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سرمایه انسانی به دانش ،شایستگی ،مهارت و سایر ویژگیهای فردی یا گروهی که در
طول زندگی کسﺐ میشـود و بـرای تولید خدمت ،کاﻻ یا ایدههای تجاری به کار
میرود ،گفته میشود .در این راستا ،مباحﺜی تحت عنوان سرمایههای انـسانی،
سـرمایههـای اجتماعی ،گزارشگری و حسابداری سرمایه انسانی نیز قابل طرحریزی
هستند .سرمایه انسانی درواقع سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی جهت افزایش
بازدهی آنها است ،بهطوری که این هزینهها بـا هـدف بهرهبرداری در آینده انجام
خواهد شد (حسنعلیزاده و همکاران .)1390 ،امروزه سرمایه انسانی عامل کلیدی در
بازارگرایی و سودآوری به شمار میرود .با توجه به گسترش رقابت بین سازمانها و
افزایش اهمیت موفقیت آنها در این عرصه ،سازمانها را بهسوی استفاده یکی از
مهمترین منابع خود؛ سرمایه انسانی سوق داده است .دانش بهعنوان مهمترین سرمایه،
جایگزین سرمایههای مادی بهویژه در محیط رقابتی و فناوری شده است .لذا مفهوم
سرمایه انسانی ،کاربردی مهم و گسترده یافته است (کوکس.)2007 ،
این پژوهش تأثیر سرمایهگذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترلهای داخلی
(مبتنی بر گزارشگری مالی) را بررسی میکند .نقطه قوت سیستم کنترلهای داخلی
شرکت ،به داشتن پرسنل کافی برای انجام توابع کنترلهای داخلی است .داشتن تعداد
کافی پرسنل که مسئول تابع کنترلهای داخلی هستند ،تفکیک مناسﺐ وظایف ،مرور
بهموقع و نظارت توابع حسابداری را امکانپذیر ساخته و ممکن است عمق و تنوع
تخصص حسابداری را افزایش دهد.
کنترلهای داخلی یکی از مکانیسمهای متعددی است که واحدهای تجاری برای
کنترلهای نمایندگی مورد استفاده قرار میدهند .یافتههای تحقیقات دیگر نشان
میدهد که ضعف در کنترلهای داخلی با افزایش مدیریت سود همراه است (درانتس1
و همکاران .)2009 ،مدیریت سود ،بهویژه دستکاری سود توسط انرون ،ورلدکام و ...
شکلی از مسئله نمایندگی است که از انگیزههای تدوین قانون ساربنز -آکسلی به شمار

1. Dorantes

1. Morris
2. Brazel
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میرود .این قانون ،شرکتها را ملزم به ارزیابی و افشای اثربخشی کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی نموده است (موریس.)20111،
از زمان تصویﺐ بندهای  302و  404قانون ساربنز -آکسلی ( ،)SOXمطالعات بسیاری
پیامدهای مختلف مرتبط با کنترلهای داخلی را آزمایش کردهاند که شامل ادراکات
سرمایهگذاران و مشخصات شرکت در ارتباط با کنترلهای داخلی ضعیف هستند .با
این حال ،هیچیک از آنها توجه خود را بر پیامدهای مرتبط با سرمایهگذاری منابع
انسانی در کنترلهای داخلی معطوف نمیکنند.
برای شرکت و نهادهای مسئول حاکمیت ،مهم است تا تأثیر سرمایهگذاری در پرسنل
کنترلهای داخلی را درک کنند .در حالیکه ما انتظار داریم قدرت کنترلهای داخلی
در سطح سرمایه گذاری در پرسنل افزایش یابد .با این حال مشخص نیست که آیا
سرمایهگذاری در پرسنل به شکلی مﺜبت یا منفی مرتبط با این احتمال است که آیا
شرکت نقاط ضعف کنترلهای داخلی را افشا میکند یا خیر .محتمل است که
شرکتها با سرمایهگذاری بیشتر در پرسنل دارای سیستم کنترلهای داخلی قویتری
شده و بهموجﺐ آن ،احتمال وجود گزارشدهی نقاط ضعف را کاهش دهند .در مقابل،
ممکن است که سرمایهگذاری در پرسنل منجر به افزایش این احتمال شود که نقطه
ضعفهای موجود را تشخیص داده و افشا شوند .از اینرو مهم است تا درک کرد که
آیا سطح سرمایه گذاری بیشتر در پرسنل به شکلی مﺜبت یا منفی مرتبط با احتمال
گزارشدهی نقاط ضعف است و آیا این تغییرات در سطح پرسنل بر تغییرات در احتمال
افشاسازی نقطهضعفها اثرگذار خواهد بود.
مطالعات مختلف نشان دادهاند که کنترلهای داخلی اثربخش میتواند کیفیت
گزارشگری مالی را ارتقا دهند .بر این اساس میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری
منابع انسانی بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی ،اثر مﺜبت
داشته باشند .این نتیجهگیری ممکن است همیشه صحت نداشته باشد و برخی از
مطالعات نتایج متناقضی را مستند نمودهاند (برازل.)20072،
این تحقیق ارائه دهنده شواهد تجربی مستقیمی در مورد ارتباط میان پرسنل و نقاط
ضعف کنترلهای داخلی بوده که میتوان مکمل روشهای دیگر و کمک به
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تصمیمگیران در این خصوص باشد .بهعالوه ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
اطالعات مرتبط با پرسنل ممکن است برای شرکتها و سرمایهگذاران جهت ارزیابی
کیفیت کنترلهای داخلی شرکت حول گزارشدهی مالی مفید واقع شود .بسیاری از
شرکتها بر آموزش کارکنان ،تحقیق و توسعه ،روابط با مشتری ،سیستمهای اداری و
رایانهای سرمایهگذاری میکنند .این سرمایهگذاریها که اغلﺐ بهعنوان سرمایهگذاری
بر منابع انسانی تلقی میشوند ،در حال رشد بوده و در برخی از کشورها با میزان
سرمایهگذاری در سرمایه مالی و فیزیکی رقابت میکنند .متعاقﺐ آن ،موضوع کنترل-
های داخلی شرکتها نیز از اهمیت باﻻیی برخوردار شده است .از آنجاییکه نخستین
هدف سیستم کنترل داخلی ،ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی است و همچنین
تقاضا برای سیستم بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به
افزایش است .با توجه به اینکه همه کارکنان سازمان ،نقشهای مهمی در ایجاد و
اجرای سیستم کنترل داخلی دارند؛ بنابراین ،بررسی تأثیر سرمایهگذاری منابع انسانی
بر ارائه گزارش کنترلهای داخلی ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکه تاکنون
پژوهشی در کشور به بررسی در این زمینه نپرداخته است ،هدف پژوهش حاضر بررسی
نقش سرمایهگذاری در منابع انسانی در تعیین نقاط ضعف کنترلهای داخلی در رابطه
با گزارشگری مالی قرار گرفته است.
پیشینه و مبانی نظری
سرمایهگذاری منابع انسانی

امروزه فرایندهای منابع انسانی بسیار با اهمیت است؛ زیرا سازمانها و مدیران مشتاقند
زمینه بهبود کارآمدی مدیریتی ،کاهش فرسایش منابع و ارتقای هویت و عملکرد
سازمانی را فراهم آورند (چانگ1و همکاران .)2016 ،هدف از سرمایهگذاری بر منابع
انسانی جهت افزایش بازدهی آنها و با هدف بهرهبرداری در آینده است (بورد.)20042،
کوهن )2012( 3سرمایه انسانی را مهمترین و برجستهترین سرمایه عنوان میکند.
سرمایه فیزیکی ،بهتنهایی و بدون کارگران ماهر ،نمیتواند به رشد سازمان بینجامد.
1. Chang
2. Burd
3. Cohen

کنترلهای داخلی

بر اساس تعریف ارائه شده از سوی کمیته سازمانهای مسئول «کمیسیون تردوی»
موسوم به ) 4)COSOکنترلهای داخلی به معنای فرایندی است که توسط هیئت
مدیره ،مدیریت و دیگر کارکنان یک مؤسسه اجرا میشود .در طی سالهای متمادی
کنترلهای داخلی در تعدیل و کاهش مسئله نمایندگی در شرکتها نقش مهمی را
ایفا کرده است .در سالهای اخیر به دلیل رسواییهای مالی شرکتهایی مانند انرون
و ورلدکام ،کنترلهای داخلی مجدداً در مرکز توجه قانونگذاران قرار گرفت و تالشها
برای جلﺐ اعتماد سرمایهگذاران نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی شرکتها به
وضع قانون ساربنز -آکسلی5منجر شد .مطالعات مختلف نشان دادهاند که کنترلهای
داخلی اثربخش می تواند کیفیت گزارشگری مالی را ارتقا دهد ،این کیفیت از طریق
کیفیت اقالم تعهدی و میزان اقالم تعهدی اندازهگیری میشود (دویل 6و همکاران،
 .)2007میتوان انتظار داشت شرکتهایی که نقش منابع انسانی را مهم میدانند،
بهکارگیری این کنترلهای درون ساختاری را نهتنها برای کاهش هزینههای نمایندگی،
1. Ciutiene
2. Egan
3. Baron
4. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
5. Sarbanes–Oxley Act
6. Doyle
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وی بیان میکند مدیریت سرمایه انسانی سازمان ،یکی از مهمترین عوامل موفقیت در
زمینه اقتصادی ،نوآوری ،کارآفرینی و پایداری منابع انسانی است (سوتینی 1و
همکاران.)2015 ،
در عصر حاضر ،منابع انسانیِ دانشگر بهعنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسﺐ مزیت
رقابتی و همچنین عمدهترین داراییِ نامشهود قلمداد شده و اعتقاد بر آن است که باید
کارکنان را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهرهوری کلیه فرایندهای سازمانی دانسته و
آنها را مبنای اصلی فرایند افزایش کارایی و اثربخشی و همچنین با ارزشترین سرمایه
و کلید طالیی رقابت قلمداد کرد (ایگان .)20052،از اینرو ،سازمانهای پیشرو تالش
دارند تا با جذب ،پرورش ،نگهداشت و بهکارگیری نیروهای دانشگر و زبده ،مزیت
رقابتی امروز و فردای خود را تضمین کنند (بارن.)20023،
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نمایند (موریس.)2011 ،
پیشینه پژوهش
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کریشنان )2005( 1درمییابد که کمیتههای حسابرسی مستقل و کمیتههای
حسابرسی با بنگاه مالی ،ارتباط کمتری با نقاط ضعف کنترلهای داخلی دارند
(کریشنان .)2005 ،آشباغ -اسکایف2و همکاران ( )2007و دویل و همکاران ()2007
استدﻻل میکنند که محرکه و توانایی شرکتها برای حفظ کنترلهای داخلی قوی،
تابعی از پیچیدگی و دورنمای عملیات ،تغییرات در ساختار سازمانی ،اندازه شرکت،
رشد سریع و فعالیتهای بازسازی است .همچنین محرکهها و توانایی مدیریت و
حسابرسان برای تشخیص و افشاسازی نقاط ضعف ،کنترلهای داخلی را مورد بحث
قرار میدهند (دویل و همکاران.)2007 ،
بنیش 3و همکاران ( )2008و همرسلی 4و همکاران ( )2008و اگنوا 5و همکاران
( )2007درمییابند که ارزش بازار شرکتهایی که نقاط ضعف کنترلهای داخلی را
گزارش میکنند در زمان افشاسازی خیلی کاهش مییابد و واکنش بازار با شدت
نقطهضعف متفاوت است .شرکتهایی که نقطهضعف را گزارش میدهند نرخهای سود
بیشتری برای وامهای بانکی و همچنین حقالزحمههای حسابرسی پرداخت میکنند
(همرسلی و همکاران.)2008 ،
آشباغ -اسکایف و همکاران ( )2008درمییابند که اصالح نقاط ضعف قبالً گزارش
شده مرتبط با افزایش در کیفیت تعهد است .گاه ثبت میکند که اثربخشی
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی مرتبط با بهموقع بودن شرکتها در اصالح نقاط ضعف
کنترلهای داخلی است.
جانستون6و همکاران ( )2011درمییابند که اصالح نقاط ضعف کنترلهای داخلی به
شکلی مﺜبت مرتبط با مبادﻻت اعضای کمیته حسابرسی و بهبودها در مشخصات
1. Krishnan
2. Ashbaugh-Skaife
3. Beneish
4. Hammersley
5. Ogneva
6. Johnstone

1. Li
2. Chams
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ساختار حاکمیت شرکتی است .عالوه بر این ،لی1و همکاران ( )2010درمییابند که
بهبود در کیفیت کار رئیس امور مالی به شکلی مﺜبت مرتبط با اصالح نقاط ضعف
است.
چامس2و همکاران ( )2019در پژوهش خود بیان میکنند که با بهرهگیری از فنون
جدید زیست محیطی توسط سرمایه انسانی و با ادغام راهبردهای نوآورانه پایدار ،اهداف
توسعه پایدار فراهم میشود.
به دلیل جدید بودن موضوع در ایران ،پژوهشهای کاربردی در زمینه گزارش
کنترلهای داخلی انجام نشده است؛ اما در حیطه کنترلهای داخلی و گزارشگری
مالی پژوهشهایی انجام شده که به برخی از آنها اشاره میشود.
کرباسی یزدی ( )1384درمییابد که کنترلهای داخلی ،کنترلهای مدیریت است که
در درون یک واحد بهعنوان بخشی از زیرساخت کنترلهای مدیریت به وجود میآید
تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس
مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن
مشکالت اجراییِ مناسﺐ کنترلهای داخلی است .کنترلهای داخلی ،جزء
جداییناپذیر در اداره امور سازمان است و باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در
دستیابی به اهداف سازمانی میشود.
زارعی و عبدی ( )1389در مقالهای با عنوان «کنترلهای داخلی و مشکالت آن در
بخش دولتی» عنوان کردهاند که بر اساس تئوری محدودیت ،هر سازمان جهت رسیدن
به اهداف اصلی خود ،با محدودیتها و موانعی مواجه است .دستگاههای اجرایی نیز در
راستای تحقق اهداف کالن اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی در سطح کالن و خرد
به اجرای مطلوب سیستم کنترلهای داخلی با محدودیتها و موانعی روبهرو هستند.
بدون شک شناسایی و رفع موانع و محدودیتهای حاکم بر سیستم کنترلهای داخلی
در دستگاههای اجرایی میتواند دولت را در رسیدن به اهداف خود که ایجاد رفاه برای
مردم و شکوفایی کشور و پاسخگویی در مقابل شهروندان است ،یاری رساند .نتیجه
یافتههای پژوهش نشان داد که آموزشهای کارآمد و کاربردی برای کارکنان مالی،
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مقررات مربوط به کنترلهای داخلی ،نیروهای انسانی متخصص و کارآمد ،سه شرط
ﻻزم برای اجرای کنترلهای داخلی مطلوب است.
حمیدیانپور و همکاران ( )1398در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی
پایدار بر سرمایه انسانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد مدیریت منابع انسانی
پایدار بر سرمایه انسانی تأثیرگذار است .همچنین نتایج پژوهش مذکور نشان داد سه
فرضیه فرعی تعادل کار و زندگی ،خودمختاری در انجام کار و قابلیت استخدام نیز بر
سرمایه انسانی تأثیر مﺜبت و معناداری دارد.
با توجه به اینکه در پژوهشهای پیشین تأثیر سرمایهگذاری در منابع انسانی بر ارائه
گزارش کنترل های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است ،لذا این پژوهش به بررسی
این موضوع میپردازد که سرمایهگذاری در منابع انسانی چه تأثیری بر ارائه گزارش
کنترلهای داخلی دارد و با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای ﻻزم ارائه خواهد
شد.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و ماهیت ،توصیفی -همبستگی است .این نوع
پژوهش به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میپردازد .این نوع از پژوهش
وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار میدهد که دارای انواع گوناگونی
است .در مطالعاتی که بهمنظور تدوین فرضیه و یا آزمون آن تدوین شدهاند ،میتوان
از روش همبستگی استفاده کرد .در این پژوهش برای تعیین رگرسیون از رابطه زیر
استفاده میشود:
مدل (:)1
Y = a + b1x1 + b2x2 +b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8+b9x9+b10x10

 :Yمتغیر وابسته بوده که در این پژوهش گزارش کنترلهای داخلی است.
 :aعرض از مبدأ
 :x1، x2، ...،x10متغیر مستقل مورد استفاده در پژوهش هستند که به ترتیﺐ افشای
گزارش کنترلهای داخلی ،به کارگیری نیروی متخصص و خبره ،بهکارگیری کارکنان
باتجربه ،وجود مشارکت و همفکری در انجام وظایف ،بهکارگیری اطالعات و
دستورالعملهای قوی در چگونگی انجام امور ،حقالزحمه مناسﺐ ،بهکارگیری

تکنولوژی و فناوری توسط کارکنان ،آموزش و تشریح وظایف برای کارکنان ،رفع
نیازهای کارکنان و کاهش در نیروی کار است.

روشها و ابزار گردآوری اطالعات

جمعآوری اطالعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این
پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهای با
بهرهگیری از کتاب ،مقاﻻت تخصصی فارسی و ﻻتین استفاده شده است .از آنجاییکه
اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل گزارش کنترلهای داخلی شرکتها
است ،دادههای مورد نیاز از سایت اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج
شدهاند.
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 :b1 ،b2 ، ...،bnضریﺐ رگرسیونی متغیرهای پژوهش است.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری اطالعات به روش میدانی و ابزار پرسشنامه و جهت
تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مقیاس اندازهگیری پنج گزینهای (لیکرت) استفاده شده
است.
تمامی متغیرهای این پژوهش ،متغیرهای ترتیبی یا رتبهای هستند و برای آزمون
فرضیهها باید از ضریﺐ همبستگی مربوط به دادههای ترتیبی استفاده کرد ،اما چون
در هر آزمون از فرضیههای این پژوهش چندین متغیر در برابر چندین متغیر دیگر
قرار می گیرند ،یعنی چندین پرسش مشخص متغیر مورد نظر یک فرضیه را تشکیل
میدهند ،لذا برای هر متغیر مورد نظر در آزمون ،متغیرسازی جدید و متناسﺐ با
فرضیه مربوطه صورت گرفته است (متغیرهای مورد نظر با هم جمع شده و یک متغیر
جدید را تشکیل دادهاند) و چون متغیرهای ساخته شده جدید ،مقیاس فاصلهای دارند،
از ضریﺐ همبستگی متناسﺐ با دادههای فاصلهای؛ یعنی ضریﺐ همبستگی پیرسون
برای آزمون فرضیهها استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها

برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها ،اطالعات مورد نیاز از طریق
پرسشنامههای ارسال شده به شرکتهای مورد رسیدگی برای یک دوره دوساله
( )1397-1395جمعآوری شد .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز شرکتهای مورد
رسیدگی ،فرضیههای تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون ،مورد بررسی
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قرار گرفته و محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرمافزار اکسل انجام و دادهها برای
تجزیه و تحلیل آماده شدند .سپس بهمنظور انجام تجزیه و تحلیلهای نهایی از نرمافزار
 ،Spss22استفاده شد.
متغیرهای به کار گرفته شده در پژوهش

متغیر وابسته :گزارش کنترلهای داخلی
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متغیرهای مستقل -1 :بهکارگیری نیروی متخصص و خبره در شرکتها؛ -2
بهکارگیری کارکنان باتجربه؛  -3افشای گزارش کنترلهای داخلی؛  -4وجود مشارکت
و همفکری در انجام وظایف؛  -5بهکارگیری اطالعات و دستورالعملهای قوی در
چگونگی انجام امور؛  -6حقالزحمه مناسﺐ؛  -7بهکارگیری تکنولوژی و فناوری توسط
کارکنان؛  -8آموزش و تشریح وظایف برای کارکنان؛  -9رفع نیازهای کارکنان؛ و -10
کاهش در نیروی کار.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .برای آزمون مدل ،اطالعات عملکرد در محدوده زمانی  1395تا 1397
انتخاب شدهاند .نمونه آماری ،شامل  60شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است که گزارش کنترلهای داخلی را ارائه دادهاند.
فرضیههای پژوهش

در این پژوهش  10فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است:
فرضیه اول :بین بهکارگیری نیروی متخصص و خبره در شرکتها و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین بهکارگیری کارکنان با تجربه و با مهارت در شرکتها و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی و افشای گزارش کنترلهای
داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین مشارکت و همفکری در انجام وظایف و ارائه گزارش کنترلهای
داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

بهطور کلی ،روشهایی را که بهوسیله آنها میتوان اطالعات جمعآوری شده را
پردازش و خالصه کرد ،آمار توصیفی مینامند .این نوع آمار صرف ًا به توصیف جامعه یا
نمونه میپردازد و هدف آن ،محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش است  .در
بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون
میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی انجام
پذیرفته است .خالصه وضعیت آمار توصیفی به کمک نرمافزار  Spss22در جدول 1
ارائه شده است.
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فرضیه پنجم :بین بهکارگیری اطالعات و دستورالعملهای قوی در چگونگی انجام امور
و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم :بین حقالزحمه مناسﺐ و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم :بین استفاده از تکنولوژی و فناوری اطالعات در بهکارگیری وظایف
توسط کارکنان و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم :بین آموزش و تشریح وظایف به کارکنان و ارائه گزارش کنترلهای
داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه نهم :بین رفع نیازهای کارکنان (ایمنی ،سالمت کاری و )...و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دهم :بین کاهش در نیروی کار و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه
معناداری وجود دارد.
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جدول  :1آمار توصیفی
متغیر

میانه

مد

چولگی

بهکارگیری نیروی متخصص و خبره

2،0000

2،00

-0.455

0.580

2،0000

2،00

-0.149

0.580

-2.308

سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی

1،0000

1،00

1.176

0.580

-0.734

وجود مشارکت و همفکری

2،0000

2،00

-0.547

0.580

-0.385

بهکارگیری اطالعات و دستورالعمل قوی

2،0000

2،00

0.149

0.580

-2.308

حقالزحمه مناسﺐ

2،0000

2،00

1.672

0.580

0.897

استفاده از تکنولوژی و فناوری
اطالعات

2،00 2،0000

0.842

0.580

-0.470

آموزش و تشریح وظایف به کارکنان

2،00 2،0000

0.149

0.580

-2.308

رفع نیازهای کارکنان

2،0000

2،00

-1.176

0.580

0.734

کاهش در نیروی کار

3،0000

3،00

-0.433

0.580

-0.669

بهکارگیری کارکنان باتجربه
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خطای

درجه

چولگی

اوج
-2.094

از آنجاکه همه متغیرهای ما از نوع ترتیبی هستند ،نیازی به آمارههایی مانند میانگین،
واریانس و ...نیست .اغلﺐ آمارههای نما (مد) و میانه برای تحلیل توصیفی دادههای
ترتیبی کافی است  .در اغلﺐ جداول زیر عدد نما و میانه  2است .مقدار چولگی و
کشیدگی یا درجه اوج نیز بین  2و  -2بوده که حاکی از نرمال بودن توزیع دادههاست.
ضریﺐ چولگی و ضریﺐ کشیدگی ،دو شاخص اساسی توزیع دادهها هستند که با
داشتن این شاخصها تا حدود زیادی میتوان به نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها
پی برد .در حالت کلی چنانچه مقدار چولگی و کشیدگی دادهها خارج از فاصله ( 2و
 )-2باشند ،داده ها توزیع نرمال ندارند یا غیرنرمال هستند .مقدار چولگی و کشیدگی
نشان از نرمال بودن دادهها دارند؛ اما برای اطمینان از نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع
دادهها معمو ًﻻ از آزمون کولموگروف -اسمیرنف1استفاده میشود که نتایج این آزمون
نیز نشان از نرمال بودن توزیع دادهها دارد .نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها در انتخاب
نوع آزمون مناسﺐ برای آزمودن فرضیههای پژوهش اهمیت دارد.

1. Kolmogorov–Smirnov test

نتایج آزمون فرضیهها

در این بخش از تجزیه و تحلیل دادها و اطالعات جمعآوری شده ،به آزمون فرضیههای
پژوهش و اثبات یا رد فرضیهها میپردازیم .آزمون فرضیههای پژوهش عبارتند از:
آزمون فرضیه اول :بین بهکارگیری نیروی متخصص و خبره در شرکتها و ارائه
گزارش کنترلهای داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
ارائه گزارش

بهکارگیری نیروی

کنترلهای داخلی

متخصص و خبره

-0.124

1

0.017

همبستگی
پیرسون
سطح
معناداری

15

15

تعداد

1

-0.124

همبستگی
پیرسون

0.017

سطح
معناداری

15

تعداد

15

بهکارگیری نیروی
متخصص و خبره

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در این آزمون چون سطح معناداری کمتر از  0.05است ( )sig=0.017پس نتیجه
میگیریم فرضیه ما تأیید شده و فرضیه صفر رد میشود؛ یعنی بین بهکارگیری نیروی
متخصص و خبره در شرکتها و ارائه گزارش کنترلهای داخلی ،ارتباط آماری
معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم :بین بهکارگیری کارکنان با تجربه و با مهارت در شرکتها و ارائه
گزارش کنترلهای داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  :2آزمون فرضیه اول

جدول  :3آزمون فرضیه دوم
ارائه گزارش

بهکارگیری کارکنان

کنترلهای داخلی

باتجربه

-0.161

1

19
همبستگی
پیرسون

بهکارگیری کارکنان
باتجربه

ارائه گزارش

بهکارگیری کارکنان

کنترلهای داخلی

باتجربه
سطح
معناداری

0.047
15

15

تعداد

1

-0.161

همبستگی
پیرسون

0.047

سطح
معناداری

15

تعداد

15

ارائه گزارش
کنترلهای داخلی

در این آزمون سطح معناداری پایینتر از  0.05نشان از تأیید فرضیه دارد =(sig
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)0.047؛ بنابراین ،نتیجه میگیریم بین بهکارگیری کارکنان با تجربه و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی در سطح معناداری  %95رابطه آماری معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه سوم :بین سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی و افشاء گزارش
کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :4آزمون فرضیه اوّل
سرمایهگذاری بیشتر در

افشای گزارش

منابع انسانی

کنترلهای داخلی

-0.240

1

0.039

همبستگی
پیرسون
سطح
معناداری

15

15

تعداد

1

-0.240

همبستگی
پیرسون

0.039

سطح
معناداری

15

تعداد

15

افشای گزارش
کنترلهای داخلی

سرمایهگذاری بیشتر در
منابع انسانی

چون در آزمون باﻻ سطح معناداری بیشتر از  )sig= 0.039( 0.05است ،فرضیه ما
تأیید شده و فرضیه صفر رد میشود ،پس نتیجه میگیریم شرکتهایی که گزارش
کنترلهای داخلی را افشا میکنند ،سرمایهگذاری بیشتری در منابع انسانی داشتهاند.
آزمون فرضیه چهارم :بین مشارکت و همفکری در انجام وظایف و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
ارائه گزارش

وجود مشارکت و

کنترلهای داخلی

همفکری در انجام
وظایف

0.495

1

0.016

همبستگی
پیرسون
سطح
معناداری

15

15

تعداد

1

0.495

همبستگی
پیرسون

0.016

سطح
معناداری

15

تعداد

15

وجود مشارکت و
همفکری در انجام وظایف

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در آزمون باﻻ از آنجاکه سطح معناداری کمتر از  0.05درصد است ()sig= 0.016؛
بنابراین ،فرضیه تأیید شده و نتیجه میگیریم رابطه آماری معناداری بین وجود
مشارکت و همفکری در انجام وظایف و ارائه گزارش کنترلهای داخلی وجود دارد.
آزمون فرضیه پنجم :بین بهکارگیری اطالعات و دستورالعملهای قوی در چگونگی
انجام امور و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :6آزمون فرضیه پنجم
ارائه گزارش

بهکارگیری اطالعات و

کنترلهای داخلی

دستورالعمل قوی

-0.60

1

همبستگی
پیرسون
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جدول  :5آزمون فرضیه چهارم
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بهکارگیری اطالعات و
دستورالعمل قوی

0.024
15

15

تعداد

1

-0.60

همبستگی
پیرسون

0.024

سطح
معناداری

15

تعداد

15
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سطح
معناداری
ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در این آزمون چون سطح معناداری کمتر از  0.05است ()sig = 0.024؛ بنابراین نتیجه
میگیریم که فرضیه ما تأیید شده است و بین بهکارگیری اطالعات و دستورالعملهای
قوی در چگونگی انجام امور با ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه آماری معناداری
وجود دارد.
آزمون فرضیه ششم :بین حقالزحمه مناسﺐ و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  :7آزمون فرضیه ششم
ارائه گزارش کنترلهای

حقالزحمه

داخلی

مناسب

-0.421

1

0.012

همبستگی
پیرسون
سطح معناداری

15

15

تعداد

1

-0.421

همبستگی
پیرسون

0.012

سطح معناداری

15

تعداد

15

حقالزحمه مناسﺐ

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در آزمون حاضر چون سطح معناداری کمتر از  0.05است ()sig = 0.012؛ بنابراین،
نتیجه میگیریم فرضیه تأیید شده و بین حقالزحمه مناسﺐ و ارائه گزارش داخلی
ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه هفتم :بین استفاده از تکنولوژی و فناوری اطالعات در بهکارگیری
وظایف توسط کارکنان و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

جدول  :8آزمون فرضیه هفتم
ارائه گزارش

استفاده از تکنولوژی و

کنترلهای داخلی

فناوری اطالعات

0.438

1

همبستگی
پیرسون

0.010
15

15

1

0.438

همبستگی
پیرسون

0.010

سطح
معناداری

15

تعداد

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در آزمون فرضیه باﻻ سطح معناداری نشان از تأیید فرضیه دارد ()sig = 0.010؛
بنابراین ،رابطه آماری معناداری بین استفاده از تکنولوژی و فناوری توسط کارکنان با
ارائه بهتر گزارش کنترلهای داخلی وجود دارد.
آزمون فرضیه هشتم :بین آموزش و تشریح وظایف به کارکنان و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی ،رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :9آزمون فرضیه هشتم
ارائه گزارش

آموزش و تشریح

کنترلهای داخلی

وظایف برای کارکنان

-0.163

1

0.046

همبستگی
پیرسون

آموزش و تشریح وظایف
برای کارکنان

سطح
معناداری

15

15

تعداد

1

-0.163

همبستگی
پیرسون

0.046

سطح
معناداری

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی
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سطح
معناداری
تعداد

15

استفاده از تکنولوژی و
فناوری اطالعات

23

15

15

تعداد

در آزمون فوق چون سطح معناداری کمتر از  0.05است؛ بنابراین ،فرضیه مورد نظر
تأیید شده و بین آموزش و تشریح وظیفه برای کارکنان با ارائه بهتر گزارش کنترلهای
داخلی رابطهی معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه نهم :بین رفع نیازهای کارکنان (ایمنی ،سالمت کاری و )...و ارائه
گزارش کنترلهای داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :10آزمون فرضیه نهم
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ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

رفع نیازهای
کارکنان

0.025

1

0.019

همبستگی
پیرسون
سطح معناداری

15

15

تعداد

1

0.025

همبستگی
پیرسون

0.019

سطح معناداری

15

تعداد

15

رفع نیازهای کارکنان

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

در آزمون باﻻ از آنجاکه سطح معناداری کمتر از  0/05و برابر با  0/019میباشد،
بنابراین فرضیه تأیید شده و بین رفع نیازهای کارکنان و ارائه بهتر گزارش کنترلهای
داخلی ارتباط آماری معنادار وجود دارد.
آزمون فرضیه دهم :بین کاهش در نیروی کار و ارائه گزارش کنترلهای داخلی رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  :11آزمون فرضیه دهم

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

کاهش در
نیروی کار

-0.405

1

0.134

همبستگی
پیرسون
سطح معناداری

کاهش در نیروی کار

15

15

تعداد

1

-0.405

همبستگی
پیرسون

0.134

سطح معناداری

15

تعداد

15

ارائه گزارش کنترلهای
داخلی

نتیجهگیری

در این پژوهش اثر سرمایهگذاری منابع انسانی در ارائه گزارش کنترلهای داخلی
(مبتنی بر گزارشگری مالی) مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به تجزیه و تحلیلهای
صورت گرفته نتایج فرضیه اول پژوهش ما با یافتههای زارعی و عبدی ( )1389که
بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد را یکی از شروط ﻻزم برای ارائه گزارش
کنترلهای داخلی میداند ،مطابقت دارد .در ارتباط با تأیید فرضیه دوم به این نتیجه
رسیدیم که به کارگیری کارکنان با تجربه و مهارت در شرکتها ،میتواند به ارائه
گزارش کنترلهای داخلی کمک کند .نتیجه فرضیه این پژوهش با یافتههای آشباغ-
اسکایف و همکاران ( )2007مطابقت دارد .یافتههای پژوهش آنها حاکی از تأثیر
توانایی و تجربه کارکنان بر ارائه گزارش کنترلهای داخلی است .در ارتباط با تأیید
فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم شرکتهایی که گزارش کنترلهای داخلی را افشا
میکنند ،سرمایهگذاری بیشتری در منابع انسانی داشتهاند .نتایج فرضیه اوّل پژوهش
ما با یافتههای پژوهش کرباسی یزدی ( )1384که نشاندهنده رابطه مستقیم بین
سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی و افشای گزارش کنترلهای داخلی است،
مطابقت دارد .در ارتباط با تأیید فرضیه دوّم به این نتیجه رسیدیم که بهکارگیری
نیروی متخصص و خبره در شرکتها ،میتواند به ارائه گزارش کنترلهای داخلی کمک
کند .در ارتباط با تأیید فرضیه چهارم به این نتیجه رسیدیم که وجود مشارکت و
همفکری در انجام وظایف ،موجﺐ ارائه بهتر گزارش کنترلهای داخلی میشود .در
ارتباط با تأیید فرضیه پنجم به این نتیجه رسیدیم که بهکارگیری اطالعات و
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در آزمون فوق سطح معناداری بیشتر از  0/05است ()sig = 0.133؛ بنابراین ،این
فرضیه رد شده و نتیجه می گیریم که بین کاهش در نیروی کار و ارائه گزارش
کنترلهای داخلی ،رابطه آماری معنادار وجود ندارد.
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دستورالعمل های قوی در چگونگی انجام امور ،موجﺐ ارائه بهتر گزارش کنترلهای
داخلی میشود .نتایج فرضیه پنجم پژوهش ما با یافتههای پژوهش لی و همکاران
( )2010مرتبط است .در ارتباط با تأیید فرضیه ششم به این نتیجه رسیدیم که
حقالزحمه مناسﺐ ،میتواند به ارائه گزارش کنترلهای داخلی کمک کند .نتایج
فرضیه ششم پژوهش ما با یافتههای پژوهش اگنوا و همکاران ( )2007مرتبط است.
در ارتباط با تأیید فرضیه هفتم به این نتیجه رسیدیم که استفاده از تکنولوژی و
فناوری اطالعات در بهکارگیری وظایف توسط کارکنان ،موجﺐ ارائه بهتر گزارش
کنترلهای داخلی میشود .در ارتباط با تأیید فرضیه هشتم به این نتیجه رسیدیم که
آموزش و تشریح وظایف به کارکنان ،به ارائه بهتر گزارش کنترلهای داخلی کمک
میکند .نتیجه این فرضیه با یافتههای دویل و همکاران ( )2007که بیانکننده آموزش
وظایف به کارکنان ،تغییرات در ساختار سازمانی و فعالیتهای بازسازی است ،مطابقت
دارد .در ارتباط با تأیید فرضیه نهم به این نتیجه رسیدیم که رفع نیازهای کارکنان
(ایمنی ،سالمت کاری و  ،)...به ارائه گزارش کنترلهای داخلی کمک میکند .در
ارتباط با رد فرضیه دهم به این نتیجه رسیدیم که کاهش در نیروی کار ،در ارائه
گزارش کنترلهای داخلی تأثیرگذار نیست .نتیجه این فرضیه برخالف نتیجهای است
که در پژوهش جانستون و همکاران ( )2011آمده است که نشاندهنده تأثیر مﺜبت
مبادﻻت اعضا با اصالح نقاط ضعف گزارشگری کنترلهای داخلی است.
درمجموع با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیهها میتوان به این نتیجه رسید که
سرمایهگذاری منابع انسانی بر ارائه گزارش کنترلهای داخلی شرکتها تأثیرگذار است
و برای رسیدن به ارائه گزارش کنترلهای داخلی بهتر میتوان در منابع انسانی
سرمایهگذاری کرد.
با توجه به این موارد بر این باوریم که یافتههای تحقیق برای قانونگذاران،
سرمایهگذاران و دیگر طرفین عالقهمند حاوی پیام و نشاندهنده نقش مﺜبت پرسنل
است .امیدواریم که مطالعات آینده شواهد بیشتری در مورد اثر پرسنل ،همانند اثر
روی کیفیت گزارشدهی مالی و کنترلهای داخلی حول گزارشدهی مالی ارائه کنند.
کنترل های داخلی قوی تصدیق شده توسط پرسنل ممکن است منجر به کیفیت
گزارشدهی مالی بیشتر برای شرکتها حتی بدون داشتن نقطهضعف شود .با توجه به
تازه بود ن موضوع در کشور ،ﻻزم است سازمان بورس اوراق بهادار یک مجموعه راهنما
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برای چگونگی ارزیابی و ارائه گزارش کنترلهای داخلی توسط هیئتمدیره شرکتها،
تهیه و منتشر نماید.
با توجه به نتایج این پژوهش میتوان پیشنهادات زیر را مد نظر قرار داد :شرکتها و
مدیران آنها باید توجه داشته باشند تا زمانی که آنها کارهای منابع انسانی را بر پایه
اصول بنیادین محکم نکنند ،سیستمها و فرایندهایی را که ایجاد میکنند ناپایدار
خواهد بود و موفقیت پایدار را در پی نخواهد داشت .همچنین شرکتها باید با تقویت
اصول رهبری ،افزایش قابلیتهای سازمانی ،رفع نیازهای کارکنان از قبیل ایمنی و
سالمت کاری آنها و افزایش بهکارگیری تکنولوژی و فناوری اطالعات ،به بهرهورتر
شدن کارکنان کمک کنند .در پایان اینکه شرکتها باید فرصتهای مشارکت افراد
در وظایف و کارهای چالشانگیز و دارای ارزش افزوده را فراهم آورند.
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