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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمراحل بلوغ ،افول ،رشد شرکت و دوره تصدی مدیرعامل بر ضعف کنترل داخلی در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در
مجموع  165شرکت ( 1155سال – شرکت)به عنوان نمونه انتخاب گردید .در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار
ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین مرحله رشد
شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین مرحله بلوغ شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی
معناداری وجود دارد .بین مرحله افول شرکت و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد .در شرکت هایی که در
مرحله رشد قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد .در شرکت هایی
که در مرحله بلوغ قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .در شرکت
هایی که در مرحله افول قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :رشد ،بلوغ ،افول ،دوره تصدی مدیرعامل ،ضعف کنترل داخلی
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مقدمه:
شرکتها طبق نظریه چرخه عمر ،در مراحل مختلف چرخه عمر ازنظر مالی و اقتصادی ،دارای نمودگرها و
رفتارهای خاصی هستند ،بدین معنی که ویژگیهای مالی اقتصادی شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر
است که درآن قرار دارد .شرکتها و بنگاه های اقتصادی براساس نظریه چرخه عمرشرکت ،مانند تمام موجودات
زنده متولد میشوند ،رشد میکنند ،میمیرند و منحنی یا چرخه عمر را طی میکنند .چهار مرحله را برای توصیف
چرخه عمر شرکت به این شرح تبیین شده است (مشایخی و همکاران:) 1397 ،
 ) 1مرحله تولد یا ظهور :در این مرحله ،معموالً میزان دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد و
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکتها برای تأمین مالی
و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی باالیی نیاز دارند .نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معموالً صفر یا
حداکثر  10درصد است و بعضاً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نسبت به نرخ موزون
تأمین مالی ناچیز است.
 ) 2مرحله رشد :در این مرحله ،اندازه شرکت بیش از اندازه شرکتهای در مرحله ظهور بوده و رشد فروش و
درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است .منابع مالی بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده و
شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است .نسبت سود تقسیمی در این طیف از
شرکتها معموالً بین 10درصد تا  50درصد در نوسان است .بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل
شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد.
 ) 3مرحله بلوغ :در این مرحله ،شرکتها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر
موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود .اندازه دارایی های این شرکتها نیز به تناسب بیشتر از اندازه دارایی
های شرکتهای در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معموالً بین  50درصد تا  100درصد
در نوسان است .به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکای به سیاست تأمین مالی از خارج ،عموماً بازده سرمایه
گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.
 ) 4مرحله افول یا سکون :در این مرحله ،چنانچه فرصتهای رشد وجود داشته باشد ،به احتمال قریب
به یقین بسیار ناچیز است .شاخص های سودآوری ،نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت
در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته ،ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی نیز باال است
به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین
مالی است (کرمی و عمرانی .)1389 ،در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود .به این ترتیب که
ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله اصلی ،به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن
مورد مورد بحث قرار می گیرد .سپس در راستای سوال پژوهش اهداف مربوطه تدوین می گردد .اهمیت
این پژوهش در سطح کالن اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی مورد تشریح قرار می گیرد
و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران ،استفاده کنندگان اطالعات مالی و حسابرسان بیان می گردد.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
طبق تعریف ارایه شده توسط کارگروه سازمان های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی کنترل داخلی فرایندی است که
برای فراهم کردن اطمینان معقول از دستیابی به سه گروه اهداف -1:اثربخشی و کارایی عملیات  -2،اتکاپذیری
گزارشگری مالی و - 3رعایت قوانین و مقررات الزم االجرا ،طراحی می شود و توسط مدیران و کارکنان سازمان به
اجرا در می آید .گروه اول به اهداف اساسی یک واحد اقتصادی شامل اهداف مرتبط با عملکرد ،سودآوری ،و حفاظت
از دارایی ها اشاره دارد .گروه دوم ،به فرآیند تهیه و تنظیم گزارش های مالی اتکاپذیر برای مقاصد عمومی مربوط
می شود .گروه سوم ،نیز با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مختلف واحد اقتصادی سر و کار دارد .هر
یک از این گروه ها ضمن این که جنبه های مشترکی دارند ،به نیازهای متفاوتی می پردازند که زمینه های تمرکز
صریح و دقیقی را برای برآورده ساختن نیازهای گوناگون به دست می دهند (به نقل از ویکی پدیای انگلیسی).
این نوع هدفها ،به تهیه و انتشار صورتهای مالی قابل اتکا و قابل اعتماد مربوط می شوند و شامل پیشگیری از ارائه
گزارشات مالی گمراه کننده به عموم می باشند .این هدفها ،اصوال با توجه به الزامات برون سازمانی ،تهیه و تدوین
می شوند.
کنترلهای داخلی اعمال می شود تاف ریسکهای که دستیابی به هدفهای سازمان را تهدید می کنند ،کاهش یابند
و یا ،توانایی سازمان ،در پیگیری موفقیت آمیز امکانات ،و فرصتها ،افزایش یابد.
اگرچه مدیریت ،هیأت مدیره ،حسابرسان داخلی ،و سایر کارکنان ،با یکدیگر همکاری می کنند تا در اعمال کنترل
داخلی تسهیل شود اما هیچ سیستم کنترل داخلی ،نمی تواند این اطمینان را به وجود آوردکه ،هدفها ،تحقق می
یابند .علت این امر ،وجود محدودیت های ذاتی در کنترلهای داخلی است .چارچوب کوسو ،به محدودیتهای ذاتی
کنترل داخلی به شرح زیر اشاره دارد:
قضاوت انسان در تصمیم گیری ها می تواند ناقص باشد.
وقفه ،و یا انحراف می تواندبه دلیل نقایص انسان ،همچون خطاها،یا اشتباهات ساده ،به وجود آید .کنترل ها می
تواند از طریق تبانی  ،دو نفر یا بیشتر ،دور زده شوند.
مدیریت ،این توانایی را دارد تا سیستم کنترل داخلی را ناکارامد نماید.
کنترلها باید برحسب هزینه ها ،در مقایسه با منافع انها ،مورد توجه قرار گیرند.
بسیاری از کنترلهایی که برقرار می شوند بر حسب بر چسب و یا نوع طبقه بندی آنه توصیف می شوند .کنترلهای
پیشگیرانه :کنترلهای پیشگیرانه طراحی می شود تا از وقوع رویدادهای پیش بینی نشده ،چلوگیری به عمل آید به
دلیل پویایی و پیچیدگی ماهیت فعالیت های تجاری روزانه طراحی یک کنترل پیشگیرانه که هم مقرون به صرفه و
هم موثر وکارامد دشوار می باشد .در نتیجه بیشتر سازمانهااز تلفیق و ترکیبی از کنترلهای پیشگیرانه و کنترلهای
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یابنده در هنگام طراحی مناسب و موثر سیستم کنترل داخلی استفاده می کنند .نمونه های از کنترلهای پیشگیرانه ،
شامل کنترلهای فیزیکی ،و منطقی در دسترس ،مثل دربهای قفل شده ،و استفاده از اسم و مشخصات کاربران،
همراه با اسم رمز اختصاصی و منحصر به فرد می باشد .کنترل یابنده :کنترل یابنده بر عکس کنترل پیشگیرانه
طراحی می شود تا رویدادهای ناخواسنه و نامطلوب را که قبال اتفاق افتاده اند ،کشف نماید .کنترل یابنده ،باید به
موقع اعمال شود(قبل از اینکه رویداد ناخواسته و نامطلوب تاثیر منفی و غیر قابل قبولی بر سازمان داشته باشد تا
موثر و کارامدباشد .نمونه های از کنترل یابنده ،شامل دوربین های امنیتی  ،برای شناسایی دسترسی های غیر مجاز
فیزیکی و بررسی تالشها برای دسترسی غیر مجاز به فهرست ثبت وقایع رایانه ای می باشد .کنترل اصالحی :کنترل
اصالحی کنترلی است که با اعمال آن موارد از قلم افتاده و اشتباهات اصالح می شوند .نمونه های از یک کنترل
اصالحی ،حل و فصل پرداختهای تکراری توسط سیستم پرداختهای نقدی است.
کنترل دستوری :دستور صریح می دهد که چه اقدامات ضروری باید انجام شود تا یک رویداد مطلوب و مورد نظر
اتفاق بیفتد و یا زمینه برای وقوع آن به وجود اید .برای مثال ،دستورالعمل مونتاژ محصول ،همه افراد درگیر فرایند
تولید را ،راهنمایی می کند(شعری و آذین فر.)1386،
همة موجودات زنده ،از جمله نباتات ،جانوران و انسان ها ،همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی میکنند .این
موجودات متولد میشوند ،رشد میکنند ،به پیری میرسند و در نهایت میمیرند .این سیستمهای زنده در هر مرحله از
چرخه عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور چیرگی بر مسایل آن دوره و مشکالت مربوط به انتقال از
دورهای به دوره دیگر هستند .نظریه چرخه عمر شرکت فرض میکند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی ،همچون تمام
موجودات زنده که متولد میشوند ،رشد میکنند و میمیرند ،دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند و همانند
موجودات زنده ،رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطافپذیری نشان میدهند(پورزمانی
وایمان .)1395،در جوانی) دوران رشد( ،سازمانها بسیار انعطافپذیر ،ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترالند .با
افزایش عمر سازمانها ،روابط تغییر میکند :کنترل افزایش و انعطافپذیری کاهش مییابد(ایزدی نیا و
همکاران .)1392،در نهایت ،با پیر شدن (دوران افول ) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت .هنگامی که واحد
تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطافپذیر باشد ،بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست .این
وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل) بلوغ (شناخته میشود .در اقتصاد و مدیریت ،چرخه عمر شرکتها و مؤسسات به
مراحلی تقسیم میشود .در ادبیات این علوم برای چرخه عمر مدلهایی با چند مرحله ارائه شده است که در چارچوب
این مدل ها ،مؤسسات و شرکتها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خطمشی مشخصی را دنبال
میکنند .این سیاستها به گونهای در اطالعات حسابداری شرکتها منعکس میشود (کرمی و همکاران.) 1389 ،
در حوزه حسابداری نیز ،برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطالعات حسابداری را مورد بررسی قرار
داده اندپنج مرحله چرخه عمر را به صورت زیر تعریف کرده اند(حسن و حبیب:)20171،

۱
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 ( 1مرحله معرفی :جایی که نوآوری ایجاد میشود .شرکتها در این مرحله تالش میکنند آگاهی ایجاد کرده ،اطالع
رسانی کنند و سهم از بازار خود را افزایش دهند .اولین ورودیها از مالکیت موقت بازار لذت میبرند .شرکتها برای
ورود به بازار و شروع عملیات ،مبلغی را میپردازند که بازنیافتنی است .آنها درباره هزینه های واقعی و سطوح عملکرد
خود ،اطالعات پر سر و صدایی را دریافت میکنند .نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمو ًال صفر یا حداکثر 10
درصد است .گاهی نیز بازده سرمایهگذاری یا بازده سرمایهگذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تامین مالی
ناچیز است(.صالحی.)1394،
 ( 2مرحله رشد :در این مرحله ،اندازه شرکت بیش از اندازه شرکتهایی است که در مرحله ظهور به سر میبرند و
رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است .شرکتها درباره تواناییهای خود) از قبیل ساختار هزینه
و مزیت رقابتی (انتظارات خوشبینانه ای دارند و در این مرحله ،مقدار زیادی سرمایه گذاری میکنند؛ سرمایه گذاری
هایی که فقط در داراییهای مشهود یا مالی نیست ،بلکه سرمایه سازمانی (از قبیل سرمایه گذاری در نظامهای
توزیعی و زیربنایی تولیدی) و تواناییهای فناورانه را هم شامل میشود (دیکینسون.) 2011 ،در این طیف از شرکتها،
معموالً نسبت سود تقسیمی بین  10تا  50درصد نوسان دارد.
 ( 3مرحله بلوغ :در این مرحله ،شرکتها فروش باثبات و متعادلی را تجربه می کنند ،دارایی های اولیه آنها
مستهلک می شود؛ سرعت از کارافتادگی تجهیزات نیز به تغییرات فناوری و صنعت بستگی دارد .در این شرایط،
ناتوانی شرکت در کنارآمدن با تغییر محیط رقابتی ،پیشرفت چرخه عمر را تحت تاثیر قرار میدهد (دیکسون)2006 ،
اندازه دارایی های شرکت در این مرحله بیشتر از اندازه دارایی شرکتهای در حال رشد است و نسبت سود تقسیمی
در آن معموالً بین  50تا  100درصد نوسان دارد.
( 4مرحله رکود :تجزیه و تحلیل مزیتهای رقابتی مشخص میکند که مرحله بلوغ به رکود اجتنابناپذیری منجر می
شود؛ تا جایی که شرکتها میتوانند از طریق تغییر ساختار (از قبیل تحصیل ،ادغام و یکی شدن یا به بازارهای دیگر
پیوستن) عملیات خود را از سر بگیرند .شرکتها تالش میکنند داراییهای غیرمولّد خود را به نقد تبدیل کنند؛ به
عبارت دیگر ،سعی میکنند این منابع را به پروژه های جدیدی تبدیل کنند که بازده مثبتی به وجود میآورند .در این
مرحله ،هزینه تامین مالی از منابع خارجی زیاد است؛ به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده
سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تامین مالی است (مورس و ین.)2001،

پیشینه تحقیق:
اثنی عشری و ولی زاده الریجانی( )1397به بررسی رفتار ریسکپذیر طی چرخة عمر شرکت و رابطة این رفتار با
عملکرد مالی آتی پرداختند .به این منظور ،رفتار ریسکپذیر با استفاده از نوسانهای تعدیلشدۀ نرخ بازده داراییها
بر حسب صنعت ،چرخة عمر با توجه به الگوی جریانهای نقدی شرکت در طبقات عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمین
مالی و عمکرد مالی از طریق نرخ بازده داراییها سنجیده شد .نتایج نشان داد شرکتها در مراحل ظهور و افول
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ریسک بیشتری را در مقایسه با مرحلة بلوغ میپذیرند .به عالوه ،رفتار ریسکپذیر شرکتهایی که در مراحل ظهور
و افول قرار دارند ،عملکرد مالی ضعیفتری را در مقایسه با شرکتهای فعال در مراحل رشد و بلوغ در دوره مالی
بعد به همراه دارد.
صدر وهمکاران( )1393به بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها پرداختند .در این
پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد ،بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصر رشد فروش ،مخارج سرمایه ای،
نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت
گرفته و از معیار نرخ گردش به منزله معیار نقدشوندگی استفاده شده است .تحلیل داده های گردآوری شده در این
پژوهش در سه مرحله انجام شده است .نخست ،شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد ،بلوغ و افول طبق
هبندی شده ،سپس میزان نقدشوندگی شرکت های هر دسته بررسی شد و درنهایت ،برای بررسی فرضی ههای این
پژوهش باید از آزمون مقایسه شاخص مرکزی بیش از دو جامعه مستقل استفاده کرد .نتایج نشان می دهد که
نقدشوندگی سهام شرک تها در دوره بلوغ بیشتر از دوره افول است و در دوره های رشد و بلوغ برابر هستند.
سیدی (  ) 1390رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران را مورد بررسی قرار داد .وی در فرضیه های فرعی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر اجزای ارزش شرکت
)ارزش دفتری ،درآمدهای غیر عادی و ارزش بازار ناشی از سایر اطالعات غیر حسابداری در دست سهامداران( را
بررسی نمود .نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نشان داد که بین ضعف در کنترل های داخلی و عملکرد شرکت ها
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد ،به عبارت دیگر با افزایش
ضعف در کنترل های داخلی ،عملکرد شرکت ها کاهش می یابد.
فنگ )2018(2به ارزیابی کردند که آیا شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی بهتر از سرمایه گذاری خود در طول
عمر خود به منظور حفظ یا افزایش دارایی های کالن سرمایه گذاری استفاده می کنند.نتایج نشان داد صدور اوراق
بهادار و بدهی شرکت در طول چرخه زندگی تحت شرایط مسئولیت اجتماعی فرض می شود و شرکت های دارای
مسئولیت اجتماعی با مشکالت کمتری مواجه هستند و جریان نقدی آزاد از شرکت ها ،عملکرد باال مسئولیت
اجتماعی را کاهش یافته است؛ و دارایی های نقدی نیز در طول چرخه عمر شان ظاهر می شود و شیوه های
مسئولیت اجتماعی باالتر با هزینه های قابل مالحظه پایین تری ارتباط دارد.
هو وگان )2017(3در پزوهشی با عنوان چرخه عمر شرکت و کیفیت کنترل داخلی نشان دادند که بین چرخه
عمر شرکت و کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد .در شرکت هایی که در مرحله رشد قرار
دارند ،بین قدرت مدیرعامل و کیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

۲

Feng

۳

Hu and Gan
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ژو 4و همکاران( )2016به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت،کنترل داخلی و عملکرد مالی شرکت
پرداختند.نتایج پژوهش نشان داد که کنترل داخلی عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد .هنگام تقسیم چرخه عمر
شرکت به پنج مرحله :معرفی ،رشد ،بلوغ  ،افول و رکود ،تاثیر کنترل داخلی بر عملکرد شرکت با مراحل مختلف
متفاوت است .تاثیر مثبت کنترل داخلی بر عملکرد شرکت در مراحل بلوغ و افول بیشتر از سایر مراحل است.
روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر
ها از نوع توصیفی-همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های
مطرح شده استفاده میشود .به منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان
شرکت و از صورت های مالی تاریخی به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق
بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری خواهد شد .به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و
ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از ابزارهایی همچون کتابها ،مقاالت ،پایان نامه ها و
متون دیجیتالی) استفاده می شودآزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند متغیره(با استفاده از نرم افزار
ایویوز) 5صورت خواهد گرفت.
مدل های پژوهش:
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه های :1،2،3

مدل آزمون فرضیه :4

مدل آزمون فرضیه :5

مدل آزمون فرضیه :6

٤

Zhou

٥
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نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل:
الف)متغیرهای مستقل
 .1مراحل رشد،بلوغ ،افول(:)LCS6
برای آزمون فرضیه ها در این پژوهش ،جایگاه شرکت در مراحل چرخه عمر را به صورت یک متغیر مجازی در
مدل وارد میکنیم .همچنین با توجه به اینکه ویژگی های شرکت در مرحلهی بلوغ با مراحل رشد و افول متفاوت
است .این متغیر مجازی با ارزشهای صفر و یک تعریف شده که در صورت تعلق سال-شرکت به مراحل رشد و
افول به آن ارزش صفر و در صورت تعلق به مرحله بلوغ ارزش یک داده میشود .در این پژوهش برای طبقه بندی
طول عمر شرکتها به مراحل مختلف چرخه عمر از روش شناسی پارک و چن (  ) 2006استفاده شده است .آنان
به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر زیر استفاده نمودند.
 : SGit = [ (SAlEit / SAlEit-1) -1] × 100رشد درصد فروش
:DPRit = (DPSit / EPSit ) × 100درصد سود تقسیمی
 : CEit = (Δ FA it/ FIVit ) ×100مخارج سرمایه ای
: AGEt= i- EStسن
که در روابط فوق متغیر ها بصورت زیر تعریف شده اند:
=SALEitدرآمد فروش شرکت  iدر سال t
 =DPSitسود تقسیمی هر سهم شرکت  iدر سالt
=EPSitسود هر سهم شرکت  iدر سال t
=FIVitارزش بازار شرکت  iدر سالt
=Δ FAitتغییر دارایی های ثبات شرکت  iدرسال  tنسبت به سال قبل
+EStتاسیس شرکت شرکت  iدر سالt
پارک و چن )  ( 2006از متغیرهای پیشنهادی آنتونی ورامش )  ( 1992برای طبقه بندی چرخه عمر استفاده
نمودند .ولی روش نمره دهی خود را تغییر دادند .نحوه طبقه بندی در روش پارک و چن )  ( 2006بشرح زیر
است:
 .1نخست مقدار هر یک از متغیرهای فوق برای هر سال-شرکت محاسبه میشود.
.2سال –شرکتها بر اساس هر یک از چهار متغیر مذکور و با استفاده از پنجک های آماری به پنج طبقه تقسیم
می شوند که با توجه به قرار گرفتن در پنجک) طبقه (مورد نظر ،طبق جدول  5نمره ای بین  1تا  5میگرند.
 .3برای هر سال-شرکت ،نمره های مرکبی به دست میآید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد ،بلوغ
و افول طبقه بندی میشود:
الف در صورتیکه مجموع نمرات بین  4و  8باشد ،در مرحله ی افول قرار دارد.
ب .در صورتیکه مجموع نمرات بین  9و  15باشد ،در مرحله ی بلوغ قرار دارد.
٦

Life cycle
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ج .در صورتیکه مجموع نمرات بین  16و  20باشد ،در مرحله ی رشد قرار دارد.

به اعتقاد آنان ،سود تقسیمی پایین میتواند هم نشانه ای از فرصتهای رشد باال و هم مشکالت نقدینگی باشد .در
حالیکه شرکت در مرحله افول با مشکالت نقدینگی سود تقسیمی پایینی دارد ،بعید است که دو متغیر رشد
فروش ،تغییر در مخارج سرمایهای آن در پنجک های باال قرار گیرند .بنابراین اگر مجموع نمرات متغیرهای سن،
رشد فروش و تغییر در مخارج سرمایهای کوچک (کمتر از  )7و نمره سود تقسیمی  )4(5بوده،نمره )2(1جایگزین
آن خواهد شد.
.2دوره تصدی مدیرعامل()Tenure7
برابر تعداد سالهایی است که مدیرعامل در منصب خود قرار دارد.
ب)متغیر وابسته
ضعف کنترل داخلی()ICW8
برای قضاوت در مورد کیفیت کنترل های داخلی و میزان اثربخشی آن ،ضعف های عمده کنترل داخلی که در
گزارشهای حسابرس مستقل ارائه شده ،مورد توجه قرار گرفت  .بنابراین تعداد بندهای گزارش حسابرس را بعنوان
ضعف کنترل داخلی در نظر میگیریم.
پ) متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت(:)SIZE9در مطالعه حاضر اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی فروش شرکت بدست می آید.
اهرم مالی( :)LEV10برابر است با نسبت تقسیم بدهی ها به مجموع کل دارایی ها.
سودآوری( :)ROA 11معادل با بازده دارایی ها بوده که از تقسیم سود خالص به کل دارائی های بدست می آید.
۷

CEO structure power

۸

internal control weakness

۹

Firm size

۱۰
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۱۱

Return on asset
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اندازه موسسه حسابرسی( :)BIG4اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرد برابر  1و
در غیر این صورت برابر  0است.
نسبت موجودی کاال(:)INVENTURYنسبت موجودی کاالی شرکت به دارایی های آن است.

جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای نمونه گیرری از روش حرذف
سیستماتیک استفاده شده است .برای این منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شررکتی
کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 (1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
 (2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و
سرمایه گذاری و تفاوت قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز
شرکتهای یاد شده نباشد.
 (3از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی
پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
 (4سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
 (5اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.

جدول(  )3-1روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند
تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند
تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده
اند
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی بره پایران
اسفند نمی باشد
تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد
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165

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  165شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده
است .که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت 1397
به  1155سال  -شرکت( 7سال × 165شرکت) می رسد.
یافته های تحقیق:
آمار توصیفی :

آمار توصیفی12تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه
و  ...میباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط
به شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی) ارائهشده است.

جدول ( )1-4آمار توصیفی متغیرها
متغبر

مرحله بلوغ

ضعف کنترل مرحله رشد
داخلی

مرحله افول

دوره تصدی
مدیرعامل

میانگین

1.493506

0.114286

0.723810

0.154113

3.674459

میانه

1.000000

0.000000

1.000000

0.000000

3.000000

ماکسیمم

13.00000

1.000000

1.000000

1.000000

18.00000

مینیمم

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

1.000000

انحراف معیار

1.885983

0.318296

0.447306

0.361213

3.129720

تعدادمشاهدات

1155

1155

1155

1155

1155

۱۲

- Descriptive statistics
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متغبر

اندازه شرکت

سودآوری

اهرم مالی

اندازه
حسابرسی

سن

موسسه نسبت موجودی کاال

میانگین

13.91297

0.615812

0.097569

20.39394

0.225108

0.233511

میانه

13.77394

0.607627

0.082950

18.00000

0.000000

0.212629

ماکسیمم

19.72257

4.002704

0.626784

52.00000

1.000000

0.883616

مینیمم

8.504513

0.090164

-1.063252

2.000000

0.000000

0.000000

انحراف معیار

1.621138

0.256849

0.146112

10.42169

0.417834

0.140543

تعدادمشاهدات

1155

1155

1155

1155

1155

1155

آزمون  Fلیمر و هاسمن:

ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر
احتمال ( )p-valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  0,05باشد از دادههای تلفیقی استفاده شده که دیگر
نیازی به آزمون هاسمن نیست و در غیر این صورت از دادههای تابلویی استفاده خواهد شد .در داده های
تابویی از آزمون هاسمن برای انتخاب روش آزمون فرضیه ها استفاده می گردد .اگر سطح معناداری آزمون
هاسمن کمتر از  0,05باشد از روش اثرات ثابت و در غیر این صورت از روش تصادفی استفاده می گردد .جدول
( )4-8نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن را برای مدل های پژوهش نشان میدهد.
جدول ( )8-4آزمون  Fلیمر
مدل

آماره

1

آزمون F

سطح معناداری

نتیجه

0.4962

تلفیقی

آزمون هاسمن -

2

آزمون F

-

0.5361

آزمون هاسمن -

3

آزمون F
آزمون هاسمن

تلفیقی
-

0.5248

تلفیقی

-

-

64

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

4

آزمون F

0.5380

آزمون هاسمن -

تلفیقی
-

بر اساس جدول( ،)8-4با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه ها ،نوع داده ها
و روش آزمون هریک از فرضیه هامشخص شده است
آزمون نرمال بودن خطاها
بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارک برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارک برا پایین و
کمتر از  0,05باشد ،فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ()4-4
ارائهشده است .یکی از فروض مهم راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به
منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو-برا13استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست
آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از  5درصد میباشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی
بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد،
انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به
قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از
توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان
فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول ( )4-4آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

3

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

4

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

۱۳

- Jarque-Bera
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آزمون همسانی واریانس خطاها
یکی از پیشفرضهای مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در
مدل ،افزایش یا کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر
میکند .در این پژوهش برای اطمینان از نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای
ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی
واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول ( )5-4نتایج حاصل از آزمون
همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5-4آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

3

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

4

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0,05است ،میتوان گفت واریانس
خطاها ناهمسان است و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع
ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.

تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش:
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش
تخمین مدل هم مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن
برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس
رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانسها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود
همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .الزم به ذکر است که در مدلهای
مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده است .در نهایت
نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهها از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح
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معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان 95
درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  1,851814میباشد که این
مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه دوم) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
مرحله رشد برابر  -0,110411بوده که نشان دهنده تاثیر منفی مرحله رشد بر ضعف کنترل داخلی میباشد.
که با توجه به سطح معنیداری  0,0256که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق،
فرضیه اول تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)9-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش فرضیه اول
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

2.657297

0.947734

2.803843

0.0052

مرحله رشد

-0.110411

0.066175

-3.668486

0.0256

اندازه شرکت

-0.144507

0.061111

-2.364650

0.0183

اهرم مالی

-0.033177

0.199004

-0.166714

0.8676

سودآوری

-0.531475

0.283199

-1.876682

0.0609

سن شرکت

0.003169

0.007785

0.407087

0.6841

اندازه موسسه حسابرسی

0.196273

0.111595

1.758787

0.0790

نسبت موچودی کاال

-0.526140

0.228474

-2.302847

0.0215

ضریب تعیین

0.782969

ضریب تعین تعدیل شده

0.780572

دوربین -واتسون

1.851814

آماره F

36.69091

احتمال (آماره )F

0.000000

منظور آزمون فرضیهها از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )10-4بهره گرفته شده است.
مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر
در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون
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 1,843603میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه دوم) را نشان میدهد .نتایج
نشان میدهد که ضریب متغیر مرحله رشد برابر  0,024630بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت مرحله بلوغ بر
ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,084معنیداری که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)10-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش فرضیه دوم
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

2.883180

0.910252

3.167454

0.0016

مرحله بلوغ

0.024630

0.029776

0.827196

0.4084

اندازه شرکت

-0.166378

0.058393

-2.849252

0.0045

اهرم مالی

0.020754

0.192572

0.107770

0.9142

سودآوری

-0.451192

0.276563

-1.631428

0.1032

سن شرکت

0.003599

0.007219

0.498530

0.6182

اندازه موسسه حسابرسی

0.191624

0.110207

1.738766

0.0825

نسبت موچودی کاال

-0.468351

0.212955

-2.199298

0.0281

ضریب تعیین

0.780065

ضریب تعین تعدیل شده

0.777636

دوربین -واتسون

1.843603

آماره F

32.14715

احتمال (آماره )F

0.000000

به منظور آزمون فرضیهها از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )11-4بهره گرفته شده است.
مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در
سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون 1,838525
میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه دوم) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد
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که ضریب متغیر مرحله افول برابر 0,001825بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت مرحله افول بر ضعف کنترل
داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0373معنیداری که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه
به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)11-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش فرضیه سوم
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

2.918609

0.886168

3.293518

0.0010

مرحله افول

-0.001825

0.034086

-3.053527

0.0373

اندازه شرکت

-0.169316

0.057028

-2.969017

0.0031

اهرم مالی

0.030169

0.190034

0.158758

0.8739

سودآوری

-0.439633

0.277297

-1.585424

0.1133

سن شرکت

0.004873

0.007467

0.652702

0.5141

اندازه موسسه حسابرسی

0.191435

0.113953

1.679942

0.0934

نسبت موچودی کاال

-0.478587

0.205329

-2.330831

0.0200

ضریب تعیین

0.776137

ضریب تعین تعدیل شده

0.773665

دوربین -واتسون

1.838525

آماره F

33.95585

احتمال (آماره )F

0.000000

به منظور آزمون فرضیهها از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )12-4بهره گرفته شده است.
مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در
سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون 1,764922
میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد
که ضریب متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,328941بوده که نشان دهنده تاثیر منفی دوره تصدی
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مدیر عامل بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0000معنیداری که کمتراز  5درصد
بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود.

جدول ( :)12-4نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

0.639258

0.294518

2.170521

0.0302

دوره تصدی مدیر عامل

-0.328941

0.063089

-5.213929

0.0000

اندازه شرکت

0.066299

0.020585

3.220746

0.0013

اهرم مالی

0.105070

0.182532

0.575623

0.5650

سودآوری

-3.066874

0.262532

-11.68190

0.0000

سن شرکت

0.013152

0.002995

4.390849

0.0000

اندازه موسسه حسابرسی

0.225752

0.087069

2.592794

0.0096

نسبت موچودی کاال

-1.649684

0.166811

-9.889523

0.0000

ضریب تعیین

0.306730

ضریب تعین تعدیل شده

0.302499

دوربین -واتسون

1.764922

آماره F

72.49680

احتمال (آماره )F

0.000000

به منظور آزمون فرضیهها از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )13-4بهره گرفته شده است.
مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر 0,000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در
سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسو 1,841904
میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه دوم) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد
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که ضریب متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,002072بوده که نشان دهنده تاثیر منفی دوره تصدی
مدیر عامل بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0240معنیداری که کمتراز  5درصد
بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه پنجم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)13-4نتایج تخمین مدل سوم پژوهش
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

2.928708

0.892160

3.282717

0.0011

دوره تصدی مدیر عامل

-0.002072

0.005866

-4.353271

0.0240

اندازه شرکت

-0.168966

0.057356

-2.945930

0.0033

اهرم مالی

0.030476

0.186330

0.163561

0.8701

سودآوری

-0.438006

0.275415

-1.590351

0.1121

سن شرکت

0.004045

0.007393

0.547179

0.5844

اندازه موسسه حسابرسی

0.189192

0.111727

1.693351

0.0908

نسبت موچودی کاال

-0.474472

0.200143

-2.370669

0.0180

ضریب تعیین

0.777337

ضریب تعین تعدیل شده

0.774878

دوربین -واتسون

1.841904

آماره F

31.13581

احتمال (آماره )F

0.000000

آزمون فرضیهها از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )14-4بهره گرفته شده است .مقدار
احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح
اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  1,840228میباشد
که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه دوم) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که ضریب
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متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,049471بوده که نشان دهنده تاثیر منفی دوره تصدی مدیر عامل بر
ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0198معنیداری که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه ششم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)14-4نتایج تخمین مدل چهارم پژوهش
متغیر

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

2.965174

0.890547

3.329611

0.0009

قدرت ساختاری مدیر عامل

-0.049471

0.046700

-4.059320

0.0198

اندازه شرکت

-0.170226

0.057186

-2.976717

0.0030

اهرم مالی

0.040607

0.189266

0.214552

0.8302

سودآوری

-0.425131

0.273223

-1.555985

0.1201

سن شرکت

0.003358

0.007274

0.461647

0.6445

اندازه موسسه حسابرسی

0.195182

0.112863

1.729366

0.0841

نسبت موچودی کاال

-0.463737

0.204320

-2.269656

0.0235

ضریب تعیین

0.778148

ضریب تعین تعدیل شده

0.775698

دوربین -واتسون

1.840228

آماره F

31.62449

احتمال (آماره )F

0.000000
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نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر مرحله رشد برابر  -0,110411بوده که نشان دهنده تاثیر منفی مرحله
رشد بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح معنیداری  0,0256که کمتراز  5درصد بوده،
معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود .این نتیجه با یافته های هو و گان
( )2017مطابقت دارد.
آزمون فرضیه دوم:
نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر مرحله رشد برابر  0,024630بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت مرحله
بلوغ بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,084معنیداری که کمتراز  5درصد بوده،
معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود .این نتیجه با یافته های هو و گان
( )2017مطابقت دارد.
آزمون فرضیه سوم:
نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر مرحله افول برابر 0,001825بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت مرحله
افول بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0373معنیداری که کمتراز  5درصد بوده،
معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید میشود .این نتیجه با یافته های هو و گان
( )2017مطابقت دارد.
آزمون فرضیه چهارم:
نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,328941بوده که نشان دهنده تاثیر
منفی دوره تصدی مدیر عامل بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0000معنیداری که
کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود.این نتیجه
با یافته های هو و گان ( )2017مطابقت دارد.
آزمون فرضیه پنجم:
نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,002072بوده که نشان دهنده تاثیر
منفی دوره تصدی مدیر عامل بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0240معنیداری که
کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه پنجم تحقیق تایید میشود .این نتیجه
با یافته های هو و گان ( )2017مطابقت دارد.
آزمون فرضیه ششم:
نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر دوره تصدی مدیر عامل برابر -0,049471بوده که نشان دهنده تاثیر
منفی دوره تصدی مدیر عامل بر ضعف کنترل داخلی میباشد .که با توجه به سطح  0,0198معنیداری که
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کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه ششم تحقیق تایید میشود .این نتیجه
با یافته های هو و گان ( )2017مطابقت دارد.
جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه

عنوان فرضیه

تایید /رد

1

بین مرحله رشد شرکت و کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

تایید

2

بین مرحله بلوغ شرکت و کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

تایید

3

بین مرحله افول شرکت و کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

تایید

4

در شرکت هایی که در مرحله رشد قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی
رابطه منفی معناداری وجود دارد.

تایید

5

در شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

تایید

6

در شرکت هایی که در مرحله افول قرار دارند ،بین دوره تصدی مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

تایید

پیشنهادی کاربردی تحقیق:
.1بنابراین به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که اگر در شرکتهای بورسی به دنبال سودهای با قابلیت اتکای
باالترو همچنین بازده هایی با درجه اطمینان باالتر بهره ببرند سعی داشته باشند بیشتر سهام شرکتهایی را
نگهداری یا خریداری نمایند که در مرحله رشد قرار دارند.
.2به سازمان بورس اوراق بهادار توصیه می ود تا ساز و کاری را فراهم آورد تا شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در تهیه صورتهای مالی مراحل چرخه عمر را مورد توجه قرار دهد.
.3به این موردتوجه شود که میتواند باعث بهبود و افزایش عملکرد شرکت شود .کنترل داخلی ضعیف میتواند
فرصت های بیشتری را برای اشتباهات برآورد حسابداری غیر عمدی ایجاد کند.
 .4توجه به عامل چرخه حیات شرکت برای مدیران ،سرمایه گذاران و تامین کنندهای مالی بسیار حائز
اهمیت است .این موضوع میتواند به مدیران در خصوص وضعیت جریانهای نقدی ،فرصتهای رشد پیشرو،
سودآوری آتی و هزینه سرمایه رهنمودهای ارزشمندی را ارائه دهد .به عبارتی ،چرخه عمر شرکت بر ویژگی
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های ذاتی و ریسک تجاری شرکت اثرگذار است .به همین دلیل شایسته است مدیران در اخذ تصمیمات
سرمایه گذاری و مالی محصول به دست آورده باشد.
 .5پیشنهاد میشود سازمان باورس و اوراق بهادار قالب گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
را به گونه ای تغییر دهد که مرحله چرخه عمر شرکت در آن افشا شود تا اطالعات بیشتری در خصوص
شرکت به تحلیلگاران و سرمایه گذاران ارائه شود.

محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای اصلی این تحقیق در دسترس نبودن و مشکل کردن ادامه پژوهش در رابطه با در دسترس
نبودن اطالعات مربوط به شرکتهای در مرحله شروع می باشد زیرا سهام این شرکتها معموال در بورس معامله
نمی شود و اطالعات دقیقی در مورد آنها وجود ندارد .همچنین در دسترس نبودن های برخی شرکتهای
بورسی که باعث شد تا از نمونه حذف شوند.
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