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بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کیفیت و پایداری سود  در شرکت های 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 مریم سادات میرشجاع عنبرانی

 رانیا ،شاهرود،شاهرود واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،حسابداری گروه         
Email :maryamfh@gmail.com 

 

 امید امری

 رانیا ،شاهرود،شاهرود واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یحسابدار گروه  
Email : amri@iau-shahrood.ac.ir 

 

 

 چکیده 

كه  كنند بینی، ادراك اطالعاتی و دانش خود، اغراق می هایی خود، از جمله قدرت پیش دربارة تواناییمدیران بیش اطمینان 

 سازوكار از استفاده با بیشتر نفس اعتماد به دارای مدیران همچنین، این موضوع موجب دستکاری صورت های مالی می شوند .

دارند كه این موضوع  تأكید خود ارزیابی بودن دقیق بر بیشتر دیگران، با مقایسه بدون خود مهارت و توانایی واقع از تخمین بیش

ت بر كیفیت و پایداری بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیری. در این پژوهش به در نهایت موجب كاهش كیفیت سود می شود

 بر مبنای سود هر سهم مدیران داری جانب بینی پیشمعیار سود پرداختیم. به منظور سنجش بیش اطمینانی مدیریت از 

از  و 7818 -7831های زمانی سال بازهبورس اوراق بهادار تهران در  شركت 721 نمونه آماری شاملاستفاده شد همچنین 

عامل رفتاری بیش كه پژوهش نشان داد  نتایج قتصاد سنجی پنل دیتا استفاده شده است . رگرسیون چندمتغیره از مدل ا

 بیش اطمینانی مدیراندارد به عبارتی هرچه  پایداری سودكیفیت و  داری برتاثیر منفی )معکوس( و معنی اطمینانی مدیریت

  خواهد یافت. كاهش ها شركتباالتر رود، كیفیت و پایداری سود 

 سود بیش اطمینانی مدیریت ، كیفیت سود ،  پایداری ه ها  :کلید واژ
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 مقدمه

خود  های نقدی آتی واحد تجاری اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان مهم شخصیتی، بیش های یکی از ویژگی

های  رویدادهای مطلوب را بر جریان یرانداز مثبتی از ریسك و بازده آتی شركت دارند. آنها احتمال و تأث اند و چشم خوشبین

 2002كنند )هیتون،  رویدادهای منفی را كمتر از واقع ارزیابی می نقدی شركت بیش از واقع تخمین میزنند و احتمال و تأثیر

اجع بیانی دیگر، اطمینان بیش از اندازة مدیران به این معناست كه آنها تخمین بیش از حدی ر (. به2002و مالمندیر و تیت، 

 میتواند بر تصمیمات آنها، اخالل ایجاد كند. این روند .جریانهای نقدی و سودآوری آتی واحدهای تجاری داشته باشند  به

 تعهدی اقالم نسبت كنند و می گزارش نقدی جریان از بیشتری تعهدی محافظه كارانه غیر های رویه اتخاذ با كه شركت هایی

 شناسایی فرآیند درك .دارند بقیه شركت ها به نسبت نتری پایی سود كیفیت باالست، مسه مبنای هر بر آنها دفتری ارزش به

 شركتها سود كیفیت دقیق تشخیص از مانع و است مشکل گذاران سرمایه برای گذارند می اثر سود كیفیت بر كه تعهدی ارقام

 منجر نیست برخوردار باالیی كیفیت از هك ای شده گزارش سودهای مبنای بر آنها تصمیمات است ممکن و شود می آنها توسط

 ارتقاء سود كیفیت جمله از و مالی گزارشگری كیفیت تا كند تالش باید سرمایه بازار بنابراین .شود شان منابع دادن دست از به

 و سود شناسایی نحوهگیری در خصوص  این روند میتواند بر تصمیمات آنها، از جمله تصمیم(. 7810یابد )نیکومرام و فتحی،
برآوردهای خوش  و انداخته تأخیر به را زیان شناسایی است ممکن است . لذا ، ها تأثیرگذار بدهی و دارایی ها دفتری مبلغ و زیان

 آزمون پژوهش اصلی این هدف( . 7818مالنظری، و رامشه(باشند داشته بلندمدت یا جاری دارایی های ارزش تعیین در بینانه

پیشینه  كردن مطرح ضمن ادامه در  .است ایرانی های در شركتیت بر كیفیت و پایداری سود  بیش اطمینانی مدیر تجربی

در نهایت به  و می شود پرداخته متغیرها گیری اندازه نحوه  و ها مدل تحقیق، نمونه معرفی شناسی و پژوهش به روش نظری

 . بیان یافته و تحلیل نتایج پرداخته می شود 

 

  نظری مبانی

انی یکی از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه ی قضاوت و تصمیم گیری است . روانشناسان به این بیش اطمین

نتیجه رسیدند كه افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطالعات برجسته وزن بیشتری می دهند افراد در مورد اخباری كه 

اطمینان كرده و براساس ان به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام  به نظرشان درست می اید بدون توجه به موثق بودن منبع

می كنند انها به اطالع اینده كه با باورهای موجودشان سازگار است وزن بیشتری می دهند و به اطالع اینده می بالند كه 

( 7833برند )جهانخانی و همکاران ، باورشان را حمایت می كند و اطالع اینده ای را كه با باورهایشان همخوانی ندارد از بین می

. در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است كه به صورت سیستم آینده،  بازده های آینده پروژه های شركت را بیش 

براورد میکند چنین مدیری به صورت سیستم اینده احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب را كم تخمین می زند )هیتون 

(مطرح شد . وی بیان 7131(.  یکی از  اولین كاربردهای این مفهوم در ادبیات مالی توسط رل )2002و تیت،.مالمندیر 2002،

می كند بیش اطمینانی مدیریت یکی از علل درگیر شدن مدیران در فرایندهای تحصیل نامناسب و پیش پرداخت برای 

و حقوق صاحبان سهام شركت را بیش ارزش  ( نشان داد مدیران خوش بین پروژه ها2002شركتهای هدف است .هیتون)

مثبت  NPV( منفی را به اشتباه به عنوان سرمایه گذاری های NPVگذاری می كنند انها پروژه های باارزش فعلی خالص )

 ( در پژوهشی با استفاده از معیارهای اندازگیری اعتماد به2072كرامر ولیو). شناسایی كرده و در انها سرمایه گذاری می كنند

( در رابطه با زمان اختیارهای معامله در دست مدیریت به بررسی تاثیر اعتماد به 2003نفس بیش از حد مدل مندیر و تیپ )

نفس بیش از اندازه مدیران بر دیدگاه تحلیلگران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد تحلیلگران سودهای شركتهایی را كه 

بیش از دیگران را  آمیز موفقیتها خود ، در بیان اغراقمدیران د خوشبینانه تلقی میکنند .مدیران با اعتماد به نفس باال هستن

. مطالعات در این زمینه نشان داده است مشاغلی كه به قضاوت نیاز دارند، بیش از مشاغل دهند تحت تأثیر سخنان قرار می
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اطمینانی بیشتری قرار  شد، در معرض بیشاطمینانی میشوند؛ ضمن آنکه هرچه تخصص افراد بیشتر با دیگر دچار بیش

 اطمینان بیش مدیران خوشبینانة چشم انداز دلیل به (دریافتند2072)  و زچمن شراند. (7810میگیرند)سعیدی و فرهانیان،

 از ویژگیهای حسابرسان ارزیابی و شناخت زمینة در .است بیشتر آنها اشتباه بینی پیش احتمال آتی، های سود دوره به نسبت

 ارتباط حسابرسی، ریسك برآورد و حد مدیریت از بیش نفس اعتمادبه بین دریافتند همکارانش و جانسون نیز مدیران شخصیتی

 از بیش را مالی گزارشگری ریسك و دهد تشخیص را مدیران ویژگی شخصیتی این حسابرس اگر بنابراین، .است برقرار مثبتی

ریسك عدم  كاهش به منظور  را حسابرسی های اقدام طریق این از و كند مطالبه بیشتری میتواند حق الزحمة كند، برآورد حد

 مخارج دارند، حد از بیش اطمینان كه مدیرانی.  (2078كشف تحریف با اهمیت كامل كند )جانسون .كان .اپسولی . هازل . 

 گذاری سرمایه های پروژه در حدی از بیش گذاری سرمایه و .(2070 و هاروی، گراهام باشند)بن، داشته بیشتری ای سرمایه

 در مالیاتی جویی صرفه حد از بیش تخمین طریق از حد مدیریتی، از بیش اطمینان واقع در .(2002تیت، دهند)مالمندیرو انجام

 از تركیبی یا مالیاتی ریزی برنامه در گذاری سرمایه از ناشی شدة تحمیل های هزینه حد كمتر از تخمین مالیاتی، ریزی برنامه

منجرمی شود )چایز و  مالیاتی اجتناب افزایش به و میدهد افزایش را تکاه مالیا طرحهای در گذاری سرمایه دو، میزان این

 (.2072همکاران ،

 

 پژوهش پیشینه

(  اثار بیش اطمینانی مدیریت بر محافظه كاری حسابداری را مورد مطالعه قرار دادند . آنها معتقند كه 2078احمد و دوئلمان)

 یش اطمینانی اثر منفی بر محافظه كاری حسابداری داشته و نظارت خارجی این اثار منفی را كاهش نخواهد داد .ب

 نتیجه آنها .داخلی پرداختند های كنترل بر مدیریت اطمینانی بیش تأثیر بررسی به پژوهشی در (2072چن و همکاران )

 یی ها شركت در همچنین .است بیشتر ان بیش اطمینان، مدیر با یشركتهای در بی اثر داخلی های كنترل حفظ احتمال گرفتند

 .است بیشتر مؤثر داخلی كنترلهای حفظ احتمال قوی، شركتی ساختارهای حاكمیت و اطمینان بیش مدیران با

ز ( در پژوهشی با عنوان اطمینان بیش از حد مدیریتی و ریسك سقوط قیمت سهام نشان دادند پس ا2072كیم وانگ و ژانگ)

كنترل مدیریت سود برگرفته از مسائل نمایندگی ویژگی اطمینان بیش از حد مدیریت احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش 

 می دهد .

 داد نشان پژوهش این نتایج .سود پرداختند تقسیم سیاست بر مدیران اطمینانی بیش تأثیر بررسی به (7818) بهزادپور و مشایخ

 اطمینان بیش مدیران كه ای گونه به دارد؛ وجود معناداری و ارتباط منفی ، شركت سود تقسیم و مدیران اطمینانی بیش بین

 . دارند كمتری سود تقسیم

( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه كاری با در نظر 7812خدامی پور و همکاران )

 دو هر بر مدیریت، حد از بیش اطمینان برای كاررفته به های مقیاس از یك كه  هرگرفتن نظارت بیرونی  به این نتیجه رسیدند 

 برخی سازوكارهای ، پژوهش های یافته اساس بر همچنین .گذارد می معنادار منفی اثر نامشروط و كاری مشروط محافظه نوع

 .دهد كاهش را شروطكاری نام محافظه بر مدیریت حد از بیش اطمینان منفی اثر تواند می بیرونی نظارت

 پایداری و مدیریت پاداش میان ومستقیم مثبت ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدن كه رابطه ی7812نیکومرام و پازوكی)
 نتایج آنها همچنین .یابد می افزایش نیز پاداش مدیریت یابد، افزایش سود پایداری هرچه دیگر، عبارت به .دارد وجود سود

 پاداش بر معکوس و منفی اثری تعهدی اقالم می یابد،كیفیت افزایش نیز پاداش مدیران شركت، اندازه یشافزا با كه داد نشان
 .ندارند تاثیر مدیریت بر پاداش بدهی دارد و نسبت مدیریت
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( در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر بیش اطمینانی بر هموارسازی سود به این نتیجه رسیدند كه بیش 7812بولو و القار )

طمینانی مدیریت به طور معناداری منجر به افزایش هموارسازی شود می گردد همچنین یافته ها نشان داد در شركت های با ا

 ریسك سیستماتیك باالتر احتمال هموارسازی سود بیشتر است .

 ارزشی ارتباط و سود پایداری بین معنادار و مستقیم رابطة( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن كه 7812بیات و همکاران)

 كلی طور به .یابد می افزایش حسابداری اطالعات ارزشی ارتباط ، حسابداری سود تکرارپذیری افزایش اباست و  اطالعات

 . كنند اتکا سود بر توانند نمی سهامداران زیرا شد؛ خواهد سود ارزشی ارتباط كاهش سبب سود ناپایداری

با عنوان پیش بینی دستکاری سود :توسعه ی یك مدل  به این نتیجه دست یافتند كه  ( در مقاله ای7812كردستانی و تاتلی )

در محیط های اقتصادی ایران مدل اولیه ی بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش قدرت خوبی برای شناسایی سطوح 

 د مفید است .دستکاری سود ندارد . همچنین شواهد نشان داد اطالعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سو

 ، سرمایه هزینة و واقعی سود مدیریت بین معیارهای( در مطالعات خود به این نتیجه رسیدن كه 7812كامیابی و همکاران)

بلکه به طور  مستقیم، صورت به تنها نه واقعی سود مدیریت آن ها دریافتند كه همچنین. دارد وجود معناداری مثبت رابطة

 سود مدیریت دیگر به بیان گذار. می اثر سرمایه هزینة بر كامل( گر میانجی) تعهدی سود مدیریت طریق از و غیرمستقیم

 .شود می سرمایه هزینة افزایش تعهدی موجب سود مدیریت و برد می باال را تعهدی سود مدیریت واقعی،

 

 پژوهش های  فرضیه

در مبانی نظری و به بركیفیت و پایداری سود  بیش اطمینانی مدیریتبا توجه به بیان مباحث گفته شده و ضرورت شناسایی 

 اند :به شرح زیر تدوین شده فرضیهدو های تحقیق شامل ، فرضیهتحقیق منظور پاسخ به سواالت 

 عامل رفتاری بیش اطمینانی مدیریت بر كیفیت سود تاثیر معناداری دارد. فرضیه یك :      

 .دیریت بر پایداری  سود تاثیر معناداری داردعامل رفتاری بیش اطمینانی م فرضیه دوم :      

 

 جامعه آماری 

 های سال آن، زمانی قلمرو و كشور سرمایة بازار از نمادی منزلة تهران به بهادار اوراق بورس بازار ، حاضر  پژوهش مکانی قلمرو

توسط شرایط زیر تعدیل  شدند كه انتخاب هایی آماری شركت جامعة تعیین برای .است گرفته شده نظر در 7818 - 7831

 شده اند:

 گری مالی نباشند.گذاری و واسطههای سرمایهشركت -7

 ها در دسترس باشند.های مالی آنهای همراه صورتتمامی اطالعات مالی و غیرمالی موردنیاز، ازجمله یادداشت  -2

 ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن -8

 ر دوره مالی موردبررسی، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند. د -2

ها از سایت  شركت انتخاب شدند كه اطالعات این شركت 721با توجه به محدودیت های اعمال شده، تعداد      

 جمع آوری شده است نوین رهاوردبورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار 
 

 پژوهش شناسی روش

 در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر كیفیت و پایداری سود ه هدف اصلی این تحقیق : از آنجا ك

لذا روش تحقیق ، بررسی وجود رابطه و همبستگی و رگرسیون بوده و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی )  .بوده است 

ین این تحقیق از نظر تئوری در گروه تحقیقات  اثباتی ، و از نظر دسته بندی با استفاده از اطالعات گذشته ( می باشد . همچن
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استقرایی است بدین معنی كه  –تحقیق بر مبنای هدف از نوع كاربردی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدالل قیاسی 

تایید یا رد فرضیه ها از استدالل مبانی نظری پیشینه پزوهش از راه كتابخانه ، مقاالت در استدالل قیاسی جمع آوری برای 

 كمك گرفته شده است.  Eviewsاستقرایی و همچنین به منظور آنالیز داده ها از نرم افزار 

. 

 پژوهش متغیرهای و مدل

نظر به اهمیت موارد گفته شده و به  در این تحقیق به بررسی اثر بیش اطمینانی مدیریت بر كیفیت و پایداری سود می پردازیم.

 از مدل زیر تبیین می شود : ( 2072بررسی فرضیه های تحقیق و به پیروی از پژوهش بری استولز و همکاران) منظور
 

ER it = α0 + α1 confi,t + α2Inst it + α3Size it + α4MTB it + α5RoAit + α6Lose it+Ɛ it  
 (  7مدل )

ERAN it = α0 + α1 confi,t + α2Inst it + α3Size it + α4MTB it + α5RoAit  

  + α6Lose+Ɛ it 
 ( 2مدل)

می باشد . در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان ،مدیری است  ( i,tconf)متغیر مستقل در این پژوهش بیش اطمینانی مدیریت

كه بازده های آینده پروژه های شركت را بیش برآوردی می كند . چنین مدیری احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات 

ی شركت را بیش برآورد كرده و احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شركت را بیش برآورد كرده و احتمال نقد

( . بنابراین به منظور اندازه گیری بیش 2002،مالمندیرو تیت 2002و اثر رویدادهای نامطلوب را كم تخمین می زند . )هیتون،

بیشتر از سود واقعی   tبرای سال   iسود پیش بینی شده توسط مدیریت شركت اگر به صورت موهومی،  اطمینانی مدیریت

 .(7818)مشایخ و بهزادپور، و در غیر این صورت صفراست 7باشد،   iشركت 

های  مدلمی باشد .  (ERAN)و پایداری سود  ) ER (همچنین متغیرهای وابسته در این پژوهش ، كیفیت سود شركت

سود وجود دارد)جونز، تعدیل شده جونز ودیچوو، سلوان و سوونی، كاسنیك، تعدیل كیفیت رزیابی مختلفی در جهت محاسبه و ا

، كاسنیك تعدیل شده(. با توجه به ارزیابی مدیریت سود از جنبه های گوناگون و همچنین ضرورت شناسایی و 2شده جونز

ریت سود تجزیه و تحلیل گردد و بهترین مدل بومی سازی مناسب ترین مدل ارزیابی در این خصوص، می بایست الگوهای مدی

ها  نسبت به سایر مدل 7111كه: مدل كاسنیكتحقیق آنها بیان گر آن است برای ارزیابی مدیریت سود انتخاب گردد. نتایج 

( بدین جهت در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت 7812.)گواهی و همکاران، بیشترین همبستگی را با مدیریت سود دارد

 استفاده می شود :7111مدل كاسنیكسود از 

ACCRit = αo + α1 [Δ REVit - Δ RECit ] + α2PPEit + α3ΔCFOit + εit                                     )8(مدل 

ACCRit كل اقالم تعهدی : 

Δ REVit  :تغییر در درآمد از سال t − 1  تا سالt 

Δ RECit  : سالتغییر در حسابهای دریافتنی از t − 1  تا سالt 

PPEit    :ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات در سال t 

ΔCFOit  :تغییر در جریانهای نقدی عملیاتی از سال t − 1  تا سالt 

یکی دیگراز متغیرهای وابسته تحقیق پایداری سود در طول دوره های تحقیق است. برای سنجش پایداری سود از یك معادله 

شده است. به عبارتی، در این مدل  غیره استفاده شد كه درآن سود دوره جاری تابعی از سود دوره ماقبل تلقیرگرسیونی تك مت

 توسط دچو و دیچو طراحی و ارائه شده است.2002تداوم سود به  عنوان نماینده  پایداری سود است. این الگو در سال 

tititi EARNEARN ,1,10,   
 

 ( 2مدل)

 :كه در آن داریم     
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i,tEARN  : مترقبه سود دوره جاری قبل از اقالم غیر 

1-i,t: EARN  مترقبه سود دوره پیشین قبل از اقالم غیر 

i,t: ε  با قیمانده مدل رگرسیونی 

)ضریب متغیر مستقل(  7αاین آزمون برای كلیه سال های دوره تحقیق از طریق داده های شركتهای نمونه اجرا می شود و 

 پایداری از نباشد غیر مترقبه و غیرعادی های فعالیت از ناشی كه سودیر طول دوره تحقیق است. درجه پایداری سود د
 (.7818برخوردارهستند)مرشدزاده وهمکاران، بیشتری

 عبارتند از :  همچنین متغیر كنترل در این پژوهش

Size :  لگاریتم طبیعی دارایی های شركت iگیرد فاده قرار میكه برای كنترل اثر اندازه شركت مورد است . 

Inst : . متعلق به بانکها، صندوق های بازنشستگی و  در این تحقیق مجموع سهام شركتها كه نسبت سهامداران نهادی می باشد

)مرادزاده فرد و  صندوق های مشترك سرمایه گذاری ،شركت های بیمه ، شركتهای سرمایه گذاری، می باشد، تعریف شده است

 . (7833همکاران ،

RoA :  بازده دارایی ها در سالt  آید)سلیمانی و  می به دست ها مجموع  دارایی به خالص سود تقسیممی باشد.  كه از

)ثقفی و همکاران ، دهدو بیانگر عملکرد آتی شركت است نسبت میزان سود آوری شركت را نشان می این.(7817،فرشی

 .( 7812خانی و همکاران ،و7810

Lose :  برابر میزان زیان شركت می باشد . اگر شركت در سال به صورت موهومیt  و در غیر  7زیان گزارش كرده باشد

 اینصورت صفر است.

 

 پژوهش نتایج 

 توصیفی پارامترهای مقدار كنندة كه بیان است شده درج 7 جدول در نمونه های شركت برای پژوهش متغیرهای توصیفی آمار

بیش میانگین  ،7 جدول اساس بر .است ) استاندارد انحراف و ، میانگین میانه مانند( پراكندگی و مركزی های شاخص شامل

است.  -04002و  -04002و میانگین پایداری سود و كیفیت سود نیز به ترتیب برابر  04021ها برابر شركت اطمینانی مدیریت در

ها از بیش اطمینانی برخوردار درصد مدیران شركت 20توان بیان كرد تقریبا بودن متغیر بیش اطمینانی می 7و  0با توجه به 

 هاست. داده بودن  نرمال دهندة نشان متغیرها میانة و میانگین بودن نزدیك هستند.

 
 . آمار توصیفی1جدول 

 متغیر
 Max Min میانه میانگین

 انحراف معیار

 7 0 7 0 04210 بیش اطمینانی

 04310 74111- 74111 04711- 04002- پایداری سود

 04102 84700- 74127 04002 04002- كیفیت سود

 74228 704087 714003 784227 784121 اندازه شركت

 734112 14370 114220 27 224118 نسبت سهامداران نهادی

 04221 14110- 14172 04022 04017 هابازده دارایی
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 04838 0 7 0 04713 زیان شركت

 123711 7120000- 8110000 21131 220110 سود پس از كسر مالیات

 همانند دارد، وجود هایی تصادفی آزمون اثر مدل و ثابت اثر مدل تلفیقی، های داده مدل بین انتخاب برای پانلی های داده در 

 در ج شده است .   2و هاسمن در جدول لیمر Fآزمون 
 

 های ترکیبی )پانل(. نتایج آزمون اثرات داده2جدول 

 درجه آزادی F  /2χآماره  آزمون مدل
سطح 

 داریمعنی

 نتیجه

 آزمون
 مدل انتخابی

فرضیه اول 

 )كیفیت سود(

F 0 عدم رد 04111 (202،721) 04713 لیمرH تلفیقی 

 چون مدل تلفیقی انتخاب شده است نیاز به انجام آزمون هاسمن نیست هاسمن

فرضیه دوم 

 )پایداری سود(

F 0 عدم رد 04111 (202،721) 04222 لیمرH تلفیقی 

 چون مدل تلفیقی انتخاب شده است نیاز به انجام آزمون هاسمن نیست هاسمن

 
درصد  2در سطح یکسانی عرض از مبدأهای مقاطع( صفر )پذیرش  فرضیه عدم رد بیانگر 2لیمر در جدول  Fنتایج آزمون 

های تلفیقی مناسب روش دادهتحقیق  فرضیه دلبرای آزمون متوان بیان كرد باشد. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده میمی

آزمون فرضیه انتخاب شده است لذا نیازی به انجام  با توجه به اینکه مدل تلفیقی برای طرفی (. از 0Hباشد )عدم رد فرض می

 آزمون هاسمن نیست.

 ش اطمینانی مدیریتمتغیر بی tداری مقدار آماره درصد، سطح معنی 2گردد در سطح خطای همانطور كه مالحظه می

درصد رد گردید یعنی  12در سطح اطمینان باالتر از  0Hرو فرضیه ، از این(sig=  04000درصد بود ) 2از  ( كوچکتر-84382)

دارد به  تهران بهادار اوراق بورس هایشركت كیفیت سود داری برتاثیر منفی )معکوس( و معنی عامل بیش اطمینانی مدیریت

خواهد یافت.  همچنین  كاهش )افزایش(ها شركتباالتر )كاهش( رود، كیفیت سود  طمینانی نزد مدیرانبیش اعبارتی هرچه 

نتایح متغیر های كنترلی نشان می دهد  كه اندازه شركت اثر معنادار و مثبتی بر كیفیت سود دارد و بازده دارایی ها و زیان 

 .یفیت سود دارندشركت و سود پس از كسر مالیات اثر مثبت و معناداری بر ك

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

744 

 

 

 

   

 
 . نتایج برآورد مدل رگرسیونی فرضیه اول 3جدول

 نتیجه
سطح 

 داریمعنی
 متغیر ضریب رگرسیونی خطای استاندارد t آماره

- 04812 04101 04818 04821 Constant 

 بیش اطمینانی 0H 04000 -84382 04017 -04218 رد

 كتاندازه شر 04027- 04021 04118- 04221 -

 نسبت سهامداران نهادی 04007 04002 04031- 04187 -

 هابازده دارایی 04107 04210 84778 04002 -

 زیان شركت 04030 04012 04381 04208 -

 سود پس از كسر مالیات 04081 04022 04327 04812 -

24811 

(04000) 
 ضریب تعیین F  24002آماره 

 84031  دوربین واتسون 242
ن تعدیل ضریب تعیی

 شده

 

 متغیر بیش اطمینانی مدیریت tداری مقدار آماره درصد، سطح معنی 2گردد در سطح خطای همانطور كه مالحظه می

درصد رد گردید یعنی  12در سطح اطمینان باالتر از  0Hرو فرضیه ، از این(sig=  04000درصد بود ) 2از  ( كوچکتر-24211)

دارد به  تهران بهادار اوراق بورس هایشركت پایداری سود داری برمنفی )معکوس( و معنیتاثیر  عامل بیش اطمینانی مدیریت

خواهد یافت. همچنین  كاهش )افزایش(ها شركتباالتر )كاهش( رود، پایداری سود  بیش اطمینانی نزد مدیرانعبارتی هرچه 

و معناداری با پایداری سود داردو زیان شركت اثر متغیر های كنترلی بازده دارایی ها و سود پس از كسر مالیات رابطه مثبت 

 منفی بر روی پایداری دارد.
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 .نتایج برآورد مدل رگرسیونی فرضیه دوم4جدول

 متغیر ضریب رگرسیونی خطای استاندارد t آماره داریسطح معنی نتیجه

- 04101 04271 04813 04712 Constant 

 نانیبیش اطمی 0H 04000 -24211 04013 -04878 رد

 اندازه شركت 04002- 04021 04788- 04312 -

- 04108 04220 04002 04007 
نسبت سهامداران 

 نهادی

 هابازده دارایی 04233 04238 74071 04870 -

 زیان شركت 04881- 04031 84312- 04000 -

- 04727 74281 04028 04012 
سود پس از كسر 

 مالیات

14222 

(04000) 
 ب تعیینضری F 34827آماره 

 14212 دوربین واتسون 24210
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

 

 

 بحث و گیری نتیجه

تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر كیفیت و پایداری سود  در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق  بررسی به پژوهش این در

 داری برتاثیر منفی )معکوس( و معنی یریتعامل رفتاری بیش اطمینانی مدكه نشان داد  نتایج شد. پرداخته بهادار تهران

خواهد  كاهش )افزایش(ها شركتباالتر )كاهش( رود، كیفیت سود  بیش اطمینانی مدیراندارد به عبارتی هرچه  كیفیت سود

 های نقدی و سودآوری تخمین بیش از حدی راجع به جریان مدیران،اطمینان بیش از اندازة مدیران به این معناست كه  یافت .

گیری در خصوص تقسیم سود، اخالل ایجاد  این روند بر تصمیمات آنها، از جمله تصمیم.آتی واحدهای تجاری داشته باشند 

 بینی، ادراك اطالعاتی و دانش خود، اغراق می هایی خود، از جمله قدرت پیش دربارة تواناییمدیران بیش اطمینان  .كندمی 

 اعتماد به كه به عنوان مثال مدیرانیای مالی و هموارسازی سود می شود . كه این موضوع موجب دستکاری صورت ه كنند

 واقعی از بیش ارزیابی دیگران، به نسبت خود مهارت و توانایی واقعیت از تخمین بیش سازوكار از استفاده با دارند، بیشتری نفس

 .كنند می برآورد از واقعیت بیش را آتی وشفر سطح احتمال مدیران نتیجه، دارند. در قبلی سطح به فروش بازگشت تقاضای از

 با مقایسه بدون خود مهارت و توانایی واقع از تخمین بیش سازوكار از استفاده با بیشتر نفس اعتماد به دارای مدیران همچنین،

ش كیفیت دارند كه این موضوع در نهایت موجب كاه تأكید آتی فروش از تقاضای خود ارزیابی بودن دقیق بر بیشتر دیگران،

، 2001مبنی بر دستکاری صورت های مالی، همچنین بومن) (7812بولو و القار )نتایج این فرضیه مطابق با نتایج سود می شود 

  ( مبنی بر كاهش كیفیت و مدیریت سود می باشد .2072( حبیب و همکاران)2072
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دارد به  هاشركت پایداری سود داری برمعنی تاثیر منفی )معکوس( و نتایج نشان داد عامل بیش اطمینانی مدیریت همچنین

مدیران  خواهد یافت . كاهش )افزایش(ها شركتباالتر )كاهش( رود، پایداری سود  بیش اطمینانی نزد مدیرانعبارتی هرچه 

انداز مثبتی از ریسك و بازده آتی شركت  اند و چشم خود خوشبین های نقدی آتی واحد تجاری نسبت به سودها و جریان

 های نقدی شركت بیش از واقع تخمین میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان ارند. آنها احتمال و تأثیرد

 آتی نقدی های جریان تعیین در گذاران سرمایه و مالی گران . همچنین تحلیل رویدادهای منفی را كمتر از واقع ارزیابی میکنند
 گزارش سود بودن پذیر تکرار و پایداری آنها برای بلکه كنند، نمی توجه كننده تعیین شاخص هاتن عنوان به حسابداری سود رقم به

 انتظار مورد سودهای اگر بنابراین، .كنند می توجه آن دهنده تشکیل اقالم به سود نهایی رقم از بیشتر آنها . است مهم بسیار شده

 مدیران كه آنجایی از ، نتیجه در . یابد افزایش تجاری واحد گذاری رمایهس كه است انتظار مورد یابد، افزایش سود پایداری و آتی
 گذاری سرمایه های تصمیم كه است محتمل كنند، می اتخاذ تجاری واحد آتی سودآوری طبق را خود گذاری سرمایه های تصمیم
 بر مدیریت سود و پایداری آنتواند یبنابراین وجود مدیران بیش اطمینان م.  باشد سود كیفیت مورد در اطالعاتی شامل مدیران

 . اثرگذار باشد

با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود به اینکه وجود مدیر بیش اطمینان اثر منفی بر شركت دارد به پژوهشگران و 

مچنین در این ه. به بررسی عوامل كنترل كننده رفتار بیش اطمینانی مدیران پرداخته شود  عالقه مندان پیشنهاد می شود،

استفاده شده  بر مبنای سود هر سهم مدیران داری جانب بینی پیشتحقیق به منظور اندازه گیری بیش اطمینانی از معیار 

به استفاده شود .در نهایت مدل مازاد سرمایه گذاری است پیشنهاد می شود از دیگر مولفه های بیش اطمینانی مدیران مانند 

حوزه بیش اطمینانی مدیران به محققین و پژوهشگران پیشنهاد میشود موضوعی با عنوان میزان منظور بررسی موشکافانه در 

بیش اطمینانی مدیران با  ارزش و كیفیت اطالعاتی شركت مورد بررسی قرار گیرد . از این رو می توان به چارك بندی مدیران  

یرانی كه كمتر دچار بیش اطمینانی هستند قرار بگیرند و پرداخت . مدیرانی كه در چارك اول و دوم قرار دارند به عنوان مد

مدیرانی كه در چارك سوم و چهارم قرار دارند به عنوان مدیرانی كه بیشتر دچار بیش اطمینانی هستند طبقه بندی قرار گیرند. 

 با این كار شدت بیش اطمینانی سنجش می شود . 
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Abstract 

Managers are more confident about your abilities, including the power to predict the 

perception of information and knowledge, exaggeration that this would be manipulation of 

financial statements. In this study, we investigated the effect of overconfidence manage the 

quality and sustainability of earnings. In order to measure overconfidence bias executive 

management criteria forecast earnings per share was based on the sample of 127 companies in 

Tehran Stock Exchange for the period 1389- 1393 years and multivariate regression model 

using panel data econometrics is. The results showed that overconfidence manage negative 

behaviors (reverse) and significantly affect the quality and sustainability of higher profits, ie 

the overconfidence managers, quality and sustainability of earnings will be reduced firms. 
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