
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد چهارم(                                              9311 ، تابستان82 ، شماره3دوره   

 

111 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
همواره یکی ازمولفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طوالنی است کهه کنتهرل   
های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع در واحهدهای جاهاری   

بودن این کنترل ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصای مطلعند. هدف کلهی ژههوهش حا هر    می باشد، چرا که آنان از حیاجی 
بررسی جاثیر افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گهااری شهرکت در بهورو اوراه باهادار     

هوهش شرکتاای ژایرفتهه شهده در   است. جامعه آماری این ژ ژیمایشی -جوصیفی استفاده، مورد جحقیق . روشمی باشد جاران
بین متغیرهای جحقیق  هری  همبسهتگی   همبستگی  برای بررسیمی باشد. 1931جا  1931بورو اوراه باادار جاران از سال 

گیهری  باهره  رگرسیون به روش داده های جرکیبیجحقیق از  ژیرسون مورد استفاده قرار گرفت و در ناایت برای آزمون فر یه
و با جوجه به سطح خطای  090031 ری  متغیر  عف کنترل داخلی برابر آزمون فر یه حاکی از آن است که  نتایج شده است.

می باشد. که نشان می دهد افشای اجباری  هعف کنتهرل ههای     ، که کمتر از ژنج درصد است، معنی دار090.3مورد ژایرش 
همچنهین   .در بورو اوراه باهادار جاهران جهاثیر دارد    های ژایرفته شدهداخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گااری در شرکت

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا  91.جا  191که در بازه  9.111.مقدار آماره دوربین واجسون برابر 
یهرات متغیهر   درصهد از جغی 1091در رگرسیون است. و میزان  ری  جعیین و  ری  جعیین جعدیل شده، نشان می دههد جقریبها    

جصمیم گیری های سرمایه گااری در شرکت جوسط متغیر افشای اجباری  عف کنترل های داخلی و متغیرهای کنترلی قابهل  
 جبیین است.

 .جصمیم گیری های سرمایه گااری، افشای اجباری  عف کنترل های داخلی،  عف کنترل های داخلی، کنترل های داخلی :کلیدی واژگان
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 سرمایه های گیری تصمیم بر داخلی های کنترل ضعف اجباری افشای تاثیر
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 مقدمه
 یعنی خود اهداف به جات رسیدن در خود روش های و سیاست ها اجرای برای مدیران ابزار و عوامل جرین صلیا از یکی

 های کنترل همچنین است. شده آن به زیادی جوجه سال های اخیر در که است داخلی کنترل های ساامداران، ثروت افزایش

 کنترل اند. ارزیابی داده جشکیل را مالی گزارشات اجکای لیتقاب ارزیابی نیز و های حسابرسان بررسی زیربنای همیشه داخلی

 ساربینز قانون از جصوی  بعد بطوری که است، گرفته قرار جوجه مورد بسیار اخیر های سال در محققان جوسط های داخلی

 (..193است )وکیلی فرد و همکاران،  شده نیز بیشتر جوجاات این اکسلی
 گااران جعداد، سرمایه نظر از آناا بزرگترین که هستند مختلفی های گروه شامل ساام بازار در گااران از سویی سرمایه

 این در ساام بازار به مندی عالقه و همچنین خود فردی دانش از استفاده با که حقیقی اند اشخاص اینان باشند. می انفرادی

 خدمت ارایه که خود اصلی وظایف بر عالوه که هستند کنندگان کارگزاران مشارکت از دیگری گروه کنند. می مشارکت بازار

 اقدام ساام فروش و خرید به نسبت مشتریان و خود جات بازار، در مستمر حضور به سابقه جوجه با است، گااران سرمایه به

 .نمایند می

 بوده بورو در ریگاا زمینه سرمایه در کافی جخصص دارای که آنان چه سرمایه، بازار در کنندگان مشارکت و گااران سرمایه

گزینه  میان از گزینه یک انتخاب جات گیری هنگام جصمیم همواره هستند، زمینه این در کافی جخصص فاقد که آنان چه و
 می یاری عقالنی و منطقی جصمیم یک اجخاذ در را آنان که کنند می استفاده عوامل خاص و معیارها از رو ژیش مختلف های

 (.1922نماید )ژناهیان و صفا، 
 

 بیان مسئله 
افشای اطالعات جوسط شرکت ها یکی از ابزارهای مام مدیران به منظور انتقال اطالعات مربوط به عملکرد و هدایت شرکتاا 
به سرمایه گااران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان است. امروزه افشای اطالعات نقش حیاجی را در عملکرد کارایی بازار 

 (.   001.، 1یلی و ژالپو)ه سرمایه ایفا می کند
با شکل گیری رابطه نمایندگی، جضاد منافع بین مدیران و ساامداران و ذینفعان دیگر ایااد می شود و به طور بالقوه این امکان 
به وجود می آید که مدیران اقداماجی اناام دهند که در جات منافع خودشان بوده و  رورجا  در جات منافع ساامداران و 

دیگر نباشد. در این مساله، جضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل ذینفعان 
نمایندگی جا حدودی اطمینان خاطر ساامداران را فراهم می کند که مدیران در جالشند جا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. 

د ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها، طراحی و اجرای اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجو
نظام کنترل داخلی مناس  در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. وجود کنترل های داخلی قوی در ساختارهای مالی و 

ات ناشی از جضاد منافع و اداری شرکت ها می جواند به صورت سیستماجیک رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت و در نتیاه انحراف
خطر اخالقی )کهمنشی( را کاهش دهد و هم زمان با بابود کیفیت گزارشگری مالی بر شیوه مدیریت بنگاه و چگونگی استفاده 

 (.1931از منابع و سرمایه گااری این منابع اثر مثبت بگاارد )ر وی عراقی و همکاران، 
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مایه گااری، دامنه بسیار وسیعی دارند، اما جا به حال ژهوهش های محدودی از سویی امروزه سرمایه گااران برای انتخاب سر
درباره روش انتخاب از بین سرمایه گااری های مختلف اناام شده است. جصمیم های مالی مردم روز به روز ژیچیده جر و 

. بیشتر نظریه های مالی فرض ژرمخاطره جر می شود در حالی که نتایج این جصمیم ها بر شیوه زندگی مردم بسیار موثر است
می کنند که سرمایه گااران منطقا  به افزایش سرمایه خود می اندیشند و به نشانه های مالی جوجه می کنند )ساعدی و 

 که نیازمند شوند می روبرو باینه های گااری سرمایه برای زیادی فرصت های با همواره جااری (. واحدهای1922مختاریان، 

 محدویت به جوجه با باید واحد جااری هر گااری سرمایه واقع در باشد. می ها شرکت مدیران جوسط قیمنط گیری جصمیم

 جوسط گااری سرمایه های فرصت به راجع گیری و جصمیم ها طرح انتخاب اصلی مسئله اما گیرد. صورت آن کارایی و منابع

 جضاد و اطالعاجی جقارن عدم عبارجی به و گیرد می صورت آنان شخصی اساو منافع بر که است جااری واحدهای مدیران

 منار ها شرکت جصمیمات مدیریت که رود می انتظار اساو این شود. بر می   باینه گااری سرمایه اناام یک از مانع منافع،

 مورد بازده و گردیده کارآ گااری سرمایه صورت ماموعه به آن های دارائی بین در ها شرکت منابع مناس  جخصیص به

 (.1931نماید )رنگ زن مقدم و لشکری،  برآورده را نفعان ذی انتظار
مدت های طوالنی است که بخش کنترل های داخلی از یک سو دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر 

ر دست یابی به می کنند این کنترل ها، ابزا است، چرا که غال  این اشخاص جصوراشخاص ذی نفع در واحدهای اقتصادی 
اهداف واحد اقتصادی هستند. این کنترل ها با مسئولیت مدیریت و جوسط مدیریت و کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجرا می 
شوند و مستلزم مشارکت جمامی کارکنان واحد اقتصادی هستند. این کنترل ها اطمینان معقول و نه مطلق را برای مدیریت و 

در ارجباط با درستی حرکت سازمان فراهم می آورند. مساله اینااست که چگونه می جوان اطمینان  هیات مدیره واحد اقتصادی
گفته شده را برای سایر اشخاص ذی نفع در واحد اقتصادی شامل ساامداران، ناادهای سرمایه گاار، اعتباردهندگان، طلبکاران 

(. با جوجه به وقایع ناگواری 1931)حساو یگانه و همکاران،  عمده، مشتریان عمده، مراجع دولتی و قانون گزاری فراهم آورد؟
که جاکنون در ارجباط با عدم افشای  عف های کنترل داخلی در گزارش حسابرسی شرکت هایی از قبیل انرون و ورلدکام روی 

 داده، ژهوهش حا ر در ژی ژاسخگویی به سوال زیر می باشد:  
صمیم گیری های سرمایه گااری در شرکت های ژایرفته شده در بورو اوراه افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر ج

 باادار جاران چه جاثیری دارد؟
 

 پیشینه پژوهش
 ی( اعتبارسکی)ر یریبیش از حد با خطرژا یگاار هیو سرما یرابطه بین کنترل داخل یبه بررس ی( در ژهوهش011.زو و ژو )
و شنزن کشور چین  یبورو اوراه باادار شانگاا یاطالعات شرکت ها یژهوهش بر متنا نیژرداخته اند. ا یچین یشرکت ها
با نشان دادن اثبات آزمون  یو جحلیل نظر هیژهوهش، جرکی  جاز نیدر ا یساست. روش اسا 019.جا  003. یزمان ۀدر باز

به  یگاار هیو سرما یژهوهش نشان داد کنترل داخل جینتانیز استفاده شده است.  یرگرسیون خط یکه از الگو یاست، در حال
 شرکت ها جأثیرگاار است. یاعتبار سکیبیش از حد بر ر
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 گااری سرمایه کارآیی داخلی بر های کنترل در موجود های  عف جاثیر بررسی به ژهوهشی ( طی011.) همکاران و 

 دادند. قرار بررسی مورد 010. لغایت 001. زمانی بین دوره یبرا را جنوبی کره بورو های شرکت کلیه ها آن ژرداختند.

 کم و بیش دچار عمدجا  هستند خود داخلی های کنترل در عمده های دارای  عف که هایی شرکت که دهد می نشان نتایج

 سیمعکو بصورت داخلی های کنترل در موجود های  عف جعداد که نمود مشخص نتایج همچنین .گردند می گااری سرمایه

 موجود های  عف علت وجود به حسابرو اظاارنظر که مواردی در همچنین دارد. داری معنی جاثیر گااری سرمایه بر کارآیی

 و حسابداری های سیستم با مرجبط های داخلی،  عف های کنترل در عمده های  عف وجود از ناشی داخلی کنترل در
 گااری سرمایه کارآیی بر متفاوجی جاثیرات ها  عف این از یک گردد، هر می جعدیل کنترلی، محیط از ناشی های  عف

 گااری سرمایه کم و گااری سرمایه بیش بر را منفی جاثیر بیشترین حسابداری های در سیستم موجود های  عف و دارند.

  عیف را یریتمد نظارت بر داخلی کنترل سیستم در عمده های  عف وجود که داد نشان نتایج نیز ناایت در باشد. دارا می

 .گردد می گااری سرمایه در کارآیی ایااد از مانع و نموده
 ریال و ویندی

 از حاصل نتایج ژرداختند. گااری سرمایه و مالی جأمین بر مالی کیفیت گزارشگری جأثیر مطالعه ( به011.).
از  را خود گااری سرمایه از درصد 10 جقریبا  آن، غیرمالی های شرکت که این به جوجه با بزرگ اندونزی شرکت 11 بررسی
 منفی جأثیر مالی جأمین مالی بر گزارشگری کیفیت (1 که داد نشان کنند، می دریافت اعتبارها سایر و قر ه اوراه وام، طریق
 .دارد گااری سرمایه بر مثبت جأثیر باال مالی گزارشگری ( کیفیت.دارد. 
 یها  عف کنترل یبر ارجباط افشا یگزارش حسابرس یکنندگ لیاثر جعد یرا با عنوان بررس یقی( جحق1931) یریو کب یفخار
بر  یگزارش نقاط  عف کنترل داخل یافشا ریجاث یاناام داده اند. هدف ژهوهش حا ر بررس یو عدم جقارن اطالعاج یداخل

 ی عف کنترل ها یافشا نیبر ارجباط ب یگزارش حسابرس یکنندگ لینقش جعد یبررس نیو همچن یعدم جقارن اطالعاج
منظور اطالعات چاار  نیباشد. به هم یشده در بورو اوراه باادار جاران م رفتهیژا یشرکتاا یو عدم جقارن اطالعاج یداخل

قرار گرفته  یبررسداده ها مورد  یبیجرک یلیبه روش جحل یداخل یها در مورد  عف کنترل ها ( شرکت1931جا  1931سال )
 یدر شرکتاا یو عدم جقارن اطالعاج ی عف کنترل داخل یگزارش افشا نیاست که ب نیاز ا یژهوهش حاک یها افتهیاست. 
بر  یکننده ا لینقش جعد یگزارش حسابرس نیوجود دارد و همچن یشده در بورو اوراه باادار جاران ارجباط معنادار رفتهیژا

 نییبر جب یمادد دیجواند جاک یم ها افتهی نیها دارد. ا شرکت یو عدم جقارن اطالعاج یداخل یافشا  عف کنترل ها نیارجباط ب
 .باشد یو کاهش عدم جقارن اطالعاج یمال یها به گزارش ها و صورت یدر اعتبارده یحسابرس تیو اهم

( جحقیقی را با عنوان جاثیر  عف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گااری 1931ر وی عراقی و همکاران )
اناام داده اند. هدف از ژهوهش حا ر بررسی جاثیر  عف های عمده کنترل های داخلی بر ناکارآیی سرمایه گااری می باشد. 

شرکت بورو اوراه باادار جاران انتخاب گردید. برای  ..1اف سیستماجیک، جعداد بر همین اساو ژس از استفاده از روش ح
فر یه ها، از جکنیک آماری رگرسیون داده های ژانلی استفاده شده است. یافته های ژهوهش  جازیه و جحلیل داده ها و آزمون

ری ارجباط مثبت معناداری وجود دارد. در نشان می دهد که بین  عف های عمده کنترل های داخلی و ناکارآیی سرمایه گاا
واقع نتایج ژهوهش مبین این است که وجود  عف های عمده در کنترل های داخلی منار به ایااد ناکارآیی سرمایه گااری در 

                                                           
1 
Lee

 

2
 Windy and Rilya 
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شرکتاا می گردد و در ناایت  رورت ژیاده سازی کنترل های داخلی موثر در سازمان جوسط مدیران، بیش از ژیش خود را 
 ان می سازد.نمای

 سرمایه کارایی بر کنترلی ساامداران شکاف و داخلی کنترل های  عف ( جحقیقی را با عنوان جأثیر1931دستگیر ) ساعدی و

 های کنترل  عف جأثیر به بررسی جاران اناام داده اند. این جحقیق باادار اوراه بورو در شده ژایرفته گااری شرکتاای

 می جاران باادار بورو اوراه در شده ژایرفته های شرکت گااری سرمایه کارایی بر ترلیکن ساامداران شکاف و داخلی

 است. 1931-1922های  سال طی جاران باادار اوراه بورو در شده ژایرفته های شرکت ژهوهش، این آماری جامعۀ ژردازد.

 شرکت 101 ژهوهش شامل این نمونۀ ایاعض جعداد و است شده استفاده هدفمند گیری نمونه روش از گیری نمونه منظور به

 نتایج است. استفاده شده ایویوز افزار نرم از ناایی، های جحلیل اناام برای و رگرسیون الگوی از ها فر یه آزمون برای است.

 چه هر عبارت دیگر، به دارد. وجود معناداری رابطۀ گااری سرمایه کارایی و کنترلی ساامداران شکاف بین دهد می نشان

 بین  عف دهد می نشان نتایج همچنین، یابد. می افزایش گااری سرمایه ناکارایی یابد، افزایش کنترلی ساامداران شکاف

 های  عف کنترل وجود صورت در که مفاوم این به دارد؛ وجود معناداری رابطۀ گااری سرمایه کارایی و داخلی های کنترل

 .یابد می افزایش گااری رمایهس  ناکارایی آن، جعداد افزایش یا و داخلی

 

 ارائه مدل مفهومی پژوهش
به نحوی که در حال حا ر است. نقش و رویکرد حسابرسی در طی سال های گاشته به طور شگفت انگیزی جغییر نموده 

 ارائه دانش مربوط به فعالیت و انتظارمی رود حسابرسان داخلی از طریق کنترل داخلی در ارزیابی کارایی و اثربخشی عملیاجی
با افزایش اهمیت عملکرد کمیته حسابرسی در شرکت های جااری و نقش حسابرسان  ااری به مدیریت کمک نمایند.های ج

در جرویج مدیریت موثر کنترل  عف داخلی به عنوان بخشی از فرایند حسابرسی، جعا  آور نیست که مفاوم  عف کنترل 
 داخلی کنترل ساختار ها، سیاست این اجرای های روش که نااآ داخلی در حسابرسی مورد اطمینان ژهوهشگران قرار بگیرد. از

 های سیستم برقراری در سعی باتر عملکرد ارائه و خود اهداف به رسیدن برای ها شرکت لاا دهد، می جشکیل را شرکتی هر
صوی  قانون در سالاای اخیر، از زمان ج ERMکنترل  عف داخلی یکی از عناصر  روری و مام  .دارند باتری داخلی کنترل
اکسلی در ایاالت متحده آمریکا جوجه زیادی را به خود جل  کرده است، که نیازمند ارزیابی حسابرسان داخلی از کنترل  ساربینز

 (.012.کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و جایید گزارش های کنترل داخلی خود هستند )جی و همکاران، 
عدیده  جادیدات با جوسعه که حال در کشورهای در خصوصا  است، رخ داده امروز جاان در هک جحوالجی به جوجه باهمچنین 

 امکانات از باتر استفاده جات مناس  نیازمند راهکارهای خود اقتصادی مشکالت حل جات کشورها این می باشند روبرو ای
است )عرب  سرمایه گااری جوسعه و سطب مام، راهکارهای از یکی این راستا می باشند. در خود خدادادی ثروت های و

 (.1939صالحی و همکاران، 
واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف کوجاه مدت و بلندمدت و جحقق ماموریت ها و چشم اندازها، حفظ جوان مالی و 

ه، دولت و ....( باید از یک سودآوری، مقابله با رویدادهای غیرمنتظره و ژاسخگویی در برابر ژاسخ خواهان )صاحبان سرمای
)یا کنترل داخلی( فرایندی است که به منظور کس   سیستم کنترل داخلی اثربخش برخوردار باشند. سیستم کنترل داخلی

اطمینان معقول نسبت به جحقق اثربخشی و کارآئی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش ها و رعایت قوانین و مقررات برقرار می 
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شامل ژنج جزء محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطالعات و ارجباطات و نظارت است(  شود )این کنترل ها
 (.1931)حساو یگانه و جقی نتاج ملکشاه، 

 ساام قیمت کارا، بازار طبق فر یه همچنین هستند. عقالئی سرمایه گااران که است این بر فرض کالسیک مالی جئوری در

 کارایی به اعتقاد و سرمایه گااران عقالنیت فرض مالی رفتاری، ادبیات طرح اب است. شرکت اطالعات جمامی منعکس کننده

 و رفتاری شرایط بنیادی، عوامل بر عالوه می کنند، بیان منتقدان است. گرفته صاحبنظران قرار انتقاد مورد ساام بازار
در  احساسات لحاظ با و نیستند منطقی و قالئیع کامال  سرمایه گااران گیرد. قرار نظر مد باید نیز احساسی سرمایه گااران

 ساام قیمت انحراف سرمایه گااران باعث احساسی جصمیم گیری می نمایند. اجخاذ نادرستی جصمیمات جصمیم گیری، فرآیند

 شرکت ها، ساام نادرست قیمت گااری گردد. می ساام نادرست قیمت گااری به منار و شده واقعی قیمت های از

 جصمیمات انحراف موج  و داده قرار خود جأثیر جحت را شرکت جصمیمات سرمایه گااری آن جبع به و مالی نجأمی جصمیمات

 (.1931آناقیز و همکاران،  می شود )شعری باینه سرمایه گااری جصمیمات از شرکت ارکان راهبری
مدل مفاومی مطالعه حا ر به صورت زیر ارائه می  با جوجه به ادبیات، مبانی نظری، ژیشینه و با در نظر گرفتن اهداف ژهوهش،

 گردد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (: مدل تحلیلی تحقیق9)نمودار 

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
یک جامعه آماری عبارت است از ماموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معموال  در هر 

های متغیر واحدهای آن  گر مایل است درباره صفت یا صفت هوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که ژهوهشژ
به مطالعه بپردازد. جعریف آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر این جعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی 

در برگیرد و در عین حال از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آناا ژرداخته شود، و مکانی، همه واحدهای مورد مطالعه را 
   ا ج 1931 جامعه آماری این ژهوهش شرکت های ژایرفته شده در بورو اوراه باادار طی سالاای .جلوگیری به عمل آید

 است. 1931

 متغیرهای کنترلی

 اندازه شرکت -
 اهرم مالی -

 

مستقلمتغیر   

 گااری سرمایهجصمیمات  -

وابستهمتغیر   

افشای اجباری  عف کنترل  -
 های داخلی
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 های اعمال شده در انتخاب نمونه به روش حذف سیستماتیک (: محدودیت9جدول )

 1.0 1931سال  انیشده در بورو در ژا رفتهیژا یها جعداد کل شرکت

 11 اند در بورو فعال نبودهژهوهش  یکه در قلمرو زمان ییها جعداد شرکت

 11 اند شده رفتهیدر بورو ژا 31 که بعد از سال ییها جعداد شرکت

 192 اند بوده ها نگیزیل ایها و  بانک، یمال یها یگر واسطهها،  یگاار هیسرمانگ، یکه جز هلد ییها جعداد شرکت

 11 باشد اسفند نمی انیبه ژا یآن منتا یسال مال ایداده و  یسال مال رییکه جغ ییها جعداد شرکت

های معادالت( مربوط به اجزای محاسبه متغیر)اطالعات اطالعات ژهوهش  یکه در قلمرو زمان ییها جعداد شرکت
 باشد مورد آناا در دسترو نمی

19 

 111 شده یغربالگر یها جعداد شرکت

شرایط فوه را دارا بودند.  1931جا  1931های فوه جعداد شرکت در دوره زمانی بر این اساو و ژس از اعمال محدودیت
های انتخابی مورد آزمون قرار خواهند گرفت. نمونه آماری این ه و شرکتهای ژهوهش در محدوده زمانی فوبنابراین، فر یه

شرکت( جشکیل  -سال1011شرکت ) 111های ژایرفته شده در بورو اوراه باادار جاران به جعداد ژهوهش، شامل جمام شرکت
 دهد.می
 

 روش پژوهش
ها، نظریه که است کاربردی ژهوهشی است. ژهوهش کاربردی نوع از هدف مبنای بر ژهوهش بندیطبقه لحاظ از ژهوهش این

برحس   بندیطبقه لحاظ از حا ر گیرد. ژهوهشبکار می واقعی و اجرایی مسایل حل برای را فنون و اصول ها،قانونمندی
آن به بررسی افشای اجباری  در که چرا بوده ژیمایشی نوع از جوصیفی، هایانواع ژهوهش میان است. از جوصیفی نوع از روش،

برای آزمون  متغیره چند رگرسیون روش از جصمیم گیری های مالی شرکت می ژردازد. بنابراین  عف کنترل های داخلی بر
 مدل رگرسیون از فرض های ژیشآزمون از نتایج، بودن اجکاء قابل از اطمینان جات است. همچنین استفاده گردیده فر یه

 استفاده شد.
 

 فرضیه های پژوهش
افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گااری در شرکتاای ژایرفته شده در بورو اوراه  

 دارد. ریجاثباادار جاران 
 

 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی و نحوه سنجش آنها
 متغیر مستقل: افشای اجباری  عف کنترل های داخلی

 می صفر برابر این صورت غیر در و باشد داشته داخلی های کنترل عمده در  عف شرکت اگر است، یک برابر که شاخصی

 در گردید. استفاده شرکتاا داخلی های کنترل و حسابرسی های گزارش از داخلی  عف های کنترل شناسایی برای باشد.

 که مواردی رسمی، جامعه حسابداران عضو حسابرسان از مشورت با و نمونه شرکتاای حسابرسی های گزارش با بررسی واقع

  عف عنوان به باشد داخلی های کنترل در عمده مصادیق  عف از جوانید می قانونی بازرو و حسابرو گزارش بندهای در
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 آن وصول عدم و گاشته سنوات به مربوط عمده مطالبات وجود شده، جمام باای در محاسبات نقص جمله از گردید، ساییشنا

 بکارگیری و خصوص استقرار در حسابرو اظاارنظر به عنایت با موارد سایر و ها دارایی برای کافی ای بیمه نبود ژوشش ها،

 باادار اوراه بورو در شده ژایرفته ناشران های داخلی کنترل ستورالعملد با مطابق اثربخش و مناس  داخلی کنترل سیستم
)ر وی عراقی و  حسابرسی گزارش در "حسابرو مقرراجی و قانونی های سایر مسئولیت" به مربوط بند در اشاره مورد جاران،

 (.1931همکاران، 

 جصمیم گیری های سرمایه گااریمتغیروابسته: 
 زن )رنگ آید می به دست داراییاا کل به بلندمدت های سایر دارایی و امشاودن مشاود، ثابت های دارایی ماموع نسبت از

 .(1931مقدم و لشگری، 
 متغیرهای کنترلی

 (.012.و همکاران،  1)خینگو (: جوسط لگاریتم طبیعی کل دارایی ها اندازه گیری می شودSIZE) اندازه شرکت -
 (.012.خینگو و همکاران، (: نسبت بدهی ها به دارایی ها )Lev) اهرم -
 

 آمار توصیفی متغیرها
ژس از جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در ژهوهش، ژارامترهای جوصیفی هر متغیر به صورت مازا 

میانه، کمینه و بیشینه و محاسبه شده است. این ژارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص های مرکزی نظیر میانگین، 
( 9( و ).همچنین اطالعات مربوط به شاخص های ژراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. جداول شماره )

 آمار جوصیفی متغیرهای کمی و اسمی مورد بررسی را نشان می دهند.
 (: آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش8جدول شماره )

 حداقل حداکثر میانه میانگین رنماد متغی متغیر
ف اانحر
 معیار

 شیدگیک ولگیچ

 .LEV 09110 09101 .9911 0903 09.1.1 19919 3911 اهرم مالی

 SIZE 119.12 19933 139911 10913. 19111 09222 19011 اندازه شرکت

 .INVEST 09.21 09.91 09211 09011 091219 09302 9912 سرمایه گااری جصمیمات

 
 (: تحلیل فراوانی داده اسمی تحقیق3اره )جدول شم

 درصد فراوانی فراوانی جواب جعداد مشاهدات عالمت متغیر

 Br-R 1011  عف کنترل داخلی
 9911. 11. (1بلی )

 11991 131 (0خیر )
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 Xinghua 
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و مرکز ثقل جوزیع  از بین شاخص های مرکزی بیان شده میانگین مامترین آناا محسوب می شود که نشان دهنده نقطه جعادل
است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است. برای مثال میانگین متغیر وابسته، جصمیمات سرمایه 

می باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه جمرکز یافته اند. میانه یکی  09.21گااری برابر 
است که  09.91برابر با  ( مشاهده می شود میانه همین متغیر.) مرکزی است. همانگونه که در جدول دیگر از شاخص های

نشان می دهد نیمی از داده های این متغیر کمتر از این و نیمی دیگر بیشتراز این مقدار می باشد. نکته مامی که از مقایسه 
جوزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آناا است. با جوجه به اینکه مقادیر میانگین و میانه متغیرها می جوان استدالل نمود، و عیت 

میانگین و میانه متغیرها به هم نزدیک هستند می جوان چنین برداشت نمود که جوزیع متغیرها به جوزیع نرمال بسیار نزدیک 
 است.

ا از یکدیگر یا میزان ژراکندگی آناا نسبت به شاخص های ژراکندگی به طور کلی معیاری برای جعیین میزان ژراکندگی داده ه
میانگین است. از جمله مامترین شاخص های ژراکندگی که شرط مطلوب برای وارد کردن متغیر به مدل رگرسیونی می باشد، 

شرط می ( نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این .انحراف معیار است. همان طور که در جدول )
 باشند. 

 

 آزمون نرمال بودن
 اولین مرحله جات آغاز فرآیند آزمون فر یه ها، بررسی نرمال بودن داده ها است. 

 ( ارائه شده است1برای آزمون فر یه فوه از آزمون جاک برا استفاده شده است که نتایج در جدول )

 انرمال بودن داده ه (: آزمون4جدول شماره )
 برااحتمال جارک برامقدار جارک عالمت متغیر

 LEV اهرم مالی

 
..129931 09000 

 SIZE اندازه شرکت

 
12.9113 09000 

 INVEST جصمیمات سرمایه گااری

 
1119011 09000 

 KONTOROL  عف کنترل داخلی

 
.119111 09000 

کدام از  معنی داری در هرسطح دوره ژهوهش است. که برا حاکی از نرمال نبودن متغیرهای ژهوهش طی نتایج آماره جارک
درصد می جوان گفت این متغیرها دارای جوزیع نرمال نمی  31می باشند، ژس با اطمینان  0901متغیرها همگی کوچکتر از 

رنرمال باشد، باال بودن حام نمونه، مشکل غی (، هرگاه در ژهوهش حام نمونه باال.00.) باشند. ولی طبق نظریه استیونس
مرکزی حتی جامعه هایی که دارای  اساو قضیه حد بودن ویهگی مورد جحقیق را حل کرده است. استیونس معتقد است که بر

جوزیع نرمال نیستند در شرایطی که نمونه هایی با حام باال از آناا انتخاب شود، جوزیع نمونه گیری آناا جوزیع نرمال می شود. 
 ای ژارامتری برای جحلیل فر یه جحقیق حا ر استفاده نمود.ه در نتیاه می جوان از آزمون
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 آزمون مانایی متغیرها
قبل از جخمین مدل باید داده ها از لحاظ ژایایی مورد آزمون قرار گیرند. مانا نبودن متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب 

از آزمون لیون، لین وچاو و وایم، ژسران وشین استفاده می کنیم.  می شود. در این ژهوهش به منظور جشخیص مانایی متغیرها
 ( گزارش شده است.1نتایج آزمون ژایایی داده ها به صورت خالصه در جدول شماره )

 (: آزمون مانایی متغیرهای پژوهش5جدول شماره )
 احتمال آماره لوین، لین و چو مقدار آماره لوین، لین و چو عالمت متغیر

 LEV مالیاهرم 

 
.39221- 09000 

 SIZE اندازه شرکت

 
.19210- 09000 

 INVEST جصمیمات سرمایه گااری

 
919111- 09000 

 KONTOROL  عف کنترل داخلی

 
11913.- 09000 

ژایا درصد  1( مشخص است جمامی داده ها در سطح معناداری 1همانطور که از نتایج آزمون لیون، لین و چاو در جدول شماره )
 هستند.

 

 تجزیه و تحلیل مدل آزمون فرضیه پژوهش
باشند لاا در برآورد مدل ها از روش  های کمی ژیوسته می گااری( از نوع متغیر متغیر وابسته ژهوهش )جصمیمات سرمایه

به استفاده از داده های جرکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده های رگرسیون حداقل مربعات استفاده شده است. با جوجه 
لیمر، مشاهداجی که احتمال  F لیمر استفاده شده است. بر اساو نتایج آزمون  Fجابلویی و جلفیقی در برآورد مدل، از آزمون

 0901حتمال آزمون آناا کمتر از باشد، از روش جلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداجی که ا 0901ها بیشتر از آزمون آن

اثرات "است، برای جخمین مدل از روش جابلویی استفاده خواهد شد. با جوجه به اینکه روش جابلویی خود با استفاده از دو مدل 

است لیمر استفاده از روش جابلویی را جایید نماید الزم  Fمی جواند اناام گیرد، چنانچه نتایج آزمون  "اثرات جصادفی"و  "ثابت
برای جعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود، باید از آزمون هاسمن استفاده نمود. در آزمون هاسمن اگر احتمال آزمون کمتر از 

باشد از مدل اثرات جصادفی برای جخمین مدل استفاده می  0901باشد از مدل اثرات ثابت و اگر احتمال آزمون بیشتر از  0901
 شود.

ارامترهای مدل های رگرسیون آزمون فرض های کالسیک از اهمیت ویهه ای برخوردار است. از جمله مامترین برای برآورد ژ
این فرض ها، عدم وجود خود همبستگی، عدم وجود هم خطی و فرض های مربوط به بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل 

منظور جشخیص خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون و عدم وجود واریانس ناهمسانی بین باقیمانده های مدل است. به 
 ( استفاده شده است.DW) دوربین واجسون

می دهد که واریانس  رای   ( استفاده خواهد شد. این عامل نشانVIF) برای بررسی شدت هم خطی از عامل جورم واریانس
رهای برآوردی، همبستگی خطی ندارند، متورم شده است. اگر مدل در حالت وجود هم خطی جا چه حد نسبت به حالتی که متغی

باشد نشان دهنده این مو وع است که هم خطی بین متغیرهای مستقل  10بیشترین مقدار عامل جورم واریانس بزرگتر از عدد 
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ورد شده کوچکتر از اثر نامطلوبی بر برآوردگرهای روش حداقل مربعات دارد. بنابراین اگر عامل جورم واریانس  رای  مدل برآ
ی بزرگ باشد مشکل هم خطی وجود نخواهد داشت. زمانی که سایر فروض کالسیک برقرار بوده وحام نمونه آمار 10عدد 

( باشد جوزیع جمالت اخالل به جوزیع نرمال نزدیک می شود. در این حالت حتی اگر جمالت اخالل مشاهده 90)یعنی بیشتر از 
ای  مدل دارای حداقل واریانس بوده و کارا هستند. و همچنین جرکی  داده های سری زمانی و داری جوزیع نرمال نباشد  ر

مقطعی )داده های جرکیبی( جا حد زیادی موج  از بین رفتن ناهمسانی واریانس می شود، ولی به جات اطمینان بیشتر از روش 
 ( در برآورد مدل ها استفاده شده است.GLSیافته ) انحراف معیار سازگار شده با ناهمسانی یعنی روش حداقل مربعات جعمیم

 

 نتایج آزمون فرضیه پژوهش
های فر یه اول بیان می کند افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گااری در شرکت

 .ژایرفته شده در بورو اوراه باادار جاران جاثیر دارد
 ر و آزمون هاسمنلیمF (: نتایج آزمون 6جدول شماره )

 نتیاه معناداری آماره آزمون

 )ژانل( در برابر مدل جلفیقی جایید مدل جرکیبی (09000) 191111 )چاو( رلیم Fزمون آ

 - 09000 3192.12 زمون هاسمنآ

درصد می باشد و  1لیمیر کمتر از  Fدهد که احتمال آماره آزمون ( ارائه شده است، نشان می 1نتایج آزمون لیمر که در جدول )
 و اناام آزمون هاسمن مورد نیاز می باشد. دل از روش جرکیبی استفاده می شودلاا برای جخمین م

 

 نتایج برآورد مدل

 (: نتایج آزمون فرضیه اول7جدول شماره )

 (Prob) معناداری (t) هآمار (β)  ری  نماد متغیرها نام متغیر

 c 09.091 991113 09000 عرض از مبداء

 KONTOROL 090031 .91211- 090.3  عف کنترل داخلی

 SIZE 09002. .911.9 09091 اندازه شرکت

 LEV 0901.9- .91192- 09001 اهرم مالی

 معناداری Fآماره  سایر اطالعات
Prob)) 

  ری  جعیین
(R-

squared) 

  ری  جعیین
 شدهجعدیل 

Adjusted R-

squared 

دوربین 
 واجسون
D-W)) 

191221 09000 09.11 09101 .9.111 
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 Prob 191221 برابر F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار آماره، 1با جوجه به نتایج آزمون فر یه که در جدول )
نشان دهنده  Fمی باشد. معناداری آماره  داردرصد بوده و معنا 1مدل کمتر از سطح خطای  Fمحاسبه شده برای آماره 
، که 090.3و با جوجه به سطح خطای مورد ژایرش  090031 ری  متغیر  عف کنترل داخلی برابر  .معناداری کل مدل است

یری های کمتر از ژنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر جصمیم گ
 9.111.مقدار آماره دوربین واجسون برابر  .های ژایرفته شده در بورو اوراه باادار جاران جاثیر داردسرمایه گااری در شرکت

میزان  ری  جعیین و  قرار دارد و بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است. 91.جا  191که در بازه 
درصد از جغییرات متغیر جصمیم 1091جقریبا  % هستند که نشان می دهد 1091% و 191.جی  دیل شده به جر ری  جعیین جع

گیری های سرمایه گااری در شرکت جوسط متغیر افشای اجباری  عف کنترل های داخلی و متغیرهای کنترلی قابل جبیین 
 است.

 

 تحقیقخالصه نتایج آزمون فرضیه 
 ( خالصه نتایج آزمون فر یه ها را نشان می دهد.2)جدول شماره 

 (: خالصه نتایج آزمون فرضیه ها2جدول شماره )

 نتیاه آزمون فر یه شرح 

 فر یه 
افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گااری 

 دارد. ریجاثن های ژایرفته شده در بورو اوراه باادار جارادر شرکت
 جایید شد

 

 نتیجه گیری
با جوجه به اینکه در جحقیق حا ر فر یه ژهوهش مورد جایید قرار گرفته است. لاا در این قسمت از ژهوهش به بررسی نتایج 

 . فر یه ژرداخته می شود
 جحلیل و جفسیر نتایج حاصل از آزمون فر یه

 جریان باشند، می های داخلی کنترل در عمده  عف های دارای که هایی شرکت که است واقعیت این بیانگر فوه نتایج

 ارزیابی از مانع اطالعات جقارن عدم و داشته در ژی را اطالعاجی جقارن عدم نقصان این گردیده، نقصان دچار ها آن اطالعات

 خالص نتیاه در و مرجبط سرمایه های هزینه آناا، مالی منابع نحوه جامین ها، گااری سرمایه آینده به نسبت جر دقیق های

از  اشتباه جحلیل یک با آن های هزینه و ها گااری سرمایه ارزیابی ادامه باشد. در می گااری ح های سرمایهطر فعلی ارزش
 طلبانه فرصت بروز رفتارهای در جوان می را دیگر علت .گردد می گااری سرمایه ناکارآیی به منتج و شده خروجی و ورودی

 گردیده مالی گزارشگری ژایین کیفیت به داخلی منتای های کنترل های  عف وجود که صورت بدین نمود جستاو مدیریت

 دچار بنگاه که )هنگامی مالی منابع جاب جات و نموده طلبانه فرصت بروز رفتارهای به اقدام فرصت، ایااد با نیز مدیریت و

 و یا گردد می گااری سرمایه بیش باعث ناایت در که می نماید گااری سرمایه های طرح جوجیه به باشد( اقدام مالی فشار

 نگاهب که )هنگامی مالی بنگاه منابع گااری سرمایه در موجیود های ریسک و حد از بیش کاری محافظه علت به مدیریت

 سرمایه منابع به فرصت هزینه جحمیل باعث و گااری ننماید سرمایه مثبت، بازدهی با های طرح در را نباشد( مالی فشار دچار
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 بابود جواند می مؤثر داخلی های کنترل دیگر سوی از گردد. می گااری کم سرمایه به منتج که شود، ساامداران و گااران

 کیفیت از باالجری سطح دارای که هایی شرکت از دسته آن که است بدیای و باشد شتهدا ژی در را گزارشگری مالی کیفیت

 باقی به نسبت حداقل یا و داشت کارآجری خواهد گااری سرمایه نمایندگی، مشکالت نمودن برطرف  من باشند، گزارشگری

     .خواهند شد مواجه گااری سرمایه ناکارآیی با کمتر ها، شرکت
و با  090031ر نیز بر اساو نتایج به دست آمده از فر یه ژهوهش،  ری  متغیر  عف کنترل داخلی برابر در جحقیق حا 

، که کمتر از ژنج درصد است، معنی دار می باشد. که نشان می دهد افشای اجباری 090.3جوجه به سطح خطای مورد ژایرش 
های ژایرفته شده در بورو اوراه باادار جاران جاثیر ت عف کنترل های داخلی بر جصمیم گیری های سرمایه گااری در شرک

 همبستگی خود وجود عدم بیانگر و دارد قرار 91. جا 191 بازه در که 9.111. برابر واجسون دوربین آماره مقدار همچنین .دارد
 از درصد1091 جقریبا  دهد می نشان شده، جعدیل جعیین  ری  و جعیین  ری  میزان و. است رگرسیون در خطا جمالت بین

 متغیرهای و داخلی های کنترل  عف اجباری افشای متغیر جوسط شرکت در گااری سرمایه های گیری جصمیم متغیر جغییرات
و  یفخاربه عبارجی فر یه جحقیق مورد جایید قرار گرفته است. لاا نتایج جحقیق با نتایج جحقیقات  .است جبیین قابل کنترلی

حساو یگانه و (، 1931(، محاوب و همکاران )1931دستگیر ) (، ساعدی و1931و همکاران )، ر وی عراقی (1931) یریکب
(، ولی .193(، وکیلی فرد و همکاران )1939(، امیرحسینی و همکاران )1931(، ژوریوسف و همکاران )1931جقی نتاج ملکشاه )
 ریال و (، ویندی011.همکاران ) و ، لی(011.زو و ژو )(، 1921زاده ) قا ی و گراشی (، خادمی1931ژور و همکاران )

 مشابه می باشد.  (011.) همکاران و (، هویتاش.01.) همکاران و (، بالسام019.) همکاران و (، چنگ011.)
 

 پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش
 واکنش داخلی، ترل هایکن است. شرکت در داخلی اثربخش های کنترل استقرار شرکتی راهبری های مؤلفه از یکی همواره

 سازی ژیاده  رورت ژهوهش این از حاصل نتیاه به با جوجه است. جااری ژیرامون واحد های ریسک کاهش برای مدیریت

 می مدیران ژیشنااد به اساو براین دارد. می نمایان را خود ژیش از بیش مدیران، جوسط سازمان در داخلی موثر های کنترل

 مام عاملی و جااری واحد اهداف رسیدن به بابت مساعدت برای فرآیندی عنوان به همواره خلیدا های کنترل به که گردد

 های کنترل اجرای و طراحی با حا ر، ژهوهش های یافته عنایت به با و نگریسته ها جحریف و اشتباهات از ژیشگیری جات

 .گردند خود مدیریت تجح جااری واحد های گااری در سرمایه ناکارآیی وقوع از مانع موثر، داخلی

 

 پیشنهادات برای پژوهش های آینده
. جوصیه می شود در جحقیقات آجی شرکت های نمونه بر اساو معیارهای دیگری نظیر نوع صنعت و ... جفکیک 1

های سرمایه گااری جصمیم گیری  شوند و اثرات مداخله گر این متغیرها بر جاثیر افشای اجباری  عف کنترل های داخلی بر
 شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

. بررسی مقایسه ای مو وع ژهوهش حا ر در نمونه های جفکیک شده بر اساو اندازه شرکت های ژایرفته شده .
 در بورو اوراه باادار جاران به دو گروه بزرگ و کوچک.

 ارز بر جصمیمات سرمایه گااری.. بررسی جاثیر عوامل کالن اقتصادی مانند میزان جورم و جغییرات قیمت 9
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 محدودیت های تحقیق
 محدودیت های عمده این جحقیق عبارت است از: 

 بیان است. به متداول علوم اجتماعی حوزه در که است جاربی نیمه جحقیق خاص ویهگی محدودیت . نخستین1

 بر آناا جأثیرگااری امکان و است محقق رودست از خارج آناا که کنترل دیگری متغیرهای کردن اثر بی امکان عدم دیگر

 ها، شرکت سرمایه، عمر بازار و عیت سیاسی، شرایط مانند متغیرهایی موارد این است. ناژایر ژهوهش اجتناب نتایج

 .شود می شامل را غیره و ها شرکت مدیران جاربه و جحصیالت
 به را ها شرکت نتایج عملکرد و مالی یتو ع نتوانند مالی های اطالعات صورت جا شود می سب  جورم . وجود.

 شود. حاصل نتایج متفاوجی است ممکن جورم، اثر گرفتن نظر در با دهد. بنابراین، نشان درستی نحو
 شرکت مالی های صورت از بنابراین، است، 1931جا  1931های  سال بین زمانی فاصله ژهوهش، این زمانی . بازه9

 .است نشده استفاده زمانی دوره این از جاران خارج اادارب اوراه بورو در شده ژدیرفته های
. وجود عوامل مداخله گر دیگری که ممکن است بر جصمیم گیری سرمایه گااران جاثیر داشته باشد )از جمله 1

 و عیت سیاسی، موقعیت کالن اقتصادی و و عیت نقدینگی( ولی در این جحقیق، جاثیر آناا کنترل نشده است.
 

 منابع
 بررسی عوامل رفتاری اثرگاار بر جصمیم گیری سرمایه  (،1939، )فالح زیارانی، محمدحسین، علیر ا، بشیری ،زهرا ،امیرحسینی

، 1.بین المللی مدیریت در قرن  کنفرانس گااری شرکتاای سرمایه گااری ژایرفته شده در سازمان بورو اوراه باادار جاران،
 .موسسه مدیران ایده ژرداز ژایتخت ویراجاران، 

 از جاران باادار اوراه بورو در سرمایه گااران جصمیم گیری بر موثر عوامل (، بررسی1922صفا، مهگان، ) ،ژناهیان، حسین 

 ...-1صص ، .1شانزدهم، شماره  سال ،بصیرت سرمایه، فصلنامه بازار در فعاالن دیدگاه

 ( ،بررسی جاثیر سطح جامیع اطالعات مالی بر کیفیت جصمیمات سرمایه 1931ژوریوسف، اعظم، ثقفی، مادی، شبانی، محمد ،)
 .11-93صص ، .و 1گااری، ماله اقتصادی، شماره های 

 استفاده (، رابطه گزارش کنترل های داخلی با جصمیم گیری 1931جقی نتاج ملکشاه، غالمحسین، ) ،حساو یگانه، یحیی
 .111-199، صص 11کنندگان، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 

 باادار  اوراه بورو در گیری ساامداران جصمیم بر مؤثر عوامل (، بررسی1921زاده، مصطفی، ) قا ی ،گراشی، مادی خادمی
 ..1-1صص ، 9. شماره، جدید دوره چااردهم، سال، شاهد دانشگاه معادالت ساختاری، دوماهنامه مدل ایمبن بر جاران

 ( ،جاثیر  عف های عمده1931ر وی عراقی، سیدمحمدر ا، جاانشاد، آزیتا، مستوفی، امیر ،)  کنترل های داخلی بر ناکارآیی
 .111-119صص ، 92سرمایه گااری، ژهوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال دهم، شماره 

 بر جأکید با گااری سرمایه جصمیمات بر ساام سود جقسیم هایسیاست  جأثیر(، 1931لشگری، زهرا، ) ،، رقیهدممق زن رنگ 

 .11-1. صص ،10 شماره دهم، سال، حسابرسی و مالی حسابداری های مالی، ژهوهش گزارشگری کیفیت
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 سرمایه کارایی بر کنترلی ساامداران شکاف و داخلی های کنترل  عف (، جأثیر1931دستگیر، محسن، ) ،ساعدی، رحمان 

صص  چاارم، شماره نام، مالی، سال حسابداری های جاران، ژهوهش باادار راهاو بورو در شده ژایرفته های شرکت گااری
11-92. 

 میم گیری سرمایه گااران در بورو اوراه باادار جاران، (، بررسی عوامل موثر بر جص1922مختاریان، امید، ) ،ساعدی، رحمان
 .112-111صص ، 9فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 

 سرمایه گااران، احساسی (، جصمیم گیری1931ئی، بنیامین، ) یگانه، یحیی، سدیدی، مادی، نره آناقیز، صابر، حساو شعری 

 .91-1صص ، .9 هشتم، شماره لمالی، سا حسابداری سرمایه گااری، فصلنامه کارایی شرکتی و حاکمیت

 دارایی های در سرمایه گااری جصمیم های بر مؤثر عوامل(، 1939ماید، )، احمد، هاشمی، گوگردچیان، مادی، عربصالحی 

-11صص ، 9.شماره ششم، مالی، سال حسابداری فصلنامه جاران، باادار اوراه بورو در شده ژایرفته شرکتاای سرمایه ای
21. 

 رسی بر ارجباط افشای  عف کنترل های (، بررسی اثر جعدیل کنندگی گزارش حساب1931کبیری، محمدجقی، ) ،فخاری، حسین
 .111-111صص ، 1.، شماره 1داخلی و عدم جقارن اطالعاجی، ژهوهش های جاربی حسابداری، سال 

 ( ،1931محاوب، حسن، نادری، ابوالقاسم، خرازی، کمال، انتظاری، یعقوب ،)گیری های جصمیم بر مؤثر عوامل بررسی 

 .111-21صص ، شماره دوم، 2اران، فصلنامه آموزش عالی ایران، سال دانشگاه ج در مالی استراجهیک
 ( ،رابطه بین  عف کنترل های داخلی و ریسک .193وکیلی فرد، حمیدر ا، اوحدی، فریدون، کریمی حصاری، فرشاد ،)

 .191-111صص سیستماجیک، مطالعات کمی در مدیریت، سال چاارم، شماره دوم، 
 ( ،مطالعه1931ولی ژور، هاشم، مرادی، جواد، احمدی، جمشید ،) جأثیر با ارجباط در حسابرسان و رانمدی دیدگاه مقایسه ای 

 شماره اول، مدیریت، سال حسابرسی و حسابداری دانش مالی، فصلنامه گزارشگری بابود بر داخلی های کنترل گزارشگری
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