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 چکيده
 شود. حسابرسان یم یمال ینو تام گذاری یهسرما یبرا تر یتهاجم های گیری یممنجر به تصم یریتیاز حد مد یشاعتماد ب

برسند که  یجهنت یناست و به ا یریتیمد یتدهنده صالح نشان یریتیاز حد مد یشممکن است متقاعد شوند که اعتماد ب
 یبه مدت معقول کاف یتادامه فعال یبرا یشرکت مشتر ییدر مورد توانا یاساس یدغلبه بر ترد یبرا یریتمد یها برنامه
رو هدف  یناز ا. ندارند یکسانی یها ییتوانا یشههم« رسند یبه نظر م»از حد اعتماد به نفس  یشکه ب . مدیرانیاست

شده در  یرفتهپذ یاه شرکت یبر گزارش و گردش حسابرس یریتیمد ییاز حد و توانا یشاعتماد ب یرتاث یبررس یقتحق ینا
و داده  یکلجست یونشرکت و رگرس 581با نمونه مشتمل بر  5911تا  5941 یها سال ینبورس اوراق بهادار تهران ب

بر گزارش و گردش  یراز حد مد یشنشان داد اعتماد ب یقتحق یجکه نتا شدها پرداخته  یهبه آزمون فرض یبیترک یها
با گزارش و گردش  یرمد ییکه توانا یدمشاهده گرد یقتحق یجنتا یگردارد و در د یمعکوس ومعنادار یرتأث یحسابرس
 دارد. یو معنادار یممستق یرتأث یحسابرس

 از حد مدیریتی، توانایی مدیریتی، گزارش حسابرس، گردش حسابرس. کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
چگونه  نکهیا یصاحبکار است، بررس تیریحسابرسان و مد نیاز تعامالت ب یشامل مجموعه ا یکه حسابرس ییاز آنجا

 دگاهیبر د تواند یم یتیریمد یها یژگیکه و دهد ینشان م شواهد بگذارد، مهم است. ریتأث یتواند بر حسابرس یم تیریمد
دهد.  شیرا افزا یمشتر تیریحسابرسان و مد نیتضاد ب نیبگذارد و همچن ریتأث تشرک یحسابرسان در مورد عملکرد آت

نشان  یواکنش منف رانیاز حد اعتماد مد شیب یگذار هیسرما یها میاند که بازار به تصم ( نشان داده8118) تیو ت ریمالمند
را مشاهده  رانیمد ماًیمستق توانند ینم، کنند یابیگرفته شده را ارز یینها ماتیتصم توانند یفقط م گذاران هیسرما دهد، یم

که آنها به طور روزانه با آنها در تعامل  یمشتر تیریتر در مورد مد قیدق اطالعاتتوانند  یم برسانکنند. در مقابل، حسا
از حد را  شیو هم اعتماد ب یتیریمد ییتوانند هم توانا یدهد که حسابرسان م ینشان م جیبه دست آورند. نتا ،هستند

 یرانیباال مورد بحث قرار گرفت، مدخود بگنجانند.همانطور که در  یها را در نظرات حسابرس یژگیو نیکنند و ا یابیارز
و  نشان دهند. چن ندهینسبت به آ یا نانهیب خوش یریدارند که سوگ لیتما رسند یاز حد اعتماد به نفس به نظر م شیکه ب

کمتر احتمال دارد که  رانیمد ریاز حد نسبت به سا شیبا اعتماد به نفس ب رانی( مشاهده کردند که مد8151)همکاران 
دهند.  رییتغ شان ینیب منتسب به خوش ینیب شیپ یخود را پس از مواجهه با خطاها نانهیب سود خوش ینیب شیپ یرفتارها

 افتیپس از در یخود را حت نانهیدارند تعصب خوش ب لیاز حد تما شیبا اعتماد به نفس ب رانیدهد که مد ینشان م نیا
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 ت،یو حسابرس پس از صدور نظر تداوم فعال تیریمد نیمعتقدم که تعارض ب نم ن،یحفظ کنند. بنابرا یبازخورد اصالح
حسابرس توسط صاحبکار  یاحتمال برکنار نیو بنابرا شود یم دیاز حد مطمئن باشد، تشد شیظاهراً ب تیریکه مد یزمان

شواهد  یاز منابع اصل یکی یمشتر تیریمد رایدارند ز رانیمد ییتوانا یابیارز یبرا ییها زهیحسابرسان انگ است. شتریب
برخی از ندارند.  یکسانی یها ییتوانا شهیهم« رسند یبه نظر م»از حد اعتماد به نفس  شیکه ب یرانیمد. است یحسابرس

 میتوان به دو گروه تقس یاز حد اعتماد به نفس دارند را م شیکه به ظاهر ب یکنند که چگونه افراد یبحث ممحققان 
 یدرست یریگ جهیدارند، نت اریکه در اخت یهستند که با استفاده از اطالعات یزیب یمنطق یها یآنها به روز رسان نیکرد. اول

از حد خوش  شیب یریخود سوگ یها ییتوانا یابیهستند که هنگام ارز یدوم کسان .رندیگ یخود م یها ییدر مورد توانا
با  کینزد یرابطه کار کیکنند و  یخود م انیمشتر یابیرا صرف ارز یزمان قابل توجه یدارند. حسابرسان خارج نانهیب

حساس هستند  یحسابرس شواهد نانیاطم تیکه حسابرسان به قابل ییاز آنجا ن،یکنند. عالوه بر ا یم جادیارشد ا تیریمد
اطالعات ارائه شده  یابیرا در هنگام ارز ریمد یستگیشواهد است، حسابرسان شا یاز منابع اصل یکیصاحبکار  تیریو مد

 (.5449 رست،ی)ه رندیگ یدر نظر م یتوسط مشتر
 ای یو احتمال تداوم نظرات، رابطه منف یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیوجود دارد که ب زیاحتمال ن نیا گر،ید یاز سو
اتخاذ شده توسط  یتهاجم ماتیشرکت قبالً منعکس کننده تصم یها یژگیوجود نداشته باشد. اوالً، اگر و یمعنادار

اعتماد  یشیاثر افزا چیشود، ممکن است ه یسک باالتر شرکت میاز حد اعتماد به نفس باشد که منجر به ر شیب تیریمد
فرد با اعتماد به  کیکه  دهد ینشان م قاتیتحق اً،یثان وجود نداشته باشد. دهیبر احتمال تداوم عق یتیریاز حد مد شیب

 تیموقع یبر رو تواند یبه نظر برسد، و قضاوت حسابرسان م ستهیشا اریبس گرانیدارد از نظر د لیاز حد، تما شینفس ب
از  شیممکن است متقاعد شوند که اعتماد ب انحسابرس ن،ی(. بنابرا5441 ،5ینیو ک لیشود )مک دان تیتثب هیاول یمشتر

 دیردغلبه بر ت یبرا تیریمد یها برسند که برنامه جهینت نیاست و به ا یتیریمد تیدهنده صالح نشان یتیریحد مد
 (.5949)سهرابی،  است یبه مدت معقول کاف تیادامه فعال یبرا یشرکت مشتر ییدر مورد توانا یاساس

بحث برخی از محققان ندارند.  یکسانی یها ییتوانا شهیهم« رسند یبه نظر م»از حد اعتماد به نفس  شیکه ب یرانیمد
آنها به  نیکرد. اول میتوان به دو گروه تقس یاز حد اعتماد به نفس دارند را م شیکه به ظاهر ب یکنند که چگونه افراد یم

 ییدر مورد توانا یدرست یریگ جهیدارند، نت اریکه در اخت یهستند که با استفاده از اطالعات یزیب یمنطق یها یروز رسان
دارند.  نانهیاز حد خوش ب شیب یریخود سوگ یها ییتوانا یابیهستند که هنگام ارز یدوم کسان .رندیگ یخود م یها

ارشد  تیریبا مد کینزد یرابطه کار کیکنند و  یخود م انیمشتر یابیرا صرف ارز یزمان قابل توجه یحسابرسان خارج
 تیریحساس هستند و مد یحسابرس شواهد نانیاطم تیکه حسابرسان به قابل ییاز آنجا ن،یکنند. عالوه بر ا یم جادیا

اطالعات ارائه شده توسط  یابیرا در هنگام ارز ریمد یستگیشواهد است، حسابرسان شا یاز منابع اصل یکیصاحبکار 
با احتمال  یتیریمد ییکه توانا کنند ی( مستند م8151) 9و وانگ شنانی(. کر5449 ،8رستی)ه رندیگ یدر نظر م یمشتر

خود  یحسابرس ماتیرا در تصم یتیریمد ییحسابرسان توانا دهد یدارد، که نشان م یارتباط منف تیگزارش تداوم فعال
 در این تحقیق،(، 8158) 9و همکاران انیشده توسط دمرج جادیا یتیریمد ییبا استفاده از نمرات توانا .کنند یلحاظ م

 رانیاز حد اعتماد به نفس و مد شیبه ظاهر ب رانیباال را از مد ییاز حد اعتماد به نفس اما با توانا شیبه ظاهر ب رانیمد
 (.5941، گلویباقرزاده قوجه بشود ) یم زیمتما ییکم توانا
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 ای یاند که درآمد خالص منف دچار مشکل شده یکه از نظر مال ییها از شرکت یمتوازن با آنتروپ یا با استفاده از نمونه
از حد بر احتمال  شیب نانیظاهر اطم ایکه آ مینک یم یاند، ابتدا بررس را گزارش کرده یمنف یاتیعمل ینقد یها انیجر

احتمال گزارش  نیب فیارتباط ضع کی یتجرب جی. نتاریخ ای گذارد یم ریتأث ،را صادر کند تیحسابرس نظر تداوم فعال نکهیا
از  شیاعتماد ب یخود برا قیدق اریکه از مع یدهد. هنگام یرا نشان م یتیریاز حد مد شیو ظاهر اعتماد ب تیتداوم فعال

از حد و احتمال  شیبه نفس ب عتمادظاهر ا نیارتباط ب یتیریمد ییدهد که توانا ینشان م جی، نتاشود یحد استفاده م
بر احتمال  یتیریاز حد مد شیاعتماد ب ایم که آیکن یم یدر مرحله بعد بررس دهد. یرا کاهش م تیگزارش تداوم فعال

 یدهند که شرکت ها ی( گزارش م5481) 5. شوارتز و منونریخ ایگذارد  یم ریاخراج حسابرس توسط صاحبکار تأث
خود را  برسانحسا ادیبه احتمال ز ،یگزارشگر ماتیاختالفات در مورد تصم شیمتعدد، از جمله افزا لیورشکسته به دال

شده، از جمله نظرات  نظر اصالح کیکه  ییها که شرکت دهد ینشان م یمطالعات قبل ن،یدهند. عالوه بر ا یم رییتغ
بر این انتظار  (.5448، 8و تافلر ترونی)س دهند یم رییحسابرسان را تغ ادیاند، به احتمال ز کرده افتیرا در ندهیمربوط به آ

از حد  شیکه ب یتیریمد رایباشد ز دیاز حد اعتماد به نفس و حسابرسان شد شیظاهراً ب تیریمد نیکه تضادها ب است
(. 8159تر باشد و کمتر محافظه کارانه گزارش دهد )احمد و دولمن،  نیدارد خوشب لیتما ،رسد یاعتماد به نفس به نظر م

با  یاز حد، تعارض کمتر شیو اعتماد ب ییکم توانا رانیبا مد سهیدر مقا برسانکه حسا بر این استانتظار  ن،یعالوه بر ا
کند نسبت به  یعمل م نانیتوانا که با اطم اریبس یفرد رایحد اعتماد داشته باشند، ز از شیباال و ب ییبا توانا رانیمد
که  ییاز آنجا (.5949)قربانی نیا،  رددا نانهیخوش ب یندارد، تعصب کمتر ییاز حد که توانا شیبا اعتماد به نفس ب یفرد

 یم تیریچگونه مد نکهیا یصاحبکار است، بررس تیریحسابرسان و مد نیاز تعامالت ب یشامل مجموعه ا یحسابرس
حسابرسان در  دگاهیبر د تواند یم یتیریمد یها یژگیکه و دهد ینشان م شواهد بگذارد، مهم است. ریتأث یتواند بر حسابرس
امر  نیدهد. ا شیرا افزا یمشتر تیریحسابرسان و مد نیتضاد ب نیبگذارد و همچن ریتأث تشرک یمورد عملکرد آت

جدا از حسابرس و  تیتداوم فعال لیو تحل هیانجام تجز یبرا تیریمد یبرا FASB دیالزامات جد تیاز اهم نیهمچن
. کند یم یبانیدارد، پشت جودو تیتداوم فعال ییدر مورد توانا یکه شک اساس یکاهش شک در زمان یها برنامه یافشا
 یشتریب نشیب توانند یاکنون م گذاران هیاست، سرما گذاران هیبه حسابرس اکنون در دسترس سرما تیریمد یها ارائه

 یها مشاهده کنند که چگونه برنامه نیشرکت داشته باشند و همچن یدر مورد عملکرد آت تیریمد دگاهینسبت به د
)فرجی،  بگذارد ریحسابرس تأث تیمربوط به تداوم فعال یها بر قضاوت تواند یم تیتداوم فعال سکیکاهش ر یبرا تیریمد

5940.) 
نشان  یواکنش منف رانیاز حد اعتماد مد شیب یگذار هیسرما یها میاند که بازار به تصم ( نشان داده8118) تیو ت ریمالمند

را مشاهده  رانیمد ماًیمستق توانند ینم، کنند یابیگرفته شده را ارز یینها ماتیتصم توانند یفقط م گذاران هیسرما دهد، یم
که آنها به طور روزانه با آنها در تعامل  یمشتر تیریتر در مورد مد قیدق اطالعاتتوانند  یم برسانکنند. در مقابل، حسا

از حد را  شیو هم اعتماد ب یتیریمد ییتوانند هم توانا یدهد که حسابرسان م ینشان م جیبه دست آورند. نتا ،هستند
 خود بگنجانند. یها را در نظرات حسابرس یژگیو نیکنند و ا یابیارز

 یم یرا معرف یروانشناس اتیشده در ادب ییاز حد شناسا شی( سه شکل از اعتماد به نفس ب8159و همکاران ) دیویبن د
از حد دقت  شیب نینادرست به تخم ونیبراسیباالتر از حد متوسط، و توهم کنترل. کال رینادرست، تأث ونیبراسیکند: کال

 یخود است، در حال انیخود نسبت به همتا یاز حد برتر شیب نیخمت سط،خود اشاره دارد. اثر باالتر از حد متو ینیب شیپ
 ،یو مال یحسابدار اتیدر ادب خاص است. یدادهایرو جهیفرد در کنترل نت ییاز حد توانا شیب نیکه توهم کنترل، تخم
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از هر سه شکل است. اثر باالتر از حد متوسط و توهم کنترل منجر به  یبیمعموالً ترک یتیریاز حد مد شیاعتماد ب فیتعر
 یم تینادرست منجر به دست کم گرفتن عدم قطع ونیبراسیشود و کال یم ندهیآ جیاز حد در مورد نتا شیب ینیخوش ب

با  رانیمد ست،ین شتریب سکیاز حد معادل تحمل ر شیکه اعتماد ب یدر حال ن،یعالوه بر ا. (8159 انگ،یو  باریشود )هر
کمتر محافظه کارانه  ماتیاز حد به اطالعات مثبت تصم شیآنها به واکنش ب لیتما لیاز حد به دل شیاعتماد به نفس ب

 (.5949)نمازی و غفاری،  رندیگ یم
 اتیدهد که ادب ی( نشان م8155، 5از حد )به عنوان مثال، مرکل و وبر شیاز مطالعات در مورد اعتماد به نفس ب یتعداد

از حد اعتماد به نفس  شیب یکه رفتارها یافراد یعنی. ردیگ یافراد را در نظر نم یواقع ییاز حد موجود، توانا شیاعتماد ب
( 8دارند و ) زین ییباال یی( افراد با اعتماد به نفس که توانا5کرد: ) میتوان به دو گروه تقس یرا م ندده یاز خود نشان م

که هر دو گروه  ی. در حالرندیگ یقرار م ییاما در واقع در گروه کم توانا ،دارند ییباال ییتوانا که به اشتباه معتقدند یافراد
خود  ییگرفت که فقط گروه دوم باور نابجا در مورد توانا جهینت توان یاز حد اعتماد به نفس دارند، م شیب« به ظاهر»

از حد  شیب« واقعاً» یاست، گروه قبل تیادراک و واقع نیاز حد نشان دهنده عدم تطابق ب شیکه اعتماد ب ییدارند. از آنجا
داشته  ییباال ییتوانا زیاز حد اعتماد به نفس ن شیبه ظاهر ب ریمد کیاگر  (.8155اعتماد به نفس ندارند )مرکل و وبر، 

 ریمد نیکه ا بر این استنها وجود دارد، انتظار آ یواقع ییدرک شده و توانا ییتوانا نیب یتفاوت کمتر نیباشد و بنابرا
با توجه به این مطالب، هدف این . ردیآن را دست کم بگ یذات نانیعدم اطم ایباشد  نیاز حد خوشب شیب ندهینسبت به آ

ی رابطه گزارش و گردش حسابرس و یتیریمد ییاز حد و توانا شیاعتماد ب بینپژوهش بررسی این موضوع است که آیا 
 وجود دارد؟ 
 

 پيشينه پژوهش
 در شده پذیرفته های شرکت در شرکت سازی متنوع بر مدیران اطمینانی بیش تاثیر ( به بررسی5915پاکدالن و همکارن )

 48تا  48های  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 554تعداد بهادار با استفاده از   اوراق بورس
 .دهد بین بیش اعتمادی مدیران و متنوع سازی شرکت رابطه منفی وجود دارد تایج پژوهش نشان میپرداختند. 

شرکت پذیرفته  590مالی را با استفاده از  تأمین های روش بر مدیران اعتمادی بیش ( تاثیر5915و همکاران ) قدرتی زورام
ها  با توجه به آزمون فرضیهمورد بررسی قرار دادند.  5944تا  5941شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی

مشخص گردید اهرم مالی و افزایش سرمایه بعد از اصالح ساختار سرمایه )بافت مالی( تفاوت معناداری دارد و در بقیه 
 .ها چنین رابطه معناداری مشاهده نگردید یرمتغ

 زمانی بازه را طی رابطه بین اندازه و استقالل کمیته حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرسی( 5915غیاثوند ) رویتوند
 دست به را مورد بررسی قرار دادند. نتایج شرکت 88 غربالگری روش از استفاده با نمونه حجم و است 5944 تا 5941
 بین که داد نشان درصد 41 اطمینان سطح در متغیره چند رگرسیون آزمون از استفاده با شرکت های داده تحلیل زا آمده
 .ندارد وجود معناداری رابطه حسابرسی گزارش خوانایی با حسابرسی کمیته استقالل و اندازه
 پذیرفته های شرکت موردی مطالعه: بدهی هزینه و حسابرسی گزارش انتشار در ( تاخیر5915خدابخش و همکاران ) نجار
 در و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت589 اطالعات از استفاده تهران را با بهادار اوراق بورس در شده

 حسابرسی گزارش انتشار در تاخیر است این بیانگر پژوهش از حاصل بررسی کردند. نتایج 5944 تا 5949 زمانی فاصله
 می ها شرکت بدهی هزینه افزایش موجب بازار در مبهم اطالعاتی محیط ایجاد و اطالعاتی تقارن عدم افزایش بدلیل
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 صورت از کنندگان استفاده به بخشی اطمینان و نمایندگی های هزینه کاهش در حسابرسی نقش بر تاکیدی که گردد
 .باشد می مالی های

 حسابرسی را با استفاده از گزارش محتوای و الزحمه حق بر حسابداری کارمندان کیفیت ( تاثیر5915فشکی و ترکاشوند )
 کارمندان کیفیت که دهد می نشان پژوهش های یافته. کردند بررسی 5948-5948 زمانی دوره در شرکت 558 تعداد

 سمت به نظر راظها جهت) معنادار مثبت تاثیر نظر اظهار نوع بر و معنادار منفی تاثیر حسابرسی الزحمه حق بر حسابداری
 .ندارد معناداری تاثیر شرط بندهای تعداد بر حسابداری کارمندان کیفیت نهایتا دارد( مقبول

 فرصت و مدیران حد از بیش اعتماد بین رابطه بر شرکتی حاکمیت کارایی تعدیلگری ( نقش5915گرامی و همکاران )
 پذیرفته شرکت 599 تهران را با استقاده از  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در شرکت گذاری سرمایه

 آزمون از حاصل نتایج اساس مورد بررسی قرار دادند. بر 5944 الی 5948 سالهای بین تهران بهادار اوراق بورس در شده
 فرصت و مدیران حد از بیش نفس به اعتماد بین ارتباط اول فرضیه گرفته انجام های آزمون به توجه با که ها، فرضیه

 این دوم فرضیه همچنین. گرفت قرار تایید مورد فرضیه این که دارد وجود معناداری و منفی رابطه گذاری سرمایه های
 سرمایه های فرصت و مدیران حد از بیش نفس به اعتماد بین رابطه بر شرکتی حاکمیت که باشد می این بیانگر پژوهش
 گرفت. قرار تایید نیزمورد پژوهش این دوم فرضیه بنابراین. دارد معناداری و مثبت تعدیلگری نقش گذاری

حسابرسی را با  الزحمه حق بر شرکت مالی های گزارش به مدیریت حد از بیش اعتماد تاثیر (5911مرتضوی و تنانی )
 است آن بیانگر پژوهش نتایج. دادند. قرار مطالعه مورد 5949 تا 5988 زمانی دوره برای شرکت 04 استفاده از اطالعات

 دارد وجود معناداری و مثبت رابطه حسابرسی، الزحمه حق کاهش و مالی های گزارش به مدیریت اعتمادی بیش بین که
 که کرد استدالل توان می بنابراین. باشد می معنادار و مثبت ارتباط این در حسابرسی کمیته تعدیلی نقش همچنین و

 الزحمه حق پرداخت در سعی باشد بیشتری اطمینان و اعتماد دارای خود شرکت مالی های صورت به مدیریت هرچه
 .نماید تعدیل را اعتمادی بیش اثر این توان می قوی حسابرسی کمیته که نماید می حسابرس به کمتری
 نگهداشت با مدیران حد از بیش اعتماد بین رابطه بر شرکت اندازه کنندگی تعدیل ( نقش5911اصل و مالئی ) بهشتی

 تا 5945 های سال طی ساله 8 دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 550نقد را با استفاده از   وجه
 نفس به اعتماد مدیران با های شرکت که دهد می نشان پژوهش نتایج. بررسی کردند سیستماتیک حذف روش با 5948

 .کند می تعدیل را متغیرها این رابطه شرکت اندازه و دارد معناداری و منفی رابطه نقد وجه نگهداشت با باال
 هیفرضی پرداختند. در گزارش حسابرس ریصنعت صاحبکار و تاخ یهمگن( به بررسی 5911عظیمی آشتیانی و موسوی )

تا  5949 یسال ها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیشرکت پذ 510متشکل از  یبا استفاده از نمونها قیتحق
 نیاز آن است که ب یپژوهش حاک یها افتهیقرار گرفت.  یمورد بررس رهیچندمتغ ونیاز مدل رگرس یریو با بهره گ 5948
 وجود دارد. یمعنادار یمنف ابطهر یدر گزارش حسابرس ریصنعت و تاخ یهمگن

 گذاری را بررسی کردند. نتایج  سرمایه کارایی و مدیریتی، حد از بیش اعتماد اجتماعی، ( روابط8188) 5کانگ و همکاران
 این مدیریتی حد از بیش اعتماد و دارد منفی رابطه گذاری سرمایه کارایی با مدیران بین اجتماعی روابط نشان می دهد که

 که کند می تضعیف را مدیره هیئت استقالل خارجی و داخلی مدیران بین اجتماعی روابط یعنی. کند می تشدید را ارتباط
 در که را مدیرانی موثر طور به باید ذینفعان بعالوه،. دارد گذاری سرمایه بهینه گیری تصمیم بر منفی تأثیر نهایت در

 .کنند نظارت دارند، نفس به اعتماد حد از بیش دارند، گره اجتماعی نظر از مدیره هیئت اعضای که زمانی
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حسابرس را بررسی کرد.  گردش و جاری تصمیمات بر مدیریتی توانایی و حد از بیش اعتماد ( تأثیر8185) 5کیم
 های طرح مورد در را اطالعاتی حسابرسان زیرا گذارد، می تأثیر حسابرسان برتصمیمات احتماالً مدیریتی های ویژگی

 دست به دارد، وجود فعالیت ادامه برای تجاری واحد توانایی مورد در اساسی شک که هنگامی صاحبکار مدیریت اصالحی
 رفتارهای که را مدیرانی تمام مدیریتی، حد از بیش اعتماد مورد در قبلی ادبیات که حالی در. کنند می ارزیابی و آورند می

 توانایی باید ادبیات که کنم می استدالل من کند، می بندی طبقه گروه یک در دهند می نشان نفس به اعتماد حد از بیش
 که مدیریتی که زمانی تنها حسابرسان که شدم متوجه من. بگیرد نظر در حد از بیش اعتماد گیری اندازه هنگام را مدیریت

 تداوم نظر دارند، اعتماد حد از بیش ظاهراً مدیران که مشتریانی به باشد، ناکارآمد رسد می نظر به مطمئن حد از بیش
 بیش ظاهراً مدیریت دارای مشتری شرکت که زمانی فعالیت تداوم نظر صدور از پس حسابرسان همچنین. دهند می ارائه

 اخراج و مدیریتی حد از بیش اعتماد بین ارتباط و نیز نهایت، در. شوند اخراج که دارد بیشتری احتمال است، مطمئن حد از
 شرکت حسابرسی کمیته از قدرتمندتر نسبتاً مدیریت که است تر قوی زمانی فعالیت تداوم نظر صدور از پس حسابرس

 .باشد
را مورد بررسی قرار  فنالند یها یدر شهردار یگزارش حسابرس راتییکننده تغ نییعوامل تع( 8185) 8همکاران وپانانن 
اصالحات  کننده نییسه عامل تع یمهم را با بررس یقاتیشکاف تحق نیا ،یندگینما یچارچوب تئور کیبر اساس دادند. 

 یها ارگان نیدر ب یریگ میتصم یی( تمرکززدا8) ،یاقتصاد( عملکرد 5: )شود یپر م ها یدر شهردار یگزارش حسابرس
بر اساس پانل  کننده نییعوامل تع نی. ایمحل یشوراها رد یاسیاحزاب س نیب یاسی( رقابت س9مختلف، و ) ریگ میتصم
تمام  باًیکه تقر رندیگ یقرار م یمورد بررس 8159تا  8114دوره  یفنالند برا یها یمربوط به شهردار یها از داده یبزرگ

 نیدر ا یحسابرس یدرصد قابل توجه گزارش ها 99که  نتایج نشان می دهد. دهد یکشور را پوشش م یها یشهردار
در فنالند  یو حسابرس یحسابدار ،یشهردار تیریمد تیدر مورد وضع یجد یها یداشته اند، که نگران یاصالحات رهدو

 یانجام داد. اول، شواهد ها لیتوان بر اساس تحل یرا م ریز جیکننده فوق، نتا نییکند. با توجه به عوامل تع یم جادیا
 نی. دوم، هرچه رقابت بدهد یم شیرا افزا یاصالح گزارش حسابرس حتمالا فیضع یکرد که عملکرد اقتصاد دایپ یجزئ

هرچه  ت،یهاکمتر است. در ن یکمتر باشد، احتمال اصالح گزارش حسابرس یمحل یشورا کیدر  یاسیاحزاب س
باشد، احتمال اصالح گزارش  یمحل یمختلف تحت شورا رندهیگ میتصم ینهادها نیدر ب رمتمرکزتریغ یریگ میتصم
 مطابقت دارد. یدر مورد ارزش حسابرس یندگینما یتئور حاتیبا توض جینتا نی. اشود یم شتریب یبرسحسا
از  ی: شواهدیو حق الزحمه حسابرس یگزارش حسابرس ریتاخ رعامل،یمد ینیمنشا جانش( در تحقیقی 8185) 9یاوراد

 یگزارش حسابرس ریاز داخل شرکت، تأخ رعاملیمد یکه در صورت ارتقا را بررسی کرد. نتایج نشان داده می دهد رانیا
 یارتقا م یرعاملیرا به سمت مد یخود فرادکه ا ییشرکت ها یبرا یحق الزحمه حسابرس ن،یاست. عالوه بر ا تر یطوالن

که  دهد ینشان م شتریب یها لیکنند. تحل یرا استخدام م یعامل خارج رانیاست که مد ییاز شرکت ها شتریدهند، ب
ها توسط مؤسسات  که شرکت یزمان یالزحمه حسابرس و حق یگزارش حسابرس ریبر تاخ یعامل داخل رانیاثرات مثبت مد

به  یدگیپس از کنترل اثرات ثابت در سطح شرکت، رس جیاست. نتا آشکارتر شوند، یم یحسابرس یخصوص یحسابرس
در مورد  دیجد یمطالعه با ارائه شواهد تجرب نیمانند. ا یم یباق یقو ت،یتست حساس نیچند یو اجرا ییمسئله درون زا

کند.  یکمک م اتیاقتصاد نوظهور به ادب طیمح کیدر  یشرکت یحسابرس جیبر نتا رعاملیمد ینیمنشاء جانش ریتأث
 یاقتصادها نیب تواند یحسابرسان م یبرا رعاملیمد ینیمنشأ جانش یامدهایکه پ دهد یمطالعه نشان م نیا یها هافتی

 متفاوت باشد. افتهی نوظهور و توسعه
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 تهیکم تعدیلی با توجه به نقش یاتیاجتناب مال بر رانیمد به بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد (8185) 5اما و همکاران
، 8150-8118مشاهدات سال شرکت از دوره  5919 و نمونه مشتمل بر ییایاسپان های شرکتبا استفاده از  یحسابرس

همچنین در دیگر نتایج دارد.  یاتیبا اجتناب مال یارتباط مثبت مدیران دادند که اعتماد بیش از حدها نشان  افتهانجام دادند. ی
 مدیران و اجتناب مالیاتی دارد. ی بر رابطه بین اعتماد بیش از حدها مشاهده شد که کمیته حسابرسی تاثیر معکوس یافته

( پژوهشی را با عنوان بررسی هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد آتی شرکت با تأکید بر نقش 8181) 8طبوربی و همکاران
ها بیانگر این  ق آننتایج تحقی .در ویتنام انجام دادند 8110 -8159های  طی سالدر  اعتماد بیش از حد و مالکیت دولتی

ها به این نتیجه رسیدند که  گذارد. همچنین آن مطلب بود که هزینه تحقیق و توسعه بر عملکرد آتی شرکت تأثیر می
 اعتماد بیش از حدو مالکیت دولتی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 تجربی را مورد بررسی قرار دادند. شواهد بانکی مالی های کمک و مدیریتی حد از بیش ( اعتماد8181) 9کاسنر و گیتل
 از بیش پذیری ریسک به توجهی قابل میزان به دولتی های ضمانت و مدیریتی حد از بیش اعتماد که دهد می نشان
-اصلی مدل در را بانک محدود مسئولیت و مدیریتی حد از بیش اعتماد مقاله این. کند می کمک بانکداری صنعت حددر

 از بیش مدیر یک. کند می انتخاب را ریسک سطح مشاهده غیرقابل طور به بانک مدیر آن در که است، گنجانده نماینده
 مدیریتی حد از بیش اعتماد که است این اصلی نتیجه. کند می برآورد حد از بیش را ریسک بازده نفس، به اعتماد حد

 توسط ها پاداش حد از بیش گذاری ارزش از بانک برداری بهره دلیل به این. است بانکدار پرداخت در مداخله مستلزم
 این، بر عالوه. شود می تشدید دولتی های ضمانت با و شود می تعادل در حد از بیش پذیری ریسک باعث که است مدیران

. یابد می افزایش حد از بیش اعتماد در بهینه پاداش مالیات یک باشد، مثبت پذیری ریسک بازده اگر که نشان داده مشود
 بزرگ، دولتی های ضمانت با هایی بانک در حد از بیش نفس به اعتماد با مدیران که دهد می نشان مدل این نهایت، در

 .شوند می پیدا ضعیف سرمایه نیازهای و پایین پاداش های مالیات
گذاری در نیروی انسانی را  ( به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و کارایی سرمایه8181) 9الی و همکاران

های دارای مدیرعامل با اعتماد به نفس باال، کارایی  های آنان نشان داد که شرکت مورد بررسی قراردادند که یافته
 گذاری در نیروی انسانی کمتری دارند. سرمایه

 

 فرضيه پژوهش

 رابطه معناداری وجود دارد.اعتماد بیش از حد مدیران و گزارش حسابرسی فرضیه اول: بین 
 .وجود دارد یرابطه معنادار یو گردش حسابرس رانیاز حد مد شیاعتماد ب نیبفرضیه دوم: 

 وجود دارد. یرابطه معنادار یو گزارش حسابرس رانیمد توانایی نی: بسوم هیفرض
 وجود دارد. یرابطه معنادار یو گردش حسابرس رانیمد توانایی نی: بچهارم هیفرض

 

 روش پژوهش
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک 

حلیل رگرسیون طرف وضع موجود را بررسی  می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از ت
های مالی  گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت تعیین می نماید. عالوه بر این در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار می

                                                           
1
 Emma García-Meca et al. 

2
 Tebourbi & et al. 

3
 Gietl and Kassner 

4
 Lai et al 
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های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی به کل جامعه  شرکت
و از منابع  ها ی مالی شرکتها صورتی متغیرهای پژوهش از ها دادهی آور جمعی آماری قابل تعمیم خواهد بود. برا

نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان  آورد ره افزار نرممختلفی همچون 
است. نمونه  5911تا  5941زمانی این پژوهش از سال  قلمروبورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال استفاده شده است. 

 شرکت انتخاب گردید. 581نهایی تحقیق بعد از اعمال محدودیت ها 

 

 متغير های مستقل

 توانایی مدیران
شود. در مدل  ( استفاده می8158گیری توانایی مدیریت، از الگوی دمرجیان و همکاران ) برای اندازهتعریف عملیاتی: 

های ذاتی شرکت، توانایی مدیریت محاسبه   عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگی بهمذکور، با استفاده از کارایی شرکت، 
ها استفاده کردند  گیری کارایی شرکت، از الگوی تحلیل پوششی داده ، برای اندازه(8158) خواهد شد. دمرجیان وهمکاران

های  کاالی فروش رفته، هزینه شده های بهای تمام عنوان خروجی و متغیر که بر اساس آن، درآمد حاصل از فروش به
های تحقیق و توسعه،  آالت و تجهیزات، هزینه اجاره عملیاتی، هزینه عمومی، اداری و فروش، خالص اموال، ماشین

اند که به مقدار زیادی، حق انتخاب مدیریت در دستیابی  شده عنوان ورودی در نظر گرفته های نامشهود، به سرقفلی و دارایی
 :گردد یممدل مربوط به شرح زیر مطرح  که دهند ر را پوشش میبه درآمد موردنظ

MAX V =
 

                                       
 

 

 که در آن:
S فروش؛ :COGS:  کاالی فروش رفته؛  شده تمامبهایSG&A: ؛ فـروش واداری عمومی، هایهزینهNET PPE: 

های نامشهود؛  : داراییIA؛ های عملیاتیاجاره :OPLeas؛ های تحقیق و توسعههزینه:R&D؛ های ثابتخالص دارایی
Good Will: باشد. سرقفلی می 

که در محاسبات مربوط به کارایی )الگوی  باشد و ازآنجایی یری توانایی مدیریت میگ اندازه هدف از محاسبه کارایی شرکت،
گیری نمود. دمرجیان و  درستی اندازه را بهتوان توانایی مدیریت  های ذاتی شرکت نیز دخالت دارد، نمی ((، ویژگی5)

، کارایی شرکت را به دو بخش جداگانه، شده ارائههای ذاتی شرکت در الگوی  منظور کنترل ویژگی ( به8158همکاران )
ج اند. آنان این کار را با استفاده از کنترل پن های ذاتی شرکت و توانایی مدیریت تقسیم نموده یعنی کارایی بر اساس ویژگی

ویژگی خاص شرکت شامل اندازه شرکت، سهم بازار از شرکت، جریان نقدی شرکت، عمر پذیرش شرکت در بورس و 
به مدیریت کمک نمایند  توانند میهای ذاتی شرکت هستند،  های مذکور که ویژگی از متغیر هرکدامصادرات انجام دادند. 

 و توانایی مدیریت را محدود سازند. تا تصمیمات بهتری را اتخاذ کرده یا در جهت عکس عمل کرده
Firm Efficiency = β0 + β1 Size + β2 Market Share + β3 Free Cash Flow Indicator + β4 

Age + β5 Foreign Currency Indicator + ε0 

 
 که در آن:

Firm Efficiency کارایی شرکت؛ :Size: ؛ هرسالهای شرکت در پایان  که عبارت است از لگاریتم دارایی اندازه شرکت
Market Share سهم بازار شرکت :j  در سالt  که برابر است با نسبت فروش شرکت به فروش صنعت؛Free Cash 

Flow Indicator: های نقدی عملیاتی شرکت  افزایش )کاهش( در جریانj  در سالt، باشد که در  نسبت به سال قبل می
عمر : Ageگیرد؛  یمهای نقدی، امتیاز یک و در صورت کاهش، امتیاز صفر به شرکت تعلق  صورت افزایش در جریان

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                   (                                                                              )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

518 
 

 Foreign Currencyی؛ موردبررسهای پذیرفته شدن شرکت در بورس تا دوره  شرکت که عبارت است از تفاوت سال

Indicator : که شرکت، صادرات داشته باشد، امتیاز یک و در غیر این صورت، به شرکت امتیاز  یدرصورتصادرات بوده و
 باشد. : درصد خطا میε0؛ گیرد یمصفر تعلق 

 اعتماد بيش از حد مدیران
برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی ( 8159)در این پژوهش مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن تعریف عملیاتی:

استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مدل رگرسیونی زیر به صورت مقطعی برآورد می شود و  (سرمایه گذاریمازاد ) از
پس از آن در هر سال باقیمانده محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده مدل زیر برای شرکتی بزرگ تر از صفر باشد؛ به این 

 ،.که بدین منظور اگر باقیمانده مدل زیر در سال بررسیمعناست که در آن شرکت بیش از حد سرمایه گذاری شده است
 (.5940د )جهانشاهی، در غیر این صورت صفر در نظر گرفته خواهد ش برابر با یک و ؛بزرگ تر از صفر باشد

                                  

 

 متغير های وابسته

 گزارش حسابرسی
که با  باشدیم یمجاز ریمتغ کیاست و بصورت وابسته  یریمتغ یحسابرس گزارشنوع  ق،یتحق نیدر اتعریف عملیاتی: 

 یگزارش حسابرس یمقبول و مقدار صفر برا یحسابرس گزارش یبرا ک،ی. مقدار شودیو صفر نشان داده م کی ریمقاد
 (.5949رحیمیان و همکاران، ) مشروط

 

 گردش حسابرس
 ریکه با مقاد باشدیم یمجاز ریمتغ کیوابسته است و بصورت  یریحسابرس متغ گردش ق،یتحق نیدر اتعریف عملیاتی: 

در سال اگر حسابرس تغییر کرده باشه مقدار یک و اگر تغییر نکرده باشه مقدار صفر در نظر . شودیو صفر نشان داده م کی
 (.5941گرفته می شود )محمدی، 

 

 متغير های کنترلی
 .سال مالی به عنوان معیار اندازه شرکت : لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان      
 .: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت    

 گردد. ها محاسبه می که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری دارایی tدر سال  i: اهرم مالی شرکت           

 گیرد. صفر می : زیان شرکت است که اگر شرکتی در سال جاری زیان داشته باشد یک در غیر این صورت      

CLEVitدرصد تغییر اهرم در طول سال :. 

 .دیآ یبه دست م ها ییبر کل دارا یاتینقد عمل انی: از نسبت جر    

 

 یافته ها

 توصيف آماری متغيرها
 رهايمتغ یفيتوص یها شاخص (:1) جدول

    متغیرهای پیوسته پنل الف: 

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 
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 1391 51311 131191 81.11 54.80 یرانمد ییتوانا

 1389 1319 1388 1389 1398 به ارزش بازار شرکت ینسبت ارزش دفتر

 1358 -1318 1398 1351 1358 جریان نقد عملیاتی

 1358 -1391 1391 -13115 -13111 مالی اهرم ییراتدرصد تغ

 1354 1389 1348 1314 1318 یاهرم مال

 5390 58398 58350 59305 59340 اندازه شرکت 

 متغیرهای گسسته پنل ب:

 درصد فراوانی نوع طبقه نام متغیر

 یراناز حد مد یشاعتماد ب
1 919 19398 % 

5 110 91398 % 

 یگزارش حسابرس
1 
5 

181 
191 

18381 % 
90301 % 

 گردش حسابرسی
1 
5 

898 

898 
01389 % 
89359 % 

 زیان شرکت
1 
5  

409 
599 

80348 % 
58318 % 

قدر به هم نزدیک چه شود که میانه و میانگین متغیرها فاصله زیادی باهم ندارند و هر  ( مشاهده می5با نگاهی به جدول )
( دارای بیشترین میانگین 80/54تر است. در بین متغیرها توانایی مدیران با مقدار ) ها به توزیع نرمال نزدیک باشد توزیع آن

. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای استدارای کمترین میانگین  (-13111)و متغیر درصد تغییرات اهرم مالی با مقدار 
( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین 58/1با مقدار ) جریان نقد عملیاتیرسیم که متغیر  تیجه میی به این نموردبررس

( دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر 91/1پراکندگی است و متغیر توانایی مدیران با مقدار )
 . استهای شدیدتری دارد  نوسان

 

 های تابلویی ههای ریشه واحد در داد آزمون
 استفاده شده است.  5ی واحد یشهربرای بررسی مانایی از آزمون 

 ويچ و نيل نیلو آزمون-واحد ی شهیر آزمون جینتا خالصه (:2) جدول

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا 1111/1 -99/85 یرانمد ییتوانا

 مانا  1111/1 -59/89 یراناز حد مد یشاعتماد ب

 مانا 1111/1 -81/81 گردش حسابرسی

 مانا 1111/1 -91/9 گزارش حسابرسی

 مانا  1111/1 -91/59 به ارزش بازار شرکت ینسبت ارزش دفتر

 مانا 1111/1 -89/88 یاتینقد عمل یانجر

 مانا 1111/1 -99/85 درصد تغییرات اهرم مالی

 مانا )مرتبه اول( 1111/1 -40/81 اندازه شرکت

 مانا 1111/1 -11/51 اهرم مالی

 مانا 1111/1 -41/8 زیان شرکت

                                                           
1
 Unit Root Test 
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است  11/1های محاسبه شده در آزمون لوین لین و چو کوچکتر از  توان گفت از آنجایی که احتمال می 8با توجه به نتایج 
 هستند.شود و تمامی متغیرها مانا  در نتیجه فرضیه صفر که مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیرها پذیرفته نمی

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است. 

 انسیوار یهمسان آزمون (:3) جدول

 نتیجه داری یمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 ناهمسانی واریانس 1111/1 18/1 مدل اول

 ناهمسانی واریانس 1111/1 85/0 مدل دوم

 ناهمسانی واریانس 1111/1 19/1 مدل سوم

 ناهمسانی واریانس 1111/1 89/9 مدل چهارم

روش حداقل مربعات  یک،وجود دارد. با لحاظ کردن فروض کالس یمتفاوت یها روش ی،اقتصاد یالگوها ینتخم یبرا
بدون تورش است؛ اما در صورت وجود  یزننده خط ینتخم ینمارکف بهتر-گاوس یه( بر اساس قضOLS) یمعمول

با وزن دادن  رو ینکه ازا یستن ینتخم یبرا ی( روش مناسبOLS) یروش حداقل مربعات معمول یگرد یانسوار یناهمسان
(Cross-section weightsبه رفع آن پرداخته و مدل مناسب برا )روش حداقل مربعات  ها یهآزمون فرض ینتخم ی

 .بود ( خواهدGLS) یافته یمتعم
 های تحقيق بررسی آزمون فرضيه

 رابطه معناداری وجود دارد.اعتماد بیش از حد مدیران و گزارش حسابرسی فرضیه اول: بین 

 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می
                                                              

 
 اول تحقيق فرضيه نيتخم جینتا :(0) جدول

 همخطی سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 - 131111 13949014 13081905 93990849 عرض از مبدا

 53115899 131995 -831805899 13118898 -13159090 اعتماد بیش از حد مدیران

به ارزش بازار  یسبت ارزش دفترن
 53915199 131115 -93811991 13918159 -53594919 شرکت

 53998998 131598 83999819 13189115 53841805 جریان نقد عملیاتی

 53998805 139585 53151099 13919118 13918998 درصد تغییر اهرم مالی

 53594819 138099 -53149411 13994554 -13919515 اهرم مالی

 53599918 131111 -13118585 13885811 -53581189 زیان شرکت

 53595494 131111 -93594819 13198891 -13899841 اندازه شرکت

  های اطالعاتی سایر آماره

  99/1 ضریب مک فادن

  LR  19/09آماره 

  LR 1111/1سطح معناداری 

است. مقدار آماره نسبت ( بهره گرفته شده 9به منظور آزمون فرضیه اول از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )
% بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش است. نتایج مربوط به ضریب تعیین مک 41در سطح اطمینان  (LR) راستنمایی
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% تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده 99دهد که تقریباً  فادن نشان می
سبت ارزش ن%، 41در سطح اطمینان  z دهد که با توجه به آماره ترلی نشان میشوند. نتایج حاصل از متغیرهای کن می

نسبت جریان نقد عملیاتی، زیان شرکت و اندازه شرکت بر گزارش حسابرسی تأثیر معناداری  ،به ارزش بازار شرکت یدفتر
 دارند.

منفی بوده که نشان دهنده تأثیر منفی  اعتماد بیش از حد مدیراندهد که ضریب متغیر  در حالت کلی نتایج نشان می
ضریب متغیر  z%، با توجه به آماره 41باشد که در سطح اطمینان  بر گزارش حسابرسی می اعتماد بیش از حد مدیران
% فرضیه اول را 41توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می ، در مدل معنادار میاعتماد بیش از حد مدیران

بر گزارش حسابرسی تأثیر منفی و معناداری  اعتماد بیش از حد مدیرانقی شده نمود. این امر به این معنی است تأیید تل
 دارد.

 فرضیه دوم: بین اعتماد بیش از حد مدیران و گردش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می 
                                                            

 
 دوم تحقيق فرضيه نيتخم جینتا (:5) جدول

 همخطی سطح معناداری tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 - 131111 13891141 53149089 13018414 عرض از مبدا

 53115899 131111 -80188199 13119985 -13581919 یراناز حد مد یشاعتماد ب

 53915199 131111 -83118891 13199584 -13199118 اندازه شرکت

به ارزش بازار  ینسبت ارزش دفتر
 53998998 131119 93954101 13998884 53891498 شرکت

 53998805 139400 13891099 13999989 13900041 اهرم مالی

 53594819 131018 -53851015 13898858 -1981989 زیان شرکت

 53599918 131115 93895415 113994110 83980519 جریان نقد عملیاتی

 53595494 131951 83198888 13919899 13481844 یاهرم مال ییردرصد تغ

  های اطالعاتی سایر آماره

  99/1 ضریب مک فادن

  LR  09/508آماره 

  LR 1111/1سطح معناداری 

( بهره گرفته شده است. مقدار آماره نسبت 1اول از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )به منظور آزمون فرضیه 
% بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش است. نتایج مربوط به ضریب تعیین مک 41در سطح اطمینان  (LR) راستنمایی

و کنترلی مدل، توضیح داده  % تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل99دهد که تقریباً  فادن نشان می
اهرم  ییردرصد تغ%، 41در سطح اطمینان  z دهد که با توجه به آماره شوند. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می می
و اندازه شرکت بر گردش حسابرسی تأثیر  به ارزش بازار شرکت ینسبت ارزش دفترنسبت جریان نقد عملیاتی،  ی،مال

 معناداری دارند.

منفی بوده که نشان دهنده تأثیر منفی  اعتماد بیش از حد مدیراندهد که ضریب متغیر  الت کلی نتایج نشان میدر ح
ضریب متغیر  z%، با توجه به آماره 41باشد که در سطح اطمینان  بر گردش حسابرسی می اعتماد بیش از حد مدیران
% فرضیه دوم را 41توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می ، در مدل معنادار میاعتماد بیش از حد مدیران
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بر گردش حسابرسی تأثیر منفی و معناداری  اعتماد بیش از حد مدیرانتأیید تلقی شده نمود. این امر به این معنی است 
 دارد.

 داری وجود دارد.فرضیه سوم: بین توانایی مدیران و گزارش حسابرسی رابطه معنا

 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می

               itMAXV                                         

 
 سوم تحقيق فرضيه نيتخم جینتا (:6) جدول

 همخطی معناداریسطح  tآماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 - 131111 13481414 13889998 93489410 عرض از مبدا

 53188559 131891 83811908 13118455 13119190 توانایی مدیران

 53915898 131111 -93889881 13198019 -13899599 اندازه شرکت

به ارزش بازار  ینسبت ارزش دفتر
 53918198 131115 -93458954 13915508 -53508959 شرکت

 53999580 135859 -53999098 13909489 -13944818 اهرم مالی

 53501991 131111 -13195418 13889881 -53599841 زیان شرکت

 53591180 131511 83998199 13189988 51801999 جریان نقد عملیاتی

 53599041 138099 53188098 13919098 13989884 یاهرم مال ییردرصد تغ

  های اطالعاتی آمارهسایر 

  91/1 ضریب مک فادن

  LR  11/09آماره 

  LR 1111/1سطح معناداری 

( بهره گرفته شده است. مقدار آماره نسبت 9به منظور آزمون فرضیه اول از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )
نتایج مربوط به ضریب تعیین مک % بیانگر معناداری کلی مدل پژوهش است. 41در سطح اطمینان  (LR) راستنمایی

% تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده 91دهد که تقریباً  فادن نشان می
سبت ارزش ن%، 41در سطح اطمینان  z دهد که با توجه به آماره شوند. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می می

نسبت جریان نقد عملیاتی، زیان شرکت و اندازه شرکت بر گزارش حسابرسی تأثیر معناداری  ،کتبه ارزش بازار شر یدفتر
توانایی مثبت بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت  توانایی مدیراندهد که ضریب متغیر  دارند.در حالت کلی نتایج نشان می

، در مدل توانایی مدیرانضریب متغیر  zه آماره %، با توجه ب41باشد که در سطح اطمینان  بر گزارش حسابرسی می مدیران
% فرضیه سوم را تأیید تلقی شده نمود. این امر به 41توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می معنادار می

 بر گزارش حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. توانایی مدیراناین معنی است 
 مدیران و گردش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه چهارم: بین توانایی 

 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می

             itMAXV                                         

 
 چهارم تحقيق فرضيه نيتخم جینتا (:0) جدول

 همخطی سطح معناداری tآماره استاندارد ضرایبانحراف  ضرایب متغیرها

 - 131111 13991198 53519981 93811989 عرض از مبدا
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 53188559 131111 88388908 13119101 13581919 توانایی مدیران

 53915898 131111 -83191818 13199011 -13199940 اندازه شرکت

به ارزش بازار  ینسبت ارزش دفتر
 53918198 131119 93151991 13999945 53818849 شرکت

 53999580 131151 13149848 13994881 13890808 اهرم مالی

 53501991 131999 -53811849 13899101 -13999915 زیان شرکت

 53591180 131115 93049419 13998491 83999499 جریان نقد عملیاتی

 53599041 131900 83100419 13919989 13498885 یاهرم مال ییردرصد تغ

  های اطالعاتی سایر آماره

  99/1 ضریب مک فادن

  LR  81/504آماره 

  LR 1111/1سطح معناداری 

( بهره گرفته شده است. مقدار آماره نسبت 0به منظور آزمون فرضیه اول از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول )
معناداری کلی مدل پژوهش است. نتایج مربوط به ضریب تعیین مک % بیانگر 41در سطح اطمینان  (LR) راستنمایی

% تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده 99دهد که تقریباً  فادن نشان می
اهرم  ییرتغ درصد%، 41در سطح اطمینان  z دهد که با توجه به آماره شوند. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان می می
و اندازه شرکت بر گردش حسابرسی تأثیر  به ارزش بازار شرکت ینسبت ارزش دفترنسبت جریان نقد عملیاتی،  ی،مال

 معناداری دارند.
 توانایی مدیرانمثبت بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت  توانایی مدیراندهد که ضریب متغیر  در حالت کلی نتایج نشان می

، در مدل معنادار توانایی مدیرانضریب متغیر  z%، با توجه به آماره 41باشد که در سطح اطمینان  بر گردش حسابرسی می
% فرضیه چهارم را تأیید تلقی شده نمود. این امر به این 41توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می می

 اری دارد.بر گردش حسابرسی تأثیر مثبت و معناد توانایی مدیرانمعنی است 
 

 گيری بحث و نتيجه
 یم یریتچگونه مد ینکها یصاحبکار است، بررس یریتحسابرسان و مد یناز تعامالت ب یشامل مجموعه ا یحسابرس

حسابرسان در  یدگاهبر د تواند یم یریتیمد های یژگیکه و دهد یبگذارد، مهم است. شواهد نشان م یرتأث یتواند بر حسابرس
امر  یندهد. ا یشرا افزا یمشتر یریتحسابرسان و مد ینتضاد ب ینبگذارد و همچن یرشرکت تأث یمورد عملکرد آت

جدا از حسابرس و  یتتداوم فعال یلو تحل یهانجام تجز یبرا یریتمد یبرا FASB یدالزامات جد یتاز اهم ینهمچن
. کند یم یبانیوجود دارد، پشت یتتداوم فعال ییدر مورد توانا یکه شک اساس یکاهش شک در زمان یها برنامه یافشا

 یشتریب ینشب توانند یاکنون م گذاران یهاست، سرما گذاران یهبه حسابرس اکنون در دسترس سرما یریتمد های ئهارا
 یها مشاهده کنند که چگونه برنامه ینشرکت داشته باشند و همچن یدر مورد عملکرد آت یریتمد یدگاهنسبت به د

اعتماد . بگذارد یرحسابرس تأث یتبه تداوم فعال مربوط یها بر قضاوت تواند یم یتداوم فعالت یسککاهش ر یبرا یریتمد
ممکن  شود. حسابرسان یم یمال ینو تام گذاری یهسرما یبرا تر یتهاجم های گیری یممنجر به تصم یریتیاز حد مد یشب

برسند که  یجهنت یناست و به ا یریتیمد یتدهنده صالح نشان یریتیاز حد مد یشاست متقاعد شوند که اعتماد ب
 یبه مدت معقول کاف یتادامه فعال یبرا یشرکت مشتر ییدر مورد توانا یاساس یدغلبه بر ترد یبرا یریتمد یها برنامه
رو هدف  یناز ا. ندارند یکسانی یها ییتوانا یشههم« رسند یبه نظر م»از حد اعتماد به نفس  یشکه ب . مدیرانیاست

شده در  یرفتهپذ یها شرکت یبر گزارش و گردش حسابرس یریتیمد ییاز حد و توانا یشاعتماد ب یرتاث یرسبر یقتحق ینا
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و داده  یکلجست یونشرکت و رگرس 581با نمونه مشتمل بر  5911تا  5941 یها سال ینبورس اوراق بهادار تهران ب
بر گزارش و گردش  یراز حد مد یشنشان داد اعتماد ب یقتحق یجکه نتا شدها پرداخته  یهبه آزمون فرض یبیترک یها

با گزارش و گردش  یرمد ییکه توانا یدمشاهده گرد یقتحق یجنتا یگردارد و در د یمعکوس ومعنادار یرتأث یحسابرس
 دارد. یو معنادار یممستق یرتأث یحسابرس

 

 منابع 

 در شرکت  یبده نهیو هز رانیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیارتباط ب یبررس ،(5941) ،بهرام گلو،یباقرزاده قوجه ب
 .یلیمقدس اردب یارشد، موسسه آموزش عال ینامه کارشناس انیشده در بورس اوراق بهادار تهران، پا رفتهیپذ یها

 رانیاز حد مد شیاعتماد ب نیاندازه شرکت بر رابطه ب یکنندگ لینقش تعد ،(5911) ،آرزو ،یمالئ ،اصل، فائزه یبهشت 
و  تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیبا نگهداشت وجه نقد،دوم

 دامغان، ،یحسابدار
 ،ینانیاطم شیب ریتاث یبررس ،(5915) ،فائزه ،یدادوکالئ یباقر ،راحله ا،یآصف ن ،نیحس ،یحسام ،دیسع پاکدالن 

و  یچشم انداز حسابدار هیشده در بورس اوراق بهادار، نشر رفتهیپذ یها شرکت در شرکت یبر متنوع ساز رانیمد
  .59-5، صص 91، شماره 1 دوره ت،یریمد

 یو عملکرد شرکتها یاجتماع یریپذ تیمسئول ران،یمد ینانیاطم شیب نیب ی (، رابطه5940) ،ناصر ،یجهانشاه 
 .ییشده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا رفتهیپذ

 و اظهارنظر  یاقالم تعهد نیرابطه ب ،(5949) ،دایآ ،یزجید یمالک ،یفرد، محمدتق یتقو ن،ینظام الد ان،یمیرح
 .99-90 ، صص8، شماره 5 دوره ،یو حسابرس یدر حسابدار نینو یفصلنامه پژوهشها ،یحسابس

 نیدوم ،یگزارش حسابرس ییبا خوانا یحسابرس تهیاندازه و استقالل کم نیرابطه ب ،(5915) م،یمر اثوند،یغ توندیرو 
 .و اقتصاد یحسابدار ت،یریمد ع،یصنا یکنفرانس مهندس

 ارزیابی شایستگی ها، مهارت ها و توانایی های مدیران در سه مقطع تحصیلی آموزش و  ،(5945) ،میمر ،یسهراب
ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم  ینامه کارشناس انیپا ،پرورش شهرستان ممسنی از دیدگاه مدیران و کارکنان آموزشی

 .نور، فارس امیانسانی، دانشگاه پ
 یدر گزارش حسابرس ریصنعت صاحبکار و تاخ یهمگن ،(5911) ،زهرا دهیس ،یموسو ،نرگس ،یانیآشت یمیعظ، 

 .دامغان ،یو حسابدار تیریو مد عیصنا یدر مهندس نینو یچالش ها و راهکارها یالملل نیکنفرانس ب نیدوم
 نامه  انیگزارش شده، پا یبر مربوط بودن اطالعات حسابدار ینوع گزارش حسابرس ریتاث ،(5940) ،نیریش ،یفرج

 .هشت بهشت یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس
 گزارش  یبر حق الزحمه و محتوا یکارمندان حسابدار تیفیک ریتاث ،(5915) ،ترکاشوند، محمد ،محمدرضا ،یفشک

 .08-14 ، صص10، شماره 1دوره  ت،یریو مد یچشم انداز حسابدار هینشر ،یحسابرس
 رانیمد یاعتماد شیب ریتاث ،(5915) ،سردشت، زهرا یماهر ،رضایمالدار، عل  ،محمد ،ینوروز  ،زورام، عباس یقدرت 

 .599-581 ، صص91، شماره 1دوره  ت،یریو مد یچشم انداز حسابدار هینشر ،یمال نیتأم یها بر روش
 ارشد،  ینامه کارشناسایپا ،یالزحمه حسابرس و حق تیریاز حد مد شیرابطه اعتماد ب یبررس ،(5949) ،یعل ا،ین یقربان

 .یو حسابدار تیریدانشکده مد السالم، هیامام رضا عل یالملل نیدانشگاه ب
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 بر  یشرکت تیحاکم ییکارا یلگرینقش تعد یبررس ،(5915) ،هیمهد ،یواحد ،یمصطف ا،ین یخسرو ،یمصطف ،یگرام
شده در  رفتهیپذ یشرکت در شرکت ها یگذار هیو فرصت سرما رانیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیرابطه ب

 .و اقتصاد یرحسابدا ت،یریمد ع،یصنا یکنفرانس مهندس نیدوم بورس اوراق بهادار تهران،
 شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یسهام شرکت ها متیگردش حسابرس بر ق ریتأث یبررس ،(5941) ،سامان ،یمحمد

 .رازیارشد، دانشگاه ش ینامه کارشناس انیبهادار تهران، پا
 شرکت بر حق  یمال یبه گزارش ها تیریاز حد مد شیاعتماد ب ریتاث ،(5911) ،محسن ،یتنان ،مژگان ،یمرتضو

 .سمنان کسب و کار، تیریو مد ینیدر کارآفر دیمطالعات جد یمل شیهما نیسوم ،یالزحمه حسابرس
 و  یدر انتشار گزارش حسابرس ریتاخ ،(5915) تا،یب ،یقضاو ،یباتقوا، مهد ،احمد ،یناطق ،خدابخش، محمدحسن نجار

 یکنفرانس مهندس نیدوم شده در بورس اوراق بهادار تهران، رفتهیپذ یشرکت ها ی: مطالعه موردیبده نهیهز
 .و اقتصاد یحسابدار ت،یریمد ع،یصنا

 به  یمال یو نسبتها رانیمد ییو نقش اطالعات توانا تیاهم یبررس ،(5949محمد جواد، ) ،یمحمد، غفار ،ینماز
شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از  رفتهیپذ یسهام در شرکت ها نهیدر انتخاب سبد به یاریعنوان مع
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