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چکيده

تاریخ دریافت1400/06 /16 :
تاریخ پذیرش1400/08/18 :

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت
سهام در میان شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این پژوهش از نوع توصیفی
همبستگی و از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردي است که جامعه آماري آن شامل تمام شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است  .با اعمال محدودیتهایی  82شرکت به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش نرم افزار ره آورد نوین نسخه  3و پایگاه اطالع
رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،صورت هاي مالی و گزارشات مبنا و سایت کدال سازمان بورس
میباشد .براي تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از نرم افزار  Eviwesاستفاده شد .نتایج نشان داد که بین
وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداري وجود داشت .همچنین بین کنترل داخلی و
وضعیت مالی رابطه معناداري وجود داشت .نتایج نشان داد که بین کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت
سهام رابطه معناداري وجود دارد و کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام
تاثیر دارد.

واژگان کليدي :کنترل داخلی ،وضعیت مالی ،ریسک سقوط قیمت سهام ،بورس.

شماره / 23پاییز / 1400ص 1 – 18

قيمت سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی تاثير کنترل داخلی بر رابطه بين وضعيت مالی و ریسک سقوط
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مقدمه
طبق تعریف کیرش  ) 2002 (1کنترل داخلی عبارت است از مجموعهاي از مکانیزم هاي طراحی شده به منظور تحریک
و انگیزش یک فرد یا گروه در جهت دستیابی به اهداف موردنظر .اوچی  ) 1979 ( 2بیان می کند که کنترل داخلی باید بتواند
یک واحد تجاري که متشکل از افراد با اهداف متفاوت است ،را به یک هدف واحد سوق دهد .به طور مشابه ،در استاندارد بین
المللی حسابرسی (شماره  ،) 400کنترل داخلی به کلیه خط مشی ها و رویه هاي تصویب شده توسط مدیریت یک سازمان
اطالق می شود که در دستیابی به اهداف اصلی نظیر انجام کسب و کار به بهترین شکل ،تضمین تبعیت از سیاست هاي مدیریت،
حفاظت از دارایی ها ،پیشگیري و کشف تقلب و تهیۀ به موقع گزارشگري مالی قابل اتکا نقش به سزایی دارد .همچنین از نظر
کنچل و دیگران  ) 2007 ( 3کنترل داخلی پشتیبان مصرف بهینه منابع است و بدینوسیله مدیریت را در دستیابی به اهداف
شرکت کمک می نماید (ابراهیمی کردلر و دیگران .) 1397
تعریف ریسک سقوط سهام داراي سه ویژگی مشخص است :الف) سقوط قیمت سهام ،یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول
در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادي رخ می دهد .ب) این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
ج) سقوط قیمت سهام ،یک پدیده واگیردار در سطح بازار است .بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص
منحصر نمیشود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل میشود(فندرسکی و صفري گرایلی .) 1397
در رابطه با ویژگی نخست ،هانگ و آستین  ) 2003 (4بیان می کنند بسیاري از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در
شاخص بورس رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر  ،1987به دلیل افشاي اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل
توجه نبوده است .ویژگی دوم تعریف فوق ،ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است .بدین معنی
که تغییرات بزرگ در قیمت بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است .سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت
سهام ،این است ک ه سقوط ،پدیدهاي است که تمام بازار را در بر می گیرد .بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود
در بازار سرایت میکند(فندرسکی و صفري گرایلی  .) 1397هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کنترل داخلی بر رابطه بین
کیفیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد.امروزه ارزیابی کنترلهاي داخلی توجه پژوهشگران را نیز جلب نموده بطوري
که بعد از تصویب قانون ساربینز -اکسلی  ) 2002 ( 5این توجهات بیشتر نیز شده است ،این موضوع ناشی از این است که
سرمایهگذاران همواره نگران بازده و افت قیمت سهام می باشند ،خصوصاً بعد از بحرانهاي روي داده در دهههاي گذشته در
اروپا و آمریکا که سقوط قیمت سهام را به امري مرسوم در بازارهاي مالی تبدیل نموده و همواره این نگرانی وجود داشته است
که آیا فقدان کنترلهاي داخلی اثربخش میتواند احتمال وقوع سقوط آتی قیمت سهام را به وجود میآورد یا خیر؟ (کی قبادي
و فتحی  .) 1398تحقیقات پیشین نشان میدهد که کنترلهاي داخلی بی اثر ،خطر کسب و کار را افزایش میدهد ،مشکالت
سازمان را تشدید می کند و کارایی قرارداد را کاهش می دهد یک محیط کنترل ناعادالنه ،فرصتی براي مدیران براي پنهان
کردن اخبار بد فراهم میکند ،بنا براین ،حسابرسان باید زمان قابل توجهی در تشخیص و گزارش سوء استفاده از حسابداري را
اختصاص دهند چنین تاخیري طوالنی ،عدم اطمینان سرمایهگذار را افزایش میدهد و منجر به سقوط قیمت سهام میشود .از
سه بعد نظارتی ،اطالعاتی و تضمین کنندگی میتوان به دالیل تقاضاي با زار سرمایه براي خدمات حسابرسی با کیفیت باالتر
توجه کرد .در نقش نظارتی ،مالکان براي نماینده ،نظارت برجلوگیري از رفتارهاي فرصت طلبانه عدم تقارن اطالعاتی و کاهش
هزینههاي نمایندگی به حسابرسی روي می آروند .در نقش اطالعاتی ،از نظر سرمایهگذاران ،حسابرسی نوعی سازوکار در راستاي
بهبود وضعیت اطالعات مالی است که فرایند ارزشمندي تلقی می شود .در نقش تضمین کنندگی ،حسابرسان با ضمانت کردن
کیفیت اطالعات مندرج درصورت مالی ،هزینههاي نشئت گرفته از دعاوي حقوي را کاهش میدهند و مدیران را در مقابل
اشخاص ثالث بیمه میکنند .کیفی ت حسابرسی رفتار فرصت طلبانه مدیران را محدود می نماید و باعث شناسایی به موقع زیان
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و تأخیر در شناسایی سود می گردد .به عبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیري از انجام کارهاي فرصت طلبانه توسط
مدیریت و انباشته شدن اخبار بد ،منتهی به افزایش ارزش سهام شرکت موقع قیمت گذاري میشود (کی قبادي و فتحی
.) 1398
از آنجا که مدیران ،همواره به دنبال جلب رضایت تأمین کنندگان سرمایه شرکتها هستند ،سعی میکنند ،اطالعات
منتشره ،منطبق با تمایالت آنان باشد .در نتیجه ،به نظر می رسد ،وجود بی ثباتی و عدم شفافیت سود ،ریسک سقوط قیمت
سهام را تحت تأثیر قرار می دهد .شفافیت اطالعات مالی ،همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیرها در تعیین استراتژي سرمایه
گذاري در بازارهاي مالی مطرح بوده است .سقوط قیمت سهام یکی از موارد مهم و حیاتی در بخش حسابداري می باشد .سقوط
قیمت سهام ،ضرر و زیان قابل توجهی به ثروت سرمایه گذاران وارد کرده و باعث کاهش اعتماد آنها به بازار سرمایه میشود.
متضرر شدن تعداد زیادي از سرمایه گذاران در بازار سرمایه ،توجه بسیاري از محققان و اساتید دانشگاه را به موضوع سقوط
قیمت سهام و چرایی این موضوع جلب کرده است .در شرایط نبود شف افیت کامل در گزارشگري مالی ،براي مدیران این فرصت
فراهم میشود تا براي حفظ شغل و اعتبار حرفه اي خود ،اطالعات منفی را در داخل شرکت پنهان کنند (کاظمی،
.) 1395رسواییهاي حسابداري و سقوط شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام در اوایل قرن  21سرانجام منجر به تصویب قانون
ساربینز اکسلی در آمریکا گردید .دو بخش عمده این قانون یعنی بخشهاي  302و  404به بحث در مورد کنترلهاي داخلی
و مسئولیت مدیران در مورد این کنترلها و گزارشهاي مالی میپردازد .این بخشها پس از الزم االجرا شدن منجر به این
شدند که مدیران شرکتهاي تحت پوشش این ق انون باید در گزارشهاي ساالنه ،کنترلهاي داخلی و ضعفهاي عمده آن را
افشا نمایند .همچنین آنها باید اثربخشی و کفایت کنترل هاي داخلی را نیز تایید نمایند .با توجه به اینکه الزامات این بخشها
و سایر بخشهاي قانون ساربینز اکسلی در راستاي بهبود عملکرد شرکتها ،ک اهش ریسک بازار و حمایت از منافع سهامداران
و سایر ذینفعان می باشد ،این سوال در ذهن ایجاد میشود که آیا رفع ضعف کنترلهاي داخلی شرکت و ارتقاي آن که مستلزم
هزینه اضافی براي شرکت است ،می تواند موجب کاهش ریسک سیستماتیک شرکت و بهبود وضعیت مالی آن شود(وکیلی فرد،
اوحدي و کریمی حصاري) 1392 ،؟
ریزش قیمت سهام پدیده اي است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی میگردد .در تعریف دیگري
از ریزش قیمت سهام به عنوان پدیده اي که در آن تجدید نظري ناگهانی و منفی در انتظارات سرمایهگذاران در مورد سهام یک
شرکت رخ میدهد ،یاد می شود .همواره در تحقیقات انجام شده در زمینه ریزش قیمت سهام دو جز اصلی شناخته میشود:
اول مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه هاي خودخواهانه (در جهت منافع شخصی خود) و یا خیرخواهانه (در جهت اهداف
سازمان) اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع اخبار خوب می نماید،
که این روند ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت را در پی دارد و دوم سیستم حسابداري و استفاده از آن در جهت این اقدام
مدیریت می باشد ،که به مدیریت اجازه انجام اقدامات فوق را میدهد .همواره محققین مالی و حساب داري به دلیل اهمیت این
موضوع براي گروههاي حرفه اي حسابداري و اداره کنندگان بورس اوراق بهادار در پی پاسخ به سه سوال مهم در این زمینه
می باشند :اول علل وقوع این پدیده چیست؟ دوم چه راهکارهایی باعث پیشگیري از این پدیده میشود؟ و سوم چه عالئم
هشداردهندهاي ب راي پیش بینی این پدیده وجود دارد؟ (فرساد  .) 1396جهت دستیابی به باالترین سطح کارایی در میان
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسی تاثیر کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط
قیمت سهام حایز اهمیت میباشد تا این شرکتها قادر باشند به باالترین کیفیت کاري دسترسی پیدا کنند .با توجه به شکاف
اساسی پژوهشهاي پیشین در زمینه بیان شده ،به همین منظور پژوهش حاضر در جهت پاسخگویی به این امر ،اهمیت و
ضرورت خود را نشان می دهد .امید است نتایج حاصل از این پژوهش براي بهره ورانی چون موسسات مستقل حسابرسی،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،پژوهشگران ،تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس ،سهامداران ،سرمایه گذارن ،اعتبار دهندگان
و سایر ذي نفعان و  ...مفید واقع گردد .نتایج مطالعات نشان داده است که بین وضعیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط
منفی و معنیداري وج ود دارد .بدین ترتیب با افزایش کیفیت اطالعات حسابداري ،سقوط قیمت سهام به دلیل کاهش تضاد
منافع ،کاهش می یابد .سرمایه گذاران براي رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایهگذاري خود است،
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نیازمند این هستند که اطالعات به طور شفاف و همگن و در زمان م ناسب ،در اختیار آنها قرار گیرد .با توجه به مطالب ذکر
شده در باال هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط
قیمت سهام تاثیرگذار است؟

مبانی نظري پژوهش
کنترل داخلی
بر اساس تعریف کمیته سازمان هاي حامی (کوزو  )6کنترل داخلی فرآیندي است که با مشارکت هیأت مدیره ،مدیریت و
دیگر پرسنل واحد تجاري به منظور کسب اطمینان معقول در خصوص دستیابی به اهداف عملیاتی ،گزارشگري و رعایت طراحی
شده است(مولر  .) 2014 7با تصویب قانون ساربینز آکسلی در سال  2002مدیریت و حسابرسان به ارزیابی اثربخشی کنترلهاي
داخلی حاکم بر گزارشگري مالی ملزم شدند و افشاي نقاط ضعف موجود در کنترلهاي داخلی ،براي اولین بار در این قانون
الزامی شد .در ایران نیز بر اساس دستورالعمل کنترلهاي داخلی مصوب  16اردیبهشت ماه  1391سازمان بورس و اوراق بهادار،
حسابرس مستقل بایستی در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و به کار گیري کنترلهاي
داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت اظهارنظر کند .همچنین در صورتی که نقاط ضعف با اهمیتی در سیستم کنترلهاي
داخلی حاکم بر گزارشگري مالی شرکت وجود داشت ه باشد ،ولی در گزارش کنترلهاي داخلی هیئت مدیره افشا نشده یا افشاي
آن ناقص باشد ،باید در گزارش حسابرس تصریح شود .این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که نقاط ضعف
کنترلهاي داخلی هزینههاي جبران ناپذیري به شهرت و عملکرد شرکت تحمیل میکند و با ایجاد نگرانی در خصوص وضعیت
و عملکرد آتی شرکت ،در نهایت روي تصمیم گیري سرمایه گذاران و سایر ذینفعان تأثیر منفی میگذارد(ابراهیمی کردلر و
دیگران .) 1397
جدول  -1اصول کنترل داخلی (لطفعليان و ولی پور  1394به نقل از کوزو )2005

اصول کنترلهاي داخلی -محيط کنترلی
صداقت و ارزشهاي اخالقی -صداقت و ارزش هاي اخالقی محکم و استوار(مخصوصا مدیریت ارشد) ،استانداردهاي
راهبردي گزارشگري مالی را برقرار کرده و بهبود میبخشد.
اهمیت هیات مدیره -هیات مدیره مسئولیت نظارت مرتبط با گزارشگري مالی و کنترلهاي داخلی مرتبط را درک کرده و
به کار میبرد.
فلسفه مدیریت و شیوه عملیاتی -فلسفه مدیریت و شیوه عملیاتی در رسیدن به کنترلهاي داخلی موثر بر روي
گزارشگري مالی کمک میکند.
ساختار سازمانی -ساختار سازمانی شرکت از کنترلهاي موثر بر گزارشگري مالی حمایت میکند.
تعهد به صالحیت و گزارشگري مالی  -شرکت صالحیت اشخاص در گزارشگري مالی و نقشهاي نظارتی مربوط را حفظ
میکند.
اختیار و مسئولیت -به مدیریت و کارکنان سطوح مناسبی از اختیار و مسئولیت به منظور هموارسازي کنترلهاي داخلی
موثر بر گزارشگري مالی تفویض میشود.
منابع انسانی -سیاستها و رویههاي منابع انسانی براي هموارسازي کنترلهاي داخلی موثر بر گزارشگري مالی طراحی
شده است.
اصول کنترلهاي داخلی-ارزیابی ریسک
اهمیت اهداف گزارشگري مالی -یک پیش شرط براي ارزیابی ریسک ،بنانهادن اهداف براي گزارشگري مالی قابل اتکا
Committee Of Sponsoring 20-Ge and McVay Organizations
Moeller
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میباشد.
شناسایی و تحلیل ریسکهاي گزارشگري مالی -شرکت ریسکهاي گزارشگري مالی را به عنوان مبنایی براي مشخص
کردن اینکه چگونه ریسکها باید مدیریت شوند ،شناسایی میکند.
ارزیابی ریسک تقلب -امکان ارائه اشتباه با اهمیت به خاطر تقلب به طور صحیح در ارزیابی ریسک و رسیدن به اهداف
گزارش گري مالی در نظر گرفته شود.
اصول کنترلهاي داخلی-اطالعات و ارتباطات
نیازهاي اطالعاتی :اطالعات در همه سطوح شرکت براي پشتیبانی از دستیابی به اهداف گزارشگري شناسایی و استفاده
میشود.
کنترل اطالعاتک اطالعات مربوط به گزارشگري مالی در میان پارامترهاي بنیان نهاده شده براي پشتیبانی از دستیابی به
اهداف گزارشگري مالی شناسایی ،پردازش و توزیع میشوند.
ارتباطات مدیریتی :همه کارکنان مخصوصا آنهایی که در گزارشگري مالی موثر هستند پیغام واضحی از مدیریت ارشد
دریافت میکنند مبنی بر اینکه هم کنترلهاي داخ لی گزارشگري مالی و هم کنترلهاي مسئولیت شخصی باید جدي در
نظر گرفته شود.
جریان ارتباطات رو به باال :پرسنل شرکت روش موثر و غیرتالفی جویانهاي براي انتقال جریان اطالعات مهم به رده باالي
یک شرکت دارند.
ارتباطات هیات مدیره :ارتباطات موجود میان مدیریت و هیات مدیره به نحوي است که هر دو اطالعات مربوطی براي
انجام نقش هایشان با توجه به اهداف حاکمیت و گزارشگري مالی دارند.
ارتباط با گروه هاي بیرونی :موضوعاتی که دستیابی به اهداف گزارشگري مالی را تحت تاثیر قرار میدهند به گروههاي
بیرونی انتقال داده شود.
اصول کنترلهاي داخلی-عناصر فعاليتهاي کنترلی
عناصر فعالیتهاي کنترلی :سیاستها و رویهها بنا نهاده می شوند و در تمام سطوح و ساختارهاي سازمان انتقال داده
می شوند بدین منظور که راهبردهاي مدیریت انجام میشود
فعالیتهاي کنترلی مرتبط با ارزیابی ریسک :اقدامات الزم براي مخاطب قرار دادن ریسکهاي مرتبط با دستیابی به اهداف
گزارشگري مالی انجام میشود
انتخاب و بهبود فعالیتهاي کنترلی :فعالیتهاي کنترلی با در نظر گرفتن هزینههایشان و اثربخشی بالقوهشان در تسهیل
ریسکها براي دستیابی به اهداف گزارشگري مالی انتخ اب شده و توسعه می یابند.
فناوري اطالعات :کنترل هاي فناوري اطالعات هر جا که عملی باشد براي پشتیبانی از اهداف گزارشگري مالی طراحی و
اجرا میشود.
اصول کنترلهاي داخلی-نظارت
نظارت مستمر :فرایند نظارت مستمر مدیر را قادر به مشخص کردن وجود و کارکرد کنترلهاي داخلی گزارشگري مالی
میکند.
ارزیابی مجزا :ارزیابی مجزاي همه پنج جز کنترل هاي داخلی مدیریت را قادر به مشخص کردن اثربخشی کنترلهاي
داخلی گزارشگري مالی میکند.
گزارش نقصها :نقص هاي کنترل داخلی شناسایی شده و در یک حالت زمان بندي شده به گروههایی که مسئول انجام
اقدامات اطالحی هستند انتقال داده می شود و هر جا الزم باشد به مدیریت و هیات مدیره گزارش شود.
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وضعيت مالی
به تبعیت از پژوهش چانگیونگ و ینگ  ) 2020 ( 8براي محاسبه وضعیت مالی از  Zآلتمن استفاده شده است .متفکران
اقتصادي بحث میکنند که افشاي وضعیت مالی پدیدهاي پیچیده است که نمیتواند توسط یک تئوري توصیف شود(ویشواناث
 .) 2006بروبرگ و دیگران  ) 2010( 9مدلی را براي اندازهگیري افشاي اطالعات مالی ارایه کردند .آنها سه معیار را براي شفاف
بودن اطالعات عنوان نمودند-1 :دسترسی یا در دست بودن اطالعات؛ -2مربوط بودن؛ -3کیفیت و قابلیت اعتماد (ابزري و
درخشیده .) 1391
دسترسی ،بر وسایل ارتباطی شرکت براي ارایه اطالعات مالی توجه دارد .این مفهوم از طریق اینترنت ،رادیو ،تلویزیون،
روزنامه و دیگر آگهی هاي عمومی شرکت قابل آزمایش است .محدودیتی که در اندازهگیري این معیار وجود دارد ،عبارت است
از فقدان آموزش یا دانش استفاده کنندگان درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطالعات .دومین معیار یعنی مربوط بودن به این
دلیل که تعیین و تعریف انتخاب اطالعات مناسب ،دشوار است .سومین معیار مطالعه کیفیت و قابلیت اعتماد است و به این
مقوله اشاره دارد که اطالعات مالی منتشر شده باید موثر ،واضح و ساده باشد .همچنین این اطالعات باید با اصول پذیرفته
شده حسابداري نیز مطابقت داشته باشد(ابزري و درخشیده  .) 1391موضوع بررسی از بعد تصمیمگیري و رفتار سرمایهگذاران
و تأثیر بر عملکرد بازارهاي اوراق بهادار از اهمیت ویژه برخوردار است که با رویکردهاي مختلف و در نظریه هاي متفاوت نظیر
بازار کارآ  ،10حاکمیت شرکتی  11و مسئولیت اجتماعی  12مطرح شده است.رفتار تودهاي حاکی از تمایل انسان به رفتارکردن
شبیه دیگران است .وقتی توده جامعه کار خاصی انجام میدهند یا عکس العمل خاصی از خود بروز میدهند ،از نظر ذهنی
براي افراد خیلی سخت است که رفتاري متفاوت از بقیه داشته باشند .به بیان دیگر رفتار تودهاي به رفتار مجموع هاي از افراد
گفته میشود که بدون هماهنگی با یکدیگر ،رفتاري شبیه به هم از خود نشان می دهند .تحقیقات نشان داده است بسیاري از
سرمایهگذاران که به کار خرید و فروش سهام مبادرت میورزند ،از اطالعات رد و بدل شده و ارتباطات موجود بین سرمایهگذاران
استفاده میکنند .در این زمینه می توان به تأثیر گفتگوهاي اینترنتی بر قیمت سهام اشاره کرد .از واژه رفتار توده اي براي
مطالعه حرکات و رفتار گروهی حیوانات (گله) و پرندگان نیز استفاده میشود .مطالعه رفتار گروهی در پدیده هایی از جمله
حباب بازار سهام ،سقوط بازار سهام ،آشوب هاي خیابانی ،آزار اقلیتها ،تظاهرات سیاسی و یا هواخواهی هاي مذهبی یا سیاسی
استفاده میشود .در مطالعات روانشناسی اجتماعی به تبیین رفتار تودهاي پرداخته میشود که گروهی از افراد در یک زمان
کارهاي یکسانی انجام میدهند .تجمع افراد و ایجاد جو ،باعث تشدید حالتهاي شادي یا غم میشود که یک اثرذهنی-روانی
است ،در این تجمعها ،افراد رفتاري شبیه جمعیت انجام می دهند ،بدون آن که در مورد آن تفکر خاصی داشته باشند .برخی
از این حالتها مالیماند مثل مد و برخی با تشنج زیاد (مثل حرکات سیاسی و خیابانی) .روانشناسان این حالت را با از بین
رفتن شخصیت فردي یا کمرنگ شدن آن همراه می دانند که همزمان برخی حاالت احساسی بر افراد عارض میگردد که به
آن احساسات گروهی گفته میشود .البته نسبت دادن این پدیده به عنوان رفتار تودهوار چندان مناسب نیست و تحقیقات
تجربی زیادي در این خصوص به انجام نرسیده ،خصوصاً هنگامی که این احساسات با احساسات مذهبی عدالت خواهی در
مقابل ظلم و یا تحت فرمان کاریزماتیک یک رهبر همراه باشد (سعیدي و افخمی  .) 1391زمانی که سرمایهگذاران توسط
تصمیمات دیگران تحت تأثیر قرارمی گیرند ،ممکن است تودهاي در رابطه با تصمیم سرمایهگذاري تشکیل دهند ،که براي
همه آنها نامناسب است .اقدامات و ارزیابیهاي سرمایهگذارانی که زودتر تصمیم گرفتند ممکن است در تعیین تصمیمی که
اکثریت سرمایهگذاران خواهند گرفت سرنوشت ساز باشد .از طرفی تصمیمی که سرمایهگذاران براي آن توده تشکیل دادهاند،
ممکن است نادرست باشد و در نهایت اگر سرمایهگذاران تصمیم نادرستی بگیرند با ورود اطالعات جدید ممکن است تصمیم
خود را در جهت عکس عوض کنند که این امر نوسانات بازار را افزایش میدهد .تفسیر رایجی در خصوص تغییرپذیري بازدههاي
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سهام ،تغییرات قیمت در بازار را به نفوذ تودههاي سرمایهگذاران نسبت میدهد ،که بسیاري از ناظران آن را به عنوان شکل
گیري خودجوش و رفتار غیرعقالیی میدانند .از دیدگاه مدل قیمتگذاري داراییها ،اعتقاد بر این است که رفتار توده وار
بیانگر واکنش غیرمنطقی سرمایهگذاران در یک مورد خاص به جاي نتیجه تصمیمگیري منطقی آنهاست .با این فرض
سرمایهگذاران در معرض وسوسههاي غیرقابل پیشبینی توده واري قرار دارند و ممکن است مجبور شوند در قیمتهاي ناکارا
معامله نمایند(دارابی  .) 1395رفتار توده وار مستلزم وجود هماهنگی بین افراد است ،این هماهنگی با یکدیگر میتواند بر
مبناي مشاهده برخی عالئم مانند نوسان قیمت یا مبتنی بر توانایی مشاهده مستقیم تصمیم گیران دیگر باشد .چنانچه اکثر
سرمایهگذاران اقدام به خرید سهام داغ نمایند این امر میتواند تنها ناشی از ورود اطالعات مرتبطی باشد که به طور مستقل
منجر به واکنش سرمایهگذاران شده است .در عوض منطق رفتار توده وار که مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از آنکه
فردي قادر است تصمیمگیري اشتباهی را به طور سیستماتیک به کلیه افراد منتقل نماید(مقدم وتخوار .) 1398

ریسک سقوط قيمت سهام
این تعریف داراي سه ویژگی مشخص است :الف) سقوط قیمت سهام ،یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام
است که بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادي رخ می دهد .ب) این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند .ج) سقوط
قیمت سهام ،یک پدیده واگیردار در سطح بازار است .بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر
نمی شود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل میشود.
در رابطه با ویژگی نخست ،هانگ و آستین (  ) 2003بیان می کنند بسیاري از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در
شاخص بورس رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر  ،1987به دلیل افشاي اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل
توجه نبوده است .ویژگی دوم تعریف فوق ،ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است .بدین معنی
که تغییرات بزرگ در قیمت بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است .سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت
سهام ،این است که سقوط ،پدیدهاي است که تمام بازار را در بر می گیرد .بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود
در بازار سرایت میکند(فندرسکی و صفري گرایلی.) 1397 ،
سقوط قیمت سهام داراي سه ویژگی مشخص است:
الف  -سقوط قیمت سهام یک تغییر بسیار بزرگ و غیر معمو ل در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه مهم
اقتصادي رخ میدهد .ب  -این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند .ج -سقوط قیمت سهام یک پدیده واگیردار در
سطح بازار است .بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمیشود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در
بازار را شامل میشود (خدادادي و عرفان نیا .) 1399
هر یک از ویژگیهاي سه گانه فوق ،در مجموعه اي از حقایق تجربی ،مستدل و قوي ریشه دارند .در رابطه با ویژگی
نخست ،هانگ و استین (  ) 2003بیان می کنند که بسیاري از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص()13 S&P500
رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر  1987به دلیل افشاي اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است.
ویژگی دوم تعریف فوق ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار است؛ بدین معنی که تغییرات
بزرگ در قیمت بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است .این عدم تقارن به دو طریق قابل اثبات است.
نخست از طریق مشاهده مستقیم دادههاي تاریخی مربوط به بازده بازار ،میتوان این عدم تقارن را به وضوح مالحظه کرد.
بررسی دادههاي مزبور نشان میدهد که از  10تغییر بزرگی که بعد از سال  1947در شاخص  S&P500رخ داده است9 ،
مورد آنها کاهش بوده است .به طور کلی ،بخش وسیعی از ادبیات مربوط به بازار سهام ،بیانگر آن است که بازده سهام در طول
زمان نشان دهنده چولگی منفی یا نوسان نامتقارن است.
سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام این است که سقوط پدیدهاي است که تمام بازار را در بر میگیرد .بدین معنی
که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت میکند(متین فرد و صالح ورزي .) 1397
13 Standard and Poors 500
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مسئله قابل توجه در این بین آن است که بر اساس تحقیقات حسابداري همواره مدیران واحدهاي تجاري قادر خواهند
بود در انجام سیاست " تأخیر در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطالعات محرمانه" حجم معینی از اخبار بد را
در شرکت انباشته سازند که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طور کلی عدم توانایی مدیریت براي
ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاري ) می باشد.
در نهایت با رسیدن حجم اطالعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی ،دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار
این اخبار به بازار و سرمایه گذاران جلوگیري نمایند .با انتشار این اخبار در بازار ،سرمایه گذاران با اطالعات جدید به دست آمده
در باورهاي پی شین خود که مبناي قیمت جاري سهام شرکت بوده تجدید نظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطالعات جدید
بنیان می گذارند که این امر موجب تعدیل یک باره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد که در ادبیات مالی از آن به عنوان
ریزش قیمت سهام یا سقوط قیمت سهام یاد میشود خدادادي و عرفان نیا .) 1399اولین بار ،ایده همزمانی در دهه  1920در
روان شناسی توسط کارل گوستاو یونگ  ،14روانشناس سوئیسی مطرح شد .عبارت همزمانی  15به رخ دادن دو اتفاق (یا بیشتر)
گفته میشود که حادثه اي معنی دار را تشکیل دهند ،اما از لحاظ علی هیچ ربطی به هم نداشته باش ند و بدون هیچگونه رابطه
علت و معلولی ،در یک زمان اتفاق میافتد .با قرار دادن واژه همزمانی قیمت سهام در دیدگاههاي حسابداري و مالی ،این موضوع
به مدت زمان طوالنی در بازار سرمایه مورد توجه و به عنوان همزمانی قیمت سهام نام برده میشود .همزمانی قیمت سهام یک
ابزاري براي سنجش حرکت قیمت سهام می باشد و همچنین درجه اطالعات خاص شرکت را در سطح بازار و سطح کشور
منعکس می کند(علی نژاد ساروکالئی و طاهري عابدي.) 1397 ،
باید اشاره کرد که قیمت سهام هر شرکت متأثر از دو عامل ریسک میتواند باشد .عامل بیرونی که به بازار و آن صنعت
مربوط می شود ،ریسک سیستماتیک و عامل درونی که به خود شرکت ربط پیدا خواهد کرد ،ریسک غیر سیستماتیک می باشد.
به همان اندازه که شرکت از خود اطالعات خاص ارائه بدهد ،تأثیر بازده سهام از عواملی همچون بازار و صنعت کاهش می یابد.
اما هر قدر ارائه اطالعات خاص شرکت کاهش یابد ،قیمت سهام شرکت با قیمت آن در بازار و صنعت هم زمان خواهد شد.
همزمانی قیمت سهام به روند حرکت بازده سهام در یک جهت و دوره زمانی مشخص اشاره دارد .همزمانی قیمت پایین تر
نشان می دهد شرکت وابستگی کمتري به تغییرات بازار دارد ،چون مشارکت کنندگان بازار در تصمیم گیريهاي مالی خود
بیشتر بر اطالعات خاص شرکت در مقایسه با تغییرات بازار استناد می کنند (علی نژاد ساروکالئی و طاهري عابدي .) 1397
در اقتصادي که شرکتها اطالعات خاص گوناگونی را منتشر میکنند ،بازده شرکتهایی که از اطالعات خاص بیشتري
برخوردار هستند ،همبستگی کمتري با بازده بازار یا صنعت دارد .همزمانی قیمت موضوع مطلوبی در تعیین بازده سهام نمی باشد،
زیرا با شفافیت رابطه معکوس دارد .در ادبیات حسابداري و م الی ،بر اساس پژوهش رول  ،) 1988 (16همزمانی قیمت سهام را
میتوان با مدل قیمت گذاري داراییهاي سرمایهاي  17توضیح داد .این مدل ،سهمی اساسی در توضیح دادن و وسعت بخشیدن
به مفهوم قیمت دارایی ها و همچنین به عنوان معیاري براي فهم رابطه علت و معلولی بین قیمت داراییها و رفتار سرمایهگذاري
بر اساس متغیر هاي توضیحی بازار ،صنعت و اطالعات خاص شرکت دارد .بنابراین رول (  ) 1988از مدل قیمت گذاري داراییهاي
سرمایهاي براي بررسی اینکه تا چه حد تغییرات بازده داراییهاي شرکت میتواند توسط اطالعات در سطح بازار ،در سطح
صنعت و در سطح خاص شرکت توضیح داده شود ،استفاده نمود.

پيشينه پژوهش
اقبال و دیگران(  ) 1399در پژوهش خود با هدف بررسی عامل کنترل داخلی ویژگیهاي حاکمیت شرکتی(هیئت مدیره
شرکت ها که خود به کمک دو متغیرهاي اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره اندازه گیري شدند و دوم ویژگی هاي
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حسابرسی شرکت ها که با استفاده از متغیرهاي اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرس مورد سنجش قرار گرفتند) و احتمال
تنیدگی مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تبیین نقش تعدیل گري توانایی هاي مدیریت به این
نتیجه رسیدند که ویژگی هاي هیئت مدیره در سطح  10درصد خطا بر احتمال تنیدگی مالی تأثیر منفی دارند و ویژگیه اي
حسابرسی در سطح  5درصد خطا بر احتمال تنیدگی مالی تأثیر مثبت دارند .اما نقش تعدیل گري توانایی هاي مدیریت بر این
روابط مورد تأیید قرار نگرفت .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان گر آن است که بهبود برخی از ویژگی هاي حاکمیت یا
راهبري شرکتی نظیر ویژگی هاي هیئت مدیره شرکتها قادر به کاهش احتمال تنیدگی مالی شرکتها است در حالی که
بهبود برخی دیگر از این ویژگیها ،نظیر :بهبود ویژگی هاي حسابرسی شرکتها ،علی رغم انتظارات اولیه ،نه تنها قادر به کاهش
احتمال تنیدگی مالی نمی شوند ،بلکه تأثیر مخربی بر احتمال تنیدگی بر جاي می گذارند .فندرسکی و صفري گرایلی () 1397
در پژوهش خود با هدف بررسی اثربخشی کنترل هاي داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که اثربخشی
کنترل داخلی ،موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها می شود .ابراهیمی کردلر ،حسن بیگی و غواصی کناري
(  ) 1397در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل هاي داخلی بر عملکرد و ارزش شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،به منظور سنجش نقاط ضعف کنترل هاي داخلی از گزارش حسابرسان مستقل در خصوص کنترل
ه اي داخلی شرکت ها بر مبناي دستورالعمل کنترل هاي داخلی سازمان بورس مصوب  16اردیبهشت  1391و چک لیست
رعایت الزامات کنترل هاي داخلی استفاده کردند .یافته هاي آنها حاکی از آن بود که نقاط ضعف کنترل هاي داخلی بر عملکرد
و ارزش بازار شرکت تأثیر منفی دارد .همچنین ،نقا ط ضعف کنترل هاي داخلی روي رابطه بین سود و ارزش شرکت تأثیر منفی
دارد .فرساد ( ) 1396در پایان نامه خود در بررسی رابطه میان ضعف کنترل داخلی و خطرسقوط قیمت سهام در شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،براي اندازه گیري کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش
حسابرس استفاده کرد .همچنین براي محاسبه خطر سقوط قیمت سهام از دو معیار چن و دیگران (  ) 2001کیم و دیگران
(  ) 2011استفاده کرد .وي به این نتیجه رسید که میان ضعف کنترل داخلی و خطر سقوط قیمت سهام رابطه معناداري وجود
ندارد .حاجیها و دیگران ( ) 1396طی پژوهشی تأثیر کیفیت کنترلهاي داخلی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکتها را مورد
آزمون قرار دادند .یافتههاي پژوهش بیانگر آن است که بین ضعف در کنترلهاي داخلی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد.
کیم و متکین (  ) 2020در پژوهش خود با هدف بررسی تاثیر وضعیت مالی بر نقص کنترل داخلی در شرکتهاي ایالت
نیویورک به این نتیجه رسیدند که در سالهاي اخیر ،توجه قابل توجهی به سنجش وضعیت مالی دولتهاي محلی ،پیش بینی
اینکه این دولتها چه وضع مالی مالی را تجربه میکنن د و درک چگونگی مدیریت مدیران دولتی در کمبودهاي مالی توجه
شده است .یافتهها نشان می دهد که با بدتر شدن وضعیت مالی ،میزان و شدت کمبودهاي کنترل داخلی افزایش می یابد.
اشنایدر  ) 2020 (18پژوهشی با هدف افشاي وضعیت بد مالی و مشکالت کنترلهاي داخلی شرکتهاي متقاضی وام و تاثیر آن
بر میزان تحمل ابهامات وارده بر موسساتی که به آنها وام اعطا می کنند ،انجام دادند .نتایج نشان داد شدت مشکالت کنترل
داخلی هیچ تأثیري در ارزیابی ریسک و یا احتمال اعطاي وام اعتباري نداشت .عالوه بر این ،تحمل ابهام در ارزیابی ریسک
تأثیرگذار نبود .پرناماساري و دیگران  ) 2019 (19در پژوهش خود با هدف بررسی و تحلیل قیمت سهام ،با استفاده از عامل کنترل
داخلی حاکمیت شرکتی و پیش بینی درماندگی و مشکالت مالی شرکتها در بخش کشاورزي در اندونزي پرداختند .این
مطالعه از مدل آلتمن  20به عنوان پیش بینی ورشکستگی و اصالحات حاکمیت شرکتی استفاده میکند که از طریق هیأت
کمیسیون ،تعداد کمیسرهاي مستقل ،تعداد کمیسرهاي تجاري و تعداد حسابداران حسابرسی اندازهگیري شدند .نتایج نشان
داد حاکمیت شرکتی خوب و پیش بینی ورشکستی و مشکالت مالی تأثیر مثبت قابل توجهی بر قیمت سهام شرکتهاي بخش
کش اورزي دارد .نتایج ثابت می کند که قوانین حاکمیت شرکتی نحوه تنظیم پاسخگویی در برابر سهامداران حامی سهام را در
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نظر گرفته است .چن و دیگران  ) 2017 ( 21در تحقیقی با عنوان کیفیت کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها:
شواهد چین به بررسی تأثیر کنترل داخلی و پنج مؤلفه آن بر ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .نتایج پژوهش بیانگر آن
است که کنترل داخلی رابطه منفی با ریسک سقوط قیمت سهام دارد .موچیري و جاگونگو  ) 2017 ( 22با برسی تاثیر رابطه
حسابرسی داخلی به عنوان عامل کنترل داخلی و عملکرد مالی مؤسسات عمومی در کنیا به رابطۀ معن اداري دست نیافتند .به
بیان دیگر ،وجود واحد حسابرسی داخلی بر سودآوري و بازدة سرمایه گذاري اثرگذار نیست و منجر به بهبود آن نمیشود.
جیکوب و فیلیپ  ) 2016( 23به بررسی تأثیر کنترل داخلی بر عملکرد مالی شرکتها در نیجریه پرداختند .نتایج پژوهش داللت
بر وجود رابطۀ معنادار بین کنترل داخلی و تقلب در سازمانها دارد .بر این اساس توصیه می کنند که مدیران باید استراتژي
هاي مؤثرتر و کاراتري در پیش بگیرند و به این ترتیب ،انجام تقلب به طور قابل توجهی در سازمانها کاهش می یابد.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع ،این پژوهش به لحاظ طبقه بندي از نوع توصیفی ،همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردي
است .جامعۀ آماري این پژوهش شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1394تا 1398می باشد .به دلیل
حجم باالي نمونه ،با روش نمونه گیري به صورت تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شد  .همچنین به دلیل گستردگی حجم
جامعۀ آماري و دشواري هاي خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگیها میان اعضاي جامعه در ارتباط با داده
هاي مورد نیاز پژوهش ،شرایط زیر براي انتخاب نمونۀ آماري قرار داده شده است .نمونه آماري شامل کلیه شرکتهایی است
در بورس فعالیت داشتهاند ،براي رعایت قابلیت مقایسه پذیري ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد .در طی دوره
مورد بررسی توقف فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد .اطالعات مورد نیاز شرکتها ،در طی دوره مورد بررسی در دسترس
باشد .جز بانکها و موسسات ما لی (شرکتهاي سرمایهگذاري ،واسطهگري مالی ،شرکتهاي هلدینگ و لیزینگ ها) نباشد ،زیرا
افشاي اطالعات مالی و ساختارهاي راهبري شرکتی در آن ها متفاوت است .با در نظر گرفتن شرایط باال ،تعداد اعضاي جامعه
آماري این پژوهش به تعداد  82شرکت رسید .در این پژوهش ،براي سنجش متغیرها از صورتهاي مالی و یادداشتهاي همراه
سالهاي  1394تا  1398شرکتهاي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .از روش کتابخانهاي،
براي جمع آوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتابها ،پایان نامهها ،مقاالت و پایگاههاي اطالعاتی
استفاده شد .براي اندازه گیري متغیرهاي تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده شد:
𝑡𝑖𝜀 𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻 = 𝛽0 + 𝛽0 𝐹𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 ∑ 𝐶𝑉𝑖𝑡 +
(رابطه ) 1 -3
𝑡𝑖𝜀 𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 ∑ 𝐶𝑉𝑖𝑡 +
(رابطه ) 2 -3
𝑡𝑖𝜀 𝐶𝑅𝐴𝑆𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐼𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 (𝐹𝐶 × 𝐼𝐶)𝑖𝑡 + 𝛽4 ∑ 𝐶𝑉𝑖𝑡 +
(رابطه ) 3 -3
 : CRASHریسک سقوط قیمت سهام : FC .وضعیت مالی :IC .کنترل داخلی : CV .متغیرهاي کنترلی شامل اهرم
مالی ،اندازه شرکت ،سن شرکت و نرخ رشد درآمدهاي عملیاتی .در انجام این پژوهش ،از روشهاي آماري و الگوهاي اقتصاد
سنجی متعددي استفاده شد .پس از جمع آوري اطالعات ،نخستین گام محاسبه آمارههاي توصیفی متغیرهاي مورد استفاده
است .این آماره ها شامل تعداد مشاهدات ،میانگین ،حداکثر و حداقل مقدار مشاهدات و انحراف استاندارد است .الزم به ذکر

21 Chen

at all
W., Jagongo
23 Jacob, Philip
22 Muchiri,

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،23پاییز  ،1400ص 1 -18
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

است که متغیرهاي این پژوهش با نرمافزار  Excelویرایش  2018محاسبه و سپس تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههاي
پژوهش ،به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجیهاي به دست آمده از نرمافزار  Eviewsنسخه  10انجام میشود.

یافته ها ي پژوهش
جدول  -2آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

میانگین

نام متغیر

میانه

ریسک سقوط قیمت سهام -0/238 -0 /337
وضعیت مالی

2 /929

2 /317

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

1 /144

-3/583

0 /620

-0/734 19/145

2 /353

کنترل داخلی

0 /674

1

1

0

0 /469

سن شرکت
اهرم مالی

39/183
0 /609

39
0 /615

58
0 /847

19
0 /332

11 /299
0 /126

اندازه شرکت

6/360

6/313

7 /631

5 /426

0 /452

نرخ رشد درآمد عملیاتی

0 /061

0 /042

1 /941

-1 /196

0 /554

جدول  -3ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش

نام متغیر
ریسک سقوط
قیمت سهام

ریسک سقوط
قیمت سهام
CRASH

وضعیت مالی
DISTERES

کنترل
داخلی
IC

سن
شرکت
AGE

اهرم
مالی
LEV

اندازه
شرکت
SIZE

1

وضعیت مالی

0 /100

1

کنترل داخلی

0 /063

0 /024

1

سن شرکت

-0 /058

0 /086

0 /147

1

اهرم مالی

-0 /001

-0 /465

0 /035

-0 /069

1

اندازه شرکت

-0 /073

0 /019

-0/145

0 /054

0 /076

-0 /040

0 /202

0 /043

0 /058

0 /048 -0/075

نرخ رشد درآمد
عملیاتی

نرخ رشد درآمد
عملیاتی
OP

1
1

ضریب همبستگی بین متغیرهاي تحقیق منطقی است که نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین متغیرهاي تحقیق است.
در جهت تفسیر نتایج حاصله؛ به عنوانمثال میتوان گفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر ریسک سقوط قیمت سهام و
وضعیت مالی برابر  0 /100است که طبق طبقه بندي کوهن میتوان گفت قدرت همبستگی بین این دو متغیر کم است.
نتایج آزمون فرضیه اول  :وضعیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر دارد.
جهت آزمون این فرضیه  ،رابطه متغیر وابسته یعنی ریسک سقوط قیمت سهام به همراه متغیر مستقل (وضعیت مالی) و
متغیرهاي کنترلی (سن شرکت ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نرخ رشد درآمد عملیاتی) مورد بررسی قرار گرفت.
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول

نام متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

وضعیت مالی

-0 /168

0 /186

-3/308

0 /000

سن شرکت

0 /008

0 /009

0 /938

0 /349

اهرم مالی

0 /951

0 /425

2 /237

0 /026

اندازه شرکت

-0/054

0 /343

-0/157

0 /875

نرخ رشد درآمد عملیاتی -0/078

0 /061

-1 /269

0 /205

-1/172

1 /797

-0 /652

0 /515

مقدار ثابت
ضریب تعیین

0 /821

ضریب تعیین تعدیلشده

0 /764

دوربین واتسون

2 /080

آماره F

18 /284

معناداري آماره F

0 /000

سطح معناداري آماره  ) 0 /000 ( Fنشان می دهد مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ضریب
تعیین برابر با  0 /821است .که بیانگر این است که تقریباً  82درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مدل قابل
توضیح است .افزون بر این ،نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین-واتسون که برابر
 2 /08است ،بیانگر عدم همبستگی بین خطاهاي مدل است .همچنین با توجه ب ه نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه
میشود که سطح معناداري آماره  ) P-Value( tمربوط به متغیر وضعیت مالی کمتر از  0 /05بوده و ضریب آن منفی میباشد
بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت رابطه منفی و معنی داري بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام وجود
دارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میشود .افزون بر این سطح معناداري آمارهي  tمربوط به
متغیرهاي کنترلی نیز ،براي متغیر سن شرکت ،نرخ رشد درآمد عملیاتی و اندازه شرکت بیشتر از  0 /05است .که حاکی از
رابطهاي منفی و بیمعنی براي نرخ رشد درآمد عملیاتی و اندازه شرکت و رابطهاي مثبت و بیمعنی براي سن شرکت ،با ریسک
سقوط قیمت سهام شرکت است .هم چنین متغیر کنترلی اهرم مالی رابطه مثبت و معنیداري با ریسک سقوط قیمت سهام
دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم  :کنترل داخلی بر وضعیت مالی تاثیر دارد.
جهت آزمون این فرضیه ،رابطه متغیر وابسته یعنی وضعیت مالی به همراه متغیر مستقل (کنترل داخلی) و متغیرهاي
کنترلی (سن شرکت ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نرخ رشد درآمد عملیاتی) مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -5نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم

نام متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کنترل داخلی
سن شرکت

-0/179
0 /464

0 /201
0 /097

-3/557
4 /765

0 /000
0 /000

اهرم مالی

0 /825

0 /401

2 /256

0 /016

اندازه شرکت

8 /955

1 /796

4 /985

0 /000

نرخ رشد درآمد عملیاتی

0 /738

0 /289

2 /554

0 /011

مقدار ثابت

-2 /364

2 /6852

-0/785

0 /352
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ضریب تعیین

0 /619

ضریب تعیین تعدیلشده

0 /499

دوربین واتسون

1 /601

آماره F
معناداري آماره F

5 /180
0 /000

سطح معناداري آماره  ) 0 /000 ( Fنشان می دهد مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ضریب
تعیین برابر با  0 /619است .که بیانگر این است که تقریباً  61درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مدل قابل توضیح
است .افزون بر این ،نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین-واتسون که برابر  1 /6است،
بیانگر عدم همبستگی بین خطاهاي مدل است .هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه میشود
که سطح معناداري آماره  ) P-Value( tمربوط به متغیر کنترل داخلی کمتر از  0 /05بوده و ضریب آن منفی می باشد بنابراین
با اطمینان  95درصد میتوان گفت رابطه منفی و معنی داري بین کنترل داخلی و وضعیت مالی وجود دارد .بنابراین فرضیه
دوم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میشود .افزون بر این سطح معناداري آمارهي  tمربوط به متغیرهاي کنترلی
نیز ،براي متغیر سن شرکت ،نرخ رشد درآمد عملیاتی ،اهرم مالی و اندازه شرکت کمتر از  0 /05است .که حاکی از رابطهاي
مثبت و معنی داري براي سن شرکت ،نرخ رشد درآمد عملیاتی ،اهرم مالی و اندازه شرکت با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت
است.
نتایج آزمون فرضیه سوم  :کنترل داخلی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر دارد.
جهت آزمون این فرضیه ،رابطه متغیر وابسته یعنی ریسک سقوط قیمت سهام به همراه متغیر مستقل (کنترل داخلی) و
متغیرهاي کنترلی (سن شرکت ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نرخ رشد درآمد عملیاتی) مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -6نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم

نام متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کنترل داخلی

-0 /162

0 /186

-3/582

0 /000

سن شرکت

0 /025

0 /016

1 /542

0 /124

اهرم مالی

0 /358

0 /864

0 /415

0 /678

اندازه شرکت

0 /086

0 /572

0 /150

0 /880

نرخ رشد درآمد عملیاتی -0/077

0 /096

-0/807

0 /420

-2/211

2 /938

-0/752

0 /452

مقدار ثابت
ضریب تعیین

0 /702

ضریب تعیین تعدیلشده

0 /668

دوربین واتسون

1 /974

آماره F

5 /286

معناداري آماره F

0 /000

سطح معناداري آماره  ) 0 /000 ( Fنشان می دهد مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ضریب
تعیین برابر با  0 /702است .که بیانگر این است که تقریباً  70درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مدل قابل
توضیح است .افزون بر این ،نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین-واتسون که برابر 1/9
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است ،بیانگر عدم همبستگی بین خطاهاي مدل است .هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه
میشود که سطح معناداري آماره  ) P-Value( tمربوط به متغیر کنترل داخلی کمتر از  0 /05بوده و ضریب آن منفی میباشد
بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت رابطه منفی و معنی داري بین کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام وجود
دارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میشود .افزون بر این سطح معناداري آمارهي  tمربوط
به متغیرهاي کنترلی نیز ،براي متغیر سن شرکت ،نرخ رشد درآمد عملیاتی ،اهرم مالی و اندازه شرکت بیشتر از  0 /05است.
که حاکی از رابطهاي منفی و بیمعنی براي نرخ رشد درآمد عملیاتی و رابطهاي مثبت و بیمعنی براي سن شرکت ،اهرم مالی
و اندازه شرکت ،با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت است.
نتایج آزمون فرضیه چهارم  :کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر دارد.
جهت آزمون این فرضیه ،رابطه متغیر وابسته یعنی ریسک سقوط قیمت سهام به همراه متغیر تعدیل کننده (کنترل
داخلی) و متغیرهاي کنترلی (س ن شرکت ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نرخ رشد درآمد عملیاتی) مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  -7-4نتایج حاصل از آزمون فرضيه چهارم

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کنترل داخلی*وضعیت مالی -0 /162

0 /185

-3/741

0 /001

وضعیت مالی

0 /007

0 /016

0 /436

0 /662

کنترل داخلی

-0/000

0 /000

-2/097

0 /038

سن شرکت

0 /004

0 /011

0 /395

0 /693

اهرم مالی

0 /797

0 /317

2 /509

0 /012

اندازه شرکت

0 /041

0 /329

0 /126

0 /899

نرخ رشد درآمد عملیاتی

-0/074

0 /060

-1/219

0 /224

مقدار ثابت

-1/400

1 /741

-0/804

0 /422

نام متغیرها

ضرایب

ضریب تعیین

0 /812

ضریب تعیین تعدیلشده

0 /769

دوربین واتسون

2 /086

آماره F

5 /267

معناداري آماره F

0 /000

سطح معناداري آماره  ) 0 /000 ( Fنشان می دهد مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است .در این مدل ضریب
تعیین برابر با  0 /812است .که بیانگر این است که تقریباً  81درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مدل قابل
توضیح است .افزون بر این ،نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین-واتسون که برابر
 2 /08است ،بیانگر عدم همبستگی بین خطاهاي مدل است .هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه
میشود که سطح معناداري آماره  ) P-Value( tمربوط به متغیر کنترل داخلی*وضعیت مالی کمتر از  0 /05بوده و ضریب آن
منفی می باشد بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت
سهام شرکت تاثیر دارد .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میشود .افزون بر این سطح معناداري
آمارهي  tمربوط به متغیرهاي کنترلی نیز ،براي متغیر سن شرکت ،نرخ رشد درآمد عملیاتی و اندازه شرکت بیشتر از 0/05
است .که حاکی از رابطهاي منفی و بی معنی براي نرخ رشد درآمد عملیاتی و رابطهاي مثبت و بیمعنی براي سن شرکت و
اندازه شرکت ،با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت است .هم چنین متغیر کنترلی اهرم مالی رابطه مثبت و معنیداري با ریسک
سقوط قیمت سهام دارد.
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نتایج
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در راستاي پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش چهار فرضیه تدوین شد .در فرضیه
اول ،رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام ،مورد مطالعه قرار گرفت .فرضیه دوم ،رابطه بین کنترل داخلی و
وضعیت مالی ،مورد مطالعه قرار گرفت .فرضیه سوم ،رابطه بین کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام ،مورد مطالعه قرار
گرفت .در فرضیه چهارم تاثیر کنترل داخلی بر رابطه بین وضعیت مالی و ریسک سق وط قیمت سهام مورد مطالعه قرار گرفت.
در ارتباط با هریک از فرضیه هاي پژوهش ،یک مدل رگرسیونی تخمین زده شد و در هرکدام از این مدلها ،ضرایب متغیرهاي
مستقل ،کنترلی ،مقدار ثابت و معناداري هریک از این ضرایب و معناداري کل مدل ،ضریب تعیین و مقادیر دوربین واتسون،
بر رسی و تحلیل شد.نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت
سهام می باشد .محافظه کاري حسابداري می تواند به طور موثري ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش دهد (کیم و ژانگ ،24
 .) 2012بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که بین وضعیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداري وجود
دارد می توان نتیجه گرفت ،ریسک سقوط قیمت سهام عمدتا ناشی از عدم تقارن اطالعاتی است و سقوط قیمت سهام زمانی
رخ می دهد که اطالعات منفی پس از انباشت به میزان معینی منتشر شود .از لحاظ تئوري ،هنگامی که وضعیت مالی شرکت
بدتر می شود ،مدیریت امکان باالتري براي پنهان کردن اطالعات منفی دارد ،بنابرین افزایش مداوم هزینههاي تأمین مالی منجر
به ریسک سقوط قیمت سهام می شود .نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش چانگیونگ و ینگ  ) 2020 ( 25مطابقت دارد.نتایج
فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین کنترل داخلی و وضعیت مالی می باشد .یکی از مهمترین روابط قراردادي
در شرکت ،رابطه میان مدیران و مالکان شرکت است .مطابق با نظریه نمایندگی میان مدیریت و مالکیت شرکت ،تضاد منافعی
بالقوه و جود دارد و این دو ،از رویدادهاي مشابه به نحوي یکسان بهرهمند نمیشوند .از این رو هزینههاي نمایندگی به شرکت
تحمیل خواهد شد از جمله ابزارهایی که میتوان در راستاي کاهش این هزینهها از آن استفاده کرد ،کنترل داخلی است .کنترل
داخلی ،در جهت کاهش این هزینهها و کاهش ریسک اخالقی مدیران است که یکی از پیامدهاي عدم تقارن اطالعاتی است.
الزم به ذکر است که عدم تقارن اطالعات نیز پیامد جدایی مالکیت از مدیریت است .بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که
بین کنترل داخلی و وضعیت مالی رابطه منفی و معناداري وجود دارد میتوان نتیجه گرفت ،زمانیکه مدیران شرکت ،در
شرایطی که شرکت درگیر و دچار بحران مالی است کنترل داخلی ،جزئی حیاتی در این موضوع قلمداد میشود .ریسک اخالقی
مدیریت ،در هنگام وقوع بحرانهاي مالی محتمل است و بنابرین ،براي کنترل آن کنترلهاي داخلی ،نقشی اساسی در وقوع
بحران مالی ایفا می کنند .همانطور که نظریه نمایندگی عنوان می کند ،روابط نمایندگی ،به دلیل تضاد منافع بالقوه ،هزینههاي
نمایندگی را در پی خواهند داشت و به دنبال آن ،ریسک وقوع بحران مالی را افزایش خواهد داد و کنترل داخلی نیز در پی
کاهش این هزینههاست و با ساختار مناسبتر کنترل داخلی ،بحران مالی شرکتها نیز کاهش یابد نتیجه آزمون این فرضیه با
پژوهش چانگیونگ و ینگ (  ) 2020مطابقت دارد.نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین کنترل
داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام می باشد .شرکتهایی که از ریسکهاي کالن ،سطح صنعت و شرکتها رنج می برند باید
خطرات بالقوه و موجود را شناسایی و مدیریت کنند .ارزیابی ریسک به شرکتها کمک میکند تا ریسکهایی را که انجام
می دهند کنترل کرده و از رفتارهاي مخاطره آمیز شدید دوري کنند .بر این اساس ،ارزیابی ریسک میتواند منجر به کاهش
خطر سقوط قیمت سهام شود .فعالیتهاي کنترلی به اطمینان از اجراي سیاستهاي شرکت کمک میکند .فعالیتهاي کنترلی
در سراسر سازمان در همه سطوح و در همه عملکردها وجود دارد .فعالیتهاي کنترلی از جمله تأییدیهها ،مجوزها ،تأییدها،
بررسی عملکرد عملیاتی ،امنیت داراییها و تفکی ک وظایف متفاوت است (چن و دیگران  .) 2013 ،26بنابرین با توجه به نتیجه
این پژوهش که بین کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معناداري وجود دارد میتوان نتیجه گرفت،
24
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کنترل داخلی مکانیزمی است که عدم تقارن اطالعات را کاهش داده و شفافیت اطالعات را افزایش میدهد .کنترل داخلی
به طور منطقی ،اثربخشی و کارایی مشاغل ،قابلیت اطمینان گزارشگري مالی و رعایت قوانین و مقررات را تضمین میکند.
سیستم کنترل داخلی به طور مفهومی احتمال پنهان کردن اخبار بد توسط مدیران را کاهش میدهد .بنابراین ،یک محیط
کنترل خوب به جلوگیري از پنهان کردن اخبار بد کمک می کند .بنابراین ،کنترل داخلی احتمال وقوع یک رویداد شدید را که
یکی از مهمترین عوامل سقوط قیمت سهام است ،کاهش می دهد .نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش چانگیونگ و ینگ
(  ) 2020مطابقت دارد .نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر آن است ک ه کنترل داخلی میتواند رابطه بین وضعیت
مالی و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل کند .شرکتهایی که دارایی کنترل داخلی قوي می باشند معموالً محافظهکاري
حسابداري باالتري دارند (میترا و دیگران  ،) 2013 ،27که می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیران را در انتخاب خط مشی حسابداري
مهار کرده و تمایل آن ها را براي پنهان کردن اخبار بد کاهش دهد ،بنابراین به جلوگیري از سقوط قیمت سهام کمک میکند
و این تأثیر مثبت معموالً در شرکتهایی که دارایی عدم تقارن اطالعاتی بیشتري می باشند مشهود است .تقویت کنترل داخلی
میتواند انتخابهاي فرصت طلبا نه مدیریت را کاهش دهد .محققان معتقدند که کنترل داخلی نقش مهمی در نظارت و محدود
کردن رفتار مدیریت سود و افزایش قابلیت اطمینان گزارشات مالی دارد ،همچنین از منافع سرمایهگذاران محافظت میکند
(سینگر و یو  .) 2011 28بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که کنترل داخلی میتواند رابطه بین وضعیت مالی و ریسک
سقوط قیمت سهام را تعدیل کند می توان نتیجه گرفت ،کنترل داخلی با کیفیت باال به بهبود حاکمیت شرکتی و کیفیت
اطالعات و کاهش هزینههاي نمایندگی کمک می کند .بنابراین ،یک سیستم کنترل داخلی با کیفیت باال میتواند بهطور موثر
عدم تقارن اطالعات بین مدیریت و سهامداران را کاهش دهد و در عین حال ،میتواند اثربخشی حاکمیت شرکتی را افزایش
دهد ،بنابراین ریسک سقوط قیمت سهام را به طور موثري کاهش می دهد .طبق نظریه نمایندگی ،کیفیت مالی و کنترل داخلی
نقش جایگزینی در حاکمیت شرکتی ایفا میکنن د ،به این معنی که هرچه کیفیت مالی پایینتر باشد ،تأثیر کنترل داخلی با
کیفیت باال در جلوگیري از ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر است .هم چنین اعتقاد بر این است که وقتی شرکتها داراي
کنترل داخلی پایینی هستند ،مایلند کیفیت مالی خود را بهبود بخشند تا هزینه نمایندگی ک اهش یابد .عالوه بر این ،شرکتهایی
که داراي کنترل داخلی خوب هستند ،مایلند به منظور کاهش هزینه تامین مالی ،سیگنال را به بازار ارسال کنند تا خود را از
کسانی که داراي کنترل داخلی بد هستند متمایز سازند .عالوه بر این ،کیفیت خوب مالی میتواند اعتماد سرمایهگذاران به
شرکت ها را بهبود بخشد و بنابراین راهی موثر براي انتقال سیگنال ایجاد میکند.
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