
سامانهی جستجو در پایاننامهها

پایاننامهی کارشناسی ارشد: محمد کالته، ۱۳۹۸

ویژگی های هیات مدیره، کمیته ی حسابرسی و افشای ضعف های کنترل داخلی

عدم وجود نظارت کافی منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی میشود که این امر به

نوبهی خود محیط مناسبی را برای تقلب، سوء استفاده و هدر رفتن، ارائه میکند. هدف اصلی این پژوهش،

در داخلی  کنترل  افشای ضعفهای  بر  و کمیتهی حسابرسی   مدیره  هیأت  ویژگیهای  تأثیر  بررسی 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش به منظور سنجش نقاط ضعف

کنترل های داخلی از گزارش حسابرسان مستقل در خصوص کنترل های داخلی شرکت ها بر مبنای

دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس مصوب 1391/02/16 و چک لیست رعایت الزامات کنترل

های داخلی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش پس از اعمال برخی محدودیتهای موجود در این

پژوهش، شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دور? زمانی 1391 تا 1396

است. برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس دادههای تابلویی استفاده

گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین اندازهی هیأت مدیره و جنسیت اعضای هیأت مدیره

با ضعفهای کنترل داخلی رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین

استقالل هیأت مدیره و تخصص مالی هیأت مدیره با ضعفهای کنترل داخلی رابطهی منفی و معنادار وجود

دارد. یافته پژوهش نشان داد که بین اندازهی کمیته حسابرسی، استقالل کمیتهی حسابرسی، جنسیت

اعضای کمیتهی حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی با ضعفهای کنترل داخلی رابطهی

منفی و معنادار وجود دارد. در واقع، میتوان گفت که ویژگیهای کمیتهی حسابرسی اثر منفی بر ضعفهای

کنترل داخلی داشته است
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M.A. Thesis:

Features of the Board of Directors-Audit Committee
and disclosure of internal control weaknesses
Lack of adequate supervision leads to weaknesses in the internal control system, which in

صفحه:



سامانهی جستجو در پایاننامهها

turn provides a good environment for fraud, abuse and waste. The main purpose of this
study is to investigate the effect of the characteristics of the board of directors and audit
committee on disclosure of internal control weaknesses in listed companies in Tehran Stock
Exchange. In this study, to assess the weaknesses of internal controls, independent auditors'
report on internal controls of companies was used based on the internal controls of the
organization approved by the Organization on 05/05/2012 and the checklist for compliance
with the requirements of internal controls. The statistical population of this research, after
applying some restrictions in this research, includes 140 companies listed in Tehran Stock
Exchange during the period 2012 to 2017. Multiple linear regression model based on panel
data was used to test the research hypotheses. The results indicate that there is a positive
and significant relationship between board size and gender of board members with internal
control weaknesses. The results also showed that there is a negative significant relationship
between  board  independence  and  board  financial  expertise  with  internal  control
weaknesses. The findings showed that there is a significant negative relationship between
the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the gender of
audit committee members, and the financial expertise of audit committee members with
internal control weaknesses. In fact, it can be said that the characteristics of the Audit
Committee have had a negative impact on internal control weaknesses
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