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چکیده
شیییرکت ها از راهبرد های تجاری مت فاوتی تبعیت می کنند ،تحقیقات اخیر دو نوع از راهبردها بنام
راهبرد تجاری اکتشیییافی و تدافعی را معرفی می کنند .نظريه سیییازمانی بیان می دارد که شیییرکتهای
اکت شافی احتماال کنترلهای داخلی ضعیف تری ن سبت به شرکتهای تدافعی دا شته و تاخیر در انت شار
گزارش حسابرسی در شرکتهای اکتشافی بیشتر است .لذا هدف اصلی اين تحقیق آزمون تجربی اين
نظريه در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای سنجش نوع راهبرد تجاری
از مدل رضیییايی و همکاران ( )1392و برای شیییناسیییايی ضیییعف بااهمیت در کنترل داخلی از گزارش
ح سابر سان م ستقل م شابه پژوهش مان سیف و همکاران ( ،)2012ا ستفاده شده ا ست .نمونه مورد مطالعه
 127شیییرکت در بازه زمانی  1391 – 1394اسیییت .نتايج حاصیییل از پژوهش بیانگر اين اسیییت که
شیرکتهای دارای راهبرد تجاری اکتشیافی ضیعف بااهمیت کنترلهای داخلی در گزارش حسیابر سی
دارند ،اما شیییرکتهای با راهبرد تدافعی کمتر ضیییعف بااهمیت کنترلهای داخلی دارند .بااين حال در
شرکتهای اکتشافی تاخیر در گزارش حسابرسی کمتر از شرکتهای تدافعی است.نتايج فرضیه اول و
دوم حاکی از تايید نظريه سازمانی است که بیان می دارد راهبرد تجاری شرکت يک نشانه خوب برای
ارزيابی قوت سیستم کنترلهای داخلی است ،اما در مورد فرضیه سوم اين نظريه تايید نشد.
واژههای کلیدی :راهبرد اکتشافی ،راهبرد تدافعی ،ضعفهای بااهمیت ،کنترل داخلی ،تاخیر حسابرسی.
طبقهبندی موضوعیM41; M42; L10 :
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مقدمه
تحقیقات نشیییان داده اند که افشیییا در مورد کنترلهای داخلی و گزارش حسیییابرسیییی برای
ذینفعان محتوای اطالعاتی دارد و شیییرکتهای دارای کنترل داخلی غیر اثربخش دارای اقالم
تعهدی با کیفیت پايین و در نتیجه سی ستم ح سابداری با کیفیت پايین می با شند (بنتلی ،نیوتن و
تامسییون .)2015 ،اين شییرکتها همچنین بدهیهای بیشییتر و هزينه سییرمايه باالتر را تجربه می
کنند (آشیییباق-اسیییکافی ،کالینز ،کینی و الفوند2009 ،؛ دهالیوال ،هوگان ،ترزوانت وويکینز،
2011؛ کیم ،سانگ و ژنگ .)2011 ،قانون ساربینز -آکسلی در سال  ،2002شرکتها را ملزم
به انتشییار گزارش کنترلهای داخلی و حسییابرسییان را ملزم به شییهادت دهی در مورد کارايی و
اثربخشییی کنترل های داخلی کرده اسییت .در ايران نیز سییازمان بورس و اوراق بهادار در سییال
1391و در راستای ماده18دستورالعمل پذيرش بورس اوراق بهادار تهران ،اقدام به انتشار دستور
العمل کنترلهای داخلی برای ناشییران پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار تهران کرده اسییت.
طبق اين ماده ،مد يريت مسیییئول ارزيابی اثربخشیییی کنترل داخلی اسیییت و بايد در مورد نتايج
ارزيابی کنترل داخلی گزارش دهد .حسییابرس مسییتقل شییرکت نیز موظف اسییت در خصییوص
ا ستقرار و بکارگیری سی ستم کنترلهای داخلی منا سب و اثر بخش تو سط شرکت با توجه به
چارچوب کنترلهای داخلی اظهار نظر کند (سازمان بورس و اوراق بهادار.)1391 ،
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره يک سیییازمان اسیییت که شیییامل طرحها ،شییییوهها و
روشهای اجرايی برای د ستیابی به اهداف ا ست (آقايی ،گلجاريان ،نظری و ا سدالهی.)1394 ،
تحقیقات نشیییان میدهد که بسییییاری از نارسیییايیهای مهم کنترلهای داخلی که منجر به نقاط
ضیییعف با اهمیت کنترل داخلی خواهند شییید تا زمان تجديد ارايه صیییورتهای مالی عمال به
ذینفعان گزارش نمیگردد و از آنان توسییط شییرکت و حسییابرس پنهان میماند (رايس و وبر،
 .)2012يکی از عوامل بالقوه موثر بر کیفیت کنترل های داخلی نوع راهبرد تجاری اسیییت که
شییرکت برای مقابله با رقبا برگزيده اسییت .چرا که انتخاب و طراحی سییازمانی راهبرد تجاری
بايد مرتبط به طراحی و نقاط قوت محیط کنترلی شیییرکت باشییید (بنتلی و همکاران.)2015 ،
گرچه تحقیقاتی در زمینه حسیییابداری مديريت مرتبط با محیط کنترل داخلی مديريت انجام
شده است ،اما در زمینه حسابداری مالی و حسابرسی ،دانشی محدود در زمینه راهبرد تجاری و
طراحی سییازمانی ،فرايندهای مديريتی و مديريت ريسییک وجود دارد .نقش راهبرد تجاری بر
کیفیت کنترلهای داخلی به موضوع ريسکهای تجاری سازمان و رويکرد مبتنی بر ريسک در
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ارزيابی کنترل های داخلی مرتبط میگردد ،از اين منظر تحقیقاتی اندک در دنیا انجام شیییده
اسیییت که طرح ريزی سیییازمانی در دو حوزه راهبرد تجاری و محیط کنترلی شیییرکت را با هم
پیوند زند .تمرکز بر راهبرد تجاری به عنوان يکی از محرکههای ريسیییکهای درون سیییازمانی
میتواند به شرکتها در شناسايی ضعفهای کنترل داخلی خود کمک کند ،از اينرو ارتباطی
دوسويه و مستحکم بین سیستم کنترل داخلی و راهبرد تجاری شرکت برقرار است.
بنتلی و همکاران ( )2015بیان می دارند که دلیل اينکه شیییرکتهای با اسیییترانژی اکتشیییافی
بیشتر با تحريف در گزارشگری مالی روبرو هستند اين است که ريسک کنترلی باالتری دارند
و به خصیییوص آن ها دريافتند که درجه کیفیت کنترل های داخلی نقش تعديل کننده ای در
رابطه بین راهبرد تجاری و تحريفات بااهمیت در گزارشییگری مالی ايفا میکند .محیط کنترلی
اينگونه شییرکتها خاص و بی ثباتتر اسییت .همچنین بنتلی و همکاران ( )2013بیان میدارند
که شرکتهای د ارای راهبرد اکتشافی بیشتر عدم تطابق با ا ستانداردها را در گزار شگری مالی
خود تجربه خواهند کرد ،از اينرو حسیییابرسیییی آنها بیشیییتر با تاخیر مواجه میشیییود .به طور
خال صه میتوان انتظار دا شت که در شرکتهای اکت شافی ضعف کنترلهای داخلی بی شتر و
کیفیت کنترل داخلی پايین تر از شرکتهای تدافعی با شد .با توجه به مطالب ذکر شده هدف
اين تحقیق بررسی رابطه نوع راهبرد تجاری شرکت با میزان ضعفهای بااهمیت کنترل داخلی
گزارش شییده توسییط حسییابرس میباشیید ،همچنین از آنجا که ضییعفهای بااهمیت بیشییتر در
کنترلهای داخلی شرکت صاحبکار منجر به تاخیر در گزارشگری حسابرسی مستقل میگردد،
رابطه نوع راهبرد تجاری با تاخیر گزارش حسابرسی مستقل هدف ديگر تحقیق حاضر است.
چارچوب نظری
میلز و اسنو ( )1978دو نوع راهبرد تجاری شامل راهبرد اکتشافی متمايل به نوآوری و راهبرد
تدافعی متمايل به کارايی معرفی می نمايند .شییرکتهای دارای راهبرد اکتشییافی در پروژههای
پرري سک با ر شد باال سرمايهگذاری میکنند و با م شکالت نمايندگی بی شتر مواجه میگردند
(راجاگوپاالن .)1997 ،همچنین اين شیییرکتها اقدامات تهاجمی بیشیییتری در اسیییتراتژیهای
اجتنییاب مییالیییاتی خود انجییام میدهنیید (هیگینز ،عمر و فیلیپس ،)2015 ،و نظییارت کمتر
سختگیرانهای بر فرايندهای داخلی خود دارند (بنتلی و همکاران )2013 ،که در اين شرکتها
محیط را برای رويکرد خود محور مديريتی محیا میسییازد ،مديران در شییرکتهای اکتشییافی
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ممکن است برای رسیدن به اهداف مديريتی کنترلهای داخلی را بیشتر نقض نمايند .در مقابل،
شیییرکتهای پیرو راهبرد تدافعی نظارت سیییختگیرانهتر اعمال میکنند (همان منبع) و به نظر
می رسد بیشتر به استقرار و اجرای اثربخش سیستم کنترل داخلی متعهد باشند.
نظريه سیییازمانی بیان میدارد که شیییرکتها در صییینعت خود از راهبردهای متفاوتی تبعیت
میکنند ،اين راهبردها به ويژگیهای شییرکت بسییتگی دارند و خود آنها هم به صییورت يک
ويژگی سازمانی در میآيند ،برای مثال شرکتهای دارای راهبرد اکت شافی نوآور (دارای مقام
اول در بازار خود) با فرصیییتهای بازار محصیییول جديد ،رشییید سیییريع ،پیچیدگی شیییرکت،
ا صالحات و تغییرات متعدد در کنترلهای داخلی و نوسانات سودآوری شناخته می شوند (میلز
و اسییینو2003 ،؛ بنتلی و همکاران .)2015 ،در نقطه مقابل شیییرکتهايی که از راهبرد تدافعی
متمايل به کارايی پیروی میکنند (يعنی رهبری هزينه) بر تولید محصوالت باثبات ،الگوی رشد
ثابت در خطوط تولید فعلی ،رشیید تدريجی ،پیچیدگی کمتر و سییودآوری باثبات و کاسییتن از
هزينهها و قیمت محصول تمرکز دارند (همان منابع).
گرچه نظريه سیییازمانی بیان میدارد که شیییرکتهای اکتشیییافی احتماال کنترلهای داخلی
ضعیفتری نسبت به شرکتهای تدافعی دارند که مدام توسط مقامات شرکت نقض می شود،
بااين حال ادبیات پژوهش نتايج متفاوتی نشان میدهد مثال برخی تحقیقات نشان داده ا ست که
شییرکتهای اکتشییافی هم مانند شییرکتهای تدافعی برای مقابله با ريسییک ،کنترلهای داخلی
شديدتر و پیچیدهای ا ستقرار میدهند و از نوآوریهای افراطی پرهیز میکنند (بوونز و آبرنتی،
2000؛ چنهال و موريس)1995 ،؛ اما ساير تحقیقات نشان می دهند که شرکتهای با استرانژی
تدافعی کنترلهای داخلی قوی تری دارند زيرا آنها بر شییاخصهای عملکرد مالی کوتاه مدت
اتکا میکنند (مثال کنترلهای مرتبط با هزينهها و کارايی) در حالی که شرکتهای با استرانژی
اکتشییافی بر شییاخصهای مالی بلندمدتتر اتکا میکنند (مثال توسییعه محصییول جديد و سییهم
بازار) که دستیابی به آنها باعث نقض اهداف کنترلی شرکت در کوتاه مدت می شود (بنتلی و
همکاران2015 ،؛ آبرنتی و لیلیز .)1995 ،از سوی ديگر پییییییییورتر (( )2006به نقل از رضايی و
عازم )1391 ،چارچوبی مفهومی پیرامون چگونگی انتخاب راهبیرد تجیاری در راسیتای انجیام
رقابت کارا توسط شرکتهیییا ،ارائیییه داد .راهبیییردهیییای عمومی پورتر در حوزه رقابت بیان
میداشت که يیییک شرکت بايد از میان رقابت به عنوان تولیدکننیییدهای بیییا راهبیییرد رهبیییری
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کمتیرين هزينیه در صینعت خیود ،يا رقابت از طريق تولید محصوالت ممتاز و بی نظیر از حیث
کیفیت ،ويژگیهای عینی محصیول و – ...يعنی راهبرد تمايز -يکیی را برگزينیید.
تحقیقات قبلی نشیان داده اند که راهبرد تجاری يکی از عناصیر مهم سییسیتم کنترل مديريت
( )MCS1میباشیید (هنری2006 ،؛ سیییمنز1987 ،؛ چنهال .)2003 ،ادبیات حسییابداری مديريت
يکی از نقشهای اولیه سییسیتمهای کنترل داخلی را تسیهیل ،توسیعه و پیاده سیازی راهبردهای
ت جاری می دا ند (اينتر ،الرکر و را جان .)1997 ،کنترل داخلی بخش مهمی از مدير يت يک
سازمان است .بخشی که شامل برنامهها ،روشها و رويههای مورد استفاده سازمان در دستیابی
به ر سالت وجودی و اهداف خرد و کالن ا ست (ا ستاندارد کنترل داخلی دولت فدرال،1977 ،
به نقل از بنتلی و همکاران.)2013 ،
از آنجا که بیشتر تصمیمات مديريت با اتکاء بر اطالعات مالی حاصل از سیستم حسابداری
میباشیید؛ وجود سیییسییتم کنترل داخلی قوی قابلیت اتکای اطالعات حسییابداری را که مبنای
اتخاذ اينگونه تصییمیمات اسییت برای مديريت باالتر میبرد .همچنین کنترلهای داخلی قوی بر
نحوه ر سیدگی حسابرسان نیز تأثیرگذار میباشد .هر اندازه کنترلهای داخلی قوی باشند خطر
تحريف با اهمیت کاهش يافته و در نتیجه خطر حسییابرسییی نیز کاهش میيابد ،با کاهش خطر
حسییابرسییی مدت زمان مورد نیاز برای رسیییدگیهای حسییابرسییی هم کاهش میيابد (حاجیها،
.)1389
تئوری ا قت ضايی شالوده بحث اثربخ شی سی ستمهای مديريت سازمان ا ست (چنهال2003 ،؛
دنت .)1990 ،بر اسییاس اين تیوری طراحی مناسییب سیییسییتم کنترل داخلی بسیییار حايز اهمیت
ا ست ،چرا که بر ا ساس آن میتوان سی ستمهای مديريتی منا سب را بر ا ساس شرايط محیطی،
فنآوریها ،اندازه شرکت ،ساختار شرکت ،راهبردهای تجاری ،و در نهايت فرهنگ سازمانی
شییی کل داد و طرحريزی نمود (چنهال ،2003 ،بنتلی و هم کاران .)2015 ،بر اسییییاس رويکرد
اقت ضايی در سازمان راهبرد تجاری يکی از عنا صر مهم برای طرح ريزی کنترلهای داخلی در
يک شیییرکت اسیییت (آبرنتی و لیلیز1995 ،؛ آگبجول و جوکیپی .)2009 ،البته چنهال ()2003
معتقد است که مسیر راهبردی انتخاب شده توسط يک سازمان بر اساس رويکرد اقتضايی نشان
میدهد که سی ستمهای مديريتی خاص يک شرکت ،راهبرد تجاری خا صی هم میطلبد و هر
راهبردی برای هرگونه شییرکتی مناسییبت ندارد ،پس میتوان انتظار داشییت که راهبرد تجاری
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شرکت مستقیما با کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت ارتباط دارد از سوی ديگر به دلیل نیاز
به برنامه ح سابر سی متفاوت برای هر نظام سازمانی انتخاب نوع راهبرد تجاری خاص تاخیر در
گزارشگری حسابرسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
همان گونه که در بخشهای پیشیییین تبیین شییید ،صیییريحترين دسیییتهبندی برای راهبردهای
تجاری دسییته بندی میلز و اسیینو ( )2003اسییت که براسییاس سییرعت تغییر آمیخته محصییوالت
(تنوع و ترکیب محصوالت و خدمات شرکت) توسط شرکت ،میباشد .از اين منظر ،سه گروه
شیرکت در يک صینعت وجود دارند :در يک سیوی طیف شیرکتهايی که سیريعا و به تکرار
میتوانند آمیخته مح صول خود را تغییر دهند ( شرکتهای اکت شافی) ،و در سوی ديگر طیف
شیییرکت هايی که به تدريج و آرام و به ندرت آمیخته محصیییوالت خود را تغییر میدهند
( شرکتهای تدافعی) ،و در اواسط اين طیف نیز شرکتهايی قرار دارند که آنها را تحلیلگر
مینامیم که نه آنچنان نواوریمحور هستند چون اکتشافیها و نه آنقدر بر اساس کارايی هزينه
هسیییتند چون تدافعی ها و دورگه محسیییوب میشیییوند يعنی در بازار رقابت میکنند ،اما از
ويژگیهای هر دو راهبرد بسییته به وضییعیت خود تا حدودی تبعیت میکنند (بنتلی و همکاران،
 .)2015البته ادبیات مربوط به راهبرد تجاری ،دو راهبرد را که در دو سوی طیف هستند چالش
برانگیز می شمرد و در تحقیقات مورد آزمون قرار میدهد (فی شر .)1995 ،در اين تحقیق نیز دو
راهبرد اکتشییافی و تدافعی در شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار تهران با نقاط
ضییعف کنترلهای داخلی آزمون شییده اسییت .سییاختار کنترلی شییرکتهای اکتشییافی عموما
غیرمتمرکز و انعطافپذير ا ست تا آماده تطابق دادن با تغییرات بازار با شد .میلز و ا سنو ()2003
معتقدند سیییسییتمهای کنترلی اين شییرکتها بیشییتر بر رصیید کردن فعالیتهای برون سییازمانی
متمرکز است تا فرصتهای جديد را دريابند .ساختار آنها پیچیده اما انعطافپذير است و افراد
تیم پروژه های مختلف با هم تداخل دارند و بیشتر بر هدف و ر سیدن به نواوری متمرکز هستند
(چنهال .)2003 ،اين ساختار غیر متمرکز ري سکپذيری و خالقیت مديران را باالتر میبرد .اين
شییرکتها کنترلهای رسییمی را بر رفتار کارکنان خود به حداقل میرسییانند چرا که سیییسییتم
کنترلی بايد بر نتايج نظارت نمايد و نه بر رفتارها.
برعکس سیییاختار کنترلی شیییرکت های تدافعی عموما متمرکز بوده و در حداکثرسیییازی
اثربخشی سختگیرانه است .اين سیستمها انعطاف کمتری دارند و بر رفتار افراد سازمان تمرکز
نموده و رسمیت بیشتری دارند و مستقیما بر حوزههای مشکل تمرکز دارد (چنهال .)2003 ،میلز
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و اسنو ( )2003معتقدند سیستمهای کنترلی شرکتهای تدافعی بیشتر بر کنترلهای هزينه ای و
اسییتانداردهای حاکم بر فرايندهای عملیاتی تمرکز مینمايد .از اينرو انتظار میرود در ارزيابی
حسییابرس از سیییسییتم کنترلهای داخلی ،شییرکتهای اکتشییافی نسییبت به شییرکتهای تدافعی
ضعفهای بااهمیت بیشتری گزارش گردد.
پیشینه تحقیق
کینی و مک دنیل )1989( ،دريافتند که شیرکتها با راهبر اکتشیافی کنترلهای ضیعیفتری
ا ستقرار میدهند تا فر صت بی شتری برای گزارشگری گمراهکننده دا شته با شند و تجديد ارايه
ارقام مالی اغلب اين امکان را بهتر فراهم میسازد.
بنتلی و همکاران ( )2013در تحقیق خود دريافتند که شرکتهای اکتشافی با احتمال باالتری
تجديد ارايه و دعاوی حقوقی را تجربه میکنند ،آنها همچنین حقالزحمه حسییابرسییی باالتری
به خاطر انگیزهها و فرصتهای بیشتر برای تحريفات بااهمیت در گزارشگری مالی خود دارند.
شرکتهای دارای راهبرد اکتشافی در پروژههای پرريسک با رشد باال سرمايهگذاری میکنند
و ب ا مسیییايل نمايندگی بیشیییتر مواجه میگردند (راجاگوپاالن )1997 ،و بنابراين تحريفات
گزارشگری مالی بیشتری خواهند داشت که نیازمند فعالیتهای حسابرسی بیشتری خواهد بود
(بنتلی ،عمر و شییارپ .)2013 ،اين به معنای هزينههای حسییابرسییی و تاخیر حسییابرسییی باالتر
خواهد بود.
بنتلی و همکاران (2015؛  )2017رابطه بین راهبرد تجاری اکتشیافی و ضیعفهای افشیا شیده
کنترل های داخلی توسیییط حسیییابرس را بررسیییی کردند ،و رابطه مثبت يافتند همچنین آنها
دريافتند که در اين شیییرکتها نسیییبت به آنهايی که راهبرد تدافعی را دنبال میکنند ،گزارش
ارزيابی کنترلهای داخلی توسط حسابرس با تاخیر بیشتری منتشر میگرديد.
حبیب و حسن ( )2017اثر نوع استراتژی شرکتی و ريسک سقوط آتی قیمت سهام را بررسی
نموده و دريافتند که در شرکتهايی که راهبرد تدافعی دارند اين ريسک کاهش و در شرکت-
های با راهبرد اکتشافی افزايش میبايد ،همچنین عدم تقارن اطالعاتی اين ريسک را برای
شرکتهای اکتشافی افزايش میدهد.
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چن ،اشلمانو سويلیو ( )2017در تحقیقی با عنوان راهبرد تجاری ،بی نظمیهای گزارشگری
مالی و تالش حسابرسی به اين نتیجه رسیدند که شرکتهايی که راهبرد رهبری هزينه را دنبال
میکنند احتمال اينکه در گزارش حسیییابرسیییی خود بند ابهام در تداوم فعالیت دريافت کنند ،
نسییبت به شییرکتهای با راهبرد تمايز بیشییتر اسییت .همچنین اين شییرکتها با احتمال بیشییتری
گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی دريافت خواهند کرد.
در ايران برخی تحقیقات مرتبط ارايه میگردد .قاسیییمی و ابراهیمی ( )1386به بررسیییی آثار
به کارگیری راهبردهای رق یابتی مناس یب ب یر ک یارايی ش یرکته یای تجاری ايران پرداختند .بر
مبنای اين بررس یی ،راهب یرد رهبری هزينه ،بیشترين تأثیر را در کارايی شرکتهای ايرانی داشته
و پس از آن راهبردهییییای بهتییییرين شیییییوه هزينه کردن ،تمايز و تمرکز به ترتیب اولويتهای
بعدی را کسب کردند.
رضییايی و عازم ( )1391در تحقیقی به بررسییی تأثیر شییدت رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه
بین اهرم مالی و عملکرد شرکتها پرداختند .برای اين منظور ،نمونهای متشکل از  135شرکت
پذيرفته شیییده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی  1381-1388مورد بررسیییی قرار
گرفت .نتايج نشیییان داد که ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد شیییرکتها وجود دارد .اين
يافته ا بر وجود اثرات متغیرهای تعديلگرِ شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاری ،بر رابطه بین
اهرم مالی و عملکرد شرکت تأکید می نمايد.
رضايی ،محسنی و رايقی ( )1392در پژوهشی ديگر به بررسی تاثیر عمر دارايی و راهبردهای
تجاری بر رابطه بین رشد دارايیها و نرخ بازده خالص دارايیهای عملیاتی شرکتها پرداختند؛
نمونهای متشیییکل از  86شیییرکت پذيرفته شیییده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره زمانی
 1389-1385مورد برر سی قرار گرفت .نتايج ن شان داد که رابطه معنی داری بین عمر دارايیها
و عملکرد عملیاتی شییرکتها وجود دارد .ضییمنا متغیرهای عمردارايیها و راهبردهای تجاری،
بر رابطه بین ر شد دارايیها و عملکرد شرکتها موثر میبا شند .همچنین تاثیر ر شد دارايی در
شییرکتهای دارای دارايیهای قديمی از شییدت بیشییتری برخوردار بود .تاثیر رشیید دارايی در
شرکتهای پیرو راهبرد تمايز محصول منفی بود.
تنانی و محب خواه ( )1393به بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار با کیفیت سود و بازده
سیهام در 99شیرکت پذيرفته شیده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1384تا 1391
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پرداختند .نتايج نشان داد که میزان مديريت سود در شرکتهای تدافعی نسبت به شرکتهای
تهاجمی (پیشگام) بیشتر است .همچنین ،نتايج بیانگر آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین
راهبردهای تجاری شرکت و کیفیت سود آن موثر میباشد.
حاجیها ( )1396به بررسی راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی ،عدم تقارن اطالعاتی و ريسک
سییقوط قیمت سییهام پرداخت .به منظور دسییتیابی به هدف پژوهش تعداد  111شییرکت از بین
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1931الی  1934به عنوان
نمونه آماری انتخاب گرديد .نتايج پژوهش وی نشیییان میدهد که راهبرد تجاری اکتشیییافی
ريسییک سییقوط سییهام را افزايش میدهد؛ در حالی که راهبرد تدافعی اين ريسییک را کاهش
خواهد داد .همچنین در شرايط وجود عدم تقارن اطالعاتی شديد راهبرد اکتشافی بیش از پیش
باعث افزايش ريسک سقوط سهام خواهد شد.
فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری ارايه شده سه فرضیه در اين تحقیق بررسی میگردد:
 .1بین راهبرد تجاری اکتشافی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی در شرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
 .2بین راهبرد تجاری تدافعی و گزارش نقاط ضییعف بااهمیت کنترل داخلی در شییرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
 .3شیییرکت های دارای راهبرد اکتشیییافی نسیییبت به شیییرکتهای با راهبرد تدافعی ،تاخیر
حسابرسی بیشتری دارند.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف ،پژوهشیییی کاربردی و از لحاظ روش انجام پژوهش توصییییفی-
همبسیییتگی اسیییت .همچنین ،به دلیل اينکه دادههای مورد اسیییتفاده ،اطالعات واقعی و تاريخی
است ،میتوان آن را از نوع پسرويدادی (گذشته نگر) طبقهبندی کرد.
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جامعه و نمونه آماری
جامعة آماری پژوهش شییرکتهايی اسییت که حداقل از ابتدای سییال مالی  1391در بورس
اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و تا پايان سال مالی  1394در آن حضورداشته و از ويژگیهای
زير برخوردار باشند )1 :برای رعايت امکان مقايسهپذيری ،همسانی تاريخ گزارشگری و حذف
اثرات ف صلی دورة مالی آنها منتهی به  29ا سفند با شد )2 .در طی دورة مورد برر سی (-1391
 )1394تغییر فعالیت يا تغییر سییال مالی نداشییته باشییند )3 .اطالعات آنها در دسییترس باشیید)4 .
جزو شیییرکتهای مالی (مانند بانکها ،مؤسیییسیییات مالی) و شیییرکتهای سیییرمايهگذاريی و
شیییرکتهای واسیییطهگری مالی و بیمه نباشییید .با مدنظر قراردادناين محدوديتها تعداد 127
شرکت برای انجام آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند.
نحوه گردآوری اطالعات
برای فراهم کردن اطالعات شییرکتهای پذيرفتهشییده در بورس اوراق بهادار تهران از منابع
مختلفی از جمله سايت اطالعر سانی بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآوردنوين ا ستفاده
شده است .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار ايويوز نسخه  8استفاده گرديد.
مدل پژوهش
برای آزمون فرضیییههای اول و دوم پژوهش از مدل ( )1و برای آزمون فرضیییه سییوم از مدل
( )2و ( )3برگرفته از پژوهش بنتلی و همکاران ( ،)2015حاجیها و محمدحسین نژاد ( ،)1394و
محمدرضايی و صالح ( )2016استفاده شده است:
MWit = β0 + β1STRATEGYit + β2LNASSETSit + β3LEVERAGEit +
β4ROAit + β5LOSSit + β6BIGit + β7AUDITTit + β8OPINIONit + β9B_INDit
+ β 10DUALITYit + εit

مدل ()1
ARLit = β0 + β1STRATEGYit + β2LNASSETSit + β3LEVERAGEit +
β4ROAit + β5LOSSit + β6BIGit + β7AUDITTit + β8OPINIONit + β9B_INDit
+ β 10DUALITYit +εit

مدل ()2
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LNARLit = β0 + β1STRATEGYit + β2LNASSETSit + β3LEVERAGEit +
β4ROAit + β5LOSSit + β6BIGit + β7AUDITTit + β8OPINIONit + β9B_INDit
+ β 10DUALITYit +εit

مدل ()3
تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته

در فرضیه نخست و دوم ،ضعف بااهمیت در کنترل داخلی ( )MWitمتغیر وابسته است .برای
سنجش ضعف در کنترل داخلی از نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی ا ستفاده میگردد
که از گزارش ح سابر سان م ستقل بد ست میآيد .طبق چک لی ست کنترلهای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  1391به بعد حسابرس شرکت
مکلف شییده اسییت کنترلهای داخلی شییرکت را بررسییی نموده و مواردی که حاکی از عدم
رعايت يا عدم اجرای مطلوب کنترلهای داخلی میباشد را در گزارش حسابرسی افشا کند .با
توجه به اينکه در گزارش حسییابرسییی تنها نقاط ضییعف با اهمیت کنترلهای داخلی شییرکت به
عنوان بند شییرط ارائه می گردد و از ارائه همة نقاط ضییعف که حسییابرس قبال در نامة مديريت
گزارش کرده پرهیز میگردد ،لذا در تحقیق حاضییر همة بندهای شییرط مربوط به ضییعفهای
کنترل های داخلی به عنوان ن قاط ضیییعف با اهم یت تلقی میگردد .ب نابراين ،تمرکز پژوهش
حا ضر بر بندهای ذيل م سئولیتهای قانونی گزارش ح سابر سی شرکتها میبا شد .از اينرو،
مشییابه با پژوهش مانسیییف و همکاران ( ،)2012اگر شییرکت حداقل يک ضییعف در سیییسییتم
کنترلهای داخلی داشته باشد عدد  1و در غیر اينصورت مقدار آن صفر خواهد بود.
تأخیر گزارش حسییابرسییی ( )ARLitدر فرضیییه سییوم متغیر وابسییته اسییت که برابر اسییت با
اختالف در تعداد روزهای بین پايان سال مالی شرکت تا روزی که ح سابرس م ستقل گزارش
حسابرسی را امضا میکند (محمدرضايی و همکاران ،2016 ،حاجیها و رفیعی .)1393 ،همچنین
در اين پژوهش مشیییابه با پژوهش سیییعید ،زاليال و نوسییییا ( )2015از معیار  LNARLنیز برای
اندازهگیری تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است .اين متغیر برابر است با لگاريتم طبیعی
تأخیر گزارش حسابرسی ،و از اطمینان بیشتری در ارائه نتايج برخورداراست ( صالحی ،اورادی
و ساالری فورگ.)1395 ،
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متغیر مستقل

نوع راهبرد تجاری شیییرکت متغیر مسیییتقل اسیییت .به منظور تفکیک راهبردهای تجاری
شرکتها ،به پیروی از تحقیق رضايی و همکاران ( )1392و رضايی و عازم ( )1391دو شاخص
شامل "توانايی کسب حاشیه سود" و " نسبت گردش حسابها و اسناد دريافتنی" استفاده شده
ا ست .شاخص اول از طريق نسبت سود ناخالص به فروش کل و شاخص دوم از نسبت فروش
کل به میانگین حسابها و اسناد دريافتنی اندازه گیری می شود .از طريق سنجش اين دو نسبت
راهبرد تجاری شرکت با يک متغیر مجازی تبیین می گردد (رضايی و همکاران.)1392 ،
شرکتهايی که راهبرد تدافعی را دنبال می کنند ،از نظر ويژگیهای اصلی با راهبرد کاهش
هزينه هم خوانی دارند ،زيرا می کوشند تا از طريق به حداقل رساندن هزينههای تولید ،توزيع و
فروش ،قیمت تمام شییده محصییول خود را نسییبت به رقبا تا حد امکان کاهش دهند و با افزايش
حجم فروش و اسییتفاده از مزيت صییرفه جويی به مقیاس سییهم بیشییتری از بازار را برای خود
اختصاص دهند .لذا اين شرکتها سود خالص کمتری در مقايسه با فروش دارند .اما تالش می
کنند سود خود را با افزايش تعداد فروش باال ببرند .بنابراين اين شرکتها گردش ح سابهای
دريافتنی باالتر و حاشیه سود کمتری خواهند داشت.
در مقابل شیییرکتهای اکتشیییافی با راهبرد تمايز انطباق دارند زيرا اين شیییرکتها با افزايش
کیفیت محصول خود و متمايز ساختن آن از محصول رقبا و خصوصا ايجاد نوآوری و تمايز در
محصول سعی می کنند حاشیه سود باال و دلخواهی برای خود فراهم سازند .بنابراين انتظار می
رود شییرکتهای با راهبرد تدافعی دارای نسییبت گردش حسییابهای دريافتنی بیشییتر و به طور
همزمان حاشیییه سییود کمتر باشییند تا بقای خود را با سییود کم اما فروش زياد تضییمین نموده و
تدافعی ظاهر شوند و برعکس شرکتهای با راهبرد اکتشافی دارای حاشیه سود باالتر و به طور
همزمان ن سبت گردش ح سابها و ا سناد دريافتنی کمتری می با شند (ر ضايی و عازم1391 ،؛
رضايی و همکاران .)1392 ،هر دو نسبت برای همه مشاهدات (سال –شرکت) محاسبه گرديد،
سیییپس به مقادير باالی میانگین نمونه مقدار  1و مقادير زير آن عدد  0اختصیییاص يافت .برای
ا ستراتژی اکتشافی همزمان نسبت حا شیه سود باال (مقادير  1برای اين نسبت) و نسبت گردش
حسییابهای دريافتنی پايین (مقادير  )0جسییتجو شیید و شییرکتهای دارای اين ويژگی به طور
همزمان در گروه راهبرد اکتشیییافی دسیییته بندی شیییدند .در مورد راهبرد تدافعی نیز دو شیییرط
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همزمان نسبت گردش حسابهای دريافتنی باال (مقدار  )1و نسبت حاشیه سود پايین (مقدار )0
در کل نمونه برر سی شد و شرکتهای دارای اين دو شرط همزمان ،در گروه راهبرد تدافعی
طبقه بندی شییدند .سییاير شییرکتها نیزدر گروه میانه رويا تحلیلگر دسییته بندی می گردند که
راهبرد خا صی را دنبال نمی کنند و ممکن ا ست خ صو صیاتی از راهبرد تدافعی و خ صو صیات
ديگری از راهبرد اکتشافی را همزمان داشته باشند و مقدار  0می گیرند.
متغیرهای کنترلی

اندازة شیییرکت ( :)LNASSETSitبرابر اسیییت با لگاريتم ارزش دفتری مجموع دارايیهای
شرکت.
اهرم مالی ( :)Leverageitبرابر اسییت با جمع بدهیهای شییرکت تقسیییم بر جمع دارايیهای
شرکت.
بازده دارايیها ( :)ROAitبرابر است با سود خالص تقسیم بر جمع دارايیهای شرکت.
زيان ( :)LOSSitبرابر است با يک اگر شرکت زيان گزارش کرده باشد ،در غیر اين صورت
مقدار صفر را میگیرد.
اندازة حسابرس ( :)BIGitبرابر است با يک اگر حسابرس مستقل انتخابشده برای حسابرسی
صورتهای مالی شرکت ،سازمان حسابرسی (بهعنوان بزرگترين موسسه حسابرسی) باشد و
در غیر اين صورت صفر است.
دورة تصدی حسابرس ( :)AUDITTitبرابر است با تعداد سالهايی است که شرکت توسط
مو س سه ح سابر سی معینی ح سابر سی می شود ( سعید و همکاران .)2015 ،برای حداقل نمودن
تأثیرات هرگونه خطای اندازهگیری مبنای سال اندازهگیری دوره تصدی از 3سال قبل از شروع
دوره تحقیق در نظر گرفته شده است.
نوع اظهارنظر حسیییابرس ( :)OPINIONitبهتر اسیییت }OPمقدار يک را اتخاذ میکند اگر
گزارش حسییابرسییی برای صییورتهای مالی شییرکت ،تعديلشییده (مشییروط ،مردود و عدم
اظهارنظر) باشد و در غیر اين صورت صفر خواهد بود (همان منبع).
استقالل هیئتمديره ( :)B_INDitبرابر است درصد اعضای غیرموظف هیئتمديره.
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دومسیییئولیتی بودن مديرعامل ( :)DUALITYitبرابر اسیییت با يک ،اگر مديرعامل شیییرکت
همزمان نقش رياست هیئتمديره را ايفا کند و در غیر اين صورت صفر خواهد بود.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زير است:
نگاره ( :)1توصیف دادههای پژوهش
نام متغیر

میانگین

انحرافمعیار

واريانس

چولگی

کشیدگی

لگاريتم طبیعی تأخیر گزارش

4/25179

0/389887

0/152

-0/625

-0/264

حسابرسی
تأخیر گزارش حسابرسی

75/3504

26/22483

687/742

-0/011

-0/939

اندازه شرکت

13/86259

1/501692

2/255

0/606

1/036

اهرم مالی

0/65816

0/292903

0/086

1/124

3/179

نرخ بازده دارايی

0/16027

0/219262

0/048

1/458

2/842

دوره تصدی حسابرس

2/72993

1/653775

2/735

0/835

-0/056

استقالل هیأت مديره

0/63369

0/196303

0/039

-0/889

-0/351

فراوانی متغیر ضعف با اهمیت در کنترل داخلی 245 :مشاهده؛ فراوانی متغیر راهبرد اکتشافی 172 :مورد؛
فراوانی متغیر راهبرد تدافعی 90 :مورد؛ فراوانی متغیر زيان 57 :مورد؛ فراوانی متغیر اندازه حسابرس 96 :مورد؛
فراوانی متغیر نوع اظهارنظر حسابرس 283 :مورد؛ فراوانی متغیر دو مسئولیتی مدير عامل 48 :مورد.

طبق اطالعات نگاره ( )1میانگین مربوط به شییاخص تأخیر گزارش حسییابرسییی برابر ،75/35
است که نشان میدهد فاصله پايان سال مالی و تاريخ انتشار گزارش حسابرسی به طور متوسط
در شرکتهای مورد بررسی  75روز است .میانگین برای اندازه شرکت ،اهرم مالی و نرخ بازده
دارايی به ترتیب  ،0/65 ،13/86و  0/16اسییت .همچنین بررسییی آماره انحراف معیار نشییان از
پراکندگی بی شتر متغیر تاخیر در گزارش ح سابر سی ن سبت به لگاريتم طبیعی تاخیر ( 26/22در
مقابل  )0/38در شرکتهای مورد بررسی است .تفاوت میانگین و انحراف معیار لگاريتم طبیعی
تأخیر گزارش ح سابر سی ،تأخیر گزارش ح سابر سی و اندازه شرکت ن سبتا باال ست که بیانگر
پراکندگی باالی دادههای اين متغیرها در نمونه مورد بررسی است .تاخیر در گزارش حسابرسی
با  -0/011چولگی به چپ داشته و از بین ساير متغیرهای پژوهش به جز استقالل هیأت مديره و
لگاريتم تاخیر همه چولگی به را ست دارند .در بین متغیرها ،تاخیر ح سابر سی کمترين چولگی
و بی شترين تقارن را دارا ست .برای توزيعی با ک شیدگی به سمت مقادير باالتر چولگی مثبت و
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برای توزيعی با کشیدگی به سمت مقادير کوچکتر مقدار چولگی منفی است .در بین متغیرهای
تحقیق تاخیر و لگاريتم تاخیر حسییابرسییی مقدار کشیییدگی منفی دارا هسییتند و بنابراين منحنی
فراوانی آنها پهن اسییت .همچنین  245مشییاهده (سییال شییرکت) از کل مشییاهدات ( 508سییال
شییرکت) در گزارش حسییابرسییی ضییعف بااهمیت داشییته اند (حدود  48درصیید از نمونه مورد
بررسییی) .از کل نمونه  172مورد از راهبرد اکتشییافی ( 39درصیید) و  90مورد از راهبردتدافعی
( 18درصیید) پیروی نموده و بقیه مشییاهدات حاکی از وجود راهبردمیانه رو يا تحلیلگر اسییت
(حددود  34درصیید) .کشیییدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزيمم اسییت .کشیییدگی
مثبت يعنی بلندی توزيع مورد نظر از توزيع نرمال باالتر و کشیییدگی منفی نشییانه پايین تر بودن
بلندی از توزيع نرمال اسیییت .در نگاره ( )2ضیییرايب همبسیییتگی بین متغیرهای پژوهش ارايه
میشود:
نگاره ( :)٢ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ضعف کنترل داخلی

راهبرد اکتشافی

راهبرد تدافعی

اندازه شرکت

اهرم مالی

بازده دارايی

زيان

اندازه حسابرس

دوره تصدی حسابرس

نوع اظهار نظر

1

-0/126

0/107

-0/084

0/062

0/168

0/126

-0/154

-0/060

0/077

1

-0/300

0/174

-0/260

0/208

-0/205

0/185

0/113

-0/085

1

-0/106

0/102

-0/128

0/111

0/106

1

-0/140

0/103

-0/097

0/075

-0/023

-0/050

0/064
-0/073

-0/041

1

-0/423

-0/047

-0/065

-0/076

1

-0/138

0/278

-0/071

-0/048

0/025

-0/132
0/112

1

-0/031

-0/017

-0/053

-0/067

0/021

زيان

0/007

بازده
دارايی

-0/092

اهرم
مالی

استقالل حسابرس

-0/078

0/019

اندازه
شرکت

0/050

تدافعی

0/175

افی
راهبرد

0/055

اکتش

0/028

داخلی
راهبرد

دو مسئولیتی بودن

کنترل

0/033

ضعف
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ضعف کنترل داخلی

راهبرد اکتشافی

راهبرد تدافعی

اندازه شرکت

اهرم مالی

بازده دارايی

زيان

-0/074

اندازه حسابرس

0/575

-0/054

-0/074
-0/012

1

دوره تصدی حسابرس

نوع اظهار نظر

استقالل حسابرس

دو مسئولیتی بودن

-0/007
-0/086

اندازه
حساب
رس
دوره
حساب

1

تصدی
رس

1

0/039

اظهار

0/016

نوع
نظر

رس

1

حساب

-0/030

استقالل

دو

1

مسئولی
تی
بودن

ب ا توجه به ضییعیف بودن همبسییتگی بین متغیرهای مسییتقل و متغیرهای کنترلی میتوان نتیجه
گرفت که مشکل همخطی در معادالت رگرسیونی مربوط به فرضیههای پژوهش وجود ندارد.
آزمون اف لیمر و آزمون هاسمن
قبل از آزمون فرضیههای پژوهش اقدام به بررسی همگن يا ناهمگن بودن دادهها با استفاده از
آزمون اف  -لیمر میکنیم .سیییپس با اسیییتفاده از آزمون هاسیییمن اقدام به تعیین اثرات ثابت يا
تصادفی میکنیم:
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نگاره ( :)3نتایج آزمونهای اف – لیمر و هاسمن
آزمون اف  -لیمر
فرض صفر

مدل آزمون

آماره آزمون

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

عرض از مبدأ

فرضیه اول

2/705860

0/0000

عدم پذيرش
(تابلويی)

تمامی مقاطع با هم
يکسان است.

فرضیه دوم

تفاوت در ضرايب

فرضیه اول

2/644844

عدم پذيرش

0/0000

(تابلويی)
آزمون هاسمن
14/524381

پذيرش (اثرات

0/1504

تصادفی)

نظام مند نیست.
فرضیه دوم

12/452746

پذيرش (اثرات

0/2559

تصادفی)

با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده از آزمون اف  -لیمر مقاطع مورد بررسی ناهمگن و
دارای تفاوتهای فردی نبوده بنابراين اسیتفاده از روش دادههای تابلويی برای مدل فرضییههای
پژوهش مناسب است.
با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده از آزمون هاسمن استفاده از اثرات ثابت و تصادفی
در جدول ارايه شده است.
آزمون فرضیه اول
نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول به شرح زير است:
نگاره ( :)4نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نام متغیر

ضريب

انحراف

آماره t

استاندارد

سطح

آماره

معنیداری

همخطی

مقدار ثابت

- 0/201466

0/507416

- 0/397044

0/6915

راهبرد اکتشافی

0/162108

0/073796

2/196696

0/0286

1/214

اندازه شرکت

0/066485

0/035204

1/888575

0/0597

1/067

اهرم مالی

0/122427

0/108264

1/130826

0/2588

1/150

نرخ بازده دارايی

- 0/241713

0/134181

- 1/801398

0/0724

1/294

زيان

0/110962

0/086288

1/285939

0/1992

1/327

اندازه حسابرس

0/180008

1/134056

- 1/342785

0/1801

1/554
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نام متغیر

ضريب

دوره تصدی

- 0/000559

آماره t

انحراف
استاندارد
0/017461

- 0/032006

سطح

آماره

معنیداری

همخطی

0/9745

1/529

حسابرس
نوع اظهارنظر

- 0/081155

0/060556

- 1/340180

0/1809

1/035

حسابرس
استقالل هیأت

- 0/312221

0/304880

- 1/024078

0/3064

1/070

مديره
دو مسئولیتی

- 0/031824

0/079772

- 0/398939

0/6902

1/031

بودن مديرعامل
ضريب تعیین:

ضريب تعیین

آماره آزمون:

سطح

آماره دوربین

0/514120

تعديلی:

2/906214

معنیداری:

واتسون:

0/00000

2/276677

0/337217
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درصید محاسیبه شیده اسیت .با توجه به ضیريب تعیین مدل میتوان ادعا کرد که حدود 51/41
درصیییداز تغییرات متغیر وابسیییته توسیییط متغیرهای مسیییتقل و کنترل توضییییح داده میشیییود.
خودهمب ستگی نقض يکی از فرضهای ا ستاندارد الگوی رگر سیون ا ست و از آماره دوربین-
واتسییون میتوان جهت تعیین بود و نبود خودهمبسییتگی در الگوی رگرسیییون اسییتفاده کرد.
آمارهی دوربین – واتسیون محاسیبه شیده برای مدل اول در فرضییه اول  2/27که بین 1/5-2/5
میباشیید و بیانگر عدم وجود خودهمبسییتگی اسییت و اسییتقالل باقی ماندههای اجزای خطا را
نشیییان میدهد .همانطور که در نگاره ( )4مشیییاهده میگردد سیییطح معنیداری برای متغیر
راهبرداکتشافی از سطح خطای  5درصد کمتر است و وجود رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر
راهبرداکت شافی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی تأيید می شود .همچنین ضريب
اين متغیر در معادله رگرسییییون نیز  0/162108می باشییید که بیانگر رابطه مثبت می باشییید .به
عبارتی شییرکتهايی که از راهبرد تجاری اکتشییافی پیروی می کنند ،در گزارش حسییابرسییی
خود ضعفهای بااهمیت گزارش نموده اند.
آزمون فرضیه دوم
نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم به شرح زير است:
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نگاره ( :)5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
انحراف

آماره t

سطح

آماره

نام متغیر

ضريب

معنیداری

همخطی

- 0/646749

0/5182

-

مقدار ثابت

- 0/330779

0/511449

0/0252

1/043

راهبرد تدافعی

- 0/510807

0/227644

- 2/243887

1/068

اندازه شرکت

0/070720

0/035363

1/999816

0/0462

اهرم مالی

0/134111

0/108708

1/233680

0/2180

1/118

نرخ بازده دارايی

- 0/252275

0/134517

- 1/875421

0/0615

1/275

زيان

0/119747

0/087006

1/376311

0/1695

1/320

اندازه حسابرس

- 0/176704

0/134539

- 1/313398

0/1898

1/519

دوره تصدی حسابرس

- 0/002611

0/017483

- 0/149361

0/8813

1/530

نوع اظهارنظر حسابرس

- 0/074155

0/060949

- 1/216678

0/2244

1/033

استقالل هیأت مديره

- 0/314135

0/306098

- 1/026254

0/3054

1/046

دو مسئولیتی بودن

- 0/054765

0/079283

- 0/690749

0/4901

1/025

استاندارد

مديرعامل
ضريب تعیین:

ضريب تعیین

آماره آزمون:

سطح

آماره

0/510632

تعديلی:

2/865923

معنیداری:

دوربین

0/00000

واتسون:

0/332458

2/248053
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درصید محاسیبه شیده اسیت .با توجه به ضیريب تعیین مدل میتوان ادعا کرد که حدود 51/06
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده می شود .آمارهی
دوربین – واتسون برای مدل دوم مربوط به فرضیه دوم  2/24است که بین  1/5-2/5میباشد و
بیانگر عدم وجود خودهمبستگی است و استقالل باقی ماندههای اجزای خطا را نشان میدهد.
همانطور که در نگاره ( )5مشیاهده میگردد سیطح معنیداری برای متغیر اسیتراتژی تدافعی از
سییطح خطای  5درصیید کمتر اسییت و وجود ارتباط معکوس و معنیداری بین متغیر اسییتراتژی
تدافعی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی تأيید میشود .ضريب  -0/510807بیانگر
رابطه منفی می باشییید .به عبارتی شیییرکتهايی که از راهبرد تدافعی پیروی می کنند ضیییعف
بااهمیت در سیستم کنترل داخلی گزارش ننموده اند.
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آزمون فرضیه سوم
هدف از آزمون فر ضیه سوم اين ا ست که آيا شرکتهای دارای راهبرد اکت شافی ن سبت به
شرکتهای دارای راهبرد تدافعی تأخیر در انتشار گزارش حسابرسی مستقل بیشتری دارند به
اين منظور از آزمون مقاي سه میانگین برای برر سی هدف فوق ا ستفاده شده ا ست ،برای آزمون
دقیق تر از هر دو معیار تاخیر و لگاريتم طبیعی تاخیر در آزمون فرضیه سوم استفاده شده است.
نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم به شرح زير است:
نگاره ( :)6نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
لگاريتم طبیعی تأخیر گزارش حسابرسی
تفاوت در سطح  95درصد

تفاوت

تفاوت

سطح

درجه

حد باال

حد پايین

انحراف

میانگین

معنی

آزادی

معیار

آماره t

داری

سطح

آماره

معنی

F

داری

(2-

)tailed
-0/10742

-0/29349

0/04725

-0/20046

0/000

260

-4/243

-0/10757

-0/29334

0/04708

-0/20046

0/000

182/593

-4/258

-8/03962

-20/67821

3/20918

-14/35891

0/000

260

-4/474

-8/06149

-20/65634

3/19184

-14/35891

0/000

-4/499

-4/499

0/470

0/524

برابری
واريانس
های دو
گروه
عدم
برابری
واريانس
های دو
گروه

تأخیر گزارش حسابرسی
0/862

0/030

برابری
واريانس
های دو
گروه
عدم
برابری
واريانس
های دو
گروه

آماره آزمون و سییطح معنیداری کلی محاسییبه شییده اسییت .عدم معنیداری آماره  Fبیانگر
برابری واريانسهای دو گروه اسییت .با توجه به فرض تسییاوی واريانسها و با توجه به تسییاوی
تفاوت میانگینها و سییطح معنیداری محاسییبه شییده ( )2-tailedنشییاندهندهی وجود تفاوت
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معنیداری و بهتبع آن میانگین گروه اول کمتر از گروه دوم ا ست .به عبارتی در شرکتهای با
راهبرد تدافعی تأخیر در گزارش حسابرسی نسبت به شرکتهای با راهبرد اکتشافی بیشتر است.
با اين شییرايط فرضیییه سییوم پژوهش پذيرفته نمیشییود شییايد بتوان اين گونه اسییتدالل نمود که
احتمال اينکه حسییابرسییان برخالف انتظار حسییابرسییان به سیییسییتمهای کنترلی و مديريت در
شرکت های اکتتشافی بیشتر اتکا کرده و زمان کمتری برای صدور گزارش صرف نموده اند ،و
از سوی ديگر ح سا سیت و ارزيابی دقیق تر را در شرکتهای با راهبرد تدافعی اولويت ا صلی
رسیدگیهای خود قرار میدهند.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
هدف اين تحقیق بررسییی اثر راهبرد تجاری ،بر ضییعفهای بااهمیت کنترل داخلی گزارش
شییده در گزارش حسییابرسییی در شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سیییالهای  1394 –1391می باشییید .محیط کنترلی سیییازمان بر اسیییاس نوع راهبرد تجاری که
شیییرکت انتخاب نموده اسیییت ،طرح ريزی و اجرا می گردد .از اينرو ،نوع راهبرد تجاری که
شییرکت از آن پیروی می کند مسییلما بر میزان ضییعفهای بااهمیت کنترل داخلی موثر اسییت.
تحقیقات پیشین نشان دادهاست که شرکتهای اکتشافی از سیستم کنترل داخلی ضعیف تر و
انعطاف پذيرتری برخوردارند در حالی که سیییسییتمهای کنترلی شییرکتهای تدافعی سییخت
گیرانه تر و ر سمی تر می با شد .تحقیق در مورد کیفیت سی ستم کنترل داخلی شرکت به عنوان
يکی از عناصر نظام حاکمیتی بسیار حايز اهمیت است .حسابرس مستقل شرکت موظف است
در خصوص استقرار و بکارگیری سیستم کنترلهای داخلی مناسب و اثر بخش توسط شرکت
با توجه به چارچوب کنترلهای داخلی اظهار نظر کند (سییازمان بورس و اوراق بهادار.)1391 ،
بر اين اسییاس آزمون تجربی در اين تحقیق نشییان داد که سییازگار با مبانی نظری شییرکتهای
دارای راهبرد تجاری اکتشافی بیشتر ضعفهای بااهمیت در گزارش حسابرسی خود داشته اند،
و به عبارتی اين شیییرکت ها محیط کنترلی ضیییعیفتر و نقض پذيرتری طراحی نمودهاند ،در
مقابل شرکتهای دارای راهبرد تدافعی در گزارش حسابر سی خود کمتر ضعفهای بااهمیت
دا شته اند .به عبارت بهتر شرکتهای دارای چنین راهبردی ن سبت به راهبرد اکت شافی سی ستم
کنترل داخلی قوی تری را دنبال می کنند و اين مساله منجر به عدم گزارش ضعفهای بااهمیت
در گزارش حسابر سی شده ا ست .اين نتايج با تحقیقات مشابه خارجی از جمله تحقیقات بنتلی
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و همکاران (2015 ،2013؛  )2017همسییو می باشیید .آنان رابطه بین راهبرد تجاری اکتشییافی و
ضعفهای افشا شده کنترلهای داخلی توسط حسابرس را بررسی کردند ،و رابطه مثبت يافتند.
همچنین با يافته های چن و همکاران ( )2017و وکینی و مک دنیل )1989( ،که دريافتند که
شرکتها با راهبرد اکتشافی کنترلهای ضعیف تری ا ستقرار می دهند تا فر صت بیشتری برای
گزارشگری گمراه کننده داشته باشند ،نزديک است.
در آزمون فر ضیه سوم نتايج ن شان داد که شرکتهای دارای راهبرد تجاری اکت شافی تاخیر
حسابرسی کمتری را در مقايسه با شرکتهای تدافعی تجربه کرده اند .اين يافته با نتايج بنتلی و
همکاران (2015؛  )2017سییازگار نیسییت .به عبارتی در شییرکتهای تدافعی تاخیر حسییابرسییی
بیشتر بوده است .شايد دلیل آن رويکرد محافظه کارانه حسابرسان در شرکتهای تدافعی باشد
که بررسییی بیشییتر و تاخیر بیشییتری در برنامه حسییابرسییی به دنبال دارد .بر اسییاس يافتههای اين
تحقیق به فعاالن بازار سرمايه توصیه می شود در مورد سرمايه گذاری در شرکتهای با راهبرد
اکت شافی محتاط تر عمل کنند زيرا اين شرکتها محیط کنترلی ضعیف تر دا شته ،ضعفهای
بااهمیت بیشیییتری در کنترلهای داخلی خود توسیییط حسیییابرس گزارش می کنند و ريسیییک
کنترلی آنها باالتر از شییرکتهای تدافعی اسییت ،که در مجموع سییرمايه گذاری را نامطمئنتر
می سییازد و احتمال س یقوط آنی قیمت سییهام اين گونه شییرکتها را باالتر می برد .همچنین به
حسابرسان توصیه می گردد ،در شرکتهای تدافعی برنامه حسابرسی مفصلتری برای رسیدگی
طراحی نمايند ،که ممکن است منجر به تاخیر بیشتر حسابرسی شود .با توجه به اينکه تحقیقات
اندکی در زمینه راهبردهای تجاری در ايران در محیط ح سابر سی انجام شده ا ست به محققین
آتی پیشنهاد می گردد به بررسی تاثیر راهبرد تجاری بر نوع اظهار نظر حسابرس ،و بررسی نوع
راهبرد تجاری و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت ،و رابطه آن با ريسییک حسییابرسییی و
حق الزحمه حسابرسی بپردازند.
پی نوشت
Management control systems
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Abstract
Firms follow different business strategies. Recent researches introduce
two kinds of strategies called “prospector” and “defender” strategies.
Organizational theory suggests that prospectors probably have weaker
internal controls and more audit report delay than defenders. Hence, the
main goal of this research is to examine this theory in firms listed in
Tehran Stock Exchange. To measure the kind of business strategy, the
study employs Rezaee et al. (2013) model and to recognize Material
Weaknesses of Internal Controls it uses external audit reports like
Munsif et al. (2012). The sample consists of 127 firms during 20122015.
Findings imply that “prospector” firms have significantly weaker
internal controls in audit report than defender firms. However,
prospectors have fewer audits report delay than defenders. Findings of
the first and second research hypotheses test confirm organizational
theory and indicate that business strategy is a useful indicator for
evaluating firms’ internal control strength. However, the findings of the
third hypothesis test do not confirm this theory.
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