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Abstract
Overconfidence can be summarized as unwarranted faith in one’s intuitive reasoning, judgments, and cognitive abilities.
Overconfident managers by the belief that they possess special information (that the others do not) overestimate their
information integrity and consequently their firms’ future earnings and cash flows, and usually have positive perspective on
firm’s future risk and return. The aim of this study is to investigate the impact of managerial overconfidence on accrualbased earnings management in 95 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2014. In this study,
in order to measure managerial overconfidence, two criteria based on investment and financial leverage was implemented.
The results showed that there is a positive and significant relationship between managerial overconfidence (based on both
overinvestment and financial leverage) on accrual-based earnings management.
Keywords: Managerial overconfidence, Earnings management, Accrual-based earnings management.
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چکیده
 مدیران بیشاطمینان درنتیجۀ این باور که. قضاوتها و استدالل شهودی فرد است، اعتقاد بیاساس دربارة تواناییهای شناختی،بیشاطمینانی
 سودها و جریانهای نقدی آیندة واحد، دقت اطالعات خود و بهتبع آن،)اطالعات ویژهای در اختیار دارند (که دیگران در اختیار ندارند
 بررسی تأثیر بیشاطمینانی مدیریت، هدف این پژوهش.تجاری را بیش از حد تخمین میزنند و چشمانداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند
 در این. است8313  تا8316  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای11 در مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در
 تجزیه و تحلیل نتایج.پژوهش برای اندازهگیری بیشاطمینانی مدیریت از دو معیار مبتنی بر سرمایهگذاری و اهرم مالی استفاده شده است
 نشاندهندة وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بیشاطمینانی مدیریت براساس هر دو شاخص بیشاطمینانی،حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش
.مدیریت مبتنی بر سرمایهگذاری و اهرم مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی است
 مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری، مدیریت سود، بیشاطمینانی مدیریت:واژههای کلیدی
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مقدمه
اطمینان بیش از حد ،یکی از مهمترین یافتههای علم

اعمالنکردن اصتالحات پیشتنهادی حستابرس ،از انجتام

روانشناسی در حوزة تصمیمگیری استت .روانشناستان

حسابرستتی امتن تاع و بدینگونتته ،فرصتتت بیشتتتری بتترای

دریافتنتتد افتتراد ،توانتتاییهایشتتان را در انجتتام درستتت

مدیریت ستود ختود فتراهم کننتد ][83 ،80؛ از ایتنرو،

وظایف ،بیش از اندازه برآورد متیکننتد و ایتن تخمتین

میتوان انتظار داشت مدیران بتیشاطمینتان ،بترای ارالتۀ

بیش از اندازه ،با اهمیتی که شخص برای وظتایف قالتل

تصویر مطلوبی از عملکرد مالی خویش ،تمایل بیشتتری

است ،رابطۀ مستقیم دارد .در همین زمینته ،روانشناستان

به اعمال مدیریت سود داشته باشند؛ درنتیجه ،این اقتدام

به این نتیجه رسیدهاند که افراد در هنگام تصتمیمگیتری

باعث کاهش کیفیت گزارشهای مالی میشود و زمینته

و قضاوت ،به اطالعات برجسته ،وزن بیشتری متیدهنتد.

را بتترای وجتتود احتمتتال تقلتتب در صتتورتهتتای متتالی

بررسی آثار اطمینان بیش از حتد متدیران در رویتههتای

افزایش متیدهتد ] .[30همچنتین متدیران بتیشاطمینتان

شرکت ،شامل رویتههتای حستابداری ،از آنرو اهمیتت

ممکن است بتهدلیتل بتیشاطمینتانی کته بته ستودآوری

دارد کتته اطمینتتان بتتیش از حتتد بتته اتختتا تصتتمیمهتتای

آیندة واحد تجاری دارند ،به مدیریت سود اقدام کننتد.

نادرست و سیاستهای نامناسب سرمایهگتذاری ،تتأمین

عالوه بر این ،گفتنی است مدیران بیش اطمینان بتهدلیتل

مالی یا حسابداری ممکن است منجر شود و هزینتههتای

این باور کته آنهتا اطالعتات ویتژهای در اختیتار دارنتد،

سنگینی را بر شرکت تحمیل کنتد ] .[87بتیشاطمینتانی

دقت اطالعات خود و بهتبتع آن ،ستودها و جریتانهتای

یکی از مهمترین ویژگیهای شخصی مدیران است کته

نقدی واحد تجاری را بتیش از حتد تخمتین متیزننتد و

در ریستتکپتتذیری تتتأثیر متتیگتتذارد ] .[80متتدیران

چشمانداز مثبتتی از ریستک و بتازده آینتدة شترکت در

بیشاطمینان ،احتمتال و تتأثیر رویتدادهتای مطلتو در

هن بپرورانند .گفتنی استت متدیریت ستود بتهطتور در

جریانهای نقدی شرکت را بیش از واقتع تخمتین متی-

خور مالحظهای ،تحت تأثیر انتظارات دربتارة ستودهای

زننتتد و احتمتتال و تتتأثیر رویتتدادهتتای منفتتی را کمتتتر از

آینده است و بیشاطمینتانی متدیریت در ایتن انتظتارات

واقعیت ارزیابی میکنند ] .[11 ،84مطالعات نشان متی-

اثر میگذارد ][1 ،4؛ بنابراین ،با توجه به آنچه بیان شد،

دهد با افزایش بیشاطمینانی مدیران ،احتمال استتفاده از

پرستتش اصتتلی ایتتن اس تت کتته آیتتا بتتین بتتیشاطمینتتانی

روشهای حسابداری محافظهکارانه کمتر میشتود ]،[8

مدیریت و مدیریت سود ،ارتباط معناداری وجود دارد؟

احتمال اشتباه در گزارش سود بهدلیل نگرشهای خوش

و در صورت وجود رابطتۀ معنتادار ،نتوع رابطته چگونته

بینانۀ مدیریت افتزایش متییابتد ] ،[38بتر احتمتال ارالتۀ

است؟ براساس این ،هدف اصلی پژوهش ،بررسی تتأثیر

مجدد صورتهای مالی و مدیریت سود واقعتی افتزوده

بیشاطمینانی متدیریت در متدیریت ستود شترکتهتای

میشتود ] [31،14 ،86و اثربخشتی کنتترلهتای داخلتی

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کاهش مییابد ].[7
براساس پژوهشهای پیشتین ،متدیران بتیشاطمینتان

مبانی نظری

ممکتتن استتت بتتهدلیتتل اطمینتتان بتتیش از حتتدی کتته بتته

بیشاطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود را اعتقتاد

گتتزارش فعالیتتتهتتای شتترکت دارنتتد و یتتا بتتهدلیتتل

بیاساسی دربتارة توانتاییهتای شتناختی ،قضتاوتهتا و

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی 807 /

استتدالل شتتهودی فترد متتیتتتوان تعریتف کتترد .مفهتتوم

کیفیت منجر میشتود و دیگتر عوامتل در کیفیتت ستود

بتتیشاطمینتتانی در مجموعتتۀ وستتیعی از بررستتیهتتا و

دخیتتل هستتتند ] .[86متتدیریت ستتود بتتهطتتور در ختتور

آزمایشهای روانشناسانه از نوع شناختی بررستی شتده

تتتوجهی ،تحتتت تتتأثیر انتظتتارات دربتتارة عملکتترد و

است که نشان میدهد افراد هتم دربتارة توانتاییهایشتان

سودهای آینده است و بتیشاطمینتانی متدیریت در ایتن

در پیشبینی و هم دربارة دقت اطالعات ختود ،بترآورد

انتظتتتارات اثتتتر متتتیگتتتذارد ] .[16وجتتتود ویژگتتتی

بتتیش از انتتدازهای دارنتتد .چنتتین افتترادی در تخمتتین

بیشاطمینانی در مدیران در نحوة شناسایی ستود و زیتان

احتماالت ضعیف عمل میکنند و اغلب رویدادهایی بتا

و مبلغ دفتتری دارایتیهتا و بتدهیهتا تأثیرگتذار استت؛

احتمال وقوع بسیار کمتر از صد در صد را حتمتی متی-

بهگونهای که میتوان گفتت بتیشاطمینتانی متدیران بته

دانند ].[11،17گفتنی است مشاغلی که به قضاوت بیشتر

افزایش هموارستازی ستود نیتز منجتر خواهتد شتد ].[4

نیاز دارند ،بیشتر از مشتاغل دیگتر دچتار بتیشاطمینتانی

همچنتتین متتدیران بتتیشاطمینتتان ،بتتازده آینتتده ناشتتی از

میشوند؛ ضمن آنکه هرچه تخصص افراد بیشتتر باشتد،

پروژههای سرمایهگذاری شرکت را بیشتر بترآورد و در

در معرض بیشاطمینانی بیشتتری قترار متیگیرنتد ].[87

چنین پتروژه هتایی ،سترمایه گتذاری بیشتتری متیکننتد؛

بهطور خالصه ،گفتنی است افراد خود را از آنچته واقعتا

بنتتابراین ممکتتن استتت زیتتان را بتته تتتأخیر بیندازنتتد و

هستند ،باهوشتر میپندارند و معتقدند اطالعات بهتتری

برآوردهای خوشبینانهای در تعیتین ارزش دارایتیهتای

در اختیتتار دارنتتد؛ بتتهعنتتوان مثتتال ،بتترای تصتتمیمگیتتری

جتتاری و یتتا بلندمتتدت داشتتته باشتتند ] .[11افتتزایش

سرمایهگتذاری در یتک شترکت ختاا ،اغلتب انتظتار

ستتترمایهگتتتذاری در پروژهتتتای ستتترمایهای ،مختتتار

زیان را نادیده میگیرند و بعدا در صورتی که شترکت،

سرمایهای را افزایش میدهد؛ درنتیجه ،هزینۀ استتهالک

عملکتترد ضتتتعیفی داشتتتته باشتتتد ،احستتتاس تعجتتتب و

و دیگر هزینههای عملیاتی ،افزایش و درنهایتت ،هزینتۀ

نارضایتی میکنند ].[17

مالیتتات شتترکت کتتاهش متتییابتتد؛ بتته عبتتارت دیگتتر،

متتدیریت ستتود ،پدیتتدهای جهتتانی در گزارشتتگری

اطمینان بیش از حد مدیریت ،میزان سترمایه گتذاری در

شرکتها و یا گزارش اطالعات مترتب بتا ستود استت.

طرحهای کاهندة مالیات را افزایش میدهد و به افزایش

مدیریت با تالش برای نشتاندادن کیفیتت ستود معقتول

پرهیز مالیاتی منجر میشود ] .[3بتهطتور کلتی ،گفتنتی

براساس انتظارات سهامداران یا مطابق الزامات برای اخذ

است بتیشاطمینتانی بته بترآورد بتیش از حتد راجتع بته

مجوز مربوط به قانونگذاران ،بته متدیریت ستود اقتدام

جریانهای نقدی و سودآوری واحد تجاری منجر متی-

میکند ].[81گفتنی است مدیریت سود ،وجوه اشتراک

شتتتود .ایتتتن موضتتتوع در تصتتتمیمهتتتای آنهتتتا ،شتتتامل

زیادی با کیفیت سود در ارزیابی سالمت متالی شترکت

تصتتمیمگیتتری دربتتارة متتدیریت ستتود متتیتوانتتد تتتأثیر

دارد ][86؛ بهگونهای که میتوان گفتت متدیریت ستود

بگذارد .یکی دیگر از تبعات بیشاطمینانی متدیران ایتن

بیشتر ،کیفیت سود کمتری را در بتر دارد؛ هرچنتد نبتود

است که موجتب متیشتود متدیران نستبت بته عملکترد

مدیریت سود (متدیریت ستود کتم) بته معنتای تضتمین

آیندة شرکتها خوشبین باشند و این امتر ،تمایتل آنهتا

کیفیت خو سود نیست؛ زیترا عوامتل دیگتری ازقبیتل

را به انتشار سود پیشبینیشده افزایش میدهتد .متدیران

بازار سرمایه ،استاندارهای ضعیفی که به گزارشهای بتا

بیشاطمینان در مقایسه با دیگر متدیران ،محافظتهکتاری
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کمتتتری در مقابتتل شناستتایی کمتتتر از واقتتع درآمتتد و

سهام است .مدیران ریسکگریز نسبت به اعمال زودتتر

شناسایی بیشتر هزینهها از خود نشان متیدهنتد .احمتد و

اختیار خرید سهام تمایل نشان متیدهنتد؛ در حتالی کته

دوللمن ( )1083بیان میکنند بیشاطمینانی ،اثری منفتی

مدیرانی که به تواناییهای خود و چشتمانتداز شترکت،

در محافظهکاری دارد و نظارت بیرونی قوی ،ایتن آثتار

اطمینان زیادی دارند ،اختیارهای سهام خود را به متدت

منفتتی را کتتاهش نخواهتتد داد ][11؛ درنتیجتته ،اطمینتتان

طتتوالنیتتتری حفت متتیکننتتد ] .[13 ،8انتظتتار متتیرود

بیش از حد متدیریت باعتث متیشتود مقتادیر ستودهای

متتدیرانی کتته عملکتترد ختتوبی دارنتتد ،پتتاداش زیتتادی

پیشبینیشده ،انحراف زیادی از سود واقعی داشته باشد

دریافت میکننتد و شتهرت رستانهای ختوبی دارنتد ،بته

].[11

احتمال بیشتری بیشاطمینانی دارنتد ] .[13 ،11از دیگتر

از نظر حجازی و همکاران ( )8318مدیریت سود از

معیارهای بیشاطمینانی به سوگیری مدیران در پیشبینی

دو روش امکتتانپتتذیر استتت :متتدیریت مبتنتتی بتتر ارقتتام

ستتود ( تفتتاوت بتتین ستتود پتتیشبینتتی و ستتود واقعتتی) و

حستتابداری و متتدیریت ستتود واقعتتی .در حالتتت اول،

تصمیم های سرمایهگذاری شرکت می توان اشتاره کترد

مدیریت با اقالم تعهتدی اختیتاری ،بته دستتکاری ارقتام

] .[1 ،6از دیگتتتتر معیارهتتتتای کتتتتاربردی در زمینتتتتۀ

حستتابداری براستتاس اهتتداف ختتود اقتتدام متتیکنتتد .در

بیشاطمینانی مدیران به تمایل مدیران بته استتفادة بیشتتر

حالت دوم ،مدیر با دستتکاری فعالیتتهتای واقعتی ،بته

با اهرم و بدهی میتوان اشاره کرد .براساس این ،گفتنی

مدیریت سود اقدام میکند و به سود مدّنظر خود دستت

است مدیران بیشاطمینان ،بهدلیل اطمینتان بتیش از حتد

مییابتد ].[81کتوهن و زارویتن )1080(8دستتکاری در

بتته عملکتترد شتترکت و ستتودآوری آینتتده و توانتتایی

فعالیتهای واقعی را از اعمتالی تلقتی متیکننتد کته در

بازپرداخت بهموقع بدهیها ،تأمین مالی با انتشار سهام را

روال عتتادی فعالیتتتهتتای تجتتاری انجتتام متتیدهنتتد.

نسبت به تأمین مالی با بدهی گران تصور میکنند ].[10

دستکاری فعالیتهای واقعی در جریانهای نقتدی و در

با درنظرگرفتن مبانی نظری ،پتژوهشهتای پیشتین و

پارهای از موارد در اقالم تعهتدی تتأثیر متیگتذارد ].[1

نتایج آنها ،هتدف اساستی ایتن پتژوهش ،تبیتین ارتبتاط

مدیریت اقتالم تعهتدی اختیتاری بتا تغییتر فعالیتتهتای

بیشاطمینانی مدیریت و مدیریت سود است .با توجه بته

اقتصادی اساسی یک شرکت انجام نمتیشتود؛ بلکته بتا

هدف پژوهش ،فرضیۀ پژوهش بتهصتورت زیتر مطترح

انتخا روشهای حسابداری و برآوردهای حستابداری

میشود:

انجام میشود .این در حالی است که دستکاری فعالیت-
های واقعی با تغییتر فعالیتتهتای اساستی یتک شترکت

 بین اطمینان بیش از حد مدیریت و مدیریت ستودمبتنی بر اقالم تعهدی ،ارتباط معناداری وجود دارد.

انجام میشود ].[81
همچنتتین در مبتتانی موضتتوع ،تتتاکنون معیارهتتای

روش پژوهش

متفاوتی بترای انتدازهگیتری بتیش اطمینتانی ارالته شتده

این پتژوهش از نظتر روش ،در زمترة پتژوهشهتای

است .یکتی از معیارهتای متدّنظر دربتارة بتیشاطمینتانی

توصتتیفی و بتتهلحتتاه هتتدف ،در زمتترة پتتژوهشهتتای

مدیران ،تصمیمهای مدیران دربارة اعمال اختیتار خریتد

کتتاربردی استتت .نمونتته آمتتاری ایتتن پتتژوهش را کلیّ تۀ
شرکتهای پذیرفتهشده در بتورس اوراق بهتادار تهتران

1 Cohen & Zarowin

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی 801 /

در سالهای  8311تا  8313تشکیل داده است که بهدلیل

کتتاال استتت .اولتتین شتتاخص بتتیش اطمینتتانی مبتنتتی بتتر

نامتجانسبودن برخی از اعضای نمونه ،محتدودیتهتای

سرمایهگذاری )

( براستاس پتژوهش-

زیر بر آن اعمال شده است :نمونههای انتخابی از لحتاه

های قبلتی ] [8انتختا شتده استت .بتدینمنظتور ،ابتتدا

صتتنایع مختلتتف در بتتورس ،متنتتوع ،اطالعتتات آنهتتا در

الگوی رگرسیونی رابطتۀ  1بتهصتورت مقطعتی بترآورد

دسترس و دورة مالی آنها منتهی به پایان استفند باشتد و

میشود و پس از آن در هتر ستال بتاقیمانتدة حاصتل از

در دورة مدّنظر ،تغییر فعالیت یا تغییتر دورة متالی نتداده

الگوی رگرسیون محاسبه خواهتد شتد .در صتورتی کته

باشند ،جزء شرکتهای واسطهگتری ،سترمایهگتذاری،

بتتاقیمانتتدة الگتتوی رگرستتیونی رابطتتۀ  1بتترای شتترکتی

لیزینگ و بیمته نباشتند (بته دلیتل تفتاوت در ترازنامته و

بتتتزر تتتتر از صتتتفر باشتتتد؛ یعنتتتی در آن شتتترکت

ماهیتتت ختتاا فعالیتتت) و تمتتام دادههتتای الزم از ستتال

بیشسرمایهگذاری وجود دارد؛ از اینرو ،ایتن شتاخص

 8311تا  8313در دسترس باشد .بتا توجته بته شترای و

برابر یک و در صتورتی کته مقتدار بتاقیمانتدة الگتوی

محدودیتهای باال ،از بین شرکتهای پذیرفته شتده در

رگرسیونی رابطۀ  1کمتر از صفر باشد ،مقتدار صتفر در

بتتتورس اوراق بهتتتادار تهتتتران ،درمجمتتتوع ،تعتتتداد 11

نظر گرفته میشود .استفاده از این شتاخص بتر ایتن مبنتا

شترکت انتختا شتد .دادههتتای پتژوهش بتا استتتفاده از

است که در شرکتهایی که داراییها با نر بیشتری بته

بانتتک اطالعتتاتی ستتازمان بتتورس اوراق بهتتادار تهتتران

نسبت به فروش رشتد متیکننتد ،متدیران در مقایسته بتا

(کدال) و پایگاههای اینترنتتی بتورس گتردآوری شتده

همتایان خود در شرکت بیشتر سرمایهگذاری متیکننتد؛

استتت .فرضتتیۀ پتتژوهش پتتس از گتتردآوری دادههتتا ،بتته

به عبارت دیگر ،مدیران بیشاطمینان به سترمایهگتذاری

کمک نسخۀ ششم نرمافزار  Eviewsآزموده شد.

در داراییها در مقایسه با فروش ،تمایتل بیشتتری دارنتد

در این پژوهش برای محاستبۀ اطمینتان بتیش از حتد
متتدیران از دو متغیتتر مستتتقل در قالتتب یتتک الگتتوی

] .[ 8
رابطۀ )1
+

پژوهشتی استتفاده شتده استتت؛ بنتابراین اولتین شتتاخص

+

=

اطمینان بیش از حد براساس سرمایهگتذاری بتهصتورت
در ایتتتتتتن رابطتتتتتته

رابطۀ  8اراله میشود.

و
8

نشاندهندة رشد دارایی ها و رشد فروش است .لی ][18

رابطۀ )8
+

+Σ

=

+

نشان داد از آنجا که مدیران بتیشاطمینتان ،تتأمین متالی
با انتشار ستهام را بستیار گتران تصتور متیکننتد ،تمایتل
دارند از اهرم و بدهی بیشتری استتفاده کننتد .بتر همتین

نشتتاندهنتتدة اقتتالم تعهتتدی

استتاس و پیتتروی از بتتن دیویتتد و همکتتاران [6]1در ایتتن

کتته در آن

معتترف بتتیشاطمینتتانی

پژوهش ،مازاد نستبت بتدهی بته حقتوق صتاحبان ستهام

مدیریت براساس شاخص اول مبتنی بتر سترمایهگتذاری

شرکت بر صتنعت ،دومتین معیتار اطمینتان بتیش از حتد

متغیرهای کنترلتی

( در نظر گرفته شده استت.

اختیتتاری و
است.

مدیریت )

شامل اهرم مالی ،اندازة شرکت ،نتر بتازده دارایتیهتا،
موجودی نقد و جمع حسا های دریتافتنی و موجتودی

1. Li
2. Ben-David
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در صتتورتی کتته نستتبت بتتدهی بتته ارزش بتتازار حقتتوق

محاسبه میشود که از تفاوت ستود ختالص و وجته نقتد

صاحبان سهام شرکت ،بزر تر از میانۀ صتنعت متدّنظر

عملیاتی است؛ سپس بتا استتفاده از الگتوی تعتدیلشتدة

در همان سال باشد ،مدیران بتا اطمینتان بتیش از حتد در

جونز که کوتاری و همکتاران ( )1001ارالته کتردهانتد،

آن شرکت حضور دارنتد .در صتورت حضتور متدیران

اقالم تعهدی اختیاری از غیراختیاری تفکیک میشود:

بیشاطمینان به این متغیر ،عدد یک اختصاا داده می-

رابطۀ )4

شود و در غیر این صورت ،عدد صتفر لحتاه متیشتود.

]

[

براساس این ،دومین شاخص برای محاسبۀ اطمینان بتیش

)+
+

(

=
+

+

از حد مدیران براساس اهرم مالی بهشرح زیر است:
رابطۀ )3
+

+Σ

=

که در آن:
TACکتتل اقتتالم تعهتتدی،

+

فروش،
و

نشاندهندة اطمینتان بتیش از

حد مدیریت براساس دومین شتاخص یعنتی اهترم متالی

تغییتتر در درآمتتد

تغییر در خالص حسا هتای دریتافتنی،

 PPEامتتوال ،ماشتتینآالت و تجهیتتزات ROA ،بتتازده
داراییها AT ،برابر با کل داراییهای شرکت.

متغیرهای کنترلتی

پس از تخمتین پارامترهتای رابطتۀ  ،4اقتالم تعهتدی

شامل اهرم مالی ،اندازة شرکت ،نتر بتازده دارایتیهتا،

غیراختیاری ) (NDACبهشرح زیتر بترای دورة بترآورد

موجودی نقد و جمع حسا های دریتافتنی و موجتودی

محاسبه میشود:

کاال است.

رابطۀ )1

است.

در این پژوهش برای محاستبۀ متدیریت ستود مبتنتی

)+

بر اقالم تعهدی از الگوی کوتاری و همکتاران)1001( 8

̂+

استفاده شده است .اقالم تعهدی اختیاری ،اقالمتی استت
که مدیریت بر آنها کنتترل دارد و آنهتا را متیتوانتد بته
تأخیر اندازد و یا حذف کند و یا به ثبت و شناسایی آنها
سرعت ببخشد .از آنجتا کته اقتالم تعهتدی اختیتاری در
اختیار مدیریت است ،از تعهدیهتای اختیتاری )(DAC

( ̂=

[ ̂

̂ ]+

در نهایتتت ،اقتتالم تعهتتدی اختیتتاری بتتهشتترح زیتتر
محاسبه میشود.
رابطۀ )6

=

بهعنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استتفاده متی-
شود .اقالم تعهدی اختیاری ،استتفادة متدیریت از اقتالم

اهرم مالی :با تقسیم جمع بدهیها بر جمع دارایتیهتا

تعهدی را (کمتر یا بیشتر از حد معمول) در گزارشگری

به دست میآید .انتدازة شترکت :بترای محاستبۀ انتدازة

سود اندازهگیری میکنتد؛ یعنتی ستودی متدیریتشتده

شرکت از لگاریتم طبیعی داراییها استفاده شتده استت.

است که اقالم تعهدی اختیاری بیشتتری دارد ] .[1بترای

نر بازده داراییها :از تقسیم سود قبل از بهره و مالیتات

محاسبۀ اقالم تعهدی اختیاری ،ابتتدا کتل اقتالم تعهتدی

به میانگین داراییها به دست میآید .موجتودی نقتد :از

1. Kothari

تقسیم وجه نقد بر میانگین داراییهتا محاستبه متیشتود.

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی 888 /

جمع حسا های دریافتنی و موجتودی کتاال :بتا تقستیم

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،بتا توجته بته

مجمتتوع حستتا هتتای دریتتافتنی و موجتتودی کتتاال بتته

نزدیکی میانه و میتانگین ،گفتنتی استت تمتام متغیرهتای

داراییها محاسبه میشود.

پتتژوهش ،توزیتتع آمتتاری مناستتبی دارنتتد .بتتا توجتته بتته
میانگین متغیرهای اطمینان بیش از حد مدیریت ،گفتنتی

یافتهها

است حدود  10درصد از متدیران شترکتهتای نمونته،

جدول  8آمار توصیفی متغیرهتای پتژوهش را بترای

اطمینان بیش از حد دارند.

 11شتترکت عضتتو نمونتته ،در  1ستتال نشتتان متتیدهتتد.
جدول ( )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
مستقل

بیشاطمینانی مدیریت -معیار اول

0/417

0

8

0

0/101

بیشاطمینانی مدیریت -معیار دوم

0/411

0

8

0

0/417

اهرم مالی

0/631

0/611

8/118

0/018

0/183

اندازة شرکت

83/116

83/411

81/411

80/186

8/406

نر بازده داراییها

0/848

0/811

0/678

-0/483

0/811

موجودی نقد

0/031

0/016

0/468

0/008

0/048

جمع حسا های دریافتنی و موجودی کاال

0/411

0/461

0/181

0/003

0/101

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری

-0/068

-0/011

8/014

-0/718

0/816

کنترلی

متغیرها

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

وابسته

براستاس یافتتتههتتای پتتژوهش ،مقتتدار آمتتارة  Fلیمتتر

سرمایه گذاری نشان میدهتد .براستاس نتتایج جتدول 1

( )6/871 ،3/141برای هر دو الگوی مبتنتی بتر اطمینتان

انتظار میرود اطمینان بتیش از حتد متدیریت بتر مبنتای

بیش از حد مدیریت کمتر از سطح معنتاداری  1درصتد

سرمایهگذاری ،تأثیر مثبتی در متدیریت ستود مبتنتی بتر

استتت؛ بنتتابراین استتتفاده از روش دادههتتای تتتابلویی در

اقالم تعهدی داشته باشد .همانگونه که نتایج منتدر در

مقابل روش دادههای تلفیقی مناسبتتتر استت .براستاس

جدول  1نشان میدهتد ،ستطح معنتاداری محاستبهشتده

مقدارآمارة آزمون هاسمن ( )10/414 ،10/111و ستطح

برای متغیر اطمینان بیش از حد مدیریتی کمتتر از ستطح

خطتتای آمتتارة آزمتتون هاستتمن ( )0/000گفتنتتی استتت

خطای  1درصد است؛ از اینرو ،میتوان نتیجته گرفتت

استفاده از روش دادههای تابلویی با آثار ثابت بترای هتر

اطمینان بتیش از حتد متدیریت در متدیریت ستود تتأثیر

دو الگوی مبتنی بر متغیتر مستتقل اطمینتان بتیش از حتد

معناداری دارد؛ بنابراین متدیران بتیشاطمینتان ،گترایش

مدیریت مناسب است.

بیشتری به مدیریت سود دارند .با توجه به مقدار آمارة F

جدول  1نتایج برآورد الگو براساس معیار اول متغیر

( )81/117و ستتطح خطتتای آن ( )0/000گفتنتتی استتت

مستقل اطمینان بیش از حد مدیریت را براساس شاخص

درکل ،الگوی پژوهش ،معنتاداری زیتادی دارد .مقتدار
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آمارة دوربتین واتستون ( )1/088نیتز نشتاندهنتدة نبتود

درصد از تغییرات متغیتر وابستته بتا متغیرهتای مستتقل و

مشتتتکل خودهمبستتتتگی در الگتتتوی پتتتژوهش استتتت.

کنترلی توجیهشدنی است.

درنهایت ،ضریب تعیین تعدیلشده نیز نشان میدهتد 68
جدول ( )2نتایج برازش الگوی مدیریت سود بر اطمینان بیش از حد مدیریت
Σ

=

متغیرها

ضریب

آماره t

سطح معناداری

رابطه

مقدار ثابت الگو

-0/134

-7/861

0/000

منفی

0/044

7/111

0/000

مثبت

اهرم مالی

0/111

7/418

0/000

مثبت

اندازة شرکت

0/041

4/141

0/000

مثبت

نر بازده داراییها

0/813

3/646

0/000

مثبت

موجودی نقد

-8/071

-1/461

0/000

منفی

جمع حسا های دریافتنی و موجودی کاال

0/814

3/614

0/000

مثبت

بیشاطمینانی مدیریت )

(

آمارة )(F

81/117

ضریب تعیین تعدیلشده

0/68

سطح معناداری آمارة )(F

0/000

آمارة دوربین-واتسون

1/088

نتایج جدول  1نشان میدهد ستطح معنتاداری بترای

میشود ،سطح معناداری محاسبهشده برای متغیر اطمینان

ضریب متغیرهای اهرم مالی ،اندازة شرکت ،نتر بتازده

بیش از حد مدیریت ،کمتتر از ستطح خطتای  1درصتد

داراییها ،نستبت موجتودی نقتد و نستبت حستا هتای

است؛ از اینرو ،میتوان نتیجه گرفتت اطمینتان بتیش از

دریتتافتنی و موجتتودی کتتاال کمتتتر از  1درصتتد استتت؛

حد متدیریتی در متدیریت ستود ،تتأثیر معنتاداری دارد؛

بنتتابراین ضتتریب بتترآوردی متغیرهتتای فتتوق از لحتتاه

بنابراین فرضیۀ پژوهش براساس شاخص بتیشاطمینتانی

آماری معنادار است.

براساس اهرم مالی )

( پذیرفته میشود.

نتایج آزمون برازش الگوی پژوهش براستاس متغیتر

ستتطح معنتتاداری آمتتارة  Fنشتتاندهنتتدة تأییتتد الگتتوی

مستقل بیشاطمینانی متدیریت بتر مبنتای اهترم متالی در

پژوهش در سطح اطمینان  11درصد است .مقدار آمتارة

جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول 3

دوربتتتین واتستتتون نیتتتز نشتتتاندهنتتتدة نبتتتود مشتتتکل

و سطح معناداری بیشاطمینانی متدیریت ،گفتنتی استت

خودهمبستگی است .ضریب تعیین تعدیلشده نیز نشتان

اطمینان بیش از حد مدیریت بر مبنای اهرم متالی ،تتأثیر

میدهد  16درصد تغییترات متغیتر وابستته بتا متغیرهتای

مثبتتی در متتدیریت ستتود مبتنتتی بتتر اقتتالم تعهتتدی دارد.

مستقل و کنترلی توجیهشدنی است.

همانگونتته کتته از نتتتایج منتتدر در جتتدول  3مشتتاهده

تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت در مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی 883 /

جدول ( )3نتایج برازش الگوی مدیریت سود بر اطمینان بیش از حد مدیریت
Σ

=

متغیرها

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

رابطه

مقدار ثابت الگو

-0/108

-7/673

0/000

منفی

بیشاطمینانی مدیریت

0/018

1/164

0/004

مثبت

اهرم مالی

0/104

6/471

0/000

مثبت

اندازة شرکت

0/041

1/787

0/000

مثبت

نر بازده داراییها

0/814

3/171

0/000

مثبت

موجودی نقد

-8/084

-1/138

0/000

منفی

جمع حسا های دریافتنی و موجودی کاال

0/071

1/848

0/031

مثبت

آمارة )(F

80/168

ضریب تعیین تعدیلشده

0/16

سطح معناداری آمارة )(F

0/000

آمارة دوربین-واتسون

1/081

(

)

با توجته بته اینکته ستطح معنتاداری متغیرهتای اهترم

بازده آیندة شرکت دارند .مدیران بیشاطمینتان بتهدلیتل

متتالی ،انتتدازة شتترکت ،نتتر بتتازده دارایتتیهتتا ،نستتبت

اطمینان بیش از حد به عملکرد خود و بتهدلیتل دستتیابی

موجودی نقد و نسبت حسا های دریافتنی و موجتودی

به سودهای بیشتر در دورههای آینده ،به دستکاری ستود

کتتاال کتته کمتتتر از  1درصتتد استتت ،ضتتریب بتترآوردی

با اقالم تعهدی اختیاری ،تمایل بیشتری دارند.

متغیرهای باال از لحاه آماری معنادار است.

برای اندازهگیری بیشاطمینانی مدیریت از دو معیتار
مبتنی بر تصمیمهای سرمایهگذاری و اهرم مالی استتفاده

نتایج و پیشنهادها

شد .از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری نیتز

در پژوهش حاضر با اتکا به مبتانی نظتری پتژوهش-

بهعنوان مبنایی برای محاسبۀ مدیریت سود استفاده شتد.

های پیشین ،تالش شد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار

نتایج پژوهش نشان داد بیشاطمینانی متدیریت براستاس

در مدیریت سود معرفی شود؛ از ایتنرو ،ارتبتاط عامتل

معیار مبتنی بر سرمایهگذاری بهطور معناداری به افزایش

رفتاری بیشاطمینانی مدیریت و مدیریت سود مبتنی بتر

مدیریت سود منجر میشتود .نتتایج دیگتر ،نشتاندهنتدة

اقتتالم تعهتتدی اختیتتاری بررستتی شتتد .اقتتالم تعهتتدی

وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بیشاطمینانی متدیریت

اختیاری ،اقالمی است که مدیریت بر آنها کنترل دارد و

براساس معیار مبتنی بر اهرم مالی و مدیریت سود مبتنتی

آنها را میتواند به تأخیر اندازد و یا حذف کنتد و یتا بته

بر اقالم تعهدی است .بهطور کلی ،این نتایج همراستا بتا

ثبتتتت و شناستتتایی آنهتتتا را ستتترعت ببخشتتتد .متتتدیران

نتتتایج هستتیه و همکتتاران [86]8استتت .آنهتتا در پتتژوهش

بیشاطمینان بهدلیل این باور که آنهتا اطالعتات ویتژهای

خود نشان دادند مدیران بیشاطمینان ،گترایش بیشتتری

در اختیار دارند ،دقت اطالعات خود و بهتبع آن ،ستود-

به مدیریت سود با اقالم تعهتدی اختیتاری دارنتد .دیگتر

ها و جریانهای نقدی آینتدة واحتد تجتاری را بتیش از

نتتتایج ایتتن پتتژوهش نشتتان متتیدهتتد در هتتر دو الگتتوی

حد تخمین متیزننتد و چشتم انتداز مثبتتی از ریستک و

1. Hsieh et al
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پژوهش مبتنی بر اطمینان بیش از حد مدیریت ،بین اهرم
مالی ،اندازة شرکت ،نتر بتازده دارایتیهتا ،موجتودی
نقدی و نسبت حسا هتای دریتافتنی و موجتودی کتاال
بهعنوان متغیرهای کنترلی این پژوهش با متدیریت ستود
مبتنی بر اقالم تعهدی ،ارتباط معنتاداری وجتود دارد .بتا
توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر اراله میشود:
مدیران بیشاطمینان تحت تتأثیر ایتن بتاور کته آنهتا
اطالعات ویژهای در اختیار دارنتد ،معتامالت پرحجمتی
نیز انجام میدهند .مطالعات تجربی نشان میدهتد انجتام
معامالت زیاد و پرحجم ،غالبتا بته عملکترد ضتعیف در
بلندمدت منجر میشود .چنین متدیرانی بایتد بتا بررستی
ستتوابق عملکتتردی ختتود در گذشتتته ،نستتبت بتته انجتتام
معامالت و کستب بتازده متدّنظر اقتدام کننتد .پتژوهش
حاضر با تأکیتد بتر یکتی از مهتمتترین عوامتل متؤثر در
متتدیریت ستتود ،متتیتوانتتد راهنمتتای مناستتبی بتترای
استفادهکنندگان از صورتهای متالی و سترمایهگتذاران
باشد؛ از اینرو ،با توجته بته تتأثیر مثبتت بتیشاطمینتانی
مدیریت در مدیریت سود ،نتیجۀ این پژوهش ،شواهدی
از خطتتتترات بتتتتیشاطمینتتتتانی متتتتدیریت را بتتتترای
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فراهم میکند تا هنگتام
اتخا تصمیم سرمایهگتذاری ختود بته رابطتۀ متغیرهتای
بیشاطمینانی مدیریت و هموارسازی سود توجه کنند.
با توجه بته نتتایج ایتن پتژوهش ،پیشتنهادهایی بترای
انجام پژوهشهای آینده بهشرح زیر اراله میشود:
توصیه میشود از ستایر الگتوهتای کشتف متدیریت
سود موجتود بترای تفکیتک اقتالم تعهتدی اختیتاری از
غیراختیتتاری استتتفاده و ستتپس بتتا نتتتایج ایتتن پتتژوهش
مطابقتتت داده شتتود .همچنتتین پیشتتنهاد متتیشتتود در
پتتژوهشهتتای آینتتده ،رابطتۀ ستتایر متغیرهتتای مبتنتتی بتر
اطمینان بیش از حد مدیریت با انواع الگتوهتای محاستبۀ
مدیریت سود آزموده شود.
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