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The purpose of this paper is to examine the role of financing 
constraints and environmental uncertainty in limiting the 
relationship between operational diversification and weak 
internal controls. For this purpose, data on 120 stock companies 
for the period 2007-2017 were extracted and logistic regression 
was used to test the hypothesis. According to the first hypothesis, 
product diversification has a significant relationship with weak 
internal controls. In addition, environmental uncertainty has a 
significant impact on the relationship between diversification and 
weak internal controls. Finally, financing constraints do not have 
a significant effect on the relationship between diversification 
and weak internal controls. 
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1-Introduction 

Given the organizational complexity of the companies, the agency 

conflict hypothesis states that, during diversification, managers have the 

opportunity to engage in nonoperational activities to gain personal interests 

through decision-making and control. Companies with higher diversification 

may tend to have ineffective internal controls because strong internal 

controls emphasize the prevention and discovery of opportunistic activities. 

Managers have the ability to transfer interests from shareholders to their 

own through ineffective controls. On the other hand, some managers, with 

the establishment of internal controls, tend to conceal their opportunism. In 

this situation, internal controls do not have high quality and effectiveness.  



 

The opportunistic approach of managers leads to postponing bad news 

due to weaknesses in performance and the quality of internal controls can be 

a factor in modifying it. The purpose of this paper is to examine the role of 

financing constraints and environmental uncertainty in limiting the 

relationship between operational diversification and the weakness of internal 

controls. 

 

2- Hypothesis 

The purpose of this paper is to examine the role of financing constraints 

and environmental uncertainty in limiting the relationship between 

operational diversification and the weakness of internal controls. The 

primary goal of the research is to examine the effectiveness of 

diversification on internal controls; then the research progresses to study the 

direction and quality of the financing constraints and environmental 

uncertainty effect. Thus, research hypothesis is developed as follows: 

H1: Diversification leads to change in the quality of internal controls. 

H2: Environmental uncertainty has a significant effect on the joint 

interaction of operational diversification and the weakness of internal 

controls. 

H3: Financing constraints have a significant effect on the joint 

interaction of operational diversification and the weakness of internal 

controls. 

 

3- Methods 

The purpose of this study is descriptive and based on the nature and 

method of correlation. Considering that this research can be used in the 

decision making process of investors, the type of applied research is 

considered. In this research, library method has been used to collect data and 

information. Then, for collecting the research data, compact discs, visual 

and statistical archives of the Tehran Stock Exchange, the official website of 

Tehran Stock Exchange and other related online databases have been used. 

For this purpose, data on 120 companies listed in Tehran Stock 

Exchange for the period of 1386 to 1396 were extracted and a logistic 

regression model was used to test the research hypothesis.  

 

 

 



 

4- Results  

The results of the research indicate that the business units with 

diversification have weaker internal control quality. In addition, the second 

hypothesis of the research indicates that environmental uncertainty has a 

significant effect on the common interaction of diversification and the 

weakness of internal controls. 

Finally, the results indicate that financing constraints have a significant 

effect on the joint engagement of diversification and the weakness of 

internal controls.  

 

5- Discussion and Conclusion 

In this research, the role of financing limitation and environmental 

uncertainty in limiting the internal control implications of diversification has 

been studied. The first hypothesis of the study that diversification has led to 

a change in the quality of internal controls has been confirmed. The results 

of this hypothesis are similar to those of Chen and keung (2018). It is 

believed that diversification can lead to inefficient investment. This problem 

arises from directors' use of resources and excessive investment in projects 

with negative current value because of personal gain (Jensen, 1986). They 

concluded that managers in order to develop opportunistic behaviors in 

companies, increase the diversity of products reducing the quality of internal 

controls to conceal the transmission of negative information. 

The second hypothesis of the research has confirmed; environmental 

uncertainty has a significant effect on the common interaction of 

diversification and the weakness of internal controls. The results show that 

environmental uncertainty leads to negative changes in performance so that 

in uncertainty situation, the diversification has no ability to moderate 

internal controls as a result of management behavior. The results of this 

hypothesis are consistent with the research by Armstrong et al (2011). The 

flow of information in the market environment affects the behavior of 

market actors. Environmental changes create the conditions that people in 

the market have a different contribution to this information flow. What is 

more important is the existence of an information environment that reduces 

ambiguity and uncertainty and thus increases the ability of investor 

prediction and analysis.  

The third hypothesis of the research is that the financing limit has a 

significant effect on the joint interaction of diversification and the weakness 



 

of internal controls. While agency problems are usually due to excessive 

investment by managers with respect to personal interests, diversification 

leads to a change in liquidity situation in companies with liquidity 

constraints. In this context, the financing limitation simply leads to lower 

investment (Petty, 2003), the theory of modern investment suggests that 

companies are willing to invest in fixed return projects and, in the case of 

financing constraints, the managers’ opportunity to weaken internal controls 

will be limited. 

 

Keywords: Internal Control, Diversification, Financing Constraints, 

Environmental Uncertainty. 
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 چکیده

  دش  هحیطدد   اطمینددان  عدد    ی  هددال   ایتدد ه  هحدد ید    هدد ا ا ددا ه الددی نرشسدد  ن دد 

داخل  اس . نددی همددیا هن ددوش    یهاکنترل ضعف ی یسازهتنوع نیا اشتباط هح یدسازی

    اسددتاراش شدد ه1396تددا    1386شرک  نوشسدد  دش دیشه زهددان    120ی هرنوط نی هاداده

اس . هطانق فرضددیی ایل    ش ه گرفتیاس . نرای نرشس  فرضیات از شی کرد شگرسیون  نهره  

ی داخلدد  داشده همینددیا عدد   اطمینددان  هدداکنترلی اشتباط هعناداشی نا ضعف سازهتنوع

ی داخلدد  داشد.  هدداکنترلی ی ضددعف سددازهتنوعهعندداداشی نددر اشتبدداط نددیا  ریت ثط  هحی

ی  هاکنترلی ی ضعف  سازهتنوعناداشی نر اشتباط نیا  اثر هعهال     ایت ههح ید        دشنها

 داخل  ن اشد.

 هال   ع   اطمینان هحیط . ایت هی  هح ید   سازهتنوعی داخل   هاکنترل :هادواژهیکل
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 . مقدمه1

دش طد   کند  ه  فرضدیی تاداد نما ند گ  نیدان هاشرک نا توجی نی پییی گ  سازهان  

  نی هنداف  شاید  ان دس ی غیرعملیات  شا نرای ها یفعال  انجا  ی  ه  ران فرصسازهتنوع

یِ نیشتر  همکا اس  سازهتنوعی داشای هاشرک ی ی کنترل داشن . ریگمیتیماختیاش  یاسطینی

ندر   ید ت کی داخلد  ودوی هاکنترلی داخل  غیر اثرنا  داشتی ناشن ه ز را هاکنترلتما ل نی 

 یاسدطینی(. هد  ران 2010 1داشد )پدرز ی همدا  طلبانیصد فری هدا یفعالجلوگیری ی کشدف 

د شا داشند . از طرفد   نرخد  ی غیراثرنا  توانا   انت ال هناف  از سهاه اشان ندی خدوهاکنترل

  خدود شا پنهدان کنند . دش ا دا طلبفرصد ی داخل  تما ل داشند  هاکنترله  ران نا است راش 

 (.2010)پرز ی هما   ش  ز ادی نرخوشداش نیستن ی داخل  از کیفی  ی اثرناهاکنترلشرا ط 

 هن وشنیی سود  کاشدس ی داخل  ضعیف هنجر نی تغییر شی ی ه  ر   دش جه  هاکنترل

. دش ا ا شرا ط  ه  ران او ا  نی تغییر زهدان شناسدا   اخبداش شود ه طلبانیفرص ا جاد هناف  

ی داشای تندوع هحیدول هاشدرک .  سد ا شاسدتاهمکنن  کی نا شی کدرد شفتداشی هد  ران ن  ه 

  هحیدولتکی هاشدرک ی نسدب  ندی ترگسدتردهت اشن اطالعدات   ع  هشکالت نما ن گ  ی 

نیشدتر نددوده ی اهکدان کدداه  اشزش  هاشدرک دش ا ددا  ازحد  ینی گذاشی سددرهاداشند ه ز درا 

 جدییدشنته ی یجدود داشدگذاشی سدرهای هداطرحی ناهناسب ندودن یاسطینی هاآنی گذاشی سرها

 2)اشدلیفر ی ی شدن   شدون  هنا ش سک گز ن  نادشس  ی هز نی فرص  هواجدی  گذاشانی سرها

1997.) 

ی غیر اثرنا  جر انات ن د  آزاد دش والدب هتندوع گذاشی سرهایجود تااد هناف  هنجر نی 

ی هتفدایت هدا یفعالی داشای هاشدرک سازی غیره فمن  ه  شود. یجدود ن د  نگ  ز داد دش 

دش جهد  هنداف  شاید  شد ه ی اشزش  ازاند ازه ینی گذاشی سرها  ران نی ر نی تشو ق ههنج

( ندی 2012) 4ستا چا ی  و(. دش همیا شا1986 3)جنسا  ده  هکاه   نلن ه تشرک  شا دش 

ی نلن ه ت گذاشی سرهای تما ل سهاه اشان نی سازهتنوعا ا نتیجی شسی ن  کی نا افزا   سطح 

  ن اشت سهاه اشان عم ه نا توجی نی ا نکی توان دسدتیان  ندی اطالعدات رناش. اثان   هکاه  

اهکان پدذ رش شی کردهدای ( ی 1997 5  نا هز نی ان ک شا داشن   نیشتر اس  )یالتر سازهاندشین

(. 1997شسم  ی غیرشسدم  ندرای ن داشت ندر عملکدرد هد  ر   شا داشند  )اشدلیفر ی ی شدن   

ی ی شرا ط هال  شرک  نر شی کرد ن اشت  نی شفتاش ه  ران گذاشی هاسری ان ازهاچشم  حالا ناا
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دش شرا ط نحران هال  تمرکز نیشتری نر یظیفی ن اشت   کیینحونی(ه 1998 6اس  )نوش   هؤثر

 (.2010 7ی داخل  داشن  )نرنز  ک  ا ی لیپسون هاکنترلی است راش 

 ازجملی  ( ی تح ی ات خاشج 1396ساع ی ی دستگیر ) ازجملینر اساس تح ی ات داخل   

ت پییید ه ی ی داخلد  ناشد  از کمبدود هندان   عملیداهاکنترل( ضعف 2007) 8ژانگ  ژی ی ژی 

شواه ی اس  هبن  ندر ا نکدی ضدعف  اشائیضعف دش شاهبری شرکت  اس . ه ا از ا ا تح یق 

سدازی هتنوع ی داشایهاشدرک ناش  از تااد هناف  نیا ه  ران دش  توان  هی داخل  هاکنترل

 . اسد  رگدذاشیت ثی داخل  هاکنترلسازی نر کیفی  ز ادتر ی سهاه اشان ناش . نی عباشت   هتنوع

عد    ازجملدیهال  ی هحیط    ایت ههح ید    ازجملیاز طرف   نا لحاظ کردن شرا ط داخل   

دش  ی داخلد  نرشسد  شد ه اسد .هداکنترلسازی نر ضعف ی هتنوعاثرگذاشاطمینان هحیط   

  طلبفرصد ( جنبدی نما ند گ  ی 1397سدرلک ی همکداشان ) ازجملدیش ه  ی انجا هاپژیه 

ی هال  هوجود دش شرک  کی هنجر ندی تغییدر شفتداش ی ها  هح یده  ران نرشس  ش ه اس  ی 

 تیمیمات ه  ران ه  شود  دش الگوهای پژیهش  لحاظ نش ه اس .

سازی نر شی کرد ه  ران ندی نوعی آ ا هتهستیم ک سؤالدش ا ا تح یق نی دنبال نرشس  ا ا 

 اس . اثرگذاشکیفی  سیستم کنترل داخل   

 

 ژوهشپ . مبانی نظری2

 سازیمتنوع .1-2

ا جداد  ازجملدیسازی ی ا جاد خطوط تجاشی ج    هنجر نی ا جاد هزا ای هاتلفد   هتنوع

 یاسدطینیها ی (  کاه  هز نی سرها ی ی افزا   جدذ  سدر2009 9ی استراتژ ک )ه  ها  داشا

( ی هح یدسازی هشکالت ناشد  2012 10ا جاد جر انات ن  ی )هوچل  اسمی   یالتر ی  رهاشک 

  11ی دش دسدترس )تاندگهدا  داشاتسدهیم اثدرنا   یاسدطینیی کمتدر از حد   گذاشی سرهااز 

شغم هنافع  کی نرای سدازهان ندی سازی عل هتنوع کن  ه. فرضیات شویب نیان شود ه( 2008

(. از د د گاه 2009 12)اسمی  ی یالتر  شود ه همراه داشد هنجر نی از نیا شفتا ثریت سهاه اشان

 کنند  هی سدازهتنوعتئوشی نما ن گ   ه  ران نرای دستیان  نی هناف  شای  خود او ا  ندی 

ی او ا  نی افدزا   اند ازه شدرک  ی سازهتنوع(. ه  ران نا افزا   2003 13ک )آگرایال ی ساهو 

ی هانی هزه  ران توان تسهیم  هاشرک . دش ا ا ن  نما هی و شت خود  افزا   اعتباش جییدشنت
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اهکدان اسدتفاد   جدییدشنتی هاتلدف داشند ه هدانا ی عملیدات  شا ندیا ها  کاشاشای  ی نا

(. دش همدیا شاسدتا 2002 14)کاهپا ی ک  ا  شود هآزاد شرک  فراهم  ی ن  هاان جرشای  از 

کداه  ش سدک همکدا  هن وشندیسدازی ه  ران از هتنوع کنن  ه( نیان 1981) 15لو آهیهود ی 

)توان ه  ر نرای جانجا   هنان  انسدان  دش جهد   کنن  هنبودن کنترل هنان  انسان  استفاده 

 16چا ی کانگ ازجملیش ه  (. نی عباشت   نر هبنای تح ی ات انجا ان   ههناف  شای  افزا   

ی ناعث ا جداد تاداد هنداف  سازهتنوعانراز داش   توان ه( 1989ر ی ی شن  )( ی اشلیف2018)

 شود.نیا ه  ران ی سهاه اشان ه 

نر ع   ت داشن اطالعدات  نیشدتر  ندیا هد  ران ی  هاشرک ی دش سازهتنوع  هاهی  پییی 

ندر  ( نی نرشسد  عواهدل اثرگدذاش2004) 17خاشج  دالل  داشد. ناشما ی همکاشان گذاشانی سرها

ی سودها پرداختی ی ندی ا دا نتیجدی شسدی ن  کدی پییید گ  سدازهان  ناشد  از نن زهانتغییر 

. نی عباشت   تعاهالت گسترده ندیا شود هی نرنی هزی کنترل  هایاکن ی  هنجر نی سازهتنوع

ی هشترک ش ه ی دشک عملیات ها  داشادش شرک  هنجر نی ا جاد  جادش ه ای هاتلف هانا 

(. ندی 2010 19کند  )آئدوک  خداشج  ندا هشدکل هواجدی ه  گذاشانی سدرهاشا نرای  ها یفعالی 

ی اسدتراتژ ک  هدا  داشاا جداد  ازجملدیهنجر نی ا جاد هزا دا     سوکی از  سازهتنوععباشت   

ی کمتر از ح  ش ه  از سوی گذاشی سرهاکاه  هز نۀ سرها ی ی هح یدسازی هشکالت ناش  از 

  پنهدان کدردن ناکاشآهد ی هد  ر ی تاداد طلبانیفرص رص  نرای عملیات د گر هوجب ا جاد ف

 شود.نما ن گ  ه 

 

 ی داخلیهاکنترلی و ضعف سازمتنوع. 2-2

ی داخل  ووی  نی عل  ع   انتشاش اطالعدات هت داشن  هاکنترلدش شرا ط است راش ن اشتا 

(. دش چندیا 2017 20نگدف )هسو  نویسدلوا ی یا ان   هی افزا   گذاشی سرهانوسان ی ش سک 

کنن  کی نا شی کدرد شفتداشی هد  ران شرا ط  ه  ران او ا  نی تغییر زهان شناسا   اخباش ن  ه 

ندا ش سدک گدز ن  نادشسد  ی هز ندۀ فرصد  هواجدی  گذاشانی سدرها جییدشنته اس  شاستاهم

 عدات ندیی داخلد   هنجدر ندی هادانره اطالهاکنترل. شناخ  اثرات ناش  از ضعف دش شون  ه

ی ی گز ن  دشس  ش ه ی سدهاه اشان شا دش گذاشی سرهاسهاه اشان دش جه  تعییا سب  نهینی 

 .کن  هگردد  کمک کنترل شفتاشهای ه  ران کی هنجر نی تش    نوسان ه 
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ی اطالعدات  هبتند  ندر عد   وطعید  نی هزی داخل  دش کاه  هاکنترلن   شاهبردی 

ی  طلبانیفرصد ی هداپریژهان تما ل ز ادی نی اجدرای . ه  ر(2013 21اس  )ژی  ینگ ی تیانژی 

نیز نی تعو ق ان اختا نتا ج ی اخباش ناهساع  داشن  کی هنجر نی افزا   داهنۀ ش سک تحمیل  ندی 

جا گز ن  ندرای سدازیکاش شاهبدری  عنواننی توان  هی داخل  هاکنترله  شود.  گذاشانی سرها

شا هح ید  رکاشایغی گذاشی سرهای ش ه  گرفتین  کوتاه دش ن ر هن وش کنترل تیمیمات دش زهانی

ی داخل  ندا شناسدا   ی اعدال  زیدتدر اخبداش ند  ندی هاکنترل(. 2013کن  )ژی  ینگ ی تیانژی  

شا فدراهم سداختی ی هنجدر ندی نهبدود شاهکداش  اشائی  اهکان کنترل ی گذاشانی سرهای  ره ه ئ یه

 . نشو هی گذاشی سرها  سطح رها ی ی افزا کاه  هز نۀ س یاسطینیعملکرد 

شا  طلبفرصد ی  هد  ران سدازهتنوعی داشای هاشدرک توانا   کسب هناف  شاید  دش 

(. هزا دای 0002 22 ایآسدت)شاشفسدتیا ی  کن  هی داخل  هاکنترلتحر ک نی کاه  کیفی  

ی( ی گددر الن ازجملددی) طلبانیفرصدد   طلبهنفعدد ی  شدداهل سددازهتنوعشایدد  ناشدد  از 

(. ندا افدزا   تندوع ی 1990 23ه جنسدا ی هدوشف  2018  فردی اس  )چا ی کانگ  طلبو شت

ی شرک  هز نۀ تغییر ه  ران نرای شرک  افزا   پی ا کرده ی آ ن   شغل  ها یفعالپییی گ  

(. 2001 24ه نرتراند  ی هالیاناتدان 1989یز تا ح ی تامیا ه  شود )اشلیفر ی ی شن   ه  ران ن

  شد هکسبۀ طلبانفرصد ی سود ی حفد  هنداف  کاشدس جلوگیری از کشف  هن وشنیران ه  

ی داخلد  داشند . هداکنترلی دش افت   تما ل نی ضعیف نودن هاپاداشکنترل شرک  ی  ازجملی

ی کنتدرل داخلد   احتمدال کشدف هاضدعفی افشدای هانرناهیلب ی ی کشف ت هااس یسنبود 

ی هاشدرک . ندر هبندای تئدوشی نما ند گ   هد  ران دش ده  هکاشهای خالا واع ه شا کاه  

ی نرای ا جاد هحیط کنترلد  هدبهم تدالش کدرده ی هنداف  خدود شا ندا کداه  سازهتنوعداشای 

 (.2018)چا ی کانگ   کنن  هی داخل  حف  هاکنترلکیفی  

داشی ی داخل  شانطۀ هثب  ی هعنداهاکنترلی ی یجود ضعف دش سازهتنوعنیا  فرضیی ایل:

 یجود داشد.

 

 ی داخلیهاکنترلسازی و ضعف اثر عدم اطمینان محیطی بر متنوع .3-2

 ریتد خی آگاه   انند   اهکدان ندی ادیشهانیهزهان  کی سهاه اشان یاح  تجاشی از اخباش ن  

ی عواوب ناش  از ناکاشا   ه  ران  غیرهمکا خواه  ش . کاسدی،  سازپنهانان اختا یاکن  ی 
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( نشان دادن  سدهاه اشان ندا توجدی ندی هشداشک  ن اشدتا 2007) 25ی تر جوشجی،هاشتزیکاس 

ی نلن هد ت  نسدب  ندی هداان زیات یاح  تجاشی ی تما ل ن اشدتا ندی تحمدل هست یم دش عمل

دش عملکدرد هد  ران شا ندا  جادشد ه ا  کمتری نرخوشداش ندوده ی انحرافدات نینخوشه  ران از 

ی داشای نااطمیندان  هداطیهحیاح های تجداشی فعدال دش . کنن  هحساسی  نیشتری پیگیری 

ی کمتدری ر پذسدک شی پا د اش  تما دل ندی هداطیهحدش ز اد نسب  نی یاح های تجاشی فعال 

ندوده ی یفداداشی هحد یدی ندی  اینخوشداشن . از طرف   نر هبنای تئوشی تااد هناف   ه  ران 

ی هوجدود دش شدرک  ی ها  هحد یدوجی نی سهاه اشان داشن ه نی همیا عل   هناف  خود شا نا ت

ی نر افدزا   ضدعف سازهتنوع(. اثرات 2001 26)هاچزشهیر ی الچ  رن یگ هنازاش سرها ی دش ن ر 

دش ا دا شدرا ط  راکدیچی داشای ع   اطمینان هعنداداشتر اسد ه هاطیهحی داخل  دش هاکنترل

ی زهانمند   اوهیشد شدکالت ندی اتااذ ش ه ی توان شناسا   هسدائل ی ه سرع نیتیمیمات نا   

 (.1985 27)همبر ک ی کریز ر  کن  ه  ا فا تینااهمن   

 هن وشندیی دش شدرک  سدازهتنوعی ناپا  اش نیدز هد  ران تما دل ندی افدزا   هاطیهحدش 

( 2001(  ا فرص  تبان  )نرتران  ی هالیاناتان  1990ی دش افت  )جنسا ی هوشف   ازاهانیافزا   

ی سود نا توجی نی نوسانات هحیط  دشواش کاشدس داشن ه همینیا اهکان کشف ی سرو  هنان  

ی هد  ر ی حفد  گذاشی سدرهاکنتدرل شی کردهدای  هن وشنی. دش ا ا شرا ط سهاه اشان شود ه

ی داخلد  ندرای نهبدود عملکدرد شدرک  هداکنترل  او ا  نی افزا   اشزش اوتیادی ثریت خود

. نی عباشت   دش شرا ط عد   اطمیندان هحیطد   سدهاه اشان (1986کنن  )اشلیفر ی ی شن   ه 

ی دش سطح  هشاص  او ا  نی افدزا   ی نهبدود شاهکاشهدای گذاشی سرهاحف  ش سک  هن وشنی

ی زهان  هاتلف نرشس  کرده ی نا هادیشهران شا دش ن اشت  کرده ی نتا ج حاصل از تیمیمات ه  

احتمدال ا جداد  جدییدشنتدهند ه شا نهبدود ه است راش سیستم کنترل داخل   شدرا ط کنترلد  

 (.2013 28)شا ت   ان   هنی ح اول همکا کاه   شفتیازدس ی ناش  از فرص  هانی هز

ی سدازهتنوعهنف  ی هعنداداشی ندر اشتبداط ندیا  ریت ثع   اطمینان هحیط   :فرضیی دی 

 ی داخل  داشد.هاکنترلعملیات  ی ضعف 

 

 ی داخلیهاکنترلسازی و ضعف متنوع ی برمال نیتأماثر محدودیت  .4-2

ی انجدا  هعداهالت هنجدر ندی هانی هزی نما ن گ  ی هانی هزناور نگ  دش توز   اطالعات  



 189 ...  مالی و عدم اطمينان محيطی در محدودسازي نيتأمنقش محدودیت 

ی تحمیل  نی هانی هز(. تفایت دش 1976)جنسا ی هکلینگ   شود ههال   ایت هافزا   هز نی 

ی ی تواندا   گذاشی سدرهای هاصد رفدشناشه  هاآنناش  از هح ید نودن اطالعات  گذاشانی سرها

نال وه توانا   کسدب اطمیندان شا  گذاشانی سرهاه  ر نسب  نی سهاه اشان فعل  اس . از طرف   

ن اشن . دش ه انل  سرها ی هتعلق نی   اس  هاآندش هوشد ا نکی آ ا او اهات ه  ر دش شاستای هناف  

هبری داخلد  کنتدرل کنند  ق سازیکاشهای شاه  ر شا از طر  توانن  هسهاه اشان فعل  نوده کی 

  تانع  از هیدزان تندوع سازهاننرین  (. ت اضای شرک  نرای هنان  هال2005)هوگان ی لو ی،  

هنجدر ندی هشدکل  تواند  ه  سازهاننرینهال  داخل  ی  ایت هعملیات  اس  ی تفایت دش هز نی 

هدال   ایت ههز نی  چراکیشوده  ید ی هحسازهتنوعی نا هاشرک ی کمتر از ح  دش گذاشی سرها

هدال   ایتد ها شرا ط هح ید   (. دش ا 2010)دیچیا   اس ز اد  هاشرک نرای ا ا دستی از 

کنند  ه  هد تکوتاهی گذاشی سدرهاسدازی هد  ران شا تحر دک ندی ی داشای هتنوعهاشرک دش 

زه هد  ران فدزا   انگید هنجر ندی ا ه تکوتاهنر سودآیشی دش   یت ک(. نی عباشت   2001)ناش   

هال  هدان  از تغییدر  ایت ه. یجود هح ید   دش شود هی داخل  هاکنترلنرای کاه  اهمی  

(. دش ا ا شرا ط ه  ر تما ل 0002 33)ژانگ  شود هی ی  ا ه انلی نا ع   کاشا   گذاشی سرهادش 

 ی داخل  دش جه  هناف  شای  داشد.هاکنترلنی هح یدسازی 

 ایتد هی از هندان  الز  خدود شا از هحدل ند ه  اعمد هناد   ال ششد ی دش حهاشرک 

. نی عباشت   ا دا کنن  هنرآیشد  ازح  یناحتمال هوف ی  آت  شرک  شا  هاآن چراکیه کنن  ه

 29)تدان  س یندستی از ه  ران هعت  ن  اطالعات نااهمیت  دش اختیاش داشن  کی نازاش از آن هطل  

( نی ا ا نتیجی شسدی ن  کدی هد  ران سدود شا ندر 2016) 30 باش ی  انگ(. دش ا ا شاستا هر2017

. ندی شدود ه اشائدی نانیینخوش  کرده ی سود نرآیشدش ه نسیاش نین یپاساس اطالعات شای  

هنجدر ندی ا جداد عد   ت داشن  گذاشانی سدرها  هد  ران ی نینخدوشعباشت   نبودن تشانی نیا 

(. سدهاه اشان دش 2009 32پر درا ی زییدا ه پاتدل  1984 31)هدا ر ی هداجلوا  شود هاطالعات  

ی نیشتری نسب  نی نرآیشدهدا ها  هح یدهنان    ایت هشرا ط یجود هح ید   هال  ی نیاز نی 

احتمال شکس  کاه   افتی ی ویم  سها  ندی  کیینحونی  کنن  ه  ه  ران لحاظ نینخوشی 

ی ندا توجدی ندی ا نکدی سدازهتنوعن دش شدرا ط (. ه  را2017شود )تان   ترک نزدویم  یاوع  

هال   ایت هاو ا  نی  ازح  ین  کنن  هاحتمال ش سک نازپرداخ  نش ن ن ه  شا ان ک نرآیشد 

هاه اشان دش شرا ط یجود هحد ید   (. نی همیا هن وش س2017)تان   ن  نما هاز طر ق ن ه  
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شرک  شا نا ی هال  نیشتر ش ه ی عملکرد ی داخل  هان  از تحمیل هز نهاکنترلهال  ی نا اعمال 

 دهن .کنترل شفتاشهای ه  ر  نهبود ه 

ی سدازهتنوعهنف  ی هعنداداشی ندر اشتبداط ندیا  ریت ثهال   ایت ههح ید    فرضیی سو :

 اخل  داشد.ی دهاکنترلعملیات  ی ضعف 

 

 پیشینه تحقیق  .5-2

   ن  ششد  شدرک آگوناگون فر یهانرشس  جنبی ( نا1397ی حاجیزاده ) کاشکینسجادی  

 یهداهحیدول )دیشه  ناشد هتفدایت تنوع یهادش دیشه  ها  استا ا  ی داشا شاهل شش  فریش 

 فدریش ی تعد اد دشآه   ها  شش  داشا نشان دادن  نیا عواهل(  ناشتنوع وبل  دش ط  ی نع  از

   وبدل از آنی دیش هحیول یر پذهحیوالت دش دیش  تنوع یر پذکاشکنان شرک  ی هیزان تنوع

هتغیرها  از ک چیه اشتباط هعناداشی یجود داشده اها ا ا اشتباط دش دیش  پ، از تنوع هحیول دش

 یگذاشی ند  سدرهاششد  نیازه یهاشرک  نرای اجرای نرناهی   ناشهشاه ه نش . دش زهان تنوع

هحیدوالت ج  د   یاشائها شریع نی   شرک  ناشزهان تنوع اس . افزین نر ا ا  دش ها  دش داشا

شا افزا   خواهن  داد کی سبب افدزا   سدطح فدریش ندی  از نازاشها یترکرده ی هح ید  نزشگ

  زهدان از سوی د گر دشین  کردن کاشکنان ج    نیازهن .شود دلیل فریش هحیوالت ج    ه

ندرای  تواند  نم  ناشد استا ا  کاشکنان ج  د  دش زهدان تنوع ی تالش طوالن  اس ه ننانرا ا

ناش ه ز را آنان نیازهن  زهان طوالن  نرای آهوزش ی آشدنا     هوو  نودن هفیشرک  ازلحاظ نی

 نا هحیط کاش هستن .

ی داشای تندوع هحیدول کدی هد  ران هاشدرک ( دش افتند  2019 وتی، ی همکداشان )ناپا

ی داشای تندوع هاشدرک کنن  دش ه ا سی ندا ها شا اداشه ه آن ازح  ین نف،اعتمادنیاجرا   نا 

 ازلحداظ کنن   اف  اشزش نیشتری داشند . ا دا افد  اشزش ه  اداشههحیول کی ه  ران هنط   

  دش ازحد  ین نف،اعتمادندی. هد  ران ندا اسد دشصد   14/ 1تدا  12/ 5تجرن  چشمگیر ی نیا 

 هاافتدی. ا دا  دهند  هی هتندوع شا تدرجیح هایگذاشی سرهاصوشت یجود هنان  هال  گسترده  

   هاشدرک توجیدی سدازگاش ی  کپاشچدی ندرای  عنوانندیشا  ازحد  ین نف،اعتمادندیه  ران نا 

 ی هحیول شا داشن .سازهتنوعکی سیاس   کن  هپیشنهاد 

ی هداکنترل( نا نرشس  ن   هنان  انسدان  ی هحدیط کنترلد  ندر 2017) 34  لیا ی شولئو
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ی هداکنترلکاشا   هنان  انسدان   کیفید  داخل  نی ا ا نتیجی شسی ن  کی نا افزا   کیفی  ی 

. دش همیا شاستا  نتا ج نشدان داد یجدود سداختاش شاهبدری ی ن داشت  ان   هداخل  نیز افزا   

 .شود هی داخل  هاکنترلهنسجم ی ه فمن   هنجر نی نهبود کیفی  

ندی  داخل کنترل  هایضعف ی انگیزش   یهاطرحنا نرشس   (2014) 35لئو ی  جیانگ نالسا  

 نرای ه  رانهنجر نی تغییر د  گاه  سهاه اشان  افزا   هناف  یهازهیانگ ا نتیجی شسی ن  کی ا

 .شوددش سطح  ناال ه  داخل  یهاکنترلحف  

ی سهاه اشان نهادی نی ا ا نتیجدی گذاشی سرها( نا نرشس  شی کردهای 2010) 36تانگ ی ژی 

ی هداکنترلدی هنجر نی افزا   ضدعف شان نهاسهاه ا ه تکوتاهی گذاشی سرهاشسی ن  کی افق 

  سدودها شا هاآننا توجی نی نبودن ن اشت کاف  نر عملکرد  هاشرک . ه  ران ا ا شود هداخل  

ۀ طلبانفرصد جلوگیری از کشف شفتاشهای  هن وشنیی کرده ی کاشدس دش جه  هناف  شای  

 .کنن  هی داخل  هاکنترلخود  او ا  نی تاعیف 

سدازی هنجدر ندی افدزا   عد   ت داشن ( نشدان دادند  هتنوع2004لدیا ) ودجز ی نس   ه

ۀ افدزا   حجدم جد ینتشود ی ا ا ع   ت اشن اطالعات  اطالعات  ی کاه  شفافی  اطالعات  ه 

 ی هتنوع اس .هانا ی ن  ی هاان جراطالعات ناش  از 

ی هاشدرک ش هشدکالت نما ند گ  د دهند  ه( نشدان 2000شاجان  سریاز ی ز دنگالس )

  هحیدولتکی هاشدرک ضعیف  نی  از  نسبتاً ان ازچشمی نا هانا داشای تنوع هحیول دش 

نیشتر اس . افزین نر ا ا  شدفاا نبدودن اشودا  حسدان اشی  ۀنوده ی ناش  از دسترس  نی سرها 

 طالعات  چشمگیر نیاهنجر نی ع   ت اشن ا توان  هی داشای تنوع هحیول  هاشرک   جادش  ا

 شود. گذاشانی سرهاشرک  ی 

ی داشای تندوع هاسدازهان( نشان دادن  هشکالت نما ن گ  دش 2000) ایآستشاشفستیا ی 

کدی ناشد  از  شدون  هی سدرها ی داخلد  نازاشهدای ناکاشآهد هحیول نیشتر ش ه ی هنجدر ندی 

 .اس ی ن  ی نسیاش ان ک هاان جری نا هاپریژهی دش گذاشی سرها

 

 . روش پژوهش4

عیند  دش دنیدای  صدوشتنی قید تح ق حاضر از نوع کم  ی ندی سدبب آنکدی هفداهیم  یتح

گرا   اسد  ی یاوعید  هوضدوع ی هح دق کداهالً خاشج  یجود داشد  دش گدریه تح ی دات اثبدات
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ی آهداشی هداشیش  غالب ا ا گونی تح ی ات اسدتفاده از شناسشیشهست ل از  ک  گر هستن . 

هدای هوجدود نر توصیف شیانط یاوع  هیدان داده ح یق هبتن شیش ا ا ت ازآنجاکیهتع د اس . 

نیان ه  شود  دش زهره تح ی ات توصیف  نی شماش  ه ل  )توصیف آنیی هس ( کی دش والب اس

 .شید ه

 

 و متغیرهای پژوهش مدل . 5

 پژوهش مدل  .1-5

ازی  سی داخل  نا توجی نی اثر تعاهل  هتنوعهاکنترلا ا پژیه  نی دنبال نرشس  کیفی  

 .اس هال  ی ع   اطمینان هحیط  نا توجی نی الگوهای ز ر  ایت ههح ید   
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙_𝐶𝑖𝑡 (1ه ل ) = 𝛼0 +  𝛼1𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2𝑉𝐼𝑋𝑖𝑡 + 𝛼3𝐾𝑍𝑖𝑡 + 𝛼4𝑇𝐷 ∗ 𝐾𝑍𝑖𝑡

+ 𝛼5𝑇𝐷 ∗ 𝑉𝐼𝑋𝑖𝑡 + 𝛼6𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡

+ 𝛼8𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼9𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼10𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼11𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡

+ 𝛼12𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼13𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼14𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝜀 
 

 :فوق ه لدش  

Internal_C ی داخل   هاکنترلTD ی  سدازهتنوعVIX    عد   اطمیندان هحیطدKZ 

اهدر   LEVی جداشی  هدا  داشانسدب   CATAان ازه شرک    LTAهال    ایت ههح ید   

نوسدان ندازده   RETVOLنسب  اشزش ندازاش ندی دفتدری   MTB  ها  داشانازده  ROAهال   

INST   هالکی  نهادیMGO  هالکی  ه  ر   یLOSS  ده  هز ان شرک  شا نشان. 

 

 متغیر وابسته

: هتغیری هجازی اس  کی اگدر شدرک  دش سدال  (Internal_C) ی داخل هاکنترلضعف 

ی داخل  نر هبنای گزاشش حسانرس هسدت ل )ندی هاکنترلکی شسی گ  ش ه اس  داشای ضعف 

ی پیشدیا(  دا گدزاشش هاسدالی داخلد  دش هداکنترلعل  نبودن دستوشالعمل ص یش گدزاشش 

(. 2018اندگ  ی ک )چدا رد پدذ هصفر  صوشت ا ای داخل  ناش   ع د  ک ی دش غیر هاکنترل

 نکدات  نمونی  یهاشرک  حسانرس  یهاگزاشش نا نرشس  داخل  ی کنترلهاضعف تعییا نرای
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 یهاکنترل دش عم ه هیاد ق ضعف از توان  ه وانون  نازشس ی  حسانرس گزاشش نن های دش کی

 یجدود  شد هتما  نهدای دش هحاسدبات ن ص ازجملی ش ه شناسا   ضعف عنواننی ناش   داخل 

 ندرای کداف  یامیین نبود پوش   هاآننش ن  یصول ی  گذشتی سنوات نی هرنوط  عم ه هطالبات

 کدی داخل  کنترل سیستم یسازادهیپخیوص  دش حسانرس اظهاشن ر نی عنا   نا ... ی  ها  داشا

حسانرسد  ندی آن  گدزاشش حسدانرس دش ه رشات  ی  وانون  یها یهسئول سا ر نی هرنوط  نن  دش

 اس .اشاشه ش ه 

 

 مستقل متغیر

 ز ر شانطۀ از توان ه شرک    ک کل تنوع نرشس  ی هحاسبۀ هن وشنی (:TD) هتنوع سازی

 .(1985 37استفاده کرد )پالپو 
 

 (2ه ل )
𝑇𝐷 = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝑗 ln (

1

𝑃𝑖𝑗
)

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

 

 

 کدل یشفدر ندی ا jصدنع   از ا iفعالی  تجداشی  دش شرک  فریش نسب  Pه ل  ا ا دش

 کی ی تجاشیها یفعال تع اد Nی  کن  ه فعالی ها آن دش شرک  کی صنا ع  تع اد Mشرک   

 اس . فعال هاآن دش شرک 

 

 تعدیلگر متغیر

هدال  یاحد  تجداشی از  ایتد ه(: نرای هحاسبۀ هحد ید   دش KZ) هال  ایت ههح ید   

  آن دش ندوشس ایشاق ش ل تع  ه ل( استفاده ش ه اس  کی از 1997هعیاش کاپالن ی ز نگال، )

   کدی دش پنجدک چهداش  ی پدنجم ودراش هاشرک نهاداش تهران  نی شرح ز ر استفاده ش ه اس . 

 .شون  هی داشای هح ید   هال  هحسو  هاشرک جز  رن یگ ه
 

 MTB    *402/1  –  LEV    *394/3    +DIV    *216/15  –  C    *486/37  –  330/17    =KZ (3ه ل )

 

اهدر  هدال  ی  LEVسدود ت سدیم    DIVنیانگر نسب  هوجدودی ن د    C :ه ل فوقدش 
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MTB  اس نسب  اشزش نازاش نی اشزش دفتری. 

نرای سدنج  عد   اطمیندان هحیطد  از انحدراا هعیداش  (:VIX) ع   اطمینان هحیط 

. اسدتفاده از ا دا هتغیدر ندرای شدود هسدالی اسدتفاده ای سیتغییرات دشآه  فدریش طد  دیشه

 39(  د یو ی تانگ2002) 38کوتاشی الگوش ی لیوش ازجملیی نوسان هحیط  شا هح  ان   ریگان ازه

 ان .نکاش گرفتی( هطرح ی 1394( ی انواشی شستم  ی کیان  )2009)

 

 کنترلی متغیر

دش ا ا پژیه  هتغیرهای کنترل  نر اساس تح ی ات پیشدیا تعیدیا شد ه ی دش الگوهدای 

 تح یق لحاظ ش ه اس .

 .اس ی شرک  ها  داشانرانر نا لگاش تم طبیع  هجموع (: LTAرک  )ان ازه ش

 .اس  ها  داشای جاشی نی هجموع ها  داشانرانر نا نسب  (: CATAنسب  جاشی )

ی شدرک  دش هدا  داشانرانر نا نسب  سود عملیدات  ندی هجمدوع (: ROA) ها  داشانازده 

 .اس انت ای دیشه 

سال جاشی  سال وبل  دا دی سدال کی اگر شرک  دش  هتغیر دییجه  اس (: LOSSز ان )

 .اس وبل ز ان داده ناش  ع د  ک ی دش غیر ا ا صوشت صفر 

نرانر نا نسب  اشزش نازاش ح دوق صداحبان سدها  ندی (: MTBاشزش نازاش نی اشزش دفتری )

 .اس اشزش دفتری 

 .اس  رک ی شها  داشانی هجموع  ها ن هنرانر نا نسب  هجموع (: LEVاهر  هال  )

 .اس سالی نازده ساالنی شرک  نرانر نا انحراا هعیاش سی(: RETVOLانحراا هعیاش نازده )

 ی  هدانانکاختیداش  دش سدها  هیزان هالکید  نهدادی  از هجمدوع (:INSTهالکی  نهادی )

 دیلتد  ی  نهادهدای نازنشسدتگ   یهاصدن یق ی گذاشی سدرها یهاشرک   هانگ هل   هامیین

 .  آ ه نی دس ش   شرک  هنتشر سها  کل نر لت ی د یهاشرک 

ندر کدل سدها   ره هد ئ یهاز نسب  کل سها  نگه اشی ش    (:MGOهالکی  ه  ر ت  )

 .  آ ه نی دس شرک  دش هر دیشه 
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 پژوهشآماری  جامعه  .2-5

ا دش نوشس ایشاق نهاداش تهران نی ش هرفتی پذی هاشرک آهاشی پژیه  انجا  ش ه  جاهعی

نر اسداس شدرا ط  هاشرک اس . نرای انتاا  ی تعییا نمونی  تماه   1396تا  1386ی هاسال

 :ان ش هز ر نرشس  ش ه ی پ، از داشا نودن شرا ط نرای انجا  آزهون انتاا  

 دش ندوشس پذ رفتدی 1386وبدل از سدال  هاشرک آهاشی   نمونیی سازهمگا هن وشنی -1

 ش ه ناشن ه

 ناش ه اسفن هاههنته  نی پا ان  هاشرک هال   دیشهنی لحاظ افزا   وانلی  ه ا سی   -2

ی  لیز ندگ  گذاشی سدرها  هانگ هل ی هال   گریاسطیی هاشرک نمونی آهاشی شاهل  -3

 هشود نمی نیمی هاشرک ی  هانانک

 هال  ن اده ناشن ه شهدی ط  ولمری زهان  ا ا پژیه  تغییر فعالی   ا تغییر  هاشرک  -4

 دش دسترس ناش . هاشرک  ه ن ری هاداده -5

دش نوشس ایشاق نهداداش تهدران هبندای  ش هرفتی پذشرک   120پ، از اعمال شرا ط فوق  

شرک  ندی علد   159ی نوشس   هاشرک پژیه  وراش گرفتی اس . نی ترتیب  کی از نیا تماه  

ی ی گریاسددطیعلدد  فعالیدد  دش صددنع   شددرک  نددی 63تطددانق ن اشددتا پا ددان سددال هددال   

ه زهدان  شرک  نیز نی عل  دسترس  ن اشتا نی اطالعات کاهدل طد  دیش 144ی ی گذاشی سرها

 پژیه   حذا ش ن .

 

 ی پژوهشهاافته. ی6

 آمار توصیفی .1-6

ز در نرخد  از  نگداشه  دش شد ههحاسبینما   کل  از خیوصیات ههم هتغیرهای  اشائینرای 

ف  ا ا هتغیرها  شاهل هیانگیا  هیانی  انحراا هعیداش  حد اول ی اکثدر هشداه ات آهاشهای توصی

 اشائی ش ه اس .

 

 

 

 



 196 1398 پایيز و زمستان، دوم، شماره یازدهمهاي حسابداري، دوره مجله پيشرفت 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ج نتای: 1 نگاره

 ح اول  ح اکثر  انحراا هعیاش  هیانی  هیانگیا  هتغیرها 

 0000/0 1950/4 2386/0 9949/1 9506/1 ی عملیات  سازهتنوع 

 0000/0 0000/1 3310/0 0000/0 1251/0 هال  ایت ههح ید   

 0016/0 9984/0 1741/0 1275/0 1794/0 ع   اطمینان هحیط  

 2464/4 5200/8 6123/0 7950/5 8586/5 ان ازه شرک  

 0670/0 9500/0 2119/0 6510/0 6143/0 نسب  جاشی

 -4032/0 1854/1 2176/0 0573/0 1376/0 ها   داشانازده 

 0000/0 0000/1 2827/0 0000/0 0874/0 ز ان شرک 

 4704/0 9271/1 1566/0 1209/1 1641/1 اشزش نازاش نی دفتری

 0964/0 8244/1 2012/0 6589/0 6427/0 اهر  هال 

 0120/0 9774/0 2411/0 3350/0 3895/0 نوسان نازده 

 0100/0 9900/0 2657/0 8190/0 7227/0 هالکی  نهادی 

 0100/0 9900/0 2084/0 7011/0 6681/0 هالکی  ه  ر   

 0000/0 0000/1 3569/0 0000/0 3795/0 ی داخل  هاکنترل ضعف 

 دشص   داخل   یهاکنترل  فرایان  ضعف صنع  

 24/19 254 خودشی ی وطعات 

 50/12 165 داشی  

 83/10 143 ون  ی شکر جزنی غذا   

 26/8 109 فلزات اساس 

 58/7 100 سیمان 

 67/6 88 شیمیا   

 67/6 88 کاش  ی سراهیک 

 00/5 66 ی فلزیها  کان استاراش 

 17/4 55 ی نرو  هادستگاه 

 17/4 55 ی تجهیزات آالتا یهاش

 17/4 55 هحیوالت فلزی

 50/2 33 ی رفلزیغکان  

 26/8 109 سا ر
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اسد  کدی نیدانگر ز داد ندودن نسدب   0/ 3795ی داخل  نراندر ندا هاکنترلهیانگیا ضعف 

شدرک  داشای ضدعف سال 508ش ه اسد . تعد اد هطالعیی هاشرک ی کنترل  دش نیا هاضعف

ی داخل  نوده کی نیشتر ا دشص  هرنوط نی صنع  خدودشی ی وطعدات اسد . هیدانگیا هاکنترل

ی دش ندیا سدازهتنوع  هحد ید   ن دهنشداناس  کدی  1/ 9506هتنوع سازی عملیات  نرانر نا 

 اشان هطل  اس  کی ناد  سهاه 0/ 72ی نوشس  اس . ساختاش هالکیت  شرک  شاهل هاشرک 

دشصد ی عد    17/ 9. هیدانگیا دهند  ه( شا تشدکیل 0/ 668) ره هد ئ یهی از اعاای اعم ه

ی نوشس ایشاق نهاداش اس . اشزش هیانگیا هاشرک فریش  دششین اطمینان هحیط  نیانگر ثبات 

ی هدا  داشای از اعمد ه. نی عباشت   نا  اس  0/ 6143ی نسب  جاشی  5/ 8586ان ازه شرک  

هیدانگیا اهدر  اسد .  هد تکوتاهی گذاشی سرهاجاشی هستن  کی نیانگر نیشتر نودن  هاشرک 

ی اعم هنا   ده  هکی نشان  اس  0/ 3895ی  0/ 6427هال  ی نوسان نازده نی ترتیب نرانر نا 

هال  ش ه اس . اشزش هیانگیا ندازده داشا د  ی ز دان  ایت ه ها ن هاز هیاشا شرک  از هحل 

هر ش دال ن ه  نی ازای  0/ 13اس  کی نیانگر ا جاد  0/ 0874ی  0/ 1376  نی ترتیب نرانر نا شرک

ندرای نسدب  اشزش ندازاش ندی دفتدری  1/ 1641. اشزش هیانگیا اس  ها  داشای دش گذاشی سرها

 ش ه اس .ی هطالعیهاشرک ی شش  نرای هافرص   دهن نشان

 

 آمار استنباطی .2-6

هون فیشر نرای نرشس  هعناداشی کل الگوهدا اسدتفاده شد ه اسد . دش پژیه  حاضر از آز

 .ده  ه( نتا ج حاصل از نرآیشد الگوی پژیه  نا شی کرد شگرسیون لجستیک شا نشان 2) نگاشه

 

 : نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش 2 نگاره

 سطح خطا  Z آهاشه ضر ب هتغیر 

 4079/0 5246/2 0116/0 (TDهتنوع سازی )

 0037/1 6426/1 1005/0 (KZهال  ) ایت ه هح ید  

 1223/1 7324/0 4639/0 (VIXع   اطمینان هحیط  )
TD*KZ 5551/0- 9074/1- 0565/0 

TD*VIX 5712/1- 9792/1- 0478/0 

 6096/0 -5105/0 -1120/0 ان ازه شرک 
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 سطح خطا  Z آهاشه ضر ب هتغیر 

 2413/0 -1717/1 -8288/0 نسب  جاشی

 9504/0 -0621/0 -0454/0 ها  داشانازده 

 8608/0 -1753/0 -0827/0 ز ان شرک 

 6525/0 4502/0 3310/0 اشزش نازاش نی دفتری

 0054/0 7849/2 7712/1 اهر  هال 

 0085/0 6295/2 3577/1 نوسان نازده

 0068/0 7041/2 3444/2 هالکی  نهادی

 1301/0 -5136/1 -2631/1 هالکی  ه  ر  

 0044/0 -8455/2 -8684/4 جز ثان 

 3696/0 فادنآهاشه هک 

 LR 5774/32ی آهاشه

 LR 0033/0احتمال آهاشه 

 

 نکددی ا(  سددطح خطدای هرنددوط نددی فرضددیی ایل پدژیه  هبندد  نددر 1ندر اسدداس الگددوی )

اس . نا توجدی ندی  0/ 0116  نرانر شود هی داخل  هاکنترلی هنجر نی تغییر کیفی  سازهتنوع

  ا دا اسد  کدی هتندوع سدازی دهن نشدانج هثب  ناش . نتا  1Bفرضیی ایل  انت اش نر ا ا نود 

 .شود هی داخل  هاکنترلکیفی ( ضعف )کاه ( )   افزاهنجر نی 

ع   اطمینان هحیط  اثر هعناداشی ندر تعاهدل هشدترک  کن  هفرضیی دی  پژیه  نیان 

 ضر ب  شود ه  نین یپ( 1ی داخل  داشد. نا استفاده از الگوی )هاکنترلی ی ضعف سازهتنوع

5Bع   اطمینان هحیط  اثر هعناداشی  شود هفوق هشاه ه  نگاشهکی دش  طوشهمانف  ناش . هن

ننانرا ا فرضیی دی  پژیه  نیدز ه ی داخل  داشدهاکنترلی ی ضعف سازهتنوعنر تعاهل هشترک 

 ش ه اس .   یت 

هال  اثر هعناداشی ندر تعاهدل هشدترک  ایت ههح ید    کن  هفرضیی سو  پژیه  نیان 

 شدود ه  ند ین یپز الگدوی پدژیه  ی داخل  داشد. نا استفاده اهاکنترلی ی ضعف سازعهتنو

سدطح خطدای هرنوطدی  شدود هفدوق هشداه ه  نگداشهکی دش  طوشهمانهنف  ناش .  4Bضر ب 

ی ی سدازهتنوعهال  اثر هعناداشی ندر اشتبداط ندیا  ایت هشص  اس  ی هح ید   د 5 از ترنزشگ

 ننانرا ا فرضیی سو  پژیه  شد ش ه اس .ه شدی داخل  ن اهاکنترلضعف 



 199 ...  مالی و عدم اطمينان محيطی در محدودسازي نيتأمنقش محدودیت 

ی پژیه  هعنداداش اسد ه ز درا الگوهانتیجی گرف   توان ه  الگوهانر اساس نتا ج تامیا 

دش  جدییدشنتدشصد  اسد ه 5نوده کدی کمتدر از  0/ 300نرانر نا  LRی آهاشهه  اش سطح احتمال 

 ده .ان ه ش ه شا نشدشص  هعناداش نودن الگوی پذ رفتی95سطح اطمینان 

 

 ی ریگجهینتبحث و . 7

هال  ی ع   اطمیندان هحیطد  دش هحد ید کدردن  ایت هدش ا ا پژیه   ن   هح ید   

 ی هطالعی ش ه اس .سازهتنوعپیاه های کنترل داخل  ناش  از 

هثبدد  ی هعندداداشی نددر ضددعف  ریتدد ثی سددازهتنوع نکددی افرضددیی ایل پددژیه  هبندد  نددر 

ش ه اس . نتا ج حاصل از ا ا فرضیی هشانی نتا ج پژیه  چدا ی    یت  ی داخل  داشد هاکنترل

توسدعی شفتاشهدای  هن وشندیندی ا دا نتیجدی شسدی ن  کدی هد  ران  هداآن. اس ( 2018کانگ )

کنند  تدا از ا دا طر دق نتدوان   او ا  نی افزا   تنوع هحیدوالت ه هاشرک دش  طلبانیفرص 

ی داخلد   ش سدک هداکنترلف   نا کاه  کیفید  از طر هاانر  اطالعات هنف  شا پنهان کرد ی 

شا کاه  داد. دش همدیا شاسدتا  جنسدا  رکاشایغی هایریگمیتیمکشف اطالعات حسان اشی ی 

شدود. ا دا هشدکل  رکداشایغی گذاشی سدرهاهنجر نی  توان  هی سازهتنوع کن  ه( نیان 1986)

فعلد   اشزش ندای هداپریژهدش  زحد ا ین یگذاشی سدرهاناش  از سوءاستفاد  ه  ران از هنان  ی 

 .اس هنف  نرای کسب هناف  شای  

ع   اطمینان هحیط  اثر هنف  ی هعناداشی ندر اشتبداط  نکی افرضیی دی  پژیه  هبن  نر 

عد    دهد  هش ه اس . نتدا ج نشدان    یت ی داخل  داشد  هاکنترلی ی ضعف سازهتنوعنیا 

دش شدرا ط عد    کدیینحونیشدود  فد  دش عملکدرد ه اطمینان هحیط  هنجر نی تغییدرات هن

ۀ شفتداش هد  ران ند اشد. جیدشنتی داخل  شا هاکنترلسازی توان تع  ل اطمینان هحیط   هتنوع

( تطدانق داشد. دش شدرا ط عد   اطمیندان 2013نتا ج حاصل از ا ا فرضیی نا پدژیه  شدا ت  )

دش سطح  هشاص  او ا  نی افدزا   ی گذاشی سرهاحف  ش سک  هن وشنی اشان هحیط   سهاه

ی زهدان  هدادیشهی نهبود شاهکاشهای ن اشت  کرده ی نتدا ج حاصدل از تیدمیمات هد  ران شا دش 

دهند ه هاتلف نرشس  کرده ی نا است راش سیستم کنتدرل داخلد  شدرا ط کنترلد  شا نهبدود ه 

 اند   همکا کداه  نی ح اول ه شفتیازدس ی ناش  از فرص  اهنی هزاحتمال ا جاد  جییدشنت

 شدود ه گذاشانی سدرها(. تغییر دش توز   اطالعات  هنجر نی تغییر اشزش ش سک 2013)شا ت   
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دش شرا ط ع   اطمینان نی علد   دهن  هنشان  هایتئوش(. 2011 40)آشهسترانگ تیلوش ی یشچیا 

ی ی جلدوگیری از زسداهتنوعافدزا   کداشا    هن وشنی  ی یاکن  فعاالن نازاش نین یپتغییر دش 

ی داخل  شا افزا   داده ی احتمال شناسدا   هشدکالت ناشد  از هاکنترلخریش هنان   کیفی  

ی کاشگزاشان نازاش نرای حفاظد  از . نی عباشت   نیاز نان   هه  ران نهبود  طلبانیفرص شفتاشهای 

خرد کداه   گذاشانی سرهای ش سک ع   ت اشن اطالعات  شا هم نرای  ده  هشا کاه   هام یو

 هدام یوی داخل  هنجر نی انعکاس ناالتر اطالعدات دش هاکنترلافزا   کیفی   چراکیه ده  ه

 (.2004 41)ا سل  ی اهاشا  شون  ه

هال  اثدر هعنداداشی ندر اشتبداط ندیا  ایت ههح ید    نکی افرضیی سو  پژیه  هبن  نر 

س . انت اش ندر ا دا ندود کدی هحد ید   ی داخل  داشد  شد ش ه اهاکنترلی ی ضعف سازهتنوع

دش شدرا ط هحد ید   هدال    کیینحونیهال  هنجر نی تغییرات هنف  دش عملکرد شون    ایت ه

تاش ه  ران ن اشد. نتا ج حاصل از ا دا فرضدیی ندا ۀ شفجیدشنتی توان تع  ل عملکرد شا سازهتنوع

( تطدانق داشد. دش 2018اندگ )ی چدا ی کهاپژیه ( تطانق ن اشتی ی نا 2003) 42 آلتپژیه  

ی هنجر نی تغییدر یضدعی  ن د  نگ  سازهتنوع   کی نا هشکالت هال  هواجی هستن   هاشرک 

 شدود هی کمتدر از حد  گذاشی اسدرههال  هنجدر ندی  ایت ه. دش ا ا شرا ط هح ید   شود ه

نیازهند  هز ندی ی سدودآیش ی هداپریژهی هنان  هال  دش گذاشی سرهانی  هاشرک (. 2003   آلت)

 ایتد ه( ی دش صوشت هح ید   1958 43هال  هح یدتر تما ل داشن  )هیلر ی هود گلیان   ایت ه

ی هداکنترلده ه دشنتیجی تدوان تادعیف   ه  ران کاشا   خود شا از دس  ه طلبفرص هال   

 داخل  شا ن اشد.

ی  توجدی نیشدتری سدازهتنوعنا   ندی اعمدال  هاره ه ئ یهی پژیه   هاافتینا توجی نی  

ز دادی الز  اسد  تدا  زهانهد تی هرندوط ندی آن  های د شی دش صدوشت اجدرا نشد ن  را زکنن ه 

ی هرتبط نا تغییدرات هافرص نا   نی ش سک ی  ره ه ئ یهپیاه های عملکردی هشاص شون . 

  همکا اس  فرصت  نرای نهبدود عملکدرد را زدش عواهل شفتاشی ه  رعاهل آگاه  داشتی ناش ه 

ت   دش ی فدراهم شدود. ندی عبداشگذاشی سرهاان اختا پیاه های هنف   ریت خکاه  ش سک  ا نی 

ی  ناعث افزا   کیفید  الگدوی اسدتان اشد سازهتنوعن ر گرفتا اثر نوسانات دش شفتاش دش الگوی 

ی داخلد  ندر هداکنترلی هبتن  نر ا ا فدر  هسدتن  کدی سازهتنوعی کنون  الگوها. شود ه

ندر  هدؤثری هاه ایه ی چسبن گ  ی  شود ههل شرکت  دش  ک ن طی از زهان تعییا اساس عوا
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 .شون  نمن ر گرفتی  آن دش

دش آ ن ه اثر تعاهل  ساختاش هالکی  ی  شود هتکمیل نتا ج ا ا پژیه  پیشنهاد  هن وشنی

شدناخ   هن وشنیی داخل  نرشس  شون ه همینیا هاکنترلنر ضعف  ازان ازه ین نف،اعتمادنی

ی هدال  هاصدوشتی ناش  از وانلی  ه ا سدۀ هاتفایت  نلن ه تشفتاشهای عملکردی ه  ران دش 

 نرشس  شود

ی هحد ید   هدال  ی د گدر ریگاند ازهشیش  ازجملدی    ها  هحد یددش پژیه  حاضدر 

هتغیرها حاکم اس . نا توجی نی ا نکی شی کردهای اجرا   ه  ران جزء خیوصدیات شایدیت  ی 

ی ن اشند   الز  اسد  دش ریگاند ازههست یم وانلید  هشداه ه ی  صوشتنیه  ران اس  ی دشین  

 تعمیم نتا ج دو  کاف  شود.

 

 هاادداشتی
23. Jensen and Murphy 1. Perez and Hemmen 
24. Bertrand and Mullainathan 2. Shleifer and Vishny 
25. Koussis, Martzoukos and Trigeorgis 3. Jensen 
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 منابع

 فارسی

نرشس  ن   ع   اطمینان هحیط  دش شفتاش (. 1394ی کیان   آ   ا ) اصغر علانواشی شستم   

ی هاشدرف یپ. دش نوشس ایشاق نهاداش تهدران ش هرفتی پذی هاشرک ه شواه ی از هانی هز

 .57-33(  2) 7  حسان اشی

 سهاه اشان شکاا ی  داخل  هایکنترل ضعف ت ثیر .(1396) اهحس دستگیر  شحمان ی  ساع ی 

. تهدران نهداداش ایشاق ندوشس دش شد هرفتی پذ هایشرک  گذاشیسرها ی کاشا   نر کنترل 

 .38-17  (4) 9  هال  حسان اشی یهاپژیه 

اعتمدادی نی (. 1397  زهدرا )ی جودک  چگند  یطف ه  ا زدپوش هی ها  فرج  رگ،هن  سرلک

فیدلناهی  .کیفید  حسانرسد   کنن نا ت کی  نر ن   تع  لی نگه اش  یجی ن   ه  ران 

 .214-199 ( 2)25   حسانرس حسان اشی ی  یها نرشس

 گونداگون یهاجنبی نرشس  .(1397) سعی   زاده حاج جواد ی  کاش  نیک حسیاه سی   سجادی

  حسدان اشی یهاپیشدرف . هحیدول  ناشتنوع هتفایت یهادیشه دش شرک  شش  فرا ن 

10(1)  95-121. 

ی کاشهحاف دیساختاش هالکیت  نر اشتباط نیا  ریت ث(. 1393  ی ششی ی  هحسا )عل  یسیاع   

 .195-167 ( 2) 6  ی حسان اشیهاشرف یپ. یگذاشی سرهاحسان اشی ی کاشا   
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