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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف
بااهمیت در کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .مطالعات انجام شده توسط پژوهگطگران ،شطواهد
معتبری در خصوص اثرات بیشاطمینانی مدیران بر نحوۀ کنترل فعالیتهای شطرکت
ارائه نموده است .بر همین اساس ،با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار میرود که
مدیران بیش اطمینان ،کنترلهای داخلی با اثربخگی کمتری را پیادهسطا ی نماینطد،
یرا این مدیران تواناییهای خود را بیش ا اندا ه برآورد میکننطد و معتقدنطد کطه
میتوانند رویدادها و ریسکهایی را کنترل نمایند که به واقع خارج ا کنتطرل آنهطا
است .برای انجام پژوهش تعداد  90شطرکت ططی دورۀ مطانی  1386تطا  1394ا
طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل دادههای تطابلویی بطا اسطتداده ا روح حطداقل
مربعات معمولی ( )OLSمورد آ مون قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش حاکی ا آن
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است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی رابطۀ مثبت
و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای مندی ناشی ا ضعف
کنترلهای داخلی (عدم کارایی سرمایهگذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

واژههای کلیدی :بیش اطمینانی ،کارایی سرمایهگذاری ،کارایی عملیاتی ،کنترلهای داخلی.
مقدمه

بیش اطمینانی به عنوان یکی از مهمترین یافتههای علم روانشناسی در حوزۀ قضاوت و
تصمیمگیری محسوب میشود .افراد بیش اطمینان معتقدند که تواناییهای بیشتری نسبت به
سایر افراد دارند ،میتوانند ریسکهای موجوود در اوارا از حووزه ااتیوار اوود را کنتورل
کنند و پیشبینیهای آنان بسیار دقیوقتر از آن چیوزی اسوت کوه در واقعیوت اتفوا میافتود
(چن و همکاران2014 ،؛ رامشه و مالنظری .)1393 ،در سوالهای اایور ،بویش اطمینوانی در
ادبیات علم اقتصاد ،امور مالی و حسابداری نیز موورد توجوه قورار گرفتوه و پگوهشوگران بوه
بررسی رابطة آن با تصمیمهای شرکت و رویههای حسابداری پردااتهاند و شواهد معتبوری
در اصوص تأثیر بویش اطمینوانی بور انتخواب سورمایهگذاریها (مالمنودیر و تیوت،)2008 ،
محافظهکاری حسوابداری (اودامی پوور و همکواران1394 ،؛ رامشوه و مالنظوری )1393 ،و
مدیریت سود (هسیه و همکاران )2014 ،فراهم نمودهاند.
بر این اساس ،انتظار میرود که بیش اطمینانی مدیران 1با کنترلهای داالوی حواکم بور
گزارشگری مالی نیز رابطة معنواداری داشوته باشود ،زیورا مسوئولیت پیادهسوازی کنترلهوای
داالی اثربخش با مدیرعامل و هیئتمدیره است و نگهوداری کنترلهوای داالوی اثوربخش
باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری (چنگ و همکاران ،)2013 ،بهبود سودآوری (فنگ و
همکاران )2015 ،و بهبوود کیفیوت گزارشوگری موالی (دوئول و همکواران )2007 ،شورکت
میشود .در این راستا ،به موجب دستورالعمل کنترلهوای داالوی ناشوران پذیرفتوه شوده در
بورس اورا بهادار تهران ،هیئتمدیرۀ شرکتها نسبت به استقرار و بهکارگیری کنترلهای
داالی مناسب و اثربخش مکلّف شدهاند .همچنین باید سیستم کنترلهای داالی را حوداقل
به طور ساالنه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحوت عنووان گوزارش کنترلهوای داالوی
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درا کنند .اما از طرفی هزینههای پیادهسازی و نگهداری کنترلهای داالوی اثوربخش ،بواال
است .با توجه به این موارد و اصول بیش اطمینانی انتظار میرود که این مودیران کنترلهوای
داال وی بووا اثووربخش کمتووری را پیادهس وازی نماینوود ،زیوورا موودیران ب ویش اطمینووان ،الووف)
تواناییهووای اووود را بوویش از انوودازه بوورآورد مینماینوود و ب) معتقدنوود کووه میتواننوود
رویدادهایی اارا از کنترل اود را نیز کنترل نماینود .ایون دیودگاهها ممکون اسوت باعوث
نادیده گرفتن نیاز به کنترلهای داالی اثربخش از جانب این مدیران شود (لی.)2016 ،
با توجه به توضیحاتی که بیان شد این سؤال مطرح میشود که آیا مطابق پیشبینیهای
نظری ،بیش اطمینانی مدیران بر پیادهسازی و نگهوداری کنترلهوای داالوی اثوربخش موؤثر
است؟ لذا ،در این پگوهش به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران بوا کنترلهوای داالوی
حاکم بر گزارشگری مالی و همچنین بررسی توانایی مدیران بیش اطمینان در رفع پیامدهای
منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی شامل عدم کارایی سورمایهگذاری 2و عودم کوارایی
عملیاتی 3پردااته میشود .با توجه به اینکه مطالعات قبلوی در اصووص کنترلهوای داالوی
صرفاً تأثیر عوامل ااص شرکت بر اثربخشوی کنترلهوای داالوی را بررسوی نمودهانود ،لوذا
درک رابطة بین بیش اطمینانی مودیران بوه عنووان یکوی از ویگگیهوای اواص مودیریتی بوا
کنترلهای داالی ،میتواند زمینة جدیدی برای شناات و ارزیابی کنترلهای داالی فوراهم
نماید.
در همین راستا ،پس از ارائة مبانی نظری و فرضیهها ،پیشنه پگوهش ارائه میشود .سوسس
به روششناسی پگوهش پردااته شده و در نهایت ،با اجرای آزمونهوای آمواری ،یافتوهها و
نتیجهگیری ارائه میگردد.
مبانی نظری
اثر بیش اطمینانی مدیران بر کنترلهای داخلی
4

بیش اطمینانی مدیران میتواند به شکلهای مختلفی از جمله «تأثیر بیش از میوانگین »،
«گریز از کنترلها »5و «درجهبندی نادرست »6نمایان شود .افراد قابل انتصاب به «توأثیر بویش
از میانگین» معتقدند که نسبت به افراد شبیه به اود در ااصههای مختلوف ماننود تصومیمات
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تجاری و ارید سهام بهتر عمل میکنند .بنابراین ،مدیرانی که دارای ویگگی «توأثیر بویش از
میانگین» هستند ممکن اسوت مهارتهوای مودیریتی یوا توانوایی اوود را بورای از بوین بوردن
ریسک بیشتر از واقع برآورد کنند (چن و همکاران.)2014 ،
ویگگی «گریز از کنترلها» بیانگر گرایش افراد به برآورد بویش از واقوع توانوایی اوود
برای کنترل رویدادهایی است که تأثیر آنان را محودود میکنود .بوه عنووان م وال ،براوی از
مدیران معتقدند که میتوانند از طریق مهارتهای مدیریتی اود بر ریسک غلبه کننود .ایون
اثر را میتوان به عنوان یکی از نتایج تقویت شدۀ ویگگی تأثیر بویش از میوانگین نیوز قلموداد
کوورد (پرسووون و بناسووای .)1996 ،در نهایووت ،موودیرانی کووه دارای ویگگووی «درجهبنوودی
نامناسب» هستند اطمینان بیش از حدی در اصوص دقت باورهای اود دارند و همچنین بوه
برآورد کمتر از واقع واریانس پیامدهای تصمیمات گرایش دارند (بن دیوید.)2013 ،
از سوی دیگر ،یکی از سرمایهگذاریهای ااص شورکتها ،پیادهسوازی و نگهوداری
کنترلهای داالی اثربخش ،به عنوان یکی از وظایف مدیران است که به دلیل فزونی منوافع
بر مخارا در اصوص به کارگیری کنترلهای داالوی ،آزادی عمول مودیران توا حودودی
افزایش مییابد .همچنین ،با توجه به این که مدیران بیش اطمینان ،گرایش به کمتور از واقوع
برآورد کردن ریسکها و بیش از واقع برآورد کردن تواناییهوای اوود دارنود ،لوذا انتظوار
میرود که این موضوع در استقرار کنترلهای داالی که به منظور کاهش ریسک اطاهوای
گزارشگری مالی مؤثر واقع شود و باعث کاهش تمایل مدیران بیش اطمینوان بوه ااتصواص
منابع شرکت بورای پیادهسوازی و نگهوداری کنترلهوای داالوی اثوربخش گوردد .همچنوین
پیشبینیهای اوش بینانوة مودیران بویش اطمینوان در اصووص وجوود سورمایهگذاریهای
جایگزین و برآورد بیشتر از واقع بازده این سرمایهگذاریها نیز دلیل دیگوری بورای کواهش
تمایل ااتصاص منابع شرکت بوه کنترلهوای داالوی محسووب میشوود (گوئول و تواکور،
2008؛ چن و همکاران .)2014 ،بر ایون اسواس انتظوار مویرود کوه رابطوة م بتوی بوین بویش
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اطمینانی مدیریت و نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داالی برقورار باشود .بنوابراین ،فرضویة
اول پگوهش به صورت زیر تدوین میشود:
فرضیة اول :بین نقاط ضعف با اهمیت کنترلهوای داالوی و بویش اطمینوانی مودیران ،رابطوة
م بت و معناداری وجود دارد.
بیش اطمینانی مدیران و پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای داخلی

با توجه به پگوهشهای انجام شده ،عدم کوارایی سورمایهگذاری (چنوگ و همکواران،
 ،)2013عدم کارایی عملیاتی (فنگ و همکاران )2015 ،و عدم کیفیوت گزارشوگری موالی
(دوئل و همکاران )2007 ،به عنوان مهمترین پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف کنترلهوای
داالی در حوزه گزارشگری مالی مطرح شدهاند ،که احتمال میرود میزان اثرگوذاری ایون
پیامدهای منفی ،بر اساس ویگگیهای مدیریتی مانند بیش اطمینانی متفاوت باشد .بوه عنووان
اولین دلیل برای این موضوع ،این مدیران ممکن است بتواننود بوا اتکوا بور تواناییهوایی کوه
برای اود قائل هستند ،به گونهای اثربخش ،ریسک ناشوی از ضوعف کنترلهوای داالوی را
حداقل کنند .دوم اینکه ،وجود کنترلهای داالی اثوربخش ممکون اسوت بوه عنووان موانعی
برای مدیران بیش اطمینان باشد .در واقع ،ریسکگریزی مدیران هنگامی کوه انتظوار دارنود
تصمیمات آنان توسط دیگران بررسی شود ،افزایش مییابود .لوذا ،انتظوار مویرود کوه ایون
مدیران با تالش برای رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی ،نیاز به برقراری
کنترلهای مؤثر را کاهش داده و بوه دنبوال ایون موضووع ،امکوان بررسوی تصومیمات اوود
توسط دیگران را محدود نمایند .بر این اساس ،اینگونه تصور میشود که منافع کنترلهوای
داالوی بوورای موودیران متفوواوت بوووده و هزینووههای ناشوی از ضووعف کنترلهووای داالوی در
شرکتهای دارای مدیران بیش اطمینان ،کمتر باشد (چن و همکاران .)2014 ،اما در طور
مقابل ،عدم اثربخشی کنترلهای داالی در شرکتهای دارای مودیران بویش اطمینوان حتوی
ممکن است هزینههای بیشتری به همراه داشته باشد ،زیرا این مودیران ریسوکها را کمتور از
واقع و سطح تواناییهای اود را بیشتر از واقع برآورد میکنند و در نتیجوه بررسوی و توجوه
کمتری در اصوص حوزههایی انجام میدهند که به دلیل ضعف کنترلهای داالی نیواز بوه
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نظارت بیشتری دارند و این موضووع ممکون اسوت سوبب تشودید پیامودهای منفوی ناشوی از
ضعف کنترلهای داالی شود (لی .)2016 ،لذا ،با توجوه بوه اینکوه بور اسواس مبوانی نظوری
موجود پیشبینیهوای متفواوتی در اصووص توانوایی مودیران بیشاطمینوان بوه منظوور رفوع
پیامدهای منفی ناشوی از نقواط ضوعف کنترلهوای داالوی مطورح شوده اسوت ،فرضویة دوم
پگوهش به صورت زیر تدوین میشود:
فرضیة دوم :پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی در شرکتهای دارای مدیران
بیش اطمینان و شرکتهای فاقد مدیران بیش اطمینان ،یکسان است.
پیشینة تجربی پژوهش

لی ( )2016با بررسی رابطة بین بیش اطمینانی مودیران و کنترلهوای داالوی نشوان داد
که این مدیران تمایل کمتری به پیادهسازی کنترلهای داالی اثربخش دارند ،عالوه بر ایون
یافتههای پگوهش مزبور ،نشان دهندۀ عدم توانایی مدیران بویش اطمینوان در رفوع پیامودهای
منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی (عدم کیفیت گزارشوگری موالی) اسوت .دوئلمون و
همکاران ( )2015به بررسی رابطه بین بیش اطمینوانی مودیران بوا حوق الزحموة حسابرسوی و
تخصص حسابرس در صنعت پردااتند .یافتههای ایون پوگوهش بیوانگر آن اسوت کوه رابطوة
منفی و معناداری بین بیش اطمینانی مدیران و حق الزحموة حسابرسوی برقورار اسوت ،همچنوین
مدیران بیش اطمینان به احتمال کمتری از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده میکنند.
فنگ و همکاران ( )2015در پگوهشی تأثیر کنترلهای داالوی ناکارآمود بور عملکورد
شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتوایج پوگوهش آنوان نشوان داد کوه کنترلهوای داالوی
حاکم بر فرآیند گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت دارد .بوه عنووان م وال،
وجود ضوعف بوا اهمیوت در کنترلهوای داالوی موجودیهوا باعوث کواهش دوره گوردش
موجودیها میشود .چن و همکاران ( )2014با بررسی رابطة بین بیش اطمینوانی مودیریت و
کنترلهای داالی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که مدیران بویش اطمینوان دارنود بوا
احتمال بیشتری کنترلهای داالی غیر اثربخش را به کار میگیرند .همچنین یافتوههای آنوان
نشان داد که مدیران بیش اطمینان قادر به رفع پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف کنترلهوای
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داالی نیستند .همچنین یافتههای چنگ و همکاران ( )2013حاکی از آن است کوه کوارایی
سرمایهگذاری پس از افشای نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داالی بهبود مییابد.
حاجیها و محمدحسین نگاد ( )1394با بررسی عوامول توأثیر گوذار بور نقواط ضوعف بوا
اهمیت کنترلهای داالی ،نشان دادند که بین لگاریتم قیمت سهام ،نسبت موجوودی کواال و
زیان با نقاط ضعف با اهمیوت کنترلهوای داالوی ،رابطوة م بوت و معنواداری وجوود دارد و
تسعیر نرخ ارز ،رشد درآمد ،فرصتهای رشد ،بحران مالی و اهورم موالی رابطوهای بوا نقواط
ضعف با اهمیت کنترلهای داالی ندارند .ادامیپور و همکاران ( )1394نشوان دادنود کوه
رابطة منفی و معناداری بین هر دو نوع محافظهکاری مشروط و غیر مشروط با بیش اطمینانی
مدیران برقرار است.
رامشووه و همکوواران ( )1393بووه بررسووی رابطووة بووین کیفیووت کنترلهووای داالووی و
محافظهکاری شرطی پردااتند .یافتههای این پگوهش بر اسواس معیوار تغییورات سوود نشوان
دهنده رابطة م بت و معنادار بین کیفیت کنترلهوای داالوی و محافظوهکاری شورطی اسوت.
بوودین معن وی ک وه شوورکتهای دارای ضووعف عمووده در کنترلهووای داال وی ،محافظووهکاری
کمتری نسبت به شرکتهای بدون ضعف عمده دارند.
روششناسی پژوهش

جامعة آماری این پگوهش شوامل شورکتهای پذیرفتوه شوده در بوورس اورا بهوادار
تهران بین سالهای  1388تا  1392است (الزم به توضیح است که با توجه به نووع متغیرهوای
پگوهش از اطالعات سالهای  1386تا  1394استفاده شده است) که همه شرایط زیور را دارا
باشند:
 .1سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .2جزء شرکتهای مالی (مانند بانکها ،مؤسسوات بیموه) و شورکتهوای سورمایهگذاری
نباشند.
 .3قبل از سال  1385در بورس اورا بهادار پذیرفته شده باشند.
 .4در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
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 .5اطالعات مالی آنها در دسترس باشد.
 .6حسابرسی شده و غیرتلفیقی باشند.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده ،تعداد شرکتهای موجوود در نمونوه  90شورکت
( 450سال -شرکت) است که به منظور آزمون فرضویة اول از رگرسویون لجسوتیک و بورای
آزمون فرضیة دوم از رگرسیون اطی استفاده شده است.
الگو و متغیرهای پژوهش

برای بررسی فرضیة اول پگوهش از الگوی رگرسیونی زیر استفاده میشود:
()1

MWi, t  β0  β1OVERCONFi, t  1, t  2  β 2 SALEGRWi, t
 β3 INVENTORYi, t  β 4 AUDTYPEi, t  β5 AUDCHANCGEi, t
 β6 RESTATEMENTi, t  β7 SIZEi, t  β8 LOSSi, t
 β9 Pi, t  β10 AGEi, t  εi, t

کوه در آن  :MWمتغیر وابسته این الگو است که بیانگر نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای
داالی است .با توجه به اینکه در ایران گوزارش کنترلهوای داالوی توسوط حسوابرس ارائوه
نمیشود ،بنابراین ،مطابق با مطالعوه حجوازی و اسوماعیلی کیوا ( ،)1392رامشوه و مالنظوری
( )1393و حاجیها و محمدحسیننگاد ( ،)1394نقاط ضعف با اهمیوت کنترلهوای داالوی از
طریق بررسی گزارشهای حسابرسی شرکتها شناسایی شده و در مواردی که در گوزارش
حسابرسی بند مرتبط با ضعف کنترلهای داالی درا شده باشد عودد یوک و در غیور ایون-
صورت برای این متغیر عدد صفر منظور میشود.
در این پگوهش بورای انودازهگیری بویش اطمینوانی مودیریت ( )OVERCONFمطوابق
پگوهش ادامی پور و همکاران ( )1394و شوراند و زچمون ( ،)2012از شوااص مبتنوی بور
سرمایهگذاری استفاده شده است .بدین منظور ابتدا الگووی رگرسویونی شومارۀ  2بورآورد
میشود و پس از آن باقیمانده هر سال محاسبه اواهد شود .چنانچوه باقیمانودۀ الگوو بورای
شرکتی بزرگتر از صفر باشد؛ یعنی در آن شرکت سرمایهگذاری بیش از حد انجام شده
است؛ از این رو ،این شااص برابر بوا یوک و در غیور ایون صوورت صوفر در نظور گرفتوه
میشود .استفاده از این شااص بر این مبنا است که در شرکتهایی که داراییهوا بوا نورخ
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بیشوتری نسوبت بوه فوروش رشود میکننود ،مودیران در مقایسوه بوا همتایوان اوود در سوایر
شرکتها ،سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند.
ASSET * GR i, t  β0  β1SALE * GRi, t  εi, t

()2

که در آن؛  :ASSET*GRi,tبیانگر رشد داراییهوا در سوال  tاسوت؛ و :SALE*GRi,t
بیانگر رشد فروش در سال  tاست.
با توجه به اینکه متغیر بویش اطمینوانی مودیریت در الگوهوای آمواری ایون پوگوهش بوه
صورت  t-1و  t-2قرار گرفته است ،از اینرو ،در صورتیکه باقیمانودۀ رگرسویون بورای هور
دو سال قبل از سال مورد نظر بزرگتر از صفر باشد ،برای این متغیر عدد یوک (بیوانگر بویش
اطمینانی مدیریت) و در غیر اینصورت عدد صفر منظور شده است.
بوورای بررس وی فرضوویة دوم پووگوهش ،مشووابه بووا چوون و همک واران ( )2014بووه منظووور
انوودازهگیری پیاموودهای ناشووی از ضووعف کنترلهووای داالووی از دو معیووار عوودم کووارایی
سرمایهگذاری و عدم کارایی عملیاتی استفاده شده است .بنابراین ،از دو الگوی رگرسویونی
زیر (الگوی شمارۀ  3و  )4استفاده شده است:
()3

INEFFINVi, t  1  β 0  β1MW i, t  β 2 OVERCONFi, t  1, t  2
 β3 MW i, t * OVERCONFi, t  1, t  2  β 4 SIZEi, t  β5 LOSSi, t
 β 6 P i, t  β 7 AGEi, t β8 MBi, t  β9 SLACKi, t
 β10 TANGIBLEi, t  β11 K_STRUCTi, t  β12 CFOAi, t  ε i, t
ROA i, t  1, t  2  β0  β1MWi, t  β2 OVERCONFi, t  1, t  2

()4

 β3 MW i, t * OVERCONFi, t  1, t  2  β4SIZEi, t  β5 MBi, t
 β6 CAPEX i, t  β7 LEVERAGE i, t β8 ROA i, t  εi, t

 :INEFFINVمتغیر وابسته الگوی شمارۀ  3بیانگر عدم کارایی سورمایهگذاری اسوت
که در این پگوهش عدم کارایی سرمایهگذاری با استفاده از الگوی رگرسیونی زیر بر اساس
مطالعه ریچاردسون ( )2006محاسبه شده است:
()5

INVT i, t  β 0  β1GROW i, t -1  β 2 LEV i, t  1  β3 CASH i, t -1

 β 4 AGE i, t -1  β5SIZEi, t -1  β 6 ROA i, t -1  β7 INVT i, t -1  ε i, t
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در نهایت پس از برآورد این الگو قدر مطلق باقیماندههای آن به عنووان شوااص عودم
کارایی سرمایهگذاری وارد الگوی اصلی (الگوی شمارۀ  )3میشود.
 :MW*OVERCONFاز طریق حاصل ضورب متغیرهوای بویش اطمینوانی مودیران و نقواط
ضعف کنترلهای داالی بهدسوت میآیود .از ضوریب ایون متغیور بوه منظوور اظهوار نظور در
اصوص فرضیة دوم پوگوهش اسوتفاده میشوود .مطوابق پوگوهش چون و همکواران ()2014
ضریب م بت این متغیر در الگوی سوم و ضریب منفی آن در الگوی چهارم میتواند بیوانگر
این موضوع باشد که مدیران بیش اطمینوان قوادر بوه رفوع پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف
کنترلهای داالی نیستند .در غیور اینصوورت ضوریب ایون متغیور میتوانود بیوانگر توانوایی
مدیران بیشاطمینان در رفع پیامودهای منفوی ناشوی از نقواط ضوعف بوا اهمیوت کنترلهوای
داالی و در نتیجه بهبود کارایی سرمایهگذاری و عملیاتی باشد.
 :ROAمتغیر وابسته الگوی شمارۀ  ،4به عنوان شوااص انودازهگیری کوارایی عملیواتی
است که مطابق پگوهش چن و همکاران ( )2014از طریق جمع بازدۀ داراییها طی دو سوال
آینده محاسبه میشود.
سایر متغیرهوای پوگوهش بور اسواس پگوهشهوای چون و همکواران ( ،)2014چنوگ و
همکاران ( )2013و فنوگ و همکواران ( )2015وارد الگوهوای پوگوهش شودهاند کوه نحووۀ
اندازهگیری آنها در جدول شمارۀ  1االصه شده است:
جدول شمارۀ  .1خالصه متغیرهای مستقل پژوهش

نام متغیر
رشد فروش
موجودی کاال

عالمت
ااتصاری

نحوۀ اندازهگیری

SALEGRW

درصد تغییر در فروش نسبت به سال قبل

INVENTORY

موجودی کاال تقسیم بر جمع داراییها
در صورتیکه حسابرس شرکت از مؤسسات گروه الف جامعه

کیفیت حسابرس

AUDTYPE

تغییر حسابرسی

AUDCHANGE

حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی باشد برابر با  1و در غیر
این صورت برابر با صفر منظور میشود.
در صورتیکه شرکت طی سال مورد بررسی تغییر حسابرس داشته
باشد برابر با یک و در غیر اینصورت صفر منظور میشود.
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نام متغیر
تجدید ارائوه صوورتهای
مالی

عالمت
ااتصاری
RESTATEMENT

اندازۀ شرکت

SIZE

زیان

LOSS

نحوۀ اندازهگیری
متغیر مجازی است و در صورتیکه شرکت تجدید ارائه داشته
باشد عدد  1و در غیر اینصورت صفر منظور میشود.
لگاریتم طبیعی مجموع داراییها
متغیر مجازی است و در صورتیکه شرکت زیان ده باشد معادل 1
و در غیر اینصورت صفر منظور میشود.
از طریق الگوی 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 به داراییها
 :K3نسبت سرمایه در گردش به داراییها
 :K4نسبت حقو صاحبان سهام به بدهیها

شااص بحران مالی

P

 :K5نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش
 :K6نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
 :K7نسبت سود االص به فروش
 :K8نسبت بدهیها به داراییها
 :K9اندازۀ شرکت
در این الگو هرچه  Pکمتر باشد احتمال ورشکستگی شرکت
بیشتر است .به طوری که شرکتهای با  P>= 15/890فاقد
بحران مالی و شرکتهای با  P<15/8907دارای بحران مالی
هستند و در نهایت با توجه به اینکه هر چه این عدد بزرگتر باشد
احتمال ورشگستگی کمتر است ،لذا معکوس عدد بهدست آمده
وارد الگوهای پگوهش شده است.

سن

AGE

لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در بورس اورا بهادار
تهران عضویت داشته است.
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عالمت

نام متغیر

نحوۀ اندازهگیری

ااتصاری

بیانگر فرصتهای رشد شرکت است و از تقسیم ارزش بازار به
ارزش دفتری آن محاسبه میشود .ارزش بازار شرکت از طریق

فرصتهای رشد

MB

داراییهای نقدی

SLACK

جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهیها محاسبه میشود.

داراییهای ثابت مشهود

TANGIBLE

بدهیهای بلندمدت

K_STRUCT

جریانهای نقدی عملیاتی
اهرم مالی

مجموع وجه نقد و سرمایهگذاریهای کوتاه مدت تقسیم بر به
االص داراییهای ثابت مشهود
االص داراییهای ثابت مشهود بر جمع کل داراییها
بدهیهای بلندمدت تقسیم بر جمع بدهیهای بلند مدت و ارزش
بازار سهام

CFOA

جریانهای نقدی عملیاتی تقسیم بر کل داراییها

LEVERAGE

بدهیهای بلندمدت تقسیم بر کل داراییها
مخارا سرمایهای تقسیم بر جمع داراییها

سرمایهگذاری

CAPEX

مخارا سرمایهای از طریق تفاوت داراییهای ثابت پایان دوره و
داراییهای ثابت ابتدای دوره بهعالوه هزینه استهالک محاسبه
میشود.
االص جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

سرمایهگذاریها

INVT

موجودی نقد

CASH

بازدۀ داراییها

ROA

سود االص تقسیم بر جمع داراییهای سال قبل

GROW

نرخ رشد درآمد فروش شرکت

فرصتهای رشد

تقسیم بر جمع داراییهای سال قبل
لگاریتم طبیعی مجموع وجوه نقد و سرمایهگذاری در اورا
بهادار کوتاه مدت

جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

انحرا

معیار

حداقل

حداک ر

میانگین

میانه

1

0

MW

0/295

0

0/456

0

OVERCONFt-1,t-2

0/387

0

0/487

1

MW.OVERCONF

0/175

0

0/38

1

0

RESTATEMENT

0/875

1

0/33

1

0

SIZE

13/938

13/73

1/374

18/885

10/547

SALEGRW

0/244

0/167

0/446

0/968

-0/787
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متغیر

انحرا

معیار

حداقل

حداک ر

میانگین

میانه

0/582

0/0449

INVENTORY

0/235

0/229

0/103

0

AUDTYPE

0/602

1

0/49

1

AUDCHANGE

0/26

0

0/439

1

0

LOSS

0/1555

0

0/363

1

0

AGE

2/824

2/833

0/388

3/829

1/386

P

20/814

20/688

1/241

20/478

15/647

INEFFINV

0/096

0/061

0/159

1/707

0/000

MB

1/369

1/233

0/491

3/598

0/496

SLACK

0/386

0/17

0/536

3/646

0/001

TANGIBLE

0/244

0/199

0/178

0/875

0/005

K_STRUCT

0/174

0/087

0/21

0/944

0/000

CFOA

0/119

0/099

0/127

0/567

-0/25

ROAt+1, t+2

0/236

0/191

0/33

1/702

-0/708

CAPEX

0/042

0/026

0/054

0/326

-0/079

LEVERAGE

0/099

0/051

0/134

0/94

0/000

ROA

0/128

0/102

0/172

0/919

-0/277

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پگوهش به شرح جدول شومارۀ
 2است .همانگونه کوه در ایون جودول مشواهده میشوود میوانگین نقواط ضوعف کنترلهوای
داالی و بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای نمونه به ترتیوب معوادل  0/2955و 0/3866
است .همچنین حدود  17درصد از مشاهدات همزمان دارای بیش اطمینانی مدیریت و نقواط
ضعف کنترلهای داالی هستند .عالوه بر آن ،در بوین متغیرهوای پوگوهش ،انودازۀ شورکت
دارای بیشترین پراکندگی با توجه به مقدار انحرا
در نمونههای انتخابی است .از طر

معیار میباشند که این امر بیانگر تفاوت

دیگور ،سورمایهگذاری دارای کمتورین انحورا

است ،بنابراین ،کمترین میزان پراکندگی را دارد.

معیوار
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نتایج آزمون فرضیهها

به منظور آزمون فرضیة اول پگوهش با توجه به دو وجهوی بوودن متغیور وابسوته (نقواط
ضعف کنترلهای داالوی) ،از رگرسویون لجسوتیک اسوتفاده شوده اسوت .نتوایج حاصول از
آزمون الگوی اول در جدول شمارۀ  4ارائه شده است .سطح معناداری آموارۀ آل.آر 7نشوان
دهنده معناداری الگوی پگوهش است .نیکویی برازش 8این الگوو نیوز بوا اسوتفاده از آزموون
هاسمر-لمشو 9بررسی شد که سطح معنواداری آن معوادل  0/66بهدسوت آموده اسوت .عودم
معناداری این آماره بدین مفهوم است که متغیرهای مستقل الگوو در تبیوین مشواهدات متغیور
وابسته از نیکویی برازش اووبی براووردار هسوتند .همچنوین ضوریب تعیوین موک فوادن در
رگرسیون لجستیک معادل ضریب تعیین تعدیل شده در رگرسیون اطی است .لذا ،بور ایون
اساس میتوان بیان نمود که حدوداً  15درصود از تغییورات متغیور وابسوته توسوط متغیرهوای
مستقل تبیین میشوند.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون لیمر و هاسمن

آزمون ا  .لیمر
مدل

آماره

سطح
معناداری

آزمون هاسمن
نتیجه

آماره

سطح
معناداری

نتیجه

سوم

4/709

0/000

دادههای تابلویی

41/908

0/001

اثرات ثابت

چهارم

11/045

0/000

دادههای تابلویی

484/945

0/000

اثرات ثابت

همانطور که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود متغیور بویش اطمینوانی مودیران دارای
رابطة م بت ( )0/649و معناداری در سوطح  99درصود بوا نقواط ضوعف کنترلهوای داالوی
است .بنابراین ،یافتههای ما ،با نتایج پگوهش چن و همکاران ( )2014و لی ( )2016که بیوان
نمودند مدیران بیش اطمینوان بوه دلیول ارزیوابی بویش از واقوع تواناییهوای اوود در کنتورل
ریسکها ،کنترلهای داالی اثربخش کمتوری پیادهسوازی و نگهوداری میکننود ،مطابقوت
دارد .در نتیجه لزوم اجرای مناسب دستورالعمل کنترلهای داالی ناشوران پذیرفتوه شوده در
بورس اورا بهادار تهران ،در اصوص استقرار و بهکارگیری کنترلهوای داالوی اثوربخش
توسط شرکتها و همچنین اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت در مورد گزارش کنترلهوای
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داالی تهیه شده توسط هیئتمدیره ،مورد تأیید قرار میگیرد ،زیرا میتواند عاملی اثرگوذار
بر کاهش نقاط ضعف کنترلهای داالی باشد .همچنین ضرایب سایر متغیرها ،حواکی از آن
است که احتمال نگهداری کنترلهای داالی نامناسب با توجه به سطح موجودیها ،زیوانده
بودن شرکت ،بحران موالی و تغییور حسوابرس افوزایش مییابود ،اموا افوزایش عمور و انودازۀ
شرکت باعث کاهش احتمال وجود نقاط ضعف در کنترلهای داالی میشود.
جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون الگوی اول پژوهش (متغیر وابسته نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی)

عالمت ااتصاری

ضرایب

آمارۀ z

P-Value

C

-14/819

-3/504

0/000

OVERCONF

0/649

3/064

0/002

RESTATEMENT

0/142

0/462

0/644

SIZE

-0/299

-3/131

0/001

SALEGRW

0/054

0/197

0/844

INVENTORY

3/563

2/961

0/003

AUDTYPE

0/034

0/149

0/881

AUDCHANGE

0/727

2/355

0/018

زیان

LOSS

1/687

5/215

0/000

عمر شرکت

AGE

-0/750

-2/752

0/005

بحران مالی

P

0/679

2/111

0/034

متغیر
عرض از مبدأ
بیش اطمینانی مدیران
تجدید ارائه صورتهای مالی
اندازۀ شرکت
رشد فروش
موجودی کاال
کیفیت حسابرس
تغییر حسابرس

ضریب تعیین مک فادن

0/144

آمارۀ آل.آر

82/808

سطح معناداری آمارۀ آل.آر

0/000

همانطور که اشاره شد فرضیة دوم پگوهش با استفاده از الگوهای شمارۀ  3و  4و روش
رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است .لذا ،پویش از تخموین ایون
الگوها به منظور تعیین روش برآورد الگوهوای پوگوهش از آزموون لیمور و همچنوین جهوت
تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده گردید که نتایج حاصول از آن
در جدول شمارۀ  3ارائه شده است.
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پس از تعیین روش برآورد الگوهوای پوگوهش آزموون فوروض کالسویک رگرسویون
انجام شد .در این رابطه برای شناسایی ناهمسانی واریانس اجزای ااوالل الگوهوا ،از آزموون
وایت استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون بیانگر وجوود ناهمسوانی واریوانس بوود
که برای رفع آن ،از تصحیح وایت استفاده گردید .همچنین همخطی متغیرهای مستقل نیز به
کمک شااص عامل تورم واریانس بررسی شد که برای متغیرهوای مسوتقل تموام تخمینهوا
مقدار کمتر از  10به دست آمد ،بنابراین بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
همانطور که اشاره شود بورای آزموون فرضویة دوم پوگوهش از دو معیوار عودم کوارایی
سرمایهگذاری و کوارایی عملیواتی بوه عنووان پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف کنترلهوای
داالی استفاده شده است .نتایج حاصل از اجرای الگوی سوم در جدول شمارۀ  5ارائه شوده
است.
همانطور که در جدول شمارۀ  5ارائه شده اسوت ،سوطح معنواداری آموارۀ  Fبوه میوزان
( )0/000حوواکی از معنوواداری الگووو در سووطح اطمینووان  99درصوود و مقوودار آمووارۀ دوربووین
واتسون ( )2/457بیانگر عدم وجود اودهمبستگی سریالی است .نتایج بهدست آمده در این
جدول بیانگر آن است که در سطح اطمینان  99درصد ،ضریب هور دو متغیور نقواط ضوعف
کنترلهای داالی ( )0/003و بیش اطمینانی مدیریت ( )0/014م بت است ،اموا بورای اظهوار
نظوور در اصوووص فرضوویة دوم پووگوهش از ضووریب متغیوور  MW.OVERCONFاسووتفاده
میشود .بر این اسواس ضوریب ایون متغیور م بوت ( )0/003و در سوطح اطمینوان  95درصود
معنادار است .مطابق این یافته ،مدیران بیش اطمینان قوادر بوه رفوع پیامودهای منفوی ناشوی از
نقاط ضعف کنترلهای داالوی نیسوتند ،لوذا ،پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف کنترلهوای
داالووی (عوودم کووارایی سوورمایهگذاری) در شوورکتهای دارای موودیران بوویش اطمینووان و
شرکتهای فاقد مدیران بیشاطمینان یکسان است .این یافتهها ،نتایج پگوهشهای چنوگ و
همکاران ( ،)2013چن و همکاران ( )2014را تأیید میکند.
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جدول شمارۀ  .5نتایج آزمون الگوی سوم پژوهش (متغیر وابسته :عدم کارایی سرمایهگذاری)

عالمت ااتصاری

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

C

0/127

3/218

0/001

MW

0/003

3/128

0/001

OVERCONF

0/014

4/718

0/000

MW.OVERCONF

0/003

2/484

0/013

اندازۀ شرکت

SIZE

-0/016

-7/746

0/000

زیان

LOSS

0/009

3/329

0/001

بحران مالی

P

-0/439

-0/771

0/442

عمر شرکت

AGE

0/046

3/258

0/001

فرصتهای رشد

MB

-0/003

-2/191

0/029

داراییهای نقدی

SLACK

-0/004

-3/062

0/002

داراییهای ثابت مشهود

TANGIBLE

-0/003

-0/288

0/773

بدهیهای بلند مدت

K_STRUCT

-0/028

-4/014

0/000

جریان نقد عملیاتی

CFOA

0/025

3/053

0/002

متغیر
عرض از مبدأ
نقاط ضعف بااهمیت کنترل داالی
بیش اطمینانی مدیریت
متغیر تعدیل کننده

آمارۀ  Fفیشر

14/641

احتمال آمارۀ F

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/458

آمارۀ دوربین واتسون

2/457

نتایج حاصل از آزمون الگوی چهارم پگوهش بر مبنای متغیر کارایی عملیاتی به عنووان
یکی دیگر از پیامدهای ناشی از ضعف کنترلهوای داالوی در جودول شومارۀ  6ارائوه شوده
است .با توجه به جدول شمارۀ  6سطح معناداری آموارۀ  )0/000( Fو مقودار آموارۀ دوربوین
واتسون ( )1/602بیانگر آن است کوه در سوطح اطمینوان  99درصود الگووی سووم پوگوهش
معنادار بوده و فاقد اودهمبستگی سریالی است .بر اساس نتایج بهدست آمده ضریب هر دو
متغیوور نقوواط ضووعف بووا اهمیووت کنترلهووای داالووی ( )-0/038و بوویش اطمینووانی موودیریت
( )-0/531منفی و در سطح اطمینان  99درصود معنوادار اسوت .هموانطور کوه اشواره شود از
ضووریب متغیوور  MW.OVERCONFبوورای اظهووار نظوور در اصوووص فرضوویة دوم اسووتفاده
میشود .مطابق انتظار ضریب این متغیر منفی و معادل  -0/012است و در سطح اطمینوان 99
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درصد معنادار است .همانطور که اشاره شد ضریب منفی و معنادار ایون متغیور حواکی از آن
است که در صورت وجود نقاط ضعف با اهمیوت در سوااتار کنترلهوای داالوی ،مودیران
بیش اطمینان در مقایسه با سایر مدیران ،قادر به رفع پیامدهای منفی آن بر کوارایی عملیواتی
نیستند .این یافتوه بوا نتوایج پوگوهش چون و همکواران ( )2014و فنوگ و همکواران ()2015
همخوانی دارد.
جدول شمارۀ  .6نتایج آزمون مدل چهارم پژوهش (متغیر وابسته :کارایی عملیاتی )ROA

عالمت ااتصاری

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

C

1/261

7/035

0/000

MW

-0/038

-3/528

0/000

OVERCONF

-0/531

-2/89

0/004

MW.OVERCONF

-0/012

-3/842

0/000

اندازۀ شرکت

SIZE

-0/067

-4/991

0/000

فرصتهای رشد

MB

0/023

1/446

0/149

CAPEX

0/162

2/276

0/023

LEVERAGE

-0/127

-2/57

0/01

ROA

0/299

4/644

0/000

متغیر
عرض از مبدأ
نقاط ضعف بااهمیت کنترل داالی
بیش اطمینانی مدیریت
متغیر تعدیل کننده

سرمایهگذاری
اهرم مالی
بازدۀ داراییها
آمارۀ  Fفیشر

27/39

احتمال آمارۀ F

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/251

آمارۀ دوربین-واتسون

1/602

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پگوهش رابطة بین بیش اطمینانی مدیریت و کنترلهای داالوی در شورکتهای
پذیرفته شده در بورس اورا بهادار تهران طی سالهای  1386تا  1394موورد بررسوی قورار
گرفت .فرضیة اول این پگوهش در اصوص وجود رابطة م بت و معنادار بین بیش اطمینوانی
مدیریت و نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داالی بود که در سطح اطمینوان  99درصود
مورد پذیرش قرار گرفت .بر اساس مبانی نظری مطرح شده ،یافتههای این پگوهش نشان داد
که مدیران بیش اطمینان ممکون اسوت کنترلهوای داالوی اثوربخش کمتوری پیادهسوازی و
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نگهداری کنند ،زیرا آنها ریسکها را کمتر از واقع و تواناییهای اود در کنترل ریسوکها
را بیشتر از واقع ارزیابی مینمایند و تمایل کمتری به ارائة اطالعات با کیفیت به سوهامداران
و سایر استفادهکنندگان دارند.
همچنین در فرضیة دوم این پگوهش ،توانایی مدیران بویش اطمینوان در رفوع پیامودهای
منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی مورد بررسی قرار گرفوت .بورای ایون منظوور ،از دو
معیار عدم کارایی سرمایهگذاری و عدم کارایی عملیاتی به عنوان پیامدهای منفوی ناشوی از
ضعف کنترلهای داالی استفاده شده اسوت .بور اسواس نتوایج بهدسوت آموده ،فرضویة دوم
پگوهش مورد پذیرش قرار گرفته و نتایج حاصول از هور دو معیوار ،حواکی از عودم توانوایی
مدیران بیشاطمینان در رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی است .به بیوان
دیگر ،پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلهای داالی در شرکتهای دارای مدیران بیش
اطمینان و شرکتهای فاقد مدیران بیش اطمینان یکسان است .لذا ،ایون مودیران بوا اتکوا بوه
تواناییهایی که برای اود قائل هستند ،قادر به رفع پیامودهای منفوی ناشوی از نقواط ضوعف
کنترلهای داالی نیستند.
یافتههای این پگوهش میتواند به ارکان راهبوری شورکتها در توجوه بوه ویگگیهوای
شخصیتی مدیران و نقش چنین ویگگیهایی در تصمیمگیریهای شرکت ،به منظور عوزل و
نصب مدیران کمک نماید .از سوی دیگر به سرمایهگذاران نیز پیشنهاد میشود هنگام ااوذ
تصمیمات سورمایهگذاری و بورآورد بوازدۀ آتوی سورمایهگذاریها ،ویگگیهوای شخصویتی
مدیران را نیز مد نظر قرار دهند.
یادداشتها
2. Investment Inefficiency
4. Above-Average Effect
6. Miscalibration
8. Goodness of Fit

1. Managerial Overconfidence
3. Operational Inefficiency
5. Illusion of Control
7. LR (Likelihood Ratio) Statistic
9. Hosmer-Lemeshow
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