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چكیده
مدیران با اعتماد بیش از حد به بازدههای آینده ،سرمایه گذاریهای شرکت را بیشتر برآورد
میکنند .لذا انتظار میرود این مدیران شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و تمایل کمتری به استفاده
از حسابداری محافظه کارانه داشته باشند .هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین
اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط با توجه به ضریب واکنش سود در شرکتها
 2931بوده است که تعداد  209شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است .روش آماری برای هر
فرضیه رگرسیون چند متغیره نشان دهنده این مطلب میباشد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و
محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال و پایین ارتباط معناداری به
صورت مستقیم وجود دارد .به طوری که با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت به
تواناییهای خود محافظه کاری مشروط در شرکتها نیز افزایش و یا کاهش مییابد و این موضوع
از نظر تفسیر حسابداری یعنی میزان ضریب واکنش سود تاثیری بر روابط بین اعتماد بیش از حد
مدیریت و محافظه کاری مشروط ندارد.
واژههاي كلیدي :اعتماد بیش از حد مدیریت ،محافظه کاری مشروط ،ضریب واکنش سود.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات.
m_zanjirdar@iav-arak-ac.ir

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
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 -1مقدمه

در ادبیات مالی ،یک مدیر با اعتماد بیش از حد (خوش بین) مددیری اسدت کده بدازدهٔ آتدی
حاصل از پروژههای شرکت را بیش از واقع برآورد کند و یا به طور مشابه احتمال واثر رویدادهای
مطلوب برروی جریان نقدی شرکت خود را بیش از حد تعیین کند ،و یا احتمال واثر رویددادهای
نامطلوب (منفی) برروی جریان نقدی را کمتر از حد تعیین کند) هیتدون1001 ،2؛  ،93مالمنددیر و
تیت  ) 522 ،1002 ،1به طور کلی اعتماد بیش از حد مدیران به تواناییهدای خدود در پدیش بیندی
شرایط و عملکرد آتی شرکت را گویند (انورز و دیگران .)91،1029 ،9ویژگیهای رفتاری مدیران،
یک فاکتور مهم در فرآیند تصمیم گیریهای مرتبط با شدرکت اسدت .یکدی از ایدن ویژگدیهدای
رفتاری اعتماد بیش از حداست .مدیران به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت بده واحدد تجداری
بیش از اندازه خوش بین باشند .این خوش بینی زیاد موجب میشود که داراییهدا و درآمدد بدیش
تراز واقع بیان شوند .مدیران با اعتماد بیش از حد و یدا خدوش بدین ،بدازدههدای آتدی حاصدل از
پروژههای سرمایه گذاری شرکت خود را بیش از واقع ،برآورد میکنند )هیتون 1001؛  .(93اثدرات
اعتماد بیش از حد بر روی سیاستهای شرکت از جمله سیاستهای حسابداری بسیار مهم است،
زیرا اعتماد بیش از حد میتواند منجر به تصمیماتی شود که ارزش شرکت را کاهش دهند .چندین
محقق تالش کردند تا توضیح دهند که چرا سطح مطلوب بدهی در شرکتهایی که مدیران خوش

بین یا اعتماد بیش از حد دارند ،حاصل نمیشود .چندین مطالعهٔ دیگر نشان دادند که اعتماد بیش
از حد میتواند تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی را تحت تأثیر قدرار دهدد .بده عندوان م دال
مشاهده شد )بن ودیوید ) 2221 ،1020،4که اعتماد بیش از حد مدیران ارتباط م بتی با اهرم بدهی
دارد .شرکتهایی با مدیران اعتماد بیش از حد ،بیشتر از بدهیهای بلند مدت استفاده میکنندد .در
واقع این مدیران بدهی را به سهام ترجیح میدهند ،زیرا معتقدند که سرمایه گذاران خارجی ارزش
شرکت آنها را کمتر از واقع ارزیابی میکنند و در نتیجه آنها تمایلی به تأمین مالی خارجی ندارند
و این منجر به افزایش بدهیهای شرکت میشود  .هم چنین اعتماد بدیش از حدد مددیریت باعد
میشود که مدیران سطح پایینی از سود تقسدیمی را پرداخدت کنندد ،تدا سدرمایه گدذاری داخلدی
)ترکیب ،تحصیل و ادغام( را افزایش دهند) مالمندیر و تیت  (92،1003 ،2در واقع این تحریفات در
سیاستهای سرمایه گذاری ،تأمین مالی و حسابداری میتواند پرهزینه باشد .برای م دال (احمدد و
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دوئلمن  )21 ،1022 ،،1نشان دادندکه محافظه کاری میتواند منجر به حذف پروژههای سدودآوری
شود که در دورههای ابتدایی عمر پروژه ،این پروژهها جریانهدای نقددی منفدی ایجداد مدیکنندد.
ارزیابی عملکرد شرکت و سنجش توان سود آوری و پیش بینی فعالیبتهای آتی و پیش بینی بدازده
آتی حاصل از پرو ژه های شرکت توسط مدیریت برای سرمایه گذاران مهم است و سرمایه گذاران
با استفاده از اطالعات مالی شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد میکنندد .در سدالهای اخیدر
مبح

کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .یکی از جنبههای

کیفیت سود محافظه کاری است؛ بدان معنا که هرچه محافظه کاری مشروط بیشتر باشد ،کیفیت آن
باالتر است .مفهوم محافظه کاری در حسابداری سابقه ای طوالنی دارد و به قدول) باسدو،2335 ،5
 (25نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به  200سال میرسدد .حسدابداران بده طدور سدنتی
محافظه کاری را "قانون پیشی گرفتن زیانها و عدم سبقت سودها" معرفی کردهاند باسدو محافظده
کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه باالیی از قابلیت تأیید شدوند
گی) برای شناسایی اخبار خوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی میکندد .بندابر ایدن ،هدر چده
تفاوت درجه تأیید شوند گی برای سود بیشتر از زیان باشد ،محافظه کاری بیشتر است .در مفداهیم
نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری درخش ویژگیهای کیفی اطالعات مالی به عنوان یکی
از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان "احتیاط" در نظر گرفته شده است .احتیداط کداربرد درجده ای از
مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ بده
گونه ای که درآمدها داراییها بیشتر از واقع و هزینهها و بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود .محافظه
کاری مشروط (پس رویدادی) به مفهوم شناسایی به موقدع تدر اخبدار بدد نسدبت بده اخبدارخوب
درسوداست .قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ،حذف سرقفلی در پی انجام آزمدون کداهش
ارزش وشناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی درمقابل سودهای احتمالی ،از این نوع هستند (پدای و
همکاران .)21 ،1003 ،3بنابراین محافظه کاری حسابداری در محدود کردن آزادی عمدل و خدوش
بینی مدیران ،حمایت از حقوق ذینفعدان و حدل بسدیاری از مشدکالت نماینددگی و عددم تقدارن
اطالعاتی وارد عمل میشود .محافظه کاری به عنوان میزان تأیید پدذیری بداالتر مدورد نیداز ،بدرای
شناسایی سودها نسبت به زیانها  ،نگاه خوش بینانه مدیران را نسبت بده شدرکت خن دی مدیکندد.
فرض میشود که اگر مدیران با اعتماد بیش از حد ،بازده آتی حاصل از پروژههدا را بدیش از حدد
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برآورد کنند ،با احتمال زیاد در شناسایی زیانها با تأخیر عمل مدیکنندد و از حسدابداری محافظده
کاری مشروط ،کمتر استفاده میکنند  .به عنوان م ال ،ممکن است خدال

ارزش فعلدی پدروژههدا

( ) NPVمنفی باشد اما به طور نادرست ،توسط مدیر با اعتماد بیش از حد ،م بت درک شود که این
خود منجر به تأخیر در شناسایی زیانها میشود .بنابراین ما یک رابطه منفدی بدین محافظده کداری
مشروط و اعتماد بیش از حد مدیریت را پیش بینی میکنیم.
همچنین ما در این تحقیق دنبال درک این مطلب میباشیم که آیا ضریب واکنش سود شرکتها
(ضریب واکنش سود :بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شدده
اندازه گیری میکند (محمدی و زنجیردار )29،2933 ،تاثیری در رابطه روابط اعتمداد بدیش از حدد
مدیریت و محافظه کاری مشروط دارد .بنابراین این تحقیق در دو جامعه مورد آزمون قدرار گرفتده
است :شرکتها با ضریب واکنش سود باال و شرکتها با ضریب واکنش سود پایین .بدین ترتیدب
پژوهش حاضر به پیروی از پدژوهش (اندورز و دیگدران )14 ،1029 3رابطده بدین بدیش اطمیندانی
مدیریت و محافظه کاری بر این رابطه را مورد مطالعه قرار میدهد.
حال با توجه به آنچه که در باال مطرح گردید در این تحقیدق مدا بده دنبدال درک ایدن مطلدب
میباشیم که آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط با توجه به ضریب واکنش
سود رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد ،یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است
که هم درتئوریهای مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد .بیش اطمینانی سبب میشود
انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسکها را کمتر از حد تخمین زده ،احساس کند
روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد( .فالح شمس
لیالستانی )15 ،2933،بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویههای شرکت شامل رویههای
حسابداری مهم است .بیش اطمینانی میتواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده نادرست شده و با
تحریف از سیاستهای مناسب سرمایه گذاری ،تأمین مالی یا حسابداری ،هزینههای گزافی بر
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شرکت تحمیل کند .اما بیش اطمینانی مدیریت میتواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد .برای
م ال  ،انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک ،کم هزینه تر از سایر مدیران است.
اولین استفاده از این مفهوم درمالی ،توسط رل  2331بود وی در تحقیقی با عنوان کنترل
شرکتها با توجه به فرضیه غرور مدیران که برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل  234شرکت از
شرکتهای بور س نیویورک را مورد بررسی و مطالعه قرار داد وکه بیان کرد ،غرور مدیران عامل
توضیح دهنده برای ادغامهای تخریب کنندهٔ ارزش شرکت و پرداخت بیش از حد برای رسیدن
به اهداف شرکت است.
20

احمد و دوئلمان ( )1029در تحقیقی با عنوان بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری
حسابداری را مورد مطالعه قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که اعتماد بیش از حد مدیران
آثار م بتی بر محافظه کاری حسابداری داشته است و نظارت خارجی قوی نیز بر این رابطه تأثیر
گذار است.
مالمندیر و تیت )1003(22با در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاریهای شرکت و واکنش بیش از
حد ریاست هیات مدیره به بررسی  124شرکت از شرکتهای آمریکایی پرداخت و نشان دادند
بیش اطمینانی منجر به سرمایه گذاری بیش از اندازه شده و مدیران بیش اطمینان تمایل زیادی
برای تحصیل شرکتها دارند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت در طول زمان خواهد شد.
به عالوه زمانی که این مدیران دسترسی به وجوه داخلی داشته باشند و نیاز به تأمین مالی خارجی
نداشته باشند این آثار قوی تر خواهد بود.
هیتون )1001( ،21در تحقیقی با عنوان فعالیتهای مالی تحت تأثیر خوش بینی مدیریت به
بررسی تأثیر خوش بینی مدیریت بر روند فعالیتهای شرکتهای بورس آمریکا پرداخت برای
رسیدن به این منظور نمونه ای شامل  104شرکت تولیدی بورس آمریکا را مورد بررسی قرار داد
که نتایج حاصل از تحقیقی وی نشان داد که مدیران خوش بین ارزش پروژههای شرکت و ارزش
خود شرکت را بیش از واقع برآورد میکنند و در پروژههای با NPVمنفی با درک اشتباه از م بت
بودن آنها ،سرمایه گذاری میکنند.

دشموخ ،جوولو هاو )1020(29در تحقیقی با عنوان واکنش بیش از حد ریاست هیات مدیره به
سیاست تقسیم سود به بررسی  412شرکت از شرکتهای بورس آمریکا پرداختند آنهدا معتقدندد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران تمایل به پرداخت سود تقسیمی کمتری دارند .کداهش
در پرداخت سود تقسیمی به دلیل بیش اطمینان بودن مدیران در شرکتهایی با فرصت رشد پدایین
تر ،جریان وجوه نقد کمتر و عدم تقارن اطالع آینده باالتر ،بزرگتراست .بده عدالوه انددازه عکدس
العمل م بت بازار به اعالم افزایش سود تقسیمی در شرکتهایی با مدیر بیش اطمیندان کوچدکتدر
است.
24

مالمندیر ،تیت و یان ( )1022در تحقیقی با عندوان تدأثیر واکدنش بدیش از حدد مددیران بدر
سیاستهای مالی شرکتها به بررسی  235شرکت از شدرکتهدای بدورس اوراق بهدادار آمریکدا
پرداختند و نشان دادند که اعتماد بیش از حد ،منجر به تخریب سیاستهای تأمین مالی میشود .به
طور خالصه ادبیات تحقیق در زمینه اعتماد بیش از حد مدیریت ،بیانگر این موضوع است که ایدن
سویه رفتاری ،تصمیمات سرمایه گذاری ،مالی و سیاستهای تقسیم سود شدرکت را تحدت تدأثیر
قرار میدهد.

اسچارلند و زچمن )1021(22در تحقیقی با عنوان واکنش بیش از حد ریاست هیدات مددیره و
احتمال گزارشگری مالی متقلبانه که بر روی  103شرکت از شرکتهدای بدورس امریکدا صدورت
پذیرفته است ،شواهدی یافتند که اعتماد بیش از حد ،ارتباط م بتی با احتمال گزارشدگری متقلبانده
دارد و مکانیزم های خارجی قوی وداخلی هم این اثر را کاهش نمیدهند .این تحقیق نشان میدهد
که گزارشگری اشتباه ،ابتدا با یک سوگیری خوش بینانه از طرف مدیر شروع میشود و لزوماً یک
گزارشگری مالی متقلبانه عمدی نبوده است .مدیر زمانی به گزارشگری متقلبانه روی مدیآورد کده
خوش بینیهایش تحقق نمییابد.

مهرانی و همکاران ( )2933در تحقیقی با عنوان رابطه نوع مالکیت نهادی وحسابداری محافظه
کارانه بیان میدارند که سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخدور تدوجهی از سدهام
شرکتها ،دارای نفوذ قابل مالحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرکهایی بدرای نظدارت بدر
رویه های شرکتها (شامل رویههای حسابداری) دارندد .رویدههدای حسدابداری محافظده کارانده،
مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوشبینی بیش از حد در ارائه سود باز داشدته ،سدبب گدزارش
سودهای قابل اتکا تری میگردد  .در این تحقیق ،سعی برآن است که تأثیر حضور مالکان نهادی بر
رویههای حسابداری محافظه کارانه تعیین شود .با توجه به این موضوع که سرمایه گدذاران نهدادی
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مشابه با هم نیستند و تأثیر متفاوتی بر رویههای حسابداری شرکتها دارند ،ایدن تحقیدق بدا طبقده
بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل ،ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کداری
را نیز بررسی میکند .برای بررسی این ارتباطات ،از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مددل بدال و
شیواکومار) استفاده گردید .یافتههای به دست آمده از وجود رابطده م بدت بدین مالکیدت نهدادی و
محافظه کاری سود حکایت دارند .به عبدارت دیگدر ،بدا افدزایش سدطح مالکیدت نهدادی ،تمایدل
شرکتها به استفاده از رویههای محافظه کارانه بیشتر میگردد .در نتیجه ،میتدوان ادعدا کدرد ایدن
سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود بدا کیفیدت بداالتر (از طریدق کداربرد
رویههای حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق میکنند .همچنین ،بعد از تفکیک مالکان نهدادی بده
فعال و منفعل ،رابطه م بت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کداری سدود نیزیافدت
شد .البته ،در ارتباط با مالکیت نهادی فعال ،نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.
فالح شمس لیالستانی و همکاران  2933در تحقیقی با عنوان بررسدی اثدر تجربده بدر ریسدک
پذیری بیش اطمینانی و رفتار توده وار بر روی  200شرکت بورسی نشان دادند بین تجربه و بدیش
اطمین انی رابطه معکوس وجود دارد .بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر در مقایسه با مدیران باتجربه
تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده ریسک پذیرتر مدیباشدند و بدازده
باالتری کسب مینمایند .همچنین آنها بیان داشتند در این پژوهش به بررسی اثر تجربده حرفهدای
مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهدادارتهران بدر ریسدک پدذیری و نیدز بدیش
اطمینانی و رفتار توده وار آنها (به عنوان تورشهای رفتداری مهدم ومد ثر بدر تصدمیمات سدرمایه
گذاری مدیران و ریسک پذیری آنها) پرداخته شده است .که نشان میدهد که بین تجربه و ریسک
پذیری مدیران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار تودهوار آنها رابطه معنی دار مسدتقیم
وجود دارد .همچنین رابطه بین تجربه و بیش اطمیندانی بدر مبندای ندوع بدیش اطمیندانی متفداوت
میباشد ،اما درمجموع میتوان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معندی دار معکدوس وجدود
دارد .بدین ترتیب مدیران کم تجربه تردرمقایسه با مدیران با تجربه تر از بدیش اطمیندانی بیشدتر و
رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده ،ریسک-پذیرتر میباشند و بدازده بداالتری کسدب مدینمایندد.
بنابراین ،درکل میتوان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفهدای و بدازده مددیران شدرکتهدای
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد.
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بیارزیده و همکاران  2933تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش
سود وتمرکز مالکیت بیان میدارند که بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تدأثیر
اطالعات مختلف ومتنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه مدیشدود .درایدن تحقیدق بده
مقایسه ضریب واکنش سود درشرکتهایی که پیش بینی سود توسط مدیریت خوش بینانه اسدت بدا
شرکتهایی که پیش بینی سود آن ها بدبینانه است ،پرداخته شد تا مشخ

شود که واکنش فعاالن

بازار نسبت به خوش بینانه و بدبینانه بودن پیش بینی مدیران از سود ،چگونه اسدت .درادامده تدأثیر
تعدیل پیش بینی سود توسط مدیریت بر ضریب واکنش سود بررسی شد ودر نهایدت ندوع پدیش
بینی سود توسط مدیریت در شرکتهای با تمرکز باالی مالکیت در مقایسه با تمرکز پایین مالکیت
مورد آزمون قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان مدیدهدد کده در بدورس اوراق بهدادار تهدران تفداوت
معناداری میان ضریب واکنش سوددر شرکتهایی که پیش بینی سود آنها خوش بینانده اسدت در
مقایسه با شرکتهایی که پیش بینی آن ها بدبینانه است ،وجود ندارد .در نتیجه وجود رابطده منفدی
بین تغییرات تعدیل م بت در پیش بینیهای سود و ضریب واکنش سود تائیدد گردیدد و مشدخ
شد پیش بینی سود توسط مدیریت ،در شرکتهایی با تمرکز پائین مالکیت نسبت به شرکتهدایی
باتمرکز باالی مالکیت ،خوش بینانه تر است.
اسالمی بیدگلی و دیگران  2931در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سدرمایه
گذاران انفرادی و حجم مبادالت آنها در بورس اوراق بهادار تهران بیان میدارند که تئوری اعتماد
بیش از حد یکی از نظریههای مطرح شده در زمینه مالی رفتاری است که برای توضدیح بخشدی از
رفتار سرمایه گذاران و نیز بازارهایی که با تئوریهای سنتی مالی ناسازگار میباشند ،بکار مدیرود.
در فرضیات اهم تحقیق ،رابطه کل حجم مبادالت با سهم معیار اعتماد بیش از حدد ،مدورد آزمدون
قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان  32درصد تأیید شد .در فرضیات اخ

گروه

 Aرابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسدی و ایدن نتیجده
حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثدر بهتدر از متوسدط و تدوهم کنتدرل رابطده
معناداری وجود ندارد .در فرضیات اخ

گروه  Bرابطه معناداری بین تعداد مبادالت و متغیرهدای

اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان  33درصد ،تمدامی فرضدیات اخد
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تأیید شد .در این تحقیق ،معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادالت با متغیرهای اعتماد بیش از
حد نیز مورد آزمون قرار گرفته وتأیید شد .بافتهها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است.
 -3فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق
 )2بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش
سود باال ارتباط معناداری وجود دارد.

 )1بین اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش
سود پایین ارتباط معناداری وجود دارد.

نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق
منبع :یافتههای پژوهشگر

-4تعریف عملیاتی متغیرها
در این تحقیق هر دو فرضیه با استفاده از رابطه  2مورد آزمون قرار گرفتهاند:
()2
Con it = β0 + β1OverCon it + β2 CFO it + β3MTB it + β4Lev it+ β5 Size it + ε

که در این مدل:
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 -1-4متغیر وابسته (محافظه كاري مشروط):
 :Con itمعیار محافظه کاری مشروط  C_ Scoreمحاسبه شده از مدل خان واتز.
خان و واتز ( )1003اظهار داشتند که انعکاس سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود
که برابر با محافظه کاری است ،تابعی خطی از ویژگیهای تغییرات زمانی و خاص شرکت بوده و
مدل  1را ارائه دادند:
()1
NI i = β1 + β2Di + β3RETi + β4Dt*RETi+ ε

که در مدل  1ضریب β3نشان دهنده واکنش سود به بازده م بت (اخبار خوب) است که از
طریق معادله رگرسیونی  9اندازه گیری میشود و ضریب β4نشان دهنده واکنش سود به بازده منفی
(اخبار بد) است که از طریق معادله رگرسیونی  4اندازه گیری میشود .که  β4ضریب عدم تقارون
زمانی پاسخ سود به اخبار نامیده واز آن به برای اندازه گیری محافظه کاری استفاده میگردد .م بت
بودن این ضریب نشان دهنده محافظه کاری است .انتظار میرود که ضریب  β4بزرگتر از
ضریب β3باشد .در رابطه 1
 :NI iسود خال

قبل از اقالم غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار سرمایه ابتدای دوره  :Di .tمتغیر

مجازی اگر بازده واقعی در ابتدای دوره منفی بود برابر است با 1و اگر م بت بود برابر است با 0
 :RETiبازده ساالنه سهام شرکت  iدر سال t

خان واتز به هنگام بودن پاسخ به اخبار خوب  G –Scoreiو به هنگام بودن تفاضلی پاسخ به
اخبار بد نسبت به اخبار خوب یا همان محافظه کاری مشروط  C-Scoreiرا به صورت تابعی خطی
از ویژگیهای شرکت در قالب دو معادله در رابطه  9و  4نشان میدهد:
()9

G -Scorei = β3= μ1+ μ2MV i + μ3MTBi + μ4LEV i + ε

()4
C-Scorei = β4= λ1 + λ2MV i + λ3MTBi + λ4LEV i + ε,

که در این معادلهها:
 :MViارزش بازار سرمایه در پایان سال مالی
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 : MTBiارزش بازار سرمایه تقسیم بر ارزش دفتری سرمایه در پایان سال مالی
 :LEViکل بدهیها تقسیم بر کل داراییها در پایان سال مالی.
در این تحقیق  C_ Scoreیا همان Conمعیار محافظه کاری مشروط است .چون محافظه کاری
مشروط شرکت تحت تأثیر ویژگیهای شرکتی است باید اثر این ویژگیها بر میزان محافظه کاری
مشروط نشان داده شود .لذا برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط از ضریب  C_ Scoreاستفاده
شده است.
 -2-4متغیر مستقل
 :OverCon itیک متغیر مجازی که اگر سود پیش بینی شده بزرگتر از سود واقعی باشد برابر با 2
در غیر اینصورت برابر با  0است.
سود پیش بینی شده توسط مدیریت > سود واقعی = اعتماد بیش از حد مدیریت در ارتباط با پیش
بینی سود.
سود پیش بینی شده توسط مدیریت < سود واقعی = عدم اعتماد مدیریت در پیش بینی سود.
 -3-4متغیرهاي كنترلی
 :CFO itمیزان جریان نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها میباشد که به منظور کنترل میزان
سوددهی استفاده میشود.

 : MTB itارزش بازار سرمایه تقسیم بر ارزش دفتری سرمایه در پایان سال مالی است ،که معادل
فرصتهای رشد میباشد.
 :Lev itکل بدهیها تقسیم بر کل داراییها در پایان سال مالی است.
 :Size itلگاریتم داراییها در پایان سال مالی است.
 -4-4ضریب واكنش سود:
برای نقسیم بندی شرکتها به دو جامعه آماری شرکتها با ضریب واکنش سود باال و
شرکتها با ضریب واکنش سود پایین از فرموا زیر استفاده شده است .ضریب واکنش سود
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واکنشهای مختلف بازار به اطالعات سود به این ترتیب که یک ضریب واکنش سود بازده غیر
منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر
کرده است اندازه گیری میکند  .پس ضریب واکنش سود در این تحقیق سود غیر منتظره تعریف
میگردد .چانی و چتر سود غیر منتظره را از طریق فرمول  2محاسبه نمود:

()2
EPSit  PEPSit
PEPSit

UEit 

 :UEitسود غیر منتظره
 :EPSitدرآمد (سود) هر سهم
 :PEPSitدرآمد (سود) هر سهم پیش بینی شده
 -5روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماري و نحوه آزمون فرضیهها
این تحقیق از حی

هدف تحقیق ،از جمله تحقیقات کاربردی است .و بر حسب طبقهبندی بدر

مبنای روش از نوع تحقیقات همبستگی است .اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظدری از
منابع کتابخانه ای و پایگاهها ی علمی و مقاالت داخلی و خارجی استخراج شدده اسدت .همچندین
دادههای تحقیق از بانک اطالعاتی ره آورد نوین و صدورتهدای مدالی و یاداشدت هدای پیوسدت
صورتهای مالی شرکتها گرد آوری گردیده و پس از انجام پردازش اولیده در ندرم افدزار اکسدل
توسط نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است .جهت انجام آزمونهای آماری
از:
 )2آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
 )1آزمون دوربین – واتسون برای بررسی نبود خود همبستگی بین خطاها یا استقالل خطاها
در رگرسیون
 )9رگرسیون چند متغیره و دیاگرام پراکنش و معادله خط که دارای خطدای معیدار کمتدری در
مقایسه با سایر روشهای آماری میباشند استفاده شده است.
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جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران
شش سال یعنی بین سالهای  2935تا پایان  2931میباشد که در بر گیرنده  452شرکت میباشد که
 4شرایط زیر برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شده است.
 )2تعداد شرکتهای که در قلمرو زمانی تحقیق برون رفت از بورس داشتهاند ( 223شرکت)
 )1تعداد شرکتهای که در قلمرو زمانی تحقیق فعالیتی نداشتند ( 221شرکت)
 )9تعداد شرکتهای که جزو شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گر مالی بودهاند (91
شرکت)
 )4تعداد شرکتهای که اطالعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق را افشا ننمودهاند (12
شرکت)
 )2با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد نمونه به روش حذف سیستماتیک (هدفمند)
نمونه مورد مطالعه  209شرکت ( 123داده _ سال) میباشد.
همچنین در این تحقیق تعداد دادههای شرکتها با ضریب واکنش سود باال و پایین به شرح
جدول ذیل میباشد که برای تقسیم بندی جامعه به شرکتها با ضریب واکنش سود باال و پایین از
فرمول ضریب واکنش سود استفاده شده است .چنانچه  UEمحاسبه شده شرکت  iدر سال  tطبق
فرمول ضریب واکنش سود بزرگتر از میانگین محاسبه شده  UEبرای کل جامعه آماری باشد
شرکت با ضریب واکنش سود باال در غیر اینصورت شرکت با ضریب واکنش سود پایین شناخته
میشود
 )2تعداد تعداد دادههای شرکتها با ضریب واکنش سود باال ( 905شرکت)
 )1تعداد دادههای شرکتها با ضریب واکنش سود پایین ( 922شرکت)
 -6یافتههاي پژوهش
 - 1-6شاخص توصیفی متغیرها
به منظور کسب شناخت بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه ,خالصه وضعیت
آمار توصیفی متغیرها در جدول  2ارائه شده است .از آن جائیکه نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بودن باقیماندههای مدل میانجامد؛ الزم است قبل از برازش مدل ،نرمدال بدودن آن توسدط آزمدون
کولموگروف – اسمیر نوف ( )K-Sکنترل شود که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  - 1شاخصهاي توصیف كننده متغیرها تحقیق
تعداد

نام متغیر

مشاهدات

اعتماد بیش از حد

میانگین

انحراف معیار

چولگی

كشیدگی

مینیمم داده

ماكسیمم داده

0/2

0/2

- 0/023

- 1/001

0

2

2/419

43/942

123

محافظه کاری

123

مشروط

2421111/135 192022/5293

22333211/2 -1411132/22

ضریب واکنش سود

123

0/92

0/419

0/31

2/991

0

2

جریان نقد عملیاتی

123

0/292435

0/9031

23/992

403/392

_0/1315

5/011

123

2/444332

4/311

- 25/33

950/221

- 209/2124

3/4331

بدهیها

123

0/140333

0/2319

0/334

2/412

0/2132

2/3953

اندازه شرکت

123

29/212142

2/941

0/312

2/043

20/5343

23/4951

ارزش بازار به ارزش
دفتری سرمایه

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -2آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف ))K-S
عالمت اختصاري

مقادیر تبدیل نشده

مقادیر تبدیل شده

تعداد دادهها

123

123

میانگین

192022/529330

22/929142

انحراف معیار

2421111/1313443

22/2302223

قدر مطلق بیشترین انحرافات

0/904

0/913

بیشترین انحراف م بت

0/904

0/913

بیشترین انحراف منفی

- 0/121

- 0/149

5/221

2/232

0/000

0/034

مقدار

آماره Z

سطح معنی داری

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -2-6شاخص همبستگی
 -1-2-6آزمون فرضیه اول
بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال
رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  -3ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون بین اعتماد بیش از حد مدیریت
با محافظه كاري مشروط در شركتهاي با ضریب واكنش سود باال
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

2

0/521a

0/251

ضریب تعیین

خطاي معیار

آماره دوربین _

تعدیل شده

تخمین

واتسون

0/915

0/4522592

1/931

منبع :یافتههای پژوهشگر

طبق جدول  9ضریب همبستگی بین دو متغیر اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری
مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال برابر  %521است .این عدد در سطح خطای %2
رابطه معنی داری را بین دو متغیر اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در
شرکتهای با ضریب واکنش سود باال نشان میدهد .با توجه به خروجیهای نرم افزار SPSS؛
جداول نشان میدهد ،از آن جا که  sigکمتر از پنج درصد است ،فرض  H0در سطح خطای پنج
درصد رد میشود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تأیید میشود .همچنین ضریب تعیین
تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد  0/915را نشان میدهد ،که عدد خوبی میباشد و برازش مناسبی
از تغییرات متغیر محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال با استفاده اعتماد
بیش از حد مدیریت ارائه میکند  .یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاها ست؛ در صورتی
ک ه فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از
رگرسیون وجود ندارد .آماره دوربین -واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده
میشود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله  2/2تا  1/2باشد فرض همبستگی بین
خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول 9
عدد  19931میباشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون
استفاده کرد.
جدول  - 4تحلیل واریانس رگرسیون براي اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه كاري مشروط در
شركتهاي با ضریب واكنش سود باال
مدل

2

مجموع مربعات

درجه

میانگین مربعات

Fآماره

رگرسیون

4/512

2

0329

4/112

باقیمانده

15/319

902

0111

کل

51/513

901

آزادي

سطح معنی
داري
0/002a

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  4نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری مشروط در شرکتهای با
ضریب واکنش سود باال به عنوان متغیر وابسته و اعتماد بیش از حد مدیریت به عنوان متغیر مستقل
میباشد  ،طبق این خروجی ،معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول  ANOVAآزمون
میشود.
آماره  Fبرابر  49112و مقدار  Sig=09002حاکی از معنی دار بودن رگرسیون چند گانه در سطح
اطمینان  %32است .بنابراین بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در
شرکتهای با ضریب واکنش سود باال در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معنی داری وجود دارد بنابر این فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید میگردد .حال
دنبال پیدا کردن این رابطه میرویم.
با توجه به جدول  2از آنجای که ضریب متغیر ( )OverConاعتماد بیش از حد مدیریت م بت
بوده و سطح معنی داری آن کوچکتر از  0/02میباشد در نتیجه وجود رابطه م بت و معنی داری
میان اعتماد بیش از مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکتها با ضریب واکنش سود باال در
سطح اصمینان  0/32مورد تأیید قرار میگیرد یعنی با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت،
محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال افزایش مییابد و بالعکس .نتایج
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حاصل از این فرضیه تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق احمد و دوئلمان  1029که به بررسی رابطه
بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که
اعتماد بیش از حد مدیران آثار م بتی بر محافظه کاری حسابداری داشته است همسو میباشد .در
بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نشان میدهد رابطه م بت و معنی داری بین متغیر کنترلی نسبت
بدهیها وجود دارد با این حال ارتباطی بین متغیرهای کنترلی جریان نقد عملیاتی ارزش بازار
سرمایه به ارزش دفتری و اندازه شرکت مشاهده نگردید.
جدول  - 5ضرایب معادله رگرسیون براي فرضیه اول
فرضیه

2

نام متغیر

عالمت اختصاري

آماره

بتا

سطح معنی داري

T

)(Constant

عرض از مبداء

- 2/532

- 1/193

0/000

OverCon

اعتماد بیش از حد مدیریت

0/419

3/113

0/000

CFO

جریان نقد عملیاتی

0/012

0/921

0/522

MTB

ارزش بازار به ارزش دفتری

0/009

0/144

0/210

LEV

نسبت بدهیها

0/232

4/125

0/000

Size

اندازه شرکت

0/090

2/209

0/294

Con i = -1.781 +.463*OverCon i +.021* CFO i +.003*MTB i +.595*Lev i+.030* Size i

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-2-6آزمون فرضیه دوم
بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضدریب واکدنش سدود
پایین رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  - 6ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین اعتماد بیش از حد مدیریت
با محافظه كاري مشروط در شركتهاي با ضریب واكنش سود پایین
مدل ضریب همبستگی
1

0/552a

ضریب تعیین
0/232

ضریب تعیین

خطاي معیار

آماره دوربین _

تعدیل شده

تخمین

واتسون

0/924

0/5442022

2/354
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طبق جدول  1ضریب همبستگی بین دو متغیر اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری
مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود پایین برابر  .552است .این عدد در سطح خطای %2
رابطه معنی داری را بین دو متغیر اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در
شرکتهای با ضریب واکنش سود پایین نشان میدهد .با توجه به خروجیهای نرم افزار SPSS؛
جداول نشان میدهد ،از آن جا که  sigکمتر از پنج درصد است و وجود همبستگی بین این دو
متغیر تأیید میشود  .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد  0/924را نشان
میدهد ،که عدد خوبی میباشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر محافظه کاری مشروط در
شرکتهای با ضریب واکنش سود پایین با استفاده اعتماد بیش از حد مدیریت ارائه میکند .یکی از
مفروضات رگرسیون استقالل خطاها ست؛ در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها
با یکدیگر همبستگی داشته باشند ،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .آماره دوربین -واتسون
به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون
در فاصله  2/2تا  1/2باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده
کرد .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول  1عدد  29354میباشد و این عدد نشان میدهد که
خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین
خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول  - 7تحلیل واریانس رگرسیون براي اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه كاري مشروط در
شركتهاي با ضریب واكنش سود پایین
مدل
1

مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات

رگرسیون

29/933

2

1/130

باقیمانده

213/023

902

0224

کل

231/421

901

Fآماره

سطح معنی داري

4/394

0/002a

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  5نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر محافظه کاری مشروط در شرکتهای با
ضریب واکنش سود پایین به عنوان متغیر وابسته و اعتماد بیش از حد مدیریت به عنوان متغیر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مستقل میباشد  ،طبق این خروجی ،معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول  ANOVAآزمون
میشود.
آماره  Fبرابر  49394و مقدار  Sig=09000حاکی از معنی دار بودن رگرسیون چند گانه در سطح
اطمینان  %32است .بین اعتماد بیش از حد مدیریت با محافظه کاری مشروط در شرکتهای با
ضریب واکنش سود پایین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی
داری وجود دارد بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید میگردد .حال دنبال پیدا
کردن این رابطه میرویم:
جدول  - 8ضرایب معادله رگرسیون براي فرضیه دوم
فرضیه

1

عالمت اختصاري

نام متغیر

بتا

آماره

T

سطح معنی
داري

)(Constant

عرض از مبداء

- 1/244

- 4/934

0/000

OverCon

اعتماد بیش از حد مدیریت

0/311

3/434

0/000

CFO

جریان نقد عملیاتی

- 0/319

- 1/242

0/021

MTB

ارزش بازار به ارزش دفتری

- 0/090

- 1/050

0/093

LEV

نسبت بدهیها

0/223

0/104

0/241

Size

اندازه شرکت

0/059

1/130

0/019

Con i = -2.144 +.826*OverCon i -.823*CFO i + -.030*MTB i +.158*Lev i+ 0.73Size i

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  3از آنجای که ضریب متغیر ( )OverConاعتماد بیش از حد مدیریت م بت
بوده و سطح معنی داری آن کوچکتر از  0/02میباشد در نتیجه وجود رابطه م بت و معنی داری
میان اعتماد بیش از مدیریت و محافظه کاری مشروط در شرکتها با ضریب واکنش سود پایین در
سطح اصمینان  0/32مورد تأیید قرار میگیرد یعنی با افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت،
محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود پایین افزایش مییابد و بالعکس.
نتایج حاصل از این فرضیه تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق احمد و دوئلمان  1029که به بررسی
رابطه بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد
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که اعتماد بیش از حد مدیران آثار م بتی بر محافظه کاری حسابداری داشته است همسو میباشد.
در بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نشان میدهد رابطه منفی و معنی داری بین متغیرهای کنترلی
جریان نقد عملیاتی ارزش بازار سرمایه به ارزش دفتری و رابطه م بت و معنی داری بین متغیر
کنترلی اندازه شرکت وجود دارد با این حال ارتباطی بین متغیر کنترلی نسبت بدهیها مشاهده
نگردید.
جدول  - 9خالصه نتایج آزمون فرضیهها
شمار
ه
فرض

متغیر مستقل

ضریب

متغیر وابسته

همبستگی

ضریب آماره
تعیین دوربین
واتسون

یه
2
1

اعتماد بیش از حد محافظه کاری مشروط در شرکتهای
مدیریت

با ضریب واکنش سود باال

اعتماد بیش از حد محافظه کاری مشروط در شرکتهای
مدیریت

با ضریب واکنش سود پایین

سطح
آماره F

آماره

t

معنی
داري

نتیجه
فرضیه

0/521

0/000 3/113 4/112 1/931 0/251

تأیید

0/552

0/000 3/434 4/394 2/354 0/232

تأیید

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7بحث و نتیجه گیري
با توجه به نتایج بدست آمده رابطه م بت و معنی داری بین اعتماد بیش از حد مدیریت با
محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب واکنش سود باال و شرکتها با ضریب واکنش
سود پایین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد بطوری که با
افزایش اعتماد بیش از حد مدیریت شرکت ،محافظه کاری مشروط در شرکتهای با ضریب
واکنش سود باال و پایین افزایش مییابد و بالعکس و لیکن ضریب واکنش سود شرکتها تاثیری بر
این روابط ندارد .مدیران با اعتماد بیش از حد ،با سوگیریهای خوش بینانه خود ،سود حاصل از
بسیاری از پروژههای سرمایه گذاریهای مخرب را به اشتباه ،م بت فرض میکنند و زمانی که
عملکرد مورد نظر آنها تحقق نیابد اقدام به گزارشگری متقلبانه مینمایند .بنا براین وجود محافظه
کاری مشروط در صورتهای مالی بیش از هر گروهی ،منافع سهامداران و سایر سرمایه گذاران را
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حفظ میکند .اطالع از وجود محافظه کاری مشروط میتواند تضمین خاطری برای این افراد باشد.
و هر چقدر شرکت محافظه کار تر باشد به معنای آن است که درآمدهای خود را دیرتر شناسایی و
هزینهها را هر چه سریعتر شناسایی مینماید و این امر باع

میگردد تا شرکت مالیات را دیرتر

پرداخت کند و با توجه به شرایط تورمی کشور این امر در نهایت باع

بازدهی باالتر سهام شرکت

خواهد شد .براساس تئوری تفسیری قراردادی محافظه کاری حسابداری مکانیسمی است برای
کاهش تضاد بین اعتبار دهندگان و سهامداران و حفظ منافع ان ها .هر چه در یک محیط اقتصادی ,

رفتار مدیران و گزارشگریها ی مالی محافظه کارانه تر باشد سود حسابداری معقول تر و قابل
اتکار تر اندازه گیری خواهد شد ,این امر منجر به منطقی تر شدن انتظارات اعتبار دهندگان و
سهامداران شده .در واقع نتایج این تحقیق میتواند به سهامداران در انتخاب مدیران و خود مدیران
در تصمیمات مالی ،سرمایه گذاری و حسابداری کمک کند .به مدیران هشدار میدهد که این سویه
رفتاری چه اثراتی برتصمیمات مالی ،سرمایه گذاری و حسابداری شرکت دارد و در نهایت ممکن
است این اعتماد بیش ازحد ،در زمان تحقق نیافتن عملکرد مورد انتظار ،تهدیدی برای اعتبار و
شهرت شرکت و خود مدیر باشد .نتایج حاصل از این فرضیه تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق
احمد و دوئلمان  1029که به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کاری حسابداری
پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که اعتماد بیش از حد مدیران آثار م بتی بر محافظه کاری
حسابداری داشته است.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431

113

تأثیرضریبواکنشسودبرروابطاعتمادبیشازحدمدیریتومحافظهکار يمشروط

فهرست منابع
 )2اسالمی بیدگلی ،غالمرضا و اشرف طهرانی " ،)2931( ،بررسدی رابطده اعتمداد بدیش از حدد
سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادالت آنهدا در بدورس اوراق بهدادار تهدران" ،پژوهشدنامه
اقتصادی ،سال دهم ،شماره  ،4ص

.192-129

 )1بیارزیده ،فرخ ،قاسم بولو و عاطفه امینی مطلق" ،)2933( ،رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با
ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت" ،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،شماره ،15
ص

.52-202

 )9پور زمانی ،زهرا و فرناز منصوری" ،)2934( ،تأثیر کیفیت افشاء ,محافظه کاری و رابطه متقابل
آن ها بر هزینه سرمایه سهام عادی" ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسدی ،شدماره ،12
ص

.53-31

 )4فالح شمس لیالستانی ،میرفیض ،حسدن قالیبداف اصدل و سدمیرا نوبخدت سدرایی،)2933( ،
"بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری بیش اطمینانی و رفتار توده وار" ،فصلنامه بدورس اوراق
بهادار ،سال  ،9شماره  ،21ص

.12-41

 )2محمدی ،موسی" ،)2933( ،بررسی تأثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود " ،پایان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک
 )1مهرانی ،ساسان ،محمدد مدرادی و هددی اسدکندر" ،)2933( ،رابطده ندوع مالکیدت نهدادی و
حسابداری محافظه کارانه" ،مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال دوم ،شماره اول ،شماره
پیاپی ( ،)9ص

.45-11

7) Ahmed, A. S., And S. Duellman, (2011), “Evidence on the Role of Accounting
Conservatism in Monitoring Managers’ Investment Decisions”, Accounting and
Finance 51, PP.609–33.
8) Anwers. Ahmad,,And Scott Duellman, (2013), "Managerial Overconfidence and
Accounting Conservatism", Journal of Accounting Research Vol.5. N0.77.
9) Basu, S, (1997), “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of
Earnings”, Journal of Accounting and Economics 24. PP.3-37
10) Ben-David, I.; J. R. GRAHAM; AND C. R. HARVEY, (2010), “ Managerial
Miscalibration," The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press,
vol.128(4), PP.1547-1584
11) Deshmukh, S.; A. Goel; and k. Howe, (2010), “CEO Overconfidence and Dividend
Policy”, Finance Intermediation 22, PP.440_643.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431

111 

مجید زنجیردارو زهرارفیعي

12) Heaton, J. (2002), “Managerial Optimism and Corporate Finance”, Financial
Management, Vol.31, No.2, PP.33-45
13) Khan, M., and Watts, R.L. (2009), “Estimation and Empirical Properties of a FirmYear Measure of Accounting Conservatism”, Journal of Accounting and
Economics, Vol.48, PP.132–50.
14) Malmendler, U., And G. Tate, (2005), “CEO Overconfidence and Corporate
Investment”, Journal of Finance 60, PP.2661–700.
15) Malmendler, U., And G. Tate, (2008), “Who Makes Acquisitions? CEO
Overconfidence and the Market’s Reaction”, Journal of Financial Economics 89,
PP.20–43.
16) Malmendler, U.; G. Tate; And J. Yan. (2011), “Overconfidence and Early Life
Experiences: The Effect of Managerial Traits on Corporate Financial Policies”,
Journal of Finance 66, PP.1687–733
17) Pae, J., Thornton, D. and Welker, M, (2008), “Agency Cost Reduction Associated
with EU Financial Reporting Reform”, Journal of International Accounting
Research, Vol.7, No.1, PP.51-76
18) ROLL, R., (1986), “The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers”, The Journal
of Business 59, PP.197–216.
19) Schrland, C. M., And S. L. Zechman, (2012), “Executive Overconfidence and the
Slippery Slope to Financial Misreporting”, Journal of Accounting and Economics
53, PP. 311–29

یادداشتها
1

. Heaton
. Malmendier& Tate
3. Anwerset all
4
. Ben-David
5
. Malmendier& Tate
6
. Ahmed and duellman
7
. Basu
8
. Pae, J; D. Thornton & M. Welker
9
. Anwerset all
10
. Anwers. Ahmed, and Scott Duellman
11
. Malmendier and tate
12
. Heaton
13
. Deshmukh,Goel& Howe
14
. Malmendier and Tate and yan
15
. Schrand and Zechman
2

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
1431  تابستان/43 شماره

