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چکـیده
با توجه به اینکه افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی به احتمال زیاد محتوای اطالعاتی دارد و میتواند به شناسایی
شرکتهای با پتانسیل تقلب کمک کند ،در این مطالعه به بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با
تاکید بر نقش حسابرسان مستقل پرداخته شده است .در این مطالعه شاخص ارزیابی واکنش بازار ،بازدهی غیرعادی
تجمعی سهام بوده است و برای ارزیابی کیفیت حسابرسی به عنوان نقش نظارتی حسابرسان مستقل نیز از شاخص هزینه
حسابرسی استفاده شده است .نمونه آماری این مطالعه شامل  144شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1392تا  1398میباشد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دادند که بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
با تغییر ناگهانی و دور از انتظار قیمت سهام واکنش نشان میدهد؛ به طوری که با افزایش نقاط ضعف با اهمیت کنترل
داخلی ،بازدهی غیرعادی تجمعی سهام نیز افزایش مییابد .با این وجود نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش بازار به
افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی در شرکتهای با کیفیت حسابرسی باال ،کاهش مییابد و کیفیت حسابرسی باال
میتواند رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی تجمعی را تعدیل کند.

واژگـان کلـیدی :نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی ،واکنش بازار ،بازدهی غیرعادی تجمعی سهام ،کیفیت حسابرسی.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

کنترلهای داخلی موثر میتوانند ریسک تقلب شرکت را کاهش دهند و امکان کشف تقلب مدیران و کارکنان را فراهم
میکنند (دانلسون 1و همکاران .)2017 ،به اعتقاد حسابدار ارشد کمیسیون اوراق بهادار ایاالتمتحده 2کنترل داخلی کافی ،اولین خط
دفاعی در شناسایی و جلوگیری از خطاهای با اهمیت یا تقلب در گزارشگری مالی است (وسلی .)2019 ،3طبق ماده  404قانون
ساربنز آکسلی 4ایاالتمتحده ،حسابرس خارجی باید طی یک گزارش از کنترل داخلی شرکت ،کفایت کنترل داخلی شرکت در
گزارشگری مالی را تأیید کند و مشخص کند آیا نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی مشتریان آنها (شرکتها) وجود دارد یا خیر.
مطالعات قبلی (هامرسلی 5و همکاران2008 ،؛ کیم و پارک )2009 ،6نشان میدهند شرکتهایی که ضعف با اهمیت بیشتری در
کنترل داخلی آنها وجود دارد و این موارد توسط حسابرس گزارش میشود ،زیان بیشتری در ثروت سهامداران نسبت به
شرکتهایی که ضعف با اهمیت در کنترل داخلی آنها وجود ندارد و یا گزارش نمیشود ،متحمل میشوند .از آنجایی که افشای
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی به احتمال زیاد به عنوان شاخصی برای اینکه سرمایهگذاران در بازار سرمایه بتوانند شرکتهای
با پتانسیل تقلب را شناسایی کنند ،نقش مهمی دارند ،این موضوع انگیزهای برای انجام این تحقیق شد تا بررسی شود که واکنش
بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی چگونه است .قبل از تصویب ساربنز آکسلی ،افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
اجباری نبود ،با این وجود از جمله مواردی که الزم بود تا حسابرسان خارجی در ارتباط با مشتریان خود گزارش کنند ،نقض در
کنترلهای داخلی ،مشکالت مربوط به اعتبار و قابلیت اطمینان صورتهای مالی و سایر موارد مرتبط با مدیریت بود .مشخص شده
است که گزارش رویدادهای کنترل داخلی ،محتوای اطالعاتی دارد .به طور مثال ،ویسنانت 7و همکاران ( )2003نشان دادند که
بازدهی غیرعادی تجمعی در طی سه روز تا پنج روز بعد از افشای رویدادهای مربوط به ضعف کنترل داخلی ،منفی میشود.
همچنین ،هامرسلی و همکاران ( )2008دریافتند که ویژگیهای ضعف با اهمیت کنترل داخلی که به طور داوطلبانه افشا میشود،
دارای محتوای اطالعاتی برای سرمایهگذاران عمومی است .از جمله ویژگیهایی که آنها شناسایی کردهاند ،شدت ضعف با اهمیت
کنترل داخلی ،نتیجهگیری مدیریت در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی ،سهولت حسابرسی کنترلها و مبهم بودن افشای اطالعات
است .بعالوه ،کیم و پارک ( )2009نشان دادند که وقتی شرکتها کمبودهای کنترل داخلی خود را افشا میکنند ،در زمان افشا،
بازدهی غیرعادی سهام به طور منفی با تغییرات در نااطمینانی بازار ارتباط دارد .همچنین لوپز 8و همکاران ( ،)2009استدالل
میکنند که یک نظر حسابرسی نامطلوب در مورد کنترلهای داخلی ،به طور قابل توجهی با ارزیابی سرمایهگذاران در مورد ریسک
باالتر از اظهار غلط در صورتهای مالی و تجدید ارزیابی صورتهای مالی در آینده ،عدم تقارن اطالعاتی باالتر ،شفافیت کمتر در
صورتهای مالی ،درخواست حق ریسک باالتر و هزینه سرمایه بیشتر ،پایداری پایین سود و قابلیت کمتر پیشبینی سود همراه
است .این استدالل ها حاکی از آن است که بازار نسبت به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی ،واکنش نشان میدهد ،چراکه گزارش
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی شرکتها توسط حسابرس مستقل ،محتوای اطالعاتی برای سرمایهگذاران دارد ،با این حال در
داخل ایران مطالعه ای که بتواند شواهد کافی و محکمی در این خصوص ارائه دهد وجود ندارد و به دلیل این شکاف مطالعاتی در
این تحقیق یکی از ابعاد تحقیق حاضر بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .انتظار بر آن است که فعاالن و سرمایهگذاران بازار سرمایه ،نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی را
به طور منفی ارزیابی کنند.
از سویی این مطالعه برای توسعه بیشتر پژوهش قصد دارد نقش نظارتی حسابرسان مستقل را در این زمینه نیز مورد بررسی
قرار دهد .طبق دستورالعمل کنترلهای داخلی ،حسابرس مستقل وظیفه افشای ضعف در ساختار کنترلهای داخلی را عهدهدار
است .انتظار میرود تفسیر سرمایهگذاران از نقاط ضعف افشا شده در گزارش حسابرسی ،تحت تاثیر نقش نظارتی حسابرس مستقل
و کیفیت حسابرسی قرار گیرد .بر اساس ادبیات (واتز و زیمرمن1986 ،9؛ دی آنجلو ،)1981 ،10حسابرس دو نقش با ارزش در بازار
سرمایه دارد ،نقش اطالعاتی و نقش اطمینان بخشی .چگونگی ایفای این نقشها توسط حسابرس ،تعیینکننده نظارت با کیفیت
حسابرس است .حسابرسان ،صورتهای مالی و سیستم حسابداری و کنترلهای داخلی را به صورت مستقل رسیدگی و تایید
میکنند .از این رو نظارت حسابرس به افشاهای انجام شده اعتبار بخشیده و سبب کاهش هزینههای نمایندگی میشود که همین
موضوع میتواند واکنش بازار به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی را تعدیل کند (عبادی نقرلو و حسینزاده.)1398 ،
بنابراین با توجه به اینکه نظارت موثر حسابرسان مستقل میتواند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد و از طرفی افشای نقاط ضعف
با اهمیت کنترلهای داخلی نیز در گزارش حسابرسی لحاظ میشود ،یکی دیگر از ابعاد تحقیق حاضر بررسی نقش تعدیلی نظارت
حسابرسان مستقل در زمینه واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی است .انتظار بر آن است که نظارت حسابرسان
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مستقل و تالش بیشتر آنها در شرکت که با حقالزحمه حسابرسی باالتر همراه است ،منجر به کاهش تاثیر نقاط ضعف با اهمیت
کنترل داخلی بر بازدهی غیرعادی سهام تجمعی به عنوان شاخصی برای واکنش بازار شود.
این مطالعه چندین پیامد مهم دارد؛ اول اینکه در این مطالعه با این استدالل که افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی،
محتوای اطالعاتی برای سرمایهگذاران عمومی و کاربران اطالعات گزارشهای شرکتها دارد ،قصد دارد واکنش بازار به نقاط
ضعف با اهمیت کنترل داخلی افشا شده را مورد بررسی قرار دهد و به این منظور از بازدهی غیرعادی تجمعی به عنوان شاخصی از
واکنش بازار که در قیمت سهام نمایان میشود ،استفاده کرده است .در بین مطالعات داخلی ،این اولین مطالعهای است که به
موضوع کنترلهای داخلی از این زاویه نگریسته است و نتایج آن میتواند آگاهی و بینش جدیدی در زمینه کنترل داخلی شرکت
برای مدیران و حسابرسان داخلی شرکت و واحد کنترل داخلی ایجاد کند.
بعالوه در این مطالعه با استفاده از نقش نظارتی حسابرسان مستقل به عنوان یک متغیر تعدیلگر ،تالش میشود تا نشان داده
شود که آیا سرمایهگذاران ،حسابرسی با کیفیت و تالش بیشتر حسابرسان را مطلوب ارزیابی میکنند یا خیر و آیا این مکانیسم
نظارتی میتواند اطمینان سرمایهگذاران را برای کاهش تقلب در شرکت به وجود آورد و منجر به تضعیف واکنش منفی به نقاط
ضعف با اهمیت کنترلی داخلی شود یا خیر .نتایج این بررسی میتواند برای مقامات نظارتی و قانونگذاران منشورهای حسابرسی،
بسیار مفید بوده؛ چراکه از میزان ارزیابی سرمایهگذاران در خصوص نقش نظارتی خود آگاهی پیدا کرده و میتوانند با تنظیم مقررات
جدید به بهبود سازوکارهای نظارتی خود بپردازند.

 -2پیشینه پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

خرم آبادی و همکاران ( )1399تحقیقی در زمینه اولویتبندی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی انجام دادند و
نشان دادند که ویژگیهای حسابرس داخلی مهمترین عامل در ارزیابی اثربخش کنترل داخلی است .سپس ساختار هیئت مدیران،
ویژگیهای حسابرس مستقل و عوامل فرایندی در رتبههای بعدی اهمیت قرار گرفتهاند .همچنین ساختار مالکیت ،کماهمیتترین
معیار در این زمینه است .جامعی و همکاران ( )1399تحقیقی در زمینه بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حقالزحمه
حسابرسی انجام دادهاند و نشان دادند که بین ضعف کنترل داخلی و حقالزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و
ارتباطات سیاسی شرکت ،رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حقالزحمه حسابرسی را تضعیف میکند .شکرخواه و همکاران ()1399
تحقیقی در زمینه بررسی نقش حسابرسان مستقل در کاهش ریسک تقلب انجام دادند و نشان دادند که رابطه منفی معنادار بین
تالش حسابرس ،دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس با ریسک تقلب وجود دارد .این نتایج نشان میدهد که فرآیند
حسابرسی میتواند ریسک تقلب را کاهش دهد .عبادی نقرلو و حسینزاده ( )1398تحقیقی در زمینه بررسی تاثیر افشا نقاط ضعف
کنترل های داخلی بر هزینه سرمایه سهام عادی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی انجام دادند و نشان دادند که افشا ضعف در
کنترلهای داخلی ،نقش مهمی در هزینه سرمایه شرکت دارد و کیفیت حسابرسی میتواند تاثیر این متغیر بر افزایش هزینه سرمایه
را تضعیف کند .رضایی و همکاران ( ) 1398تحقیقی در زمینه بررسی رابطه بین فشار جو روانی بازارا با بازده غیرعادی سهام و بازده
غیرعادی انباشته انجام دادهاند و نشان دادند که فشار جو روانی بازار تاثیر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام و بازده
غیرعادی تجمعی سهام دارد .ابراهیمی کردلر ( )1397تحقیقی در زمینه بررسی تاثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و
ارزش شرکت انجام دادند و نشان دادند که نقاط ضعف کنترلهای داخلی تاثیر منفی و معناداری بر ارزش بازار شرکت و عملکرد
شرکت دارد .همچنین ،نقاط ضعف کنترلهای داخلی تاثیر منفی بر رابطه سود و ارزش شرکت دارد .ملکیان و همکاران ()1397
تحقیقی در زمینه تاثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی انجام دادند و نشان دادند که استقالل حسابرس تاثیر
معناداری بر ضعف کنترلهای داخلی ندارد.
سای و هوانگ )2020( 1تحقیقی در زمینه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و واکنش بازار به اعالن دادخواست تقلب انجام
دادند و با استفاده از  465مشاهده (سال-شرکت) در آمریکا از شرکتهایی که طرح دعوی عمومی داشتهاند از سال  2000تا ،2018
نشان میدهند که کاهش در قیمت سهام ،به طور معناداری برای شرکتهای دارای نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی ،بیشتر
است .یافتههای فوقالذکر نشان میدهد که نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی برای سرمایهگذاران عمومی و فعاالن بازار سرمایه
ارزش پیشبینی دارد .آدهیکاری 2و همکاران ( )2020تحقیقی در زمینه پاسخ بازار به افشای ضعف کنترل داخلی حسابرسی انجام
دادند .این موضوع برای دورههای زمانی تحت پوشش استاندارد حسابرسی شماره  2و استاندارد حسابرسی شماره  5مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد هیچ واکنش منفی قابل توجهی در بازار نسبت به افشای حسابرسیهای نامطلوب
گزارشگری مالی کنترل داخلی در دوره استاندارد حسابرسی شماره  2وجود نداشت .با این حال ،مشخص شد که بازارها برای افشای
اولین گزارش حسابرسیهای نامطلوب گزارشگری مالی کنترل داخلی پس از تصویب استاندارد حسابرسی شماره  ،5واکنش نشان
میدهند .چانگ 3و همکاران ( )2019تحقیقی در زمینه تاثیر ویژگیهای حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر عملیات و
1. Tsai and Huang
2. Adhikari
3. Chang
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انطباق را انجام دادند و با استفاده از دادههای منحصربهفرد از تایوان ،ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و نقض کنترل داخلی در
عملیات و انطباق شرکت را بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که یک تیم حسابرسی داخلی بزرگتر میتواند عملکرد
حسابرسی داخلی را برای هر دو مورد عملیات و انطباق افزایش دهد ،در حالی که صالحیت حسابرس داخلی فقط با اثربخشی
کنترل داخلی بر انطباق ارتباط دارد .لوبو 1و همکاران ( )2017تحقیقی در زمینه ارتباط بین افشا ضعف با اهمیت در کنترل داخلی و
ریسک سقوط قیمت سهام را انجام دادند .این مطالعه استدالل میکند که شرکتهای با نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی ،دقت
پایینتری در گزارشگری مالی دارند و این دقت پایین در گزارشگری باعث افزایش پنهانکاری اخبار بد توسط مدیران میشود و
عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران افزایش مییابد و در نتیجه احتمال ریسک سقوط قیمت سهام افزایش مییابد.
نتایج این مطالعه از استدالل ارئه شده حمایت کرد و نشان داد که نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی منجر به افزایش ریسک
سقوط قیمت سهام میشود .قوش 2و همکاران ( )2017تحقیقی در زمینه بازده سهام در دراز مدت پس از افشای کنترل داخلی
انجام دادهاند .در این مطالعه بررسی شده است که آیا سرمایهگذاران نسبت به اعالم نقاط ضعف در افشای کنترل داخلی واکنش
نشان میدهند یا خیر .مطابق با فرضیه واکنش کمتر از حد ،مشخص شد در حدود تاریخ افشا ،یک واکنش غیرعادی در بازار سهام
رخ میدهد .بعالوه مشخص شد که یک بازده غیرعادی تجمعی منفی در طول یک دوره اندازهگیری یک ساله ایجاد میشود .با در
نظر گرفتن اطالعات مربوط به نقاط ضعف با اهمیت موجود و آینده در کنترلهای داخلی ،برآورد این مطالعه از بازده غیرعادی
تجمعی منفی بین  10تا  13درصد متغیر است .جی )2017( 3تحقیقی در زمینه تاثیر کیفیت کنترل داخلی و تغییرات آن بر
حقالزحمه حسابرسی انجام دادند و نشان دادند که شرکتهای دارای کنترل داخلی ضعیف ،حقالزحمه باالتری را برای حسابرسی
پرداخت میکنند .به عبارتی ضعیف شدن کنترل داخلی منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی به مقدار چشمگیری میشود.
همچنین هزینه نمایندگی این رابطه را تقویت میکند .رضوی عراقی و لشگری )2017( 4تحقیقی در زمینه تأثیر نقاط ضعف کنترل
داخلی بر ریسک سقوط قیمت سهام آتی انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که ضعفهای اساسی در کنترل داخلی تأثیرات
مثبت و قابلتوجهی بر ریسک سقوط قیمت سهام آتی دارد .آلبرینگ 5و همکاران ( )2016تحقیقی در زمینه هزینههای غیرمنتظره
حسابرسی و پیشبینی ضعف با اهمیت در کنترل داخلی را انجام دادند .این مطالعه با هدف بررسی این موضوع که آیا هزینههای
حسابرسی غیرمنتظره سال گذشته به پیشبینی ضعف با اهمیت کنترل داخلی تحت ماده  404قانون ساربنز آکسلی در سال جاری
کمک میکند یا خیر ،انجام شده است .نتایج این مطالعه نشان داد که هزینههای حسابرسی غیرمنتظره به طور معناداری با ضعف با
اهمیت در کنترل داخلی طبق ماده  404قانون ساربنز آکسلی مرتبط است و میتواند به پیشبینی نقاط ضعف با اهمیت کنترل
داخلی کمک کند که برای سرمایهگذاران و کاربران صورتهای مالی بسیار مفید است .رودنهویز )2014( 6تحقیقی در زمینه بررسی
واکنش بازار به افشای ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی انجام داده است .در این مطالعه نمونهای شامل  741مشاهدات ساالنه بین
سالهای  2011و  2014استفاده شده است .فرض شده است که واکنش بازار برای افشای پروندههای تسریع شده در مقایسه با
افشای پروندههای تسریع نشده کمتر است .با این حال هیچ رابطه معناداری بین افشای پروندههای تسریع شده و بازده غیرعادی و
همچنین بین پروندههای تسریع نشده و بازده غیرعادی پیدا نشد .این یافته را میتوان با این احتمال توضیح داد که سرمایهگذاران
در درک کامل پیامدهای مربوط به افشاگری مشکل دارند .بعالوه ،فرض شده است بازدهی غیرعادی هنگامی مثبت خواهد شد که
حسابرس در مورد ارزیابی مدیریت در مورد کنترلهای داخلی ،نظر غیرمقبول را صادر کند .نتایج نشان داد که بین اظهارنظر
حسابرسان و بازده غیرعادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این شواهد این فرضیه را تأیید میکند که بازار در مورد افشای نقاط
ضعف با اهمیت کنترل داخلی که شامل نظر فاقد صالحیت یا غیرمقوبل حسابرس است ،واکنش مثبتی نشان میدهد.

 -3فرضیهها
با توجه به مسئله تحقیق و مبانی مطرح شده ،فرضیههای تحقیق به صورت زیر تبیین میشوند:
 -1نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی رابطه معناداری با بازدهی غیرعادی تجمعی سهام دارد.
 -2هزینههای حسابرسی رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی تجمعی سهام را تعدیل میکند.

 -4روش پژوهش
در این مطالعه با استفاده از نمونهای شامل  144شرکت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به
معیارهای از پیش تعیین شده ،انتخاب شدهاند و با روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره به آزمون فرضیهها پرداخته شده است.
اطالعات مورد نیاز متغیرها برای سالهای  1392تا  1398از بانکهای اطالعاتی اینترنتی شامل آرشیو بورس اوراق بهادار تهران،
1. Lobo
2. Ghosh
3. Ji
4. Razavi Araghi & Lashgari
5. Albring
6. Rodenhuis
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مرکز پردازش اطالعات مالی ایران و وبسایت کدال گردآوری شده است .تکنیک اقتصادسنجی به کار رفته نیز مبتنی بر دادههای
ترکیبی ،استفاده از روش پانل حداقل مربعات معمولی ایستا بوده است.
برای آزمون فرضیه اول از مدل آماری ( )1استفاده شده است:
CAR it = α + β1 ICMWit + β2 LnTAit + β3 ProbZit + β4 ROAit + β5 LIQit + β6 DAit + β7 NEGit
مدل )(1
+ β8 CEO − changeit + β9 Big it + β10 Restat it + εit

برای آزمون فرضیه دوم نیز از مدل آماری ( )2به شرح زیر استفاده شده است:
CAR it = α + β1 ICMWit + β2 Logfeeit + β3 LogfeeDit ∗ ICMWit + β4 LnTAit + β5 ProbZit
+ β6 ROAit + β7 LIQit + β8 DAit + β9 NEGit + β10 CEO − changeit + β11 Big it
مدل )(2
+ β12 Restat it + εit
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در این مدلها نمادهای به کار رفته ،معرف متغیرها مورد استفاده ،به شرح زیر هستند:
 ،CARبازده غیرعادی تجمعی (متغیر وابسته)
 ،ICMWنقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی (متغیر مستقل)
 ،LnTAاندازه شرکت (متغیر کنترلی)
 ،ProbZریسک ورشکستگی (متغیر کنترلی)
 ،ROAسودآوری (متغیر کنترلی)
 ،LIQنقدینگی (متغیر کنترلی)
 ،DAنسبت بدهی (متغیر کنترلی)
 ،NEGزیان (متغیر کنترلی)
 ،CEO-changeتغییر در مدیرعامل (متغیر کنترلی)
 ،Bigاندازه حسابرس (متغیر کنترلی)
 ،Restatتجدید ارزیابی صورتهای مالی (متغیر کنترلی)
 ،Logfeeهزینههای حسابرسی (متغیر کنترل)
 ،LogfeeDمتغیر ساختگی هزینههای حسابرسی (متغیر تعدیلگر)
 iنماد مقاطع و  tنماد سالهای آماری و  εنماد جزء اخالل مدل میباشند.
نحوه اندازهگیری متغیرها نیز به شرح زیر است:
بازده غیرعادی تجمعی با نماد  :CARبازده غیرعادی تجمعی شاخصی برای بررسی واکنش بازار است که با استفاده از مدل
( )3اندازهگیری میشود (رضایی و حیدرزاده:)1393 ،
12

مدل )(3

CAR it = (∑(1 + AR it )) − 1
t=1

در این رابطه
 :Ritبازده ماهانه سهام است که با استفاده از مدل ( )4محاسبه میشود.
مدل )(4

در این رابطه  p1قیمت سهام در ابتدای دوره و  p0قیمت سهام در ابتدای دوره است.
 :Rmtبازده ماهانه بازار است که با استفاده از مدل ( )5محاسبه میشود.
مدل )(5

در این رابطه  Imtشاخص بورس در ابتدای دوره و  Imt-1شاخص بورس در ابتدای دوره است.
 :ARitبازده غیرعادی ماهانه سهام که با استفاده از مدل ( )6محاسبه میشود.
مدل )(6

p1 − p0
p0

𝐼𝑚𝑡 − 𝐼𝑚𝑡−1
𝐼𝑚𝑡−1

= R it

= 𝑡𝑚𝑅

AR it = R it − R mt

نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با نماد  :ICMWنقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی از گزارش حسابرسان مستقل به
دست میآید .طبق چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  1391به
27
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بعد حسابرس مستقل شرکت وظیفه داشته است تا کنترلهای داخلی شرکت را بررسی و مواردی که نشاندهنده عدم رعایت کنترل
داخلی است را در گزارش خود افشا کند؛ لذا ،تمرکز مطالعه بر بندهای ذیل مسئولیتهای قانونی گزارش حسابرس است .منظور از
ضعفهای با اهمیت ،ضعفهایی است که حسابرس در گزارش خود به آن اشاره میکند مثل ضعفهای موجود در حسابهای
دریافتنی ،مالیات ،داراییها ،موجودی کاال یا مواردی که به تصمیمات هیئتمدیره مربوط است و در سطح حسابهای شرکت یا در
سطح خود شرکت این ضعفها وجود دارند .با توجه به این موضوع اگر حداقل یک ضعف در کنترل داخلی شرکت در سال مورد
بررسی ،افشا شده باشد ،این متغیر ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر میگیرد (حاجیها و همکاران1396 ،؛ ملکیان و
همکاران.)1397 ،
هزینههای حسابرسی با نماد  :Logfeeهزینههای حسابرسی به عنوان شاخصی برای نقش نظارتی و با کیفیت حسابرس
مستقل است .طبق ادبیات (کویب و آلمولهیم )2019 ،1تالش حسابرس میتواند با تعداد روزهایی که تیم حسابرسی برای تکمیل
کل مراحل حسابرسی از جمله برنامهریزی حسابرسی ،کار میدانی و بررسی و یا هزینههای حسابرسی صرف میکند ،منعکس شود.
هزینههای حسابرسی باالتر نشاندهنده تالش حسابرسان و کیفیت حسابرسی باالتر است (کویب و آلمولهیم .)2019 ،در این
مطالعه بر ای اینکه نقش تعدیلگر متغیر هزینه حسابرسی به عنوان شاخصی برای نقش نظارتی حسابرسان مستقل ،ارزیابی شود ،از
یک متغیر ساختگی هزینههای حسابرسی ( )LogfeeDبدین صورت استفاده میشود؛ اگر لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی
باالتر از میانه دادههای آن در صنعت باشد ،ارزش یک و در غیر اینصورت ارزش صفر میگیرد.
نحوه اندازهگیری متغیرهای کنترلی نیز به شرح زیر است:
اندازه شرکت با نماد  :LnTAلگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت
ریسک ورشکستگی با نماد  :ProbZبرای اندازهگیری این متغیر از الگوی زیمسکی )1984( 2استفاده شده است .این الگو به
صورت مدل ( )7بیان شده است (مقدم و تقی مالیی:)1392 ،
مدل )(7

Z = −4.3 − 4.5X1 + 5.7X2 + 0.004X3

در این رابطه X1 :برابر با سود خالص به مجموع دارایی؛  X2برابر با کل بدهی به کل دارایی و  X3برابر با دارایی جاری به
بدهی جاری است .اگر  Zمحاسباتی بزرگتر از  0/5باشد ،احتمال ورشکستگی وجود دارد و ارزش یک میگیرد و اگر کوچکتر از
 0/5باشد ،شرکت سالم است و ارزش صفر میگیرد.
سودآوری با نماد  :ROAنسبت سود خالص به مجموع دارایی
نقدینگی با نماد  :LIQنسبت دارایی جاری به بدهی جاری
نسبت بدهی با نماد  :DAنسبت کل بدهی به کل دارایی
زیان با نماد  :NEGمتغیر ساختگی به این صورت که اگر سود سال مالی مورد بررسی ،منفی باشد ،ارزش  1و در غیر این
صورت ارزش صفر میگیرد.
تغییر در مدیرعامل با نماد  :CEO-changeمتغیر ساختگی به این صورت که اگر در سال مالی مورد بررسی مدیرعامل تغییر
کرده باشد ،ارزش  1و در غیر این صورت ارزش صفر میگیرد.
اندازه حسابرس با نماد  :Bigمتغیر ساختگی به این صورت که اگر موسسه حسابرسی شرکت ،سازمان حسابرسی یا مفید راهبر
باشد ،ارزش  1و در غیر این صورت ارزش صفر میگیرد.
تجدید ارزیابی صورتهای مالی با نماد  :Restateمتغیر ساختگی به این صورت که اگر صورتهای مالی در سال مالی مورد
بررسی تجدید ارزیابی شده باشد ،ارزش  1و در غیر این صورت ارزش صفر میگیرد.

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4آمار توصیفی
در جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای کمّی گزارش شده است.
عالوه بر این متغیرهای کمّی در این مطالعه چندین متغیر ساختگی نیز استفاده شدهاند که فقط با ارزش دو پیامدی یک و صفر
مشخص شدهاند؛ فراوانی و درصد فراوانی ارزشهای صفر و یک این متغیرها در جدول ( )2گزارش شده است.

1. Kouaib & Almulhim
2. Zmijewski
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای کمّی

نام متغیر

تعداد مشاهدات

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

بازده غیرعادی تجمعی
اندازه شرکت
سودآوری
نقدینگی
نسبت بدهی
هزینههای حسابرسی

1008
1008
1008
1008
1008
1008

0/064
14/724
0/130
1/607
0/571
7/485

-0/005
14/465
0/111
1/345
0/563
7/319

5/227
20/183
0/652
22/319
1/579
11/429

-1/991
10/532
-0/540
0/209
0/036
2/708

7/304 1/201
3/478 0/680
4/055 0/352
77/769 6/928
3/786 0/319
4/143 0/758
منبع :یافتههای پژوهش

درصد فراوانی ارزش یک
34/52
49/50
7/93
13/98
32/93
24/20
6/74
منبع :یافتههای پژوهش

 -2-4آزمون اختالف میانگین
در این بخش آزمون اختالف میانگین برای بازدهی غیرعادی تجمعی در بین شرکتهایی که حداقل یک ضعف در کنترل
داخلی شرکت در سال مورد بررسی ،داشتهاند ،در مقابل سایر شرکتهایی که نقاط ضعف با اهمیت نداشتهاند ،انجام شده است.
نتیجه این آزمون در جدول ( )3گزارش شده است.
جدول  -3آزمون اختالف میانگین

بازدهی غیرعادی تجمعی
تعداد مشاهدات

شرکتهای بدون نقاط ضعف
با اهمیت در کنترل داخلی
0/021
660

شرکتهای دارای نقاط ضعف
با اهمیت در کنترل داخلی
0/145
348

اختالف
میانگین
-0/124
مجموع

احتمال خطای
آماره t
آماره
0/009
-2/586
1008
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نام متغیر
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
ساختگی هزینههای حسابرسی
ریسک ورشکستگی
زیان
تغییر در مدیرعامل
اندازه حسابرس
تجدید ارزیابی صورتهای مالی

جدول  -2فراوانی متغیرهای ساختگی
فراوانی ارزش یک
تعداد مشاهدات
348
1008
499
1008
80
1008
141
1008
332
1008
244
1008
68
1008

انحراف
معیار
0/724
1/661
0/152
1/354
0/204
1/104

چولگی

کشیدگی

نتیجه این آزمون نشان میدهد که میانگین بازدهی غیرعادی تجمعی دو گروه شرکتهای مورد بررسی یعنی شرکتهای
دارای نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی و شرکتهای بدون نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی ،اختالف معناداری با
یکدیگر دارد .همچنین مشخص میشود که مقدار میانگین بازدهی غیرعادی تجمعی شرکتهای دارای نقاط ضعف با اهمیت در
کنترل داخلی بیشتر از میانگین بازدهی غیرعادی تجمعی شرکتهای بدون نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی است که این
موضوع حاکی از واکنش بازار به گزارش نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی است.

 -3-4آزمونهای تشخیصی
در ابتدا با استفاده از آزمون چاو و آماره  Fلیمر به انتخب بین رگرسیون ترکیب شده یا رگرسیون دارای اثرات پرداخته میشود .در
صورت انتخاب رگرسیون دارای اثرات با استفاده از آزمون هاسمن و آماره کای اسکوار به انتخاب رگرسیون دارای اثرات تصادفی یا
رگرسیون دارای اثرات ثابت پرداخته میشود .نتایج این آزمونها در جدول ( )4گزارش شده است.
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جدول  -4آزمونهای تشخیصی
آزمون چاو
مدل آماری
مدل آماری ()1
مدل آماری ()2

آماره  Fلیمر
1/328
1/312

مدل آماری
مدل آماری ()1
مدل آماری ()2

آماره  χاسکوار
60/698
62/590

خطای آماره
0/010
0/013
آزمون هاسمن
خطای آماره
0/000
0/000

نتیجه آزمون
مدل با اثرات مناسب است.
مدل با اثرات مناسب است.
نتیجه آزمون
مدل با اثرات ثابت مناسب است.
مدل با اثرات ثابت مناسب است.
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با توجه به این نتایج میتوان دریافت که برای برآورد هر دو مدل آماری ،رگرسیون با اثرات ثابت مناسب است.

 -4-4برآورد نهایی مدلهای آماری
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نتیجه برآورد مدل آماری ( )1با استفاده از رگرسیون اثرات ثابت در جدول ( )5گزارش شده است.
طبق یافتهها ،فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی رابطه معناداری با بازدهی غیرعادی
تجمعی سهام دارد ،در سطح اطمینان  %95پذیرفته میشود .از بین متغیرهای کنترلی نیز ،ضرایب متغیرهای ریسک ورشکستگی،
سودآوری ،نسبت بدهی ،زیان ،اندازه حسابرس و تجدید ارزیابی صورتهای مالی ،به لحاظ آماری معنادار هستند ولی ضرایب
متغیرهای اندازه شرکت ،نقدینگی و تغییر در مدیرعامل ،به لحاظ آماری معنادار نیستند.
جدول  -5برآورد مدل آماری ()1
روش :پانل حداقل مربعات تعمیمیافته ( )EGLSبا اثرات ثابت
تعداد مشاهدات1008 :

تعداد مقاطع144 :
تعداد سالهای آماری7 :
متغیر توضیحی
عرض از مبدأ
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
اندازه شرکت
ریسک ورشکستگی
سودآوری
نقدینگی
نسبت بدهی
زیان
تغییر در مدیرعامل
اندازه حسابرس
تجدید ارزیابی صورتهای مالی
آماره F
احتمال خطای آمارهF

ضریب
-2/132
0/156
0/120
0/378
1/983
-0/028
0/350
-0/232
0/023
-0/189
-0/138
1/723
0/000

خطای استاندارد
1/307
0/059
0/094
0/130
0/532
0/019
0/164
0/073
0/040
0/061
0/054
ضریب تعیین
مقدار دوربین واتسن

آماره t
-1/630
2/615
1/278
2/910
3/725
-1/469
2/127
-3/160
0/579
-3/098
-2/526

احتمال خطا
0/103
0/009
0/201
0/003
0/000
0/142
0/033
0/001
0/562
0/002
0/011
0/235
2/146
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نتیجه برآورد مدل آماری ( )2با استفاده از رگرسیون اثرات ثابت در جدول ( )6گزارش شده است.
طبق یافتهها ،فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه هزینههای حسابرسی رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی
غیرعادی تجمعی سهام را تعدیل میکند ،در سطح اطمینان  %99پذیرفته میشود.
همچنین در این جدول مشاهده می شود که ضریب نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی همچنان معنادار و مثبت است ،اما
ضریب هزینههای حسابرسی معنادار نمیباشد.
از بین متغیرهای کنترلی نیز ،ضرایب متغیرهای ریسک ورشکستگی ،سودآوری ،نسبت بدهی ،زیان ،اندازه حسابرس و تجدید
ارزیابی صورتهای مالی ،به لحاظ آماری معنادار هستند ولی ضرایب متغیرهای اندازه شرکت ،نقدینگی و تغییر در مدیرعامل ،به
لحاظ آماری معنادار نیستند که همانند مدل برآوردی ( )1است و حاکی از استحکام نتایج است.
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تعداد مقاطع144 :
تعداد سالهای آماری7 :

ضریب
-0/044
0/151
0/047

خطای استاندارد
0/975
0/054
0/033

آماره t
-0/045
2/783
1/436

احتمال خطا
0/963
0/005
0/151

-0/115

0/028

-4/049

0/000

-0/059
0/363
2/894
-/020
0/607
-0/180
-0/0003
-0/219
-0/096
-0/216
2/654
0/000

0/065
0/073
0/257
0/019
0/082
0/058
0/027
0/079
0/057
0/054

-0/905
4/937
11/222
-1/093
7/367
-3/059
-0/013
-2/741
-1/679
-4/001

ضریب تعیین
مقدار دوربین واتسن

0/365
0/000
0/000
0/274
0/000
0/002
0/988
0/006
0/093
0/000
0/369
2/122
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 -5بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تاکید بر نقش حسابرسان مستقل بوده است .با
توجه به این هدف شاخص ارزیابی واکنش بازار ،بازدهی غیرعادی تجمعی سهام بوده است .برای عملیاتی کردن نقاط ضعف با
اهمیت کنترل داخلی نیز از یک متغیر دو پیامدی صفر و یک استفاده شده است که شرکتهای بدون افشای نقاط ضعف با اهمیت
کنترل داخلی در گزارش حسابرس و شرکتهای با حداقل یک ضعف با اهمیت در کنترل داخلی که در گزارش حسابرس افشا شده
است را از یکدیگر تفکیک کرده است .نقش حسابرسان مستقل نیز تاکید بر کیفیت حسابرسی و نظارت موثر حسابرسان مستقل
داشته است و با هزینه حسابرسی که میزان تالش حسابرسان را نشان میدهد ،ارزیابی شده است .در این مطالعه نمونهای مشتمل
بر  144شرکت انتخاب شد و اطالعات مورد نیاز آنها برای سالهای  1392تا  1398گردآوری شد و با استفاده از این اطالعات به
آزمون فرضیهها پرداخته شد .نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها نشان داد که با افزایش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی که
در گزارش حسابرس افشا میشود ،بازدهی غیرعادی تجمعی سهام افزایش مییابد که حاکی از واکنش بازار به رویدادهای کنترل
داخلی است و نشان میدهد که در بازار سرمایه ایران ،افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی محتوای اطالعاتی دارد و
سرمایهگذاران پیامدهای مربوط به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی را اینگونه ارزیابی میکنند که احتمال اظهار غلط و یا
شفافیت پایین در صورتهای مالی وجود دارد و در نتیجه قیمت سهام تغییرات دور از انتظار خواهد داشت .این نتیجه با یافتههای
قوش و همکاران ( ،)2017آدهیکاری و همکاران ( )2020و سای و هوانگ ( )2020همراستا است.
بعالوه نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش بازار به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی در شرکتهای با کیفیت
حسابرسی باال ،کاهش مییابد و کیفیت حسابرسی باال میتواند رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی
تجمعی را تعدیل کند؛ چراکه کیفیت حسابرسی به معنای وجود نظارت موثر حسابرسان مستقل بر شرکت است که ریسک عدم
شفافیت یا اظهار غلط در صورتهای مالی را کاهش میدهد و نگرانی برای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی افشا شده ،کمتر
میشود و در نتیجه قیمتهای دور از انتظار سهام نیز کاهش مییابد.
با توجه به این یافتهها میتوان پیشنهادهای کاربردی زیر را ارائه داد:
 -1به مدیران شرکتها توصیه میشود نسبت به افزایش کیفیت واحد کنترل داخلی و رفع نقاط ضعف موجود ،اقدامات الزم را
انجام دهند.

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی  ،)18پاییز 1400

متغیر توضیحی
عرض از مبدأ
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
هزینههای حسابرسی
هزینههای حسابرسی× نقاط ضعف با
اهمیت کنترل داخلی
اندازه شرکت
ریسک ورشکستگی
سودآوری
نقدینگی
نسبت بدهی
زیان
تغییر در مدیرعامل
اندازه حسابرس
تجدید ارزیابی صورتهای مالی
وقفه متغیر وابسته
آماره F
احتمال خطای آمارهF

جدول  -6برآورد مدل آماری ()2
روش :پانل حداقل مربعات تعمیمیافته ( )EGLSبا اثرات ثابت
تعداد مشاهدات864 :
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 -2به کارکنان واحد کنترل داخلی شرکتها توصیه میشود که ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار در خصوص کنترل داخلی را رعایت کنند.
 -3به قانونگذاران توصیه میشود با بازنگری قوانین و وضع قوانین مناسب ،شرکتها را ملزم به اصالح وضعیت واحد کنترل
داخلی خود نمایند.
 -4به سرمایهگذاران توصیه میشود که با توجه به احتمال وجود بازدهی غیرعادی منفی سهام در شرکتهای با نقاط ضعف با
اهمیت در کنترل داخلی ،با مطالعه و بررسی دقیق گزارش حسابرس ،در شرکتهایی که نقاط ضعف با اهمیت ندارد ،سرمایهگذاری
کنند.
 -5به قانونگذاران گزارشگری مالی و رویههای حسابداری در ایران توصیه میشود تا الزامات فعلی افشای نقاط ضعف با
اهمیت کنترل داخلی را تقویت کنند.
همچنین با محققان آتی پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 -1به محققان آتی توصیه میشود در مطالعات بعدی سایر شاخصهای واکنش بازار از جمله میزان جذب سرمایهگذاران نهادی
را در ازای افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی مورد ارزیابی قرار دهند.
 -2پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی مکانیسمهای حاکمیت شرکتی داخلی از جمله نقش کمیته حسابرسی و هیئتمدیره
موثر در تعدیل رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و واکنش بازار مورد بررسی قرار گیرد.

منابع
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.1
.2

.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10

ابراهیمی کردلر ،علی؛ حسنبیگی ،وحید؛ و غواصی کناری ،محمد؛ ( ،)1397بررسی تاثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر
عملکرد و ارزش شرکت ،دانش حسابداری مالی.68-45 :)18/3(5 ،
جامعی ،رضا؛ کولی وند ،زهره؛ محمدی کالره ،نیلوفر؛ ( ،)1399بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حقالزحمۀ حسابرسی
با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهشهای حسابداری مالی:)43/2(12 ،
.114-99
حاجیها ،زهره؛ اورادی ،جواد؛ و صالح آبادی ،مهری؛ ( ،)1396ضعف در کنترلهای داخلی و تاخیر در گزارش حسابرس،
حسابداری مالی.96-78 :)33(9 ،
خرم آبادی ،مهدی؛ حساس یگانه ،یحیی؛ برزیده ،فرخ؛ و صالحی قدیانی ،جمشید؛ ( ،)1399تبیین و اولویتبندی عوامل مؤثر
بر ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفتهشدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی ،پژوهشهای
حسابداری مالی.82-57 :)43/1(12 ،
رضایی ،فرزین؛ خاتمی ،زینب؛ مسعودیان ،محمدرضا؛ کیانی ،سهیال؛ ( ،)1398بررسی رابطه بین فشار روانی بازار با بازده
غیرعادی سهام و بازده غیرعادی انباشته شده در شرکتها ،رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری-247 :)13(3 ،
.262
رضایی ،فرزین؛ و حیدرزاده ،شهین؛ ( ،)1393تاثیر اعتبار هیئتمدیره بر رابطه بین هزینههای نمایندگی و بازده غیرعادی
انباشته در شرکتهای بیش (کم) سرمایهگذار ،مدیریت دارایی و تامین مالی.122-99 :)5/2(2 ،
شکرخواه ،جواد؛ احمدی پاک ،فرشته؛ بهشور ،اسحاق؛ ( ،)1399نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک
تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی ،مطالعات تجربی حسابداری مالی ،آماده انتشار.
عبادی نقرلو ،رویا؛ و حسینزاده ،سهراب؛ ( ،)1398بررسی تاثیر افشاء نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر هزینه سرمایه سهام
عادی :با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی ،چهارمین کنگره ملی تازه یافتهها در علوم انسانی،تهران.
مقدم ،عبدالکریم؛ تقی مالیی ،مصطفی؛ ( ،)1392بررسی مدلهای مالی فالمر و زیمسکی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها،
پژوهشهای نوین در حسابداری.25-11 :)1/1(1 ،
ملکیان ،اسفندیار؛ قربانی ،هادی؛ و صالح آبادی ،مهری؛ ( ،)1397تاثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از
تصویب دستورالعملهای کنترلهای داخلی ،دانش حسابرسی.77-55 :)73(18 ،
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