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 رابطۀ مثبت های داخلیت کنترلیکه بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهم است

پیامدهای مندی ناشی ا  ضعف رفع  تواناییبیش اطمینان  و مدیران و معناداری دارد

 .را ندارند کارایی عملیاتی( گذاری و عدم)عدم کارایی سرمایه های داخلیرلکنت

 .های داخلیگذاری، کارایی عملیاتی، کنترل، کارایی سرمایهبیش اطمینانی های کلیدی:واژه

 مقدمه
قضاوت و  ۀروانشناسی در حوزهای علم ترین یافتهیکی از مهم به عنوان ینانیش اطمیب

نسبت به  یرشتیب یهاییه تواناکنان معتقدند یش اطمیب افراد. شودیممحسوب گیری تصمیم

رل نتوکار اوود را یوموجوود در اوارا از حووزه اات یهاکسیتوانند ریر افراد دارند، میسا

 افتودیت اتفوا  میوه در واقعکواسوت  یزیوچ تر از آنقیوار دقیبس آنان یهاینیبشینند و پک

 در ینوانیش اطمیی اایور، بوهاسوالدر  .(1393رامشه و مالنظری، ؛ 2014 ،ارانکمچن و ه)

نیز موورد توجوه قورار گرفتوه و پگوهشوگران بوه  یو حسابدار یمالامور اقتصاد، علم  اتیادب

 یمعتبورشواهد و  اندپردااته یحسابدار یهاهیرو ت وکشر یهامیتصم با آن ةرابط یبررس

(، 2008 ،تیور و تیمالمنود) هایگذارهیانتخواب سورما بور ینوانیش اطمیبو تأثیر در اصوص

( و 1393 ،رامشوه و مالنظوری؛ 1394 ،و همکواران اودامی پوورحسوابداری ) یکارمحافظه

 .اندنمودهفراهم  (2014 ،هسیه و همکارانت سود )یریمد

م بور کحوا یداالو یهانترلکبا  1رانیمد ینانیش اطمیب هکرود ی، انتظار ماساس نایبر 

 یهوانترلک یسوازادهیت پیمسوئول زیورا ،داشوته باشود معنواداری ةرابط نیز یمال یگرگزارش

اثوربخش  یداالو یهوانترلک یدارنگهو و است مدیرههیئترعامل و یاثربخش با مد یداال

فنگ و ) ی(، بهبود سودآور2013 ،ارانکچنگ و هم) یگذارهیسرما ییاراکش یباعث افزا

 شورکت (2007اران، کوو هم دوئول) یموال یت گزارشوگریوفکی( و بهبوود 2015 ،ارانکهم

 در شوده رفتوهیپذ ناشوران یداالو یهوانترلک دستورالعمل راستا، به موجب نیا در .شودیم

 یهانترلک یریارگکبه و استقرار به نسبت هاشرکت ۀمدیرتئهی تهران، بهادار اورا  بورس

 حوداقل را یداال یهانترلک ستمیس دیبا نیهمچن. اندشده فلّکم اثربخش و مناسب یداال

 یداالو یهوانترلک گوزارش عنووان تحوت یگزارش در را آن جینتا و یبررس ساالنه طور به
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بواال  ،اثوربخش یداالو یهانترلک یو نگهدار یسازادهیپ یهانهیهز یاما از طرف. نندک درا

 یهوانترلکران یمود این هکرود یانتظار م ینانیش اطمیاصول ب این موارد و به است. با توجه

الووف(  ،نووانیش اطمیران بوویموودزیوورا  ،نوودینما یازسووادهیپرا  یمتوورکاثووربخش  بووا یداالوو

تواننوود یه مکوونوود و ب( معتقدنوود ینمایش از انوودازه بوورآورد میاووود را بوو یهوواییتوانا

ن اسوت باعوث کوها ممدگاهیون دیونود. اینترل نماکز یرا ناود  نترلکاارا از  ییدادهایرو

 (.2016لی، ان شود )رین مدیاثربخش از جانب ا یداال یهانترلکاز به ینده گرفتن یناد

 یهاینیبشیمطابق پ شود که آیامطرح می سؤالتی که بیان شد این با توجه به توضیحا

 ؤثرمواثوربخش  یداالو یهوانترلک یو نگهودار یسازادهیپبر  بیش اطمینانی مدیران ،ینظر

 یداالو یهوانترلکبوا  مدیرانسی رابطه بین بیش اطمینانی به برر در این پگوهش ،لذا ؟است

 یامدهایپنان در رفع یش اطمیران بیمد ییتوانا ین بررسیو همچن یمال یم بر گزارشگرکحا

 ییاراکوو عودم  2یگذارهیسورما ییاراکشامل عدم  یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف

 یاالود یهوانترلکدر اصووص  یه مطالعات قبلوکنیبا توجه به ا. شودپردااته می 3یاتیعمل

 لوذا، انودرا بررسوی نموده یداالو یهوانترلک یت بر اثربخشوکعوامل ااص شر تأثیر صرفاً

ا بو یتیریاواص مود یهواویگگیاز  یکویبوه عنووان  رانیمود ینانیش اطمین بیب ةرابط کرد

فوراهم  یداال یهانترلک یابیشناات و ارز یبرا یدیجد ةنیتواند زمیم ،یداال یهانترلک

 د.ینما

. سوسس شودمیپگوهش ارائه  پیشنه، هافرضیه مبانی نظری و ةز ارائستا، پس ادر همین را

و  هاهیافتوآمواری،  هوایآزمونشناسی پگوهش پردااته شده و در نهایت، با اجرای به روش

 .گرددمیارائه  گیرینتیجه

 مبانی نظری
 یداخل یهانترلکبر  مدیران اثر بیش اطمینانی

، «4نیانگیوم ش ازیب تأثیر»از جمله  یمختلف یهالکند به شتوایم رانیمد ینانیاطم شیب

ش یبو توأثیر»ان شود. افراد قابل انتصاب به ینما «6نادرست یبنددرجه»و  «5هانترلکز از یگر»

ت مایمختلوف ماننود تصوم یهاه به اود در ااصهیبت به افراد شبه نسکمعتقدند  «نیانگیم از
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ش از یبو توأثیر» یگگیو یه داراک یرانین، مدیبنابرا نند.کید سهام بهتر عمل میو ار یتجار

ن بوردن یاز بو یبورا را اوود ییا توانوایو یتیریمود یهوان اسوت مهارتکمند متهس «نیانگیم

 .(2014 ،ارانکچن و هم) نندکشتر از واقع برآورد یب کسیر

اوود  ییش از واقوع توانواید بوبرآورش افراد به یانگر گرایب «هانترلکز از یگر» یگگیو

، براوی از نود. بوه عنووان م والکیرا محودود م آنان تأثیره کاست  ییدادهاینترل روک یبرا

ن یواننود. کغلبه  کسیبر راود  یتیریمد یهاق مهارتیتوانند از طریه مک ندمعتقد مدیران

ز قلموداد یون نینگایوش از میبو تأثیر یگگیو ۀت شدیج تقویاز نتا یکیتوان به عنوان یاثر را م

 یبنووددرجه» یگگوویو یه داراکوو یرانیت، موودیوودر نها .(1996 ،پرسووون و بناسووای) ردکوو

ن بوه یاود دارند و همچن یدر اصوص دقت باورها یش از حدینان بیهستند اطم «نامناسب

 .(2013 ،بن دیوید) ش دارندیمات گرایتصم یامدهایانس پیمتر از واقع وارکبرآورد 

 یو نگهودار یسوازادهیپ ،هاتکااص شور یهایگذارهیاز سرما یکیاز سوی دیگر، 

منوافع  یران است که به دلیل فزونیف مدیاز وظا یکیاثربخش، به عنوان  یداال یهانترلک

 توا حودودی رانیعمول مود ی، آزادیداالو یهانترلک یریارگکه بر مخارا در اصوص ب

متور از واقوع کش به ینان، گرایش اطمیبا توجه به این که مدیران ب همچنین، .یابدافزایش می

انتظوار  هوای اوود دارنود، لوذاییردن تواناکش از واقع برآورد یها و بکسیردن رکبرآورد 

 یاطاهوا کسیاهش رکه به منظور ک یداال یهانترلک استقرارن موضوع در یه اکرود یم

نوان بوه ااتصواص یش اطمیران بیل مدیاهش تماکواقع شود و باعث  ؤثرم یمال یگزارشگر

ن یهمچنو اثوربخش گوردد. یداالو یهوانترلک یو نگهودار یسوازادهیپ یت بوراکمنابع شر

 یهایگذارهیسورمادر اصووص وجوود  نوانیش اطمیران بویمود ةنانویاوش ب یهاینیبشیپ

اهش کو یبورا یگوریل دیز دلیها نیارگذهیسرمان یشتر از واقع بازده این و برآورد بیگزیجا

ور، کگوئول و توا) شوودیممحسووب  یداالو یهوانترلکت بوه کل ااتصاص منابع شریتما

ش ین بویبو یرابطوة م بتوه کورود یاسواس انتظوار مو ایون بر .(2014 ،ارانکچن و هم؛ 2008
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فرضویة  ،نیبنوابرا برقورار باشود. یداال یهانترلکت یف بااهمت و نقاط ضعیریمد ینانیاطم

 شود:ین میر تدویپگوهش به صورت ز اول

ابطوة ر ،هوای داالوی و بویش اطمینوانی مودیرانبین نقاط ضعف با اهمیت کنترل: فرضیة اول

 وجود دارد. یو معنادار م بت
 یخلدا یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف یامدهایران و پیمد ینانیش اطمیب

 ،ارانکوچنوگ و هم) یگذارهیسورما ییاراکو عدمهای انجام شده، با توجه به پگوهش

 یموال یت گزارشوگریوفکی عدم ( و2015 ،ارانکفنگ و هم) یاتیعمل ییاراکعدم (، 2013

 یهوانترلکضوعف از  یناشو یمنفو یامودهایپ ترینمهم وان( به عن2007 ،ارانکو هم دوئل)

ن یوا یزان اثرگوذاریم رودمیاحتمال  که ،اندمطرح شده در حوزه گزارشگری مالی یداال

متفاوت باشد. بوه عنووان  ینانیش اطمیمانند ب یتیریمد یهاویگگیبر اساس  ،یمنف یامدهایپ

ه کو ییهواییا بور تواناکوبوا ات بتواننودن است کران ممین مدین موضوع، ایا یل براین دلیاول

را  یداالو یهوانترلکاز ضوعف  یناشو کسیر ،اثربخش یابه گونه اود قائل هستند، یبرا

 ین اسوت بوه عنووان موانعکواثوربخش مم یداال یهانترلکه، وجود کنینند. دوم اکحداقل 

ظوار دارنود ه انتکو یران هنگامیمد یزیگرکسینان باشد. در واقع، ریش اطمیبران یمد یبرا

ن یوه اکورود یانتظوار مو ،ابود. لوذاییش میشود، افزا یگران بررسیوسط دت آنانمات یتصم

 یاز به برقرارین ،یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف یامدهایرفع پ یران با تالش برایمد

مات اوود یتصوم یان بررسوکوام ،ن موضووعیواهش داده و بوه دنبوال اکرا  مؤثر یهانترلک

 یهوانترلکه منافع ک شودیمگونه تصور نی، ابر این اساسند. یرا محدود نما گرانیتوسط د

در  یداالوو یهووانترلکاز ضووعف  یناشوو یهانووهیو هز بووودهران متفوواوت یموود یبوورا یداالوو

در طور  اما  .(2014 ،ارانکچن و هم) باشدمتر کنان، یش اطمیران بیمد یدارا هایشرکت

 یحتونوان یش اطمیران بویمود یدارا یهاتکدر شر یداال یهانترلک یعدم اثربخش مقابل،

متور از کا را هکسویران رین مودیرا ایز شته باشد،به همراه دا یشتریب یهانهین است هزکمم

 و توجوه یجوه بررسوینند و در نتکیورد مشتر از واقع برآیاود را ب یهاییواقع و سطح توانا

از بوه یون یداال یهانترلکل ضعف یه به دلکدهند یانجام م ییهادر اصوص حوزه یمترک
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از  یناشو یمنفو یامودهاید پین اسوت سوبب تشودکون موضووع ممیو ا دارند یشترینظارت ب

با توجوه بوه اینکوه بور اسواس مبوانی نظوری  ،لذا (.2016لی، ) شود یداال یهانترلکضعف 

اطمینوان بوه منظوور رفوع ران بیشیمود ییدر اصووص توانوا یمتفواوت یهواینیبشیموجود پ

 فرضویة دوممطورح شوده اسوت،  یداالو یهوانترلکاز نقواط ضوعف  یناشو یمنف یامدهایپ

 شود:ین میر تدویپگوهش به صورت ز

ران یمد یدارا یهاتکدر شر یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف یامدهای: پفرضیة دوم

 سان است.یک ،نانیش اطمیران بیقد مدفا یهاتکنان و شریش اطمیب

 تجربی پژوهش ةپیشین

نشوان داد  یداالو یهوانترلکران و یمود ینانیش اطمین بیب ةرابط یبا بررس (2016) یل

ن یواثربخش دارند، عالوه بر ا یداال یهانترلک یسازادهیپبه  یمترکل یران تماین مدیه اک

 یامودهاینوان در رفوع پیش اطمیران بویمد ییعدم توانا ۀنشان دهند ،بورمز پگوهش یهاافتهی

و  دوئلمون ( اسوت.یموال یت گزارشوگریفکی)عدم  یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف

حسابرسوی و  ةبه بررسی رابطه بین بیش اطمینوانی مودیران بوا حوق الزحمو (2015) همکاران

رابطوة های ایون پوگوهش بیوانگر آن اسوت کوه ردااتند. یافتهعت پتخصص حسابرس در صن

، همچنوین اسوت حسابرسوی برقورار ةو معناداری بین بیش اطمینانی مدیران و حق الزحمو منفی

 کنند.ابرسان متخصص در صنعت استفاده میمدیران بیش اطمینان به احتمال کمتری از حس

رد کوارآمود بور عملکنا یداالو یهانترلک تأثیر پگوهشی در (2015اران )کفنگ و هم

 یداالو یهوانترلکه کو داد نشوان آنوان پوگوهش نتوایج. دادند قرار بررسی مورد را تکشر

ت دارد. بوه عنووان م وال، کرد شرکبر عمل یتیبا اهم تأثیر یمال یند گزارشگریم بر فرآکحا

اهش دوره گوردش کوهوا باعوث یموجود یداالو یهوانترلکت در یووجود ضوعف بوا اهم

ت و یریمود ینوانیش اطمین بیب ةرابط یبا بررس (2014چن و همکاران ) .شودیمها یموجود

نوان دارنود بوا یش اطمیران بویه مدک ییهاتکه شرکدند یجه رسین نتیبه ا یالدا یهانترلک

 آنوان هاییافتوهن یرند. همچنیگیار مک ر اثربخش را بهیغ یداال یهانترلک یشتریاحتمال ب

 یهوانترلکاز ضوعف  یناشو یمنفو یامودهاینان قادر به رفع پیش اطمیران بیمده ک دادنشان 



 125 /31پیاپی  /1396 زمستان /4م/ ش شتمجله دانش حسابداری/ دورۀ ه

 

 

 

 ییاراکوه کواز آن است  کیحا (2013اران )کچنگ و هم یهاافتهیهمچنین  ستند.ین یداال

 .یابدبهبود می یداال یهانترلکت در یاهمنقاط ضعف با  یپس از افشا یگذارهیسرما

گوذار بور نقواط ضوعف بوا  توأثیرعوامول  یبا بررس (1394ن نگاد )یها و محمدحسیحاج

اال و کو یمت سهام، نسبت موجوودیتم قین لگاریه بک، نشان دادند یداال یهانترلکت یاهم

وجوود دارد و  یو معنوادار رابطوة م بوت ،یداالو یهوانترلکت یوان با نقاط ضعف با اهمیز

بوا نقواط  یارابطوه یو اهورم موال ید، بحران مالرش هایفرصت ر نرخ ارز، رشد درآمد،یتسع

نشوان دادنود کوه  (1394) و همکاران پورادامی ندارند. یداال یهانترلکت یضعف با اهم

کاری مشروط و غیر مشروط با بیش اطمینانی محافظه ی بین هر دو نوعو معنادار رابطة منفی

 رقرار است.مدیران ب

و  یداالوو یهووانترلکت یووفکین یبوو ةرابطوو یبووه بررسوو (1393) همکووارانرامشووه و 

رات سوود نشوان ییوار تغیون پگوهش بر اسواس معیا یهاافتهیپردااتند.  یشرط یارکمحافظه

اسوت.  یشورط یارکو محافظوه یداالو یهوانترلکت یفکین یعنادار بو م رابطة م بتدهنده 

 یارک، محافظووهیداالوو یهووانترلکضووعف عمووده در  یدارا یهاتکه شوورکوو ین معنوویبوود

 بدون ضعف عمده دارند. یهاتکشرنسبت به  یمترک

 شناسی پژوهشروش

 های پذیرفتوه شوده در بوورس اورا  بهوادارآماری این پگوهش شوامل شورکت ةجامع

 یرهوایتغمع ه با توجه به نووکح است ی)الزم به توض است 1392تا  1388ی هاسالهران بین ت

را دارا  که همه شرایط زیور استفاده شده است( 1394تا  1386 یهاسالپگوهش از اطالعات 

 باشند:

 اسفند ماه باشد. هی به پایانتمنسال مالی آنها  .1

گذاری هوای سورمایهه( و شورکتبیمو مؤسسواتها، بانک مانندهای مالی )شرکت ءجز .2

 نباشند.

 در بورس اورا  بهادار پذیرفته شده باشند. 1385قبل از سال  .3

 در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند. .4
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 .در دسترس باشداطالعات مالی آنها  .5

 حسابرسی شده و غیرتلفیقی باشند. .6

 شورکت 90ود در نمونوه های موجوتعداد شرکت ،های ذکر شدهبا توجه به محدودیت

ای از رگرسویون لجسوتیک و بور فرضویة اولبه منظور آزمون  که است شرکت( -سال 450)

 .استفاده شده است رگرسیون اطی از فرضیة دومآزمون 

 و متغیرهای پژوهش الگو

 :شودیمر استفاده یز یونیرگرس الگویپگوهش از  فرضیة اول یبررس یبرا

(1) 

ε ti,AGE ti,β10ti,β9

LOSS ti,β8SIZE ti,β7TRESTATEMEN ti,β6

AUDCHANCGE ti,β5AUDTYPE ti,β4INVENTORY ti,β3

SALEGRW ti,β2OVERCONF 2t1,ti,β1β0MW ti,

P 







 

های ت کنترلیف با اهمبیانگر نقاط ضع الگو است کهمتغیر وابسته این  :MWکوه در آن 

ط حسوابرس ارائوه هوای داالوی توسوه به اینکه در ایران گوزارش کنترلبا توج داالی است.

 مالنظوریرامشوه و  ،(1392حجوازی و اسوماعیلی کیوا )مطالعوه  مطابق با ،نیبنابرا شود،نمی

از  یداالو یهوانترلکت یونقاط ضعف با اهم ،(1394نگاد )نیها و محمدحسیحاجو  (1393)

و در مواردی که در گوزارش  شده ییها شناساتکشرحسابرسی  هایگزارش یبررس قیطر

-عودد یوک و در غیور ایونباشد های داالی درا شده برسی بند مرتبط با ضعف کنترلحسا

 شود.یر عدد صفر منظور مین متغیا یصورت برا

مطوابق  (OVERCONF)گیری بویش اطمینوانی مودیریت در این پگوهش بورای انودازه

بور  یاز شوااص مبتنو ،(2012شوراند و زچمون )و  (1394ادامی پور و همکاران )وهش پگ

 بورآورد 2 ۀشومار یونیرگرسو الگووی ابتدا منظور نیاستفاده شده است. بد یگذارهیسرما

 یبورا الگوو مانودۀیباق چنانچوه .شود اواهد محاسبه سال هر ماندهیباق آن از پس و شودیم

 شده حد انجام از شیب یگذارهیسرما تکآن شر در یعنی باشد؛ صفر از تربزرگ یتکشر

 گرفتوه نظور در صوفر ن صوورتیوا ریوغ در و یوک بوا برابر ااصش نیا رو، نیا از است؛

 نورخ بوا هواداراییه ک ییهاتکشر در هک ستا مبنا نیا بر شااص نیا از استفاده .شودیم
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 سوایر در اوود انیوهمتا بوا سوهیمقا در رانیمود ننود،کیم رشود فوروش بوه نسوبت یشوتریب

 .دهندبیشتری انجام می یگذارهیسرماها، تکشر

(2) ε ti,ti,*β1β0GR*ASSET ti,  GRSALE  

 :t,iSALE*GRاسوت؛ و  tهوا در سوال بیانگر رشد دارایی :i,tASSET*GRکه در آن؛ 

 است. tبیانگر رشد فروش در سال 

هش بوه هوای آمواری ایون پوگوالگوتغیر بویش اطمینوانی مودیریت در با توجه به اینکه م

ای هور رگرسویون بور ۀانودکه باقیمدر صورتی رو،، از ایناست قرار گرفته t-2و  t-1صورت 

یش بیوانگر بوبرای این متغیر عدد یوک ) ،بزرگتر از صفر باشد از سال مورد نظر دو سال قبل

 صورت عدد صفر منظور شده است.در غیر اینو اطمینانی مدیریت( 

بووه منظووور  (2014اران )کووچوون و هممشووابه بووا  ،پووگوهش فرضوویة دوم یبررسوو یبوورا

 ییاراکووار عوودم یوواز دو مع یداالوو یهووانترلکاز ضووعف  یناشوو یاموودهایپ یریگزهانوودا

 یونیرگرسو الگویاز دو  ،نیاستفاده شده است. بنابرا یاتیعمل ییاراک و عدم یگذارهیسرما

 :شده استاستفاده  (4و  3 ۀشمار الگوی) ریز

(3) 

ε ti,CFOA ti,β12K_STRUCT ti,β11TANGIBLE ti,β10

SLACK ti,β9MB ti,β8AGE ti,β7ti,β6

LOSS ti,β5SIZE ti,β4OVERCONF*MW ti, 2t1,ti,β3

OVERCONF 2t1,ti,β2MW ti,β1β0INEFFINV 1ti,

P












 

 

(4) 
ε ti,ti,β8ti,β7ti,β6

ti,β5SIZE ti,β4OVERCONF*MW ti, 2t1,ti,β3

OVERCONF 2t1,ti,β2MW ti,β1β02t1,ti,

ROALEVERAGECAPEX

MB

ROA










 

INEFFINV:  اسوت گذاری بیانگر عدم کارایی سورمایه 3 ۀشمار الگویمتغیر وابسته

زیر بر اساس  یونیرگرس الگویبا استفاده از  یگذارهیسرما ییاراکعدم ن پگوهش یدر اکه 

 محاسبه شده است: (2006) چاردسونیرمطالعه 

(5) 
ε ti,1-ti,β71-ti,β6SIZE 1-ti,β51-ti,β4

1-ti,β31ti,β21-ti,β1β0ti,

INVTROAAGE

CASHLEVGROWINVT




 



 های داخلی حاکم بر گزارشگری مالیبین بیش اطمینانی مدیران و کنترل ۀبررسی رابط /128
 

اص عودم به عنووان شوا آن یهاماندهیقدر مطلق باق الگون یبرآورد ا پس از در نهایت

 .شودیم( 3شمارۀ  الگوی) یاصل الگویوارد  یگذارهیسرما ییاراک

MW*OVERCONF:  طریق حاصل ضورب متغیرهوای بویش اطمینوانی مودیران و نقواط از

ظور در آیود. از ضوریب ایون متغیور بوه منظوور اظهوار نمی دسوتبههای داالی ضعف کنترل

 (2014چون و همکواران )مطوابق پوگوهش شوود. پوگوهش اسوتفاده می فرضیة دوماصوص 

 بیوانگر تواندمی چهارم الگوی در آن منفی ضریب و سوم الگوی در متغیر این م بت ضریب

 ضوعف از ناشوی منفوی پیامودهای رفوع بوه قوادر اطمینوان بیش مدیران که باشد موضوع این

توانود بیوانگر توانوایی صوورت ضوریب ایون متغیور می. در غیور ایننیستند داالی هاینترلک

هوای اطمینان در رفع پیامودهای منفوی ناشوی از نقواط ضوعف بوا اهمیوت کنترلمدیران بیش

 گذاری و عملیاتی باشد.داالی و در نتیجه بهبود کارایی سرمایه

ROA:  یاتیوعمل ییاراکو یریگبه عنوان شوااص انودازه ،4شمارۀ  الگویمتغیر وابسته 

دو سوال  یط هابازدۀ داراییق جمع یاز طر (2014اران )کچن و هممطابق پگوهش که  است

 .شودیمآینده محاسبه 

چنوگ و ، (2014چون و همکواران )هوای بور اسواس پگوهش پوگوهشمتغیرهوای  سایر

 ۀاند کوه نحووهوای پوگوهش شودهالگووارد  (2015فنوگ و همکواران )و  (2013همکاران )

 :االصه شده است 1شمارۀ گیری آنها در جدول اندازه
 پژوهش مستقل خالصه متغیرهای .1شمارۀ جدول 

 نام متغیر
عالمت 

 یااتصار
 یریگاندازه ۀنحو

 درصد تغییر در فروش نسبت به سال قبل SALEGRW رشد فروش

 هاداراییکاال تقسیم بر جمع  یموجود INVENTORY موجودی کاال

 AUDTYPE ت حسابرسیفکی

گروه الف جامعه  مؤسساتت از که حسابرس شرکیدر صورت

ر یر غو د 1باشد برابر با  یا سازمان حسابرسی یحسابداران رسم

 شود.یبا صفر منظور م ن صورت برابریا

 AUDCHANGE یتغییر حسابرس

 ر حسابرس داشتهییتغ یسال مورد بررس یت طکه شرکیدر صورت

 شود.یصورت صفر منظور منیر ایو در غ یکباشد برابر با 
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 نام متغیر
عالمت 

 یااتصار
 یریگاندازه ۀنحو

های صوورت تجدید ارائوه

 مالی
RESTATEMENT 

که شرکت تجدید ارائه داشته است و در صورتی یر مجازیمتغ

 شود.یصورت صفر منظور مو در غیر این 1باشد عدد 

 هاداراییلگاریتم طبیعی مجموع  SIZE اندازۀ شرکت

 LOSS زیان

 1 ان ده باشد معادلیت زکه شرکیاست و در صورت یر مجازیمتغ

 شود.یصورت صفر منظور منیر ایو در غ

 P بحران مالیشااص 

 پورحیدری و کوپایی حاجیشده توسط  ارائه الگویق یاز طر

 ر محاسبه شده است:یبه شرح ز (1389)

+  31.61363K+  21.80384K+ 120784K.3= P

 – 639709K – 50.16903K+  40.50094K

9+ 1.42636K 8+ 0.33849K 70.12505K 

 ه در آن:ک

P :بحران مالی در شرکت 

1K:  هاداراییسود قبل از بهره و مالیات به نسبت 

2K: هاداراییسود انباشته به  نسبت 

3K:  هادارایی سرمایه در گردش بهنسبت 

4K:  هابدهی حقو  صاحبان سهام بهنسبت 

5K:  سود قبل از بهره و مالیات به فروشنسبت 

6K:  ی جاریهابدهیی جاری به هادارایینسبت 

7K:  سود االص به فروشنسبت 

8K:  هاداراییبه  هابدهینسبت 

9K: اندازۀ شرکت 

ت کشر یستگکمتر باشد احتمال ورشک Pهرچه  الگون یدر ا

فاقد   P>= 15/890با  هایشرکته ک یشتر است. به طوریب

دارای بحران مالی  P<15/8907با  یهاشرکتبحران مالی و 

اشد بتر هستند و در نهایت با توجه به اینکه هر چه این عدد بزرگ

آمده  دستبهاحتمال ورشگستگی کمتر است، لذا معکوس عدد 

 های پگوهش شده است.الگووارد 

 AGE سن

ادار یی که شرکت در بورس اورا  بههاسالتعداد طبیعی لگاریتم 

 ت داشته است.یتهران عضو
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 نام متغیر
عالمت 

 یااتصار
 یریگاندازه ۀنحو

 MB رشد یهافرصت

 م ارزش بازار بهیت است و از تقسکشر های رشدفرصتانگر یب

ق یت از طرکشود. ارزش بازار شریآن محاسبه م یارزش دفتر

 شود.یمحاسبه م هابدهی یرزش بازار سهام و ارزش دفترجمع ا

 SLACK ینقد یهادارایی

 وتاه مدت تقسیم بر بهک یهایگذارهیمجموع وجه نقد و سرما

 ثابت مشهود یهاداراییاالص 

 هاداراییل کثابت مشهود بر جمع  یهاداراییاالص  TANGIBLE ی ثابت مشهودهادارایی

 K_STRUCT بلندمدت یهابدهی

 بلند مدت و ارزش یهابدهیم بر جمع یبلندمدت تقس یهابدهی

 بازار سهام

 هاداراییل کتقسیم بر  یاتیعمل ینقد هایجریان CFOA یاتیعمل ینقد هایجریان

 هاداراییل کبلندمدت تقسیم بر  یهابدهی LEVERAGE اهرم مالی

 CAPEX یگذارهیسرما

 هاداراییم بر جمع یتقس یاهیمخارا سرما

 ه وان دوریثابت پا یهاداراییق تفاوت یاز طر یاهیمخارا سرما

 بهمحاس کنه استهالیعالوه هزهدوره ب یثابت ابتدا یهادارایی

 شود.یم

 INVT هایگذارهیسرما

 یگذارهیسرما یهاتیفعال از حاصل ینقد یهاانیجر االص

 سال قبل یهادارایی جمع بر میتقس

 CASH نقد یموجود

 اورا  در یگذارهیسرما و نقد وجوه مجموع یعیطب تمیلگار

 مدت کوتاه بهادار

 قبل سال یهادارایی جمع االص تقسیم بر سود ROA هابازدۀ دارایی

 شرکت فروش درآمد رشد نرخ GROW رشد یهافرصت
 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ 
 حداک ر قلحدا انحرا  معیار میانه میانگین متغیر

MW 295/0 0 456/0 1 0 

2-1,t-tOVERCONF 387/0 0 487/0 1 0 

MW.OVERCONF 175/0 0 38/0 1 0 

RESTATEMENT 875/0 1 33/0 1 0 

SIZE 938/13 73/13 374/1 885/18 547/10 

SALEGRW 244/0 167/0 446/0 968/0 787/0- 
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 حداک ر قلحدا انحرا  معیار میانه میانگین متغیر

INVENTORY 235/0 229/0 103/0 582/0 0449/0 

AUDTYPE 602/0 1 49/0 1 0 

AUDCHANGE 26/0 0 439/0 1 0 

LOSS 1555/0 0 363/0 1 0 

AGE 824/2 833/2 388/0 829/3 386/1 

P 814/20 688/20 241/1 478/20 647/15 

INEFFINV 096/0 061/0 159/0 707/1 000/0 

MB 369/1 233/1 491/0 598/3 496/0 

SLACK 386/0 17/0 536/0 646/3 001/0 

TANGIBLE 244/0 199/0 178/0 875/0 005/0 

K_STRUCT 174/0 087/0 21/0 944/0 000/0 

CFOA 119/0 099/0 127/0 567/0 25/0- 

t+1, t+2ROA 236/0 191/0 33/0 702/1 708/0- 

CAPEX 042/0 026/0 054/0 326/0 079/0- 

LEVERAGE 099/0 051/0 134/0 94/0 000/0 

ROA 128/0 102/0 172/0 919/0 277/0- 

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

شومارۀ  ن پگوهش به شرح جدولیمورد استفاده در ا یرهایمربوط به متغ یفیآمار توص

 یهوانترلکنقواط ضوعف ن یگانیوم شوودیمن جودول مشواهده یوه در اکوه . همانگوناست 2

 3866/0 و 2955/0به ترتیوب معوادل نمونه  یهاتکدر شر تیریمد ینانیش اطمیو ب یداال

قواط نت و یریمد ینانیش اطمیب یدرصد از مشاهدات همزمان دارا 17حدود همچنین . است

 کتانودازۀ شورپوگوهش،  یرهواین متغیدر بوعالوه بر آن،  هستند. یداال هایکنترلضعف 

فاوت تانگر یب ن امریه اکباشند یم اریبا توجه به مقدار انحرا  مع یندگکن پرایشتریب یدارا

ار یوعن انحورا  میمتورک یدارا گذاریسورمایهگور، ی. از طر  داست یانتخاب یهادر نمونه

 را دارد. یندگکزان پراین میمترک ،نی، بنابرااست
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 هانتایج آزمون فرضیه

)نقواط  پگوهش با توجه به دو وجهوی بوودن متغیور وابسوته فرضیة اولبه منظور آزمون 

ج حاصول از ینتواشوده اسوت. های داالوی(، از رگرسویون لجسوتیک اسوتفاده ضعف کنترل

نشوان  7آموارۀ آل.آرسطح معناداری ارائه شده است.  4شمارۀ اول در جدول  الگویآزمون 

آزموون  زبوا اسوتفاده انیوز  الگوواین  8نیکویی برازش .استپگوهش  الگویه معناداری دنده

. عودم ه اسوتآمود دسوتبه 66/0که سطح معنواداری آن معوادل  بررسی شد 9لمشو-هاسمر

 دات متغیوردر تبیوین مشواه الگووداری این آماره بدین مفهوم است که متغیرهای مستقل معنا

ر دضوریب تعیوین موک فوادن  همچنوین وابسته از نیکویی برازش اووبی براووردار هسوتند.

یون بور ا ،. لذااسترگرسیون لجستیک معادل ضریب تعیین تعدیل شده در رگرسیون اطی 

تغیرهوای درصود از تغییورات متغیور وابسوته توسوط م 15 که حدوداً بیان نمودتوان اساس می

 شوند.مستقل تبیین می
 . نتایج آزمون لیمر و هاسمن3شمارۀ جدول 

 مدل

 آزمون هاسمن  آزمون ا . لیمر

 آماره
سطح 

 معناداری
 آماره  نتیجه

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 اثرات ثابت 001/0 908/41  تابلویی هایداده 000/0 709/4 سوم

 اثرات ثابت 000/0 945/484  تابلویی هایداده 000/0 045/11 چهارم

شود متغیور بویش اطمینوانی مودیران دارای می مشاهده 4جدول شمارۀ  در که همانطور

هوای داالوی درصود بوا نقواط ضوعف کنترل 99( و معناداری در سوطح 649/0رابطة م بت )

که بیوان  (2016لی )و  (2014چن و همکاران )های ما، با نتایج پگوهش یافته ،است. بنابراین

هوای اوود در کنتورل نمودند مدیران بیش اطمینوان بوه دلیول ارزیوابی بویش از واقوع توانایی

کننود، مطابقوت سوازی و نگهوداری میهای داالی اثربخش کمتوری پیادهها، کنترلریسک

 در شوده پذیرفتوه ناشوران داالی هایکنترل دستورالعمل م اجرای مناسبنتیجه لزو دارد. در

 اثوربخش داالوی هوایکنترل کارگیریبه و در اصوص استقرار تهران، بهادار اورا  بورس

هوای ها و همچنین اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت در مورد گزارش کنترلتوسط شرکت
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تواند عاملی اثرگوذار گیرد، زیرا میقرار میمدیره، مورد تأیید هیئتداالی تهیه شده توسط 

های داالی باشد. همچنین ضرایب سایر متغیرها، حواکی از آن بر کاهش نقاط ضعف کنترل

ده ها، زیوانهای داالی نامناسب با توجه به سطح موجودیاست که احتمال نگهداری کنترل

افوزایش عمور و انودازۀ یابود، اموا بودن شرکت، بحران موالی و تغییور حسوابرس افوزایش می

 شود.های داالی میشرکت باعث کاهش احتمال وجود نقاط ضعف در کنترل
 (یداخل یهانترلک تیبا اهم ر وابسته نقاط ضعفیاول پژوهش )متغ الگویج آزمون ینتا .4شمارۀ جدول 

P-Value ۀآمار z ریمتغ یعالمت ااتصار ضرایب 

000/0 504/3- 819/14- C  مبدأعرض از 

002/0 064/3 649/0 OVERCONF انریمد ینانیش اطمیب 

644/0 462/0 142/0 RESTATEMENT های مالیصورت د ارائهیتجد 

001/0 131/3- 299/0- SIZE اندازۀ شرکت 

844/0 197/0 054/0 SALEGRW رشد فروش 

003/0 961/2 563/3 INVENTORY موجودی کاال 

881/0 149/0 034/0 AUDTYPE ت حسابرسیفکی 

018/0 355/2 727/0 AUDCHANGE ر حسابرسییتغ 

000/0 215/5 687/1 LOSS انیز 

005/0 752/2- 750/0- AGE تکعمر شر 

034/0 111/2 679/0 P یبحران مال 

 ضریب تعیین مک فادن 144/0

 آمارۀ آل.آر 808/82

 آمارۀ آل.آرمعناداری سطح  000/0

روش و  4و  3شمارۀ های الگواز ستفاده با ا پگوهش فرضیة دومهمانطور که اشاره شد 

ن ایون پویش از تخموی ،. لذامورد بررسی قرار گرفته استرگرسیون حداقل مربعات معمولی 

هوت جهوای پوگوهش از آزموون لیمور و همچنوین الگوها به منظور تعیین روش برآورد الگو

ن صول از آحا تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده گردید که نتایج

 ارائه شده است. 3شمارۀ در جدول 
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هوای پوگوهش آزموون فوروض کالسویک رگرسویون الگوپس از تعیین روش برآورد 

ون هوا، از آزموالگوانجام شد. در این رابطه برای شناسایی ناهمسانی واریانس اجزای ااوالل 

 انس بوودواریو وایت استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون بیانگر وجوود ناهمسوانی

ه قل نیز بکه برای رفع آن، از تصحیح وایت استفاده گردید. همچنین همخطی متغیرهای مست

هوا کمک شااص عامل تورم واریانس بررسی شد که برای متغیرهوای مسوتقل تموام تخمین

 ارد.به دست آمد، بنابراین بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ند 10مقدار کمتر از 

 ییاراکوعودم ار یوپوگوهش از دو مع فرضویة دومآزموون  یه شود بوراه اشارکهمانطور 

 یهوانترلکاز ضوعف  یناشو یمنفو یامودهایبوه عنووان پ یاتیوعمل ییاراکوو  یگذارهیسرما

ائه شوده ار 5شمارۀ در جدول  سوم الگوی یج حاصل از اجرایاستفاده شده است. نتا یداال

 است.

بوه میوزان  Fسوطح معنواداری آموارۀ ارائه شده اسوت،  5شمارۀ  جدول در همانطور که

درصوود و مقوودار آمووارۀ دوربووین  99در سووطح اطمینووان  الگووو( حوواکی از معنوواداری 000/0)

آمده در این  دستبهنتایج  ( بیانگر عدم وجود اودهمبستگی سریالی است.457/2واتسون )

درصد، ضریب هور دو متغیور نقواط ضوعف  99جدول بیانگر آن است که در سطح اطمینان 

( م بت است، اموا بورای اظهوار 014/0( و بیش اطمینانی مدیریت )003/0های داالی )نترلک

اسووتفاده  MW.OVERCONFنظوور در اصوووص فرضوویة دوم پووگوهش از ضووریب متغیوور 

درصود  95( و در سوطح اطمینوان 003/0شود. بر این اسواس ضوریب ایون متغیور م بوت )می

 از ناشوی منفوی پیامودهای رفوع بوه قوادر میناناط بیش معنادار است. مطابق این یافته، مدیران

هوای پیامودهای منفوی ناشوی از ضوعف کنترل ،نیسوتند، لوذا داالوی هایکنترل ضعف نقاط

های دارای موودیران بوویش اطمینووان و گذاری( در شوورکتداالووی )عوودم کووارایی سوورمایه

چنوگ و ای هها، نتایج پگوهشاین یافته اطمینان یکسان است.های فاقد مدیران بیششرکت

 کند.را تأیید می (2014چن و همکاران )، (2013همکاران )
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 (یگذارهیسرما ییاراکر وابسته: عدم یپژوهش )متغ سوم الگویج آزمون ینتا .5شمارۀ جدول 

 ریمتغ یعالمت ااتصار ضریب tآمارۀ  سطح معناداری

001/0 218/3 127/0 C  مبدأعرض از 

001/0 128/3 003/0 MW ینترل داالکت ینقاط ضعف بااهم 

000/0 718/4 014/0 OVERCONF تیریمد ینانیش اطمیب 

013/0 484/2 003/0 MW.OVERCONF نندهکل یر تعدیمتغ 

000/0 746/7- 016/0- SIZE اندازۀ شرکت 

001/0 329/3 009/0 LOSS انیز 

442/0 771/0- 439/0- P یبحران مال 

001/0 258/3 046/0 AGE تکعمر شر 

029/0 191/2- 003/0- MB رشد یهافرصت 

002/0 062/3- 004/0- SLACK ینقد یهادارایی 

773/0 288/0- 003/0- TANGIBLE مشهود ثابت یهادارایی 

000/0 014/4- 028/0- K_STRUCT بلند مدت یهابدهی 

002/0 053/3 025/0 CFOA یاتینقد عملان یجر 

 فیشر Fآمارۀ  641/14

 Fآمارۀ احتمال  000/0

 ضریب تعیین تعدیل شده 458/0

 واتسون آمارۀ دوربین 457/2

به عنووان  یاتیعمل ییاراکر یمتغ یپگوهش بر مبنا چهارم الگویج حاصل از آزمون ینتا

ئوه شوده ارا 6شومارۀ در جودول  یداالو یهوانترلکاز ضعف  یناش یامدهایاز پ گرید یکی

( و مقودار آموارۀ دوربوین 000/0) Fسطح معناداری آموارۀ  6با توجه به جدول شمارۀ  است.

سووم پوگوهش  الگوویدرصود  99( بیانگر آن است کوه در سوطح اطمینوان 602/1واتسون )

آمده ضریب هر دو  دستبهمعنادار بوده و فاقد اودهمبستگی سریالی است. بر اساس نتایج 

( و بوویش اطمینووانی موودیریت -038/0هووای داالووی )همیووت کنترلمتغیوور نقوواط ضووعف بووا ا

درصود معنوادار اسوت. هموانطور کوه اشواره شود از  99( منفی و در سطح اطمینان -531/0)

بوورای اظهووار نظوور در اصوووص فرضوویة دوم اسووتفاده  MW.OVERCONFضووریب متغیوور 

 99سطح اطمینوان است و در  -012/0شود. مطابق انتظار ضریب این متغیر منفی و معادل می
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درصد معنادار است. همانطور که اشاره شد ضریب منفی و معنادار ایون متغیور حواکی از آن 

مودیران  هوای داالوی،است که در صورت وجود نقاط ضعف با اهمیوت در سوااتار کنترل

بیش اطمینان در مقایسه با سایر مدیران، قادر به رفع پیامدهای منفی آن بر کوارایی عملیواتی 

 (2015فنوگ و همکواران )و  (2014چون و همکواران )ند. این یافتوه بوا نتوایج پوگوهش نیست

 همخوانی دارد.
 (ROA یاتیعمل ییاراکر وابسته: یپژوهش )متغ چهارمج آزمون مدل ینتا .6شمارۀ جدول 

 ریتغم یعالمت ااتصار ضریب tآمارۀ  سطح معناداری

000/0 035/7 261/1 C  مبدأعرض از 

000/0 528/3- 038/0- MW ینترل داالکت ینقاط ضعف بااهم 

004/0 89/2- 531/0- OVERCONF تیریمد ینانیش اطمیب 

000/0 842/3- 012/0- MW.OVERCONF نندهکل یر تعدیمتغ 

000/0 991/4- 067/0- SIZE اندازۀ شرکت 

149/0 446/1 023/0 MB رشد یهافرصت 

023/0 276/2 162/0 CAPEX یگذارهیسرما 

01/0 57/2- 127/0- LEVERAGE یاهرم مال 

000/0 644/4 299/0 ROA هابازدۀ دارایی 

 فیشر Fآمارۀ  39/27

 Fآمارۀ احتمال  000/0

 ضریب تعیین تعدیل شده 251/0

 واتسون-آمارۀ دوربین 602/1

 شنهادهایو پ یریگجهینت

های در شورکت یداالو یهانترلکت و یریمد ینانیش اطمین بیب ةرابط پگوهشن یدر ا

موورد بررسوی قورار  1394تا  1386ی هاسالپذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهران طی 

و معنادار بین بیش اطمینوانی  رابطة م بتوجود  در اصوص این پگوهش فرضیة اول .گرفت

درصود  99داالی بود که در سطح اطمینوان  هایهمیت در کنترلمدیریت و نقاط ضعف با ا

نشان داد  های این پگوهشیافته ،مطرح شده ینظر یبر اساس مبانمورد پذیرش قرار گرفت. 

و  یسوازادهیپ یمتورکاثوربخش  یداالو یهوانترلکن اسوت کونان ممیش اطمیران بیه مدک
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ها کسوینترل رکدر اود  یهاییو توانامتر از واقع کها را کسیر آنهارا یز ،نندک ینگهدار

اطالعات با کیفیت به سوهامداران  ةو تمایل کمتری به ارائ ندینمایم یابیشتر از واقع ارزیرا ب

 دارند. کنندگانسایر استفادهو 

 یامودهاینوان در رفوع پیش اطمیران بویمد ییتوانا ،ن پگوهشیا فرضیة دوم در نیهمچن

دو  بورای ایون منظوور، از .ر گرفوتمورد بررسی قرا یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف

ناشوی از  کارایی عملیاتی به عنوان پیامدهای منفویعدم گذاری و کارایی سرمایهعدم معیار 

 فرضویة دوم ،آموده دسوتبهبور اسواس نتوایج  .استفاده شده اسوتی های داالضعف کنترل

وانوایی حواکی از عودم ت ،هور دو معیوارو نتایج حاصول از  پگوهش مورد پذیرش قرار گرفته

به بیوان  .های داالی استاطمینان در رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترلمدیران بیش

ش یران بیمد یدارا یهاتکدر شر یداال یهانترلکاز ضعف  یناش یمنف یامدهایدیگر، پ

بوا اتکوا بوه  ایون مودیران ،لذا سان است.یکنان یش اطمیران بیفاقد مد یهاتکنان و شریاطم

های منفوی ناشوی از نقواط ضوعف که برای اود قائل هستند، قادر به رفع پیامود ییهاتوانایی

 های داالی نیستند.کنترل

ی هواویگگیها در توجوه بوه به ارکان راهبوری شورکتتواند های این پگوهش مییافته

 وهای شرکت، به منظور عوزل گیرییی در تصمیمهاویگگیشخصیتی مدیران و نقش چنین 

 شود هنگام ااوذیشنهاد میز پیگذاران نهیاز سوی دیگر به سرما ک نماید.نصب مدیران کم

 یتیشخصو یهواویگگیها، یگذارهیسورما یآتو ۀو بورآورد بوازد یگذارهیمات سورمایتصم

 .ز مد نظر قرار دهندیران را نیمد

 هایادداشت
1. Managerial Overconfidence  2. Investment Inefficiency 

3. Operational Inefficiency  4. Above-Average Effect 

5. Illusion of Control   6. Miscalibration 

7. LR (Likelihood Ratio) Statistic  8. Goodness of Fit 

9. Hosmer-Lemeshow 
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 منابع
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