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بهمن بنیمهد
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حمید احمدزاده
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چكیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط میان بیش اعتمادی مدیران و بیش نمایی سود در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .دوره زمانی تحقیق از سال  2831تا  2831مورد بررسی قرار گرفت.
مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از
رگرسیون چند متغیره الجستیک باینری انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد هر چه بیش اعتمادی مدیران افزایش
یابد ،در آن صورت مدیریت سود از توع حداکثر سازی سود افزایش مییابد .هم چنین نتایج بیانگر آن است که
رابطهای منفی و معنیدار بین نسبت بدهی و اندازه شرکت با مدیریت سود از نوع حداکثر سازی سود وجود دارد.
واژههای كلیدی :بیش نمایی سود ،بیش اعتمادی مدیران ،رگرسیون الجستیک.

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 - 1استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 - 8استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مستمر از اطالعات را در هر سال ارایه نماید و باعث

 -1مقدمه
بیش اعتمادی یکی از مفاهیم مهم رفتاری در

کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان استفاده کنندگان

تئوری های مالی و روانشناسی است .بیش اعتمادی

مختلف گردد .تفاوت این پژوهش با پژوهش های

باعث میشود انسان دانش و مهارت خود را بیش از

قبلی آن است که موضوع مدیریت سود را از دیدگاه

حد و ریسکها را کمتر از حد تخمین زده و احساس

رفتاری مورد مطالعه قرار داده است .این مقاله نشان

کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که

میدهد بیش نمایی سود توسط مدیران در دو دیدگاه

ممکن است در واقعیت اینگونه نباشد (فالح شمس

فرصت طلبانه و کارایی میتواند تحت تاثیر انگیزه

لیلستانی و همکاران .)2833 ،بیشنمایی سود نیز

رفتاری بیش اعتمادی مدیریت باشد .این موضوعی

یکی از اشکال مدیریت سود و یکی از موضوعات

است که در تحقیقات قبلی به آن اشاره نشده است.

بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به

مطالعات گذشته درباره بیش اعتمادی مدیریت نشان

شمار میرود .در تحقیقات اثباتی حسابداری ،موضوع

بیش اعتمادی مدیریت

میدهد مشخصه رفتاری

مدیریت سود را از دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارایی

میتواند

مورد مطالعه و بررسی نموده اند .در دیدگاه فرصت

حسابداری و تقسیم سود را تحت تاثیر خود قرار دهد

طلبانه ،انگیزه مدیر ،از مدیریت سود و بیش نمایی آن

(مشایخ و بهزاد پور .)2838 ،از این رو ،نویسندگان

حداکثر نمودن منافع شخصی از جمله پاداش میباشد.

بر آن شدند تا موضوع بیش نمایی سود را با فرا

یعقوب نژاد و همکاران ( )2831دریافتند مدیریت

اعتمادی مورد مطالعه قرار دهند .این موضوع

سود با متغیرهای نسبت بدهی ،اندازه شرکت ،تغییر

میتواند موجب بازنگری و یا بسط نتایج مطالعات

مدیریت ،بازده دارایی ها و سطح مدیریت سود سال

گذشته در زمینه مدیریت سود شود .اهمیت این

قبل رابطه مستقیم دارند .اما در دیدگاه کارایی،

پژوهش در این است که به دانشجویان ،استادان رشته

مدیریت سود صرفاً برای انگیزه ها و منافع شخصی

های مالی و حسابداری ،سرمایه گذاران و قانون

مدیر نیست بلکه مدیر سود را بیش نمایی مینماید تا

گذران بازار سرمایه نشان خواهد داد که بیش اعتمادی

ثروت سهامداران حفظ گردد .به عنوان نمونه مدیر

مدیر تا چه اندازه میتواند محرک مدیریت سود از

برای حفظ ارزش سهام واحدتجاری در بورس اوراق

نوع بیش نمایی شود .از این رو ،پرسش اصلی این

مدیریت و بیش نمایی میکند

پژوهش آن است که چه رابطه ای میان بیش نمایی

(اسکات .)1003 ،نمونه ای از تحقیقات در رویکرد

سود و بیش اعتمادی مدیران در شرکتهای پذیرفته

کارایی را میتوان به نتیجه تحقیق آریا و همکاران

شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد .هدف نخست

( )1008اشاره نمود .در این تحقیق آن ها نشان دادند

این مقاله آن است تا نشان دهد مشخصه های رفتاری

مدیریت سود موجب شفافیت بیشتر اطالعات در

مدیر نظیر بیش اعتمادی مدیر میتواند بر شاخص

سازمان های غیر متمرکز میشود .در این گونه سازمان

های حسابداری و مالی تاثیر گذار باشد .هدف دوم

ها اطالعات مختلفی میان استفاده کنندگان مختلف

این پژوهش نیز آن است تا سازمان بورس اوراق

پخش است .در واقع همه استفاده کنندگان ،اطالعاتی

بهادار و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را از

به صورت غیرمتمرکز در اختیار دارند .به عقیده آن ها

این موضوع آگاه نماید .انتظار بر آن است تا نتایج این

در چنین سازمان هایی مدیریت سود میتواند جریانی

پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمیبه شرح

بهادار ،سود را

55

ارقام

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام

حسابداری

نظیر

محافظهکاری

بیش اعتمادی مدير و بیش نمايی سود

زیر داشته باشد .اول این که نتایج این مقاله میتواند

باارای طیااف بااازده هااای مااورد انتظااار در نظاار

موجب بسط مبانی نظری متون مرتبط با حسابداری

میگیرد

و مالیه رفتاری گردد .دوم این که شواهد پژوهش

ب) خود ارزیابی مثبت غیار واقاع بیناناه یاا اثار

نشان خواهد داد که مدیران بیش اعتماد در شرکتهای

باااالتر ازمیااانگین :در ایاان نااوع از باایش اعتمااادی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر ،توانایی این را

افراد مهارت خاود را بایش از آنچاه هسات تخماین

خواهند داشت تا ارقام حسابداری را دستکاری

میزنناد .تحقیقاات صاورت گرفتاه نشاان مایدهاد

نمایند .این موضوع به عنوان یک دستاورد

که معمو ًال افاراد تمایال دارناد کاه دیاد مثبات غیار

علمیمیتواند اطالعات سودمندی را در اختیار

واقااع بینانااه ای ازخااود و مهااارت هایشااان داشااته

سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و هم چنین قانون

باشند بسیاری از انساان هاا هنگاامیکاه خاود را باا

گذران در حوزه بازار سرمایه قرار دهد .سوم این که

گروهاای مقایسااه ماایکننااد سااطح توانااایی هااا و

نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام

مهااارت هایشااان را باااال تاار از میااانگین سااطح

پژوهشهای جدید در حوزه حسابداری و مالیه

توانااایی هااا و مهااارت هااای سااایر اع ااای گااروه

رفتاری ،پیشنهاد نماید.

میدانند.
ج) تااوهم کنتاارل یااا خااوش بیناای غیاار واقااع

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

بینانااه :باعااث ماایشااود انسااان احساااس کنااد روی

بر اساس تئوری پله های ترقی ،2تجربیات ،ارزش

مسائل کنتارل داشاته یاا حاداقل مایتواناد بار انهاا

هااا و شخصاایت ماادیران باار تصاامیم گیااری آن هااا

تاااثیر بگااذارد در حااالی کااه ممکاان اساات در واقااع

تاثیرگذار است .از این رو ،تصمیم گیاری مادیران در

ایان گوناه نباوده و احتمااال موفقیات خاود را باایش

شارایط مختلاف ،متفااوت اسات (Hambrick and

از آنچاه هساات تخمااین بزنااد .مااثالً در بااازی تاااس

 . Mason , 1984یکای از ویژگای هاای شخصایتی

افراد هنگاام تاالش بارای دساتیابی باه یاک شاماره

مدیران ،ویژگی بیش اعتمادی است .بایش اعتماادی

باااالتر خیلاای قاطعانااه تاااس را پرتاااب ماایکننااد

از دهه  2390وارد متون روانشناسی شاده اسات .اماا

). (Skala,2008

این مفهوم در تحقیقات رشته هاای اقتصااد و اماور

به بیان دیگار ،بایش اعتماادی مادیر یعنای ایان

مالی در دهه  2330و  1000گساترش یافتاه اسات

که مدیر بازده آتی یاا جریاناات نقادی آتای حاصال

انواع بیش اعتمادی را میتوان به شرح زیر دسته بندی

از پروژه های شارکت را بایش از حاد ماورد انتظاار

نمود:

پیش بینی نمایاد .از دیادگاه تئاوری ،بایش اعتماادی

الف) درجه بندی غلاط  :رایاج تارین ناوع بایش

در مدیرانی وجاود دارد کاه ریساک گریاز هساتند و

اعتمادی در متون و مباحث ماالی اسات کاه گااهی

ریسااک هااای ساارمایه گااذاری را کمتاار از حااد

از آن بااه باایش اعتمااادی در پاایش بیناای نااام باارده

تخمااین ماایزننااد .ایاان دسااته از ماادیران در پااروژه

می شود و در آن معماوالً افاراد دقات داناش خاود را

های ریسک پذیر سرمایه گذاری مایکنناد تاا باازده

بیشااتر و ریسااک و واریااانس متغیرهااای تصااادفی را

بیشااتری از ساارمایه گااذاری کسااب کننااد .یعناای آن

کمتر از آنچه هسات تخماین مایزنناد .ماثالً هنگاام

چااه کااه ماادیران را بااه کسااب سااود بیشااتر و در

باارآورد ارزش یااک سااهم انحااراف بساایار پااایینی را

نتیجه پاداش بیشتر بار مایانگیزاناد ،بایش اعتماادی

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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مدیریت است .بیش اعتماادی باه عناوان یاک عامال

دادنااد کااه رابطااه ای مثباات میااان ایاان دو متغیاار

رفتاری ،میتواناد یاک عامال مهام در بایش نماایی

وجاود دارد .آن هاا دریافتنااد کاه ایاان رابطاه قباال و

سود باشاد .احماد و دوئلمان )1028( 1نشاان دادناد

بعااد از اجاارای قااانون  SOXوجااود داشااته و ایاان

مادیران بایش اعتمااد تمایال کمتاری باه اسااتفاده از

قانون نتوانساته اسات ایان رابطاه را محادود نمایاد.

رویااه هااای محافظااه کارانااه حسااابداری دارنااد .آن

بااه عقیااده آن هااا ،باایش اعتمااادی ماادیر ،عاماال

هاا دریافتنااد مادیران ریسااک گریاز و باایش اعتماااد

مهمایدر ارزیااابی ریسااک حسابرساای ماایباشااد .در
9

بازده آتای را بایش از حاد ماورد انتظاار و مغاایر باا

ایاان راسااتا ،دوئلماان و همکاااران ( )1022عقیااده

معیارهااای محافظااه کارانااه حسااابداری پاایش بیناای

دارنااد اگاار حسابرسااان دریابنااد کااه در ماادیران

ماای کننااد .پژوهشااگران در پااژوهش دیگااری رابطااه

شاارکت مااورد رساایدگی تمااایالت باایش اعتمااادی

میااان ماادیریت سااود و باایش اعتمااادی ماادیر را در

وجااود دارد ،در آن صااورت وقاات بیشااتری باارای

صنعت بیماه در امریکاا ماورد مطالعاه قارار دادناد .

حسابرساای صاارف ماایکننااد و در نتیجااه خواهااان

نتایج تحقیق آن هاا نشاان داد رابطاه ای مثبات میاان

حق الزحمه حسابرسی بیشاتری هساتند .هام چناین

باایش اعتمااادی و باایش نمااایی سااود وجااود دارد

بر عکس ،نشان دادناد مادیران بایش اعتمااد تمایال

) .(Berry-Stolzle et al. , 2015بااومن)1022( 8

کمتری به رسایدگی هاای حساابرس دارناد و بارای

دریافاات مااادیران خاااوش باااین بیشاااتر از ساااایر

پرداخااات حاااق الزحماااه کمتااار ،حسابرساااان

ماادیران ،سااود را هموارسااازی ماایکننااد .او هاام

متخصاص صانعت را باه عناوان حساابرس انتخاااب

چنین نشاان داد ساودی کاه توساط مادیران خاوش

نمیکنند.

بین اعالم می شود با ساودی کاه تحلیال گاران ماالی

بیش اعتمادی منجر به تحریف تصمیمات و نتایج

4

مالی خواهد شد ) .(Huang et al., 2011ریبار و

( )1021در پژوهش خاود باه ایان نتیجاه رساید کاه

یانگ )1022( 7در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند

باایش اعتمااادی ماادیر ممکاان اساات رویااه هااای

که بیش اعتمادی مدیر منجر به افزایش اقالم تعهدی

حسااابداری غیاار محافظااه کارانااه و خااوش بینانااه

افزاینده سود می شود و این موضوع موجب بیش

درباااره تصاامیمات و ق اااوت هااای گزارشااگری

نمایی سود به منظور رسیدن به نتایج مطلوب خواهد

ماااالی را ایجااااد نمایناااد .در تحقیقااای دیگااار،

شد .حبیب و همکاران ( )1021تاثیر بیش اعتمادی

پژوهشگران معتقدناد رابطاه ای مساتقیم میاان بایش

مدیر را بر استراتژی های مدیریت سود بررسی

اعتمااادی ماادی ر و رفتااار هااای مربااوط بااه بااه

کردند .آن ها دریافتند که مدیران بیش اعتماد در

دسااتکاری در سااود و احتمااال وقااوع تقلااب در

مقابل سایر مدیران ،از روش های مدیریت سود

صااورت هااای مااالی وجااود دارد Schrand and

واقعی برای دستکاری در سود استفاده می کنند .آن ها

( )1003نشااان

هم چنین نشان دادند که مدیران بیش اعتماد در دوره

دادند مادیران بایش اعتمااد بیشاتر از ساایر مادیران

های بحران مالی از مدیریت سود مبتنی بر اقالم

از بدهی در تاامین ماالی شارکت اساتفاده مایکنناد.

تعهدی کمتر استفاده می کنند و در عوض از مدیریت

پرزلای و اباوت )1028( 2در پژوهشای دربااره باایش

سود واقعی برای بیش نمایی سود استفاده می کنند .در

اعتمادی و تجدیاد ارائاه صاورت هاای ماالی نشاان

پژوهش دیگر ،نشان داده شد که دو ویژگی ریسک

اتنظااار آن را دارنااد تقریب ااً یکسااان اساات .مااورفی

) .) Zechman , 2012هااک بااار
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بیش اعتمادی مدير و بیش نمايی سود

پذیری و بیش اعتمادی مدیر روی انتخاب رویه های

دارد؛ به گونه ای که مدیران بیش اعتماد تقسیم ساود

حسابداری تاثیر گذار است).(Ge et al. 2011

کمتری دارند .همچنین آن هاا دریافتناد باا افازایش

دشااموک و همکاااران )1028( 3اظهااار داشااتند

جریااان هااای نقاادی عملیاااتی ،ماادیر باایش اعتماااد

مدیران بیش اعتمادی کاه معتقدناد شارکت کمتار از

جریانهای نقدی عملیاتی آتی باالتری را بارآورد مای

ارزش واقعی خود تخمین زده شده است ،تأمین مالی

کند و سود تقسیمی بیشتری را می پاردازد .از ساوی

خارجی هزینه هنگفتی خواهاد داشات .ایان مادیران

دیگر ،جدا از اینکه مدیر بیش اعتماد باشد یا منطقی،

نسبت به مدیران منطقی سود کمتری تقسیم میکنند تا

مدیر شرکت با فرصتهای رشد بااالتر ساود تقسایمی

برای نیازهای سرمایه ای آتای ،مناابع ماالی بیشاتری

کمتری پرداخت می نماید .رامشه و مالنظری ()2838

انباشته کنند .اکتاس و همکاران )1022( 3در پاژوهش

در بررسی رابطه میاان محافظاه کااری حساابداری و

خود بیان کردند که ویژگی های رفتااری مانناد بایش

بیش اطمینانی مدیر نشان دادند که رابطاه ای منفای و

اعتمادی مدیریتی نیز باید در هنگام بررسای سیاسات

معنی دار میان بیش اطمینانی و محافظه کاری شارطی

های نقدی مورد توجاه قارار بگیارد .آناان همچناین

و محافظه کاری غیر شرطی وجاود دارد .آن هاا هام

عنااوان کردنااد کااه باایش اعتمااادی ماادیریتی باارای

چنین دریافتند نظارت خارجی موجب کااهش رابطاه

شرکتهایی که شرایط قابل اطمینانی دارناد ،مایتواناد

منفی میان بیش اعتمادی و محافظه کاری شرطی مای

سودمندتر باشد .این امر به ویژه برای آن شرکت هایی

شود اما این کاهش میان محافظه کاری غیر شارطی و

که درحال انجام پروژه های ریسک دار هساتند ،مهام

بیش اعتمادی وجود ندارد.

میباشد .چن و همکاران )1028( 20رابطه بین بایش
اعتمادی مدیران و چسبندگی هزینه را ماورد بررسای

 -3روش شناسی پژوهش

قرار دادند .در این تحقیق بیش اعتمادی بعناوان یاک

جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش

عامل رفتاری بارای چسابندگی هزیناه تعریاف شاده

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

است .آنها دریافتند که چسبندگی هزینه باعث افزایش

تهران طی سالهای  2831الی  2831است .این نمونه

درجه بیش اعتماادی در مادیران مایشاود .چارا کاه

شامل شرکتهایی است که از شرایط زیر برخوردار

مدیران بیش اعتماد تمایل دارند منابع شرکت را بایش

باشند:

از اندازه نگهداری کنند و بر این باورند که این عمال
باعث سود بیشتر برای سهامداران میشود.
طهرانی (  ) 2832به بررسی رابطه اعتماد بیش از
حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادالت آن ها در
باورس اوراق بهاادار تهاران پرداختاه اسات .او بیاان
می کند کاه بار اسااس تئاوری اعتمااد بایش از حاد
هرچقدر اعتماد بیش از حاد سارمایه گاذاران بااالتر
باشد ،حجم مبادالت بیشتر است .مشایخ و بهزاد پاور
( )2838نشان دادند میاان بایش اعتماادی مادیران و
تقسیم سود شرکت ارتباط منفای و معنااداری وجاود

 )2تا ابتدای سال  2831در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده باشند.

 )1شرکت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی
نباشند.

 )8شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 13اسفند ماه
هر سال باشد.

 )4شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف
معامله نداشته باشند.

 )2شرکت هایی که داده های آنها در دوره مورد
بررسی در دسترس باشد.
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با در نظر گرفتن تمامیشرایط ذکر شده در باال در
دوره زمانی  2831الی  2831تعداد  322سال-شرکت
شرایط فوق را دارا بوده و از میان جامعه آماری فاوق

 :ROAبازده دارایی ها (که حاصل تقسیم سود خالص
« »NIبر کل دارایی های شرکت میباشد).
 :معرف خطای مدل که همان اقالم تعهدی

تعداد  31شرکت به روش تصاادفی سااده از صانایع

اختیاری است .مقادیر مثبت اقالم تعهدی اختیاری

مختلف انتخاب شد .صورتهای مالی شرکت های فوق

(مدیریت سود) ،با مقدار یک و مقادیر منفی آن با

از پایگاه اطالعاتی باورس اوراق بهاادار تهاران اخاذ

مقدار صفر نشان داده میشود .علت آن که مقادیر

شده است .این پژوهش از آن جهات کاه از مناابع و

مثبت شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است،

صورتهای ماالی شارکتهای پذیرفتاه شاده در باورس

آن است که مدیران بیش اعتماد و ریسک پذیر،

اسااتفاده ماایکنااد از جملااه تحقیقااات کتابخانااه ای

معموال سود را بیش نمایی میکنند.

میباشد .این پژوهش از نظر هدف ،تحقیقی کاربردی

همه متغیرها بر جمع دارایی ها تقسیم شده اند.

است و رویکردی قیاسای-اساتقرایی دارد و در میاان

بیش اعتمادی مدیر متغیر مستقل و متغیرهای

انواع تحقیقات همبستگی جزو تحلیلهای رگرسیونی با

نسبت بدهی ،اندازه شرکت و جریان نقد عملیاتی از

استفاده از رگرسیون الجستیک باینری مایباشاد و از

جمله متغیرهای كنترل در این تحقیق هستند .در ادامه

حیث چگاونگی مساائل ماورد مطالعاه و گاردآوری

چگونگی اندازه گیری این متغیرها توضیح داده

اطالعات از جمله تحقیقات توصایفی-مشااهده ای از

میشود:

نوع همبستگی میباشد که ارتباط بین متغیرهاا ماورد

بیش اعتمادی مدیر :این متغیر براساس مدل زیر

بررسی قرار میگیرد و از نظر ماهیت داده ها ،تحقیاق

اندازه گیری میشود:

کمیمیباشد.

TAG  a0  a1SG   i

که در آن:
 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آن

 :TAGرشد جمع دارایی های سال جاری در مقایسه

متغیر وابسته در این پژوهش ،مقادیر مثبت

با سال قبل در هر شرکت

مدیریت سود میباشد .در این پژوهش بر اساس مدل

 :SGرشد فروش سال جاری نسبت به ساال قبال در

کوتاری ،اقالم تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت

هر شرکت

 :  iخطای مدل که نشان دهنده بیش اعتمادی مادیر

سود) محاسبه میشود.
1
REV  REC
PPE
( )  a1
( )  a2
)  a 3 ROA   i
Ai ,t 1
Ai ,t 1
Ai ,t 1

میباشد.
(  a0

TAC i ,t
Ai ,t 1

برای همگن شدن داده ها در سطح همه شارکت
ها ،متغیرهای مدل بر جمع دارایای هاا تقسایم شاده

که در آن:

است .این مدل توساط احماد و دوئلمان)1028( 22

 :TACکل اقالم تعهدی سرمایه در گردش میباشد.

برای اندازه گیری بایش اعتماادی مادیر ارائاه شاده

 :Aکل دارایی های شرکت در ابتدای سال

است .مبانی نظری این مدل بر این پایه استوار اسات

 :∆REVتغییر در درآمد فروش

که رشد دارایی ها باید تابعی از رشد فاروش باشاد،

 :∆RECتغییر در حساب های دریافتنی

آن بخش از رشاد دارایای هاا کاه تاابعی از فاروش

 :PPEجمع دارایی های ثابت
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نیست ،ناشی از رفتار متهورانه و ریسک پذیری مدیر

برابر هستند .هم چنین میانگین جریان نقد عملیاتی در

میباشد که در مقادیر خطای مدل قرار میگیرد.

مقایسه با میانگین نسبت بدهی به صورت با اهمیتی

جریان نقد عملیاتی :عبارت است از نسبت خالص

کمتر است.

جریان ورودی و خروجی نقد حاصل از عملیات به
جمع دارایی ها
نسبت بدهی  :عبارت است از نسبت جمع بدهی به
جمع دارایی ها
اندازه شركت :یک متغیر نسبی است که اندازه و
بزرگی شرکت را نشان میدهد .این متغیر بر اساس
لگاریتم طبیعی فروش هر شرکت در هر سال اندازه
گیری میشود.

 -2-6آزمون فرضیه
نتایج آزمون فرضیه در جدول شماره  1آورده شده
است .با توجه به این جدول مقدار سطح معنای داری
بیش اعتمادی مدیر برابر  1/3درصد یعنی کمتر از 2
درصد است .بنابراین در سطح اطمینان  32درصد ،بین
متغیر مستقل یعنی بیش اعتمادی مدیر و بیش نماایی
سود از طریق مدیریت سود رابطاه معنای دار وجاود
دارد .هم چنین نتایج نشان میدهد مقدار سطح معنای
داری متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شرکت کمتار از

 -5فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری تحقیق و اهداف تحقیق،
فرضیه این پژوهش به شرح زیر تدوین میشود.
میان بیش اعتمادی مدیر و بیش نمایی سود از طریق
مدیریت سود رابطه معنی دار وجود دارد.

 2درصد است .بنابراین در سطح اطمینان  32درصد،
بین این متغیرها و بیش نمایی سود از طریق مدیریت
سود رابطه معنی دار و منفای وجاود دارد .اماا مقادار
سطح معنی داری جریاان نقاد عملیااتی برابار 29/1
درصد یعنی بیشتر از  2درصد است .بنابراین در سطح

 -6نتایج پژوهش

اطمینان  32درصد ،بین متغیر جریان نقاد عملیااتی و

 -1-6آمار توصیفی

بیش نمایی سود از طریق مدیریت سود رابطاه معنای

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق به شرح جدول
شماره  2میباشد .این جدول نشان میدهد که
میانگین مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیر به هم
نزدیک است  .اما انحراف معیار آن ها با هم تفاوت
با اهمیت دارند .هم چنین این جدول نشان میدهد
رشد فروش و رشد دارایی ها دارای میانگین تقریباً

دار وجود ندارد .هم چنین نتایج این جدول بیاانگر ان
است که مقدار اماره کای دو برابار  38/911و ساطح
معنی داری آن نیز برابر صفر است  .درصد پیش بینی
مدل رگرسیون الجستیک باینری بیش از  20درصد و
برابر  92/7درصد است .ضریب تعیین مدل نیز برابار
 22/7درصد میباشد.

جدول شماره  - 1آماره های توصیفی تحقیق
شرح

بیش اعتمادی مدیر نسبت بدهی

اندازه شركت

رشد دارایی

رشد فروش جریان نقد عملیاتی مدیریت سود

میانگین

0/0000

0/9801

28/4813

0/1831

0/1438

0/2922

0/0000

میانه

- 0/0343

0/9148

28/2388

0/2202

0/2704

0/2233

0/0098

انحراف معیار

2/4218

0/1339

2/4781

2/4072

0/7072

0/2122

0/2942
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جدول شماره  - 2آزمون فرضیه
متغیر ها

ضرایب

انحراف استاندارد

آماره والد

درجه آزادی

سطح معنی داری ضرایب مورد انتظار

عرض از مبدا

8/093

0/332

21/004

2

0/002

12/433

بیش اعتمادی

0/293

0/192

4/749

2

0/013

2/799

نسبت بدهی

- 2/384

0/418

10/397

2

0/000

0/242

اندازه شرکت

- 0/240

0/090

2/228

2

0/023

0/393

جریان نقد عملیاتی

- 0/294

0/134

0/889

2

0/291

0/343

آماره کای دو

38/911

ضریب تبیین

0/227

0/000
درصد پیش بینی مدل

92/7

اثرات سال و صنعت لحاظ شده است

ماتریس ضریب همبستگی بین هر زوج از متغیرهاای

 -3-6هم خطی میان متغیرهای مستقل مدل
معموالً هم حرکتی ویا هم خطی میاان متغیرهاای

مستقل محاسبه میشود .میازان نوساانات هام خطای

مستقل وجود دارد .اما اگر این هم خطی زیااد باشاد،

میان متغیرهای مستقل مدل در جدول شماره  8آورده

مدل مناسب نخواهد بود .یکی از روشهای آزمون هم

شده است.این جدول نشان میدهاد کاه هار زوج از

خطاای محاساابه ماااتریس همبسااتگی اساات .در ایاان

متغیرهای مستقل دارای هم خطی حاد نیستند.

جدول شماره  –3خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل

بیش اعتمادی
نسبت بدهی
اندازه شرکت
جریان نقد عملیاتی

بیش اعتمادی

نسبت بدهی

اندازه شركت

جریان نقد عملیاتی

2

- 0/021

0/003

- 0/084

سطح معنی داری

0/222

0/733

0/807

ضریب همبستگی

2

- 0/202

0/831

سطح معنی داری

0/001

0/000

ضریب همبستگی

2

- 0/200

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

0/001

ضریب همبستگی

2

سطح معنی داری

پذیر سرمایه گاذاری مایکنناد تاا باازده بیشاتری از

 -7نتیجهگیری و بحث
این پژوهش ارتباط میان بایش اعتماادی مادیر و

سرمایه گذاری کسب کنند .یعنی آن چه که مدیران را

بیش نمایی سود که از طریق مدل های مدیریت ساود

به کسب ساود بیشاتر و در نتیجاه پااداش بیشاتر بار

قابل اندازه گیری است ،مورد مطالعاه قارار مایدهاد.

میانگیزاند ،بیش اعتمادی مدیریت اسات .از ایان رو

بیش اعتمادی در مدیران ریساک گریاز وجاود دارد

میتوان بیش اعتمادی به عنوان یک عامال رفتااری را

که ریسک های سرمایه گذاری را کمتر از حد تخمین

یک عامل مهم در بیش نمایی سود دانست.

میزنند .این دسته از مدیران در پاروژه هاای ریساک
56
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نتایج این پژوهش نشان داد میاان بایش اعتماادی

تحقیق نشان دهنده آن است عملکرد و سودآوری یک

مدیر و بیش نمایی سود رابطه ای مثبات و معنای دار

شرکت تنها تحت تأثیر عوامل فیزیکای مانناد انادازه

وجود دارد .به بیان دیگر هر چه سطح بیش اعتماادی

شرکت و نسبت بدهی نیست ،بلکاه عوامال رفتااری

در مدیران افزایش یابد ،مدیریت سود از نوع حاداکثر

نظیر رفتار ریسک پذیری مدیر (بیش اعتمادی مادیر)

سازی آن نیز افزایش مییابد .ایان موضاوع باا نتاایج

نیز بر سودآوری تأثیرگذار است و باید به این عوامال

تحقیااق احمااد و دوئلماان ( )1028و ریبااار و یانااگ

نیز توجه شود.

( )1022و بری استولز ( )1022مطابقات دارد .نتاایج
این محققین بر این نکته تاکید دارد که بیش اعتماادی

فهرست منابع

مدیر عاملی در ا ساتفاده از رویاه هاای غیار محافظاه

 بنی مهد ،بهمن ،نیکومرام ،هاشم" ،2833 ،تئاوری

کارانه و افزاینده سود اسات .شاواهد تحقیاق حاضار

حسابداری (مقدمه ای بار تئوریهاای توصایفی)"،

تایید مینماید متغیری که باعث ایجا انگیازه در مادیر

انتشااارات دانشااگاه آزاد اسااالمیواحااد علااوم و

باارای افاازایش سااود و در نتیجااه افاازایش پاااداش او

تحقیقات

می شود یک متغیر رفتاری به نام بیش اعتمادی اسات.

 رامشااه ،منیااژه ،مالنظااری ،مهناااز" ،2838 ،باایش

این موضوع اهمیت تحقیقات رفتاری در تفسیر نتاایج

اطمینانی مدیریت و محافظه کااری حساابداری"،

تحقیقات اثباتی را بایش از پایش نمایاان مایساازد.

دانش حسابداری ،شماره  ،29صص 73 – 22

تحقیقات رفتاری حسابداری در سطح خرد و بر رفتار

 شمس لیالستانی ،فالح ،قالیبااف اصال ،حسان و

مدیران و سرمایه گذاران تمرکز و توجه دارند .از این

سرابی نوبخت ،سمیرا" ،2833 ،بررسی اثر تجربه

رو نتایج ایان تحقیاق مایتواناد ،اطالعاات و داناش

بر ریسک پذیری ،بایش اطمیناانی و رفتاار تاوده

ارزشمندی درباره اینکه تهیه کنندگان صورتهای مالی

وار" ،فصلنامه باورس اوراق بهاادار ،ساال ساوم،

یعنی مدیران چگونه و با چه انگیزه ای اطالعات تهیه

شماره  ،21ص 12-41

می کنند در اختیار ما قرار دهد .از این دانش و آگااهی

 طهرانی ،اشارف" ،2832 ،بررسای رابطاه اعتمااد

به عناوان یاک دساتاورد علمای مایتواناد اطالعاات

بایش از حااد سارمایه گااذاران انفارادی و حجاام

سودمندی را در اختیار حسابرساان ،سارمایه گاذاران

مبااادالت آنهااا" ،پایااان نامااه کارشناساای ارشااد

بالقوه و بالفعل و هم چناین قاانون گاذران در حاوزه

مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت ،در بورس اوراق

بازار سرمایه قرار دهد .همچنین سایر یافته هاای ایان

بهادار تهران دانشگاه تهران

پژوهش نشان داد رابطاه ای منفای و معنای دار میاان

 مشااایخ شااهناز ،بهزادپااور ساامیرا" ،2838 ،تااأثیر

متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شارکت ،باا مادیریت

بیشاطمینانی مادیران بار سیاسات تقسایم ساود

سود از نوع حداکثر سازی سود وجود دارد .به عبارت

شرکتهای پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار

دیگر هر چه اندازه شرکت ها بزرگتر باشد و همچنین

تهااران" ،فصاالنامه بررساای هااای حسااابداری و

نسبت بدهی شرکت ها افزایش یابد ،مدیریت سود از

حسابرسای ،دوره  ،12شااماره  ،4زمسااتان ،2838

نوع بیش نمایی کاهش مییابد .شواهد ایان پاژوهش

صص 432-204

میان جریان نقد عملیاتی و مدیریت ساود ،رابطاه ای

 یعقوب نژاد احمد ،بنی مهد بهمن ،شکری اعظام،

معنی دار را تأیید نمینمایاد .در نهایات ایان شاواهد

" ،2832ارائه الگو بارای انادازه گیاری مادیریت
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