری ،میانگین نوع تاثیر هیچ یک از ابعاد و
عوامل برابر متوسط نیست و با توجه به اینکه میانگین نوع تاثیر
هر یک از ابعاد و عوامل از دیدگاه پاسخگویان بیشتر از صفر
میباشد لذا ،می توان دریافت که تمامی ابعاد و عوامل مورد
بررسی دارای تاثیر از نوع افزایشی و مثبت بر اعتماد استفاده-
کنندگان هستند.
بطور کلی ،نتایج نشان میدهد که اجرای ابعاد مختلف
دستورالعمل کنترلهای داخلی باعث افزایش اعتماد استفاده-
کنندگان میشود .نتیجه فوق با یافتههای مایر و همکاران
( ،)1445ویتنر و همکاران ( )1448در حوزه اعتماد منطبق
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نمود که یکی از ویژگیهای شرکتها که توانایی تاثیر بر درک
استفادهکنندگان از قابلیت اعتماد شرکتها و گزارشات آنها را
دارد وجود و اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی میباشد که
میتواند به افزایش اعتماد استفادهکنندگان منجر شود.

است .آنها درک اعتمادکننده در مورد قابل اعتماد بودن
اعتماد شونده را تحت تاثیر وجود ویژگیهایی در اعتماد شونده
می دانند .از آن جا که نتایج تحقیق حاضر حاکی از افزایش
اعتماد استفادهکنندگان از طریق اجرای دستورالعمل کنترل-
های داخلی در شرکت میباشد لذا ،میتوان این گونه استنیاط

جدول  -2آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین تاثیر هر یک از گروههاي
تشكیلدهنده دستورالعمل كنترلهاي داخلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفاده-
كنندگان

میانگین

انحراف معیار

آماره t

فاصله اطمینان %55براي

درجه

اختالف میان دو گروه

-pمقدار

آزادي

كران باال

كران پایین

نتیجه

محیط کنترلی

0/8885

0/21442

51/248

180

0/000

0/8101

0/8062

رد

H0

ارزیابی ریسک

0/8282

0/91051

26/415

180

0/000

0/8889

0/1680

رد

H0

فعالیتهای کنترلی

0/1692

0/25495

84/621

180

0/000

0/8028

0/1261

رد

H0

اطالعات و ارتباطات

0/1922

0/91518

21/015

180

0/000

0/8114

0/6125

رد

H0

نظارت

0/8250

0/80869

86/556

180

0/000

0/8646

0/1805

رد

H0

گزارش کنترلهای داخلی

0/8058

0/82150

88/121

180

0/000

0/8580

0/1581

رد

H0

جدول  - 3آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین تاثیر هر یک از زیر
مجموعههاي محیط كنترلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

انحراف

آماره t

معیار

درجه
آزادي

درستکاری و ارزشهای اخالقی

0/1821

0/31921

32/988

صالحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی

0/8648

0/29989

47/890

180

ایفای مسئولیتهای نظارتی هیئت مدیره

0/8486

0/28881

50/345

180

ساختار سازمانی ،تفویض اختیار و تعیین مسئولیت

0/8122

0/82265

33/865

180

180

فاصله اطمینان %55براي
-pمقدار

اختالف میان دو گروه
كران باال

نتیجه

كران پایین

0/8295

0/7359

رد

H0

0/000

0/9056

0/8339

رد

H0

0/000

0/9287

0/8586

رد

H0

0/000

0/8595

0/7648

رد

H0

0/000

جدول  -4آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین تاثیر كل دستورالعمل
كنترلهاي داخلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

دستورالعمل کنترل های داخلی

0/8008

انحراف
معیار
0/22125

در ادامه به منظور بررسی اهمیت جزء به جزء عوامل و
ابعاد مذکور ،پس از تخصیص امتیازی عددی بین ( 1بسیار کم)
تا ( 5بسیار زیاد) به میزان اهمیت عوامل مطرح شده ،امتیازات
مربوط به اهمیت هر یک از ابعاد و عوامل به کمک آزمون
پارامتری  -tاستیودنت تک نمونهای و یا آزمون ناپارامتری
معادل آن یعنی رتبه عالمت دار ویلکاکسون بین گروه عمده
63

آماره t

91/908

درجه
آزادي
180

فاصله اطمینان %55براي
-pمقدار
0/000

اختالف میان دو گروه
كران باال

كران پایین

0/8891

0/1619

نتیجه
رد

H0

(گروه عمده ،می تواند گروهی باشد که تاثیر افزایشی یا کاهشی
و یا بی تاثیر را برای عامل مورد بررسی در نظر گرفته است)
تحلیل گردید و اهمیت هر یک از ابعاد و عوامل مطروحه بر
اعتماد استفادهکنندگان از دیدگاه پاسخگویان با عدد  8مورد
مقایسه قرار گرفته و صحت و سقم فرضیه زیر بررسی گردید.
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فرضیه :میانگین اهمیت عوامل ،گروهها و زیر مجموعههای
تشکیل دهنده و در نهایت کل دستورالعمل کنترلهای داخلی
از دیدگاه پاسخگویان برابر متوسط است.
{

میانگین میزان اهمیت هر یک از ابعاد و عوامل
که در آن
ذکر شده از دیدگاه استفادهکنندگان میباشد.
آماره آزمون و  p-valueدر خصوص میزان اهمیت هر یک
از عوامل ،گروهها (جدول  ،)5زیر مجموعهها (جدول  )6و کل
دستورالعمل کنترلهای داخلی (جدول  )1از دیدگاه
پاسخگویان نشان میدهد که فرضیه صفر در سطح معنیداری
 0/05برای تمامی ابعاد و عوامل رد میشود ،یعنی در این سطح
معنی داری ،میانگین اهمیت هیچ یک از ابعاد و عوامل برابر
متوسط نیست و با توجه به اینکه میانگین اهمیت هر یک از
ابعاد و عوامل از دیدگاه پاسخگویان بیشتر از سه میباشد .لذا،
می توان دریافت که تمامی ابعاد و عوامل دستورالعمل مورد
بررسی از دید افرادی که با تاثیر افزایشی آنها بر اعتماد
استفادهکنندگان موافق بودهاند با اهمیت شمرده میشوند.
یافتههای برخی تحقیقات (از جمله ،آشباغ و همکاران،
2008؛ هاچ برگ و همکاران )2004 ،نشان میدهد که وجود
کنترل های داخلی و الزام اجرای آن بر اساس راهنمای کوزو و
قانون ساربینز آکسلی منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی
میگردد .امری که میتواند اعتماد استفادهکنندگان را جلب
نموده و به اتخاذ تصمیمات بهینهاقتصادی توسط آنها انجامد
(بیدل و هیالری2004 ،؛ وردی .)2006 ،از این رو ،طبق نتایج
تحقیق حاضر ،اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی از دیدگاه
استفادهکنندگان با اهمیت بوده و باعث افزایش اعتماد آنها به
گزارشات ارائه شده توسط شرکتها میگردد.
به عالوه ،نتایج مقایسه میزان اهمیت قائل شده از سوی
استفادهکنندگان برای گروههای تشکیل دهنده دستورالعمل
مذکور نشان دهنده آن است که ارزیابی ریسک دارای بیشترین

اهمیت و فعالیتهای کنترلی دارای کمترین اهمیت از دیدگاه
استفادهکنندگان میباشند .اهمیت باالی ارزیابی ریسک شاید
به دلیل نقش مهم ریسک در درک اعتماد باشد و اینکه میزان
ریسک پذیرفته شده یکی از موانع در ایجاد و تقویت اعتماد
است (مایر و همکاران .)1445 ،لذا ،فرآیند ارزیابی ریسک که
توانایی شناسایی و مدیریت خطرات را داشته و ثبات و تحقق
اهداف را به دنبال دارد ،میتواند از طریق کاهش در ریسک
دستیابی به اهداف شرکت بویژه اهداف گزارشگری به افزایش
اعتماد استفادهکنندگان منجر شود .از این رو ،ارزیابی ریسک
مهمترین گروه دستورالعمل کنترلهای داخلی از دیدگاه
استفادهکنندگان تلقی میگردد.
فعالیتهای کنترلی که اهمیت کمتری نسبت به سایر
گروههای تشکیل دهنده دستورالعمل کنترلهای داخلی از
دیدگاه استفادهکنندگان دارد در ایجاد اطمینان برای مدیریت
در رابطه با اجرای کارآمد و اثربخش دستورات و رهنمودهایش
و نیز کاهش ریسکها جهت دستیابی به اهداف سازمان کمک
مینماید (کوزو .)2011 ،از آن جا که ریسک بیشتر مانعی برای
اعتماد نمودن است (مایر و همکاران )1445 ،و فعالیتهای
کنترلی به کاهش ریسکها کمک میکند لذا ،به افزایش اعتماد
استفادهکنندگان منجر شده و برای ایشان با اهمیت تلقی می-
گردد .اما از آن جا که این فعالیتها شامل اقداماتی برای
حصول اطمینان در مدیریت است لذا ممکن است این امر
دلیلی بر کم اهمیت بودن این گروه نسبت به سایر گروههای
تشکیل دهنده دستورالعمل کنترلهای داخلی از دیدگاه
استفادهکنندگان باشد.
به عالوه نتایج حاصل از مقایسه میزان اهمیت قائل شده از
سوی استفادهکنندگان برای زیرمجموعههای محیط کنترلی
حاکی از آن است که "ایفای مسئولیتهای نظارتی هیئت
مدیره" دارای بیشترین اهمیت و "درستکاری و ارزشهای
اخالقی" دارای کمترین اهمیت از دیدگاه آنها میباشند.

جدول  -5آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین اهمیت هر یک از گروه-
هاي تشكیلدهنده دستورالعمل كنترلهاي داخلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه
آزادي

فاصله اطمینان %55براي
-pمقدار

اختالف میان دو گروه

نتیجه

كران باال كران پایین

محیط کنترلی

8/6696

0/48581

4/064

180

0/000

0/8042

0/5200

رد

H0

ارزیابی ریسک

9/2025

0/40800

16/184

151

0/000

1/8999

1/0606

رد

H0

فعالیت های کنترلی

8/2191

1/08829

8/902

114

0/001

0/9890

0/1158

رد

H0

سال پنجم  /شماره هجدهم /تابستان 8931

66

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

انحراف معیار

آماره t

درجه
آزادي

فاصله اطمینان %55براي
-pمقدار

اختالف میان دو گروه

نتیجه

كران باال كران پایین

اطالعات و ارتباطات

8/8621

1/08958

4/890

152

0/000

1/0860

0/6845

رد

نظارت
گزارش کنترل های داخلی

8/1014
8/6692

1/11110
1/12824

8/814
1/165

119
118

0/000
0/000

0/8191
0/8880

0/5912
0/9459

رد
رد H0

H0
H0

جدول  -6آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین اهمیت هر یک از زیر-
مجموعههاي محیط كنترلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

انحراف
معیار

آماره t

درجه
آزادي

فاصله اطمینان %55براي
–pمقدار

اختالف میان دو گروه

نتیجه

كران باال

كران پایین

درستکاری و ارزش های اخالقی

8/5552

1/07016

6/804

171

0/000

0/1168

0/8492

رد

صالحیت کارکنان و مدیریت منابع انسانی
ایفای مسئولیت های نظارتی هیئت مدیره

8/4524
9/0141

0/89435
0/99827

14/135

175

0/000

14/381

116

0/000

1/0860
1/2212

0/8144
0/4810

رد
رد H0

ساختار سازمانی ،تفویض اختیار و تعیین مسئولیت

8/1151

1/09968

8/529

111

0/000

0/8806

0/5946

رد

H0
H0

H0

جدول  -7آزمون  –tاستیودنت تک نمونهاي براي مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص میانگین اهمیت كل دستورالعمل
كنترلهاي داخلی با مقدار متوسط
ابعاد موثر بر اعتماد استفادهكنندگان

میانگین

دستورالعمل کنترل های داخلی

8/9182

انحراف
معیار
0/49811

 -7نتیجه گیري و بحث
با توجه به اهمیت موضوع اعتماد در روابط بین استفاده-
کنندگان از صورتهای مالی و شرکتها و نیز نقش اساسی آن
در بازار سرمایه ،استقرار و بکارگیری مکانیزمهایی از جمله
سیستم کنترل داخلی در شرکتها ضروری مینماید .از این رو،
این تحقیق به دنبال یافتن ابعاد و عوامل موثر بر اعتماد
استفادهکنندگان در دستورالعمل کنترلهای داخلی میباشد.
بر اساس نتایج تحقیق ،کلیه ابعاد و عوامل موجود در
دستورالعمل کنترلهای داخلی دارای تاثیر افزایشی بر اعتماد
استفادهکنندگان هستند .یافتههای تحقیق حاضر مطابق با
نتایج تحقیقات مایر و همکاران ( ،)1445ویتنر و همکاران
( ) 1448در حوزه اعتماد است .همچنین ،نتایج این تحقیق
نشان می دهد که تمامی ابعاد و عوامل موجود در دستورالعمل
کنترلهای داخلی از دیدگاه استفادهکنندگانی که با تاثیر
افزایشی آنها بر اعتماد خود موافق بودند با اهمیت میباشند.
البته استفادهکنندگان بیشترین اهمیت را برای "ارزیابی
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آماره t

6/161

درجه
آزادي
114

فاصله اطمینان %55براي
-pمقدار
0/000

اختالف میان دو گروه
كران باال

كران پایین

0/6116

0/8881

نتیجه
رد

H0

ریسک" ،و کمترین را برای "فعالیتهای کنترلی" در سطح
گروههای تشکیل دهنده قائل هستند.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد که:
 استفادهکنندگان صورتهای مالی در زمان تصمیمگیری در
مورد قابلیت اعتماد گزارشات مالی شرکتها ،اجرای
دستورالعمل کنترلهای داخلی را به طور جدی مدنظر قرار
دهند.
 مدیران شرکتها تالش نمایند تا هر چه بهتر دستورالعمل
کنترل های داخلی را در شرکت به اجرا درآورند .امری که بر
اعتماد استفادهکنندگان تاثیرگذار بوده و به تقویت آن می-
انجامد و میتواند بقای شرکت را در این دنیای رقابتی به
همراه داشته باشد.
 با توجه به عدم اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی
در شرکتها ،سازمان بورس میتواند با استفاده از نتایج
تحقیق حاضر ،به اولویتبندی ابعاد مختلف دستورالعمل
کنترلهای داخلی پرداخته و بر اساس آن خواستار اجرای
موارد دارای اولویت باالتر در بازه زمانی کوتاهتر گردد.
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