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 چکیده

استفاده کنند. اعتماد به نفس  یمال یخود در گزارشگر یشخص یها از قضاوت رانیکه مد دهد یرخ م یسود هنگام تیریمد
 یاثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررس زیسود ن تیریقرار داده و بر مد ریتواند بازده شرکت را تحت تاثیم رعاملیکاذب مد

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ هایسود در شرکت تیریبا بازده شرکت و مد رعاملیکاذب مداعتماد به نفس  نیارتباط ب یبررس
. باشد ی( میدادی)پس رو یاز نوع علّ یهمبستگ یشناس بوده و از بعد روش یو از لحاظ هدف، کاربرد پردازد یبهادار تهران م

حذف  یریگ و با استفاده از روش نمونه دهتهران بو شده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ یها شرکت هیپژوهش، کل یجامعه آمار
مورد  5337تا  5335 یها سال نیساله ب 7 یزمان ی شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره 531 ک،یستماتیس

 یچندگانه با الگو ونیو از رگرس 51نسخه  Eviewsافزار  پژوهش از نرم یها هیآزمون فرض یقرار گرفتند. برا قیتحق
و بازده شرکت  رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیب دهد یحاصل از پژوهش نشان م جیاستفاده شده است. نتا ییبلوتا یها دهدا

 یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریو مد رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیب ن،یو معنادار وجود دارد. همچن میارتباط مستق
 و معنادار وجود دارد. میارتباط مستق

 .سود تیریبازده شرکت، مد رعامل،یاعتماد به نفس کاذب مدکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
سهام به عالوه  یحاصل از نگهدار دیعوا هیهام دربردارنده کلبازده سهام است. بازده س ذارانگ هیرماترین عامل مدنظر س مهم

صرف  ییها یگذار هیرماخود را در س یااندازه پس دارند یسع هیدر بازار سرما گذاران هیرمارو، س نیاست. از ا یا هیود سرماس
 کیازده دارند تا بتوانند ب یاتبه اطالع ازیها ن هدف آن نیه اب یابیتدس یرارا داشته باشند. ب یبازده نیترشیکنند که ب

ی است. بر (. مدیریت سود از جمله مباحث تئوری اثباتی حسابدار8112 ،5ویگ و هولکنند )چان ینیب شیرا پ یذارگ هیسـرما
نمایند.  مدیران برای کسب منافع شخصی، ارقام حسابداری را به نفع خود دستکاری می داری،اساس مبانی تئوری اثباتی حساب

های حسابداری توسط مدیریت برای دستیابی به اهداف  توان به عنوان فرآیند انتخاب رویه به عبارت دیگر مدیریت سود را می
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حسابداری برای آشکارسازی  یها که انتخاب دارد ی(. رویکرد اطالعاتی مدیریت سود بیان م8113 ،8خاص، تعریف کرد )اسکات
. مطالعات قبلی نشان داده است که اقالم تعهدی، اطالعات داخلی رود یانتظارات مدیریت درباره عملکرد آتی شرکت بکار م

خود نشان  ه( در مطالع8113) 1قوش و اولسن (8112، 4نو لویز و رابینسو 8113، 3و همکاران )آریا سازد یمدیریت را آشکار م
دادند که مدیران به هنگام فعالیت شرکت در یک محیط با عدم اطمینان باال از اقالم تعهدی برای کاهش نوسان در سود 

همگی،  (5337) 2( و سابرامانیام5331) 6( و کولینز و دی آنجلو5331) 7و همکاران . هانتندینما یشده استفاده م گزارش
سود غالباً  تیریکه مد اند افتهیحوزه در نیا نیمحقق شتری. باند افتهیمدیریت سود  اطالعاتیشواهدی تجربی مبنی بر رویکرد 

 یحسابدار یبه سودها یکه بستگ یقرارداد جیانحراف از نتا ایو  یمال یها کنندگان از صورت گمراه کردن استفاده زهیباانگ
است.  یهای حسابدار بر گزارش یرمالیهای غ پدیده یاثرگذار شهیبرگرفته از اند یسود مفهوم تیریمد .شود یدارد، انجام م

 یمورد بررس یمختلف یایسود از زوا تیریشود. مفهوم مد گیری سود اطالق می اندازه ندیدر فرا تیریسود به مداخله مد تیریمد
های  از روش یروش خاص رانیمد یگاردون اگر زمان ظره از ننمون یاز آن ارائه شده است. برا یمختلف فیقرار گرفته و تعار

شوند  متذکر می نیها همچن سود است. آن تیریمد جهینت ابد،یگزارش شده کاهش  یو نوسانات سودها نندیرا برگز یحسابدار
توانند  ت میاس یحسابدار شده رفتهیهای پذ عمل در چارچوب اصول و روش یاز آزاد یدر حدود قدرتشان که ناش رانیکه مد

از  رانیدهد که مد رخ می یسود هنگام تیری(. مد5331 مقدم، یو احمد یمیسود گزارش شده اثر بگذارند )ابراه یرو
 یدستکار یمال یگزارشگر رییاستفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغ یمال یخود در گزارشگر یهای شخص قضاوت

 جیبر نتا ریشرکت با تأث یسود در خصوص عملکرد اقتصاد احباناز ص یهدف به قصد گمراه نمودن برخ نینمایند. ا می
 شی(. ب5333، 3و والن یلیگیرد )ه باشد، صورت می می یبه سود شخص یابیها منوط به دست است که انعقاد آن ییقراردادها

-و هم روان یهای مال یترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئور یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهم یاعتماد
ها را کمتر از حد  شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک سبب می ،یاعتماد شیای دارد. ب شناختی جایگاه ویژه

و تخمین زند و احساس کند بر مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است این گونه نباشد )فالح شمس لیالستانی 
ی کمتری را  کارانه اعتماد به احتمال زیاد حسابداری محافظه شی(. تحقیقات قبلی نشان داده است که مدیران ب5323، همکاران

ی مشترک و مهم ذکر  (. در ابتدا، در تمامی رویکردهای تجربی، یک نکته8153، 51اند )احمد و دوئل من مورد استفاده قرار داده
بازار مالی و مدیران همیشه به صورت عقالنی  عاالنواقع این فرض است که فشده و مورد استفاده قرار گرفته است و آن در 

(. اما روانشناسان بر این باورند که مردم همیشه به صورت عقالنی و منطقی رفتار 8113، 55اند )باریس و داسیلوریا عمل کرده
های خود و یا دست کم  کردن تواناییکنند. به عنوان مثال، در گرفتن تصمیمات اساسی شرکت، تمایل به زیاد برآورد  نمی

تواند با  گرفتن شرایط پیدا خواهند کرد. زیاد برآورد کردن توانایی، بیشتر به رفتارهای شخصی مدیران مرتبط است که می
بندی اشتباه و  (.  اعتماد به نفس کاذب در واقع یک درجه8155، 58اعتماد به نفس کاذب نیز در ارتباط باشد )وی و همکاران
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کنند که افراد خود رأی، اعتقادات و  دهند و اعالم می باره بیشتر توضیح می ها در این ی اعتقادات است. آن ومی در زمینهعم
 شی(. ب8113، 53)لی و همکاران گیرند ای پرمخاطره را دست کم  میه های خود را به صراحت دست باال و ریسک فعالیت گمان
را کمتر از حد تعیین زده احساس کند که روی مسائل  سکو ری ازحد شیرت خود را بانسان، دانش و مها شود یسبب م یاعتماد
(. با توجه به مراتب 5323نباشد )فالح شمس لیالستانی و همکاران،  گونه نیممکن است ا که یکنترل دارد؛ درحال دادهایو رو

 تیریبا بازده شرکت و مد رعاملیاذب مداعتماد به نفس ک ارتباط است: ریبه سوال ز ییفوق، پژوهش حاضر در صدد پاسخگو
 سود چگونه است؟

 

 مبانی نظری پژوهش

 سود  تیریمد

 زیآم کیسود تحر تیریبه اندازه مد یموضوع چیه دیشا ،یو مال یحسابدار یدر حوزه ها یموضوعات پژوهش نیدر ب امروزه
 ،54لو و ویباشد )لیم زیاسرارآم یمفهوم و یپنهان کار انیتخلف، کشمکش، ز یموضوع به طور بالقوه حاو نیا رایز ستین

8116.) 
و سود اشاره نمود. خالص  یافتیتوان به خالص وجوه نقد دریوجود دارد که م یمتنوع یرکت، ابزارهاعملکرد ش یبررس یبرا و

منافع  که همواره بدست آوردن ییباشد؛ از آنجایسودمند نم نیمع یعملکرد در فواصل زمان یابیارز یبرا یافتیوجوه در
 یپرخطا برا اریمع کی یافتینقد درخالص وجوه نیباشد بنابراینم ینقد انیبا جر ناز دست دادن منابع، همزما ایو  یاقتصاد
 (.8158، 51و همکاران چویباشد )دیواحد م عملکرد جهینت یریگاندازه
تواند مورد یکمتر م یاست که در واحد تجار یاز عوامل یکی اتی( وجوه نقد حاصل از عمل8118) 57لریو م ونیبه اعتقاد  البته

گرفت که  جهیتوان نتیم نیبنابرا است. یواحد تجار یاز عملکرد اقتصاد یتریواقع اریمع نیو بنابرا ردیقرار گ یدستکار
ش شده سود گزار شیافزا یبرا یتریقو زهیاند، انگروبه رو بوده یفیکه با عملکرد ضع یتجار یآن دسته از واحدها احتماالً

 تمالاند، احبرخوردار بوده یکه از عملکرد خوب یتجار یواحدها یعکس براسود داشته باشند و بر تیریمد ندیفرآ قیخود از طر
 کمتر خواهد بود. تیریسود توسط مد یمصنوع شیافزا یهاوهیاتخاذ ش

 میمفاه کیشماره  هیانی. طبق بردیگیر ممورد استفاده قرا اریبس یعملکرد واحد تجار یبررس یبرا گرید یبه عنوان ابزار سود
 سود عبارت است از: یاساس یکاربردها ،یمال یحسابدار یاستاندارها ئتیه یحسابدار

  تیریعملکرد مد یابیجهت ارز یاری. مع5
  یآت یسودها ینیب شی. استفاده از آن جهت پ8
 بلندمدت  ندیفرآ یشرکت در ط یتوان سودآور یابی. ارز3
 یو اعتبارده یگذارهیطرات سرما. برآورد مخا4

 رینظ یلیبنا به دال یاست. از طرف یحسابدار یمتفاوت و برآوردها یمتأثر از روشها یواحد انتفاع کیمحاسبه سود خالص  اما
 یدر استفاده از اصول تحقق و تطابق، عدم الزام روشها رانیعمل مد اریاخت ،یحسابدار یدر روشها رییتغ جادیا ییتوانا

 زیو ن یاز اطالعات مال یبه بخش رانیمد یانحصار یشرکت و امکان دسترس تیاز وضع رانیمد شتریب یآگاه ت،کنواخی
                                                           
13

 Li et al 
14

 Liu & Lu 
15

 Dechow et al 
16

 Miller & Yoon 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                               (                                                                                  سوم)جلد  0931 تابستان، 01، شماره 2دوره 

 

61 
 

و کاهش سود،  انیاجتناب از گزارش ز ،یزیگرپاداش، قانون ،یغلش تیهمچون امن ییهازهیو انگ یتعهد یحسابدار یژگیو
بوجود  تیریرا در مد زهیانگ نیا ده،ش ینیبشیپ یهاداران و برنامهبه انتظارات سهام یابیثروت، دست شیافزا ،یبده یقراردادها

و خواسته  ندینما یها، سود را دستکارگروه ریمختلف در جهت منافع خود و در جهت تضاد با سا یآورد که با اعمال روشهایم
با سود  یسود واقع یطیاشر نیشرکت را مطلوب جلوه دهند که تحت چن تیسود، وضع یناخواسته ممکن است با دستکار ای

 (.5323، و کوهی دهد )بهار مقدمیسود رخ م تیریتحت عنوان مد یدادیداشته و رو رتیمغا یمال یدر صورتها هگزارش شد
 

 سهام شرکت بازده

داران است. ثروت سهام نینو یاز مسائل مهم در علوم مال یکیسطح بازده مورد انتظار سهام،  یمهم برا یهاشاخص ییشناسا
-هیسهامداران هنگام سرما نیبنابرا ست،ین ریامکان پذ قیبه طور دق یبازده آت نییدارد. تع یو بازده بستگ سکیدو عامل ر به

گذاران هیسرما شتریبازده سهام هستند. ب ینیبشیبه دنبال پ شیکردن منافع خو اکثرحد یو برا رندیپذیرا م سکیر یگذار
-هیبازده سرما ینیبشیو به تبع آن پ یبه واحد تجار یآت یورود ینقد یهاانیجر ینیب شیو پ یمال لیبالفعل و بالقوه در تحل

 یهادگاهیگوناگون و از د طیشرا ها دراز شاخص یامجموعه یکنند. محققان بر رویاستفاده م یاز اطالعات حسابدار یگذار
 (.5321وجود ندارد )رساپور،  ردیام شاخصها را در بر بگکه تم ییبر سر الگو یتوافق کل چیاند اما هانجام داده یمختلف مطالعات

به سمت  یکوچک فرد یهاهیسرما یو گردآور زیدر تجه هیسرما یو گسترش روزافزون بازارها تیبا توجه به اهم امروزه
 یادیز تیارها اهمباز نیو بازده سهام در ا متیگذار بر ق ریتاث یرهایگذاران و متغهیرفتار سرما ییشناسا ،یدیتول یهاتیفعال

 نیشتریدهد و بدون شک بیم لیاز اقتصاد کشور را تشک یدر بورس، بخش مهم یارگذهیسرما دیکرده است. بدون ترد دایپ
به شدت متاثر از عملکرد بازار بورس  یشود و اقتصاد ملیسهام در سرتاسر جهان مبادله م یبازارها قیاز طر هیسرما زانیم

در دسترس  یگذارهیابزار سرما کیعنوان  هعموم مردم ب یو هم برا یاگذاران حرفههیسرما یهم برابازار  نیا نیاست. همچن
. متعدد بودن ردیپذیم ریتاث گرید یرهایاز متغ گرید یاریو بس یاقتصاد ریو غ یکالن اقتصاد یاست. بورس از پارامترها

 زا یشده است. قسمت یگذارهیسرما نهیدر زم نانیعدم اطمو ناشناخته بودن آنها، موجب  هیرماس یعوامل مؤثر بر بازارها
واحدها  نیا یحسابدار ستمیاست که از س یاقتصاد یواحدها یاز اطالعات مال یبر بازار سهام ناش رگذاریتاث یرهایمتغ

سهام به  یازده آتب ینیب شیناشناخته است. عالوه بر پ یو تا حدود دهیچیپ اریاطالعات بس نیا ریتاث زانیشود و میاستخراج م
از  یکی زیالگو ن کی جادیسهام و ا یسطح بازده آت یمهم برا یهاشاخص یی، شناسایزمان یهایسر یخیتار یهاداده لهیوس
-شوند. تالشیم دهینام «سکیعوامل ر»شاخصها  نیا یمال اتی(. در ادب5328 ،یاست )عباس یمال قاتیدر تحق یاصل اناتیجر

 سکیر یرا که نشان دهنده یو بازده صورت گرفته و محققان عوامل متعدد سکیر روابط یساز مدل یبر رو یفراوان یها
اندازه  اریفاما و فرنچ، مع یه عاملمدل س ،یاهیسرما یهاییدارا یگذارمتیبتا از مدل ق اریاند از جمله: معهستند را ارائه داده

 یبه اجماع یکنند ولیم انیب را سکیر تیماه وردمختلف در م یاهدگاهیاز د یمطالعات شناخت نی(. ا8155 ،56)فاما و فرنچ
است و  دیعوامل هنوز در معرض ترد نیاز ا یباشند. ارزش برخ سکیعوامل ر نینشان دهنده تمام ا یند که به درستدهینرس

کنند و یعمل مخود  یشخص دیاز د یمال سکیر حیو توض فیاست که محققان هنگام تعر نیامر ا نیا یاصل لیاز دال یکی
 (.5323زاده،  میکنند )کریهستند تمرکز م یکم تیاهم یکه دارا یگاه بر عوامل
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 تیریمد ینانیاطم شیب
صورت خودکار احتمال عملکرد خوب شرکت را بیشتر و احتمال عملکرد  کند که به مدیریت، به مدیرانی اشاره می بیش اعتمادی

شده است  ( بیان8111) 53(. در تعریف دیگری از مالمندیر و تات8153 ،52دوئلمنزند )احمد و  ضعیف شرکت را کمتر تخمین می
ازحد احتمال  بینی بسیار مثبت نتایج یا تخمین بیش صورت مستعد بودن مدیرعامل برای پیش مدیرعامل به که بیش اعتمادی

 شود. وقوع نتایج مثبت، تعریف می
شناخته نشده است.  تیبه رسم ریصفت است که توسط فرد تحت تاث کی رانیاز حد مد شیبا اعتماد به نفس ب ینانیاطم شیب

و دوم اعتماد به  هشد ینیب شیپ جیدرست بودن نتا ینیاز حد، شامل: اول خوش ب شیاعتماد به نفس ب ت،یریمد اتیدر ادب
از حد از  شیب یابینوان ارزاز حد به ع شیباشد. اعتماد به نفس بی( مجینتا مالاعتماد به نفس در احت شیاز حد )افزا شینفس ب

نشان دهنده تعصب مثبت سازگار در  ینی(. خوش ب8113 ،81گرانیشرح داده شده است )گرواس و د یدقت اطالعات خصوص
 نیهستند، همچن جینتا ینیب شیاز تعصب مثبت در پ یینمونه ها ینیاز حد و هم خوش ب شیبرآورد است. هم اعتماد به نفس ب

از  شیممکن است به صورت ب زیعامل ن ریمد ینانیاطم شیگذار هستند. ب ریتاث یمال نیتام ماتیصمت یبر رو ینانیاطم شیب
 رانیکه مد ییهابه صورت خاص، شرکت شتریکند، ب جادیرا ا یانانهیخوش ب یمال یگزارشگر طیمح نانهیب رواقعیحد غ
(. 8158، 85یکند )مورف جادیمحافظه کارانه ا یبجا یافتنیدست ن یحسابدار یدارد که برآوردها یشتریب مالدارند احت یخودرأ
 نی. همچندیاول به وجود آ یدر وهله نانهیاز حد خوش ب شیب یدهد که خطایم شیاحتمال را افزا نیا ینانیاطم شیب نیبنابرا

که رخ داده است  ییعامل شرکت، خطا ری(. اگر مد5321، 88شود )برهمریم یریادگی یبرا ییمانع از توانا ر،یمد ینانیاطم شیب
 یهاشود که گزارشیباعث م نیکند و ایم جادیا رییدر نظر خود تغ یکه دارد، به سخت یبشناسد، بخاطر تعصب تیرا به رسم

 (.5334 ،یدهکرد ییو کاکا ریباشد )دستگ نانهیاز حد خوش ب شیب یمال
که  افتندیاست. پژوهشگران در یریگ میتصم در حوزه قضاوت و یعلم روان شناس یهاافتهی نیاز مهمتر یکی ینانیاطم شیب

که  یتیاز اندازه، با اهم شیب نیتخم نیاز اندازه برآورده کرده و ا شیب فشان،یخود را در خوب انجام دادن وظا یها تیافراد قابل
و  یریگ میم تصماند که افراد در هنگادهیرس جهینت نیروانشناسان به ا ن،ی. همچنابدییم شیشخص دارد، افزا یبرا فیآن وظا

بدون توجه به موثق  د،یآیکه به نظرشان درست م یدهند. افراد در مورد اخباریم یشتریقضاوت به اطالعات برجسته وزن ب
 یکه با باورها ندهیکنند. آنها به اطالع آیاقدام م ینانیبا اطم یهایریگجهیکرده و بر اساس آن، به نت نانیبودن منبع، اطم

را  یاندهیکند و اطالع آیم تیرا حما شانیبالند که باورهایم ندهیدهند و به اطالع آیم یشتریاست، وزن ب موجودشان سازگار
 (.5322 گران،یو د یبرند )جهانخانیم نیندارند، از ب یهمخوان شانیکه با باورها

 شیشرکت را ب یهاپروژه ندهیآ یهانگر، بازده ندهیآ ستمیاست که به صورت س یریمد نان،یاطم شیب ریمد ،یمال اتیادب در
 شیشرکت را ب ینقد یهاانیجر یمطلوب رو یدادهایاحتمال اثر رو نده،یآ ستمیبه صورت س یریمد نیکند. چنیبرآورد م

 نیا یکاربردها نیاز اول یکی(. 8111 ت،ازند )مالمندیر و تیم نیرا کم تخم لوبنامط یدادهایبرآورد کرده و احتمال و اثر رو
شدن  ریاز علل درگ یکی تیریمد ینانیاطم شیکند بیم انیب ی( مطرح شد. و5327) 83توسط رل یمال اتیدر ادبمفهوم 
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 رانی( نشان داد مد8118) 84تونیهدف است. ه یهاشرکت یپرداخت برا شینامناسب و ب لیتحص یندهایدر فرآ رانیمد
را  یخالص منف یبا ارزش فعل یهاکنند. آنها پروژهیم یارزش گذار شیها و حقوق صاحبان سهام شرکت را بپروژه ن،یبخوش

کنند. به طور یم یگذارهیکرده و در آنها سرما یگذارهیخالص مثبت سرما یبا ارزش فعل یگذارهیبه اشتباه به عنوان سرما
شرکت را تحت سود  میو تقس یمال نیتام ،یگذارهیسرما یها استیس ،ینانیاطم شیدهد که بیات نشان میخالصه مرور ادب

 (.5333 ،یدهد )رامشه و مالنظریقرار م ریتاث
 

 پیشینه پژوهش
تحت عنوان تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت نشان دادند که اثر  ی( در پژوهش5337) یو مؤذن یفروغ
ین نتایج مؤید آن است که دار است. همچن بیش از حد مدیریتی بر بازده تعدیل شده بر اساس ریسک مثبت و معنی نانیاطم

ای از لحاظ آماری تأثیر معناداری ندارد  نسبت مخارج سرمایه اریاز مع تفادهاطمینان بیش از حد مدیریتی بر نوسان بازده با اس
 دار است. گذاری مثبت و معنی ولی با استفاده از معیار مازاد سرمایه

ی پرداختند بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریبر مد تیریاز حد مد شیب ننایاطم ریتأث( به بررسی 5337ابراهیمی و سربازی آزاد )
 هی. تجزکردنداستفاده  یو اهرم مال یگذار هیبر سرما یمبتن اریاز دو مع تیریمد ینانیاطم شیب یرگیاندازه یبرا شانپژوهش و در

براساس  تیریمد یناناطمیشیب نیدار بوجود ارتباط مثبت و معنا ۀدهند پژوهش، نشان یۀحاصل از آزمون فرض جینتا لیو تحل
 است. یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریبر مد یو اهرم مال گذاریهیبر سرما یمبتن تیریمد ینانیاطم شیهر دو شاخص ب

در  شده رفتهیپذ یها شرکت یسود واقع تیریبر مد رانیمد ینانیاطم شیب ریتاث( به بررسی 5337ابراهیمی و احمدی مقدم )
و  تیریمد ینانیاطم شیب نینشان داد که بآنها  قیتحق جینتاپرداختند  5333تا  5322در دوره زمانی  اق بهادار تهرانبورس اور

 وجود دارد. یرابطه مثبت و معنادار ،یسود واقع تیریمد یارهایمع
با تأکید بر نقش  ( در پژوهشی با بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام5337و زارعی ) دارابی
کاری بر ریسک سقوط قیمت سهام  کاری حسابداری نشان دادند که بیش اطمینانی مدیریت و محافظه کنندگی محافظه تعدیل

کننده، اثر منفی بر تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط  کاری به عنوان متغیر تعدیل تأثیر دارد. همچنین محافظه
 قیمت سهام دارد.  

( در پژوهشی به بررسی اثر بیش اطمینانی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی پرداختند که نتایج 5331و تاروردی ) نواحدیا
دارد که بین معیار بیش اطمینانی مدیریت با معیارهای خطاهای برآورد اقالم تعهدی ارتباط مثبت و  پژوهش آنان بیان می

دار وجود دارد. به عبارت دیگر، وجود  هموارسازی سود ارتباط مثبت و معنی ایمعیارهدار و بین بیش اطمینانی مدیریت با  معنی
خصوصیت بیش اطمینانی در مدیریت منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی از طریق افزایش هموارسازی سود و کاهش 

 شود.   کیفیت اقالم تعهدی می
بینی  ابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش( با بررسی تأثیر متغیرهای منتخب بر ر5331و طباطبایی ) هاشمی

بودن  نانهیب ، خوشچنین یر منفی و معنادار دارد. همبینی سود تأث سود نشان دادند که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش
ینی سود تاثیر منفی و ب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش مدیریتیبینی سود سال گذشته و اختیار  پیش
 دار دارند.   دار اما افق زمانی بر این رابطه اثر مثبت و معنی معنی
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گذاری به این نتیجه رسیدند که  ( با بررسی شواهد تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه5334و زیقمی ) حسنی
های نمایندگی بر این رابطه تاثیر  چنین هزینه . همود دارددار و مثبتی وج ابطه معنیگذاری ر بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه

های با هزینه نمایندگی پایین،  های با هزینه نمایندگی باال در مقایسه با شرکت که در شرکت دادها نشان  داری دارد. یافته معنی
 گذاری وجود دارد.   تر بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه رابطه قوی

(، با یو تعهد یسود )واقع تیریو رقابت بازار محصول در مد ینهاد تیمالک ریتاث ی( به بررس8152) 81و همکاران یتسفا
نشان داد،  جیپرداختند. نتا 8157-5331دوره  یکشور در سراسر جهان برا 45در  یمال ریغ یهااز شرکت ییهااستفاده از داده

 جی. نتاینهاد تی)همراه با( درصد مالک ابدی یم شی( افزای)واقع یسود تعهد تیری( وجود ندارد که مدیمدرک چی)ه یمدرک قو
که از  یرابطه زمان نیمرتبط است، ا یسود تعهد تیرینشان داد، زقابت در بازار محصول رقابت به طور مثبت با مد نیهمچن

  .قابل توجه است یشود، از لحاظ آمار یاستفاده م ندالیشاخص هرف
پاداش  نیکه ب دندیرس جهینت نیواکنش سود، به ا بیسود و ضر تیریمد یهازهیانگ ی( با بررس8156و همکاران ) اینیحس

 یشیافزا تیریمد زهیپاداش به عنوان انگ شیافزا رایوجود دارد، ز یداریمعن یواکنش سود رابطه منف بیو ضر رهیمد اتیه
 همراه است. یسود، توسط بازار با واکنش منف

به این نتیجه رسیدند که اطمینان « اطمینان مدیران و بازده سهام»شی تحت عنوان ( در پژوه8157) 87بهاراتی و همکاران
بیش از حد مدیران باعث پذیرش ریسک باالتر، نوسان بازده سهام و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر شده که این امر 

ن نتیجه دست پیدا کردند که مدیران ها با بررسی صنایع مختلف به ای شود. همچنین آن منجر به افزایش ارزش شرکت می
 شوند. های فعال در صنایع غیر نوآور می های فعال در صنایع نوآور و شرکت مطمئن باعث ایجاد ارزش در هر دو گروه شرکت

دریافتند که  ،های شرکت سررسید بدهی اطمینان بیش از حد مدیران و( در پژوهشی با عنوان 8157) 86هانگ و همکاران
های بلندمدت ترجیح داده و  ماهه را نسبت به بدهی 58مدت با سررسید  های کوتاه طمینان بیش از حد، بدهیمدیران با ا
مدت توسط  های کوتاه کنند. همچنین بیان نمودند که ریسک نقدینگی باالیی جهت ایفای تعهدات و پرداخت بدهی استفاده می

 شود. مدیران با اطمینان بیش از حد پذیرفته می
،  ها و عملکرد بانک شرکت یاجتماع تیمسئول ،یتیریاعتماد به نفس مدتحت عنوان  ی( در پژوهش8157) 82همکارانو جانگ 

در  یتیریاز حد مد شیکه اعتماد ب دندیرس جهینت نیقرار دادند و به ا یکشور را مورد بررس 83ساله،  6 یی زمان دوره یدر ط
 .گذارد یها م بر عملکرد بانک یمنف یریخاص، تأث یخاص و زمان یخاص، کشور یبانک

( با بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ریسک سقوط سهام دریافتند مدیرانی که دارای 8151) 83و همکاران میک
گذاری را بیش از حد برآورده نموده و برداشت نادرستی از ارزش  های سرمایه باشند، بازده ناشی از پروژه اطمینان بیش از حد می

شود و منجر به  ها انباشت می ها بوده، در نتیجه اخبار بد این پروژه ها داشته و به دنبال توجیه آن لی خالص منفی این پروژهفع
 شود. ریسک سقوط قیمت سهام می
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اند که  های بزرگ پرداخته شرکت سکیر تیریو مد یتیریاعتماد به نفس کاذب مد ی( به بررس8151) 31و همکاران فرناندو
 افتیبزرگ  یها گیری شرکت از تصمیم ینفوذ در تعداد یاست که برا یتیریدهد که اعتماد به نفس کاذب مد شان مین جینتا

 . گذارد یم ریتاث زین زرگهای ب شرکت سکیبر ر تیریگیری مد شده است، تصمیم
 

 شناسی پژوهش روش
-ای شامل مدیران شرکتند برای طیف گستردهتوابردی بوده و نتایج حاصل از آن میروش تحقیق حاضر با توجه به هدف کار

گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و ها، سهامداران، سرمایه
 باشد و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. همبستگی از نوع علی )پس رویدادی( می

 زین یشده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد بررس رفتهیهای پذ شرکت هیپژوهش، کل نیدر ا یررسمورد ب یجامعه آمار
شده  یشده در بورس اوراق بهادار تهران هم حسابرس رفتهیهای پذ شرکت نکهیباشد. با توجه به ا می 5337تا  5335های  سال

پژوهش  نیباشد. در ا پژوهش می یآمار ی ت به عنوان جامعهها در دسترس عموم هس های آن هستند و هم اطالعات و داده
 بوده، به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد: ریهای ز ویژگی یشده در بورس اوراق بهادار تهران که دارا رفتهیهای پذ شرکت

 اسفند ماه باشد. انیبه پا یها منته شرکت یدوره مال سه،یمقا تیقابل شیافزا لیبه دل -
 نیا تیو نوع فعال تیگذاری به علت ماه و سرمایه نگیهلد نگ،یزیل ،یگری مال ها و واسطه ورد نظر جزو بانکهای م شرکت -

 ها متفاوت است، نباشند.  گروه از شرکت
ماه در مورد  3از  شیب یها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار صورت گرفته باشد و توقف معامالت معامالت سهام شرکت -

 باشد. فتادهیه اتفاق نشد ادیسهام 
 های مورد نظر تغییر داده باشد. ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره شرکت -
 در دسترس باشد. ازیهای مورد ن منظور استخراج داده به یهای مورد بررس شرکت یاطالعات مال -
 پژوهش از بورس خارج نشده باشد. یدر بازه زمان یهای مورد بررس شرکت -
شرکت به عنوان نمونه پژوهش  531و در نهایت  به نمونه استفاده شد دنیرس یبرا کیستماتیپژوهش از روش حذف س نیا در

 انتخاب شدند.
 

 ها فرضیه

 .سود ارتباط وجود دارد تیریبا بازده شرکت و مد رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیبفرضیه اصلی: 
 و بازده شرکت ارتباط وجود دارد. ملرعایاعتماد به نفس کاذب مد نیاول: بفرعی  هیفرض
 سود ارتباط وجود دارد. تیریو مد رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیدوم: بفرعی  هیفرض

 

 تعریف عملیاتی متغیرها
 :متغیرهای وابسته

 (. 5334نژاد،  یگانه و حسن شد )حساس گیری خواهد ( بازده شرکت: بازده سهام بدین صورت اندازه5
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   ((       )   )     ⁄  
 که در این رابطه:

 : نرخ بازده ساالنه سهام  
 : قیمت سهام در پایان دوره  

 : قیمت سهام در ابتدای دوره    
Dسود تقسیمی طی دوره : 
دل تعدیل شده جونز استفاده گیری مدیریت سود اقالم تعهدی از م (: برای اندازهAEM( مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی )8

 شود: می

(         ⁄ )    (      ⁄ )    ((         )      ⁄ )    (        ⁄ )      
 که در آن:

 TA it جمع کل اقالم تعهدی شرکت :i  در سالt آید. یاتی بدست میکه از حاصل سود خالص منهای وجوه نقد عمل 

5A it-های شرکت  : جمع کل داراییi  در سالt-1 
REV∆ تغییر درآمد شرکت :i  بین سالt-1  وt 
REC∆ تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت :i  بین سالt-1  وt 
PPEآالت و تجهیزات شرکت  : میزان اموال، ماشینi  در سالt 

تا  5335ورد شده مختص شرکت از طریق روش تخمین حداقل مربعات در فاصله پارامترهای برآ 5α ،8α ،3αدر این مدل ابتدا 
باشد که اگر این  ( میεبرآورد شده است. در این مدل شاخص مدیریت سود )اقالم تعهدی اختیاری( همان جمله خطا ) 5337

اخص مثبت باشد دهنده این است که مدیر از حداقل سازی سود و زیان بزرگ و اگر این ش شاخص منفی باشد نشان
 (.8111، 35کند )کوتاری و همکاران دهنده این است که مدیر از حداکثر سازی سود استفاده می نشان

دهد که امکان  قابل ذکر است که در این تحقیق، هر چه سطح )اندازه( قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری باال باشد نشان می
 (.5323لبی، رود )بولو و طا مدیریت سود توسط مدیریت باال می

 متغیر مستقل: 
(: در این پژوهش، اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل متغیر مستقل است که برای OCEO) اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل

 گیری آن از متغیر ساختگی زیر استفاده شده است:   اندازه
تر از صفر باشد، به این متغیر عدد  ( بزرگ8155ها بر رشد فروش )مالمندر و همکاران،  مانده رگرسیون رشد کل دارایی اگر باقی

های مدیران  (. یکی از نشانه8157، 38شود )هونگ و همکاران گیرد و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می یک تعلق می
 دهند: ها انجام می گذاری بیش از حدی در دارایی بین این است که در مقایسه با فروش شرکت، سرمایه خوش

                                    
 در این رابطه

AssetGrowthitها : رشد دارایی 
SaleGrowthit رشد در فروش شرکت در سال :t  نسبت به سالt-1 
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 :متغیرهای کنترلی پژوهش
 باشند:   شرح زیر می( به 8157متغیرهای کنترلی این پژوهش به پیروی از بهاراتی و همکاران )

 iهای شرکت  ها به ارزش دفتری دارایی (: از نسبت مجموع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهیQtobinitتوبین ) Qنسبت 
 شود. گیری می اندازه tدر سال  

 شود. گیری می ها اندازه (: از نسبت جریان نقد حاصل از عملیات بر کل داراییCFOitجریان نقد عملیاتی )
گیری  اندازه tدر سال  iهای شرکت  (: از نسبت سود عملیاتی قبل از بهره و مالیات بر کل داراییROAitها ) خ بازده دارایینر

 شود. می
 شود. گیری می ها اندازه ها به کل دارایی (: از نسبت کل بدهیLEVitاهرم مالی )

(: که از تفاوت بین سال جاری و سالی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است به دست AGEitسن شرکت )
 آید.   می

 شود. گیری می ها اندازه (: از لگاریتم طبیعی کل داراییSIZEitاندازه شرکت )
 شود. گیری می اندازه  t-5نسبت به سال  tدر سال  i(: از رشد فروش شرکت Growthit) درصد رشد ساالنه کل فروش

 
 عالئم اختصاری متغیرهای پژوهش (:0)جدول 

 نماد نام متغیر نوع متغیر

 متغیر وابسته
 P بازده شرکت

 AEM یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد
 OCEO رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد متغیر مستقل

 متغیرهای کنترلی
 Qtobin توبین Qنسبت 

 CFO یاتینقد عمل انیجر

 

 ROA ها ییبازده دارا نرخ
 LEV اهرم مالی
 AGE سن شرکت
 SIZE اندازه شرکت
 Growth رشد فروش

 

 های پژوهش یافته

 پژوهش یکم یرهایمتغ یآمار توصیف
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.  و تحلیل دقیق آن  منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه به

 531دهد. آمار توصیفی مربوط به  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده8)جدول 
 باشد. ( می5337تا  5335ساله ) 7شرکت نمونه طی دوره زمانی 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (:2)جدول 

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

دهد بیشتر  باشد که نشان می ( می16/1برابر با ) اهرم مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  دادن مرکزیت داده
کندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا طورکلی پارامترهای پرا به. اند ها حول این نقطه تمرکز یافته داده

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای  ها نسبت به میانگین است. از مهم میزان پراکندگی آن
دهد این دو  باشد که نشان می می 15141برابر است با ی بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمدو برای  55116اندازه شرکت برابر با 

کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان  .متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند
 است. 535364برابر با  اندازه شرکتترین مقدار  مثال بزرگ عنوان دهد. به می
 

 یفیک یهاریمتغ یفیآمار توص
 رعاملیاعتماد به نفس کاذب مدفراوانی متغیر  توزیع (:9)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
1 835 82518 

5 163 65542 

 511 251 جمع کل

 
باشد که از بین آنها می 251های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  3همانطور که در جدول 

سال معادل  -شرکت 835و اعتماد به نفس کاذب مدیرعاملشان دارای  ها کتشردرصد  65542سال یعنی  -شرکت 163تعداد 
 ندارند.اعتماد به نفس کاذب ، مدیران عامل آنها، ها شرکتدرصد  82518

 ها آزمون نرمال بودن داده

 کشیدگی چولگی ارانحراف معی کمترین بیشترین میانه میانگین تعداد نام متغیر

P 251 1546 15587 25134 15712- 55157 35533 565361 

AEM 251 15118 15111 15854 15771- 15141 45861- 715342 

Qtobin 251 55264 55167 65653 15753 1537 85353 515653 

CFO 251 1558 15511 15748 1547- 15583 15373 45265 

ROA 251 15554 15131 15735 15623- 15546 15181 75214 

LEV 251 1516 15123 15337 15158 15532 15454- 85641 

AGE 251 35413 35123 45543 55132 15151 55538- 45413 

SIZE 251 545438 545564 535364 515438 55116 1525 35773 

Growth 251 15537 15515 85638 15236- 15322 55713 515111 
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باشد.  ریک میهای پارامت ، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی( خصوص متغیر وابسته در مدل )به نرمال بودن متغیرها
 تشخیص توزیع نرمال درنتایج آزمون  شده است. برا استفاده -منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک به

 شده است: ( ارائه4) جدول
 برا-آزمون جارک :(4)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیر

P 22345333 1511111 ندارد نرمال توزیع 

AEM 53377154 1511111 ندارد نرمال توزیع 

Qtobin 86365134 1511111 ندارد نرمال توزیع 

CFO 5315333 1511111 ندارد نرمال توزیع 

ROA 1155331 1511111 ندارد نرمال توزیع 

LEV 815413 1511111 ندارد نرمال توزیع 

AGE 8335752 1511111 ندارد نرمال توزیع 

SIZE 513541 1511111 ندارد مالنر توزیع 

Growth 81435835 1511111 ندارد نرمال توزیع 

 
داری متغیرهای پژوهش  سطح معنی برا -جارک، طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال 4با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

 ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.  باشد. لذا داده درصد می 1کمتر از 
 

گردد از این رو از تبدیالت خطاهای باقی مانده در هر مدل می ر وابسته منجر به نرمال شدناز آنجائیکه نرمال بودن متغی
 جانسون برای نرمال سازی متغیر وابسته استفاده شده است.

 
 وابسته هاینتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر (:5) جدول

 
قبل از ی بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد وداری متغیر بازده شرکت شود که سطح معنی ، مشاهده می1با توجه به جدول 

وابسته قبل از  هایدرصد بوده و بیانگر نرمال نبودن متغیر 1باشد که کمتر از می 15111انجام آزمون تبدیالت جانسون برابر با 
به ترتیب پس از انجام آزمون تبدیالت جانسون  هاباشد. در صورتیکه سطح معنی داری متغیر عملیات نرمال سازی جانسون می

بودن توزیع متغیر وابسته پس از عملیات نرمال سازی درصد بوده و بیانگر نرمال  1باشد که بیش از می 15385و  15748برابر با 
 باشد. جانسون می

 

 آزمون مانایی متغیرها

 نتیجه نرمال سازی پس از تبدیالت نرمال سازی قبل از تبدیالت نام متغیر
 توزیع نرمال دارد 15748 15111 بازده شرکت

 توزیع نرمال دارد 15385 15111 یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد
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 7صورت جدول  توان از آزمون لوین، لین و چو استفاده کرد که نتایج آن به های پانل، می دادهبرای بررسی وجود ریشه واحد در 
 گردد. عرضه می

 پژوهش یرهایمتغ یتمام یو چو( برا نیل نی)لو ییآزمون مانا (:6)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیر

P 3852464- 151111 مانا است 

AEM 4455133- 151111 مانا است 

Qtobin 4656375- 151111 مانا است 

CFO 3153671- 151111 مانا است 

ROA 5351153- 151111 مانا است 

LEV 8158172- 151111 مانا است 

AGE 5535614- 151111 مانا است 

SIZE 8751314- 151111 مانا است 

Growth 8458431- 151111 مانا است 

 
درصد بوده و بیانگر مانا بودن  1داری متغیرها در آزمون مانایی کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 7با توجه به جدول 

 متغیرها است.
 

 اف لیمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتایج حاصل از  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolای اثرات معمولی )این آزمون برای تشخیص بین الگوه

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  آزمون اف لیمر برای مدل
 

 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( (:7)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 تلفیقی های پذیرش الگوی داده 153361 157684 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 151111 545431 دومفرضیه 

 
های تلفیقی  درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی داده 1اول بیشتر از   طبق نتایج آزمون چاو، سطح معناداری آزمون برای مدل

 باشد. پانل( میهای تابلویی )درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی داده 1)پولد( و برای مدل دوم کمتر از 
 

 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 1511( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
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 نتایج آزمون هاسمن :(1)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی نآماره آزمو مدل آزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 151115 355114 دومفرضیه 

 باشد. درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات ثابت می 1دوم کمتر از   طبق نتایج آزمون هاسمن، سطح معناداری آزمون در فرضیه

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 نیبرآورد و استنباط ادامه دهد در ا ندیموضوع به فرا نیون در نظر گرفتن اناهمسان باشند اما محقق بد ونیرگرس یاگر خطاها

از  نیکننده باشد بنابرا گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع
عرضه  3صورت جدول  که نتایج آن به شده است دهجمالت اخالل استفا انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیآزمون والد تعد

 گردد. می
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (:3)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون

 انسیوار یناهمسان 151115 45184 اولفرضیه 

 انسیوار یناهمسان 151445 55336 دومفرضیه 

باشد و بیانگر وجود  درصد می 1ها کمتر از  داری آزمون در مدل د که سطح معنیده نشان می 3نتایج حاصل در جدول 
 رفع شده است. GLSباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 

 آزمون خودهمبستگی
ستگی بین جمالت خطا یا همبستگی سریالی عدم خودهمب OLS های اساسی در تخمین مدل رگرسیون به روش یکی از فرض

گیرند تصادفی هستند، بنابراین مقادیر خطا نیز باید در کل  است. چون مقادیری که متغیرهای توضیحی در مدل به خود می
 گردد. عرضه می 51صورت جدول  به تصادفی باشند که نتایج آن

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (:01)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آزمون آماره مدل آزمون

 یوجود خودهمبستگ 151111 84523 اولفرضیه 

 یوجود خودهمبستگ 151111 335518 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر  1ها کمتر از  شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل ، مشاهده می51با توجه به نتایج جدول 
 باشد. ها می وجود خودهمبستگی سریالی در مدل
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 هم خطیآزمون 

 VIF قاعده تجربی مقدار عنوان یک دهنده عدم وجود هم خطی است. به به یک نزدیک بود نشان VIFاگر آماره آزمون 

 (.5334باشد )سوری،  چندگانه باال می باشد هم خطی  51تر از  بزرگ
 

 ()مدل( پژوهش هیفرضآزمون هم خطی ) (:00)جدول 

 فرضیه                     

 نام متغیر

 فرضیه دوم فرضیه اول

VIF VIF 

OCEO 55652 55652 

Qtobin 55834 55834 

CFO 55446 55446 

ROA 85581 85581 

LEV 55462 55462 

AGE 5518 5518 

SIZE 55575 55575 

Growth 556 556 

 
باشد  می 51ر عامل تورم واریانس کمتر از عدد مشاهده است، مقادی طور که در نتایج آزمون هم خطی در جداول فوق قابل همان

 باشد. که بیانگر عدم وجود هم خطی می
 

 اول نتیجه آزمون فرضیه
 .داردو بازده شرکت ارتباط وجود  رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیدارد: ببیان می اولفرضیه 
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 اول هیفرض آزمون یجهنت(: 02) جدول

                                                          
                         

 متغیر وابسته: بازده شرکت

 داریسطح معنا tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها
 OCEO 15557 15183 45347 151111 اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل

 Qtobin 15813 15131 65887 151111 توبین Qنسبت 

 CFO 15888- 15828 15627- 154352 جریان نقد عملیاتی

 ROA 55838 15838 45812 151111 ها نرخ بازده دارایی

 LEV 15123 15563 35323 151116 اهرم مالی

 AGE 15138- 15113 15713- 151474 کتسن شر

 SIZE 15167- 15152 45143- 151115 اندازه شرکت

 Growth 15113 15516 15536 151111 رشد فروش

C 55146 15374 85268 151148 

AR (1) 15844- 15134 65514- 151111 

SIGMASQ 15263 15143 815584 151111 

 درصد 18 ضریب تعیین

 درصد 15 شده ضریب تعیین تعدیل

 545138 آماره فیشر

 151111 سطح معناداری

 85185 دوربین واتسون

( 151111داری )( و سطح معنی15557دهد که متغیر اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با ضریب )، نشان می58نتایج جدول 
گیرد. متغیرهای  د مورد پذیرش قرار میدرص 31رابطه مستقیم و معناداری با بازده شرکت دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان 

درصد  1ها، اهرم مالی و رشد فروش دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  توبین، نرخ بازده دارایی Qکنترلی نسبت 
 رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند ولی متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ضریب منفی و سطح هستند ازاین

رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد. متغیرهای کنترلی جریان نقد  ازاین .باشددرصد می 1معناداری کمتر از 
درصد هستند بنابراین رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب  1عملیاتی و سن شرکت دارای سطج معناداری بیشتر از 

درصد  15اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می صد میدر 15تعیین تعدیل شده برابر با 
رو  باشد ازاین درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  545138از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره فیشر برابر با 

باشد و با قرار  می 85185واتسون برابر با  -آماره دوربین توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. می
 باشد. ناشی از عدم خود همبستگی بین متغیرهای پژوهش می 851الی  551گرفتن در بازه 
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 دوم  نتیجه آزمون فرضیه
 . داردسود ارتباط وجود  تیریو مد رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیفرضیه دوم بیان می دارد: ب

 
 دوم هیفرض آزمون یجهنت :(09) جدول

                                                            
                         

 مبتنی بر اقالم تعهدیمتغیر وابسته: مدیریت سود 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها
 OCEO 15113 15115 85612 15116 اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل

 Qtobin 15837 15183 51511114 151111 توبین Qنسبت 

 CFO 15371- 15114 75636- 151111 جریان نقد عملیاتی

 ROA 15154 15117 85416 151543 ها نرخ بازده دارایی

 LEV 15111 15111 1537 153364 اهرم مالی

 AGE 15185- 15113 85337- 151532 سن شرکت

 SIZE 15115 15118 15417 157425 اندازه شرکت

 Growth 15117 15115 35632 1511118 رشد فروش

C 15116 15134 55776 151345 

AR (1) 15134- 15186 55876- 158117 

 درصد 73 ضریب تعیین

 درصد 78 ضریب تعیین تعدیل شده

 575241 آماره فیشر

 151111 سطح معناداری

 85866 دوربین واتسون

( رابطه 15116داری )( و سطح معنی15113با ضریب ) رعاملیاعتماد به نفس کاذب مددهد که متغیر ، نشان می53نتایج جدول 
درصد مورد پذیرش قرار  31ی دارد و فرضیه دوم در سطح اطمینان بر اقالم تعهد یتنسود مب تیریمدمستقیم و معناداری با 

 1دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  فروش رشدو  ها یینرخ بازده دارا، توبین Qنسبت گیرد. متغیرهای کنترلی  می
 شرکت سنی و اتینقد عمل انیجرمتغیر کنترلی رو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند ولی  درصد هستند ازاین

رو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد.  ازاین .باشددرصد می 1دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 
ا متغیر درصد هستند بنابراین رابطه معناداری ب 1دارای سطج معناداری بیشتر از  اندازه شرکتو  اهرم مالیمتغیرهای کنترلی 

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در  باشد که نشان می درصد می 78وابسته ندارند. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 
 1و سطح معناداری آن کمتر از  575241درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره فیشر برابر با  78اند  مدل توانسته

 85866واتسون برابر با  -نیآماره دورب توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. می رو باشد ازاین درصد می
 باشد. پژوهش می یرهایمتغ نیب یاز عدم خود همبستگ یناش 851 یال 551باشد و با قرار گرفتن در بازه  می
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 گیری و پیشنهادها بحث، نتیجه
 رفتهیپذ یهاسود در شرکت تیریبا بازده شرکت و مد رعاملیماد به نفس کاذب مداعت نیارتباط ب یبررس به در این پژوهش

 وبازده شرکت ، رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد طور خاص راستا، به این در .پرداخته شد شده در بورس اوراق بهادار تهران
ل از تخمین نهایی فرضیه اول پژوهش به نتایج حاص با توجهگرفته شدند.  نظر متغیرهای پژوهش در عنوان بهسود  تیریمد
داری به لحاظ آماری وجود مستقیم و معنیو بازده شرکت ارتباط  رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد نیبیعنی  توان گفت که می

یابد. نتایج حاصل از این فرضیه افزایش می بازده شرکت، رعاملیاعتماد به نفس کاذب مدبدین معنی که با افزایش   دارد.
 نیبو طبق نتایج حاصل از فرضیه دوم می توان گفت که  است ( 8157بهاراتی و همکاران )بق با تحقیقات و مبانی نظری مطا

بدین معنی که با   داری به لحاظ آماری وجود دارد.مستقیم و معنیارتباط  مدیریت سودو  رعاملیاعتماد به نفس کاذب مد
نتایج حاصل از این فرضیه مطابق با تحقیقات و مبانی . یابدت سود افزایش می، مدیریرعاملیاعتماد به نفس کاذب مدافزایش 

 جینتا( است 5337ابراهیمی و احمدی مقدم )است. همچنین مطابق با نتیجه پژوهش  (5337نظری ابراهیمی و سربازی آزاد )
 وجود دارد. یداررابطه مثبت و معنا ،سود تیریو مد تیریمد ینانیاطم شیب نینشان داد که بآنها  قیتحق

و ارتباط آن با مدیریت  رعاملیهای خود، اعتماد به نفس کاذب مد بینی ها و پیش گردد که در تحلیل گران پیشنهاد می به تحلیل
ان بیش اعتماد بر این باور هستند که اطالعات ویژه ای در اختیار ریمدزیرا  را مدنظر قرار دهند.سود مبتنی بر اقالم تعهدی 

شود دهند و انجام معامالت زیاد در بلند مدت منجر به بازدهی ضعف شده و باعث میالت پر حجمی را انجام میرند معامدا
 تعهدی بیشتری انجام گیرد. مدیریت سود

تواند می پژوهش این مبتنی بر اقالم تعهدی، نتیجه سود مدیریت و اعتماد بنفس کاذب مدیرعامل مثبت رابطه به توجه
 اتخاذ هنگام نماید تا فراهم اعتباردهندگان و گذارانسرمایه برای را اعتماد بنفس کاذب مدیرعاملخطرات  از شواهدی

 مبتنی بر اقالم تعهدی توجه سود مدیریت و اعتماد بنفس کاذب مدیرعامل مثبت تاثیر نتیجه به گذاریسرمایه تصمیمات
 نمایند.

های مناسبی اتخاذ کرده و مدیران عامل با اعتماد  ریزی کت، برنامهشود تا در جهت افزایش بازده شر ها پیشنهاد می به شرکت
 به نفس باال استفاده کنند تا بازده شرکت افزایش یابد.  

-استفاده برای تواندسود، یعنی اعتماد بنفس کاذب مدیرعامل، می مدیریت بر عوامل موثر از یکی معرفی با حاضر پژوهش

گذاری کنند که بازده  هایی سرمایه شرکتگردد در  گذاران پیشنهاد می به سرمایهنابراین باشد. ب مفید مالی صورتهای کنندگان
 شرکت بیشتر و مدیریت سود تعهدی کمتری دارند.

 

 منابع
 بر اقالم  بررسی رابطه بین مدیریت مالیاتی و مدیریت سود مبتنی  ،(5331احمدی مقدم، منصور، ) ،کاظمابراهیمی، سید

 .34-66صص ، 53واقعی، سیاست های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره تعهدی و مدیریت سود 
 تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم  ،(5337سربازی آزاد، صادق، ) ،ابراهیمی، سیدکاظم

 .557-511 صص ،52، شماره پیاپی 3، شماره 1، دوره 6تعهدی، مدیریت دارایی و تأمین مالی، مقاله 
 بورس اوراق بهادار  در شدهرفتهیپذ یهاسود در شرکت تیرینوع مد یبررس ،(5323ی، )عل ،یکوه، یبهارمقدم، مهد

 .33-61 صص ،8 شماره ،یتهران، مجله دانش حسابدار
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 الی، های اندازه گیری کیفیت سود، ماهنامه بورس، ماهنامه اقتصادی، م معیارها و مدل، (5323میثم طالبی، ) ،بولو، قاسم
 .38شماره 

 و حجم معامالت  گذاران هیسرما ازحد شیب نانیاطم یبررس ،(5322نوقراگوزلو، محمد، )، محمد ،ینوفرست ،یعل ،یجهانخان
 .583-511 صص ،31 شماره ت،یریانداز مد در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم

 و زیان در مقایسه با اطالعات سود و  ات ترازنامه و سودفایده مندی اطالع ،(5334) ،حسن نژاد، متین ،یگانه، یحییحساس
 .78-47 صص ،86 ، شماره58، دوره 8زیان برای توضیح بازده سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، مقاله 

 بورس فصلنامه  ،گذاری شواهدی تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه، (5334ذیقمی، الناز، )، حسنی، محمد
 .36-63 صص ،83، شماره 2دوره  ،اوراق بهادار تهران

 تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تأکید بر نقش  ،(5337زارعی، علی، )، دارابی، رویا
 .533-585 صص ،5، شماره 4 دوره دانش حسابداری مالی، ،کاری حسابداری کنندگی محافظه دیلتع
 یارائه دیعامل و تجد ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیب یرابطه (،5334ی، )مجتب ،یدهکرد ییکاکا ،محسن ر،یدستگ 

 ،6، شماره 8دوره ی، حسابدار یها یبررس ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهادر شرکت یمال یهاصورت
 .77-46 صص

 1ت و محافظه کاری حسابداری، دانش حسابداری، دوره بیش اطمینانی مدیری ،(5333مالنظری، مهناز، ) ،رامشه، منیژه ،
 .63-11 صص ،57شماره 

 دانشگاه شهید  ،ارشد کارشناسی بررسی رابطه سود هر سهم با هزینه سرمایه در ایران، پایاننامه (،5321)حمید،  ،رساپور
 .بهشتی

 در  شده رفتهیپذ یشرکتها یمالات طالعا یبا سطح افشا هیسرما نهیهز نیرابطه ب یبررس (،5328) احمدرضا، ی،عباس
 ی.بهشت دیارشد، دانشگاه شه یکارشناس اننامهیبورس اوراق بهادار تهران، پا

 دانش حسابداری مالی ،بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت تأثیر اطمینان، (5337) ،موذنی، نرگس ،فروغی، داریوش، 
 .23-73 صص ،51پیاپی  ،4 شماره ،4دوره 

 پذیری،  بررسی اثر تجربه بر ریسک ،(5323) سمیرا، ،سرابی نوبخت، حسن ،قالیباف اصل ،میرفیض ،نیفالح شمس لیالستا
، 3گذاری دربورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، دوره  های سرمایه وار مدیران شرکت بیش اطمینانی ورفتار توده
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