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The aim of this research is to investigate the economic 

consequences of managers’ overconfidence in companies listed in 

Tehran Stock Exchange during 2006-2016. For doing the study, 77 

companies were selected as statistical sample. The pooled/paned 

regression models were applied to analyze of research data in 

econometric software EViews 9. In the study, dummy variable of 

Capital Expenditure (CAPEX) was used to measure of the 

managers’ overconfidence. Also, to calculate of the economic 

consequences of managers’ overconfidence such as reducing the 

quality of financial reporting, from the earnings management 

criterion, increasing the audit expenses, from the natural 

logarithmic criterion of audit fees, devaluation of the company’s 

market value, from the index of market value to book value, and 

increasing financial distress, from the Kurdestani and Tatli 

indigenous model were exerted. Financial leverage, company size, 

return on assets, and cash flow from operating were applied as 

other effective factors on the economic consequences of managers’ 

overconfidence, too. Findings indicate that the capital expenditures 

as index of the managers’ overconfidence have a positive and 

significant effect on the earnings management, as well as on the 

increase of audit expenses resulting from the decrease in the quality 

of financial reporting, and have a negative and significant effect on 

the decrease in the ratio of market value to book value following 

the reduction of the quality of financial reporting, too. However, 

the financial distress of companies is independent from the 

managers’ overconfidence and the reduction in the quality of 

financial reporting following it. 
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1- Introduction 

The correct flow of information in the capital market, as the motor of 

the economy leads to the right decision making by market practitioners, and 

ultimately brings economic development and social welfare improvements. 

Financial reporting is one of the main means of communication between 

companies with different stakeholder groups. Corporate management plays 

an important role in financial reporting. In other words, management 

attributes have a great influence on their decision-making process regarding 

financial reporting and, consequently, the quality of these reports. 

Management overconfidence is one of these features. 

The results of previous studies indicate that optimistic managers more 

than logical managers seek to smooth and manage their earnings (Bouwman, 

2014, Bolo and Hasani Alghar, 2015, and Khajavi et al., 2016). Schrand & 

Zechman (2012) believe that managers’ overconfidence has a positive 

relationship with the likelihood of fraud in financial statements and stronger 

internal and external governance mechanisms do not reduce this impact. 

Hasas Yegane et al. (2015) argue that if an auditor overestimates the 

personality trait of managers’ overconfidence more than what is expected, 

and overestimates the risk of financial reporting due to managers' excessive 

confidence, he/she can demand more and more fees, and complete his/her 

actions in order to reduce the risk of non-detection. On the other hand, since 

overconfident managers are more confident in the company's financial 

reporting process, they try to reduce the scope of audit and pay fewer fees 

through negotiation. Hence, the relationship between managers’ 

overconfidence and audit fees is vague. 

Overconfidence can lead to decisions that eliminate the value of the 

company (Roll, 1986). On the other hand, managers’ overconfidence can 

lead to benefits in the companies. For example, risk-taking incentives by 

overconfident managers than other managers are less costly (Campbell et al., 

2011). 

Due to the lack of similar domestic research in order to investigate 

economic consequences of managers’ overconfidence simultaneously, this 

question arises as to what are the economic consequences of managers’ 

overconfidence in the companies listed in Tehran Stock Exchange? Would 

managers’ overconfidence reduce the quality of financial reporting, increase 

audit expenses, decrease the company's market value and ultimately increase 

financial distress among companies in parallel and simultaneously? The 

main purpose of this research is to answer the above questions. 

 

 



 

2- Hypotheses 

In this study our hypotheses are: 

H1: Managers’ overconfidence leads to a reduction in the quality of 

corporate financial reporting through increased earnings management. 

H2: Increasing earnings management in companies with overconfident 

managers will increase the expenses of future audits of such companies.  

H3: Increasing earnings management in companies with overconfident 

managers will decrease the value of future of such companies. 

H4: Increasing earnings management in companies with overconfident 

managers will increase the financial distress of such companies. 

3- Methods 

The empirical methods used include multiple regression models such as 

pooled/paned regression models. 
 

4- Results  

Findings indicate that the capital expenditures as index of the managers’ 

overconfidence have a positive and significant effect on the earnings 

management, as well as on the increase of audit expenses resulting from the 

decrease in the quality of financial reporting. They have a negative and 

significant effect on the decrease in the ratio of market value to book value 

following the reduction of the quality of financial reporting, too. However, 

the financial distress of companies is independent from the managers’ 

overconfidence and the reduction in the quality of financial reporting 

following it. 
 

5- Discussion and Conclusion 

In this research, the economic consequences of managers’ 

overconfidence in companies listed in Tehran Stock Exchange during 2006-

2016 was investigated. In general, the results indicate that managers’ 

overconfidence has a positive and significant effect on the earnings 

management, as well as on the increase of audit expenses resulting from the 

decrease in the quality of financial reporting, having a negative and 

significant effect on the decrease in the ratio of market value to book value 

following the reduction of the quality of financial reporting, too. However, 

the financial distress of companies is independent from the managers’ 

overconfidence and the reduction in the quality of financial reporting 

following it. 

The results about reducing the quality of financial reporting by 

increasing the amount of earnings management by overconfident managers 

indicate that optimistic and narcissistic managers more than logical 

managers are attempting to smooth and manage their earnings, and in such 



 

companies, the quality of financial reporting is low. 
The results of market devaluation due to the reduction in the quality of 

financial reporting due to increased earnings management in relation to 

managers with excessive confident suggest that the managers’ 

overconfidence would increase the likelihood of falling stock prices. 
 

Keywords: Managers’ Overconfidence, Reducing the Quality of Financial 

Reporting, Increases the Audit Expenses, Devaluation of the Company’s 

Market Value, and Increasing Financial Distress. 
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 چکیده
ه طی دوربورسی هاي پيامدهاي اقتصادي بيش اعتمادي مديران در شرکت ،در اين پژوهش

ی شررکت بررسر 77تعداد  در اين راستا،. شده است مورد بررسی واقع 1385-1395زمانی 

 EViews 9 افراارنرمدر  ترابلويییقيتلف یونيل رگرسرياز تحل هاهيفرضآزمون  ي. براگرديد

 .اسرتفاده شرد ياهيسررماار مخرار  يران، از معيمد ياعتمادشين بييتع براياستفاده شد. 

برراي  به شرح ذيل عمرل شرد  رانيمد ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايسنجش پ منظوربه

 یحسابرسر يهانهيهاش يافاابراي  ؛ت سوديريار مدياز مع یمال يت گاارشگريفيکاهش ک

ت کاهش ارزش برازار شررکت از نسرببراي  ؛یحسابرس الاحمهحق یعيتم طبيار لگارياز مع

و  یکردسرتان ۀشدیبوماز مدل  یمال یش درماندگيافاابراي  ، ويارزش بازار به ارزش دفتر

کت و شرر ي، انردازه و سرودآوریاهرم مال یکنترل يرهاياز متغ .شد( استفاده 1393) یتاتل

ران بر يمد ياعتمادشيب دهدیمنشان  هاافتهي .گرديد ا استفادهين نسبت وجوه نقد عملياتی

، یمرال يت گاارشرگريفيمتعاقب کاهش ک یحسابرس يهانهيهاشِ يو بر افاا ت سوديريمد

اهش کمتعاقب  يو بر کاهش )افت( نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر داریمعنر مثبت و يتأث

 یگاسرت کره درمانرد ین در حراليردارد. ا داریمعنو  یر منفي، تأثیمال يت گاارشگريفيک

 ت.متعاقب آن اس یمال يت گاارشگريفيران و کاهشِ کيمد ياعتمادشي، مستقل از بیمال

 يهانرهيهاش ي، افراایمرال يت گاارشرگريرفيکراهش کران، يمرد ياعتمرادشيب :هادواژهیکل

 .یمال یش درماندگي، کاهش ارزش بازار شرکت و افاایحسابرس

                                                           
 (مسئول سندهي، )نویس فارابيپرد ،يت و حسابداريري، دانشکده مديار حسابداريدانش kashanipour@ut.ac.ir 
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 . مقدمه1

 ذاخر بره منجرر سررمايه، برازار اقتصراد در محرکره موتور عنوان به اطالعات درست جريان

 رفراه بهبرود توسرعه اقتصرادي و و در برازار 1ياحرفرهن يشرالل منطقریِ و صحيح گيريتصميم

 هايگروه با شرکت بين ارتباطی اباارهاي تريناز اصلیی مالی يک . گاارشگريگرددمی اجتماعی

 ردرا  مهمری شرکت نقش مديريت(. 1396، یان آرانيريو قد ي)مراد است آن در ذينفع مختلف

 مرديريت هايديگر، ويژگی عبارتبه (. 2011 2،ارانکارسلو و همک) کندمی ايفا مالی گاارشگري

اين  کيفيت در نتيجه و مالی گاارشگري در رابطه با هاهاي آنگيريتصميم نحوه بر تأثير زيادي

، یرانران آيريو قرد ي)مرراد سرتا مرديريت بيش اعتمادي، هااين ويژگی از ها دارد. يکیگاارش

1396.) 

از شری برازده آتری نا، 4مديران بريش اعتمرادبر اين باورند که ( 2005) 3تيو تَ رييمالمند

 مخرت را  6نيبخروش واژه( 2002) 5تروني. هکننردهاي شرکت را بيش از حد برآورد میپروژه

 از شيبرا  قوي يهاشرکتاز عملکرد  یناش يسودآور که به طور سيستماتيک، داندمیمديرانی 

نتراي  . کننردیمف را کمترر از حرد بررآورد يضرع يهاشررکتاز عملکرد  یناش يو سودآور حد

ري، گرذاسررمايهتصرميمات مديران برر  از حد که اعتماد بيش قبلی حاکی از آن استتحقيقات 

؛ 8200ت، يرو تَ رييمالمنرد) گرذار اسرتهرا تأثيرتقسيم سرود شررکت هايرويهتأمين مالی و 

و  فرريلرشيهو  2011 9،و همکراران رييمالمند؛ 2013 8،؛ دشماخ و همکاران2009 7،رويکورد

 (.2012 01،همکاران

 مرديراندر مقايسره برا  برينخروش مرديران کره دهدنشان میپيشين  هاينتاي  پژوهش

بولرو  ؛2014 11،)باومن کنندبه هموارسازي و مديريت سود می اقدامتري به مياان بيشمنطقی، 

رند که بر اين باو( 2012) 12(. اسکرند و زکمن1395اران، کهم و يخواجو ؛1394، القاریحسنو 

 وهراي مرالی بروده صرورتدر درسرتنمايی تقلرب  رمثبت بر تأثيربيش اعتمادي مديران داراي 

 د.گردمینمنجر به کاهش اين تأثير  (درونی و بيرونی)اعم از تر قوي هاي حاکميتیِمکانيام

شخصريتی  ويژگری تشرخي برا  انحسابرسکه معتقدند ( 1394و همکاران ) گانهيحساس

 الاحمرهحرقد و در نتيجره، برآور حد از بيش را مالی ريسک گاارشگري ،اعتمادي مديرانبيش 

 نرد. ازنکمری کامرل کشرف عردم ريسک کاهش را به منظور انهايشاقدام و مطالبهرا  تريبيش

 طريرق از، شررکت مالی فرايند گاارشگريبه  اطمينان دليل بيش اعتماد به مديران ديگر، سوي

 پرداخرت کمترري الاحمرهو حق کم را انحسابرس هايدامنه رسيدگیتا  کنندمی تالش مذاکره
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 .مبهم است انالاحمه حسابرسبين بيش اعتمادي مديران و حق ارتباطکنند. از اين رو، 

 برردتصميماتی گردد که ارزش شرکت را از برين مریاخذ تواند منجر به میي بيش اعتماد

 درنرافعی تواند منجر بره ايجراد ممديران میاز حد از سوي ديگر، اعتماد بيش  ؛(1986 13،)رول

 ران دارايمدي ديگربيش اعتماد نسبت به  مديرانِ پذيريِشرکت گردد. براي مثال، انگياه ريسک

 (.2011 14،و همکاران بلکمپ) هاينه کمتري است

 ياقتصرراد يامرردهايپ یبررسرر يدر راسررتا یق مشررابه داخلرريررتحق نبررا توجرره برره نبررود

 يامردهايکره پ شرودیمن سراال مطررح ير، ازمرانهمکجرا و ي صرورتبهران يمد ياعتمادشيب

 طوربرهران يمرد ياعتمادشيبا يآ .اندکدم بورسی يهاشرکتران در يمد ياعتمادشيب ياقتصاد

، یحسابرسر يهانرهيهاش ي، افراایمرال يت گاارشرگريرفيمنجر به کراهش ک زمانهمو  يمواز

 یاصل ر؟ هدفيا خي شودمی هاشرکت یمال یش درماندگيتاً افاايارزش بازار شرکت و نهاکاهش 

 یجرامع پژوهش به اين که تاکنون در ايران با توجهباال است.  يهاپرسشن پژوهش، پاسخ به يا

انجرام  زمرانهم طوربه یبورس يهاشرکتران در يمد ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايدر مورد پ

 کو مردار شرود يرفترارین موضرو  مهرم ماليرا يراهگشا تواندیم حاضر نشده است، پژوهش

 .کندنه ارائه ين زميرا در ا یمربوط یتجرب

 

 نه پژوهشیشیپو  ینظرمبانی . 2

 ی منطقگذاران، کامالً سرمايه توسط تصميماتاتخاذ هاي ادبيات تحقيق، يافته طبقبر 

در  دهش هاي خاص کشفتئوري بازار کارا قادر به توضيح ناهنجاري، از اين روباشد. نمی

ي ماداعت رفتاري دارد. بيش-بازارهاي مالی نيست. اين موضو  ريشه در ظهور تحقيقات مالی

بسيار  مالی تصميمات و اتخاذ ، در انتخابها()جانبداري هابه عنوان يکی از سوگيري مديران

 (.2013 15،یالبط)عادل و  استمهم 

قابرل توجيره بره جرا و لير، ايمران و اعتقراد بیاز حردترين شکل، اعتماد بيش در ابتدايی

بريش »توانرد بره دو گرروه می وهراي شرناختی فررد اسرت توانايیو  استدالل شهودي، قضاوت

بريش اعتمرادي در گرردد. تقسريم « بريش اعتمرادي بره اطمينران»و « بينیاعتمادي در پيش

هراي برا بينیر آن افراد هنگام تخمرين و ارزيرابی تصرميمات، پيشبينی حالتی است که دپيش

ن افراد آدهند. بيش اعتمادي به اطمينان بيانگر وضعيتی است که در فاصله خيلی کم انجام می

 .(2009 16،يواري)ت هاي خود بيش از حد مطمئن هستندبه قضاوت
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 یهاینیبشیپ

( از نانهیبخوش

 شیافزا قیطر

 سود تیریمد

 شیافزا

ی درماندگ

 یمال

 ،حسابرسری ريسرک افراايش با ( بر اين باورند که حسابرسان2012کريشنان و همکاران )

ر برتأثيرگرذار  عوامرل تررينمهرم از يکریاز ايرن رو،  کننرد.مریرا طلرب  تريالاحمه بيشحق

 پيشرين هراياسرت. نتراي  پرژوهش مرالی ريسک گاارشگري ،حسابرسی خدمات گذاريقيمت

 شرده ريرايهراي برنامرهترالش سرود، مرديريت مياان ريسرک افاايش با حاکی از آن است که

 برين یثبترمرابطره . به بيان ديگرر، يابدمی افاايش الاحمه آناندر نتيجه، نرخ حق ون احسابرس

 وجرود الاحمره حسابرسریحرقنررخ  و شده ريايبرنامه هايساعت سود، مديريتمياان ريسک 

 (.1395و نيکبخت و همکاران،  2004دارد )بدارد و جانستون، 

 ميراان مرديران، بريش اعتمرادي افراايش برا حاکی از آن است کرهنتاي  مطالعات قبلی 

 17،من)احمد و دوئل و گاارشگري مالی به مياان چشمگيري، کاهشحسابداري  ي درکارمحافظه

 افراايش ان،مردير بينانرهخروش نگررشدليرل  بره سود گاارش در اشتباه وقو  احتمال (،2013

 ( و2014 18،)چرن و همکراران کراهش ،داخلی هاي(، اثربخشی کنترل2012)اسکرند و زکمن، 

وجره بره تلرذا برا  ؛(1393ر و همکاران، ي)دستگ ابديیمش يافاا یمال ی، احتمالِ آشفتگتيدرنها

 ياعتمرادشيب ياقتصراد يامردهايپ نرهيدرزم یو خرارج یقات مشابه و جرامعِ داخلرينبود تحق

سرت. ن موضو  پرداختره شرده ايا ی، در پژوهش حاضر به بررسزمانهمو  يمواز طوربهران يمد

 .نشان ارائه شده است 1ک( پژوهش حاضر در شکل ي)شمات یمدل مفهوم

 

            H2 
           H1 

 

 H3 
 

 

 
H4 
 

 

 

 پژوهش )منبع: پژوهشگر( ی: مدل مفهوم1شکل 
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 پیشینه تجربی خارجی .1-2

صريات کره خصو به اين نتيجه رسيدندبررسی رفتار مديران  با( 2008ير و تَيت )مالمندي

ر د گرذاريمنجرر بره انحرافراتی در تصرميمات سررمايه، يبيش اعتمراد آنان به ويژه تیشخصي

ترري بره گرذاري بريشحساسريت سررمايه ،برينمرديران خروش قبيل و اين گرددمیها شرکت

کره  تحراکی از آن اسرنتراي  ديگر هاي سهامی دارند. هاي نقدي آزاد به ويژه در شرکتجريان

 دهند.رجيح میمديران بيش اعتماد، تأمين مالی از طريق بدهی را به سهام ت

ذخيرره وجره نقرد و بريش اعتمرادي »در پژوهشی با عنوان ( 2011) 19هوانگ و همکاران

ه نقرد به اين نتيجه رسيدند که مديران بيش اعتماد نسبت به  مرديران  منطقری، وجر« مديران

عتماد بريش اکه مديران داراي  کنند. اين يافته مترادف با اين نظريه استتري نگهداري میبيش

ه برجی منجر ها معتقدند تأمين مالی خاحد تمايلی به تأمين مالی خارجی ندارند؛ چرا که آن از

 .گرددکاهش ارزش شرکت می

 سرقوط خطر و مديريتی ياعتماد بيش»عنوان  با پژوهشی در( 2014) 20م و همکارانکي

مرديريت،  ياعتمراد سرود، ويژگری بريش کنتررل مرديريت ازکه بعد نشان دادند « سهام قيمت

 دهد.می افاايش قيمت سهام را سقوط خطر احتمال

ی بيش اعتمادي مدير عامل و چسربندگ» در پژوهشی با عنوان( 2015) 21کين و همکاران

عتمرادي ابه اين نتيجه رسيدند که با افراايش بريش  2009الی  2002 در دوره زمانی «هاهاينه

 ..يابدها نيا افاايش میمديران، چسبندگی هاينه

 اايشافر بره منجرر مرديريتاز حد بيش  اعتماد که بر اين باورند( 2016) 22انگيبار و يهر

 شود.می آنان هايبينیپيش بينی درخوش

« اماطمينان مديران و برازده سره»در پژوهشی تحت عنوان  (2016) 23انبهاراتی و همکار

ده سرهام مديران باعث پذيرش ريسک باالتر، نوسان براز بيش اعتماديبه اين نتيجه رسيدند که 

 ؛شرودشده کره منجرر بره افراايش ارزش شررکت می شتريبشده بر اساس ريسک و بازده تعديل

يجراد که مديران مطمرئن باعرث ا رسيدندها با بررسی صنايع مختلف به اين نتيجه همچنين آن

وآور هاي فعرال در صرنايع ليرنرشرکت ال در صنايع نوآور وعهاي فارزش در هر دو گروه شرکت

 .شوندمی

بيش اعتمادي مرديران و ارزش وجره »پژوهشی با عنوان ( در 2019) 24آکتاس و همکاران

به اين نتيجه رسيدند که نگهداشت يک دالر وجه نقد توسط مرديرانِ بريش « نقد نگهداري شده
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بيش اعتمادي مرديران، ارزش گردد. همچنين، سنتی ارزش آن می 28اعتماد، منجر به افاايش 

هايی که از نطر مالی با محدوديت مواجه هستند، به طور منفری نگهداشت وجه نقد را در شرکت

 .دهدتحت تأثير قرار می

ي مرديريتی، ترأمين مرالی اعتمرادبيش»( در پژوهشی برا عنروان 2019) 25هی و همکارن

بره  2015الری  2010طی دوره زمانی «   شواهدي از کشور چينيگذارهيسرماداخلی و کارايی 

منجرر  توانردیم، تأمين مالی داخلی اعتمادبيشبا مديران  يهاشرکتاين نتيجه رسيدند که در 

منجرر  شده و کمبود سرمايه را جبران کند؛ ولی در مقابل وکارکسب يهافرصتبه تأمين وجوه 

 .شودمینيا  يگذارهيسرمابه بيش

 

 پیشینه تجربی داخلی .2-2

اطمينررانی مررديريت و برريش»ن عنرروا تحررت( در پژوهشرری 1393رامشرره و مالنظررري )

بره ايرن  1391الری  1378شرکت طری دوره زمرانی  62و با بررسی « کاري حسابداريمحافظه

 ا بريشبر يداررابطه منفی و معنی (شرطی و ليرشرطی)اعم از کاري نتيجه رسيدند که محافظه

داراي  هرايمديريت دارد. اين موضو  بيانگر کيفيت پايين گاارشگري مالی در شرکتاطمينانی 

 مديران با اعتماد بيش از حد است.

ی الر 1386شرکت بورسی طی دوره زمانی  73( با بررسی 1394يگانه و همکاران )حساس

 ،حسابرسری الاحمرهحرق و بيش اعتمادي مديريت بين رسيدند که ارتباط نتيجه اين به 1392

 دار است.معنیو منفی 

الری  1382شررکت طری دوره زمرانی  -سال 624( با بررسی 1395همکاران ) و خواجوي

 هبرخرود  مطلروب مرالی عملکررد ارائه براي تهخودشيف که مديران رسيدند نتيجه اين به 1393

 .دکننمی پيدا سوق سود مديريت با هاي مرتبطمدت، به سمت فعاليتکوتاه نفعان درذي

الری  1388شرکت بورسی طری دوره زمرانی  147( با بررسی 1395نيکبخت و همکاران )

 الاحمرهحق برداري و معنی تأثير مثبت، اعتمادي مديران به اين نتيجه رسيدند که بيش 1393

 دارد. حسابرسی

لی ا 1386شرکت بورسی طی دوره زمانی  138( با بررسی 1396مرادي و قديريان آرانی )

جديرد تهاي مالی و شردت اين نتيجه رسيدند که رخداد تجديد ارائه با اهميت صورتبه  1392

 ارائه، مستقل از ويژگی رفتاري بيش اعتمادي مديران است.
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ثير بيش اعتمادي مديران برر ضرعف أت( در پژوهشی به بررسی 1396رضازاده و همکاران )

به منظور دستيابی بره ايرن ها نآ. پرداختندهاي داخلی کنترل داخلی و پيامدهاي ضعف کنترل

انتخاب و را  1393تا  1386هاي شرکت در بازه زمانی سال 117اهداف، نمونه آماري متشکل از 

. در نمودنرداسرتفاده  ترابلويیهراي ها از مدل رگرسيونی و دادهبه منظور تجايه و تحليل فرضيه

اي و برراي سرنجش ر  سررمايهگيري بيش اعتمادي مديران از معيار خااين پژوهش براي اندازه

ضعف کنترل داخلی از معيار واحد حسابرسی داخلی استفاده شده اسرت. همچنرين بره منظرور 

گذاري، عملکرد مالی و هاي کارآيی سرمايههاي داخلی از سنجهسنجش پيامدهاي ضعف کنترل

د کره دهرهاي پرژوهش نشران مری. در حالت کلی يافتهگرديدکيفيت گاارشگري مالی استفاده 

ثير مثبرت و معنراداري دارد. نتراي  همچنرين أت ،بيش اعتمادي مديران بر ضعف کنترل داخلی

گرذاري، عملکررد مرالی و کيفيرت دهد که ضعف کنتررل داخلری برر کرارآيی سررمايهنشان می

هاي داخلری به عبارت ديگر، ضعف کنترل .ثير منفی و معناداري داردأت ،گاارشگري مالی شرکت

 .اي داردو قابل مالحظه پيامدهاي منفی

الری  1390شررکت طری دوره زمرانی  -سرال 512( با بررسری 1397عباسی و همکاران )

کيفيرت گاارشرگري مرالی و برر  برر به اين نتيجه رسيدند کره بريش اعتمرادي مرديران 1394

تقيم اندازه دارد. ديگر نتاي  حاکی از تأثير مس داريتأثير معکوس و معنی کاري شرطی،محافظه

 ست.ارکت بر کيفيت گاارشگري مالی و تأثير معکوس اهرم مالی بر کيفيت گاارشگري مالی ش

ط بيش اطمينانی مديران و ريسرک سرقو»در پژوهشی با عنوان  (1397بشکوه و کشاورز )

ه نتيجربره ايرن  1394الری  1382هاي طری سرال بورسیشرکت  71 ا بررسیبو « قيمت سهام

ها در معرض ريسک سرقوط قيمرت سرهام دي مديران، شرکتبا افاايش بيش اعتماکه  رسيدند

 .گيرندتري قرار میبيش

 

 پژوهش یهاهیفرض. 3

 شررکت نقرش ( معتقدنرد کره مرديريت2011همانطور که بيان شد کارسلو و همکراران )

( نيا بر اين باورنرد کره 1396کند. مرادي و قديريان آرانی )ايفا می مالی گاارشگري دررا مهمی 

 در رابطره براهرا هاي آنگيريبر تصميم تأثير زيادي مديران از قبيل بيش اعتمادي، هايويژگی

دارد. مديران داراي اعتماد بيش از حد، برازده  هااين گاارش کيفيت در نتيجه و مالی گاارشگري

کنند؛ از اين رو، اين احتمال وجرود دارد هاي شرکت را بيش از حد برآورد میآتی ناشی از پروژه
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اعتماد در راستاي دستيابی به بازده موردانتظار، سود را مديريت نماينرد. نتراي  که مديران بيش

همکراران،  و و خواجروي 1394القرار، ؛ بولو و حسنی2014پيشين )از قبيل باومن،  هايپژوهش

بره  دسرتمنطقری،  از مرديران ترربريش برين،خروش مديران که ( هم حاکی از آن است1395

. با توجه به مطالب مذکور، فرضيه اصلی اول بره شررح ذيرل زنندمديريت سود میهموارسازي و 

  گرددبيان می

ق يراز طر هاشررکت یمرال يت گاارشرگريفيران منجر به کاهش کيمد ياعتمادشيب -1

 .شودمیت سود يريش مديافرا

يش بها ناشی از در صورت تأييد فرضيه اصلی اول؛ يعنی کاهش کيفيت گاارشگري مالی شرکت

يرل قبلری )از قب هرايپرژوهش بندي است. نتراي هاي ذيل قابل صورتاعتمادي مديران، فرضيه

 ننشرا (1395و نيکبخرت و همکراران،  2012؛ کريشنان و همکاران، 2004بدارد و جانستون، 

ه، در نتيجرو  انحسابرسر شرده ريرايهاي برنامرهتالش سود، مديريت ريسک افاايش دهد بامی

و  رابطره مثبرت گفرت ترواننتيجره مری يابد. درافاايش می آنان حسابرسی الاحمهحق هاينرخ

 انرسرالاحمه حسابحق مياان و رياي شدهبرنامه هايساعت سود، مديريت خطر بينداري معنی

 گریويژ ان با تشخي ( معتقدند حسابرس1394يگانه و همکاران )وجود دارد. همچنين، حساس

 و در نتيجره، بررآورد، حرد از بريش را مرالی گاارشگري ، خطرشخصيتی بيش اعتمادي مديران

 کامرل کشرف عردم ريسرک کاهش در راستايرا  انهايشو اقدام مطالبهرا  تريبيش الاحمهحق

  گرددد. از اين رو، فرضيه اصلی دوم به شرح ذيل بيان مینکنمی

منجرر بره ، ازحردشيبران برا اعتمراد يمد يدارا يهاشرکتت سود در يريش مديافاا -2

 .شودمی هاشرکتل ين قبيا یآت یحسابرس يهانهيهاش يافاا

دد گررمریتصميماتی اتخاذ منجر به  مديران ي( معتقد است بيش اعتماد1986همچنين، رول )

ح ذيرل اصلی سوم پژوهش به شر هرد. از اين رو، فرضيبب ارزش شرکت را از بينممکن است که 

  گرددتدوين می

بره  منجرر ،ازحردشيبران برا اعتمراد يمد يدارا يهاشرکتت سود در يريش مديافاا -3

 .شودمی هاآن یکاهش ارزش آت

ر و يدسرتگ( و 2014)چرن و همکراران قبلی از قبيل  ی  مطالعات تجربينتا، بر اساس تينها در

 ،یداخلر يهراکنترل یاثربخشر ران،يمد ياعتمادشيب شيافاا با، بيان شد که (1393)همکاران 

 یاصرل هيفرضر رونيرازا ؛ابرديیمش يافراا یمرال یاحتمالِ آشفتگ به دنبال آن، ويابد می اهشک
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  شودمین يل تدويچهارم پژوهش به شرح ذ

، منجرر بره ازحردشيبران برا اعتمراد يمد يدارا يهاشرکتت سود در يريش مديافاا -4

 .شودمی هاشرکتل ين قبيا یمال یش درماندگيافاا

 

 ی. جامعه و نمونه آمار4

اق در بورس اور شدهرفتهيپذ يهاشرکت تمامین پژوهش، متشکل از يا هشدمطالعهجامعه 

ر را يرط زيساله( است کره تمرام شررا 11)دوره  1395 یال 1385 یدوره زمان یبهادار تهران ط

  اندداشته

 ؛باشد اسفندماهان يبه پا یآن منته یسال مال -1

 ؛ر داده باشندييتغ مدنظردوره  یخود را در ط یسال مال دينبا هاشرکت -2

امرل ارائره ک طوربه مدنظر ین پژوهش را در دوره زمانيانجام ا يبرا الزم یاطالعات مال -3

 ؛رده باشندک

 ند؛نباش یمال يگرواسطهو  هابانک، يگذارهيسرما يهاشرکتجاء  -4

 بررايت ين محدوديباشد )ا شدهبررسیشرکت در نمونه  پن حداقل  يهر صنعت دارا -5

 .صنعت لحاظ شده است( -در قالب سال ياهيسرمامخار  سنجش 

د نيراز اطالعرات مرور کليه ؛انتخاب شد براي مطالعهشرکت  77ط مذکور، يبا توجه به شرا

برورس  يهاهينشررن و ينو آوردره افاارنرم هاي اطالعاتی بورس،جهت انجام اين پژوهش از بانک

 .ارائه شده است 1 نگارهدر  شدهمطالعه يهاشرکت. نحوه انتخاب شد يآورجمع
 

 شدهمطالعه یهاشرکت. نحوه انتخاب 1 نگاره

 تعداد طيشرا فيرد

 435 .دوره پژوهش یط یبورس يهاشرکتتعداد کل  1

 (83) ست.ياسفند ن هاآن یان سال ماليکه پا يیهاشرکت 2

 (15) .انددادهر ييدوره پژوهش تغ یخود را در ط یکه سال مال يیهاشرکت 3

 (116) .یمال يگرواسطهو  هابانک، يگذارهيسرما يهاشرکت 4

 (69) .اطالعات کامل بدون يهاشرکت 5

 (18) .شرکت در نمونه پن کمتر از  يع دارايصنا 6

 (57) .کامل طی دوره پژوهش طوربه ینه حسابرسيبه ها نداشتن یدسترس 7

 77 موردمطالعهجامعه  8
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 پژوهش یشناسروش. 5

امکران ، هراپژوهش قبيلن ياست. در ا« يداديروپس»ق، از نو  ين تحقيروش پژوهش در ا

 ي، بنا بهو يا آزمايشگاهی توسط و« مصنوعی»متغيرها توسط پژوهشگر و يا ايجاد شرايط  تغيير

وش ر لحراظ ازن پرژوهش ي(. ا171  1380، زادهد عباسي)س باشدپذير نمیعلل متعددي امکان

 ين بر اساس هدف، پژوهش مرذکور کراربرديهمچن است؛ یهمبستگ يهاپژوهشاجرا در زمره 

ثر حداک یونين روش رگرسيو همچن تابلويییقيتلف يهادادهپژوهش بر اساس  يهاهيفرضاست. 

 بره کمرک يآمرار يهاليتحلآزمون و  انجام شده است. (يک)لجست ينريت بايلوج يیدرستنما

 انجام شده است. EViews 9 افاارنرم

 

 هاهیفرضو آزمون  هاداده لیوتحلهیتجز. روش 6

 زا اسرتفاده اسرتفاده شرد. ضررورت« ترابلويی/هراي تلفيقیداده»در اين پژوهش، از روش 

کراهش  آزادي، درجره برردن براال مشاهدات، تعداد افاايشدر راستاي ، تابلويی/هاي تلفيقیداده

 آزمرون يبررا حاضرر در پرژوهش باشرد.می ميان متغيرها خطیهم کاهش و واريانس ناهمسانی

 تابلويییقيدر حالت تلف 1شماره  یوني، مدل رگرسهاشرکتدر سطح کل  ه اول پژوهشیفرض

 ن زده شد يتخم

EMit = β0 + β1MOit

+ β2LEVit+β3SIZEit+β4ROAit+β5CFOit + εi t     (1) 
 

= EMit یان دوره ماليت سود در پايرياان مديم t شرکت  يبراi  ۀشردليتعدطبرق مردل 

 .جونا

= 𝑀𝑂it ت کشرر يران بررايمرد ياعتمادشياخ  بشi یان دوره مراليردر پا t يکره بررا 

 .استفاده شده است ياهيسرماار مخار  يمحاسبه آن از مع

= LEVit شرکت  یاان اهرم ماليمi یان سال ماليدر پا t. 

= SIZEit  اندازه شرکتi یان سال ماليدر پا t. 

= ROAit شرکت  يسودآورi یان سال ماليدر پا t. 

= CFOit  شرکت نسبت وجوه نقد عملياتیi یان سال ماليدر پا t. 

د ييه اول پژوهش تأيدر مدل فوق، فرض β1 یونيب رگرسيبودن ضر داریمعندر صورت مثبت و 

 .شودیم
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 ترابلويییقيدر حالرت تلف 2شرماره  یوني، مردل رگرسره دوم پژژوهشیفرضآزمون  يبرا

 ن زده شد يخمت

FEEit+1 = β0 + β1MOit + β2EMit + β3MOitEMit

+ β4LEVit+β5SIZEit+β6ROAit+β7CFOit + εit    (2) 
 

= FEEit+1 ان ي( در پایحسابرس الاحمهحق یعيتم طبي)لگار یحسابرس يهانهيهااان يم

 .iشرکت  يبرا t+1 یدوره مال

ه دوم پرژوهش ي، فرضالذکرفوقدر مدل  β3 یونيب رگرسيبودن ضر داریمعندر صورت مثبت و 

 .شودیمد ييتأ

 ترابلويییقيدر حالرت تلف 3شرماره  یوني، مدل رگرسره سوم پژوهشیفرضآزمون  يبرا

 ن زده شد يتخم
 

MTBit+1 = β0 + β1MOit + β2EMit + β3MOitEMit

+ β4LEVit+β5SIZEit+β6ROAit+β7CFOit + εit     (3) 
 

= MTBit+1 ار ارزش يرحقروق صراحبان سرهام )مع ينسبت ارزش برازار بره ارزش دفترر

 .iشرکت  يبرا t+1 یان دوره ماليشرکت( در پا

ه سوم پژوهش ي، فرضالذکرفوقدر مدل  β3 یونيب رگرسيبودن ضر داریمعنو  یدر صورت منف

 .شودیمد ييتأ

 ترابلويییقيدر حالرت تلف 4شرماره  یوني، مدل رگرسره چهارم پژوهشیفرضآزمون  يبرا

 ن زده شد يتخم

DISit+1 = β0 + β0 + β1MOit + β2EMit + β3MOitEMit

+ β4LEVit+β5SIZEit+β6ROAit+β7CFOit + εit     (4) 
 

= DISit+1 یان دوره مرالير( در پاشدهیبوم)بر اساس مدل  یمال یار معکوس درماندگيمع 

t+1 شرکت  يبراi. 

پرژوهش  چهرارمه يدر مدل فروق، فرضر β3 یونيب رگرسيبودن ضر داریمعنو  یدر صورت منف

 .شودیمد ييتأ

ابتدا با  شد.رگرسيونی به انتخاب الگوي مناسب اقدام هاي رگرسيونی، قبل از تخمين مدل

 ترابلويی يهرادر برابرر مردل داده یقريتلف يهرامر به انتخراب مردل دادهيل Fاستفاده از آزمون 

باشرد،  درصد 5 يداریمعناز سطح  کمترمر يل Fمقدار احتمال آماره  کهیدرصورتپرداخته شد. 
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 5از  يداریمعنرن صرورت اگرر سرطح ير اياست. در ل یمنتف یقيتلف يهااستفاده از روش داده

( افترهيميتعممر )يل Fمناسب است. آزمون  یقيتلف يهاباشد، استفاده از روش داده شتريب درصد

 برا تابلويی ونين رگرسييتع بيضر ايآ هک کندمی بوده و آزمون روش ن دوييب تعيبر ضر کیمت

ر يرخ اير اسرت یقيتلف یونين مدل رگرسييتع بيضر از تربارگ يداریمعن صورتبه ثابت اثرات

دو  نيريتع بين ضرريبر در داریمعنتفاوت  وجود انگريآزمون ب نيا 1H هي(. فرض2003 26،یافي)

 روش است.

 منظوربره انتخاب نشود، آزمون هاسمن تابلويی يهادر برابر داده یقيتلف يهااگر مدل داده

. جرام شرده اسرتان یاثرات تصرادفبا  تابلويی ياثرات ثابت در برابر الگوبا  تابلويی يانتخاب الگو

 یفل کرايردل ،باشد درصد 5 يداریمعناز سطح  کمترمقدار احتمال آماره هاسمن  کهیدرصورت

ا بر ترابلويی يد از الگرويربا هاهيفرضرآزمرون  يم و براياثرات ثابت نداربا  تابلويی يرد الگو يبرا

شرد، با شرتريب درصرد 5از  يداریمعنرن صورت اگرر سرطح ير ايم. در لياثرات ثابت استفاده کن

 یجرانبم عيرتوز يهاسرمن دارا مناسب است. آزمرون یاثرات تصادفبا  تابلويی ياستفاده از الگو

سرت. )تعرداد رگرسرورها( ا یحيتوضر يرهرايتعرداد متغ با برابر آن يبوده، درجات آزاد دو یخ

 يهراداده روش دو يب بررآورديدر ضررا داریمعنر وجرود تفراوت انگريرب آزمون نيا 1Hه يفرض

 ثرراتابرا  ترابلويی روش از 0H هيفرضر رشيپذ است. در صورت یتصادف و ثابت اثرات با تابلويی

، یافير) شرودیماسرتفاده  ثابت اثراتبا  تابلويیروش  از 1Hه يرش فرضيصورت پذ در و یتصادف

2003.) 
 

 پژوهش یرهای. متغ7

 ر مستقلی. متغ1-7

محاسربه  ياست که بررا 27رانیمد یاعتمادشیشاخص بر مستقل پژوهش حاضر، يمتغ

 و  2005ت، يرو تَ رييمالمنرد) شردل اسرتفاده يربه شررح ذ 28یاهیسرمامخارج ار يآن از مع

 ( 2010د و همکاران، يويد-بن ؛2008

ري گذانسبت سرمايه. اگر است دو وجهیاي يک متغير مخار  سرمايه :یاهیسرمامخارج 

صرورت  هرا منردر  درگذاريهاي ثابت و ساير سرمايه)خال  وجوه پرداختی براي خريد دارايی

انره ترر از ميهاي سال قبل در يک شررکت و در آن سرال، بريشگردش وجوه نقد( بر کل دارايی

ن نسبت مذکور در صنعت مربوط به آن شررکت باشرد، مقردار آن متغيرر در آن سرال و برراي آ

 .شده استفرض  0و در لير اين صورت  1شرکت خاص، برابر 
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 ر وابستهی. متغ2-7

 ت اس ليذ به شرحو  رانيمد ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايپن پژوهش يا ر وابستهيمتغ

مدل ) 29ت سوديريار مديسنجش آن از مع يبرا :یمال یگزارشگرت یفیکاهش ک -1

همکارن  نمازي و؛ گرديداستفاده  ((2005 30،و همکاران يکوتار ۀشدارائهجونا ) ۀشدليتعد

ت سود مديري سنجشتري براي تر و قوياين مدل، آزمون مناسب ( بر اين باورند که1390)

 باشد.می

ار يراز مع یحسابرسر يهانرهيهاسرنجش  برراي 31:یحسابرسژ یهانهیهزش یافزا -2

 کانردت يرفيک رودیمر. انتظرار شددر سال بعد استفاده  یحسابرس الاحمهحق یعيتم طبيلگار

 يرانِ برا برااليمرد يدارا يهاشررکتت سرود در يريمرد زيراداان يراز م یناشر یمال يگاارشگر

 .شود یحسابرس الاحمهحقش ي، منجر به افاازياد ياعتمادشيب

کراهش ارزش شررکت متعاقربِ  يريگانردازه منظوربره کاهش ارزش بازار شژرکت: -3

  ، از شراخزيراد ياعتمرادشيرانِ برا بيمد يدارا يهاشرکتدر  یمال يگاارشگر اندکت يفيک

 .شداستفاده  32حقوق صاحبان سهام يارزش بازار به ارزش دفتر ینسب

 انردکت يرفيمتعاقربِ ک 33یمرال یمحاسبه درمانردگ براي :یمال یش درماندگیافزا -4

 ۀشرردیبوم، از مرردل زيرراد ياعتمررادشيران بررا بيمررد يدارا يهاشرررکتدر  یمررال يگاارشررگر

 TK ميراان بيشرترِ کره در آن شرداسرتفاده  5( طبق فرمول شرماره 1393) یو تاتل یکردستان

  (1393، یو تاتل یکردستان( شرکت است )کمتر یمال ی)درماندگ شتريب یسالمت مال بيانگرِ

 

𝑇𝐾𝑖𝑡 = 0.626 (
𝑅𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
) + 0.137 (

𝑂𝐼𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
) + 0.679 (

𝑁𝐼𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
)

− 0.583 (
𝑇𝐿𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
)                                                                    (5) 

= 𝑇𝐾𝑖𝑡 شرکت  يبرا یمال یار معکوس درماندگيمعi یان سال ماليدر پا t. 

= 𝑅𝐸𝑖𝑡 شرکت  سود انباشته اانيمi یان سال ماليدر پا t. 

= 𝑇𝐴𝑖𝑡  شرکت  يهايیداراکلi یان سال ماليدر پا t. 

= 𝑂𝐼𝑖𝑡 شرکت  یاتياان سود عمليمi یان سال ماليدر پا t. 

= 𝑁𝐼𝑖𝑡 شرکت  اان سود خال يمi یان سال ماليدر پا t. 

= 𝑇𝐿𝑖𝑡  شرکت  يهایبدهکلi یان سال ماليدر پا t. 
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 یکنترل یرهایمتغ .3-7

 آيد.به شرحی است که در ادامه مین پژوهش يدر ا هشداستفاده یکنترل يرهايمتغ

  شد محاسبه 6ر به شرح فرمول شماره ين متغيا 34:یمال اهرم
 

LEVit =
TLit

TAit
                                                                                                    (6) 

 

= LEVit شرکت  یاهرم مالi یان سال ماليدر پا t. 

= TLit  شرکت  يهایبدهکلi یان سال ماليدر پا t. 

= TAit  شرکت  يهايیداراکلi یان سال ماليدر پا t. 

( 2015) 36نو و همکراراني( و فر2014) 35همچون اولسن و همکاران يیهاپژوهشدر  یاهرم مال

)برر  هاشررکتت سرود و عملکررد يريعوامل ماثر بر مد عنوانبه( 1395و همکاران ) يو خواجو

 جررهيدرنتو  یسررک حسابرسرري، ریاهرررم مررال شي. بررا افرراااندشررده یاسرراس ارزش بررازار( معرفرر

بررر اسرراس  رونيررازا ؛(2015)دوئلمررن و همکرراران،  ابررديیمش يافرراا یحسابرسرر الاحمررهحق

 ی( از اهررم مرال1395کبخرت و همکراران )ي( و ن1394و همکراران ) گانهيحسراس يهاپژوهش

 قروي یلاهرم ما يدارا يهاشرکت. شدا استفاده ين یحسابرس يهانهيهاماثر بر  یعامل عنوانبه

 رونيرزاا ؛(2014هستند )براومن،  سهامدارانن اعتباردهندگان و يب یندگينما يهاتعارض يدارا

 .دهدیم شيرا افاا هاشرکت یستگکورش و یمال یاحتمال درماندگ تواندیم یمال اهرم

 است  7ر به شرح فرمول شماره ين متغينحوه سنجش ا 37:اندازه شرکت
 

SIZEit = Ln(Sit)                                                                                                 (7) 
 

= SIZEit  اندازه شرکتi یان سال ماليدر پا t. 

= Ln(Sit) اان فروش شرکت يم یعيتم طبيلگارi یان سال ماليدر پا t. 

( و 2015نو و همکاران )ي( و فر2014همچون اولسن و همکاران ) يیهاپژوهشاندازه شرکت در 

)برر  هاشررکتت سرود و عملکررد يريعوامل ماثر برر مرد عنوانبه( 1395و همکاران ) يخواجو

( و 1394و همکراران ) گانهيحسراس يهراپژوهش. طبرق اسرت شده یبررساساس ارزش بازار( 

 یحسابرسر يهانرهيهامراثر برر  یعرامل عنوانبره( از اندازه شرکت 1395کبخت و همکاران )ين

 ،ترربارگ يهاشررکت یستگکورش و یمال یگر، احتمال درماندگيد ياز سو ؛استفاده شده است

 (.1394م، يقد يیو بنا يسجاد ؛1393ر و همکاران، ياست )دستگ کمتر
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 است  8ر به شرح فرمول شماره ين متغيا يريگاندازهنحوه  38:شرکت یسودآور
 

ROAit =
EBITit

TAit
                                                                                             (8) 

 

= ROAit شرکت  يسودآورi یان سال ماليدر پا t. 

= EBITit اتِ شرکت يسود قبل از بهره و مالi یان سال ماليدر پا t. 

= TAit  شرکت  يهايیداراکلi یان سال ماليدر پا t. 

نرو و همکراران ي( و فر2014همچرون اولسرن و همکراران ) يیهراپژوهششررکت در  يسودآور

ت سرود و عملکررد يريعوامرل مراثر برر مرد عنوانبره( 1395و همکراران ) ي( و خواجو2015)

کت شرر یسک حسابرسري، ريش سودآوري. با افاااندشده ی)بر اساس ارزش بازار( معرف هاشرکت

و  گانهيحسراس يهراپژوهشبرر اسراس  رونيرازا ؛(2006و همکراران،  39ي)هرا ابرديیمکاهش 

ر برمراثر  یعرامل وانعنبهشرکت  ي( از سودآور1395کبخت و همکاران )ي( و ن1394همکاران )

، سودآورتر يهاشرکت یستگکو ورش یمال ی. احتمال درماندگشداستفاده  یحسابرس يهانهيها

 (.1394م، يقد يیو بنا يسجاد؛ 1393ر و همکاران، ياست )دستگ کمتر

 ينقرد يهراانيجرار، از نسربت يرمع نيرا سنجشمنظور به 40:نسبت وجوه نقد عملیاتی

 و یالمر ی. احتمال درمانردگشدشرکت استفاده  يهايیدارابر کل  یاتيعمل يهاتيفعالاز  یناش

و ن در پژوهش بولريهمچن ؛است کمتر ،وجوه نقد عملياتی يباالنسبت  يهاشرکت یستگکورش

شده اسرت.  سود استفاده يماثر بر هموارساز یعامل عنوانبهر ين متغي( از ا1394) القاریحسنو 

زار و ارزش برا زيراداز نسربت  وجوه نقرد عمليراتی، يباالنسبت  يدارا يهاشرکت رودیمانتظار 

 برخوردار باشند. کمتري یحسابرس يهانهيها

 

 پژوهش یهادادهل ی. تحل8

 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص ی. بررس1-8

رات ييب تغيسه ضريارائه شده است. با مقا 2 نگارهپژوهش در  یکمّ يرهايمتغ یفيآمار توص

سراله يازدهدوره  یطر يرمجرازيوابسرته ل يرهراين( متغيانگيار بر ميانحراف معم ي)حاصل تقس

ر يسره برا سرايسرال بعرد در مقا یحسابرس يهانهيهاجه حاصل شده است که ين نتيپژوهش، ا

ثبرات و  جهيدرنتو  ترمکنسبتاً  یرات و پراکندگييب تغيضر ي، دارايرمجازيوابسته ل يرهايمتغ
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 يهانهيهاپرداخت  دهدیم نشان نکتهن يدوره پژوهش بوده است. ا یط يشتريبنسبتاً  يداريپا

 يهاشرکتاست که  ین در حاليبرخوردار بوده است. ا يکمتر يريپذنوساناان ياز م یحسابرس

 .اندداشتهبا هم  يري، تفاوت نسبتاً چشمگیمال یدرماندگ ازنظر شدهبررسی

کره  ميرسریمجه ين نتيدوره پژوهش، به ا یط یکنترل يرهايرات متغييب تغيسه ضريبا مقا

و  یگرات و پراکنردييرب تغيضرر نيکمترر ير اندازه شرکت دارايمذکور، متغ يرهاين متغيدر ب

 نيشرتريب يدارا نسبت وجوه نقد عملياتیر يو در مقابل، متغ يداريثبات و پا نيشتريب جهيدرنت

 ست.ادوره پژوهش بوده  یط يداريثبات و پا نيکمتر جهيدرنتو  یرات و پراکندگييب تغيضر

 یم مالمتوسط از اهر طوربهنمونه  يهاشرکتاز آن است که  یحاک یفي  آمار توصيگر نتايد

. انرددهبوبرخوردار  54/2( ين ارزش شرکت )نسبت ارزش بازار به ارزش دفتريانگيو م درصد 61

 بوده است. درصد 12و  درصد 17ب يبه ترت نسبت وجوه نقد عملياتیو  ين سودآوريانگيم

وهش دوره پرژ یط يرمجازيوابسته ل يرهاياز نرمال بودن متغ یحاک براجارک  آزمون ينتا

ه اسرت. برود درصرد 5از  شرتريبرها، ين متغيا يبرا 41براجارکمقدار احتمال آماره  چراکه ؛است

 یحرداقل مربعرات معمرول یونيرگرس يهامدل يهافرضشيپاز  یکير وابسته ينرمال بودن متغ

 مفهوم ندارد. يمجاز يرهايا نبودن متغينرمال بودن  یاست. بررس
 

 پژوهش یکمّ یرهایمتغ یفی. آمار توص2 نگاره
 ارهايمع

 رهايمتغ
 ممينيم مميماکا انهيم نيانگيم تعداد

انحراف 

 اريمع

ب يضر

 راتييتغ

آماره 

 براجارک

احتمال 

 براجارک

 EM 847 002/0- 002/0- 70/0 56/0- 003/0 50/1- 16/2 34/0 ت سوديريمد

سال بعد  یحسابرس يهانهيها

FEE 
847 39/6 30/6 61/9 93/2 97/0 15/0 23/2 33/0 

 MTB 847 54/2 66/2 21/13 34/0- 43/2 96/0 64/2 27/0نسبت ارزش بازار سال بعد 

 DIS 847 18/0- 21/0- 86/0 84/0- 33/0 83/1- 91/3 14/0 یمال یدرماندگ

 LEV 847 61/0 63/0 94/0 03/0 21/0 34/0 8/33 00/0 یاهرم مال

 SIZE 847 03/13 01/13 05/18 90/8 39/1 11/0 3/43 00/0اندازه شرکت 

 ROA 847 17/0 15/0 72/0 43/0- 14/0 82/0 3/167 00/0شرکت  يسودآور

 CFO 847 12/0 10/0 81/0 41/0- 13/0 08/1 3/387 00/0 نسبت وجوه نقد عملياتی

 

اسرت  یک  حراينتا ارائه شده است. 3 نگارهپژوهش در  یفيک يرهايمتغ یع فراوانيتوز نگاره

-سرال 419) شردهبررسی يهاشررکت-سال درصد 49، در ياهيسرماار مخار  يکه بر اساس مع

 .اندبوده، برخوردار ازحدشيبران از اعتماد يشرکت(، مد
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 پژوهش یفیک یرهایمتغ یفی. آمار توص3 نگاره

 ینسب یفراوان شرکت(-مطلق )سال یفراوان رينام متغ

 MO 419 49/0( ياهيسرماران )مخار  يمد ياعتمادشيب
 

 پژوهش یهاهیفرضآزمون  .2-8

ده پرداختره شر یونيرگرسر يهامدل يمناسب برا ي، به انتخاب الگوهاهيفرضقبل از آزمون 

لرذا  ؛درصد اسرت 5 يداریمعناز سطح  کمترمر در تمام حاالت يل Fاست. مقدار احتمال آماره 

قدار ن ميهمچن ؛است یمنتف یقيتلف يهاپژوهش، استفاده از روش داده يهاهيفرضآزمون  يبرا

 رونيرزاا ؛بوده است درصد 5 يداریمعناز سطح  کمترا در تمام حاالت ياحتمال آماره هاسمن ن

 يپرژوهش از الگرو يهاهيفرضرآزمون  ياثرات ثابت وجود ندارد و برا يرد الگو يبرا یل کافيدل

رگرسريونی  يهامردل نگارهليمر و هاسمن در ذيل  F يهاآزموننتاي   .شداثرات ثابت استفاده 

 ارائه شده است.

 ياعتمرادشيار بريرمع عنوانبه ياهيسرمار مخار  ياثرات ثابتِ تأث تابلويی با یونيمدل رگرس

  يارائره شرده اسرت. نترا 4 نگرارهدر  هاشررکتت سرود در سرطح کرل يرياان مديران بر ميمد

ثبرت ت سود، ميرياان مديران بر ميمد ياعتمادشير بيتأث دهدیمنشان  4 نگارهدر  شدهحاصل

 دهردیمن موضرو  نشران ير. ااسرت داریمعنرt (0000/0 )( و با توجه به احتمال آمراره 11/0)

 ياعتمرادشي، بگريدانيببرهم دارد. ير مسرتقيت سود، ترأثيريمد اانيران بر ميمد ياعتمادشيب

ت سرود يريش مرديق افررايراز طر هاشررکت یمرال يت گاارشرگريفيران منجر به کاهش کيمد

 .شودمی

 داریمعنو  یت سود، منفيرياان مديبر م نسبت وجوه نقد عملياتیر يتأث دهدیم  نشان ينتا

 دهردیمنشران  نکترهن ير. ااسرت داریمعنرت سود، مثبرت و يريشرکت بر مد ير سودآوريو تأث

. کنندیمت سود يري، کمتر اقدام به مدیاتيان وجوه نقد عمليجر يسطوح باال يدارا يهاشرکت

  ياسرت. نترا ترشريب، یسودآور بورسر يهاشرکتت سود در يرياان مدياست که م ین در حاليا

بروده و برا توجره بره آمراره  داریمعنر یمدل در حالرت کلر دهدیما نشان ين Fمربوط به آماره 

ن يريب تعي  مربوط به ضرياست. عالوه بر آن، نتا یمشکل خودهمبستگ بدونواتسون، -نيدورب

ت يرياان مرديررات مييراز تغدرصد  1/69در کل دوره پژوهش، حدود  دهدیمنشان  شدهليتعد

 ژهيوبره ،یکنترلر يرهرايران و متغيمرد ياعتمرادشير بيتحت ترأث هاشرکتسود در سطح کل 
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از نرمرال  یحراک براجرارک  آماره يشرکت بوده است. نتا يو سودآور نسبت وجوه نقد عملياتی

 ياعتمرادشير بيبرودن ترأث داریمعنراست. با توجه به مثبرت و  یونيرگرس يهاماندهیباقبودن 

 .شودیمد ييه اول پژوهش تأيت سود، فرضيرياان مديران بر ميمد

 

 ت سودیریزان مدیران بر میمد یاعتمادشیر بی. تأث4 نگاره

 هاآماره                                     

 رهايمتغ

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره  یونيب رگرسيضرا

 C 01/0- 12/0- 9026/0مقدار ثابت 

 MO 11/0 83/3 0000/0( ياهيسرماران )مخار  يمد ياعتمادشيب

 LEV 02/0 93/0 3509/0 یاهرم مال

 SIZE 003/0 09/0 9297/0اندازه شرکت 

 ROA 62/0 29/22 0000/0شرکت  يسودآور

 CFO 97/0- 54/4- 0000/0 نسبت وجوه نقد عملياتی

ب يضر

 نييتع

ن ييب تعيضر

 شدهليتعد
 براجارکمقدار 

 هاماندهیباق
 براجارکاحتمال 

 هاماندهیباق
احتمال آماره 

F 
-نيآماره دورب

 واتسون

721/0 691/0 940/3 139/0 0000/0 897/1 

 آزمون هاسمن ليمر Fآزمون 

 احتمال درجه آزادي دويکامقدار  احتمال درجه آزادي Fمقدار 

 0000/0 5 31/300 0000/0 (76و  765) 95/3

 

ت يريران در مرديمرد ياعتمرادشيب یر اثر تعاملياثرات ثابتِ تأث تابلويی با یونيمدل رگرس

  نشران يارائه شده اسرت. نترا 5 نگارهدر  هاشرکتل ين قبيا یآت یحسابرس يهانهيهاسود بر 

، هاشررکت یآت یحسابرس يهانهيهات سود بر يريدر مد ياعتمادشيب یر اثر تعامليتأث دهدیم

 دهردیمنشران  نکترهن ي. ااست داریمعنt (0004/0 )( و با توجه به احتمال آماره 31/0مثبت )

ران برا اعتمراد يمد يدارا يهاشرکت( در یمال يت گاارشگريفيت سود )کاهش کيريش مديافاا

  ي. نترامری شرود هاشررکتل يرن قبيرا یآتر یحسابرس يهانهيهاش ي، منجر به افااازحدشيب

و  داریمعنر، مثبرت و یآتر یحسابرسر يهانهيهار اندازه شرکت بر يتأث دهدیمن نشان يهمچن

ن ير. ااسرت داریمعنرو  ی، منفیآت یحسابرس يهانهيهاشرکت بر  يو سودآور یر اهرم ماليتأث

 يرياان چشرمگير، بره میبارگ بورس يهاشرکت یآت یحسابرس يهانهيها دهدیمنشان  نکته
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 يدارا يهاشررکتن در يسودآور و همچنر يهاشرکتاست که در  ین در حاليبوده است. ا زياد

 کمتر بوده است. ياعمده طوربه یحسابرس يهانهيهاه، يدر ساختار سرما یبده يسطح باال

 5/67در کل دوره پژوهش، حردود  دهدیمنشان  شدهليتعدن ييب تعي  مربوط به ضرينتا

 ياعتمرادشيب یر اثرر تعرامليتحرت ترأث هاشررکت یآت یحسابرس يهانهيهارات يياز تغدرصد 

برا  بروده اسرت. وجوه نقرد عمليراتی نسبت جابه ،یکنترل يرهايت سود و متغيريران در مديمد

برر  ت سروديريران در مرديمرد ياعتمرادشيب یر اثر تعرامليبودن تأث داریمعنتوجه به مثبت و 

 .شودیمد ييتأ همه دوم پژوهش ي، فرضهاشرکت یآت یحسابرس يهانهيها

 

 یتآ یحسابرس یهانهیهزت سود بر یریران در مدیمد یاعتمادشیب یر اثر تعاملی. تأث5 نگاره

 هاآماره                       

 رهايمتغ

ب يضرا

 یونيرگرس

 tاحتمال آماره  tمقدار آماره 

 C 25/1- 61/2- 0091/0مقدار ثابت 

 MO 47/0 21/10 0000/0ران يمد ياعتمادشيب

 EM 13/0 42/0 6749/0 ت سوديريمد

 MO*EM 31/0 62/3 0004/0ت سود يريران در مديمد ياعتمادشيب

 LEV 52/0- 89/2- 0039/0 یاهرم مال

 SIZE 63/0 23/18 0000/0اندازه شرکت 

 ROA 55/1- 67/5- 0000/0شرکت  يسودآور

 CFO 03/0 08/0 9365/0 نسبت وجوه نقد عملياتی

ب يضر

 نييتع

ن ييب تعيضر

 شدهليتعد
 براجارکمقدار 

 هاماندهیباق
 براجارکاحتمال 

 هاماندهیباق
احتمال آماره 

F 
-نيآماره دورب

 واتسون

707/0 675/0 937/3 140/0 0000/0 931/1 

 آزمون هاسمن ليمر Fآزمون 

 احتمال درجه آزادي دويکامقدار  احتمال درجه آزادي Fمقدار 

 0174/0 7 99/16 0000/0 (76و  763) 06/10

ت يريدر مردران يمرد ياعتمرادشيب یر اثر تعاملياثرات ثابتِ تأث تابلويی با یونيمدل رگرس

 6 نگرارهدر  شرده  حاصليارائه شده است. نتا 6 نگارهدر  هاشرکتل ين قبيا یسود بر ارزش آت

ل يرن قبيرا یت سود بر ارزش آتريريران در مديمد ياعتمادشيب یر اثر تعامليتأث دهدیمنشان 
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ن مطلرب ير. ااسرت داریمعنرt (0089/0 )( و با توجه به احتمال آماره -31/0) ی، منفهاشرکت

، منجرر بره ازحدشيبران با اعتماد يمد يدارا يهاشرکتت سود در يريش مديافاا دهدیمنشان 

و  یر اهررم مراليتأث دهدیمن نشان ي  همچني. نتاشودمی هاشرکتل ين قبيا یکاهش ارزش آت

در  دهردیمنشران  نکترهن ير. ااسرت داریمعنر، مثبرت و هاشررکت یاندازه شرکت بر ارزش آت

برارگ  يهاشررکتن در يه و همچنريدر سراختار سررما یبرده يسطح براال يدارا يهاشرکت

 بوده است. شتريب ياعمده طوربه، ارزش شرکت یبورس

 7/33در کل دوره پژوهش، حردود  دهدیمنشان  شدهليتعدن ييب تعي  مربوط به ضرينتا

ت يريران در مرديمرد يعتماداشيب یر اثر تعامليتحت تأث هاشرکت یرات ارزش آتيياز تغدرصد 

و  ینفرمو اندازه شررکت بروده اسرت. برا توجره بره  یاهرم مال ژهيوبه ،یکنترل يرهايسود و متغ

، هاکتشرر یت سود بر ارزش آتريريران در مديمد ياعتمادشيب یر اثر تعامليبودن تأث داریمعن

 .شودیمد ييا تأيه سوم پژوهش نيفرض

 

 هاشرکت یت سود بر ارزش آتیریدر مد یاعتمادشیب یر اثر تعاملی. تأث6 نگاره

 هاآماره                                         

 رهايمتغ

ب يضرا

 یونيرگرس
مقدار آماره 

t 

احتمال آماره 

t 

 C 05/2- 20/1- 2313/0مقدار ثابت 

 MO 05/0 33/0 7385/0ران يمد ياعتمادشيب

 EM 17/0- 16/0- 8764/0 ت سوديريمد

 MO*EM 31/0- 79/2- 0089/0ت سود يريران در مديمد ياعتمادشيب

 LEV 26/2 49/3 0005/0 یاهرم مال

 SIZE 26/0 07/2 0389/0اندازه شرکت 

 ROA 15/1- 17/1- 2422/0شرکت  يسودآور

 CFO 41/0 36/0 7216/0 نسبت وجوه نقد عملياتی

ب يضر

 نييتع

ن ييب تعيضر

 شدهليتعد
 براجارکمقدار 

 هاماندهیباق
 براجارکاحتمال 

 هاماندهیباق
احتمال 

 Fآماره 
-نيآماره دورب

 واتسون

402/0 337/0 741/3 154/0 0000/0 699/1 

 آزمون هاسمن ليمر Fآزمون 

 احتمال درجه آزادي دويکامقدار  احتمال درجه آزادي Fمقدار 

 0000/0 7 80/58 0000/0 (76و  763) 25/5
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ت يريران در مرديمرد ياعتمرادشيب یر اثر تعاملياثرات ثابتِ تأث تابلويی با یونيمدل رگرس

  يارائره شرده اسرت. نترا 7 نگرارهدر  هاشرکتل ين قبيا یمال یار معکوس درماندگيسود بر مع

ار معکروس يرت سرود برر معيريران در مرديمرد ياعتمرادشيب یر اثرر تعرامليتأث دهدیمنشان 

 tبرا توجره بره احتمرال آمراره  یولر اسرت؛ (-15/0) ی، منفهاشرکتل ين قبيا یمال یدرماندگ

ت يفيت سود )کاهش کيرياان مديش ميافاا دهدیمنشان  نکتهن ي. استين داریمعن( 0999/0)

 یش درمانردگي، منجر به افرااازحدشيبران با اعتماد يمد يدارا يهاشرکت( در یمال يگاارشگر

 .شودنمی هاشرکتل ين قبيا یمال

س ار معکرويربر مع نسبت وجوه نقد عملياتیشرکت و  ير سودآوريتأث دهدیم  نشان ينتا

کروس ار معيربرر مع یر اهررم مراليو در مقابرل، ترأث داریمعن، مثبت و هاشرکت یمال یدرماندگ

 يهاشررکتدر  دهردیمن موضرو  نشران ير. ااست داریمعنو  ی، منفهاشرکت یمال یدرماندگ

 طوربره یمرال یاان درمانردگير، میاتيرنقرد عملزيراد  انيرو جر يسرودآور يسطوح براال يدارا

 در سراختارزيراد  یبرده يدارا يهاشررکتاست که در  ین در حاليبوده است. ا کم يريچشمگ

ر ينبرودن ترأث داریمعنبوده است. با توجه به  زياد ياعمده طوربه یمال یاان درماندگيه، ميسرما

د ييره چهرارم پرژوهش تأي، فرضریمرال یسود بر درمانردگت يريدر مد ياعتمادشيب یاثر تعامل

 .شودینم

 

 هاشرکت یمال یت سود بر درماندگیریدر مد یاعتمادشیب یر اثر تعاملی. تأث7 نگاره

 هاآماره              

 رهايمتغ

ب يضرا

 یونيرگرس

مقدار 

 tآماره 

احتمال 

 tآماره 

 C 15/0 07/1 2831/0مقدار ثابت 

 MO 01/0- 88/0- 3810/0ران يمد ياعتمادشيب

 EM 14/0 57/1 1178/0 ت سوديريمد

 MO*EM 15/0- 65/1- 0999/0ت سود يريران در مديمد ياعتمادشيب

 LEV 49/0- 46/9- 0000/0 یاهرم مال

 SIZE 01/0- 26/1- 2097/0اندازه شرکت 

 ROA 63/0 97/7 0000/0شرکت  يسودآور

 CFO 27/0 87/2 0043/0 ينقد انيد جريت توليظرف

آماره احتمال  براجارکاحتمال  براجارکمقدار ن ييب تعيضرب يضر
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-نيدورب Fآماره  هاماندهیباق هاماندهیباق شدهليتعد نييتع

 واتسون

784/0 761/0 649/3 161/0 0000/0 824/1 

 آزمون هاسمن ليمر Fآزمون 

 احتمال درجه آزادي دويکامقدار  احتمال درجه آزادي Fمقدار 

 0000/0 7 73/158 0000/0 (76و  763) 74/3

 

 یریگجهینت. بحث و 9

 يهاشرررکتران در يمررد ياعتمررادشيب ياقتصرراد يامرردهايپ ین پررژوهش برره بررسرريرردر ا

پرداخترره شررد.  1385-1395 یدوره زمرران یدر بررورس اوراق بهررادار تهررران طرر شرردهرفتهيپذ

 یحسابرسر يهانرهيهاو برر  ت سوديريران بر مديمد ياعتمادشياست ب ی  حاکينتا یطورکلبه

رزش ن بر نسربت ايهمچن دارد؛ داریمعنر مثبت و ي، تأثیمال يت گاارشگريفيمتعاقب کاهش ک

ن يردارد. ا داریمعنرو  یر منفي، تأثیمال يت گاارشگريفيمتعاقب کاهش ک يبازار به ارزش دفتر

ت يرفيران و کراهشِ کيمد ياعتمادشي، مستقل از بهاشرکت یمال یاست که درماندگ یدر حال

ت يررفيکرراهش ک بررا رانيمررد ياعتمررادشيب، گريدانيببرره متعاقررب آن اسررت. یمررال يگاارشرگر

خويش(  نانهيبخوش يهاینيبشيپ)از طريق مديريت سود و در راستاي تحقق  یمال يگاارشگر

 يارزش دفتررنسربت ارزش برازار بره و همچنين کاهش  یحسابرس يهانهيها ه افاايشب منجر

؛ شودنمی هاشرکتاين قبيل  یمال یدرماندگمنجر به  تيدرنها؛ ولی شودمی بورسی يهاشرکت

 ی ندارد.پپيامدهاي منفی زياد، افاايش درماندگی مالی در  رلمیعلي مديران، اعتمادبيش يعنی

ق يراز طر یمرال يت گاارشرگريرفيران برر کراهش کيمرد ياعتمادشير بي  در مورد تأثينتا

(، بولرو 2014باومن ) یقبل يهاپژوهش  يبا نتا راستاهم يتا حدود ت سوديرياان مديش ميافاا

( اسررت؛ 1397و همکرراران ) ی( و عباسرر1395اران )کررو هم ي(، خواجررو1394) القاریحسررنو 

و  يبره هموارسراز ، اقردامیران منطقرياز مد شتريب فته،يو خودش نيبخوش رانيمد کهيطوربه

 است. پايين یمال يت گاارشگريفي، کهاشرکتل ين قبيو در ا کنندیمسود  تيريمد

ران يبرا مرد يهاشررکتدر  یحسابرسر الاحمرهحقو  هانرهيهاش ي  در رابطه برا افرااينتا

 یمرال يت گاارشرگريفياد( و متعاقبِ کاهش کيز ینيبخوشو  نفساعتمادبه يفته )دارايخودش

شرنان و همکراران يکر یقبلر يهراپژوهش  يبرا نترا راستاهم يتا حدودها شرکتل ين قبيدر ا
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مشرابه برا  اسرت؛ همچنرين( 1395کبخت و همکاران )ي( و ن2004(، بدارد و جانستون )2012)

بره  را یمال يگاارشگر کسي( است که حسابرسان ر1394و همکاران ) گانهيحساسدگاه ين ديا

اهش کر يو در راسرتا کرردهبررآورد  ازحردشيبران، يمرد ياعتمادشيب یتيشخص یژگيو ليدل

 .کنندیممطالبه  يشتريب الاحمهحقشف، ک عدم کسير

 شيافراا از یناش یمال يت گاارشگريفي  در مورد کاهش ارزش بازار به دنبالِ کاهشِ کينتا

  يترانموافرق برا  يترا حردود ازحردشيباعتمراد  يران دارايت سود در رابطه با مديرياان مديم

، تيريدر مرد ازحردشيباعتمراد  یژگريو نکهيابر  ی( است، مبن2014)م و همکاران کيپژوهش 

 .دهدیمش يافاا را سهام متيق سقوط احتمال

ن )از امرد متعاقرب آيران و پيمرد ياعتمادشيب نداشتن ريدر رابطه با تأث شده  حاصلينتا

  يامخرالف برا نتر يتا حدودها شرکت یمال ی( بر درماندگیمال يت گاارشگريفيل کاهش کيقب

 ( است.1393ر و همکاران )يدستگ یپژوهش قبل

و  راسرتاهم، یمرال یشرکت بر درماندگ يسودآور یر منفيدر رابطه با تأث شده  حاصلينتا

م يقرد يیو بنرا ي( و سجاد1393ر و همکاران )يل دستگياز قب یقبل يهاپژوهش  يمشابه با نتا

برر  نسبت وجروه نقرد عمليراتی یر منفيدر مورد تأث آمدهدستبه  ين نتايهمچن ؛( است1394)

  يست. نترا( ا1394) القاریحسنبولو و  ی  پژوهش قبليو مشابه با نتا راستاهم ،یمال یدرماندگ

( و 2014ن )  پرژوهش براومي، مشابه با نترایمال یبر درماندگ یر مثبت اهرم ماليدر رابطه با تأث

 ( است.1393) یو تاتل یکردستان یبا مدل بوم راستاهم

 

 هاشنهادیپ. 10

 ر را ارائه داد يز يهاشنهاديپ توانیمن پژوهش ي  ايبا توجه به نتا

 قيراز طر یمرال يت گاارشرگريرفيران بر کاهش کيمد ياعتمادشير بيبا توجه به تأث -1

 يران برا سرطح برااليمرد يدارا يهاشررکتدر  رسردیمت سود، بره نظرر يرياان مديش ميافاا

از  کنندگاناسرتفادهبه  رونيازا ؛است کمتر یمال يت گاارشگريفي، کنفساعتمادبهو  ینيبخوش

ران و بره سرهامدا ژهيوبره ،در بورس اوراق بهرادار تهرران شدهرفتهيپذ يهاشرکت یاطالعات مال

 يريگميتصرم منظوربره یبورسر يهاشررکت یابيدر ارز شودیمشنهاد يپ ،اعتباردهندگان بالقوه

 یتيشخص يهایژگيو، یاطالعات مال یمذکور، عالوه بر بررس يهاشرکتدر  يگذارهيسرما براي

 ا مدنظر قرار دهند.يآنان را ن ياعتمادشيل بياز قب هاشرکتران يمد
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 و یحسابرسر يهانرهيهاش يران برر افراايمد ياعتمادشيم بير مستقيبا توجه به تأث -2

 يهاشررکتدر  رسردیم، به نظرر یمال يت گاارشگريفيکاهش ارزش شرکت متعاقبِ کاهش ک

، یمرال يرت گاارشگيفين بودن کيي، عالوه بر پازياد نفساعتمادبهو  ینيبخوشران با يمد يدارا

برره  رونيررازا ؛اسررت انرردک يريچشررمگ طوربررهو ارزش شرررکت  زيرراد یحسابرسرر يهانررهيها

 ژهيوبره ،ندر بورس اوراق بهادار تهررا شدهرفتهيپذ يهاشرکت یاز اطالعات مال کنندگاناستفاده

 براي يريگميتصم منظوربه یبورس يهاشرکت یابيدر ارز شودیمشنهاد يپ ،به سهامداران بالقوه

 یتيشخصر يهرایژگيوو  یاطالعرات مرال یمذکور، عالوه بر بررس يهاشرکتدر  يگذارهيسرما

 يهانررهيهاش يل افرراايرراز قب یمررال يت گاارشررگريررفيمتعاقرربِ کرراهش ک يامرردهايران، پيمررد

 . کنند یبررسا يو کاهش ارزش شرکت را ن یحسابرس

  شودیمشنهاد يپ یآت يهاپژوهش برايا ير نيز هايبررسی

، رهيمردئتيه رموظرفيل يل نسربت اعضراياز قب ،یکنترل يهاسميمکانر يتأث یبررس -1

 ؛رانيمد ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايپ يو ... بر رو یته حسابرسيکم

 ؛یع مختلف بورسيدر سطوح صنا ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايپ یبررس -2

ا سه بيدر مقا دهانيز يهاشرکتران در يمد ياعتمادشيب ياقتصاد يامدهايپ یبررس -3

 ؛سودده يهاشرکت

 يامردهايپ یران در بررسريمرد ياعتمرادشيسرنجش ب يارهراير معياستفاده از سرا -4

 ران.يمد ياعتمادشيب ياقتصاد

 

 پژوهش یهاتیمحدود. 11

در  ینره حسابرسريبره هانداشرتن  یدسترسعمده پژوهش حاضر،  يهاتيمحدود ازجمله

( نهرايی شردهمطالعهبورسی بود که منجر به کاهش حجم نمونه )جامعره  يهاشرکتتعدادي از 

، از ي مديراناعتمادبيشبراي سنجش  ياهيسرمامخار   ير مجازيمتغهمچنين استفاده از  شد؛

ت؛ مديران برخوردار نيس تکتکي اعتمادبيشمياان قدرت تفکيک و تمايا براي سنجش دقيق 

ا تر صرنعت -در قالرب سرال ياهيسرماسنجش مخار  اثر اين محدوديت، از طريق  نکهيباوجودا

 حدودي کاهش يافته است.
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 الف. فارسی

، ماطمينانی مديران و ريسک سقوط قيمرت سرهابيش. (1397بشکوه، مهدي و کشاورز، فاطمه )

 .217-192 (،2) 6 ،یمال تيريمد راهبرد فصلنامه

 يرسرازت برر هموايريمد ینانياطمشير بيتأث یبررس. (1394، مسعود )القاریحسنبولو، قاسم و 

 ،(21) 6 ،يحسرابدار دانشدر بورس اوراق بهادار تهران،  شدهرفتهيپذ يهاشرکتسود در 

31 -53. 

و  تيريمرد ینرانياطمشيب. (1394القار، مسعود و مرفرو ، محمرد )يگانه، يحيی؛ حسنیحساس

 .384-363(، 3)22ی، و حسابرس يحسابدار يهایبررس، یحسابرس الاحمهحق

ر يتررأث .(1395شرريرازي، فرررزاد )و گرامرری  اصررغرخواجرروي، شررکراله؛ دهقررانی سررعدي، علرری
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 يحسرابدار يهاشررفتيپ يمجلره، یرد مرالکو عمل ت سوديريران بر مديمد یفتگيخودش

 .149-123 (،2) 8، رازيدانشگاه ش

 ازحردشيب نفساعتمادبرهر يتأث .(1393دستگير، محسن؛ ميرکی، فااد و کاظمی نوري، سپيده )

 .51-37 (،2) 1ي، حسابدار يهایبررس، یمال یبرآشفتگران ارشد يمد

، يحسرابدار يکارو محافظرهت يريمرد ینانياطمشيب .(1393مهناز ) ،يژه و مالنظريرامشه، من

 .79-55 ،(16) 5، يدانش حسابدار

ي مرديران برر اعتمادبيشثير أبررسی ت .(1396رضازاده، جواد؛ محمدي، محمد و عظيمی، الهه )

، شرده در برورس اوراق بهرادار تهررانهراي پذيرفتهشررکت هراي داخلری درضعف کنترل

 .233-221 ، (2) 24ي،حسابدار و تيريمد در ديجد يهاپژوهش

 یمال یبر درماندگ افاودهارزشر يتأث یبررس .(1394) ميرح ،ميقد ین و بنابيد حسي، سيسجاد

 .25-5 ،(61) 15، یدانش حسابرستهران،  بهادار اوراق بورس در شدهرفتهيپذ يهاشرکت

  هيراروم، 1چ ،یپرژوهش در علروم انسران یعملر يهراروش ،(1380رمحمد )ي، مزادهد عباسيس

 .هيارومدانشگاه 

 ینرانياطمشيبر يترأث یبررس .(1397و معروف، مرتضی ) فرد، حميدرضاعباسی، ابراهيم؛ وکيلی

دانرش در برورس تهرران،  یشررط يکارمحافظرهو  یمرال يت گاارشرگريفيبر ک یتيريمد

 .205-193 ،(25) 7، تيريمد یو حسابرس يحسابدار

 یورشکسرتگ يهامردل ینريبشيپتروان  یابيرارز .(1393د )ي، رشری، لالمرضا و تاتلیکردستان

 .51-70 ،(55) 14، یدانش حسابرس(، شدهليتعده و ياول يهامدلسه ي)مقا

 هارائرد يرت و تجديريمرد ياعتمرادشيب .(1396ن )ي، محمدحسریان آرانريري، جواد و قديمراد

 يحسرابدار يهاشررفتيپ مجلرهاز بورس اوراق بهرادار تهرران،  ي  شواهدیمال يهاصورت

 .192-169(، 1) 9 راز،يدانشگاه ش

ت يرفيک نيرابطره بر یبررس. (1390سعيد ) ،بايايدي، انور و جبارزاده کنگرلويینمازي، محمد؛ 

ات قيتحقدر بورس اوراق بهادار تهران،  شدهرفتهيپذ يهاشرکتت سود يريو مد یحسابرس

 .18-1 ،(9) 3 ،یو حسابرس يحسابدار

 ياعتمرادشير بيترأث یبررسر .(1395زاده، مهدي و کلهر، کرورش )نيکبخت، محمدرضا؛ شعبان

 ,راندر بورس اوراق بهادار تهر شدهرفتهيپذ يهاشرکتدر  یحسابرس الاحمهحقران بر يمد

 .189-171 (،1)2ي، حسابدار و تيريمد مطالعات فصلنامه
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