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 چكیده

گیری در بازار سرمایه به حساب می آید، لیکن کیفیت ترین مبانی تصمیمها، جزء اصلیی شرکتگرچه رقم سود گزارش شده

 رفتاری و شخصیتی هایویژگی راستا، کند. در اینمی گیری ایفاءیند تصمیمآسود، نقش مهمی را در مفید بودن سود در فر

گذاری، تامین مالی، تقسیم سود و درخصوص سیاست سرمایه مدیران گیریتصمیم اثر گذار بر کیفیت مهم عوامل از مدیران،

 مبلغ و زیان و سود شناسایی نحوۀ بر در مدیران اطمینانیبیش ویژگی رود؛ لذا وجودحسابداری به شمار میهای سیاست

 در رفتاری مدیران هایویژگی نقش وتحلیل با هدف تجزیه حاضر تأثیرگذار است. از اینرو، پژوهش هاو بدهی هادارایی دفتری

منظور آزمون به پردازد.سود می کیفیت معیارهای بر مدیریت حد از بیش اطمینان اثر بررسی به ها،مالی شرکت گزارشگری

الی  0104های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی بین سال 045های پژوهش، به بررسی فرضیه

 اثر منفی و معناداری براطمینانی مدیریت نتایج آزمون فرضیة اول تا ششم حاکی از آن است که بیش پرداخته شد. 0100

اثر مثبت و اطمینانی مدیریت بیش همچنینو  ،کاری غیرشرطی و شرطی، کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سودمحافظه

-همچنین نتایج آزمون فرضیة هفتم حاکی از آن است که بیش پذیری سود دارد.بینیهموارسازی و توان پیشمعناداری بر 

 ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد.اطمینانی مدیریت با معیار ارتباط 

 

 

 کاری حسابداری، هموارسازی سود، کیفیت اقالم تعهدیمحافظه ،اطمینانی مدیریت، بیشکیفیت سود وازگان کلیدی:
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 مقدمه.1

ویژه صورت سود و زیان است که رقم نهایی ها بههای مالی شرکتگیری در بازار سرمایه، صورتیکی از منابع اطالعاتی تصمیم

به طوری که صحت، دقت، قابلیت اطمینان  شود؛های ارزشیابی سهام استفاده میی اساسی در بسیاری از مدلآن به عنوان داده

های سود به عنوان یکی از مهمترین شاخصها اثر دارد. از این رو، گیریبینی آن، مستقیماَ روی تصمیمو قابلیت پیش

ها و مواردی از این حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلفی نظیر ارزشگذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت

-)از قبیل سود نقدی، جریان دهای عملکرگذاران در مقایسه با سایر شاخصمورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، سرمایه قبیل

های نقدی و تغییرات سود( اتکای بیشتری بر روی اطالعات مربوط به سود دارند. از اینرو سود گزارش شده یکی از معیارهای 

ن است. برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری شرکت به گذاراتعیین بازده مورد انتظار سرمایه

گذاران با اتکا به اطالعات سود بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطالعات باید استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه

های آتی موثر باشد بینی فعالیتنجش توان سودآوری و پیشبه نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در س

اکارآمد منابع و درنتیجه انتقال نامناسب ثروت نتواند سبب تخصیص سودهای کم کیفیت می(. 0105زاده، )سپاسی و حسن

-سیاستهای مختلف شرکت اعم از ها باید در خصوص سیاستمدیران شرکتاز سوی دیگر، (. 3441شود )شیپر و وینسنت، 

تصمیمات  در این خصوص، کیفیتگیری کنند. های حسابداری تصمیمگذاری، تامین مالی، تقسیم سود و سیاستهای سرمایه

. یکی از 3های شخصیتی و رفتاری مدیران اشاره داشتتوان به ویژگیمدیران تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله می

اطمینانی مدیران که بیش دهدمینشان  ی انجام شدههاپژوهشی مدیران است. نتایج اطمینانهای رفتاری مدیران، بیشویژگی

، تقسیم گذاری، تامین مالیهای سرمایههای مختلف شرکت شامل سیاستتواند تصمیمات مدیران را در خصوص سیاستمی

دهد که های انجام شده نشان میپژوهشهمچنین نتایج تحت تاثیر قرار دهد.  )حسابداری( های گزارشگری مالیو سیاست سود

های شرکت و شرایط بازار، تحت تاثیر های حسابداری است؛ عالوه بر ویژگیکیفیت سود که تحت تاثیر چگونگی اتخاذ سیاست

ن مدیرا دهدنشان میهای اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام پذیرفته که در سالخصوصیات فردی مدیران نیز قرار دارد. 

های مفرط ممکن است خوشبینی به نفس بیش از حد و  تحت تاثیر اعتمادو  همواره به صورت کامال عقالیی رفتار نکرده

های سیاستمالی شرکت، علی الخصوص  های گزارشگریکیفیت سیاست که تاثیری مهم بر تصمیماتی غیر عقالیی اتخاذ کنند

اطمینانی مدیران کمیت و کیفیت سود گزارش شده شرکت را بر اینست که بیش از اینرو انتظار؛ دارد کیفیت سود تاثیرگذار بر

با توجه به همچنین های مختلف شرکت است، تحت تاثیر قرار دهد. که محصول تصمیمات مدیران در خصوص سیاست

خمین در محاسبه برخی گذاران، استفاده از برآورد و تکنندگان اطالعات و سرمایههایی همچون تضاد منافع بین تهیهواقعیت

هموارسازی و مدیریت کاری، محافظههای پذیرفته شده حسابداری و مسائلی همچون عناصر سود و زیان، امکان استفاده از رویه

کند. این امر لزوم بررسی موضوع کیفیت سود را دوچندان گیری را دچار چالش میکاربرد سود به عنوان معیار تصمیم سود،

مورد کیفیت سود اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن در نماید؛ می

های مختلف بستگی دارد و اگرچه هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن وجود ندارد، اما عوامل متعددی وجود ها و نگرشبا دیدگاه

 آیا که شودمی مطرح سؤال این شد، بیان که توضیحاتی به توجه با قرار گیرند.دارند که باید در ارزیابی کیفیت سود موردتوجه 

 اطمینانیبیش تأثیر بررسی این پژوهش، اصلی هدف است؟ بنابراین مؤثر تجاری واحد سود بر کیفیت اطمینانی مدیرانبیش

ادبیات پژوهش و سپس در بخش سوم، در ادامه مقاله، در بخش دوم،  های مختلف ارزیابی کیفیت سود است.مدیران بر شاخص

در بخش چهارم، روش پژوهش شامل سنجش متغیرها و گردد. متعاقباَ های شاخص صورت گرفته، معرفی میای از پژوهشپاره

                                                           
 )خوش حد از بیش دارد. اطمینان توجه حسابداری سیستم و انسان رفتار بین ارتباط به که است حسابداری هایگرایش از یکی رفتاری حسابداری 3

 مالی سنتی های تئوری با گذاران کهسرمایه و مدیران رفتار از بخشی توضیح برای که است رفتاری مالی زمینة در شده های مطرحنظریه از یکی بینی(

 و رفتاری اریب صورت به تواندمی که است شخصی ویژگی نوعی حد از بیش (. اطمینان0130 طهرانی، و بیدگلی )اسالمی رود می کار به نیست، سازگار

 برآورد در اغراق موجب نهایت در شود که تعریف اطمینانیبی وضعیت در خاص پیشامدی های جنبه از هریک دربارۀ )مثبت( واقعی باورهای غیر

 (.0100پور و همکاران، )خدامی شد خواهد میانگین
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گردد. در بخش پایانی پس از شرح الگوی مورد استفاده، تجزیه و ها مطرح میها و نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیهفرضیه

 شود.گیری ارائه میهای پژوهش و نتیجهافتهتحلیل ی

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

گذاران، اعتباردهندگان و سایر ها است که مورد توجه سرمایهارزیابی سالمت مالی شرکتبرای یت اهمّ ای باکیفیت سود جنبه

اجزای مربوط به آن ازجمله اطالعاتی است که  از سوی دیگر، سود حسابداری وگیرد. های مالی قرار میکنندگان صورتاستفاده

های شود. با توجه به اینکه محاسبه سود واحدهای تجاری متأثر از روشگیری توسط افراد در نظر گرفته میدر هنگام تصمیم

درنتیجه ت، ممکن است بنا به دالیل مختلف واحد تجاری اس تهای مالی به عهده مدیریبرآوردی حسابداری بوده و تهیه صورت

 .(0100)زارعی و واحدیان،  گیردتحت تاثیر قرار سود  کیفیت ،مدیریتهای اتخاذ شده از سوی سیاست

آتی و همچنین به  یبینی سودهاکیفیت سود به توانایی سودهای گزارش شده در انعکاس سود واقعی، سودمندی در پیش

های مختلف با تعاریف متعدد معرفی کیفیت سود در پژوهش ثبات، پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزارش شده اشاره دارد.

گران مالی، کیفیت سود را به عنوان سود عادی مستمر، تکرارپذیر و آن وجود ندارد. برخی تحلیل تعریف شده و اجماعی بر روی

خالص گزارش شده و  دانند. این گروه معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سودی جریان نقدی حاصل از عملیات میایجادکننده

( اظهار 0000(. روسین و همکاران )3445باشد )بلوری و همکاران، تکراری میحاصل از عملیات منهای ارقام غیر جریان نقدی

( کیفیت سود را بر اساس میزان پایداری 3440تر است. ریچاردسون و همکاران )تتر باشد، باکیفیدارند، سودی که باثباتمی

بلوری و تر است. اند. آنها معتقدند سودی که تداوم بیشتری دارد، باکیفیتهای آتی تعریف نمودهورهسودهای فعلی در د

بینی سودهای آتی و عنوان قابلیت سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی، کمک به پیش(، کیفیت سود را به3445همکاران )

( کیفیت باالتر سود را ناشی از 3443دیچاو و دیچیو ) اند.دههچنین پایداری و ثبات سودآوری و عدم تغییرپذیری تعریف کر

( کیفیت سود را میزان متفاوت 3441دانند. پرات )می )افزایش کیفیت اقالم تعهدی( کاهش اقالم تعهدی عملیاتی سال جاری

( کیفیت سود را 3441اند. میخائیل و همکاران )بودن سود گزارش شده در صورت سود و زیان با سود واقعی تعریف نموده

کارگیری تعاریف اند. استفاده و بههای نقدی آتی تعریف نمودهبینی جریانبراساس میزان توانایی سودهای گذشته در پیش

گیری کیفیت سود های مختلف اندازهگران، موجب ایجاد مدلو تحلیل گرانپژوهشمختلف در خصوص کیفیت سود توسط 

از  هاد و با وجود اینکه هر کدام از مدلنارزیابی کیفیت سود برای اهداف محدودی کاربرد دارهای ل. هرکدام از مد1شده است

 دهد. معیارهای مختلفی استفاده نموده، ولی هیچ کدام دیدگاه جامعی از کیفیت سود را ارائه نمی

 ی مدیرانناطمینابیش. 2-1

کنند. می رفتار گیری منطقیهنگام تصمیم مدیران که استوارند فرض این بر ذکرشده، عوامل و تصمیم عقالیی هاینظریه

 در آنها اطمینانیبیش این و هستند مفرط بینییا خوش اطمینانیبیش دچار مدیران است داده نشان شناسیروان ادبیات

 هاییتوانایی دربارۀ افراد است. شناسیروان در شده شناخته ایپدیده اطمینانیبیش. 0کندمی ایجاد اخالل شرکت تصمیمات

                                                           
 در را معیارها این مختلف، پژوهشگران که است ایگونهبه تعدد معیارها است. مفهوم این گیریاندازه برای مختلف معیارهای از مملو سود کیفیت ادبیات 1 

 و بازار هایداده بر معیارهای مبتنی کلی گروه دو به را سود کیفیت ( معیارهای3440همکاران ) و فرانسیس مثالعنوانبه اند.دادهجای طبقه چندین
ارزشی  ارتباط بر مبتنی معیارهای دسته سه در را سود کیفیت ( معیارهای3441) و لندسمن کُرنل .دانکرده تقسیم حسابداری هایداده بر مبتنی معیارهای

 گروه دو در را معیارها این (3444) بالنکِت و جوناس .انددادهجای بینیپیش قابلیت بر مبتنی معیارهای و اطالعاتی محتوای بر مبتنی سود، معیارهای

 مسائل بر که ( گذارانسرمایه از با حمایت مرتبط معیارهای و تأکید دارند( گذاریارزش با مرتبط مسائل بر که) کنندگاناستفادهنیازهای  با مرتبط معیارهای

 سرفصل چهار قالب در را معیارها ( این3441شیپر و وینسنت )  (.0103کنند )صفرزاده، می بندیتأکیددارند( طبقه شرکتی حاکمیت و مباشرت با مرتبط
 اقالم و نقدی هایجریان سود، بین رابطه از برگرفته سود؛ ب( معیارهای زمانی سری خصوصیات با مرتبط الف( معیارهای کنند:می معرفی زیر شرح به

 اجرایی تصمیمات با مرتبط و ت( معیارهای حسابداری؛ اطالعات کیفی خصوصیات با مرتبط تعهدی؛ پ( معیارهای
 علوم با مالی و کالسیک اقتصاد ادغام است. مالی رفتاری (Behavioral Finance) رفتاری مالی علمی رشته اصلی هایحوزه از یکی اطمینانیبیش 0 

مطالعه  رفتاری مالی هستند. نرمال رفتاری آنها مالی دانش در اما انگارد،می منطقی را گذارانکالسیک سرمایه مالی دانش است. گیریتصمیم و روانشناسی

 یکی از انسان، رفتار از ایساده الگوی عنوان به گذارانسرمایه گیرندگان وتصمیم "بودن عقالیی" فرض .است مالی هایگیریتصمیم بر روانشناسی تأثیرات

 هایدارایی گذاریالگوی قیمت سرمایه، کارای بازار نظریه پرتفوی، مثل کالسیک مالی هاینظریه تمامی تقریباً و است کالسیک مالی دانش اصلی هایپایه
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 اعتماد خود و دانش هاتوانایی به دیگر بیان به کنند.می اغراق خود، دانش و اطالعاتی ادراك بینی،پیش جمله قدرت از خود،

 هایریشه از یکی باشند. غافل آن از نیز حتی خود یا نکنند اظهار را درونی احساس این است ممکن البته دارند، حد از بیش

 گیرندمی عهده به را خود هایموفقیت مسئولیت افراد که است این نتیجة یادگیری در آن اصالح نشدن و اطمینانیبیش وقوع

 جمله درونی، از عوامل به را هایشانموفقیت دارند تمایل افراد دیگر، بیان به دهند.می نسبت دیگران به شکست را مسئولیت و

 وجوجست اقتصادی بد اوضاع بدشانسی و ازجمله بیرونی عوامل در را هایشانشکست و دهند نسبت بصیرتشان و استعداد

 اطمینانیبیش وجودی علت .هایشانشکست به تا دهندبیشتری می اعتبار خود هایموفقیت به افراد دیگر، سوی از کنند.

 یابد.می افزایش زمان مرور به خود، به هاموفقیت دادن با نسبت اطمینانیبیش آورند.می دست به آن از افراد که است آرامشی

 هایموفقیت دربارۀ گاهی بنابراین برانگیزند؛ را آنها تحسین تا هستند نیز دیگران به اثبات خود دنبال به افراد دیگر، سوی از

 شود.می اطمینانیپدیدۀ بیش تشدید موجب و گذاردمی تأثیر آنها بر درونی نظر از که کنندمی اغراق دیگران برای قبلی خود

 زمینه این در مطالعات گیرد.می قرار سخنانش تأثیر دیگران تحت از بیش فرد خود ها،موفقیت آمیزاغراق بیان در دیگر، بیان به

 هرچه آنکه ضمن شوند؛می اطمینانیبیش دچار دیگر مشاغل از بیش دارند، قضاوت نیاز به که مشاغلی است داده نشان

 (. 0104 فرهانیان، و )سعیدی گیرندمی قرار بیشتری اطمینانیبیش معرض در باشد، افراد بیشتر تخصص

 و )مشروط حسابداری کاریهای کیفیت سود نظیر پایداری سود، سطح محافظهویژگی تواندمی احتماال که مهمی عوامل از یکی

 از و مدیریت رفتاری هایویژگی کند، متأثر های سود راو سایر ویژگی 6پذیریبینی، توان پیش5نامشروط(، هموارسازی سود

 بر را مطلوب رویدادهای تأثیر و احتمال اطمینان،بیش (. مدیران3401است احمد و دوئلمن ) مدیر حد از اطمینان بیش جمله

 کنندمی واقع ارزیابی از کمتر را منفی رویدادهای تأثیر و احتمال و زنندمی تخمین واقع از بیش نقدی شرکت هایجریان

 مبلغ و زیان و سود شناسایی نحوۀ بر در مدیران اطمینانیبیش ویژگی (. وجود3445 تیت، و مالمندیر و 3443 )هیتون،

را  شرکت گذاریسرمایه هایپروژه از ناشی آینده هایبازده اطمینانبیش تأثیرگذار است. مدیران هاو بدهی هادارایی دفتری

 ارزش تعیین در بینانهبرآوردهای خوش و انداخته تأخیر به را زیان شناسایی است ممکن لذا، کنند.می برآوردتر از واقع بیش

 که معناست این به مدیران اطمینانیبیش کلی طور (. به0101ی، مالنظر و )رامشه باشند داشته بلندمدت یا جاری هایدارایی

 تواند برمی روند این .7باشند داشته تجاری واحد آینده سودآوری و نقدی هایجریان به حدی راجع از بیش برآورد آنها

                                                                                                                                                                                     
 رفتار توضیح نبودن آن قادر به واقعی دلیل به فرض این رفتاری، مالی دانش نظر از است. فرض این از متأثر تئوری نمایندگی و (CAPM)ای سرمایه
 باشد.نمی گذارانسرمایه گیرندگان وتصمیم

5 Earnings Smoothing 
6 Predictability 

پیش در اطمینانیبه بیش آن از گاهی که است مالی ادبیات در اطمینانیبیش نوع ترینرایج غلط: بندیدرجه عبارت است از:اطمینانی بیش مختلف انواع 7 

 فاصله و زنندمی تخمین هست آنچه از کمتر را تصادفی متغیرهای واریانس و ریسک و بیشتر را خود دانش دقت افراد معموالً  آن در و شودمی برده بینی نام
 انتظار مورد هایبازده طیف برای را پائینی بسیار انحراف سهم، یک برآورد ارزش هنگام مثال، دارند. برای خود هایبینیپیش در بسیار باریکی هایاطمینان

 .(Lichtenstein,et al ،0033 گیرند )می نظر در

 تحقیقات زنند.می تخمین هست آنچه ازبیش را خود هایافراد مهارت اطمینانی،بیش از نوع این در میانگین: از باالتر اثر بینانه یاواقع غیر مثبت ارزیابی خود
 انسانها از بسیاری باشند. داشته هایشانو مهارت خود از ایبینانهغیرواقع مثبت دید که دارند تمایل افراد عموماً  که دهدمی نشان گرفتهصورت روانشناسی

و  هاتوانایی سطح میانگین از باالتر را هایشانمهارت و هاتوانایی سطح کنند،می مقایسه خود یا همکاران هاهمکالسی مانند گروهی با را خود که هنگامی

 .Greenwald).، 0034) دانندمی گروه اعضای سایر مهارتهای

 درحالیکه بگذارد تأثیر آنها بر تواندمی حداقل یا داشته مسائل کنترل روی کند احساس انسان شودمی بینانه: سبب واقع غیر بینیخوش یا کنترل: توهم
-بازی در توانمی را اطمینانیبیش نوع (. اینLanger،0075) بزند تخمین هست آنچه از بیش را خود موفقیت و احتمال نبوده اینگونه واقع در است ممکن

 .کنندمی پرتاب را تاس ترقاطعانه خیلی باالتر، شماره یک دستیابی به برای تالش هنگام افراد آن در که نمود مشاهده شودمی انجام تاس با که هایی
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های حسابداری و بطور سود، انتخاب رویه هموارسازی ،3کاریخصوص اعمال محافظه در گیریتصمیم شامل ،آنهاتصمیمات 

 بگذارد. تأثیر کلی تصمیمات حسابداری

 کاری حسابداریاطمینانی مدیران و محافظهبیش . 2-2

-بیش        است.  دارای اهمیتهای حسابداری های شرکت شامل رویهرویهاعمال اطمینانی مدیران بر بررسی آثار بیش

گذاری، تامین مالی و های مناسب سرمایهتواند منجر به اتخاذ تصمیمات آینده نادرست شده و با تحریف از سیاستاطمینانی می

گذاری شرکت های سرمایههای آینده ناشی از پروژهاطمینان بازدهحسابداری، هزینه گزافی بر شرکت تحمیل کند. مدیران بیش

های بینانه در تعیین ارزش داراییلذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوشکنند. برآورد میرا بیش

 در دو است، اطمینان عدم از ناشی که را کاریمحافظه وجود ( علت0003بردا ) و هندریکسونجاری یا بلندمدت داشته باشند. 

 همچنین آنها دانند.می از مبالغ برخی تخمین یا برآورد به الزام و پذیر بینیپیش آیندهای در تجاری واحد فعالیت تداوم عامل

 گزارشگریفرایند  در کاری محافظه اصل از حاصل که بدبینی این جمله از ند؛برشمرد کاریمحافظه کاربرد برای را دالیلی

از  استفاده (3443) واتز و الفاند است. تجاری واحد عملکرد دربارۀ مدیریت عمدۀ بینی برآوردهای خوش تعدیل موجب مالی،

اطمینانی بنابراین بیش دانند.می الزامی برآوردها، در مدیریت حد از بیش بینیخوش کنندۀتعدیل دلیل به را کاریمحافظه

)رامشه و  و غیرشرطی شود سود( اطالعاتی تقارن)عدم کاری شرطیتر محافظهسطوح پایینتواند منجر به مدیریت می

 کاری شرطی و غیرشرطیاطمینانی و محافظهبین بیشرا منفی  ین پژوهش رابطةاول ا فرضیةاز اینرو دو  .(0101مالنظری، 

 کند.بینی میپیش

 اطمینانی مدیران و هموارسازی سودبیش. 2-3

 یک هموارسازی .دهد کاهش زمان طول در سود را هاینوسان کوشدمی که است سود مدیریت از خاصی نوع سود، هموارسازی

باشد.  واقعی میزان از کمتر یا بیشتر تواندمی هموارشده سود است. سود در رشد ثابت جریان ایجاد آن و دارد روشن هدف

 کمی تغییر شده، گزارش سود تا جریان است شده گزارش درآمد یا درآمدها شناسایی زمان دستکاری فرایند سود، هموارسازی

 دستکاری نوع این وجود .(0101 همکاران، و مهرانی( ندهد افزایش در بلندمدت را شده گزارش درآمد که مادامی باشد داشته

 تأمین نیاز هنگام ها درجریان کردن منظم برای را الزم ذخایر بتواند تا باشد داشته زیادی سود شرکت که آن است نیازمند

 اطالعات آنها که باور این نتیجة در اطمینانبیش است. از آنجاکه مدیران سود تغییرات کاهش هدف آن، کلی طور به و کند

 خود واحد تجاری آتی نقدی هایجریان و سودها تبع آن به و خود اطالعات دقت ،(ندارند دیگران که)دارند  اختیار در ایویژه

 .(0100)بولو و حسنی القار،  دارند آینده شرکت بازده و ریسک از ز مثبتیااند چشم و زنندمی مینخت حد از بیش را

 این بر مدیریت اطمینانیبیش و است، آتی مورد سودهای در انتظارات تأثیر تحت توجهی قابل طور به سود هموارسازی

گزارش  مقادیر و جاری دورۀ در شده گزارش مقادیر بین موازنه شامل هموارسازی عبارت دیگر، به .0گذارد می اثر انتظارات

                                                           
 ندارد، حسابداری اصول در جایگاهی هرچند که دانست مالی گزارشگری فرآیند در طمینانیبی چالش با مقابله برای رویکردی توان می را کاریمحافظه 8 

 به داشتن الزام را کاریمحافظه (0007باسو ) (.0100پور و همکاران، باشد )خدامی داشته خالص سود تعیین و هادارایی یابیارزش در اییبسز تأثیر تواندمی
 به در مدیریت هایبینی کند. پیشمی تعریف زیان مانند بد شناخت اخبار مقابل در سود، مانند خوب اخبار شناخت برای تأییدپذیری و اثبات از باالیی درجة

 گمان به بنابراین کنند؛ می برآورد را بیشتر شرکت هایپروژه آتی بازدۀ حد، ازبیش اطمینان با مدیران دارد. اساسی نقش کارانهمحافظهحسابداری  کارگیری
منفی  هایشوك تأثیر و زنندمی تخمین حد از بیش را شرکت فعلی هایپروژه از ناشی آتی های نقدیجریان بر مثبت هایشوك میزان و احتمال آنها زیاد،

 شناسایی شود. اول اینکه بهمی مدیران حسابداری هایپیامدهای زیر برای تصمیم منجر به مسئله این کنند.می برآورد حد از کمتر را نقدی های جریان بر
 بیش اطمینان کند. بنابراین، برآورد حد از کمتر را زیان است ممکن زیان، شناسایی زمان و اندازدمی تأخیر به را ها شناسایی زیان و دهدسرعت می درآمدها

-بدهی و حد از بیش را شرکت هایدارایی حد، از بیش اطمینان با شود؛ و از سوی دیگر مدیران می منجر کمتری مشروط کاریمحافظه به مدیریت حد از

-تواند محافظهاطمینانی مدیریت میاز اینرو بیشکمتر است.  نامشروط کاریکه این مهم به معنای محافظه کنندمی ارزیابی از حد کمتر را شرکت های

 عنوان یکی از ابعاد کیفیت سود تحت تاثیر قرار دهد.کاری را به

ها از دقت بیشتری برخوردار هستند و ثانیًا سودهای بینی آنکنند که پیشها تصور میپردازند: اوالً آنمدیران به دو دلیل به هموارسازی سود می 0 

 گذاران از جریان نقدی را به سبب افزایش قیمت سهام، افزایش دهد.تواند انتظارات سرمایهمی پیدرمثبت پی
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 بستگی تجاری واحد آینده به رویدادهای راجع مدیریت اعتقادات و باورها به موازنه ایجاد این و است های آیندهدوره در شده

 دهآین هایدوره در باالتر سودهای به برای دستیابی بیشتری احتمال اطمینان بیش مدیران .(0100)بولو و حسنی القار،  دارد

 و دارند جاری دورۀ سودهای افزایش جهت آینده هایدوره سودهای از به بهره گرفتن بیشتری تمایل رو ین ا از و هستند قائل

 واقع در دارند. مدیران به سایر نسبت باالتر سودهای گزارش برای بیشتری تمایل اطمینانبیش مدیران که معناست این بدان

 سود هموارسازی گذارد،می تجاری واحد نقدی آتی هایو جریان سودها تخمین بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیبیش

 (.3400؛ به نقل از مهرانی و همکاران، 3400بومن، ) سازد می متأثر را

 کیفیت سود معیارهایسایر اطمینانی مدیران، کیفیت اقالم تعهدی و بیش. 2-4

 پایدارتر حسابداری سود هرچه که این اساس بر است، حسابداری سود پایداری سود، کیفیت دهندۀ نشان هایشاخص از یکی

 (.0100 شود )زارعی و واحدیان،می تفسیر باال باکیفیت سود منزلة سود به این مالی، بازارهای در کنندگانشرکت دید از باشد،

(  کیفیت سود درجه 3440)00داند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسون و همکارانتر می( سودی را با کیفیت0000) 04روساین

( از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات جاری 3443) 03ی آینده است. تعریف بنیش و واگاسثبات عملکرد عایدات در دوره

اسکیپر و کنند. ات آینده تعریف می( کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عاید3441) 01در آینده است. پنمن و ژانگ

دید آنان کیفیت سود حدی از صداقت  دانند، یعنی از( کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می3441) 00وینسنت

است که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد. طبق نظر ایشان کیفیت سود بر اساس رابطه بین 

تر بوده و دارای قابلیت کیفیت است که به وجه نقد نزدیکشود و در آن سودی باتعهدی و وجه نقد تعریف میسود، اقالم 

بر اساس  بینی باشد. در این مبنا اعتقاد بر این است که اقالم تعهدی اختیاری کیفیت سود را کاهش می دهد.استمرار و پیش

پایداری سود، اقالم تعهدی و جریان نقدی عملیاتی هستند. تداوم پایین عناصر اصلی  05(0037نتایج پژوهش الیپ و همکاران )

تحقیق دستگیر و رستگار  اقالم تعهدی در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی، پیامدهایی برای پایداری سودهای جاری دارد. نتایج

دارد که این نتایج مطابق با نتایج  مستقیم یرابطه تعهدی اقالم کیفیت با )پایداری سود( سود کیفیت که داد ( نشان0104)

ی کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود است؛ ( در بررسی رابطه3443( و دیچو و همکاران )3441پژوهش بالسام و همکاران )

 (سود )کیفیت سود پایداری اقالم تعهدی(، کیفیت )کاهش 06تعهدی اقالم برآورد خطای با افزایش که دادند این محققین نشان

-می تجاری واحد نقدی آتی هایو جریان سودها تخمین بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیبیش واقع یابد. درمی کاهش

ازآنجاکه  .ندارد وجود استنباط اخیر مورد در مستقیمی تجربی شواهد حال، این سازد. با می متأثر را سود پایداری گذارد،

اتخاذ  حسابداری روی تصمیمات ،بینی آنها نسبت به رویدادهای آتی واحد تجاریخصوصیات رفتاری مدیران همچون خوش

های که در شرکت رودمی انتظار بنابراین است، اثرگذار نیز شرکت سود بر وضعیت این گذارد؛ درنتیجهمی شرکت اثر شده در

 . باشد برخوردارکمتری ثبات  از نیز شرکت اطمینانی باشند، سودمدیران آنها دارای بیش

با  گردد.می اطالعات مربوط بودن بهبود سبب که است حسابداری اطالعات کیفی خصوصیات از یکی سود بینیپیش قابلیت

های با خالص ارزش فعلی گذاری در پروژاطمینانی اقدام به سرمایههایی که مدیران آنها به دلیل بیششرکتتوجه به اینکه در 

؛ درنتیجه مدیران انگیزه شوندمواجه میبیشتری  07ها با افزایش نوسان سودتیابد، شرکسودآوری کاهش می ،نمایندمنفی می

یری سود، انتظار پذبینیسود و پیش هموارسازیبین  مثبترو به سبب وجود ارتباط ازاین بیشتری برای هموارسازی سود دارند؛

 وجود استنباط اخیر مورد در مستقیمی تجربی شواهد حال، این با یابد؛ ها افزایشاین شرکتپذیری سود در بینیرود پیشمی
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 هایتصمیم در مالی تحلیلگران و گذارانسرمایه هستند که مهمی اطالعات ازجمله نیز آن اجزای و حسابداری سود

 و هابررسی در برجسته عامل عنوانبه را شدهگزارش سود عموماً  مالی تحلیلگران دهند.می قرار مورداستفاده خود گذاریسرمایه

 در مندرج اطالعات مالی بر خود گذاریسرمایه هایتصمیم برای نیز گذارانسرمایه دهند.می قرار مدنظر خود هایقضاوت

 در گذاریسرمایه هایتصمیم اتخاذ در طرفی از کنند.می اتکا شدهگزارش سود ویژهبه اقتصادی، هایبنگاه مالی هایصورت

 سهام قیمت تغییرات روند بررسی و گیرد، بازدهمی قرار گذارسرمایه رویآفر که عواملی از دیگر یکی نیز بهادار اوراق بورس

 افزایش یا کاهش نوعی باعثبه عوامل این از هرکدام و کندمی تغییر مختلف عوامل تأثیر تحت سهام قیمت ازآنجاکه است.

 بیانیه با انطباق در 03ارتباط ارزشی سود مفهوم است. ضروری عوامل این از یک هر تحلیل و بررسی شوند،می سهام قیمت

باشد. ارتباط می است، آمده مالی گزارشگری و حسابداری چارچوب نظری در که حسابداری، اطالعات بودن مفهومی مربوط

باوجود نبود شواهد در  (.0103)صفرزاده، شود می گفته هاشرکت سهام قیمت و بازده بر حسابداری ارقام توانایی به ارزشی سود

پذیری سود و ارتباط ارزشی بینیبر کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، پیش مدیریتاطمینانی خصوص چگونگی تأثیر بیش

مدیران بر  رفتاری و شخصیتی هایعنوان یکی از ویژگیبه مدیریتاطمینانی سود؛ این پژوهش در تالش برای بررسی اثر بیش

 کیفیت سود است.الذکرفوقهای ویژگی

 پیشینه پژوهش. 2-5

-محافظه سود، مدیریت سود، بر هموارسازی را آن تأثیرات اند،پرداخته مدیریت اطمینانیبیش بررسی به که موضوعی ادبیات

  اند.کرده بررسی اطالعاتی تقارنعدم و تأمین مالی سود، تقسیم هایسیاست حسابداری، کاری

اطمینان با احتمال بیشتری نسبت به سایر مدیران اقدام به افزایش سود ( دریافتند که مدیران بیش3400همکاران )هسیه و 

 ( در3400) بومن نمایند.می)مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی( گزارش شده از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری 

 اختیار اعمال و گذاری مدیرانسرمایه تصمیمات از وی پرداخت. سود هموارسازی و مدیریت طمینانیابررسی بیش به پژوهشی

 اطمینانیبیش بین داد نشان (3400) بومن های پژوهشیافته نمود. استفاده اطمینانیبیش معیارهای عنوان به سهام خرید

 مدیران سایر به نسبت اطمینانبیش مدیران دیگر، عبارت به دارد. وجود مثبت معناداری رابطة سود هموارسازی و مدیران

 ارزش نسبت شرکت، که اندازۀ بود این بیانگر پژوهش این هاییافته ،این بر عالوه کنند.می سود هموارسازی به بیشتر اقدام

اثر  ودس هموارسازی بر تواندمی شرکتی راهبری و اطالعاتی تقارنعدم مالی، اهر سهام، صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار

 نسبت بااحتمال بیشتری اطمینانبیش مدیران که یافتند دست نتیجه این به پژوهشی در (3400) و همکاران شیتین بگذارد.

( 3401) دوئلمن و احمد نمایند.می اختیاری افزایش اقالم تعهدی طریق از شده گزارش سود افزایش به اقدام مدیران سایر به

اطمینانی داد بیش نشان آنان نتایج پژوهش دادند. قرار مطالعه مورد را حسابداری کاریبر محافظه مدیریت اطمینانیآثار بیش

 همکاران و دشماخ  داد. نخواهد کاهش منفی را اثر این خارجی نظارت و داشته حسابداری کاریمحافظه بر منفی اثر مدیران

 در کاهش دارند. کمتری تقسیمی سود پرداخت به تمایل مدیران به سایر نسبت اطمینانبیش مدیران معتقدند (3401)

 و کمتر نقد جریان وجوه تر،پایین رشد فرصت با هاییشرکت در مدیران بودن اطمینانبیش دلیل به سود تقسیمی پرداخت

 مدیریتی ازحدبیش نفساعتمادبه که دادند ( نشان3403) همکارانش و بن دیوید است. بیشتر باالتر، اطالع آیندۀ تقارنعدم

-بیش نفساعتمادبه که دهندمی گزارش پژوهشگران این است. هامالی شرکت هایفعالیت از برخی برای ایکنندهعامل تعیین

-می کاهش را شدهتقسیم سود پرداخت احتماالً و بیشتر بدهی را از استفاده دهد،می افزایش را گذاریسرمایه مدیریتی، ازحد

-کوتاه هایبدهی مقابل در بلندمدت هایاز بدهی که شودمی باعث و دهدمی افزایش را سهام بازخرید احتمال همچنین و دهد

 و اطمینانی مدیریتبیش بین ارتباط بررسی به پژوهشی در (3403) اسکوئینتانی و سندرونی شود. استفاده یبیشتر مدت

 افزایش باعث مدیریت اطمینانیبیش داد، آنان نشان پژوهش هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج پرداختند. اطالعاتی تقارنعدم

 در مهمی عامل را مدیریت اطمینانیبیش  (3400) همکاران و مالمندیر چون دیگری مطالعات. گرددمی اطالعاتی تقارنعدم

 از کمترآنها  هایشرکت معتقدند اطمینانبیش مدیران اینکه به توجه با کنند.تلقی می شرکت مالی تأمین تصمیمات تشریح

 کنند.می اتکا داخلی مالی به تأمین افراطی طور به و دانندمی پرهزینه را سازمانی برون مالی تأمین است، شده واقع ارزشگذاری

                                                           
18 Relevance Value 
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 دارند، زیادی داخلی وجوه که هنگامی زیرا کند؛می ایجاد نیز اخالل آنها گذاریسرمایه تصمیمات در مدیران نگرش این

 گذاریمحتاطانه سرمایه شوند،می سازمانی بررون مالی تأمین به ملزم که هنگامی اما دهند،می مهابایی انجابی گذاریِسرمایه

 ( به بررسی0100بولو و حسنی القار ) شودمنجر می هاگذاریسرمایه دارایی کاهش به اطمینانیبیش بیان دیگر، به کنند؛می

 0133تهران طی سالهای  بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفتهشرکت در سود هموارسازی بر مدیریت اطمینانیبیش تأثیر

 انتظارات تأثیر تحت توجهی قابل طور به سود پرداختند. مبانی نظری پژوهش آنها بر این اساس بود که هموارسازی 0103الی 

 اطمینان درنتیجه این باور کهمدیران بیش گذارد.می اثر انتظارات این بر مدیریت اطمینانیبیش آینده است و سودهای مورد در

 واحد آتی نقدی هایجریان و سودها آن تبع به و خود دقت اطالعات )که دیگران ندارند(، دارند اختیار در ایویژه اطالعات آنها

 داد آنها نشان پژوهشدارند. نتایج  بازده آتی شرکت و ریسک از مثبتی اندازچشم و زنندمی تخمین از حد بیش را خود تجاری

 ریسک با هایشرکت در به عالوه، گردد.می سود افزایش هموارسازی به منجر معناداری طور به مدیریت اطمینانیبیش که

-بیشنشان داد که  (0100عربصالحی و هاشمی )نتایج پژوهش  است. بیشتر سود هموارسازی احتمال سیستماتیک باالتر،

 اجتناب افزایش سبب ارشدمدیران  یاطمینانبیش دیگر، به بیان دارد. معنادار و مثبت مالیاتی اثر اجتناب برمدیریت  یاطمینان

-محافظه برمدیریت  یاطمینانبیش تأثیر ( به بررسی0100پور و همکاران ) خدامی شود. می مالی فرایند گزارشگری در مالیاتی

 مقیاس دو از ،اطمینانی مدیریتبیشگیری اندازه آنها برایدر پژوهش  پرداختند. بیرونی نظارت گرفتن نظر در با کاری

گیری همچنین برای اندازه گردید. استفاده سهام حقوق صاحبان به بدهی نسبت مازاد و گذاری بیشتر از حد بهینهسرمایه

 بر مبتنی کاریمحافظه مقیاس دو اساس بر نامشروط کاریو محافظه باسو شدۀ تعدیل مدل اساس بر مشروط کاریمحافظه

 برای کاررفته به هایمقیاس از یک داد هر نشان آنها پژوهش نتایج .کردند استفاده هاین و گیولی ضریب چولگی و تعهدی اقالم

 برخی سازوکارهای همچنین، معنادار دارد. منفی اثر نامشروط و کاری مشروطمحافظه نوع دو هر بر ،مدیریت اطمینانیبیش

 و مشایخ پژوهش نتایج دهد. کاهش را کاری نامشروطمحافظه برمدیریت  اطمینانیبیش منفی اثر تواندمی بیرونی نظارت

 دارد؛ وجود معنادار منفی ارتباط شرکت سود های تقسیمو سیاست مدیران اطمینانیبیش بین که داد ( نشان0101) بهزادپور

براین نتایج پژوهش عالوه .شودانجام می کمتری سود تقسیمحضور دارند، اطمینان بیش مدیران هایی کهدرنتیجه در شرکت

-می برآورد را باالتری آتی نقدی عملیاتی هایجریان طمینانابیش مدیر عملیاتی، نقدی هایجریان افزایش با ،آنها نشان داد

 منطقی، یا باشد اطمینانمدیر بیش اینکه از جدا داد، نشان پژوهش آنان همچنینپردازد. می را بیشتری تقسیمی سود و کند

 به پژوهشی ( در0101) مالنظری و رامشه کند.می کمتری پرداخت تقسیمی سود ،باالتر رشد هایفرصت با شرکت مدیر

-محافظه بین داد نشان پژوهش آنان نتایج پرداختند. حسابداری در کاریمحافظه ومدیریت اطمینانی بیش بین ارتباط بررسی

 داد نشان پژوهش آنان هایعالوه یافته به دارد. وجود معنادار منفی رابطه مدیریت اطمینانیبیش با غیرشرطی شرطی و کاری

-محافظه مورد در مشابه اثری اما داده، کاهش را کاری شرطیمحافظه برمدیریت  اطمینانیبیش منفی اثر خارجی نظارت که

-محافظه بر را مدیریتی حد از بیش اطمینان تأثیر ،پژوهشی ( در0101) فالح نخبه و فروغی .داشت نخواهد غیرشرطی کاری

 هر کاهش موجب حد مدیریت از بیش اطمینان که است آن از حاکی آنها هاییافته کردند. بررسی شرطی غیر و شرطی یکار

 تخمین حد از کمتر را هابدهی و حد از بیش را هادارایی اطمینان،بیش مدیران که مفهوم این به شود؛می کاری محافظه نوع دو

 بین یرابطه( به بررسی 0104دستگیر و رستگار ) کنند.می شناسایی تأخیر با را هاو زیان سرعت به را درآمدها و زنندمی

 سود کیفیت که داد نشان تحقیق آنها تعهدی پرداختند. نتایج اقالم کیفیت با سهام بازده و سود( )پایداری سود کیفیت

 اندازه اقالم افزایش و تعهدی اقالم کیفیت کاهش با اینکه ضمن دارد، مستقیم یرابطه تعهدی اقالم کیفیت با )پایداری سود(

 دادند ( نشان3443( و دیچو و همکاران )3441بالسام و همکاران ) پژوهشهمچنین نتایج  یابد.می افزایش سهام بازده ،تعهدی

 و قائمی .یابدمی کاهش (سود کیفیت) سود پایداری (،تعهدی اقالم کیفیت کاهش) تعهدی اقالم برآورد خطای افزایش با که

 پایداری که دریافتند هاآن .پرداختند سود به نسبت قیمت و سود بر پایداری کاریمحافظه اثر به بررسی (0130) همکاران

 سود به نسبت قیمت که دریافتند هاآن است. همچنین کمتر کنندگزارش می تریکارانهمحافظه سود که هاییشرکت سود در

 تجربه اثر بررسی به (0130و قالیباف ) شمس فالح باشد.می کمتر کنند،می گزارش تریکارانهمحافظه سود که هاییشرکت در

 رفتار ومدیران  اطمینانیبیش نیز و پذیریریسک بر بهادار تهران اوراق بورس در گذاریسرمایه هایشرکت مدیران ایحرفه
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 پرداختند. نتایج آنها پذیریریسک و مدیران گذاریسرمایه تصمیمات بر و مؤثر مهم رفتاری هایتورش عنوانبه آنها وارتوده

 وارتوده رفتار و تجربه بین و معکوس دارمعنی  رابطه مدیران پذیریریسک و تجربه بین که داد نشان آنها پژوهش از حاصل

 مدیران اطمینانیبیش و تجربه بین که داد نشان آنها پژوهش از حاصل دارد. همچنین نتایج وجود مستقیم دارمعنی رابطه آنها

 و بیشتر اطمینانیبیش از ترباتجربه مدیران با تر درمقایسهتجربهکم مدیران ترتیببدین دارد. وجود معکوس دارمعنی رابطه

 نمایند.می کسب باالتری بازده و باشندمی پذیرترریسک بوده، برخوردار کمتر وارتوده رفتار

 های پژوهشفرضیه. 3

که بیان شد؛ هدف  گذشته و نتایج آنها داخلی و خارجی هایپژوهش پژوهش و همچنیناین با درنظر گرفتن مبانی نظری 

 توجه به هدفاست. با معیارهای مختلف کیفیت سود و  مدیریت اطمینانیبیشاصلی این پژوهش، تبیین اثر و ارتباط بین 

 به شرح زیر مطرح شده است تا مورد آزمون قرار گیرد:اصلی و هفت فرضیة فرعی  فرضیةیک پژوهش حاضر، 

 .دهدثیر قرار میاطمینانی مدیریت کیفیت سود را تحت تأبیش اصلی اول: فرضیة

 ؛دارد غیرمشروط کاریبر محافظهمعنادار اثر منفی اطمینانی مدیریت بیش فرعی اول: فرضیة

 ؛کاری مشروط داردبر محافظه معنادار اثر منفیاطمینانی مدیریت بیش :دومفرعی  فرضیة

 ؛داردکیفیت اقالم تعهدی بر معنادار  منفیاثر اطمینانی مدیریت بیش :سومفرعی  فرضیة

 ؛بر پایداری سود داردمعنادار اثر منفی اطمینانی مدیریت بیش: چهارمفرعی  فرضیة

 ؛داردسود پذیری بینیتوان پیشبر  معنادار مثبتاثر اطمینانی مدیریت بیش :پنجمفرعی  فرضیة

 ؛سود داردهموارسازی بر معنادار مثبت اثر اطمینانی مدیریت بیش :ششمفرعی  فرضیة

 .دارد سودارتباط ارزشی بر معنادار  منفیاثر اطمینانی مدیریت بیش :هفتمفرعی  فرضیة

 شناسی پژوهشروش. 4

هد یا خیر؛ لذا این داطمینانی مدیران کیفیت سود را تحت تاثیر قرار میاین پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بیشهدف 

عالوه با توجه به این که از اطالعات تاریخی در آزمون رود. بههمبستگی به شمار می-توصیفیهای پژوهش یپژوهش در زمره

این پژوهش به لحاظ تحلیل  در گردد. همچنینبندی میتجربی طبقهشبه هایپژوهشها استفاده شده است، در گروه فرضیه

های سری زمانی های تلفیقی، داده. تکنیک دادهاستشدههای تلفیقی استفاده آماری از تکنیک رگرسیون خطی چندگانه و داده

استفاده از آن، بیشتر به دلیل افزایش تعداد های سری زمانی و مقطعی و ضرورت کند. ادغام دادهو مقطعی را باهم ترکیب می

 به پژوهش این باشد. درمشاهدات، باال بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش همخطی میان متغیرها می

 از مالی هایداده آوریجمع از پس است. استفاده شده آرشیوی و ایکتابخانه روش از نظری مفاهیم و مبانی تدوین منظور

 با هاداده نوین، آوردره و تدبیر افزارهای نرم کمکبه تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته هایشرکت مالی صورتهای

افزار  نرم هشتم نسخة کمک به نهایی تحلیل و تجزیه شدند. تحلیل و تجزیه آمادۀ اکسل افزار در نرم محاسبه و بندیجمع

Eviews  وStata است. گرفته انجام 

به عنوان جامعه آماری پژوهش  0100الی  0104های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ی شرکتکلیه

 0100 مالی سال پایان تا که است هاییشرکت گیری در پژوهش حاضر روش غربالگری، شاملاست. روش نمونه انتخاب شده

 مدیرعامل مالی تغییر سال طی باشد؛ اسفندماه پایان به منتهی آنها مالی سال باشند؛ پذیرفته شده تهران اوراق بهادار بورس در

 جزء باشند؛ نداده مالی دورۀ تغییر دورۀ بررسی در نباشند؛ بهادار اوراق بورس از شده حذف هایشرکت جزء باشند؛ نداشته

 سودآوری و مالکیت ساختار هاشرکت گونه این زیرا نباشند، و بیمه هابانک مالی، گریواسطه و گذاریسرمایه هایشرکت

 تا 0104 زمانی دورۀ در شرکت 045 اساس این بر .باشد دسترس در هاشرکت مدنظر اینکه اطالعات آخر و دارند متفاوتی

 .شدند انتخاب پژوهش برای نمونة و بودند برخوردار فوق شرایط از 0100
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 مدل پژوهش و متغیرهای آن. 4-1

 :است (0)های پژوهش به شرح رابطه فرضیهمدل اصلی آزمون 

 (1ی )رابطه

EQk,i,t=β0+β1OverCon k,i,t-1+β2Sizei,t +β3PPEi,t +β4Levi,t+β5CFOi,t+β6MTBi,t+ β7Intangi,t+εi,t 

 متغیر وابسته

خصوص متغیر وابسته این پژوهش کیفیت سود است. کیفیت سود یکی از اصطالحات حسابداری است که تعاریف متعددی در 

آن ارائه شده است. بسیاری از پژوهشگران، کیفیت سود را نزدیکی سود گزارش شده به سود هیکسی )سود اقتصادی( تعریف 

)شیپر و  بیشتر باشد، کیفیت سود بیشتر استدارند که هرچه همبستگی سود حسابداری با سود اقتصادی اند و بیان میکرده

کنند که به سبب وجود تضاد منافع بین محققین براساس تئوری نمایندگی استدالل میای دیگر از . دسته(3441وینسنت، 

کاری به کار رفته در محاسبه گذاران و درپی آن وجود مشکالت نمایندگی بین آنها؛ هرچقدر شدت محافظهمدیران و سرمایه

لیاتی کیفیت سود، پژوهشگران از سود حسابداری بیشتر باشد، کیفیت سود بیشتر است. با توجه به دشواری تعریف عم

 هایمشخصه از سعی شده است تا تعدادی تحقیق این دراند. گیری این متغیر استفاده کردهمعیارهای مختلفی برای اندازه

توان سود،  کیفیت اقالم تعهدی، پایداری غیرشرطی(، و )شرطی کاریمحافظه شامل سود کیفیت مختلف هایجنبه با مرتبط

شیوه زیر عملیاتی شده که به )مربوط بودن(  ارتباط ارزشی سود یا هموارسازی سود و مدیریت پذیری سود، نبودبینیپیش

 :بررسی شود، است
 گیری کیفیت سودهای اندازهشاخص(: 1جدول )

k,it:EQ دهد که های کیفیت سود را نشان میابعاد ویژگیk 0دهد )نشان می های کیفیت سود راتعداد ویژگی ،

3 ،1 ،0 ،5 ،6 ،7 k=.) 

1EQ :دهد که با مدل بیور و همکاران را نشان می (نگرآیندهغیرشرطی )کاری گیری محافظهشاخص اندازه

 شود؛گیری می( اندازه3444)

 2:EQگیری اندازه 00دهد که با مدل بیسورا نشان می (نگرگذشتهشرطی )کاری گیری محافظهشاخص اندازه

 شود؛می

3EQ :دهد؛( را نشان می3443) 34نیکولزگیری کیفیت اقالم تعهدی با استفاده از مدل مکشاخص اندازه 

4EQ :دهد؛را نشان می 30گیری پایداری سود با استفاده از مدل کورمدی و الیپشاخص اندازه 

5EQ :دهد؛را نشان می 33همکارانبینی پذیری سود با استفاده از مدل فرانسیس و گیری پیششاخص اندازه 

6EQ :دهد؛را نشان می 31لئوز و همکارانگیری هموارسازی سود با استفاده از مدل شاخص اندازه 

7EQ :دهد؛را نشان می 30با استفاده از مدل اولسون (مربوط بودن) ی سودارتباط ارزشگیری شاخص اندازه 

 

-محافظه و غیرعملیاتی هایرشد دارایی غیرعادی، عملیاتی سود استمرار ،ارزیابی شرکت کلیدی عوامل از یکی: کاریمحافظه

-انجام گرفته محافظههای پژوهش براساس (.0005 و اوهلسون، فلتهام( باشد می عملیاتی های دارایی در گزارشگری 35کاری

                                                           
19 Basu (1997) 
20 McNichols 
21 Kormedi and Lipe (1987)  
22 Francis et al (2004) 
23 Leuz et al (2003) 
24 Ohlson (1995) 
35 Accounting Conservatism 
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 از (.3443 و واتز، الفوند( شود شرکت می ارزش افزایش باعث مدیران طلبانه رفتارهای فرصت کردن محدود طریق از کاری

 ارزش تواندمی منابع، تخصیص و اطالعات تحریف طور بالقوه به که کنندمی استدالل کاریمحافظه دیگر، مخالفان سوی
-می باعث کارانهمحافظه مالی تجربی، گزارشگریهای پژوهش طبق (. همچنین3440همکاران،  و گیگلر) ببرد بین از را شرکت

 شیوا کومار، و بال) ندداشته باش منفی فعلی خالص ارزش با هاییپروژه در گذاریسرمایه برای تمایل کمتری مدیران که شود
دهد. می کاهش را اخالقی خطر و جلوگیری ها(شرکت سود مدیریت )برای طلبانه مدیران فرصت رفتار از کاری(. محافظه3445

حقوق  و شرکت ارزش افزایش باعث تواندمی، هاشرکت هایگذاریسرمایه وریبهره بهبود طریق کاری ازمحافظه بنابراین

 شود. سهام صاحبان

نگر از نسبت ارزش کاری آیندهگیری محافظهبرای اندازه 36(3444بیور و همکاران ): (نگرآیندهغیرشرطی )کاری محافظه

 واقع نشان از کمتر به منجرمعموالً  کاریمحافظه که آنجا ازبه ارزش بازار آن استفاده کردند.  37دفتری حقوق صاحبان سهام

-محافظه از حسابداری کننده استفاده هایشرکت شود،می آن بازار ارزش نسبت به سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش دادن

 با بازار به ارزش دفتری ارزش نسبت رابطة دیگر عبارت به .هستند کمتری بازار ارزش به ارزش دفتری نسبت دارای تر،کارانه

هرچه مقدار آید. می دست به کاریمحافظه از مستقیمی نسبت (-0عدد ) در آن با ضرب کهاست  معکوس ،کاریمحافظه

کارانه کمتر )بیشتر( و کیفیت سود نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بیشتر )کمتر( باشد، سود محافظه

 33باشد.کمتر )بیشتر( می

گیری شده است. ( اندازه0007سود با استفاده از الگوی بیسو )شرطی کاری محافظه: 29(نگرگذشتهشرطی )کاری محافظه

             سود، نسبت ضریب اخبار بد به ضریب اخبار خوب در رگرسیون معکوس سود بر بازده، شرطی کاریمعیار محافظه

1b]/3b+  1b[  ( بصورت زیر است:0007سود است. الگوی بیسو ) بوده، و بیشتر بودن آن، بیانگر کیفیت بیشتر 

Ei,t/Pi,t=β0+β1Ri,t+β2Di,t+β3RDi,t+ εi,t 

برابر با یک و در غیر این صورت مقدار صفر خواهد مقداری  Dمنفی باشد، متغیر مجازی  i,tRچنانچه میانگین بازده سالیانه 

دهد که جاری( را نشان میهای غیرای )داراییسرمایهمخارج  i,tP-1دهد، سود خالص سال مالی را نشان می i,tEداشت. 

دهد، همچنین متغیر مجازی بازده سال جاری را نشان می i,tRگیرد، منظور هم مقیاس کردن متغیرها مورداستفاده قرار میبه

D ( اثر تعاملی با متغیر بازدهRرا به نمایندگی برای اخبار بد نشان می ).دهد 

گردد )فرانسیس و به میزان تحقق اقالم تعهدی به جریان نقدی آتی اطالق می 14کیفیت اقالم تعهدی کیفیت اقالم تعهدی:

ترین اند؛ اما عمدهشده در ادبیات موضوعی جهت سنجش کیفیت اقالم تعهدی بسیار متنوعهای استفاده(. مدل3440همکاران، 

-؛ مدل مک3443یچیف، گیرند )ازجمله مدل دچو و دمیهایی که برای سنجش کیفیت اقالم تعهدی مورداستفاده قرار مدل

                                                           
 کاری غیرشرطیمحافظه دهد، کاهش اقتصادی اخبار مستقل از را هادارایی خالص دفتری ارزش و سودها که حسابداری هایسیاست و هاروش انتخاب 36 

 بهای شناسایی بالدرنگ شامل کاریمحافظه نوع این از هاییاخبار باشد. نمونه از مستقل یا آینده به غیرشرطی یا مربوط تواندمی کاریباشد. محافظهمی
 هایاز روش استفاده توسعه(  و تحقیق مخارج بردن هزینههزینه )به  عنوان به تجاری واحد درون در شده نامشهود ایجاد هایدارایی اکثر یشدهتمام

 و مثبت )بیور فعلی ارزش خالص با هایپروژه برای ی تاریخیشدهتمام بهای  روش از استفاده و تجهیزات و آالتماشین اموال، کردن مستهلک برای تسریعی
 (.3445رایان، 

27 book-to-market ratio 

گذاری شده است و چنانچه نسبت فوق از یک کمتر باشد، سهام شرکت یک باشد، سهام شرکت کمتر از واقع ارزشچنانچه نسبت فوق بیشتر از 28 

 گذاری شده است.بیشتر از واقع ارزش

 شوند،می هداد کاهش دفتری هاینامطلوب ارزش و بد شرایط در که معنی بدین باشد، تابع اخبار( یا گذشته به مربوط شرطی )یا تواندمی کاریمحافظه30 

 ارزش یا شده تمام بهای اقل روش استفاده از کاریمحافظه نوع این بارز ینمونه شوند،ارزیابی نمی بیشتر دفتری هایارزش مطلوب و شرایط خوب در اما
 است. شده الزام استانداردهای حسابداری توسط که است کاریشرطی، محافظه کاریمحافظه (.3445رایان،  و باشد )بیورمی  (LCM) بازار

14 Accrual Quality 
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. در تمامی 10ددهصورت مجموع موردتوجه قرار میمدل کازنیک و مدل کوساری و همکاران( اقالم تعهدی را به ؛3443نیکولز، 

نگر کیفیت های مذکور بوده و کمتر بودن این عدد، بیامدل 13خطای باقیمانده سطحها معیار کیفیت اقالم تعهدی، این مدل

شده توسط مدل معرفی با استفاده ازسوم از شاخص کیفیت اقالم تعهدی که  فرضیةرو، برای آزمون ازاین بیشتر سود است.

پس از استفاده از این مدل برای هر سال از هر شرکت به طور ا، لذ شود.شود، استفاده میگیری می( اندازه3443) 11نیکولزمک

هر آورد. بوجود می  (i و t های خاص شرکت را در آن سال )یعنیآید که باقیماندهمقطعی بدست میهای جداگانه رگرسیون

باشد، کیفیت اقالم تعهدی )کیفیت سود( کمتر و هر چقدر، قدر مطلق  بزرگترچقدر، قدر مطلق این خطاها ضربدر منفی یک 

  اقالم تعهدی دارد. بیشترنشان از کیفیت  ،باشد)به صفر نزدیکتر(  کوچکتراین خطاها ضربدر منفی یک 
WCAi¸t=β0+βıCFOi¸t- ı+β2CFOi¸t+β3CFOi¸t+1+β4ΔREVi,t+ β5PPEi,t+εi,t   

شود. به اطالق می 10شوند، پایداری یا ثبات سودبه میزانی که سودهای گذشته بر روی سودهای آتی نگاشت میپایداری سود: 

 باثبات سودهای های آتی است.در سال 15تکرارپذیری و دائم بودن سود بیان بهتر، پایداری یا ثبات سود به معنای بادوام بودن،

 و دارند پایدار و بادوام حالتی باثبات، سودهای گذاران،ازنظر سرمایه گردد. گذارانسرمایه گیریتصمیم بهبود موجب تواندمی

در این  16(0037کورمدی و همکاران ) پژوهشپیرو  کند؛ کمک ها(گذاریارزش در خصوصها )بهآن به تواندمی لهأمس همین

 17؛نیز از یک رگرسیون با استفاده از سود جاری بر روی سود پایان سال مالی قبل برای برآورد ضرایب رگرسیون پژوهش

 :13منظور تخمین پایداری سود، به شرح مدل زیر استفاده کردندبه

Earni,t/TotalAsseti,t=β0+β1Earni,t-1/TotalAsseti,t-1+εi,t 

 بینی سود بهشود. قابلیت پیشپذیری سود سبب بهبود مربوط بودن اطالعات میبینیپیش 10:پذیری سودبینیپیش

؛ فرانسیس و همکاران، 0004؛ الیپ، 3440شود؛ اما عمده محققین )ازجمله دچو و همکاران، گیری میهای مختلفی اندازهشیوه

بینی سودهای آتی تعریف کرده و برای بینی سود را در قالب توانایی سودهای گذشته در پیش( قابلیت پیش344004

عنوان معیاری برای ی )خطاها( مدل رگرسیون سود جاری بر روی سود با وقفه بههاگیری آن از انحراف معیار باقیماندهاندازه

گیری قابلیت شده برای اندازهانجامهای پژوهشنیز پیرو  پژوهش. در این 00پذیری سود استفاده کردندبینیسنجش قابلیت پیش

                                                           
دیگر، عبارتشده است. بههای نقدی عملیاتی تعریف عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریان( به3445اقالم تعهدی بر اساس مدل کوساری ) 10 

بینی یا اطالعات حسابداری دارای خطای پیشعنوان گزارشگری مالی باکیفیت پایین انحراف اقالم تعهدی سرمایه در گردش از جریان نقدی عملیاتی به

تری در بینی دقیقشود؛ و هرچقدر این انحراف )خطاها( کمتر باشد، اطالعات حسابداری یا سود حسابداری دارای توان پیش)سوءدار( تعریف می

نقد عملیاتی  وجه جریانات از گردش، در سرمایه تعهدی ماقال انحراف اندازه قرینه عنوانتعهدی به اقالم باشد. همچنین کیفیتگذاران میتصمیمات سرمایه

 و دیچاو مشابه تحقیق پژوهش، در دقت افزایش گردد. لذا برایمی تلقی ترکیفیت با تعهدی، اقالم باشد، کوچکتر انحراف )خطاها( اندازۀ هرچه زیرا است.
 و به جای گردش استفاده در سرمایه به مربوط تعهدی اقالم از تعهدی، اقالم کل از استفاده به جای ( و3443وردی ) و هیالری بیدل، ( و3443دیچو )
 استفاده شده است. نقدی عملیاتی جریان از نقدی، جریان از استفاده

32 Accrual Estimation Errors 
33 McNichols 
34 Earnings persistence 
35 Sustainability 
36 Kormedi and Lipe (1987) 
37 slope coefficient 

ضریب شیب مدل  ( از0037و کورمدی و همکاران،  3440؛ جینگ، 3440؛ فرانسیس و همکاران، 3443محققین )ازجمله پنمن و ژانگ،  عمده 38 

 تر بودناند. بیشتر بودن این ضریب، بیانگر باثباتپایداری سود استفاده نموده عنوان معیاری برای سنجشرگرسیون سود جاری بر روی سود با وقفه به

 کیفیت بیشتر سود است. سود و درنتیجه
39 Earnings predictability 
40 Francis et al. (2004) 

سود ممکن است تضاد وجود داشته باشد. در صورتی که انحراف معیار سری  بینی( معتقدند که بین پایداری و قابلیت پیش3441شیپر و وینسنت ) 00

باکیفیت )از منظر ثبات سود(، ممکن است از  بینی باالیی برخوردار نخواهند بود. بنابراین سودهایقابلیت پیشباشد، سودهای باثبات، از  زمانی سود زیاد

یابد. در  دهند که به طور یکنواخت افزایشگذاران، سودی را ترجیح میبینی، باکیفیت قلمداد نگردند. مدیران معتقدند که سرمایهمنظر قابلیت پیش

سود بگنجانند. گنجانیدن اجزای موقتی در سری زمانی سود،  توانند اجزای موقتی را در سری زمانیگذاران، مدیران میایهراستای تأمین نیاز سرم
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شده ( استفاده0037های( مدل پایداری سود کورمدی و همکاران )از جذر واریانس خطاهای )باقیمانده پذیری سود،بینیپیش

 .است

. 01( است3441لئوز و همکاران ) برگرفته از مطالعه 03گیری هموارسازی سوددر این پژوهش معیار اندازههموارسازی سود: 

شود که هر دو بر گیری مینحراف معیار جریان نقدی عملیاتی اندازهاین معیار از طریق نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به ا

کاری در سود عملیاتی به سبب وجود ( معتقدند امکان دست3441ها تعدیل شده است. لئوز و همکاران )اساس کل دارایی

شود، کیفیت سود مییکی از اجزای سود در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی که سبب افزایش عنوان اجزای تعهدی سود به

هر اندازه که انحراف معیار سود عملیاتی کمتر باشد، احتمال هموارسازی سود بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، بیشتر است. 

بیانگر هموارسازی بیشتر سود و درنتیجه کوچکتر انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار جریان نقدی عملیاتی  هاینسبت

های پنج سال قبل به صورت چرخشی محاسبه شده انحراف معیارها نیز با استفاده از سری زمانی داده سود است.کیفیت کمتر 

 است.

 از سود که هراندازه دیگر،عبارتبه گردد.می اطالق 00سود ارزشی ارتباط بازده، توضیح در سود توانایی به: ارتباط ارزشی سود
 برای شدهانجامهای پژوهشعمده  باشد. بخشبیشتر می آن ارزشی ارتباط باشد، برخوردار بازده توضیح در بیشتری توانایی

 ارتباطمعیار  (.0103اند )صفرزاده، نموده استفاده آن و تغییرات سود روی بر بازده رگرسیون از سود، ارزشی ارتباط سنجش

در این  بیشتر بودن آن، بیانگر کیفیت بیشتر سود است. بوده و طبعاً ارزشی سود توان توضیح دهندگی )تبیین کنندگی( مدل

به شرح زیر از طریق رگرسیون بازده بر روی سود و تغییرات آن،  ارتباط ارزشی سود( 0005السون )پیرو پژوهش نیز پژوهش 

 اندازه گیری می شود:
Pi,t=β0+β1Ei,t+β2BVi,t+ εi,t 

i,tPقیمت سهام : ،i,tEسود هر سهم و : i,tBVدهد.دفتری هر سهم را نشان می : ارزش 

 پژوهش مستقل متغیر

 هم و مالی هایدر تئوری هم که است مدرن رفتاری مالی مفاهیم مهمترین از یکی ،05ازحدبیش نفساعتمادبه یا اطمینانیبیش

-گیری بیشاندازه برای متفاوتی معیارهای تاکنون موضوعی ادبیات در .06(3440)نفسینجر،  دارد ایویژه جایگاه شناسیروان

 مدیران است؛ آنها 07سهام خرید اعمال اختیار خصوص در مدیران تصمیمات معیارها، این از یکی است. شده ارائه اطمینانی

 خود ارزشمند اختیارهای داوطلبانه صورت به که مدیرانی اما کنند، اعمال را زودتر سهام خرید اختیار دارند تمایل گریزریسک

 اطمینانشرکت بیشهای اقتصادی آتی انداز چشم و خود هایتوانایی به نسبت احتماالً کنند،می حفظ تریمدت طوالنی به را

                                                                                                                                                                                     
-دهد، بنابراین مالحظه میمی بینی را افزایشدهد، اما از سوی دیگر قابلیت پیشتغییرپذیری سری زمانی را کاهش می دهد،پایداری سود را کاهش می

 گردد.بینی، باکیفیت قلمداد میکیفیت بوده اما از منظر قابلیت پیش هموارسازی، کم شرکت از منظر پایداری وشود که سود 

42 Earnings smoothness 
 معیار انحراف به عملیاتی سود معیار انحراف نسبت معیار نخست، نمودند. گیریاندازه را سود هموارسازی معیار، دو از استفاده با (3441) همکاران و لئوز 01

 مقایسه در عملیاتی سود در کاریامکان دست که معتقدند (3441) همکاران و لئوز اند.شدهتعدیل هادارایی کل اساس بر هر دو است که عملیاتی نقد جریان

 از سودهای مربوطه درنتیجه، و بوده بیشتر سود هموارسازی احتمال باشد، کمتر عملیاتی سود انحراف معیار که هراندازه است. بیشتر عملیاتی نقد جریان با

 از استفاده نیز دوم معیار است. سود کمتر کیفیت درنتیجه، و هموارسازی بیشتر بیانگر تر،کوچک هایبود. نسبت نخواهند برخوردار باالیی کیفیت

 کمتر کیفیت درنتیجه، و هموارسازی بیشتر دهندهنشان منفی همبستگی است. نقدی هایجریان در تغییرات و تعهدی در اقالم تغییرات بین همبستگی

 .است سود

44 Value Relevance 
45 Overconfidence 
46 Nofsinger, (2001) 
47 Stock Options 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

51 

 

 اطمینانی،بیش سنجش دیگر (. معیار3401دوئلمن،  و احمد و 3445 همکاران، و مالمندیر ؛3445تیت،  و )مالمندیر هستند

-می بیشتر را خود شرکت سهام مدیران، سایر به نسبت اطمینانمدیران بیش است؛ مدیر توسط 03شرکت سهام خرید خالص

 اطمینانیسنجش بیش برای که است دیگری معیار مدیران نسبی پاداش و ایرسانه (. شهرت3401دوئلمن،  و )احمد خرند

 پاداش دارند، باالیی ارزیابی عملکرد خوب و ایرسانه که شهرت مدیرانی است این بر انتظار است. گرفته قررار استفاده مورد

(. معیارهای 3447و  3445 تیرت، و )مالمندیر باشند داشته اطمینانیبیش به بیشتری رو تمایلازاین و کنند دریافت زیادی

 سود بینیپیش در شامل سوگیری است، شده معرفی مدیریت اطمینانیبیش سنجش برای موضوعی ادبیات در که دیگری

 همکاران، و دیوید )بن باشدمی 00شرکت گذاریسرمایه و تصمیمات واقعی( سود و شده بینیپیش سود بین )تفاوت مدیریت

به شرح زیر های ترکیبی و چند بعدی در این پژوهش از شاخص(. 3400 همکاران، و کمپل و 3445تیت،  و مالمندیر ؛3404

 استفاده شده است. مدیریت اطمینانیبیشبرای عملیاتی کردن متغیر 

OverCon :شرکت  مدیریتی حد از بیش اطمینان بیانگر iسال  در t.و  گذاریسرمایه هایاینکه تصمیم به توجه با است

 است، مدیریتی حد از بیش اطمینان میزان دربارۀ اطالعاتی حاوی شرکت،تقسیم سود های حسابداری )گزارشگری( و سیاست

 های نشانه از یکیاست.  OverInv*Dum تعامل دو متغیرحاصل  ،مدیریت اطمینانیگیری بیشاندازه پژوهش این در

حد  از بیش گذاری سرمایه ی غیرجاری،هادارایی شرکت، در رشد درآمد فروش با مقایسه در که است این بینخوش مدیران

گذاری بیشتر از سرمایهاز طریق تخمین ( 3401) دوئلمن و احمد پژوهش با متغیر اول مطابق. ازاینرو، 54دهند می انجام بهینه

مقطعی  صورت بهزیر  رگرسیونی مدل ابتدا منظور بدینشود گیری می( اندازه3با استفاده از مدل ) (OverInv) 50حد بهینه

 برای مدل باقیماندۀ چنانچه .استشده شده محاسبه سال هر ها برایباقیمانده آن از پس و استشده برآورد برای هر شرکت

-)افزایش باقیمانده است شده گذاریسرمایه حد بهینه از بیش شرکت آن در که معناست این به باشد؛ صفر از تربزرگ شرکتی

 اطمینانی است.و درنتیجه مدیریت دارای بیشاطمینانی مدیریت است( های مثبت به معنی افزایش درجه بیش

AssetGri,t=β0+β1SaleGri,t+∑βkControlk,i, t-1+εi,t                                                                              )2( مدل 

AssetGr :شرکت  هادارایی تغییرات میزان تفاوت از کهدارایی است  رشدi سال  در t گذشتة سال یهابه دارایی نسبت 

به  نسبت t سال در i فروش شرکت تغییرات میزان تفاوت طریق از هک فروش است رشد:  SaleGr شود.می محاسبه شرکت

 یمال اهرم) i,tLev-1از:  عبارتند مدل فوق یکنترل یرهایمتغ: i,t,tControl-1 شود.می محاسبه شرکت گذشتة سال فروش

                                                           
48 Net Purchases of the Firm’s Shares by the CEO 
49 Firms’ Investment Decisions 

 عنوان به نمودند. استفاده مطلوب حد برآورد برای فوق از مدل محققان از بسیاری که دهدمی نشانبهینه  گذاریگیری سرمایهاندازه ادبیات بررسی  54 

 کنترلی متغیر چندین با متغیره چند رگرسیون مدل ( از3440) همکاران و بیدل و (3446) ریچاردسون از مدل پیروی ( با3443) جیانگ و یانگ مثال،

های فرصت تخمین برای متغیری عنوان به فروش از (3446ریچاردسون ) پژوهش اساس بر .نمودند استفاده گذاریسرمایه بهینه سطح گیریبرای اندازه

 شود.می گیریاندازه فروش طریق از که رشد است هایفرصت از تابعی گذاریسرمایه رویکرد، این با مطابق شود.می استفاده انتظار مورد گذاریسرمایه

 بابت شده محاسبه رقم جایگذاری با دهد.می نشان کارا بازاری در را شرکت گذاریسرمایه انتظار از شرکت فروش میزان که است این مدل این استدالل

 انتظار( مورد گذاریاز سرمایه مثبت )انحراف مثبت پسماندهای گردد.می محاسبه معادله این پسماندهای فوق رگرسیونی معادله در گذاری کلسرمایه

 گذاریسرمایه از منفی )انحراف منفی پسماندهای حد بهینه و از بیش گذاریسرمایه همان یا منفی فعلی ارزش خالص با هاییپروژه انتخاب دهندهنشان

 مطلق قدر بود. بهینه خواهد حد از کمتر گذاریسرمایه واقع در یا مثبت خالص ارزش فعلی با گذاریسرمایه هایفرصت از گذر دهندهنشان انتظار( مورد

 (.0103است )نهندی و همکاران،  گذاری سرمایه ناکارایی یعنی گذاریسرمایه کارایی از معکوس عنوان شاخص به رگرسیون معادله پسماندهای

51 Over Investment 
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 نیانگیم بر شرکت یگذارهیسرما یهاسال تمیلگار نسبت (:سن) i,tAge-1ها؛ ییدارا کل بر هایبده کل نسبت شرکت(:

ابتدای سال؛  در هاییدارا نیانگیم/ مدت کوتاه یگذارهینقد+ سرما (: وجوهینقد نسبت) i,tCash-1ابتدای سال؛  در هاییدارا

1-i,tSize (لگار :)1سال؛  یابتدا یهاییدارا یعیطب تمیاندازه-i,tRet (بازده بازده ساالنه :)ای یداریخر سهام ساالنه سهام 

های های مدل است که از باقیماندهباقیمانده: i,tεی( و گذار هیسرما یزمان فاصله)  Invi,tLag)-(1سال؛  هر در شده ینگهدار

 اعتمادی مدیریت استفاده شده است.گیری بیششاخص اندازه عنوانمثبت به 

(، 3445)اران (، لین و همک3440(، جیانگ و همکاران )3400به پیروی از پژوهش هوانگ و همکاران ) (Dum)متغیر دوم  

بینی شده ساالنه توسط مدیریت در ابتدای سال و از طریق تفاوت سود پیش (؛0101( و مشایخ و بهزادپور )3440پارك و کیم )

شتر از سود واقعی اعالم بینی شده را بیسود پیش مدیریتکه چنانچه به طوری ؛شودسود تحقق یافته در پایان سال محاسبه می

 .( و در غیر این صورت مقدار صفر دارداستاطمینانی دچار بیش مدیریتاین معنی که ار یک؛ )بهمقد Dumد، متغیر کرده باش

 پژوهش کنترلی متغیرهای

به متغیرهایی که در پژوهش الزم است تاثیر آنها خنثی شود یا از بین برود، متغیرهای کنترلی گویند )عادل آذر و 

جریان نقدی عملیاتی، مالی،  اهرم شرکت، اندازۀ به توانمی کیفیت سود، بر دیگر تأثیرگذار عوامل جمله (. از0130مومنی، 

 .(3400همکاران،  و )چایز کرد اشاره گذاریهای سرمایهفرصت وتقارن اطالعاتی عدم

 های پژوهش. یافته5

 بررسی آمار توصیفی پژوهش. 5-1

از جمله میانگین، میانه، حداکثر، حداقل و انحراف معیار برای  شاخص های آمار توصیفیابتدا در بخش آمار توصیفی پژوهش، 

( ارائه شده است. به 3) جدولدر  و محاسبهساله  5شرکت مورد بررسی در بازه زمانی  045 هایمتغیرها با استفاده از داده

با متغیرهای پژوهش، قبل ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه

سپس مفروضات اساسی مدل رگرسیون شامل . دنها توصیف شواین داده ابتدا الزم است های آماری،از تجزیه و تحلیل داده

شود. در ادامه با استفاده از تحلیل پانلی بهترین رابطه را )در صورت وجود رابطه( بین لیمر و آزمون هاسمن آزمون می Fآزمون 

 متغیرهای ،اطمینانی مدیریتبیشمعیار  نیز و معیارهای کیفیت سود محاسبه با. استمتغیر مستقل و وابسته برآورد شده 

 آمد. فرضیات فراهم آزمون و بررسی جهت تحقیق این خاص

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای -(2) جدول

 کمینه بیشینه میانه میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

1EQ 535 330/3  005/0  403/00  350/31  100/1  

2EQ 535 600/0-  655/-  66/30  46/340-  46/30  

3EQ 535 430/4  407/4  340/4  4447/4  413/4  

4EQ 535 710/4  700/4  340/3  360/0-  503/4  

5EQ 535 006/4  673/4  306/3  700/4  101/4  

6EQ 535 755/4  765/4  546/3  000/4  133/4  
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7EQ 535 373/4  361/4  601/4  413/4  036/4  

OverCon 230 500.4  104.4  300.4  4 540.4  

Size 535 064/01  000/01  046/03  637/3  006/4  

PPE 535 4.37 4.33 4.66 4 4.06 

Lev 535 510/4  543/4  050/0  373/4  060/4  

CFO 535 053/4  000/4  763/4  674/4-  071/4  

MTB 535 664/3  053/0  130/01  173/4  706/4  

Intang 535 440/4  443/4  406/4  444/4  447/4  

 پژوهش: نتایج منبع*                      

برای نشان دادن دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی

 بودن نزدیک اندکی دارند. اختالف آنها میانة و مشاهدات میانگین دهدمی نشان (3) شمارۀ جدولنتایج هاست. مرکزیت داده

یداری برای مثال مقدار میانگین برای متغیر پا نرمال برخوردارند. توزیع از هاداده که کندمی مشخص میانه و میانگین مقادیر

با توجه به میانگین متغیر ترکیبی اند. ها حول این نقطه تمرکز یافتهدهد بیشتر دادهمی باشد که نشانمی 710/4 سود برابر با

اطمینانی هستند. خصوصیت رفتاری بیش های نمونه، دارایدرصد از مدیران شرکت 54اطمینانی مدیران، بیش از بیش

یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین همچنین پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر، 

کمترین و متغیر  دارایی نامشهودمتغیر  ،است. در بین متغیرهای پژوهش انحراف معیاراست. از مهمترین پارامترهای پراکندگی، 

 شده استفاده متغیرهای برای همه پیرسون همبستگی ضرایب آزمون باشد.دگی را دارا میبیشترین پراکن، کاری شرطیمحافظه
 بودند پذیرتفکیک و معنادار شده برآورد تمام ضرایب چون این آزمون از حاصل نتایج براساس شد. انجام رگرسیونی الگوهای در

 نشد. دیده خودهمبستگی کننده و تعدیل مستقل متغیرهای بین

 53(آزمون ریشه واحد) مانایی -(LLCآزمون پایایی لیون، لین و چوی ): پایایی متغیرهای پژوهش بررسی. 5-2

پایایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در صورتی که  ی،ن، لین و چوویل آزمون ، با استفاده ازپژوهشدر این 

های ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب های سری زمانی و چه در دادهپایا نباشند؛ چه در مورد داده پژوهشمتغیرهای 

 ( ارائه شده است:0) یج این آزمون در جدول شمارهدهد که تمامی متغیرها پایا هستند. نتا. نتایج آزمون نشان می51خواهد شد

 Eviews افزاراز نرم نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده-(3) جدول

 متغیرها
ن، ویی آزمون لآماره

 یلین و چو
 سطح معناداری

1EQ 003/1- 444/4 

2EQ 543/3- 4463/4 

3EQ 664/0- 4030/4 

4EQ 100/3- 4406/4 

5EQ 673/3- 4413/4 

6EQ 773/0- 4173/4 

7EQ 076/34- 444/4 

                                                           
52 Unit root 

های کاذب متغیرها باید مانا برای جلوگیری از رگرسیونگیرد. های کاذب، انجام میمنظور جلوگیری از رگرسیونهای زمانی بهمانایی یا ایستایی سری 53 

 باشند. در غیر این صورت باید از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هستند، استفاده نمود.
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OverCon 150/10- 444/4 

Size 055/303- 444/4 

PPE 03/000- 444/4 

Lev 353/77- 444/4 

CFO 333/03- 444/4 

MTB 441/05- 444/4 

Intang 301/55- 444/4 
  پژوهش: نتایج منبع*                                      

است،  45/4و اینکه سطح معنی داری این آزمون در مورد این متغیرها، کمتر از سطح خطاء   Tبا توجه به قدر مطلق آماره

 د.برآورد کر ،هاتوان پارامترها را بدون نگرانی از کاذب بودن آنمیبنابراین، شود. پایایی این متغیرها تایید می

 ترکیبی هایداده کارگیری به روش تعیین. 5-3

تخمین ها در کارگیری این گونه دادههای ترکیبی باید درمورد روش مناسب بهپیش از تخمین مدل با استفاده از داده

ها )تفاوت ها یا اثرات خاص شرکت( نل دادهاگیری نمود. ابتدا باید مشخص شود اصوالً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پتصمیم

های مختلف را ادغام کرد و از آن در تخمین مدل استفاده نمود. در های مربوط به شرکتتوان دادهوجود دارد یا اینکه می

ی رد یا شود. بر اساس نتایج این آزمون دربارهلیمر استفاده می Fرای اخذ تصمیم اخیر از آزمون ای بتخمین های تک معادله

گیری های پانل تصمیمها و درنهایت درباره انتخاب روش کالسیک یا روش دادهبرابری آثار ثابت خاص شرکت فرضیةپذیرش 

-نشان می پژوهشهای یاد شده را در مورد مدل فرضیة، مربوط به Fبا استفاده از آماره  ( نتایج آزمون چاو0شود. جدول )می

 دهد.

 (pooling( یا ترکیبی )panelلیمر برای انتخاب روش تابلویی ) Fنتایج آزمون  -(4) جدول

 نتیجة آزمون F p-valueآمار (0H) صفر فرضیة مدل

 اول
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
631/0 4413/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 دوم
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
351/6 4440/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 سوم
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
300/0 445/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 چهارم
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
401/5 4400/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 پنجم
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
400/0 4460/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 ششم
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
500/0 4400/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می

 تمهف
اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند )روش 

pooled data) مناسب است. 
403/5 4400/4 

 0H های شود و روش دادهرد می

 .شودپانل انتخاب می
 * منبع: نتایج پژوهش           
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 تصادفی اثرات و ثابت اثرات مدل بین انتخاب برای هاسمن آزمون. 5-4

 از یکی از مدل تخمین برای بایستمی شود، پانلی هایداده صورت به هاداده بر بکارگیری مبنی آزمون، این نتایج که درصورتی

 صفر فرض .شود اجرا هاسمن آزمون باید مدل دو این از یکی انتخاب برای .شود استفاده تصادفی اثرات یا ثابت اثرات هایمدل

نتایج آزمون  .است تابلویی هایداده رگرسیونی هایمدل تخمین برای تصادفی اثرات مدل بودن مناسب بر مبنی هاسمن آزمون

 50باشد.( می5به شرح جدول ) پژوهشهای هاسمن برای هر یک از مدل

 تصادفی اثرات و ثابت اثرات مدل بین انتخاب برای هاسمن آزموننتایج  -(5جدول )

 (0H) صفر فرضیة مدل
آماره کای 

 دو
p-value نتیجة آزمون 

 شودشود و روش اثرات ثابت انتخاب میرد می 0H  44/4 445/53 تصادفی مناسب استروش اثرات  اول

 شودمی انتخابشود و روش اثرات ثابت رد می 0H  44/4 340/60 روش اثرات تصادفی مناسب است دوم

 شودشود و روش اثرات ثابت انتخاب میرد می 0H  44/4 640/00 روش اثرات تصادفی مناسب است سوم

 شودمی انتخابشود و روش اثرات ثابت رد می 0H  44/4 340/05 روش اثرات تصادفی مناسب است چهارم

 روش اثرات تصادفی مناسب است پنجم
341/

066 
44/4  0H شودشود و روش اثرات ثابت انتخاب میرد می 

 روش اثرات تصادفی مناسب است ششم
635/

035 
44/4  0H شودمی انتخابشود و روش اثرات ثابت رد می 

 شودشود و روش اثرات ثابت انتخاب میرد می 0H  44/4 006/57 روش اثرات تصادفی مناسب است هفتم

 * منبع: نتایج پژوهش             

آزمون هاسمن رد شده و باشد، فرض صفر . می45/4آمده از آزمون هاسمن که کوچکتر از  به دست p-valueبا توجه به مقدار 

 استفاده اخالل اجزای توزیع بودن نرمال منظور تشخیص به 55 برا-جارك آزمون از همچنین شود.روش اثرات ثابت پذیرفته می

 را اخالل اجزای بودن نرمال بر مبنی صفر فرض است؛بدست آمده  45/4 از تربیش ،برا-جارك آمارۀ معناداری سطح است. شده

 .است نرمال اخالل زایاج توزیع لذا کرد؛ رد تواننمی

 های پژوهشیافته. 6

همانطور که قبال گفته شد، متغیر کیفیت هش تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. پژو فرضیةبه منظور بررسی هدف پژوهش، 

، 7، 6)و معیارهای کیفیت سود به شرح جدول  مدیریت اطمینانیلیاتی شده است. نتایج ارتباط بین بیشسود به هفت شیوه عم

از بقیه الگوها هموارسازی سود که توان توضیح دهندگی الگوی  دهدنشان میدهندگی الگوها مقایسه توان توضیح است. (0و  3

شاخص بیشترین ارتباط را با  هموارسازی سودگانه کیفیت سود، معیار بیشتر است، به عبارت دیگر، از بین معیارهای هفت

، پذیری سودبینیتوان پیش، ارتباط ارزشی سود، کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سودالگوی  دارد. مدیریتاطمینانی بیشترکیبی 

دهندگی( قرار دارد. همچنین الگوی ، در رتبه بعدی )به لحاظ توان توضیحکاری غیرشرطیمحافظه کاری شرطی ومحافظه

اعتمادی مدیران ارتباط معناداری ندارد که این نتیجه حکایت از عدم تایید فرضیة بیشارتباط ارزشی سود با شاخص ترکیبی 

 p-valueدهد که مقدار ، نشان می(0و  3، 7، 6همچنین، نتایج حاصل از کلیة الگوها به شرح جدول ) هفتم پژوهش دارد.

                                                           
50

0 H: 1، روش اثرات تصادفی مناسب است:H .روش اثرات ثابت مناسب است  

55 Jark-Bera 
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بوده و حاکی از آن است که  444/4مقدار ر با بیانگر معنادار بودن کلیه الگوهای رگرسیونی است که براب Fمربوط به آمارۀ 

را  5/3الی  5/0همچنین آماره دوربین واتسون در تمامی الگوها مقادیری بین  باشد.معنادار می 05ها در سطح اطمینان مدل

 .داردعدم خودهمبستگی بین متغیرها  حکایت ازکه  دهدنشان می

 غیرشرطی و مشروط کاریمحافظه بااطمینانی مدیریت نتایج ارتباط بین بیش

 (2EQو  1EQ)پژوهش  ورد الگویآنتایج حاصل از بر -(6) جدول

 متغیر
 کاری شرطیمحافظه کاری غیرشرطیمحافظه

 سطح خطا تی آمارة ضریب متغیر سطح خطا تی آمارة ضریب متغیر

α 033/4- 150/0- 444/4 013/4- 737/0- 444/4 

OverCon 440/4- 066/3- 440/4 417/3- 476/6- 444/4 

Size 440/4- 400/1- 443/4 047/4- 650/3- 443/4 

PPE 403/4- 504/1- 444/4 4417/4- 443/3- 405/4 

Lev 343/4 74/1 444/4 046/4 546/3 445/4 

CFO 441/4 111/3 434/4 410/5 617/3 443/4 

MTB 443/4- 140/1- 440/4 413/4 657/4 703/4 

Intang 440/4- 500/00- 444/4 041/4- 663/3- 443/4 

 160/4 110/4 ضریب تعیین

  100/4  130/4 شدهضریب تعیین تعدیل

  751/0  003/0 واتسون-ی دوربینآماره

  F 330/33  563/30ی آماره

  F 444/4  444/4ی احتمال آماره

 پژوهشهای *منبع: یافته     

منفی و  ،کاری غیرشرطی و مشروطاطمینانی مدیران در ارتباط با محافظهبیشمطابق مبانی نظری پژوهش، ضریب معیار 

شود و با کاری کمتری اعمال می، محافظهاطمینانهای دارای مدیران بیشها مؤید آنست که در شرکتمعنادار است. این یافته

بررسی نتایج همچنین  یابد.کارانه کاهش میپذیری( مدیریت، استفاده از حسابداری محافظهاطمینانی )ریسکبیشافزایش 

دهد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، رابطة ، نشان میکاریمحافظهدو معیارو  مدیریتاطمینانی بیشبین  رابطة

نسبت دیگر، ضریب د؛ به عبارت کاری شرطی دارو رابطه مثبت غیرمعنادار با محافظهکاری غیرشرطی محافظه با معنادار منفی

های های با فرصت رشد بیشتر، کمتر از رویهدهد در شرکتمنفی است که نشان میبه ارزش دفتری سهام  ارزش بازار

و همچنین ضریب منفی و معنادار ضریب مثبت و معنادار نسبت اهرمی شود. همچنین، کارانه استفاده میحسابداری محافظه

مالنظری  و نتایج پژوهش رامشه، (0100پور و همکاران )، خدامی(3401ن )مهای احمد و دوئلمشابه با یافتهاندازۀ شرکت 

دهد این نتایج نشان میاست.  کاریاطمینانی مدیران و محافظهدر بررسی رابطه بین بیش(، 0104و فروغی و عباسی )( 0101)

وجود به سبب  ؛کنندرا تامین می تر هستند و همچنین اعتباردهندگان درصد باالیی از منابع شرکتهایی که کوچککه شرکت

های ، متقاضی رویه(بزرگتر و اهرم کمتر های با اندازۀنسبت به شرکت) سهامدارانتضاد منافع بیشتری بین اعتباردهندگان و 

 معیاراطمینانی مدیران و دو بیشبین  براساس نتایج حاصل از بررسی رابطةطور کلی، تر هستند. بهکارانهحسابداری محافظه

اطمینان شناسایی اخبار خوب در سود را تسریع بخشیده و شناسایی زیان را ها نشان داد که مدیران بیشکاری، یافتهمحافظه

 اول و دوم پژوهش است.فرعی مؤید تایید فرضیة  ،اندازند. ازاینرو این نتایجبه تأخیر می
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 پایداری سود کیفیت اقالم تعهدی و بااطمینانی مدیریت نتایج ارتباط بین بیش

 (4EQو  3EQنتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش ) -(7) جدول

 متغیر
 پایداری سود کیفیت اقالم تعهدی

 سطح خطا آمارة تی ضریب متغیر سطح خطا آمارة تی ضریب متغیر

α 146/4- 603/3- 440/4 145/4- 614/3- 413/4 

OverCon 437/4 401/1 443/4 040/4- 600/3- 447/4 

Size 000/4 300/1 440/4 453/4 130/0 066/4 

PPE 440/4 000/0 354/4 405/4 007/1 440/4 

Lev 436/4 000/3 441/4 405/4- 100/4- 737/4 

CFO 433/4 030/3 413/4 400/4- 170/0- 060/4 

MTB 305/4- 007/3- 441/4 046/4- 077/3- 401/4 

Intang 416/4- 766/0- 477/4 430/4- 360/0- 340/4 

 010/4 014/4 ضریب تعیین

 003/4 شدهضریب تعیین تعدیل
 

030/4  

 337/0 واتسون-ی دوربینآماره
 

673/0  

 F 761/11 یآماره
 

376/30  

 F 444/4ی احتمال آماره
 

444/4  

 پژوهشهای *منبع: یافته        

)ارتباط  کیفیت اقالم تعهدیو  مدیریت اطمینانیاین پژوهش، فرض شده است که بین بیش چهارمو  سوم فرضیةبرای آزمون 

عنوان شاخص معکوس کیفیت بهگیری کیفیت اقالم تعهدی اطمینانی مدیریت و خطاهای مدل اندازهمثبت و معنادار بین بیش

عبارت دیگر و معناداری وجود دارد. به منفی، ارتباط پایداری سودو  مدیریت اطمینانیو همچنین بین بیش 56اقالم تعهدی(

کیفیت اقالم سود )با توجه به رابطة مثبت بین  پایداریکاهش و  کاهش کیفیت اقالم تعهدیاطمینانی مدیریت منجر به بیش

-ضریب معیار بیشدهد که نشان میمبانی نظری پژوهش،  ( در انطباق با7) جدولنتایج  گردد.( میپایداری سودو  تعهدی

همچنین در ارتباط با و مثبت و معنادار کیفیت اقالم تعهدی گیری سماندهای مدل اندازهپاطمینانی مدیران در ارتباط با 

 وجوداطمینان حظور دارند، هایی که مدیران بیشها مؤید آنست که در شرکتاین یافته منفی و معنادار است. ،پایداری سود

-بیش مدیران. است تأثیرگذار هابدهی و هادارایی دفتری مبلغ و زیان و سود شناسایی نحوۀ بر مدیران در اطمینانیبیش ویژگی

 است ممکن و ازآنجا که ؛کنندمی برآوردتر از واقع  بیش را شرکت گذاریسرمایه هایپروژه از ناشی آینده هایبازده اطمینان

های دریافتنی، )حساب جاری هایدارایی ارزش تعیین درای بینانهخوش برآوردهای و انداخته تأخیر به را زیان شناسایی

؛ کیفیت سود از دیدگاه کیفیت اقالم باشند داشته بلندمدت یا های پرداختنی و ذخایر(ها و حسابگذاریموجودی کاال و سرمایه

سود  پایداری اطمینانی مدیریت و ( در بررسی رابطه بین بیش7) جدولنتایج ، همچنین یابد.می تعهدی و پایداری سود کاهش

ثبات کمتری  از نیز شرکت ، سودهستنداطمینانی بیش دارای ویژگی رفتاری که مدیران آنها یهایدر شرکتمؤید آنست که 

 در ایویژه اطالعات آنها که باور این نتیجة در اطمینانبیش مدیران مطابق مبانی نظری این پژوهش،. همچنین، است برخوردار

 از بیش را خود واحد تجاری آتی نقدی هایجریان و سودها تبع آن به و خود اطالعات دقت ندارند(، دیگران دارند )که اختیار

ازاینرو کیفیت سود از دیدگاه کیفیت اقالم  دارند؛ آینده شرکت بازده و ریسک از انداز مثبتی چشم و زنندمی تخمین حد

توان از اینرو، با توجه به استنباط فوق می یابد.می کاهشو پایداری سود یابد( )خطاهای برآورد اقالم تعهدی افزایش میتعهدی 

درواقع کنند؛ بیشتر اقدام به دستکاری اقالم تعهدی می جاری دورۀ سودهای به منظور افزایشاطمینان گفت مدیران بیش

                                                           
عبارت دیگر، هرچقدر خطاهای )پسماندهای( برآورد اقالم تعهدی با کیفیت اقالم تعهدی معکوس است؛ بهرابطة بین خطاهای برآورد اقالم تعهدی با  56 

 یابد.( افزایش یابد، کیفیت اقالم تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود کاهش می3443نیکلز )گیری کیفیت اقالم تعهدی مکاستفاده از مدل اندازه
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 دارند. مدیران سایر به نسبتباالتر از طریق دستکاری اقالم تعهدی،  سودهای گزارش برای بیشتری تمایل اطمینانبیش مدیران

 گذارد،می تجاری واحد نقدی آتی هایجریان و سودها ازواقعتخمین بیش بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیرو بیش از این
اطمینانی سود، بیش پایداریو  کیفیت اقالم تعهدیباتوجه به رابطة مثبت بین سازد؛ همچنین می متأثر را کیفیت اقالم تعهدی

مشابه با ها این یافته گردد.پژوهش تایید می چهارمو  سومفرعی شود؛ لذا فرضیة سود می پایداری کاهشمدیران منجر به 

 (3443( و دیچو و همکاران )3441بالسام و همکاران )و همچنین نتایج پژوهش ( 0104دستگیر و رستگار )های پژوهش یافته

 .57استکیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود در بررسی رابطة بین 

 پذیری و هموارسازی سودبینیپیش بااطمینانی مدیریت نتایج ارتباط بین بیش

 (6EQو  5EQنتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش ) -(8) جدول

 متغیر
 هموارسازی سود پذیری سودبینیپیش

 خطا سطح آماره تی ضریب متغیر سطح خطا آماره تی ضریب متغیر

α 446/0- 303/7- 400/4 155/4 614/6 440/4 

OverCon 437/0 401/1 443/4 145/0 614/0 443/4 

Size 000/4 300/1 440/4 353/4- 330/4- 366/4 

PPE 440/4 000/0 354/4 405/4- 007/1- 4405/4 

Lev 036/4- 000/3- 4417/4 405/1 100/0 407/4 

CFO 137/4 030/1 430/4 300/4- 170/0- 360/4 

MTB 405/4- 007/4- 671/4 046/4 477/6 401/4 

Intang 416/4- 766/0- 477/4 4303/4 360/0 340/4 

 360/4 167/4 ضریب تعیین

  366/4  151/4 شدهضریب تعیین تعدیل

  010/3  700/0 واتسونی دوربینآماره

 F 054/35 000/306ی آماره

  F 444/4  444/4ی احتمال آماره

 پژوهشهای *منبع: یافته       

و همچنین  و هموارسازی سود مدیریت اطمینانی، فرض شده است که بین بیشو ششم این پژوهش پنجم فرضیةبرای آزمون 

اطمینانی عبارت دیگر بیشارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بهپذیری سود، بینیو توان پیش مدیریت اطمینانیبین بیش

-بینیپذیری سود )با توجه به رابطة مثبت بین هموارسازی و توان پیشبینیپیشتوان مدیریت منجر به افزایش هموارسازی و 

اطمینانی ضریب معیار بیشدهد که نشان میمبانی نظری پژوهش، ( در انطباق با 3) جدولنتایج  گردد.پذیری سود( می

-در خصوص رابطة بین بیشها پذیری سود و هموارسازی سود مثبت و معنادار است. این یافتهبینیمدیران در ارتباط با پیش

 بیش مدیران اطمینان حظور دارند،هایی که مدیران بیشمؤید آنست که در شرکتاطمینانی مدیران و هموارسازی سود 
بهره  به بیشتری تمایل درنتیجه و هستند قائل آینده هایدوره در باالتر سودهای به دستیابی برای بیشتری احتمال اطمینان

 تمایل اطمینانبیش مدیران که معناست بدان این و دارند جاری دورۀ سودهای افزایش جهت آینده هایدوره سودهای از گرفتن
 تخمین بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیبیش واقع در دارند. مدیران سایر به نسبت باالتر سودهای گزارش برای بیشتری

با توجه به پذیری سود )بینیو توان پیش سود هموارسازیرابطة مثبت با  گذارد،می تجاری واحد نقدی آتی هایجریان و سودها

-توان گفت مدیران بیشبا توجه به استنباط فوق میاز اینرو، دارد.  پذیری سود(بینیرابطة مثبت بین هموارسازی و توان پیش

                                                           
دارد که این نتایج مطابق با  مستقیم یرابطه تعهدی اقالم کیفیت با )پایداری سود( سود کیفیت که داد ( نشان1040تحقیق دستگیر و رستگار ) نتایج 57 

 ( در بررسی رابطة کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود است؛ این محققین نشان3443( و دیچو و همکاران )3441نتایج پژوهش بالسام و همکاران )

 یابد.می کاهش سود( )کیفیت سود پایداری اقالم تعهدی(، کیفیت )کاهش تعهدی اقالم برآورد خطای با افزایش که دادند
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-پذیری سود، بیشبینیکنند؛ و باتوجه به رابطة مثبت بین هموارسازی و پیشاقدام به هموارسازی سود میاطمینان بیشتر 

گردد. پنجم و ششم پژوهش تایید میفرعی شود؛ لذا فرضیة پذیری سود میبینیتوان پیشاطمینانی مدیران منجر به افزایش 

( در بررسی رابطة بین 0100)مهرانی و همکاران، نتایج پژوهش  همچنین ( و3400) بومنهای پژوهش یافته این نتایج مشابه با

  است.اطمینانی مدیران و هموارسازی سود بیش

 ارتباط ارزشی سود بااطمینانی مدیریت نتایج ارتباط بین بیش

 (7EQنتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش ) -(9) جدول

 متغیر
 ارتباط ارزشی سود

 سطح خطا آماره تی ضریب متغیر

Α 336/5 051/07 444/4 

OverCon 431/4- 605/0- 4046/4 

Size 433/4- 040/4- 167/4 

PPE 400/ 433/3 4014/4 

Lev 030/4- 005/4- 100/4 

CFO 473/4 061/0 000/4 

MTB 445/4 336/4 761/4 

Intang 060/4- 061/3- 4413/4 

 104/4 ضریب تعیین

 170/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 600/0 واتسون-ی دوربینآماره

 F 053/30ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

و  منفیارتباط  ارتباط ارزشی سوداطمینانی مدیریت و این پژوهش، فرض شده است که بین بیشبرای آزمون فرضیة هفتم 

گردد. می ارزشی سود )مربوط بودن سود(ارتباط  کاهشاطمینانی مدیریت منجر به بیش ،عبارت دیگرمعناداری وجود دارد. به

 اط ارزشی سود منفی اما غیرمعنادارتباراطمینانی مدیران در ارتباط با دهد که ضریب معیار بیش( نشان می0) جدولنتایج 

 فرضیة لذا ؛ارتباط معناداری ندارد)مربوط بودن سود( با معیار ارتباط ارزشی سود  مدیریتاطمینانی بیشعبارت دیگر، بهاست. 

توان به ارتباط ارزشی سود را می بااطمینانی مدیریت بیشگیرد. نبودن ارتباط معنادار بین مورد تایید قرار نمیپژوهش هفتم 

کیفیت  بامدیریت اطمینانی بیشهمچنین ارتباط منفی بین هموارسازی سود و  بامدیریت اطمینانی بیشارتباط مثبت بین 

کیفیت از نظر کیفیت اقالم تعهدی توان توضیح بازده را ندارد سودهای هموار شده و کمعبارت دیگر، بهاقالم تعهدی ربط داد. 

 (.3447)الرکر و همکاران، 

 گیرینتیجه. 7

گذاری، تامین مالی، تقسیم سود و های سرمایههای مختلف شرکت اعم از سیاستها باید در خصوص سیاستمدیران شرکت

توان به گیری کنند. این تصمیمات مدیران تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله آن میتصمیمهای حسابداری سیاست

های کیفیت سود نظیر ویژگی تواندمی احتماالً  که مهمی عوامل از یکیهای شخصیتی و رفتاری مدیران اشاره داشت. ویژگی

 سود را خصوصیات کیفیتسایر پذیری و بینیسود، پیشنامشروط(، هموارسازی  و )مشروط کاریپایداری سود، سطح محافظه

 هاپژوهشنتایج . (3401احمد و دوئلمن )است  مدیر حد از اطمینان بیش جمله از و مدیریت رفتاری هایویژگی کند، متأثر

های مختلف شرکت شامل تواند تصمیمات مدیران را در خصوص سیاستاطمینانی مدیران مینشان داده است که بیش

های گزارشگری مالی )حسابداری( تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو انتظار بر گذاری، تامین مالی و سیاستهای سرمایهسیاست
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اطمینانی مدیران کمیت و کیفیت سود گزارش شده شرکت را که محصول تصمیمات مدیران در خصوص اینست که بیش

-بیشدر حوزۀ  پژوهش حاضر با اتکاء به ادبیات نظری پیشیندر  های مختلف شرکت است، تحت تاثیر قرار دهد.سیاست

کیفیت سود، تالش شد تا یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت سود بررسی و آزمون گردد. از این رو به اطمینانی مدیریت و 

پژوهش به دنبال یافتن  عبارت دیگر، ایناطمینانی مدیریت و کیفیت سود پرداخته شد. بهبررسی ارتباط بین عامل رفتاری بیش

دهد. در راستای پاسخ به این سؤال اطمینانی مدیریت کیفیت سود را تحت تأثیر قرار میبیشپاسخی برای این سؤال بود که آیا 

اطمینانی یک فرضیة اصلی و درپی آن هفت فرضیة فرعی معرفی شد. درباب عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش نیز متغیر بیش

، و متغیر کیفیت سود نیز از هفت بینی سود(گذاری و مبتنی بر پیش)مبتنی بر تصمیمات سرمایه دیدگاه ترکیبیمدیریت از 

 گیری شد.زاویة مختلف اندازه

کاری غیرشرطی و شرطی محافظه اطمینانی مدیریت با معیارحاکی از آن است که بین بیش و دومآزمون فرضیة اول نتایج 

کاری اطمینان حظور دارند، محافظههایی که مدیران بیشها مؤید آنست در شرکتاین یافتهوجود دارد. ارتباط مثبت و معنادار 

یابد. کارانه کاهش میپذیری( مدیریت، استفاده از حسابداری محافظهاطمینانی )ریسکبیششود و با افزایش کمتری اعمال می

( و همچنین نتایج 0101(، رامشه و مالنظری )0100پور و همکاران )های پژوهش خدامیبا یافتهتوان را میها این یافته

کاری و محافظه اطمینانی مدیریتدر بررسی رابطه بین بیش (،3400اسکراند و زچمان ) (،3401ن )احمد و دوئلمپژوهش 

 .مشابه دانست

اطمینانی مدیران در ضریب معیار بیشدهد که در انطباق با مبانی نظری پژوهش، نشان می نتایج آزمون فرضیة سوم و چهارم

ها مؤید آنست در و پایداری سود منفی و معنادار است. این یافته خطاهای برآوردی اقالم تعهدی مثبت و معنادارارتباط با 

 لغمب و زیان و سود شناسایی نحوۀ بر مدیریت در اطمینانیبیش ویژگی وجوداطمینان حظور دارند، هایی که مدیران بیششرکت

مؤید ی سود رپایدا بااطمینانی مدیریت همچنین، نتایج بررسی رابطه بین بیش. است تأثیرگذار هابدهی و هادارایی دفتری

است. همچنین،  ثبات کمتری برخوردار از نیز شرکت اطمینانی باشند، سودهای که مدیران آنها دارای بیشدر شرکتآنست که 

 دیگران دارند )که اختیار در ایویژه اطالعات آنها که باور این نتیجة در اطمینانبیش مدیرانمطابق مبانی نظری این پژوهش، 

 و زنندمی تخمین حد از بیش را خود واحد تجاری آتی نقدی هایجریان و سودها تبع آن به و خود اطالعات دقت ندارند(،

کیفیت سود از دیدگاه کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود دارند؛ ازاینرو  آینده شرکت بازده و ریسک از انداز مثبتی چشم

بیشتر اقدام به  جاری دورۀ سودهای اطمینان به منظور افزایشتوان گفت مدیران بیشمیاین اساس،  بر یابد.کاهش می

 مدیران سایر به نسبت باالتر سودهای گزارش برای بیشتری تمایل اطمینانبیش کنند؛ درواقع مدیراندستکاری اقالم تعهدی می

کیفیت  گذارد،می تجاری واحد اقالم تعهدی ازواقعتخمین بیش بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیدارند. از این رو بیش

اطمینانی مدیران سازد؛ همچنین باتوجه به رابطة مثبت بین کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود، بیشمی متأثر را اقالم تعهدی

و همچنین نتایج ( 0104دستگیر و رستگار )های پژوهش مشابه با یافتهها این یافتهشود. پایداری سود می منجر به کاهش

 است.کیفیت اقالم تعهدی و پایداری سود در بررسی رابطة بین  (3443( و دیچو و همکاران )3441بالسام و همکاران )پژوهش 

اطمینانی مدیران در دهد که ضریب معیار بیشدر انطباق با مبانی نظری پژوهش، نشان می نجم و ششمپآزمون فرضیه نتایج 

اطمینانی ها در خصوص رابطة بین بیشپذیری سود و هموارسازی سود مثبت و معنادار است. این یافتهبینیارتباط با پیش

 هایدوره در باالتر سودهای به دستیابی برای بیشتری احتمال اطمینان بیش مدیرانکه مدیران و هموارسازی سود مؤید آنست 

 و دارند جاری دورۀ سودهای افزایش جهت آینده هایدوره سودهای از بهره گرفتن به بیشتری تمایل درنتیجه و هستند قائل آینده

 به نسبت )از طریق هموارسازی سود(، باالتر سودهای گزارش برای بیشتری تمایل اطمینانبیش مدیران که معناست بدان این

 تجاری واحد نقدی آتی هایجریان و سودها تخمین بر که تأثیری طریق از مدیریت اطمینانیبیش واقع در دارند. مدیران سایر
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   با توجه به رابطة مثبت بین هموارسازی و توان پذیری سود )بینیسود و توان پیش رابطة مثبت با هموارسازی گذارد،می

کنند؛ و اطمینان بیشتر اقدام به هموارسازی سود میتوان گفت مدیران بیشمی ،این اساس بردارد.  پذیری سود(بینیپیش

پذیری بینیمنجر به افزایش توان پیش اطمینانی مدیریتپذیری سود، بیشبینیباتوجه به رابطة مثبت بین هموارسازی و پیش

( در 0100( و همچنین نتایج پژوهش مهرانی و همکاران، )3400) بومنهای پژوهش یافتهاین نتایج مشابه با شود. سود می

 است.و هموارسازی سود  مدیریتاطمینانی بیشبررسی رابطة بین 

هموارسازی وجود بینی سود، معیارهای پایداری سود و قابلیت پیشاطمینانی مدیریت با بیشیکی از علل ارتباط منفی بین 

با توجه به ارتباط  ( سازگار است.3441است؛ این موضوع با تحلیل شیپر و وینسنت )اطمینانی مدیریت بیشدر نتیجه سود 

گذاران، اقدام به یابیم که مدیران در راستای تامین نیازهای سرمایهاعتمادی و هموارسازی سود درمیمثبت بین بیش

دهد؛ اما از دهد، تغییرپذیری سری زمانی را کاهش میهش میکنند. هموارسازی سود، پایداری سود را کامیهموارسازی سود 

-محافظهشود که سود شرکت از دیدگاه پایداری، دهد. بنابراین مالحظه میپذیری سود را افزایش میبینیسوی دیگر توان پیش

شود. ، باکیفیت قلمداد مییپذیربینیکیفیت قلمداد شده اما از دیدگاه توان پیشهموارسازی و کیفیت اقالم تعهدی، کمکاری، 

هفتم مورد تایید قرار  فرضیةبا معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد که در این خصوص اطمینانی مدیریت بیش

توان به هموارسازی سود و کیفیت اقالم ارتباط ارزشی سود را می بااطمینانی مدیریت بیش. نبودن ارتباط معنادار بین نگرفت

کیفیت از نظر کیفیت اقالم تعهدی توان توضیح بازده را ندارد )الرکر و همکاران، ربط داد. سودهای هموار شده و کمتعهدی 

-بیشارتباط ارزشی سود وجود ندارد. از ارتباط منفی بین  اطمینانی مدیریت بابیش(. و درنتیجه ارتباط معناداری بین 3447

کیفیت اقالم  اطمینانی مدیریت بابیشرشرطی و شرطی( و ارتباط منفی بین کاری سود )غیمحافظه اطمینانی مدیریت با

-یابیم که مدیران از روشهموارسازی سود درمی اطمینانی مدیریت بابیشتعهدی و پایداری سود و همچنین ارتباط مثبت بین 

هموارسازی سود و ارائه ه منظور از طریق دستکاری و تخمین بیش از واقع اقالم تعهدی ببینانه و افزاینده سود های خوش

 ی اول تا ششم پژوهش دارد.فرضیةها حکایت از تایید کنند. این تجزیه و تحلیلمی تصویری مطلوب از عملکرد شرکت استفاده

-های ارزیابی کیفیت سود میاین پژوهش با معرفی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شاخصوجه به نتایج حاصل و مرور ادبیات، با ت

اطمینانی در مدیران، آنها را به انجام از آنجا که وجود ویژگی بیشهای مالی مفید باشد. کنندگان صورتتواند برای استفاده

ها یا به عبارت دیگر تخمین بیش از حد بازده و جریان نقدی و گذاری بیش از حد خالص داراییهموارسازی سود و ارزش

در  حسابداری کاریوجود محافظههمچنین نبود هموارسازی یا مدیریت سود و رو،  از ایندهد؛ کاری سوق میمحافظهکاهش 

آگاه و  گذارانسرمایهتقارن اطالعاتی میان با افزایش کیفیت سود از طریق کاهش عدم های مالی بیش از هر گروهیصورت

ای مطلوب ز نبود هموارسازی سود و وجود درجهکند. بنابراین، اطالع اگذاران و اعتباردهندگان را حفظ میمنافع سرمایه ناآگاه،

بینی متغیرهای مالی و همچنین توانایی سود در پیش هایمندرج در گزارشکاری و با کیفیت بودن ارقام تعهدی از محافظه

خاذ شود در هنگام اتگذاران توصیه میتواند تضمین خاطری برای این افراد باشد. لذا به سرمایهمی ،اقتصادی آتی شرکت

عالوه، توجه نمایند. به اطمینانی و معیارهای ارزیابی کیفیت سودگذاری خود به رابطة متغیرهای بیشهای سرمایهتصمیم

توانند از نتایج این پژوهش های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز افراد ناظر بر این مدیران، میمدیران شرکت

ها در ده نمایند. همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران در راستای انتشار اطالعات شرکتجهت افزایش آگاهی خود استفا

های متوالی، به عوامل تاثیر گذار بر معیارهای ارزیابی کیفیت بینی شده در دورهصورت مشاهده انحراف مثبت سودهای پیش

نگری واقعی است. بنابراین الزم اطمینانی، عدم وجود آیندهیکی از پیامدهای ضمنی بیش سود در ارائه اطالعات، توجه نمایند.

 ها در این زمینه به مدیران کمک کنند.است مشاوران مالی و نهادهای ناظر بر مدیران و شرکت
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Abstract 

 
Although the companies reported earnings number, the main component is considered as 

decision making fundamental principles in the capital markets, However earnings quality, 

beneficial role in the decision-making process plays. In this regard, managers behavioral and 

personality characteristics, an important factor in management decisions Considered to be 

concerning investment, financing, dividend and accounting policy; Therefore existence of the 

feature overconfidence in managers are effective on the how to identify profit and loss and the 

carrying amount of assets and liabilities. Hence, aim of this study analyze role of the 

characteristics of the behavior of managers in financial reporting, to investigate the effect of 

management overconfidence on the earnings quality. In order to test the research hypotheses, 

the 105 companies listed on Tehran Stock Exchange during period between 2011 to 2015 was 

select. First to sixth hypothesis test results indicate that between the criteria of management 

overconfidence with unconditional and conditional conservatism, accruals quality and 

earnings sustainability significant negative relationship and between management 

overconfidence with the criteria of earnings predictability and smoothing be positive and 

significant relationship exists. The seventh hypothesis test results indicate that between 

management overconfidence with the relevance value criteria not a significant relationship. 

 

Keywords: earnings quality, management overconfidence, conservative accounting, earnings 
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