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چكيده
1

هدف اصلی این تحقيق « بررسی تاثير بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی و محافظه كاري شرطی در بورس
تهران طی سالهاي  1931تا  »1931می باشد .جامعه آماري تحقيق ،كليه شركتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ،شامل تعداد
 215شركت می باشد .روش پژوهش از نوع توصيفی ،همبستگی با رویکرد كاربردي بوده و روش گردآوري اطالعات در بخش مبانی
نظري از روش كتابخانه اي و در بخش آزمون فرضيات از روش اسنادكاوي صورتهاي مالی می باشد .به طور كلی روش آماري مورد
استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسيون چندگانه است .براساس نتایج فرضيه اول تحقيق ،اعتماد بيش از اندازه مدیریتی
بر كيفيت گزارشگر ي مالی تأثير معکوس و معناداري دارد .براساس نتایج فرضيه دوم ،اعتماد بيش از اندازه مدیریتی بر محافظه كاري
شرطی تأثير معکوس و معناداري دارد .براساس نتایج فرضيه سوم تحقيق ،محافظه كاري موجب قوي تر شدن تأثير معکوس بيش
اطمينانی مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی می شود .نتایج مربوط به متغيرهاي كنترلی نشان داد كه اندازه شركت تأثير مستقيم و
معناداري بر كيفيت گزارشگري مالی و محافظه كاري شرطی دارد .همچنين ،نسبت اقالم تعهدي و اهرم مالی تأثير معکوس و
معناداري بر كيفيت گزارشگري مالی و تأثير مستقيم و معناداري بر محافظه كاري شرطی دارند.
واژههاي كليدي :بيش اطمينانی مدیریتی ،محافظه كاري شرطی ،كيفيت گزارشگري مالی.
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 -1مقدمه
جایگاه ارزشمند اطالعات در توسعه اقتصادي و سرمایه
گذاري مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادي است ( حيدري
كرد زنگنه و عالی پور. )1931 ،گزارشهاي مالی یکی از منابع
اطالعاتی در دسترس بازارهاي سرمایه است كه انتظار ميرود
نقش موثري در توسعه سرمایه گذاري و افزایش كارایی آن ایفا
نماید .در این راستا اساتيد ،محققان و اهل حرفه حسابداري به
دنبال افزایش كيفيت گزارشگري مالی به عنوان ابزاري براي
اداي مسئوليت پاسخگویی به نيازهاي جامعه خود بوده اند .به
عنوان مثال بنابر مفاهيم نظري گزارشگري مالی ،هدف
صورتهاي مالی عبارت از ارائه اطالعاتی تلخيص و طبقه بندي
شده درباره وضعيت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیري مالی
واحد تجاري است كه براي طيفی گسترده از استفاده كنندگان
صورتهاي مالی در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
دست یابی به این هدف مستلزم آن است كه اطالعات مزبور در
درجه نخست ،مربوط و قابل اتکا بوده و در درجه دوم قابل فهم
و قابل مقایسه باشد (دكتر احمد مدرس و همکاران. )1930 ،
مدیران شركتها باید در خصوص سياستهاي مختلف شركت
اعم از سياس تهاي سرمایه گذاري ،تامين مالی ،تقسيم سود و
همچنين سياستهاي حسابداري از جمله برآورد در حسابداري،
تصميم گيري كنند .این تصميمات مدیران تحت تاثير عوامل
مختلفی است كه از آن جمله می توان به ویژگيهاي شخصيتی
و رفتاري مدیران اشاره داشت .یکی از ویژگيهاي رفتاري
مدیران ،بيش اطمينانی مدیران است .نتایج پژوهش ها نشان
داده است كه بيش اطمينانی(خوش بينی بيش از حد) مدیران
ميتواند تصميمات مدیران رادر خصوص سياست هاي مختلف
شركت تحت تاثير قرار دهد .لذا انتظار ميرود كه بيش
اطمينانی مدیران كميت و كيفيت اطالعات مالی گزارش شده
شركت ر ا متاثر سازد (تاري وردي و همکاران .)1932 ،مدیران
بيش اطمينان ،تمایل به دست باال گرفتن توانایی خود دارند.
این در حالی است كه ،احتمال و تأثير عوارض جانبی در پروژه-
ها را دست كم میگيرند .این نوع مدیران ممکن است ،تمایل
به كاهش نظارت در حسابرسی داشته باشند (دولمن وهمکاران
.)5112 ،
در پژوهش تاري وردي و همکاران ،از معيارهاي مستقيم
همچون نوسانات سود شركت و یا پایداري سود شركت جهت
اندازه گيري متغير ها استفاده شده و عمدتا كاهش كيفيت
گزارشگري مالی را از دیدگاه كيفيت اقالم تعهدي بررسی نموده
اند ،در حاليکه در این پژوهش از معيارهاي غير مستقيم
(مجازي) نيز ،همچون  Capexجهت محاسبه بيش اطمينانی
مدیریتی و لحاظ نمودن دوره تصدي گري حسابرس شركت
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براي سنجش كيفيت گزارشگري مالی استفاده گردیده
است .افزون بر این ،در این پژوهش ،محافظه كاري شرطی نيز
كه خود معياري از كيفيت گزارشگري مالی است ،به عنوان
متغير وابسته در نظر گرفته شده است .انجام این پژوهش می
تواند پيشنهادات كاربردي براي مدیران مالی شركتها در جهت
اتخاذ تصميمات صحيح مالی در برداشته باشد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
اعتماد بیيش ا انیدا ه میدترتتي :مالمنددیدر و تاتده
( ،)5112مدیران داراي بيش اطمينانی را بده عندوان مددیرانی
تعریف میكنند كه بازدههاي آتی ناشی از پروژههاي شدركت را
بيش از حد برآورد میكنند .هيتدون ( )5115اصدطال خدوش
بين را براي مددیرانی بده كدار مدیبدرد كده بده طدور مدنظم و
سيستماتيک ،سودآوري ناشی از عملکرد شركتهداي خدو را
بيش از حد و سودآوري ناشی از عملکرد شركتهاي ضدعيف را
كمتر از حد برآورد میكنند.
محافظه كاري :باسو ( ،)1330محافظه كاري را بدا ميدزان
واكنش سود نسبت به اخبار بد كه بيشتر از اخبار خدو اسدت،
اندازه گيري می كند .اخبار خو و اخبدار بدد مشخصده هداي
اساسدی بدراي نشدان دادن بدازده سدهام شدركت هسدتند (كده
نمایندگانی براي اخبار اقتصدادي مدی باشدند .).براسداس روش
باسو ،چنانچه عدم تقارن زمدانی بيشدتر باشدد درجده محافظده
كاري شركت بيشتر است.
كيفيت گزارشگري مالي :یک از متداولترین تعریدفهدا
درباره كيفيت گزارشگري مالی ،تعریفی اسدت كده توسدی دي
آنجلو ( ،) 1331ارایه شده است .او كيفيت گزارشدگري مدالی را
اینگونده تعریدف كدرده اسدت " :ارزیدابی (اسدتنباط) بدازار" از
احتمددال ایددن كدده حسددابرس مددوارد تحریفددات بددا اهميددت در
صورتهاي مالی و یا سيستم حسدابداري صداحب كدار را كشدف
كند و تحریف با اهميت كشف شده را گزارش دهد .احتمال این
كه حسدابرس مدوارد تحریفدات بدا اهميدت را كشدف كندد بده
شایسددتگی حسددابرس ،و احتمددال ایددن كدده حسددابرس مددوارد
تحریفات با اهميت كشف شدده را گدزارش كندد ،بده اسدتقالل
حسابرس بستگی دارد.
اهرم مالي :این نسبت رابطه مندابع مدالی مدورد اسدتفاده
واحد تجاري را از لحاظ بدهیها یا حقوق صاحبان سهام تعيين
و ارزیابی میكند و در واقع نحوه تركيب آنها را بررسی مینماید
(آقایی و چاالكی .)1932 ،
نسبت اقالم تعهدي  :اقالم تعهددي اقالمدی هسدتند كده
شامل موارد نقدي در صدورتهاي مدالی نمدی شدوند و مدواردي
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هستند كه می توانند در معرض دستکاري توسی مدیران قدرار
گيرند مانند هزینه استهالک( ،چن.)5111 ،
جرتانات نقدي عملياتي  :فعاليتهاي عمليداتی عبدارت از
فعاليتهاي اصلی مولدد درآمدد عمليداتی واحدد تجداري اسدت .
فعاليتهاي مزبور متضمن توليد و فروش كداال و ارائدده خددمات
است و هزینه ها و درآمدهاي مرتبی بدا آن در تعيدين سدود یدا
زیان عملياتی درصورت سود و زیان منظور میشود .جریانهداي
نقدي ناشی از فعاليتهاي عملياتی اساساً دربرگيرنده جریانهداي
ورودي و خروجی نقدي مرتبی با فعاليتهاي مزبور است .جریان
نقدي عملياتی شامل جریانهاي نقدي ورودي و خروجی ناشدی
از فعاليتهاي عملياتی (فعاليتهاي اصلی و مولد درآمد عملياتی)
و نيدز آن دسددته از جریانهدداي نقدددي اسددت كدده ماهيتداً بطددور
مستقيم قابل ارتباط با سایر طبقات جریانهداي نقددي صدورت
جریان وجوه نقد نباشد (رسائيان.)1935 ،
ادبيات موضوعی كه به بررسدی بديش اطميندانی مددیریت
پرداخته اند ،تاثيرات آن را بر محافظه كداري حسدابداري ،حدق
الزحمه حسابرسی ،هموارسازي سود ،كيفيدت اقدالم تعهددي و
همچنين سياست هاي هزینه سرمایه ،بررسی كرده اند.
فروغی و فال ( ،)1939در تحقيقی به بررسی ارتباط بيش
اطمينانی بر محافظه كاري شرطی و غيرشرطی پرداختند .نتایج
تحقيق آنان نشان داد وجود بيش اطمينانی در رفتار مدیران،
موجب كاهش محافظه كاري شرطی و غيرشرطی در
گزارشگري حسابرسی می شود.
رامشه و مالنظري ( ،)1939در پژوهشی به بررسی رابطه
بين محافظه كاري و بيش اطمينانی مدیریتی پرداختند .نتایج
تحقيق نشان داد محافظه كاري با بيش اطمينانی ارتباط
معکوس و معناداري دارد.
حساس یگانه وهمکاران ( ،)1931در تحقيقی به بررسی
تأثير بيش اطمينانی مدیریت بر حق الزحمة حسابرسی
پرداختند .این تحقيق بيان می كند كه بيش اطمينانی یا
اعتماد بيش از حد به خود ،می تواند اعتقاد بی اساس دربارۀ
توانایيهاي شناختی ،قضاوتها و استدالل شهودي فرد تعریف
شود .لذا از آنجایيکه مدیران بيش اطمينان به فرایند گزارشگري
مالی شركت اطمينان دارند ،تالش می كنند از طریق مذاكره،
دامنة رسيدگی هاي حسابرسی را كم كنند و حق الزحمة
كمتري پرداخت كنند.
بلو و همکاران ( ،)1931در پژوهشی به بررسی تاثير بيش
اطمينانی مدیریت بر هموار سازي سود پرداخته اند .طبق
مبانی نظري پژوهش آنها ،هموارسازي سود به طور قابل
مالحظه اي تحت تاثير انتظارات در مورد سودهاي آینده است
و مدیران بيش اطمينان در نتيجه این تفکر كه اطالعات ویژه

اي در اختيار آنهاست كه دیگران از آنها محروم هستند ،سودها
و جریانات نقدي آتی را بيش از حد تخمين ميزنند.
تاري وردي و همکاران ( ،)1932در بررسی تاثير بيش
اطمينانی مدیریت بر گزارشگري مالی ،نشان دادند كه بيش
اطمينانی مدیریت منجر به افزایش خطاي برآورد اقالم تعهدي
و در نتيجه كاهش كيفيت اقالم تعهدي و همچنين افزایش
هموار سازي سود می شود.
فانگ و همکاران ( ،)5115نشان دادند ،حق الزحمة
حسابرسی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخا حسابرس
مستقل محسو ميشود و از سوي دیگر بيش اطمينانی مدیران
رابطه اي منفی با حق الزحمة حسابرسی دارد.
بن دیوید و همکاران ( ،)5119نشان دادند كه شركت با
مدیران مغرورتر ،هزینههاي سرمایه بزرگتري نسبت به سایر
شركتها دارند.
دوئلمن و همکاران ( ،)5112در پژوهشی به بررسی نقش
بيش اطمينانی مدیریتی بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند.
بر اساس نتایج این پژوهش ،مدیران مغرور به اندازۀ مدیران
دیگر براي خدمات حرفه اي حسابرسان ارزشی قائل نمی شوند
و به دليل اعتماد كاذبی كه به گزارشگري مالی شركتشان دارند،
به دنبال راهکاري براي كم كردن حق الزحمة حسابرسی و در
نتيجه كاهش خدمات حسابرسی هستند.
احمد و دوئلمن ( ،)5111در پژوهش دیگري كه به بررسی
نقش بيش اطمينانی مدیریتی بر محافظه كاري شرطی
پرداخته شد ،نشان دادند كه یک رابطه منفی بين بيش
اطمينانی مدیریتی با محافظه كاري شرطی وجود دارد و
نظارت خارجی این اثر منفی را كاهش نخواهد داد.
 -3فرضيههاي پژوهش
 )1اعتماد بيش از اندازه مدیریتی بر كيفيدت گزارشدگري
مالی در شركتهاي پذیرفته شده در بورس تهران تدأثير
معناداري دارد.
 )5اعتمداد بديش از انددازه مدددیریتی بدر محافظده كدداري
شرطی در شركتهاي پذیرفتده شدده در بدورس تهدران
تأثير معناداري دارد.
 )9محافظه كاري شرطی ،بر ارتباط بين دو متغير اعتمداد
بيش از اندازه مدیریتی و كيفيت گزارشدگري مدالی در
شددركتهاي پذیرفتدده شددده در بددورس تهددران تددأثير
معناداري دارد.
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 -4روش شناسي پژوهش
روش پژوهش از نوع توصيفی ،همبستگی با رویکرد
كاربردي است .روش گرد آوري اطالعات در بخش مبانی نظري،
روش كتابخانه اي ودر بخش آزمون فرضيات ،اسنادكاوي
صورتهاي مالی با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین می باشد و

تجزیه وتحليل نهایی اطالعات به كمک نسخه هشتم نرم افزار
 EVIEWSانجام گرفته كه شامل تحليل توصيفی آزمون نرمال
بودن ) ،(K-Sتحليل همبستگی و تحليل رگرسيون چندگانه
می باشد.

بيش اطمينانی مدیریتی

كيفيت گزارشگري مالی
محافظه كاري شرطی

محافظه
کاری
حسابداری

اهرم مالی
اندازه شركت
نسبت اقالم تعهدي
نسبت جریانات نقدي عملياتی

نمودار  - 1مدل مفهومي تحقيق

در این پژوهش در فرضيه اول و دوم ،اعتماد بيش از اندازه
مدیریتی به عنوان متغير مستقل و محافظه كاري شرطی و
كيفيت گزارشگري مالی به عنوان متغيرهاي وابسته و در
فرضيه سوم محافظه كاري شرطی و اعتماد بيش از اندازه
مدیریتی به عنوان متغير مستقل و كيفيت گزارشگري مالی به
عنوان متغير وابسته می باشد .اهرم مالی ،اندازه شركت  ،نسبت
اقالم تعهدي و نسبت جریانات نقدي عملياتی به عنوان
متغيرهاي كنترل می باشند.

جامعه آماري تحقيق ،كليه شركتهاي پذیرفته شده در
بورس تهران ،شامل تعداد  215شركت می باشد كه با استفاده
از روش نمونهبرداري حذف سيستماتيک (غربالگري) ،از جامعه-
ي آماري مورد نظر ،با توجه به شرایی و محدودیتهاي جدول
شماره  ،1تعداد  115شركت به عنوان نمونه مورد مطالعه،
انتخا شده است.

جدول  -1تعيين حجم نمونه آماري
ردتف

شراتط

تعداد حذف
ا نمونه

باقيمانده

1

براي انتخا نمونه همگن ،شركتها باید قبل از سال  1931در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از
ابتداي سال  1931سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد.

111

115

5

به منظور انتخا شركتهاي فعال ،معامالت این شركتها در طول سالهاي  1931الی  1931در
بورس بيش از سه ماه دچار وقفه نشده باشد

153

531

9

به لحاظ افزایش قابليت مقایسه ،دوره مالی شركتها منتهی به اسفند ماه باشد.

23

551

1

بين سالهاي  1931الی  1931تغيير فعاليت یا تغيير سال مالی نداشته باشند.

02

121

2

دستيابی به اطالعات مورد نياز شركتها ،مقدور باشد.

93

115
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اندا ه شركت

اعتماد بيش ا اندا ه مدترتتي
براساس تحقيق رامشه و مالنظري ( )1939جهت محاسبه
بيش اطمينانی از شاخص ( )capexكه یک شاخص مجازي
است استفاده می شود .اگر مخارج سرمایه اي در یک دوره
معين تقسيم بر كل دارایيهاي ابتداي دوره ،بزرگتر از سطح
ميانه آن براي صنعت مربوطه در آن سال باشد ،برابر یک و در
غير این صورت بر ابر صفر می باشد .این شاخص بر مبناي یافته
بن دیوید و همکاران ( )5111و مالمندیر و تاته ( )5112می
باشد كه نشان دادند در شركتهایی با مدیریت بيش اطمينان،
مخارج سرمایه اي باالتر است.
محافظه كاري
محافظه كاري شرطی با استفاده از مدل رگرسيون باسو
( )1330اندازه گير ي می شود .تفاوت بهنگام سازي بين اخبار
خو و اخبار بد ،بوسيله ي  α9در معادله رگرسيون زیر دنبال
می شود:
)(1
EPS j,t = α1 + α1 R j,t + α5 DUM j,t + α9 R*DUM j,t + ε j,t

 = EPS j,tتغييرات در سود خالص شركت تقسيم بر جمع كدل
دارایی ها.
 = R j,tاندازه شركت كه از طریق لگاریتم طبيعی جمع دارایدی
ها محاسبه می شود.
 = DUM j,tاخبار بد كه متغير دامی است ،در صورتی كه بازده
شركت منفی باشد ،عدد یک ،در غير این صورت عدد صفر می
باشد .در مدل فوق  α9بيانگر ميزان محافظه كاري خواهد بود.
كيفيت گزارشگري مالي
در این پژوهش كيفيت گزارشگري مالی از طریق محاسبه
دوره تصدي گري حسابرس شركت سنجيده می شود .هرچه
دوره تصدي گري حسابرس باالتر باشد ،كيفيت گزارشگري
مالی باالتر می باشد (حساس یگانه و همکاران.)1930 ،
اهرم مالي
در این پژوهش ،براي اندازهگيري اهرم مالی شركت از
تقسيم ارزش دفتري بدهيهاي بلند مدت بر كل داراییهاي
شركت استفاده میشود (جندقی.)1933 ،
FL=BV / TOTAL ASSETS

اندازه شركت از طرق مختلفی از جمله ارزش دارایيهاي
شركت محاسبه میشود كه در این پژوهش از طریق دارایيها
محاسبه شده است .یعنی لگاریتم نپري كل دارایيها به عنوان
معيار سنجش اندازه شركت میباشد (نورانی .)1932
(كل دارایيها) =logاندازه شركت
نسبت اقالم تعهدي
كل اقالم تعهدي از تفاوت ميان سود قبل از اقالم
غيرمترقبه و جریانهاي نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتی بدست
می آید .كل اقالم تعهدي تقسيم بر كل دارایيها نشانگر نسبت
اقالم تعهدي می باشد (حساس یگانه و همکاران .)1930
جرتانات نقدي عملياتي
براي محاسبه جریان نقدي عملياتی از فرمول زیر استفاده
میشود :
CFO = NI + NCC + ∆WC

 : NIسود خالص،
 : NCCهزینه هاي غيرنقدي كه می بایست به سود خالص
اضافه شود ،زیرا این نوع هزینه ها موجب كاهش سود خالص
شده اما از بابت آن وجهی خارج نشده است مانند استهالک و
 : ∆WCسرمایه در گردش ميباشد (ریکاردو.)5115 ،
 -5تجزته و تحليل داده ها و آ مون فرضيه ها
خالصه وضعيت آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي مدل پس از
غربالگري و حذف داده هاي پرت ،به شر جدول  5ارائه شده
است.
با توجه به داده هاي جدول  ،5ميانگين كيفيت
گزارشگري مالی و محافظه كاري شرطی شركتهاي نمونه به
ترتيب برابر  0و  1/1239بوده و كمترین و بيشترین مقدار آن
به ترتيب برابر با ( )13 ،9و ( 1/1051و  )1/3339میباشد.
بررسی ميزان چولگی و كشيدگی این متغير كه بایستی به
ترتيب  1و  9باشد تا متغير داراي توزیع نرمال باشد ،نشان
می دهد كه این متغير داراي توزیع نرمال نيست .با توجه به
نگاره آماره توصيفی متغيرهاي تحقيق ،باالترین ميانگين مربوط
به متغير اندازه شركت و كمترین ميانگين مربوط متغير اهرم
مالی شركت می باشد .باالترین انحراف معيار مربوط به متغير
بيش اطمينانی مدیریتی و كمترین انحراف معيار مربوط به
متغير كيفيت گزارشگري مالی می باشد.

ارزش دفتري بدهيهاي بلند مدت =BV
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كاري شرطی دارند .نسبت اقدالم تعهددي و اهدرم مدالی تدأثير
معکوس و معناداري بر كيفيت گزارشگري مالی و تأثير مستقيم
و معناداري بر محافظه كاري شرطی دارند.

 -1-5بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش
براساس نتایج حاصل از آماره پيرسون(جدول  ،)9اعتماد بديش
از اندازه مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی و محافظده كداري
شرطی تأثير معکوس و معناداري دارد .همچنين اندازه شدركت
تأثير مستقيم و معناداري بر كيفيت گزارشگري مالی و محافظه

جدول  -2آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
انحراف

كمترتن

بيشترتن

تعداد

معيار

مقدار

مقدار

بيش اطمينانی مدیریتی

211

1/9191

1/1331

1

1

1/131

كيفيت گزارشگري مالی

211

0

1/1113

9

13

5/239

محافظه كاري شرطی

211

1/1239

1/5013

1/1051

1/3339

-5/119

9/113

اهرم مالی

211

1/5121

1/1525

1/1125

1/1313

-1/119

-1/515

اندازه شركت
نسبت اقالم تعهدي

211
211

15/1513
1/2291

1/1291
1/5111

3/2110
1/1091

10/5312
1/0139

-1/115
1/559

-1/511
1/111

نسبت جریانات نقدي عملياتی

211

1/2351

1/1911

1/9911

1/1135

5/990

15/105

متغير

ميانگين

مشاهدات

چولگي

كشيدگي
-1/301
0/100

جدول  -3آ مون همبستگي پيرسون
متغير
بيش اطمينانی
مدیریتی
كيفيت گزارشگري
مالی
محافظه كاري شرطی

بيش اطميناني
مدترتتي
1

كيفيت
گزارشگري
مالي

محافظه كاري
شرطي

اهرم مالي

اندا ه شركت

عملياتي

-1/593

-1/111

1/115

1/995

1/111

1/530

)Sig(003

)Sig(008

)Sig(118

)Sig(199

)Sig(083

)Sig(092

1/239

-1/153

1/110

-1/119

1/103

)Sig(225

)Sig(003

)Sig(015

)Sig(034

)Sig(194

1

1

اهرم مالی

1/593

1/103

1/913

1/133

)Sig(003

)Sig(001

)Sig(016

)Sig(293

1

اندازه شركت

1/211

1/111

1/121

)Sig(229

)Sig(042

)Sig(281

1

نسبت اقالم تعهدي

1/511

1/155

)Sig(095

)Sig(213

1

نسبت جریانات نقدي
عملياتی

1/912
)Sig(061

1

فرضيات این پژوهش با استفاده از مدلهاي زیر به صورت
دادههاي پانل برآورد میشوند و در صورتی كه ضریب متغيرها
391

اقالم تعهدي

جرتانات نقدي

در سطح اطمينان  %32معنی دار باشد مورد تأیيد قرار خواهند
گرفت.
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()5
AQ i,t   0  1OCi,t  2FLi,t  3SIZEi,t
 4 ACCi,t  5CFOi,t  εi,t

()9
CONSi,t  0  1OCi,t  2FLi,t  3SIZEi,t
 4 ACCi,t  5CFOi,t  εi,t

()1
AQ i,t  0  1OCi,t  2CONSi,t  3FLi,t
 4SIZEi,t  5 ACCi,t  6CFO  εi,t

H 0 : 1  0

H1 : 1  0

 = OCبيش اطمينانی مدیریتی
 =CONSمحافظه كاري شرطی
 = AQكيفيت گزارشگري مالی
 =Sizeاندازه شركت
 = Flاهرم مالی
 =ACCنسبت اقالم تعهدي
 =CFOنسبت جریانات نقدي عملياتی
براي این كه بتوان مشخص نمود كه آیا استفاده از روش
دادههاي پانل در برآورد مدل موردنظر كارآمد خواهد بود یا نه،
از آزمون چاو و به منظور اینکه مشخص گردد كدام روش
(اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است از
آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج حاصل از این آزمونها در
جدول  1الی  1ارائه شده است.
 -2-5نتاتج حاصل ا آ مون چاو و هاسمن
با توجه به نتایج آزمون چاو ،چون براي هر سه مدل؛
 Valueآنها كمتر از ( )1/12می باشد ،بيانگر این است كه
میتوان از روش دادههاي پانل استفاده نمود .همچنين با توجه
به نتایج آزمون هاسمن ،چون براي هر سه مدل  P-Valueآنها
كمتر از  1/12میباشد ،الزم است مدلها با استفاده از روش
اثرات ثابت برآورد شود.
براي سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسيون
كالسيک الزم است عالوه بر بررسی عدم وجود همخطی بين
متغيرهاي مستقل وارد شده در مدل ،آزمونهایی در ارتباط با
نرمال بودن باقيماندهها ،همسانی واریانسها ،استقالل
باقيماندهها و عدم وجود خطاي تصریح مدل (خطی بودن مدل)
نيز انجام شود .براي آزمون نرمال بودن جمالت خطا از
آزمونهاي مختلفی میتوان استفاده كرد .یکی از این آزمونها،
آزمون جاركيو -برا میباشد كه در این پژوهش نيز از این
P-

آزمون استفاده شده است .نتایج آزمون جاركيو -برا ،حاكی از
این است كه باقيماندههاي حاصل از برآورد مدل پژوهش در
سطح اطمينان  %32از توزیع نرمال برخوردار هستند ،بهطوري
كه احتمال مربوط به این آزمون براي هر سه مدل ،بزرگتر از
 1/12میباشد كه نشان از نرمال بودن توزیع باقيماندههاي
حاصل از برآورد مدل پژوهش می باشد .یکی دیگر از مفروضات
آماري رگرسيون كالسيک همسانی واریانس باقيماندهها
میباشد .در صورتی كه واریانسها ناهمسان باشند برآورد
كننده خطی نااریب بوده و كمترین واریانس را نخواهد داشت.
در این مطالعه براي بررسی همسانی واریانسها از آزمون برش
پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهميت هر سه مدل
كه كوچکتر از  1/12میباشد ،فرضيه صفر مبنی بر وجود
همسانی واریانس رد شده و میتوان گفت مدلها داراي مشکل
ناهمسانی واریانس میباشند .در این مطالعه براي رفع این
مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعميم یافته
( )GLSاستفاده شده است .همچنين در این مطالعه براي
آزمون همبسته نبودن باقيماندهها كه یکی از مفروضات تجزیه
و تحليل و تحليل رگرسيون میباشد و خود همبستگی ناميده
می شود از آزمون دوربين واتسون ( )D-Wاستفاده شده است.
با توجه به نتایج اوليه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربين واتسون
براي هر سه مدل بين  1/2و  5/2میباشد كه میتوان نتيجه
گرفت باقيماندهها مستقل از هم میباشند .عالوه بر این ،براي
آزمون این كه مدلها داراي رابطه خطی است و اینکه آیا مدلهاي
موردنظر پژوهش از نظر رابطه خطی بودن و یا غير خطی بودن
درست تبيين شده است یا خير از آزمون رمزي استفاده گردیده
است .با توجه به این كه سطح اهميت آزمون رمزي براي هر
سه مدل بزرگتر از  1/12میباشد ،بنابراین فرضيه صفر این
آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیيد شده و مدلها داراي
خطاي تصریح نمیباشد .خالصه نتایج آزمونهاي فوق در
جداول  3، 0و  3ارائه شده است.
با توجه به نتایج حاصل از آزمونهاي چاو و هاسمن و
همچنين نتایج آزمون مفروضات آماري رگرسيون كالسيک،
مدلهاي پژوهش با استفاده از روش دادههاي پانل و بهصورت
اثرات ثابت برآورد میشود .نتایج آزمون فرضيه ها در جداول
 11 ،11و  15ارائه شده است.
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جدول  -4نتاتج آ مون چاو و هاسمن مدل ()1
آ مون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آ ادي

P-Value

چاو

211

F

9/1395

2

1/1531

هاسمن

211



9/1012

2

1/1931

2

جدول  -5نتاتج آ مون چاو و هاسمن مدل ()2
آ مون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آ ادي

P-Value

چاو

211

هاسمن

211

F
2

9/991

2

1/111

9/131

2

1/1135

آ مون

جدول  -6نتاتج آ مون چاو و هاسمن مدل ()3
تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آ ادي

P-Value

چاو

211

F

9/231

1

1/1112

هاسمن

211



9/339

1

1/1111

2

جدول  -7نتاتج آ مونهاي مربوط به مفروضات آماري مدل 1
آماره Jarque-Bera

2
1/9192

آماره Breusch-Pagan

P  Value

1/9115

F
1/1312

آماره Durbin-Watson

P  Value

D

1/1915

5/15

آماره Ramsey

F
9/1055

P  Value
1/1593

جدول  -8نتاتج آ مونهاي مربوط به مفروضات آماري مدل 2
آماره Jarque-Bera

2
1/1311

آماره Breusch-Pagan

P  Value

1/1135

F
1/391

آماره Durbin-Watson

P  Value

D

1/1155

5/53

آماره Ramsey

F
9/119

P  Value

1/130

جدول  -9نتاتج آ مونهاي مربوط به مفروضات آماري مدل 3
آماره Jarque-Bera

2

P  Value

1/2501

1/1391

آماره Breusch-Pagan

F
1/1119

P  Value

D

1/1512

5/10

 -3-5نتاتج آ مون فرضيه اول پژوهش
براساس جددول  ،11مددل بدرازش شدده فرضديه اول پدژوهش
بصورت زیر می باشد:
AQ i,t  7.6784  2.1042OCi,t  3.0286FL i,t
 3.3801SIZEi,t  0.7383ACCi,t  εi,t

در بررسی معنیداري ضرایب با توجه به نتایج ارائه شده
در جدول ،11از آنجایی احتمال آماره  tبراي ضریب متغير
بيش اطمينانی مدیریتی ،كوچکتر از  1/12میباشد
( ،) 1/1511در نتيجه تأثير بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت
گزارشگري مالی در سطح اطمينان  32درصد مورد تأیيد قرار
022

آماره Durbin-Watson

آماره Ramsey

F
9/0091

P  Value

1/0351

میگيرد ،لذا فرضيه اول تحقيق پذیرفته شده و با اطمينان 32
درصد میتوان گفت بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت
گزارشگري مالی تأثير معناداري دارد .منفی بودن ضریب این
متغير ( )-5/1115حاكی از وجود تأثير معکوس بيش اطمينانی
مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی میباشد ،بهطوري كه با
افزایش  1واحدي بيش اطمينانی مدیریتی ،كيفيت گزارشگري
مالی نيز به ميزان  5/1115واحد كاهش مییابد .بنابراین با
توجه به تجزیه و تحليلهاي صورت گرفته در ارتباط با تایيد
فرضيه اول پژوهش میتوان نتيجه گرفت كه بيش اطمينانی
مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی تأثير معکوس و معناداري
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شده درجدول  ،11از آن جدایی احتمدال آمداره  tبدراي ضدریب
متغير بيش اطمينانی مدیریتی كوچکتر از  1/12مدیباشدد ،در
نتيجه تأثير متغير بيش اطمينانی مدیریتی بدر محافظده كداري
شرطی در سطح اطمينان  32درصد مورد تأیيد قرار میگيدرد.
منفی بودن ضدرایب ایدن متغيدر ( ) -9/2135حداكی از تدأثير
معکوس متغير بديش اطميندانی مددیریتی بدر محافظده كداري
شرطی میباشدد ،بده طدوري كده بدا افدزایش  1واحددي بديش
اطمينانی مدیریتی ،محافظه كاري شرطی نيدز بده ترتيدب بده
ميزان ( )9/2135واحد كاهش مییابد.در بررسی معنیدار بودن
كل مدل با توجه به این كده مقددار احتمدال آمداره  Fاز 1/12
كوچک تر میباشد ( )1/1111با اطمينان  %32معندیدار بدودن
كل مدل تایيد میشود .ضریب تعيين مدل نيز گویاي آن است
كه  15/30درصد از نوسانات محافظده كداري شدرطی توسدی
متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين میگردد.

دارد .در بررسی معنی دار بودن كل مدل با توجه به این كه
مقدار احتمال آماره  Fاز  1/12كوچکتر میباشد ( )1/1133با
اطمينان  %32معنیدار بودن كل مدل تایيد میشود .ضریب
تعيين مدل نيز گویاي آن است كه  93/51درصد از نوسانات
كيفيت گزارشگري مالی توسی متغيرهاي وارد شده در مدل
تبيين میگردد.
 -4-5نتاتج آ مون فرضيه دوم پژوهش
براساس جدول  ،11مددل بدرازش شدده فرضديه دوم پدژوهش
بصورت زیر می باشد:
CONSi,t  4.1204  3.5482OCi,t  0.7383FLi,t
 3.0286SIZEi,t  1.9217ACCi,t  εi,t

این فرضيه با استفاده از مدل ذكر شده بصورت دادههداي پاندل
برآورد گردید .در بررسی معنیداري ضرایب با توجه نتایج ارائده

جدول : 11نتاتج آ مون فرضيه اول تحقيق با استفاده ا روش اثرات ثابت
ضرتب

متغير

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

0/1031

5/1131

1/1139

-

بيش اطمينانی مدیریتی

-5/1115

-5/5133

1/1511

معکوس

اندازه شركت

9/9311

5/9131

1/1111

مستقيم

اهرم مالی

-9/1531

-5/1131

1/1909

معکوس

نسبت اقالم تعهدي
نسبت جریانات نقدي عملياتی

-1/0939
-1/3510

-5/3931
-1/9501

1/1111
1/223

معکوس
عدم رابطه
1/9351

ضریب تعيين مدل

1/1399
()1/1133

آماره F

( ) P  Value

جدول  : 11نتاتج آ مون فرضيه دوم تحقيق با استفاده ا روش اثرات ثابت
ضرتب

متغير

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

1/1511

5/2391

1/1111

-

بيش اطمينانی مدیریتی

-9/2135

-9/1151

1/1901

معکوس

اندازه شركت

9/1531

9/5311

1/1111

مستقيم

اهرم مالی

-1/0939

-5/5309

1/1102

معکوس

نسبت اقالم تعهدي

-1/3510

-5/5113

1/1119

معکوس

1/1321
ضریب تعيين مدل

1/1321

1/9531

عدم رابطه
1/1530

نسبت جریانات نقدي عملياتی

آماره F

( ) P  Value

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

1/9123
()1/1111
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 -5-5نتاتج آ مون فرضيه سوم پژوهش
براساس جدول  ،15مدل بدرازش شدده فرضديه سدوم پدژوهش
بصورت زیر می باشد:
AQ i,t  3.2186  3.8961OCi,t  1.2747CONSi,t  0.8194FLi,t
 1.1179SIZEi,t  1.4260ACCi,t  εi,t

در بررسی معنیداري ضرایب با توجه به نتای ج ارائه شده در
جدول  ،15از آنجایيکه احتمال آماره  tبراي ضریب متغيرهاي
بيش اطمينانی مدیریتی و محافظه كاري شرطی كوچکتر از
 1/12میباشد ،در نتيجه تأثير متغيرهاي بيش اطمينانی
مدیریتی و محافظه كاري شرطی بر كيفيت گزارشگري مالی در
سطح اطمينان  32درصد مورد تأیيد قرار میگيرد .منفی بودن
ضریب متغير بيش اطمينانی مدیریتی ( )-9/331حاكی از تأثير
معکوس متغير بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت گزارشگري
مالی میباشد ،به طوریکه با افزایش  1واحدي بيش اطمينانی
مدیریتی ،كيفيت گزارشگري مالی نيز به ميزان ( )9/331واحد
كاهش مییابد .منفی بودن ضریب متغير محافظه كاري شرطی
( )-1/501حاكی از تأثير معکوس متغير محافظه كاري شرطی
بر كيفيت گزارشگري مالی میباشد ،به طوریکه با افزایش 1
واحدي محافظه كاري شرطی ،كيفيت گزارشگري مالی به
ميزان ( )1/501واحد كاهش مییابد.
با توجه به مقایسه ضریب متغير بيش اطمينانی مدیریتی
در جدول  11با جدول  ، 15چون قدر مطلق ضریب بيش

اطمينانی مدیریتی در جدول  )- 9/331( ، 15بزرگتر از قدر
مطلق ضریب بيش اطمينانی مدیریتی در جدول ، 11
( )-5/1115می باشد ،می توان فرضيه سوم را تأیيد كرد و
نتيجه گرفت كه محافظه كاري شرطی موجب تقویت اثر
معکوس بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت گزارشگري مالی
می شود .در بررسی معنی دار بودن كل مدل با توجه به اینکه
مقدار احتمال آماره  Fاز  1/12كوچکتر میباشد (،)1/1121
با اطمينان  %32معنیدار بودن كل مدل تایيد میشود .ضریب
تعيين مدل نيز گویاي آن است كه  11/15درصد از نوسانات
كيفيت گزارشگري مالی توسی متغيرهاي وارد شده در مدل
تبيين میگردد.
در بررسی معنی داري ضرایب در جداول فدوق ،از آنجدایی
احتمال آماره  tبراي ضرائب متغيرهاي اندازه شركت ،اهرم مالی
و نسبت اقالم تعهدي كوچکتدر از  1/12مدیباشدد ،در نتيجده
متغيير هاي مزبور در سطح اطمينان  32درصد تأثير معناداري
بر كيفيت گزارشدگري مدالی و محافظده كداري شدرطی دارندد.
مثبت بودن ضریب متغير اندازه شركت حداكی از تدأثير مثبدت
اند ازه شركت بدر كيفيدت گزارشدگري مدالی و محافظده كداري
شرطی میباشد ،و منفی بودن ضریب متغيرهداي نسدبت اقدالم
تعهدي و اهرم مالی ،حاكی از وجود تأثير معکوس نسبت اقدالم
تعهدي و اهرم مالی بر كيفيت گزارشدگري مدالی شدركتها مدی
باشد

جدول  -12نتاتج آ مون فرضيه سوم تحقيق با استفاده ا روش اثرات ثابت
ضرتب

آماره t

P-Value

رابطه

متغير
جزء ثابت

9/5131

5/1112

1/1111

-

بيش اطمينانی مدیریتی

-9/3311

-5/9101

1/1101

معکوس

محافظه كاري شرطی

-1/5010

-5/2115

1/1112

معکوس

اندازه شركت
اهرم مالی

1/1103
-1/3131

5/1123
-9/1131

1/1119
1/1991

مستقيم
معکوس

نسبت اقالم تعهدي

-1/1511

-5/1309

1/1101

معکوس

نسبت جریانات نقدي عملياتی

1/9933

1/1009

1/3991

عدم رابطه

ضریب تعيين مدل

1/1115

آماره F
( ) P  Value

1/3121
()1/1121

 -6نتيجه گيري و بحث
در پژوهش حاضر با اتکا به ادبيات نظري پيشين تالش
شده تا تاثير بيش اطمينانی مدیریتی كه یکی از حوزه هاي
اصلی رشته علمی مالی رفتاري است بر كيفيت گزارشگري
مالی بررسی شود.
020

نتایج فرض اول این پژوهش نشان داده است كه مدیران با
اعتماد به نفس كاذ در نتيجه این باور كه آنها اطالعات ویژه
اي در اختيار دارند كه دیگران فاقد آن هستند ،به آینده شركت
زیادي اميدوار بوده و این خصيصه موجب می گردد اثر برخی
عوامل مانند تورم ،نرخ ارز ،تحریم ها و انواع دیگر ریسکهایی
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كه عملکرد شركت را تحت تأثير قرار می دهند نادیده بگيرند،
لذا در این وضعيت به علت در نظر نگرفتن برخی عوامل پيش
بينی نشده ،موجبات كاهش دقت پيش بينی سود شركت
فراهم و عملکرد مالی شركت كاهش می یابد .افزون بر این،
كاهش سودآوري و عملکرد مالی شركت می تواند مشوقی براي
وقوع مدیریت سود در گزارشگري مالی شود و برخی مدیران
بعلت تمایل به آرامش و جلوه دادن وضعيت خو براي شركت،
اقدام به دستکاري و مدیریت سود نمایند كه این امر كيفيت
گزارشگري مالی را كاهش می دهد .این نتایج مشابه یافته هاي
پژوهش حساس یگانه و همکاران ( ،)1931بلو و همکاران
( ،)1931تاري وردي و همکاران ( )1932و دوئلمن و همکاران
( )5112می باشد.
نتایج فرضيه دوم تحقيق ،به این مهم اشاره دارد كه از
آنجایی كه مبناي عمده پيش بينی سود توسی مدیران ،اقالم
تعهدي صورتهاي مالی می باشد ،اعتماد به نفس زیادي و غرور
مدیران موجب ميگردد ،به علت تمایل آنان به آرامش و جلوه
دادن وضعيت خو براي شركت ،اقدام به دستکاري و مدیریت
سود نمایند كه این امر محافظه كاري در صورتهاي مالی را
كاهش می دهد .مدیران بيش اطمينان احتمال بيشتري براي
دستيابی به سودهاي باالتر در دوره هاي آین ده قائل هستند و
بدین سبب ،تمایل بيشتري به بهره گرفتن از سودهاي دوره
هاي آتی جهت افزایش دادن سودهاي دوره جاري دارند و این
بدان معنی است كه مدیران بيش اطمينان تمایل بيشتري براي
گزارش سودهاي باالتر نسبت به سایر مدیران دارند و این
موضوع خالف محافظه كاري در حسابداري است .این نتایج
مشابه یافته هاي پژوهش رامشه و مال نظري ( ،)1939فروغی و
فال ( )1939و احمد و دوئلمن ( )5111می باشد.
نتایج فرضيه سوم تحقيق ،به این مهم اشاره دارد كه
خصلت محافظه كاري در مدیران بيش اطمينان سبب كاهش
قابل توجه كيفيت گزارشگري مالی می شود ،بنابراین پژوهش
حاضر می تواند شواهدي از خطرات محافظه كاري و بيش
اطمينانی مدیریتی براي استفاده كنندگان صورتهاي مالی از
جمله سرمایه گذاران و اعتباردهندكان برون سازمانی فراهم
آورد.
نتایج مربوط به متغيرهاي كنترلی نشان داد ،شركتهایی كه
اندازه بزرگتري دارند و یا به عبارتی دیگر ميزان دارایيهاي
زیادي دارند ،با در اختيار داشتن منابع مالی كافی ،مدیران
متخصص و با تجربه تري در اداره امور شركت به خدمت می
گيرند كه این مدیران به دليل نداشتن اعتماد بيش از اندازه به
توانایی هاي شخصی ،سعی ميکنند از طریق برقراري سيستم
هاي نظارتی از جمله كميته هاي حسابرسی ،نظارت مستمري

بر گزارشهاي مالی داشته و عالوه بر افزایش كيفيت گزارشگري
مالی ،تصميمات صحيح تري نيز اتخاذ نمایند .همچنين یکی
دیگر از نتایج این پژوهش این است كه شركتهایی كه نسبت
اقالم تعهدي باالتري دارند احتمال مدیریت و دستکاري سود
د ر آنها بيشتر است زیرا مدیران می توانند با دستکاري در اقالم
تعهدي صورتهاي مالی ،در گزارش سود شركت تغييراتی ایجاد
نمایند كه این امر موجب كاهش كيفيت گزارشگري مالی می
گردد .افزون بر این ،شركتهایی كه اهرم مالی باالتري دارند
بيشتر در معرض ورشکستگی می باشند .به همين دليل با
محدودیت مالی مواجه هستند و نمی توانند از فرصتهاي رشد و
سرمایه گذاري استفاده كنند و مجبورند منابع مالی شركت را
صرف بازپرداخت بدهيها نمایند .این امر موجب كاهش عملکرد
شركت می شود ،در نتيجه كاهش سودآوري می تواند مدیران
را وادار به مدیریت سود ،دستکاري در گزارشگري مالی و سعی
در خو جلوه دادن عملکرد مالی شركت نماید كه این امر
كيفيت گزارشگري مالی را كاهش می دهد.
این تحقيق با توجه به شواهد حاصل از مطالعه و نتایج
حاصل از آزمون فرضيهها ،پيشنهادهایی براي سهامداران و
مدیران ارشد شركتها به شر زیر دارد:
براساس نتایج فرضيه اول ،توصيه می شود سهامداران و
مدیران ارشد شركتها عالوه بر مشورت با بخشهاي مختلف
شركت ،به جهت در نظر گرفتن عواملی نظير تورم ،تغييرات
شدید نرخ ارز ،تحریم هاي سياسی و اقتصادي و سایر نوسانات
اقتصادي ،از طریق برقراري جلسات منظم هيات مدیره با
كارشناسان امور اقتصادي و سياسی ،دقت پيش بينی سود را
افزایش داده و در نهایت تصميمات درستی اتخاذ نمایند.
براساس نتایج فرضيه دوم و سوم این پژوهش ،به
سهامداران و مدیران ارشد شركتها توصيه می شود با اعمال
نظارتهاي برون سازمانی مانند استفاده از خدمات موسسات
حسابرسی مستقل خوشنام ،مانع از شکل گيري محافظه
كاریهاي افراطی وهمچنين كاهش كيفيت گزارشگري مالی
شوند.
پيشنهادهایی بدراي تحقيدقهداي آیندده بده شدر ذیدل ارائده
میگردد:
 )1بررسی تأثير بيش اطمينانی مدیریتی بر كيفيت
گزارشگري مالی شركتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران به تفکيک صنعت در بورس تهران؛
 )5مطالعه تأثير نوع مالکيت بر روي روابی بين بيش
اطمينانی مدیریتی ،محافظه كاري و كيفيت
گزارشگري مالی شركتهاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران به تفکيک صنعت در بورس تهران؛
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