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چکیده:
هدف این مقاله بررسی تأثیر استقالل حسابرسان بر ضعف در کنترلهای داخلی پس از تصویب
دســتورالعمل کنترلهای داخلی توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار است .برای آزمون فرضیه
پژوهش نمونهای شــامل  114شرکت ،از شــرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بعد از تصویب دســتورالعمل کنترلهای داخلی از ســال  1391تا  1395انتخاب شد .همچنین
برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل لجســتیک (تحلیل چندمتغیره) و آزمون ویلکاکسون (تحلیل
تک متغیره) با اســتفاده از نرم افزار  Eviewsو  STATAاستفاده شده است .یافتههای پژوهش
حاکی از عدم وجود تأثیر معنادار اســتقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی میباشد .نتایج
پژوهش میتواند بیانگر این موضوع باشد که افشای ضعف در کنترل داخلی شرکتها به استقالل
حسابرسان ارتباط نداشــته و حسابرسان با هر درجهای از استقالل در گزارش خود به ضعفهای
با اهمیت در کنترلهای داخلی اشــاره میکنند .اشاره به ضعف کنترلهای داخلی ،به عنوان یک
روش مستندسازی ،ممکن اســت منجر به کاهش مسئولیت قانونی حسابرسان در صورت رخداد
تحریفی ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی شود.
واژگان کلیدی :استقالل حسابرس ،ضعف کنترل داخلی ،حقالزحمه حسابرسی ،مدل لجستیک

 -1استاد گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران ،نویسنده مسئول .پست الکترونیک:
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه مازندران
 -3کارشناس ارشد حسابداری ،موسسه غیر انتفاعی مشهد
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 .1مقدمه
در پی رسواییهای مالی شرکتهایی همچون انرون و وردکام ،کنترلهای داخلی در جهت افزایش
اعتماد ســرمایهگذاران به قابلیت اتکای صورتهای مالی ،مورد توجه قانونگذاران قرارگرفته اســت.
قانون ساربینز – آکسلی ،شرکتها را ملزم به انتشار گزارش کنترلهای داخلی کرده است .از این رو،
سرمایهگذاران میتوانند به راحتی از کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت مطلع شوند .در ایران نیز
سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  1391و در راستای ماده  11دستورالعمل پذیرش بورس اوراق
بهادار تهران ،اقدام به انتشــار دســتورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران کرده اســت .طبق این ماده ،مدیریت مسئول ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی
اســت و باید در مورد نتایج ارزیابی کنترلهای داخلی گزارش تهیه کند .حســابرس مستقل شرکت
نیز موظف اســت در خصوص استقرار و به کارگیری سیســتم کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش
توسط شرکت با توجه به چهارچوب کنترلهای داخلی اظهارنظر کند ) سازمان بورس و اوراق بهادار،
.)1391
آگنوا 1و دیگــران ( )2007وجود ضعف در کنترلهای داخلی را مرتبط با چهار عامل میدانند که
عبارتند از:
الف) عوامل مرتبط با پیچیدگی عملیات شرکت
ب( عوامل مرتبط با تغییرات ساختار سازمانی در شرکتها
ج( عوامل مرتبط با ریسک برآوردها و شیوههای حسابداری
د( شاخصهای محدودیت منابع
کنترلهای داخلی ضعیف ،نه تنها احتمال وقوع ســوء جریان ،ســوء استفاده و تقلب را در سازمان
باال میبرد بلکه بر گزارش حســابرس مســتقل نیز اثر میگذارد و حسابرس مستقل با توجه به نقاط
ضعف موجود در سیســتم کنترلهای داخلی قادر نخواهد بود گزارش مطلوبی ارائه نماید .از این رو
برای اینکه مدیران بتوانند وظایف و مســئولیتهای خود را به نحو احســن و در جهت جلب رضایت
اشــخاص ذینفع و ذیحق در شــرکت به انجام برسانند و هم حسابرســان بتوانند گزارش حسابرسی
مطلوب مطابق با اســتانداردهای حسابرسی ارائه نمایند ،سیســتم کنترل داخلی با توجه به ماهیت
شــرکت باید طرح ریزی و اجرا شود .طرحریزی مناسب کنترلهای داخلی باعث میشود حسابرسان
بتوانند با اتکا بر آن وظیفه اطمینان بخشــی به صورتهای مالی را با اطمینان بیشــتری انجام دهند
(آقایی و همکاران.)1394 ،
ضعف کنترلهای داخلی میتواند به ریسک اطالعاتی سهامداران و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه
شــرکت ،افزایش انحرافات ) عمدی یا غیر عمدی) جانبدارانه در گزارش سودآوری ،کاهش اثربخشی
و کارایی عملیات تجاری و در نتیجه عدم تداوم سودآوری شرکت ،منجر گردد .در بیشتر موارد برای
حسابرســی دو نقش عمده و اساســی متصور اســت یکی نقش بازدارندگی و دیگری نقش پاالیش و
زدودن انحرافات و به عبارتی اعتبار بخشــی به اطالعات .حسابرســی در هر سازمان به لحاظ نظارتی
که دارد و اشتباهاتی که کشف و گزارش میکند نقش بازدارندگی دارد و باعث میشود که هیچ کس
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 .2مبانی نظری و بسط فرضیه
قانون ساربینز آکسلی بر اساس چارچوب کوزو 5بر سیستم کنترل داخلی تاکید کرده است .کنترل
داخلی در این قانون به این صورت تعریف شــده اســت« :فرآیندی که بــرای فراهم کردن اطمینان
منطقی جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری طراحی شده است و تحت تأثیر هیئت مدیره ،مدیریت
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نتواند در موقعیتی قرار گیرد که مرتکب تقلب و اشــتباه شــده و آن را پنهان کند (عبدلی و نادعلی،
 .)1394بنابراین حسابرســان نقش مهمی را در کشــف کالهبرداریهای مالــی و کاهش تقلب ایفا
میکنند .حسابرســان نیاز دارند تا افکار مستقل را برای ارائه خدمات به مشتریان خود فراهم کنند و
در کار خود حسن نیت نشان دهند (لئو و یانگ .)2008 ،2بنابراین استقالل حسابرس میتواند دارای
نقش اساسی در قابلیت اتکای به گزارشات حسابرسان داشته باشد .این مقاله تنها به نقش حسابرسی
در تشــخیص تقلبات احتمالی نمیپردازد بلکه موجب پررنگتر شدن نقش حسابرسان در پیشگیری
تقلبها در هر بنگاه اقتصادی میشــود .عالوه بر موارد ذکر شــده ،در بســیاری از موارد حسابرسان
ممکن اســت جهت حفظ روابط خود با صاحبکار ضعفهای اساسی موجود در کنترلهای داخلی را
نادیده بگیرند و استقالل خود را خدشه دار کنند.
آگاهی از تأثیر اســتقالل حســابرس بر افشــای ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی میتواند
رهنمودی برای قانونگذاران و حرفه حسابرســی برای وضع و یا اصالح دســتورالعملهای مرتبط با
اســتقالل حسابرسان باشد .همچنین بر اســاس نتایج پژوهش حاضر ،استفادهکنندگان از صورتهای
مالی میتوانند در خصوص قابلیت اتکای افشــای ضعفهای بااهمیت در کنترلهای داخلی توســط
حسابرسان ،تصمیمگیری نمایند.
بســیاری از پژوهشهــا دریافتند که ضعف با اهمیت در کنترلهــای داخلی باعث کاهش کیفیت
ســود شده (آشــبواق و همکاران2008 ،؛ بدراد و همکاران )2012 ،3و همچنین عدم اطمینان سود
را افزایش خواهد داد (کلینتون و همکاران)2014 ،4؛ بنابراین بررســی قابلیت اتکای افشــای ضعف
در کنترل داخلی توســط حسابرسان (در گزارش حسابرس) به عنوان یک ورودی برای تصمیمگیری
سرمایهگذاران و کاهش عدم اطمینان آنها حائز اهمیت بسیار است.
تاکنون پژوهشهای زیادی به بررسی استقالل حسابرسان و ضعف کنترلهای داخلی به طور مجزا
پرداختهاند اما پژوهشی که رابطه بین استقالل حسابرس و ضعف در کنترلهای داخلی بپردازد انجام
نشــده اســت .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاثیرحسابرسان در کشف تقلب و اینکه استقالل
حســابرس میتواند با افشای مشــکالت کنترلهای داخلی شرکت مرتبط باشــد ،سؤال پژوهش به
صورت زیر مطرح میشود:
آیا استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی اثر معناداری دارد؟
ساختار مقاله در ادامه به این صورت است :ابتدا مبانی نظری فرضیه پژوهش تشریح میشود .سپس
پیشــینه تحقیقات مرتبط بیان میشود .پس از بررسی پیشــینه پژوهش ،به روش شناسی پژوهش
اشاره میشود .در ادامه یافتههای پژوهش ارائه شده و در نهایت نتیجهگیری پژوهش ارائه میگردد.
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و سایر پرســنل میباشد» .دو بخش عمده این قانون یعنی بخشهای  302و  404به بحث در مورد
کنترلهای داخلی و مســئولیت مدیران در مورد این کنترلها و گزارشــگری مالی میپردازد .بخش
 404قانون ســاربنز اکســلی اهمیت اطمینان داشــتن به کیفیت باالی کنترلهای داخلی و اهمیت
تبادل اطالعات مربوط به ضعف کنترلهای موجود در بازار سرمایه را افزایش داده است .بر اساس این
بخش ،مدیریت باید گزارشی در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی برای گزارشگری مالی ارائه کند و
حسابرس مســتقل نیز باید گزارشی حاوی اظهارات خود در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی برای
گزارشگری مالی ارائه کند .اگر حسابرس و مدیریت به این نتیجه رسیدند که ضعف با اهمیتی وجود
دارد ،پیشنهادهایی از سوی حسابرس ارائه میشود که بیانگر ماهیت ضعفهای با اهمیت کنترلهای
داخلی اســت .گزارش مدیریت نیز اقدامهای مفید مربوط را جهت اصالح مسائل بهوجودآمده ،مورد
بحث قرار میدهد .در ایران نیز ســازمان بورس اوراق بهادار جهت حمایت از حقوق ســرمایهگذاران
و جلوگیری از وقوع جرائم و شفافســازی اوراق بهادار دســتورالعمل کنترلهای داخلی را در تاریخ
( )1391/02/16تصویــب نمود و اجرای آن را برای ناشــران پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار و
فرابورس الزامی نمود .براساس دستورالعمل مذکور هیأت مدیره مکلف به استقرار کنترلهای داخلی
مناسب و اثربخش میباشد جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت که میبایست حداقل
بصورت ساالنه آن را بررسی و نتایج حاصله را در گزارشی تحت عنوان « گزارش کنترلهای داخلی»
منتشر نماید .بر اساس ماده  17دستورالعمل «حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود
به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و بهکارگیری سیستم کنترلهایداخلی مناسب
و اثربخش توسط شرکت ،با توجه به چارچوب کنترلهای داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل،
اظهارنظر کند .عالوه بر این در صورتی که نقاط ضعف با اهمیتی در سیستم کنترلهای داخلی حاکم
بر گزارشگری مالی شرکت وجود داشته باشد ولی در «گزارش کنترلهای داخلی» هیئت مدیره افشا
نشــده باشد یا افشای آن ناقص باشد ،این موضوع باید در گزارش حسابرس تصریح و نسبت به اثرات
آن بر دستیابی شرکت به اهداف تعیینشده موضعگیری شود.».
یکی از مواردی که در افشــای ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی نقش اساســی دارد ،اســتقالل
حسابرس است (ژانگ 6و همکاران .)2007 ،استقالل حسابرس معموالً به عنوان یک استقالل حرفهای
توصیف و مطرح شــده است؛ یعنی بر حســب عینیتی که حسابرس از موفقیت در کار حسابرسی به
عنوان یک فرد حرفهای بدســت میآورد و روشــی که او برای گردآوری ،ارزیابی و گزارشگری به کار
میگیرد .همچنین ،حسابرســی بر اســاس روش بیطرفانه صورت میپذیــرد و این موضوع به طور
سنتی ،به عنوان حالتی از ذهن که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود با مدیریت صاحبکار،
سهامداران و سایر ذینفعان و استفادهکنندگان صورتهای مالی است ،تصور شده است (ماتز و شرف،7
 .)1961از نظر دی آنجلو  )1981(8حسابرسی مستقل است که بتواند گزارشهای حسابرسی خود را
متناســب با عقیده و نظر واقعیاش منتشر نماید .کری ،)1970(8معتقد است استقالل در سادهترین
معنا این اســت که حسابرس حقیقت را همان گونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی
اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیر خارج سازد .نپ )1985(110استقالل را توانایی مقاومت در
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برابر فشار صاحبکار میداند .لی وگو )1998( 11استقالل را عدم وجود تبانی بین حسابرس و مدیریت
صاحبکار میدانند.
حرفه حسابرســی تحت فشــار اقتصادی قابل مالحظه است و در سالهای اخیر این موضوع شدت
بیشــتری یافته اســت .ریتر و ویلیامز )1995( 12معتقدند سودآوری پایین خدمات حسابرسی سنتی
فشار پیوســته و مداومی را برای انجام فعالیتهایی نظیر خدمات مشــاورهای ،طراحی سیستمهای
حســابداری ،طراحی یا اصالح کنترلهای داخلی به منظور حفظ سودآوری مؤسسات حسابرسی به
وجود آورده اســت .عدهای معتقدند که بسیاری از مؤسسات حسابرسی ،متقبل زیان میشوند به این
امید که بتوانند در آینده قراردادهای مشــاورهای پرســود با صاحبکار خود منعقد کنند .این شرایط،
فشار قابل توجهی بر حسابرسان به ویژه در رده مدیر و شریک موسسه برای حفظ و گردش کسب و
کار وارد میآورد و به دنبال آن این نگرانی افزایش مییابد که فشــارهای اقتصادی برای حفظ روابط
خوب تجاری با صاحبکاران ،بیطرفی و اســتقالل حسابرس را زیر سؤال میبرد .مشکالت ذکر شده
ممکن اســت نوعی وابستگی مالی و کاری بین مؤسسات حسابرسی و مشتریان ایجاد کند و هنگامی
که یک پیوند اقتصادی قوی بین حســابرس و صاحبکار وجود داشــته باشد احتمال خدشهدار شدن
استقالل حسابرس وجود دارد و حسابرس برای نادیده گرفتن مشکالت بالقوه و ارائه اظهارنظر مطلوب
در مورد کنترلهای داخلی انگیزه خواهد داشــت و در این صورت ممکن است حسابرس برای حفظ
روابــط خود با صاحبکار ضعفهای اساســی موجود در کنترلهای داخلی را نادیده گرفته و نســبت
به صورتهای مالی شــرکت مورد رســیدگی اظهارنظر مقبول ارائه کند .با توجه به موارد ذکر شده
هنگامی که استقالل حسابرس به هر دلیلی خدشهدار میشود ،این احتمال وجود دارد که حسابرس
در گزارش خود از ضعف موجود در کنترلهای داخلی چشمپوشی کند (ژانگ و همکاران.)2007 ،
ســاربینز آکســلی الزامات مرتبط با کنترلهای داخلی را تغییر داده است .قانون ساربینز آکسلی
حسابرســان را ملزم به اظهارنظر در مورد اثربخشی کنترلهای داخلی مینماید .بنابراین عدم توانایی
حسابرســان در کشــف تحریف صورتهای مالی به دلیل ضعف کنترلهای داخلی و عدم افشای این
ضعفها در زمان مناســب ،ریســک دعاوی حقوقی 13علیه حسابرســان را افزایش میدهد (اوده،14
 .)2012در ایران شــرایط مشــابهی بعد از تصویب دســتورالعمل بورس مربوط به گزارش در مورد
کنترلهای داخلی برای حسابرسان متصور است .با توجه به موارد فوق انتظار میرود حسابرسان با هر
درجهای از اســتقالل برای کاهش ریسک دعاوی حقوقی مرتبط با تحریفهای ناشی از ضعف کنترل
داخلــی (نوروش و همکاران ،)1392 ،انگیزه الزم برای افشــای ضعف کنترلهای داخلی در گزارش
خود داشته باشند.
ژانگ و همکاران ( )2007رابطه بین کیفیت کمیته حسابرســی ،اســتقالل حســابرس و افشای
ضعفهای در کنترلهای داخلی را بعد از تصویب قانون ساربنز آکسلی بررسی کردند در این پژوهش
نمونهای از شرکتهای با کنترلهای داخلی ضعیف را با شرکتهای بدون ضعف در کنترلهای داخلی
مقایسه کردند و بیان کردند بین استقالل حسابرس و ضعف در کنترلهای داخلی ارتباط معنیداری
وجود دارد در نتیجه استقالل حسابرس میتواند با افشای مشکالت کنترلهای داخلی شرکت مرتبط
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باشــد و به این نتیجه رسیدند که ارائه خدمات غیرحسابرســی باعث به وجود آمدن رابطه اقتصادی
15
بین حســابرس و صاحبکار میشود و بر استقالل حسابرس تأثیر میگذارد .همنچنین دنیس دیکنز
( )2006نشــان داد که بین حق الزحمه غیرحسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی وجود
دارد و این به دلیل از بین رفتن استقالل حسابرس است.
همچنیــن ادبیات تحقیق نشــان میدهد بین ضعف کنترلهای داخلــی و تحریف در صورتهای
مالی رابطه وجود دارد .تیوری انتســاب 16پیشنهاد میکند هنگامی که تحریف رخ میدهد ،گروههای
مشخصی مسئول شــناخته میشــوند .احتمال زیادی وجود دارد که حسابرسان به دلیل نقششان
به عنوان افراد نگهبان منافع عموم (17مکانرو و مرتنس  )2001 ،18مســئول شــناخته شوند (بونر و
همکاران 1998 ،19؛ رفیت.)2007 ،20؛ تئوری انتساب به درک اشخاص ثالث از قضاوت و تصمیمگیری
افراد حرفه حســابداری (از جمله حســابرس) ارتباط دارد .این تئوری پیشنهاد میکند که اشخاص
ثالث بــرای درک تصمیمگیری و قضاوت تالش میکنند تا دلیــل آن را تعیین کنند .همچنین این
تئوری بیان میکند که اشخاص ثالث قضاوت و تصمیمگیری را به عوامل شخصی 21در مقابل عوامل
محیطی 22و عوامل مربوط به وظیفه 23ارتباط میدهند .در ادبیات مرتبط با تئوری انتساب ،مطالعات
بســیاری در زمینه انتساب مسئولیت و تقصیر 24انجام شده است .شاور )1985( 25انتساب مسئولیت
را به این صورت تعریف میکند :قضاوت درباره مســئولیت اخالقی یک شــخص که قضاوت معموالً و
نه همیشــه ،یک ارتباط علی بین شــخص قضاوت شونده و فعالیتها یا رویدادهایی که از نظر اخالقی
نامناســب است را شامل میشود (مانند قصور حســابرس) .مقصر دانستن یک شخص و جریمههای
بعدی آن بر اساس انتساب مسئولیت است (بونر.)2008 ،
27
26
به هر حال قبل از مقصر شناخته شدن فرد ،او ممکن است دالیل و توجیهاتی ارائه کند .دالیل
ادعاهایی هســتند که اثر و ارتباط فرد با موضوع را کاهش میدهنــد .همچنین توجیهات اظهاراتی
هســتند که تمرکز از عوامل مرتبط با شــخص و قابــل کنترل را به عوامل غیرمرتبط با شــخص و
غیرقابل کنترل تغییر میدهند (وینر .)1995 ،28اگر دالیل یا توجیه توســط اشــخاص ثالث پذیرفته
شــوند ،مسئولیت ،تقصیر و جرائم ممکن است تا حد زیادی و یا به طور کامل کاهش یابد (اسکلنکر
و همکاران .)2001 ،29عالوه بر این ،هرچه ســطح مراقبت انجام شــده برای جلوگیری از نتایج منفی
افزایش مییابد ،ارزیابی مسئولیت و تقصیر توسط اشخاص ثالث کاهش مییابد (کارلوواک و دارلی،30
.)1988
بنابراین با توجه به موادر ذکر شــده ،حسابرســان با آگاهی از ارزیابی قضاوت و تصمیمگیری آنها
توسط اشخاص ثالث (سهامداران ،سرمایهگذاران ،دادگاهها و غیره) ،برای کاهش مسئولیت و تقصیر،
ممکن اســت افشــای ضعف کنترلهای داخلی را توجیه قرار دهند تا عواقب بعدی و ریســک دعاوی
حقوقی علیه خود را کاهش دهند.
با توجه به ادبیات و مبانی نظری تشریح شده فرضیه پژوهش به شرح زیر عنوان میگردد:
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فرضیه:

 .3پیشینه پژوهش:
جی و مک وی )2005( 31دریافتند که شرکتهایی که بنابر الزامات قانون ساربنز آکسلی ضعفهای
عمده در کنترلهای داخلی را افشا میکنند پیچیدهتر ،کوچکتر و دارای سودآوری کمتر میباشند.
اشبوق32و دیگران ( )2006نشان دادند که شرکتهای با ضعف عمده در کنترلهای داخلی دارای
عملیاتی پیچیدهتر هســتند و به تازگی تجدید ساختار سازمانی دادهاند ،همچنین ریسک حسابداری
این شرکتها (شامل ریسک سیستماتیک) روند افزایشی را نشان میدهد و منابع مالی کمتری برای
سرمایهگذاری در کنترلهای داخلی دارند.
اگنوا و دیگران ( )2007پژوهشــی را تحت عنوان ضعف در کنترلهای داخلی و هزینه سرمایهای
براســاس شواهدی از بخش  404قانون ساربنز آکسلی به انجام رساندند .یافتههای پژوهش نشان داد
که بین ضعف در کنترلهای داخلی و هزینه سرمایه شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد به گونهای
که هرچه کنترلهای داخلی ضعیفتر باشــد ،هزینه ســرمایه حقوق صاحبان ســهام باالتر است .به
عبارت دیگر ســرمایهگذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکتهای با کنترلهای داخلی ضعیف نظر
مساعدی نداشته و احساس میکنند که ریسک سرمایهگذاری در این شرکتها باالست.
دایــل و همکاران ( )2007در پژوهشــی به بررســی کیفیت اقالم تعهــدی وکنترلهای داخلی
مؤثر برگزارشــگری پرداختند .یافتههای پژوهش نشــان میدهد که با افزایش ضعف درکنترلهای
داخلی شــرکتها ،کیفیت اقالم تعهدی پایین میآید ،همچنین آنها نشان دادند که سرمایهگذاران و
حسابرسان به شــدت به محیط کنترلهای داخلی توجه نشان میدهند و از آن در ارزیابیهای خود
اســتفاده مینمایند و به این نتیجه رســیدند که در شرکتهای با ســطح باالی ضعف درکنترلهای
داخلی ،مدیریت امکان بیشــتری برای دستکاری در اقالم تعهدی داشته و اینگونه شرکتها کیفیت
اقالم تعهدی پایینتری دارند.
گردن و اسمیت  )2007( 33درپژوهشی تحت عنوان کنترلهای داخلی ،مدیریت ریسک شرکت و
عملکرد شــرکت ،از یکسو رابطه بین کنترلهای داخلی شرکتها و عملکرد شرکتها واز سوی دیگر
رابطه بین کنترلهای داخلی و مدیریت ریســک شرکت را مورد بررســی قرار دادند .نتایج پژوهش
آنها نشــان داد که شرکتهای دارای ضعف کنترل داخلی ارزش بازار پایینتری دارند .همچنین آنها
دریافتند که هرچه ضعف کنترلهای داخلی افشا شده بیشتر باشد ،ارزش بازار شرکت پایینترخواهد
بود.
جری )2013( 34بیان میکند کنترلهای داخلی قوی مکانیزمهای حاکمیتی شرکت را بهبود داده
و عملکرد بازار شــرکت را بهتر میکند .لشگری 35و همکاران ( )2015در پژوهشی با عنوان «بررسی
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استقالل حسابرس بر ضعف کنترل داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به مبانی نظری ،انتظار میرود اســتقالل حسابرس تأثیر مثبت (مستقیم) بر ضعف کنترل
داخلی داشته باشد.
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رابطه بین ضعف در کنترل داخلی و کیفیت اقالم تعهدی در شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس
اوراق بهــادار» رابطــه کیفیت اقالم تعهدی و ضعف در کنترلهای داخلی را با اســتفاده از دادههای
 200شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای  2008تا  2013بررسی کردند .آنها
برای بررسی فرضیه تحقیق از مدل پروبیت استفاده کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که
کیفیت اقالم تعهدی تحت تأثیر ضعف در کنترل داخلی است.
مــاری جان 36و همکاران ( )2016پژوهشــی را با عنوان «ضعف در کنترل داخلی و شــواهدی از
دســتکاری فعالیتهای واقعی» پس از تصویب قانون  SOXیعنی از ســال   2004تا  2010انجام
دادند .در تحقیق آنها مدیریت ســود واقعی به عنوان متغیر وابســته و ضعف در کنترلهای داخلی به
عنوان متغیر مســتقل در نظر گرفته شد و روش مورد اســتفاده حداقل مربعات معمولی بوده است.
آنها دریافتند که میان ضعف کنترل داخلی شــرکتهای گزارشــگر و دستکاری فعالیتهای واقعی
رابطه مثبت وجود دارد .عالوه بر این ,آن دسته از شرکتهایی که دارای ضعف داخلی هستند و برای
دستیابی به سود از دستکاری فعالیتها استفاده میکنند از عملکرد پایینی در سال بعد برخوردارند.
یو 37و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان « تنوع جنسیت در هیات مدیره و ضعف در کنترل
داخلی» به بررسی نقش تنوع جنسیتی در هیات مدیره شرکت جهت کاهش ضعف در کنترل داخلی
پرداختند .آنها با اســتفاده از رگرسیون لجســتیک کنترل اثرات شرکتها (مقاطع) در ایاالت متحده
آمریکا به بررســی فرضیه تحقیق پرداختند .نتایج حاکی از آن است که حضور بیشتر زنان در هیات
مدیره شرکت باعث کاهش ضعف در کنترل داخلی میشود.
لئوجریا و همکاران  )2017(38بیان کردند قانونگذاران نگران اثر خدمات غیر حسابرسی بر استقالل
حسابرســان هستند و به طور گستردهتر آنها نگران کیفیت حسابرسی هستند .در این تحقیق آنها با
استفاده از رگرسیون لجستیک و کنترل اثرات سال و صنعت به بررسی تأثیر خدمات غیرحسابرسی بر
افشای ضعف کنترلهای داخلی در ایاالت متحده آمریکا پرداختند .نتایج آنها نشان داد صاحبکارانی
که خدمات غیرحسابرســی از حسابرسان خود دریافت نکردهاند و همچنین صاحبکارانی که خدمات
غیرحسابرســی کمتر از  5درصد حقالزحمه خدمات حسابرسی (طبق سقف مجاز ساربینز آکسلی)
دریافت کردهاند ،احتمال بیشــتری وجود دارد که اظهارنظــر وجود ضعف در کنترل داخلی دریافت
کنند.
در ایران نیز تاکنون پژوهشهای اندکی در زمینه ضعف در کنترلهای داخلی انجام شده که در زیر
به آنها اشاره شده است اما پژوهشی که بررسی تأثیر استقالل حسابرسان بر ضعف در کنترل داخلی
بپردازد تاکنون انجام نشده براین اساس انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسید.
جی و همکاران )2018( 39به بررســی رابطه بین افشــای داوطلبانه ضعف در کنترلهای داخلی
و کیفیت ســود در چین پرداختند .برای این منظور از نمونهای شــامل  1059شرکت که به صورت
داوطلبانه اقدام به انتشــار گزارشهای کنترل داخلی طی دوره  2011-2010نمودند اســتفاده شده
است.
نتایج آنها نشان داد که کیفیت سود اندازه گیری شده به وسیله اقالم تعهدی اختیاری رابطه معنی
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داری با افشای داوطلبانه ضعف در کنترلهای داخلی دارد.
وکیلی فرد و همکاران ( )1392مقالهای را با عنوان " رابطه بین ضعف کنترلهای داخلی و ریسک
سیســتماتیک" انجام دادند .این پژوهش رابطه بین ضعف کنترلهای داخلی و ریسک سیستماتیک
در شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران را طی ســالهای  1384تا  1389مورد
بررســی قرار داد .با اســتفاده از روش آماری دادههای پانل ،نمونه آماری شامل  162شرکت منتخب
در قالب یک تحقیق همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای این تحقیق نشان داد که در
صورت وجود ضعف و نارسایی در سیستم کنترلهای داخلی ،شاخص ریسک سیستماتیک شرکتها
افزایش مییابد.
حاجیها و حســین نژاد ( )1394به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشــان داد که بین لگاریتم قیمت ســهام در تعداد ســهام ،نسبت
موجــودی کاال بــه جمع کل دارایی و زیان بــا نقاط ضعف با اهمیت کنتــرل داخلی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و تســعیر نرخ ارز ،رشــد درآمد ،ارزش بازار بر ارزش دفتری ،نمره  zآلتمن و
جمــع کل بدهی بر دارایی رابطهای با نقاط ضعف بااهمیت کنتــرل داخلی ندارد .جاوید و همکاران
( )1394دریافتند که کیفیت کنترلهای داخلی رابطه مثبت و معناداری با محافظه کاری مشــروط
دارد .ســیدی ( )1390به بررســی رابطه بین کنترلهای داخلی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده
دربورس و اوراق بهادار تهران پرداخت .وی به این نتیجه رســید که بین ضعف در کنترلهای داخلی
و عملکرد شــرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیدار معکوس وجود دارد،
به عبارت دیگر با افزایش ضعف درکنترلهای داخلی ،عملکرد و اثربخشی شرکتها کاهش مییابد.
حاجیها و همکاران ( )1396پژوهشی را با عنوان «ضعف در کنترلهای داخلی و تأخیر در گزارش
حسابرســی» انجام دادند .یافتههای پژوهش بیانگر آن اســت که بین ضعف در کنترلهای داخلی با
تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به بیانی دیگر نبود ضعف در کنترلهای
داخلی با به موقع بودن گزارش حسابرسی همراه است.
ساعدی و دستگیر ( )1396مقالهای را با عنوان «تأثیر ضعف کنترلهای داخلی و شکاف سهامداران
کنترلی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند.
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران طی سالهای  1388تا
 1394است .به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و تعداد اعضای
نمونه این پژوهش شــامل  104شرکت اســت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین ضعف در
کنترلهای داخلی و کارایی ســرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد .به این مفهوم که در صورت
وجود ضعف در کنترلهای داخلی و یا افزایش تعداد آن ،ناکارایی سرمایه گذاری افزایش مییابد.
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تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

 .4روششناسی پژوهش
بــرای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون تک متغیره من-ویتنی (ویلکاکســون) و آزمون چندمتغیره
لجســتیک استفاده شده اســت .اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی ،پایگاه اطالعاتی تدبیر پرداز،
رهآورد نوین و ســایت سازمان بورس جمعآوری شــده است .پس از انتخاب شرکتهای نمونه جهت
پردازش دادهها از نرم افزار  Excelاســتفاده شــده اســت .در تجزیه و تحلیل دادههــا از نرم افزار
 Eviewsنسخه  9و  STATAنسخه  14استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو
زمانی تحقیق از سال  1391الی  1395مـیباشد.
به منظور انتخاب جامعه موردنظر پژوهش شرکتهایی که حائز شرایط زیر هستند به عنوان نمونه
انتخاب شدهاند.
 .1به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی آنها  29اسفند ماه باشد.
 .2جزء شرکتهای مالی (مثل بانکها ،مؤسسات بیمه) و شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
 .3در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
 .4اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در دسترس باشند.
با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد  114شرکت انتخاب شدهاند.
 .1-4مدل و متغیرهای پژوهش

برای آزمون فرضیه پژوهش ،با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته و با توجه به تحقیق لئوجریا
و همکاران ( )2017و ژانگ و همکاران ( )2007مدل رگرسیون زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

متغیر وابسته
ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی (:)ICW

نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی از گزارش حسابرســان مســتقل بدست آمده است .طبق چک
لیســت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی مصوب ســازمان بورس و اوراق بهادار از سال
 1391به بعد حسابرس شرکت مکلف شده است کنترلهای داخلی شرکت را بررسی نموده و مواردی
که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب کنترلهای داخلی میباشــد را در گزارش حسابرسی
افشــا کند؛ بنابراین ،تمرکز پژوهش حاضر بربندهای ذیل مســئولیتهای قانونی گزارش حسابرسی
شرکتها میباشد (حاجیها و همکاران.)1396 ،
ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی در گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی دوره پژوهش اســتخراج شده است .بنابراین در این پژوهش ،منظور از ضعفهای با
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متغیر مستقل

متغیر مســتقل مورد نظر پژوهش حاضر استقالل حسابرس ( )AINDEPENDENCEاست.
مطالعات بســیاری برای اندازهگیری استقالل حســابرس از حقالزحمه حسابرسی استفاده کردهاند
(آگوستین2014 ،40؛ کراسول و همکاران2002 ،41؛ ووتن .)2003 ،42این مطالعات لگاریتم حقالزحمه
حســابرس را به کار گرفتهاند؛ بنابراین در این تحقیق برای اندازهگیری استقالل حسابرس از لگاریتم
طبیعی حقالزحمه حسابرسی استفاده شده است.
متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی پژوهش از طریق بررســی پژوهشهای قبلی استخراج شده است .این متغیرها
شامل موارد زیر است:
کیفیت حسابرســی ( :)AUDITQUALITYشاخص کیفیت حسابرسی که به صورت مجازی
میباشد به این صورت که اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر در نظر گرفته شده است (ژانگ و همکاران.)2007 ،
تغییر حســابرس ( :)AUDITCHANGEاگر حسابرس شرکت تغییر کرده باشد عدد یک و در
غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته شده است (آشبواق و همکاران.)2003 ،43
اندازه شرکت ( :)SIZEلگاریتم طبیعی مجموع داراییها (ژانگ و همکاران.)2007 ،
زیان شــرکت ( :)LOSSاگر در سال جاری شرکت زیانده (زیان خالص) باشد عدد یک و در غیر
اینصورت عدد صفر (کاشانیپور و همکاران.)1396 ،
شــاخص بحران مالی ( :)Pاز طریق مدل ارائه شده توسط پورحیدری و کوپایی حاجی ( )1389به
شرح زیر محاسبه شده است:

P= 3.20784K1+ 1.80384K2 + 1.61363K3 +0.50094K4 + 0.16903K5 – 39709K6
–0.12505K7 + 0.33849K8 + 1.42636K9

که در آن:
:Pبحران مالی در شرکت
:K1نسبت سود قبل از بهره و مالیات به داراییها
:K2نسبت سود انباشته با داراییها

تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

اهمیت ضعفهایی است که حسابرس در گزارش خود به آن اشاره میکند .به عنوان مثال ضعفهای
موجود در حسابهای دریافتنی ،موجودی کاال ،داراییها ،مالیات یا به عنوان مثال مواردی که مربوط
به تصمیمات هیئت مدیره اســت و این ضعفها در سطح حسابهای شرکت و در سطح خود شرکت
وجود دارند.
برای اندازهگیری این متغیر هنگامی که حسابرس در گزارش خود به حداقل یک در ضعف کنترل
داخلی اشــاره کند برای سال-شرکت مورد نظر عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته
میشود (حاجیها و همکاران1396 ،؛ مانسیف و همکاران.)2012 ،
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:K3نسبت سرمایه در گردش به داراییها
:K4نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
:K5نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش
:K6نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
:K7نسبت سودخالص به فروش
:K8نسبت بدهی به داراییها
:K9اندازه شرکت
در این مدل هرچه مقدار  Pکمتر باشــد احتمال ورشکستگی شــرکت بیشتر است .به طوری که
شــرکتهای با P<= 15/890فاقد بحران مالی و سایر شرکتها دارای بحران مالی هستند .بنابراین
اگر شرکت بحران مالی داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.
ســن شرکت در بورس ( :)AGEلگاریتم طبیعی سالهای فعالیت شرکت در بورس (کاشانیپور و
همکاران.)1396 ،
اهرم مالی ( :)LEVنسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها (ژانگ و همکاران.)2007 ،
رشد شــرکت ( :)GROWTHفروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال
قبل (دایل و همکاران.)2007 ،44
نســبت موجودی کاال ( :)INVENTORYنسبت موجودیها به مجموع داراییها (کاشانیپور و
همکاران.)1396 ،
متغیر مجازی صنعت ( :)INDUSTRY_DUMبرای صنعت مورد نظر یک و برای سایر صنایع
صفر در نظر گرفته میشود.
متغیر مجازی ســال مالی ( :)YEAR_DUMبرای سال مالی مورد نظر یک و برای سایر سالها
صفر در نظر گرفته میشود.
 .2-4یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

با توجه به اینکه برخی از متغیرهای پژوهش به صورت مجازی (دو ارزشی) و برخی کمی میباشند،
ابتدا در نگاره  1میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه و انحراف معیار متغیرهای کمی ارائه شده و سپس در
نگاره  2فراوانی متغیرهای مجازی ارائه شده است .همانطور که در نگاره  1مشاهده میشود میانگین
متغیر اســتقالل حســابرس برابر  6/918و میانه آن  6/817میباشد .بیشترین و کمترین این متغیر
به ترتیب  8/471و  5/580میباشــد .میانگین ،میانه و انحراف معیار متغیر رشــد شرکت به ترتیب
 0/138 ،0/167و  0/341است .میانگین ،میانه و انحراف معیار متغیر نسبت موجودی کاال به ترتیب
 0/30 ،0/243و  0/128اســت .میانگین و میانه متغیر اندازه شــرکت به ترتیب  13/834و 13/792
میباشد .میانگین ،میانه و انحراف معیار متغیر سن شرکت به ترتیب  3/784 ،3/635و  0/376است.
میانگین و میانه متغیر اهرم مالی به ترتیب  0/664و  0/656میباشد .کمترین مقدار این متغیر برابر
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 0/230و بیشترین مقدار آن برابر  1/253است .دلیل بیشتر از یک بودن مقدار اهرم مالی ،وجود زیان
انباشته و در نتیجه منفی بودن حقوق صاحبان سهام برخی شرکتها در نمونه پژوهش ست.

متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

استقالل حسابرس

6/918

6/817

8/471

5/580

0/792

رشد شرکت

0/167

0/138

0/871

-0/426

0/341

نسبت موجودی کاال

0/243

0/230

0/509

0/053

0/128

اندازه شرکت

13/834

13/792

16/074

11/778

1/071

سن شرکت

3/635

3/784

4/077

2/833

0/376

اهرم مالی

0/664

0/656

1/253

0/230

0/264

ماخذ :آمار توصیفی متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار ایویوز

همانطور که در نگاره  2مشــاهده میشــود ،از تعداد  570مشــاهده ،تعداد  162سال-شــرکت،
شرکتهایی میباشند که حسابرسان ضعف کنترل داخلی آنها را در گزارش خود افشا کردهاند .تعداد
 123مشــاهده به عنوان شرکتهایی کیفیت حسابرسی باالتری داشتهاند ،شناسایی شدند .همچنین
تعداد  396سال-شــرکت به عنوان شرکتهایی هستند که در طی دوره مورد بررسی حسابرس خود
را تغییر دادهاند .تعداد  96سال-شرکت در طی دوره مورد بررسی زیانده بودهاند .تعداد  121سال-
شرکت ،شرکتهایی هستند که طبق مدل ارائه شده ،بحران مالی داشتهاند.
نگاره ( :)2فراوانی متغیر مجازی

متغیر مجازی

تعداد مشاهدات

مقادیر یک

مقادیر صفر

ضعف کنترلهای داخلی

570

162

408

کیفیت حسابرسی

570

123

447

تغییر حسابرس

570

396

174

زیان شرکت

570

96

474

شاخص بحران مالی

570

121

449

ماخذ :فراوانی متغیرهای موهومی بر اساس یافتههای محققین

 .3-4نتایج آزمون فرضیه پژوهش
تحلیل تک متغیره

برای آزمون وجود تفاوت معنادار بین میانه شــرکتهای دارای ضعف با اهمیت در کنترل داخلی
و شــرکتهای فاقد ضعف کنترل داخلی با اهمیت از آزمون من-ویتنی (ویلکاکسون )45استفاده شده

تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

نگاره ( :)1آمار توصیفی
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اســت .در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر برابری میانه در بین دو گروه اســت .نتایج در نگاره  3ارائه
شــده است .همانظور که مشاهده میشــود بر اســاس آزمون تک متغیره ،فرضیه تحقیق پذیرفته
نمیشود یعنی استقالل حسابرس بین شرکتهای داری ضعف کنترل داخلی با اهمیت و شرکتهای
فاقد این ضعف تفاوت معناداری وجود ندارد .بین متغیرهای کیفیت حسابرســی ،تغییر حســابرس،
اندازه شرکت ،اهرم مالی و زیان شرکت در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنادار وجود دارد.
نگاره ( :)3تحلیل تک متغیره
متغیر

آماره

احتمال آماره

استقالل حسابرس

0/8135

0/893

کیفیت حسابرس

4/775

***0/0000

تغییر حسابرس

1/882

*0/0603

اندازه شرکت

2/897

**0/0136

اهرم مالی

5/279

***0/005

زیان شرکت

-2/189

**0/029

شاخص بحران مالی

-0/632

0/949

سن شرکت

1/056

0/368

رشد شرکت

0/050

0/950

نسبت موجودی کاال

0/044

0/819

* **،و *** به ترتیب معناداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد
ماخذ :نتایج آزمون تک متغیره با استفاده از نرم افزار استتا

تحلیل چندمتغیره
برای تحلیل چندمتغیره ،به دلیل دو ارزشــی بودن متغیر وابســته از رگرسیون لجستیک استفاده
شده اســت .قبل از انجام آزمون فرضیه تحقیق ابتدا همخطی بررسی شد و سپس رگرسیون مربوط
به آزمون فرضیه پژوهش برآورد گردید.
در مدلهای با متغیر وابســته محــدود فرض نرمال بودن جزء خطا رد میشــود .هنگامی که جزء
خطا به طور سیســتماتیک با متغیرهای توضیحی (مســتقل) تغییر میکند توزیعها نیز ناهمســانی
خواهنــد بود .بنابراین ضرورتاً در مدلهای با متغیر وابســته محدود برآورد رگرســیون تحقیق باید با
قدرتمندسازی 46برای رفع ناهمسانی واریانس انجام شود (بروکس.)2014 ،
نتایج مربوط به برآورد رگرســیون مربوط به آزمون فرضیه پژوهش در نگاره  4ارائه شــده اســت.
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نگاره  :4برآورد مدل آزمون فرضیه پژوهش

استقالل حسابرس

0.009

0.194

0.046

0.963

1.886

کیفیت حسابرسی

***-1.525

0.403

-3.787

0.000

1.272

تغییر حسابرس

-0.162

0.242

-0.667

0.505

1.092

اندازه شرکت

**-0.350

0.145

-2.422

0.015

1.908

زیان شرکت

-0.054

0.351

-0.155

0.877

1.612

شاخص بحران مالی

**-0.823

0.367

-2.241

0.025

1.942

سن شرکت

**0.680

0.315

2.158

0.031

1.088

اهرم مالی

***1.567

0.515

3.045

0.002

1.667

رشد شرکت

-0.210

0.350

-0.600

0.549

1.220

نسبت موجودی کاال

-1.077

0.952

-1.132

0.258

1.227

مقدار ثابت

0.669835

2.144553

0.312343

0.7548

NA

ضریب تعیین مک فادن 0/16

آماره 93/161 LR

احتمال آماره 0/000*** LR

متغیر وابسته :ضعف کنترلهای داخلی
* **،و *** به ترتیب معناداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد
ماخذ :نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار ایویوز

ضریب و احتمال متغیر اســتقالل حســابرس به ترتیب برابر  0/009و  0/963میباشد .این نتایج
نشــاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین استقالل حســابرس و افشای ضعف کنترل داخلی است؛
بنابراین فرضیه پژوهش رد میشود یعنی بین استقالل حسابرس و افشای ضعف کنترل داخلی رابطه
معنــادار وجود ندارد .این نتایج با یافتههای ژانگ و همکاران ( )2007و لئوجریا و همکاران ()2017
مغایرت دارد .نتایج پژوهش نشــان میدهد افشــای ضعف در کنترل داخلی شــرکتها به استقالل
حسابرســان ارتباط نداشته و حسابرســان با هر درجهای از استقالل در گزارش خود به این ضعفها
اشــاره میکنند .ممکن است اشــاره به ضعف کنترلهای داخلی ،به عنوان یک روش مستندسازی،
منجر به کاهش ریســک دعاوی حقوقی علیه حسابرســان و عدم اتهام به قصور در انجام رســیدگی
مطلوب برای حسابرسان باشد (نوروش و همکاران.)1392 ،
ضریب و احتمال متغیر کیفیت حسابرســی به ترتیب برابر  -1/525و  0/000میباشد .این نتایج
نشــاندهنده وجــود رابطه منفی و معنادار در ســطح یک درصد ،بین کیفیت حسابرســی و ضعف
کنترلهای داخلی اســت .یعنی با افزایش کیفیت حسابرسی ،احتمال وجود ضعف در کنترل داخلی
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متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره Z

احتمال
()prob

VIF
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کاهش مییابد .این نتیجه ،یافتههای تحیق دایل و همکاران ( )2007را تأیید میکند.
نتایج بیانگر رابطه منفی و معنادار بین اندازه شرکت و ضعف کنترل داخلی است .ضریب و احتمال
متغیر اهرم مالی به ترتیب برابر  1/567و  0/002میباشد که بیانگر رابطه مثبت و معنادار این متغیر
و ضعف کنترل داخلی است .این رابطه در سطح پنج درصد معنادار است .ضریب شاخص بحران مالی
برابر  -0/832و احتمال آن برابر  0/025است .این نتایج حاکی از رابطه منفی و معنادار این متغیر و
ضعف کنترلهای داخلی اســت .همچنین ضریب و احتمال متغیر سن شرکت در بورس اوراق بهادار
بیانگر رابطه مثبت و معنادر این متغیر و ضعف کنترلهای داخلی اســت .این رابطه در ســطح پنج
درصد معنادار اســت .میان ســایر متغیرهای کنترلی و متغیر وابسته رابطه معناداری مشاهده نشده
است.
با توجه به اینکه عامل تورم واریانس ( )VIFبرای کلیه متغیرهای مســتقل کمتر از  5درصد است
لذا میان متغیرهای مستقل همخطی شدیدی وجود ندارد .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آماره
 LRاین مدل ( )0/000میباشــد ،میتوان گفت که در ســطح اطمینان  99درصد این مدل معنادار
بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
آزمون هاسمر لمشو

در مدلهای دارای متغیر وابســته مجازی میزان  R2به عنوان اندازه گیرنده خوبی برازش ،چندان
قابل اعتماد نیســت .در این رابطه معیارهای دیگری در ادبیات مطروحه وجود دارد .یکی از معیارها،
آماره هاسمر-لمشــو است .در ارتباط با مدل رگرسیونی نتایج آزمون هاسمر-لمشو در نگاره  ،5نشان
دهنده نیکویی مدل برازش شده است.
نگاره  -5آزمون هاسمر -لمشو
آزمون هاسمر -لمشو برای بررسی نیکویی مدل الجیت برازش شده
مدل

نوع آزمون

اماره کای دو

احتمال اماره

نتیجه

-

هاسمر-لمشو

6/379

0/6049

نیکویی مدل برازش شده

ماخذ :نتایج آزمون هاسمر-لمشو با استفاده از نرم افزار ایویوز

-5نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اســتقالل حسابرس بر گزارش ضعف کنترلهای داخلی توسط
حسابرسان اســت .فرضیه پژوهش در خصوص تأثیر معنادار استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای
داخلــی بود که مــورد پذیرش قرار نگرفت .براســاس مبانی نظری مطرح شــده ،یافتههای پژوهش
حاکی از عدم وجود تأثیر معنادار اســتقالل حسابرســان بر ضعف کنترل داخلی است .نتایج پژوهش
نشــان میدهد حسابرسان با هر درجهای از اســتقالل برای کاهش ریسک دعاوی حقوقی مرتبط با
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تحریفهای ناشــی از ضعف کنترل داخلی ،انگیزه الزم برای افشای ضعف کنترلهای داخلی گزارش
حسابرسی را داشته باشند.
نتایــج حاصل از این پژوهش با یافتههای ژانگ و همــکاران ( )2007و لگوربا و همکاران ()2017
همخوانی ندارد؛ آنها بیان کردند بین اســتقالل حســابرس و ضعــف در کنترلهای داخلی ارتباط
معنیداری وجود دارد و اســتقالل حسابرس میتواند با افشــای مشکالت کنترلهای داخلی شرکت
مرتبط باشد.
تئوری نســبت یک تئوری مربوط به تئوری روانشناسی اجتماعی است و به این موضوع اشاره دارد
کــه افراد چگونه رویذدادها و رفتار را تفســیر میکنند و چطور دالیل رفتارها و رویدادها را نســبت
میدهد .تحقیقات با اســتفاده تئوری نسبت ،اســتفاده از اطالعات در محیط اجتماعی برای تشریح
رویدادها و رفتارها بررســی میکنند (رفت  .)2007مطابق با تحقیق رفت ( )2007افراد تمایل دارند
رفتار دیگران را به خود آنها نسبت دهند و رفتار خود را به شرایط مورد نظر نسبت دهند .این مورد
هنگامی که رفتاری منفی (مانند تحریف) رخ میدهد اغلب درســت است .بنابراین ارزیابی کنندگان
ناکامی در کشــف تقلب توســط کنترلهای داخلی را به حسابرسان نسبت میدهند ،به عبارت دیگر
حسابرسان متهم به غفلت میشوند (ویک و زیمبلمان2004 47؛ اسکروت و شاه  )482000و حسابرسان
برای جلوگیری از این اتهام ،ضعف کنترلهای داخلی را افشــا خواهنــد کرد .بنابراین میتوان رفتار
حسابرســان را با استفاده از تئوری نســبت توصیف کرد .بنابراین افشای ضعف کنترلهای داخلی ،به
عنوان یک روش مستندسازی ،میتواند منجر به کاهش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان و عدم
اتهام به قصور در انجام رســیدگی در رابطه با تحریفها و سایر زیانهای مرتبط با ضعف کنترلهای
داخلی برای حسابرسان شود (نوروش و همکاران.)1392 ،
نتایج تحقیق میتواند برای ســرمایهگذاران ،اعتبار دهندگان و ســایر ذینفعــان واحد اقتصادی
سودمند باشــد زیرا افشــای ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی در گزارش حسابرسان میتواند
عالمتــی 49در رابطه با احتیاط در اتکا به صورتهای مالی باشــد؛ صورتهــای مالی که زیربنای تهیه
آنها سیســتم کنترل داخلی میباشد .به عبارت دیگر تصمیمگیرندگان میتوانند بر افشای ضعف در
کنترلهای داخلی در گزارش حسابرسان بدون نگرانی در مورد استقالل آنان ،اتکا کنند.
یافتههای این پژوهش ادبیات مرتبط با ضعف در کنترلهای داخلی را گسترش میدهد .از آنجا که
پژوهش در زمینه کنترلهای داخلی در ایران بسیار اندک است ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد
تا به بررسی موارد زیر بپردازند:
 -1ارتباط ضعف در کنترلهای داخلی با استقالل حسابرس در صنایع مختلف به صورت مقایسهای
 -2ارتباط افشای ضعف در کنترلهای داخلی و دوره تصدی حسابرس
 -3ارائه مدلی برای اندازهگیری ضعف در کنترلهای داخلی به صورت کمی
 -4تأثیر رقابت بازار حسابرسان بر افشای ضعف در کنترلهای داخلی
در نهایــت باید به این مســئله نیز توجه داشــت که دســتورالعمل کنترلهــای داخلی در تاریخ
 1391/02/16توســط ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران ابالغ شد و این باعث میشود بازه زمانی
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 را در بگیرد و از طرفی در اولین سال از1394  تا1391 پژوهش حاضر کوتاه شــود و تنها ســالهای
 این دستور العمل به طور کامل توسط شرکتها پیاده نشده و زیربنای،دوره مورد بررسی این پژوهش
.سیستم کنترل داخلی شرکتها کامل نبوده است

1. Ogneva
2. Liou and Yang
3. Bedrad et al
4. Clinton et al
5. COSO
6. Zhang
7. Mautz and Sharaf
8. DeAngelo
9. Carey
10. Knapp
11. Lee & Gu
12. Reiter and Williamse
13. Litigation risk
14. Udeh
15. Denise Dickins
16. Attribution Theory
17. Public watch dogs
18. McEnroe and Martens
19. Bonner et al
20. Reffet
21. Person-related
22. Environmental
23. Task-related
24. Attribution of responsibility and blame
25. Shaver
26. Justification

پینوشتها

72
تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

97  زمستان73 شماره

97  زمستان73 شماره

تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

73

سال هجدهم

27. Excuses
28. Weiner
29. Schlenker et al
30. Karlovac and Darely
31. Ge and Mcvay
32. Ashbaugh
33. Gordon and smith
34. Jarry
35. Lashgari
36. Mary Jane
37. Yu
38. Leogeria et al
39. Ji et al
40. Augustine
41. Craswel et al
42. Wooten
43. Asbaugh et al
44. Doyle et al
45. Wilcoxon
46. Robust
47. Wilks and Zimbelman
48. Schroth and Shah
49.signal
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منابع:

منابع داخلی:

تأثیر استقالل حسابرس بر ضعف کنترلهای داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی

1-1آقایی ,محمد ,گلجاریان ,محمد علی ,نظری ,کیانوش ,اسدالهی ,امین« )1394( .کنترلهای داخلی مؤثر
در شرکتهای سرمایهگذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل» .پژوهشهای تجربی حسابداری.12-1 .)1( 5 ,
2-2جاوید ،داریوش؛ محسن دستگیر و مهدی عرب صالحی ( « .)1394بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی
بر محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» .فصلنامه حسابداری مالی 7
(.151 -125 :)26
3-3حاجیها ،زهره و سهیال محمدحســین نژاد ( ».)1394عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل
داخلی» .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی».137 -119 :)26( 7 .
4-4حاجیهــا ،زهره .اورادی ،جواد .صالحآبادی ،مهــری ( « )1396ضعف در کنترلهای داخلی و تأخیر در
گزارش حسابرسی» .فصلنامه حسابداری مالی .شماره  .33صص .96-78
5-5خشویی ،محمد و رجبی ،روح اله (« )1387هزینه نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل»
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