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Abstract 

Objective: The excessive self-esteem of managers leads to postponing bad news due to 
weaknesses in performance, and conservatism can be a factor in modifying it. In this 
paper, the purpose is to examine the role of accounting conservatism in limiting the 
functional outcomes results from overconfidence managers.  

Methods: The data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period 
of 2005 to 2017 has been extracted and the combined data regression model has been 
used to test the research hypotheses.  

Results: The results of the first hypothesis of the research, based on the significant and 
interactive effect of conservatism and overconfidence on company's performance, are 
approved. Also, the second hypothesis of the research indicates that environmental 
uncertainty has a significant effect on the overall interaction of overconfidence managers 
and accounting conservatism on future performance. Finally, the results indicate that 
financing constraints have a significant effect on the overall interaction of overconfidence 
managers and accounting conservatism on future performance.  

Conclusion: The results of the research indicate that business units with over-confident 
managers and conservative practices in accounting have a favorable future performance. 
Conservatism controls the managerial behaviors and it leads to improved performance, 
and the presence of funding constraints and environmental uncertainty due to fluctuation 
in the results lead to a reduction in management's optimism.  
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 محدود در حسابداری کاریمحافظه و مالی محدودیت محیطی، اطمینان عدم نقش

  مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه از گرفتهنشئت عملکردی پیامدهای کردن

 باغی رشیدی محسن
 m.rashidi.acc@gmail.com رایانامه: ایران. آباد،خرم لرستان، دانشگاه اداری، و اقتصادی علوم دانشکده حسابداری، گروه استادیار،

  
 

 چکیده

 تواندمی کاریمحافظه و اندازدمی تعویق به را عملکرد در ضعف از گرفته نشئت بد اخبار ،مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه :هدف

 گرفته نشئت عملکردی پیامدهای کردن محدود در حسابداری اریکمحافظه نقش بررسی مقاله، این هدف باشد. آن تعدیل برای عاملی
 است. مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه از

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 021 هایداده ترکیبی، هایداده رگرسیونی الگوی مبنای بر ،موضوع بررسی برای :روش

 .شد استفاده پژوهش هایفرضیه آزمون رایب و آوریجمع0831 تا 0831 زمانی دوره در تهران

 .رسید تأیید به شرکت عملکرد بر مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه و کاریمحافظه تعاملی و دارامعن اثر نتایج، اساس بر :هایافته

 کاریمحافظه و یرانمد اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر معناداری طوربه محیطی اطمینان عدم شد، مشخص همچنین
 اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر معناداری اثر مالی تأمین محدودیت ،نهایت در و است گذارتأثیر آتی عملکرد بر حسابداری

 دارد. آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه و مدیران

 کاریمحافظه اعمال و اندازه از بیش نفساعتمادبه دارای نمدیرا با تجاری واحدهای که است آن از حاکی پژوهش نتایج :گیرینتیجه

 منجر عملکرد بهبود به مدیران بینانهخوش رفتارهای کنترل با کاریمحافظه دیگر، بیان به دارند. مساعدی آتی عملکرد حسابداری، در
 دهد.می کاهش را مدیریت بینیخوش نتایج، در نوسان ایجاد دلیلبه محیطی اطمینان عدم و مالی تأمین محدودیت وجود و شده

 
 
 
 

 .آتی عملکرد حسابداری، کاریمحافظه مدیر، اندازه از بیش نفساعتمادبه :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 کردن محدود در حسابداری کاریمحافظه و مالی محدودیت محیطی، اطمینان عدم نقش (.0831) محسن. باغی، رشیدی استناد:

 -871 (،8)21 ،حسابرسی و حسابداری هایبررسی فصلنامه .مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه از گرفتهنشئت عملکردی پیامدهای
833. 
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 مقدمه

 ،0شیواکومار و )بال گیرندمی نظر در انمدیر بینیخوش کردن محدود برای یهدفمند ابزار را کاریمحافظه مالی ادبیات

 گذاریسرمایه تصمیمات کیفیت کاریمحافظه که رسیدند نتیجه این به (2100) 2دالمن و احمد ،دیدگاه این با مطابق (.2111

 بیش نفساعتمادبه که چرا دارند؛ تمایل امیدوارکننده گذاریسرمایه هایپروژه اجرای به مدیران .دهدمی بهبود را بلندمدت

 نهایت در که شودمی بهینه تصمیمات اتخاذ و موجود وضع نترلک در آنها توانایی واقع از بیش برآورد موجب مدیران اندازه از

 دسته این دیگر، بیان به (.2102 ،8تئو و لو )هیرشلیفر، انجامدمی عملیات پایان و پروژه اجرای ۀنتیج در مشکالتی بروز به

 که دهندمی انجام را هاییذاریگسرمایه مدتکوتاه در ،بینانهخوش هایدیدگاه و غیرواقعی برآوردهای به توجه با مدیران از

 نشئت نامساعد اطالعات به واکنش اندازه، از بیش نفساعتمادبه با مدیران شود.می منجر نامساعدی نتیجه به نهایت در

 بین از شده ایجاد نامناسب اثرهای کنترل و اصالح امکان که نحوی به اندازند؛می تعویق به را خود نامناسب عملکرد از گرفته

 )آستبرو، شود تعدیل بلندمدت در عملکرد دارند انتظار که گیردمی نشئت یمدیران افراطی یبینخوش از نتایج، تعویق رود.می

 اخبار تعویق گذاران،سرمایه از ایعمده بخش گریزیریسک و اقتصادی رویکرد گرفتن نظر در با (.2111 ،7آدامزا و جفری

  شود.می منجر گذارانسرمایه برای نادرست گزینش و رفته دست از فرصت نههزی ایجاد به ،بینخوش مدیران توسط بد

 ،مدیران بینیخوش با دارند، تمایل ممکن زمان ترینکوتاه در بد اخبار به پاسخگویی و طرفیبی به سهامداران

 افزایش شرکت به شده میلتح سرمایه هزینه ،کندمی تغییر گذارانسرمایه دیدگاه ،افتدمی تعویق به سهامداران پاسخگویی

 شناختیروان رفتارهای کنترل بر مؤثر عوامل بررسی (.2101 ،1وانگ و نووسلوف )هسو، شودمی محدود منابع تأمین و یابدمی

 سهامداران شناخت افزایش با طرفی، از و دهدمی کاهش را سهامداران برای نادرست گزینش خطر مدیران، شخصیتی و

 یابد.می کاهش مدیران متهورانه رفتار نتیجه در بد اخبار و مشکالت به پاسخگویی زمان ،مدیران نانهبیخوش رفتار به نسبت

 با کاریمحافظه دارند. مدتیکوتاه خروجی که شودمی هاییبینیخوش شدن محدود موجب کارانهمحافظه حسابداری

 مشکالت موعد از زودتر شناسایی .شودمی ناظران و مدیره هیئت سهامداران، برای یمشکالت بروز موجب ،بد اخبار شناسایی

 نفساعتمادبه با مدیران کند.می ترغیب اصالحی اقدامات انجام و شده اتخاذ هایرویه اصالح به را مدیران گذاری،سرمایه

 محدود هشکا این اما ،(2108 دالمن، و )احمد دهند کاهش را حسابداری کاریمحافظه سطح کنندمی تالش اندازه از بیش

 حیطه از خارج آنها از ایعمده بخش که است متفاوتی شرکتی عوامل از تابعی ،شرکت کاریمحافظه سطح زیرا است؛

 کنندمی برآورد حد از بیش را موفقیت احتمال اندازه، از بیش نفساعتمادبه با مدیران اینکه به توجه با .دارد قرار مدیر کنترلی

 اولویت در سازمان از خارج عوامل و (2117 ،1)استین است متمرکز سازمانی درون مسائل حل رب آنها تالش (0311 ،3)النگر

 عدم دلیلبه ،محیطی اطمینان عدم شرایط در اندازد.می خیرأت به را نامساعد شرایط شناسایی امکان که گیرندمی قرار بعدی

 از برآمده آثار شناخت (.2101 ،همکاران و )هسو ابدیمی افزایش گذاریسرمایه ریسک و نوسان متقارن، اطالعات انتشار

 درست گزینش و گذاریسرمایه بهینه سبد تعیین جهت در سهامداران به اطالعات مخابره سبب محیطی، اطمینان عدم

  کند.می کمک ،شوندمی نوسان تشدید موجب که یمدیران رفتارهای کنترل در را سهامداران و شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ball and Shivakumar 

2. Ahmed and Duellman 

3. Hirshleifer, Low, and Teoh 

4. Astebro, Jeffrey and Adomdza 

5. Hsu, Novoselov, and Wang 

6. Langer 

7. Steen 
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 بهبود را اجرا از پس یادگیری و کرده کوتاه را واکنش زمان بد، اخبار ترسریع شناسایی با کارانهمحافظه رویکرد

 یا خرید اختیار مشابه یتأثیر ،حسابداری در کاریمحافظه با مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه ترکیب بنابراین، بخشد.می

 واحدهای ،بیانی به (.2111 ،0)ژانگ یابدمی افزایش نااطمینانی سطوح در اختیار ارزش دارد. شرکت عملکرد بر فروش

 واحدهای در دارند. نیاز مدتکوتاه در مدیران جسورانه هایتصمیم کنترل به عملکرد، بهبود و منابع به دستیابی برای تجاری

 انتظار مورد نتایج به نیافتن دست موجب مدیریت اندازه از بیش نفساعتمادبه ،اندمواجه مالی محدودیت با که تجاری

 )هسو شودیم محدود مدیریت کنترل و نداشته وجود بد اخبار زودتر شناسایی امکان مالی، منابع به نیاز دلیلبه زیرا شود؛می

 فرصت ایجاد منظوربه سود دستکاری جهت در مدیریت رویه که شودمی موجب مالی محدودیت وجود (.2101 همکاران، و

 که کنندمی اقدام بد اخبار شناسایی زمان تغییر به مدیران مالی، بحران وضعیت در (.2108 ،2تی)شای کند تغییر منابع تأمین

 هزینه و نادرست گزینش ریسک با گذارانسرمایه ،نتیجه در .ستا بینخوش مدیران رفتاری رویکرد با راستاهم اقدام این

 شوند.می مواجه فرصت

 مدیران بینانهخوش اقدامات برای محدودیت ایجاد واسطههب مایندگین هایهزینه محدودکردن بر فعلی هایپژوهش

 نمایندگی بااهمیت هایهزینه وجود عدم صورت در حتی اجرا از شده ایجاد یادگیری بر مطالعه مورد موضوع دارند. تأکید

 پذیرامکان بودن، انتزاعی هواسطهب ،مدیریت رفتارهای از ایعمده بخش استانداردسازی و بندیچارچوب که چرا ؛دارد تأکید

 وردی،تاری (،0831) چگنی جودکی و ایزدی فرجی، سرلک، جمله از گرفته صورت هایپژوهش در طرفی، از .نیست

 است شده بررسی و بحث مدیران طلبیفرصت و نمایندگی ۀجنب ،(0833) قادری و قادری و (0833) خداییملک و کارنیک

 سهامداران به رسانیاطالع نتیجه در بینانهخوش رفتارهای شدن محدود و اجرا از پس ادگیریی واسطهبه رفتار این کنترل و

 است. نشده لحاظ پژوهشی الگوهای در بد( اخبار موعد از پیش شناسایی نتیجه )در

  پژوهش نظری پیشینه

 عملکرد بر کاریمحافظه و اندازه از بیش نفساعتمادبه تعاملی اثر

 باالی درجه کنترل، تصور شامل که است کرده معرفی اندازه از بیش نفساعتمادبه برای را عامل سه شناسیروان ادبیات

 و )مور کندمی مشکل را افراد بین عملکرد مقایسه که است انتزاعی خصوصیات و مساعد پیامدهای به نسبت یبینخوش

 خصوص در گیریتصمیم ،اندازه از بیش اعتماد .دارند ارتباط سازمانی گیریتصمیم با شده مطرح عوامل (.2113 ،8هیلی

 تسهیل را تجاری واحدهای سایر تحصیل یا جدید محصول معرفی جدید، بازارهای به ورود تجاری، واحدهای سیسأت

 ت،سشک دانستن غیرمحتمل و یبینخوش دلیلبه ،اندازه از بیش نفساعتمادبه (.2108 ،7هارو و گراهام دیوید،بن) کندمی

 دهد افزایش تجاری واحد رهبر عنوانبه را مدیر اعتبار و (2100 ،1)انگلمایر شده منجر مدیریتی تعهد تقویت به ندتوامی

 (.2108 ،3ودکمپ و برونرمیر )بولتون،
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3. Moore,  and Healy  
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 مدیران اما ،(0330 ،0چ)مار است نشده شناسایی هایفرصت پیگیری به تمایل مستلزم ،تجاری محیط در موفقیت

 ،پذیریریسک به مدیران تشویق برای توانمی حال، این با ندارند. هافرصت این شناسایی و ریپیگی به تمایلی اغلب

 دلیلبه اغلب اساسی هایتصمیم اتخاذ به تمایل ولی ،(2108 ،2واشیشتها و )آرمسترانگ گرفت کارهب را انگیزشی هایطرح

 (.0331 ،8شاپیرا و )مارک کنندمی ایفا را تریاهمیتمک نقش مالی هایانگیزه و شودمی محدود درونی و ذاتی هایانگیزه

 نفساعتمادبه با مدیران که است این گویای و بوده درونی هایانگیزه این از یاهمیت با منبع اندازه از بیش نفساعتمادبه

 و )هیرشلیفر دهندمی شانن بیشتری تمایل ،دارند بالقوه آوریسود احتمال هک اینوآورانه هایپروژه اجرای به اندازه از بیش

 ؛کندنمی کفایت جسورانه گذاریسرمایه هایپروژه اجرای فقط ،موفقیت به دستیابی برای ،این وجود با (.2102 ،همکاران

 دانش روزرسانیبه تداوم و شودمی شده بینیپیش نتایج به یافتندست موجب هاگذاریسرمایه این از پایینی درصد تنها زیرا

 مراحل در الزم تغییرات انجام منظوربه پذیریانعطاف و پروژه اجرای مراحل تمام در گذاریسرمایه طرح به بتنس مدیریت

  (.2101 ،7)لی سازد ممکن را هدف به دستیابی تواندمی ،اجرا مختلف

 بر تأکید با را گذاریسرمایه عمده هایپروژه ماهیت گیری،تصمیم و اقتصادی تحلیل و تجزیه به مربوط ادبیات

 هر پایان در که هاییفرصت و هاچالش زیرا ؛است کرده شناسایی و تشریح پروژه، میانی مراحل در شده اتخاذ تصمیمات

 مرحله هر در که اطالعاتی کرد. بینیپیش را آنها قبل از تواننمی بنابراین است، هوابست قبلی مرحله هب دهدمی رخ مرحله

 است ضروری نهایی، موفقیت برای آن بازخوردهای و رودمی کاربه بعدی مراحل اصالح برای ،آیدمی دستبه پروژه از

 در ارزشمندی اطالعات نیز شکست به منجر هایتجربه حتی واقع، در (.2111 ،1تریگئورگیس و مارتزوکاس )کاسیس،

 بلندمدت سودآوری به دستیابی برای اجرا از برآمده یادگیری زیرا ؛(2117 ،3لوینتال و )آدنر دهندمی قرار تجاری واحد اختیار

 به بیشتری اثربخشی ،شکست از گرفتهنشئت یادگیری و (0331 ،1پاکس و )اریکسون دارد زیادی اهمیت ،رقابتی بازار در

 نامتقارن پاسخ هاشکست و موفقیت به مدیران که شودمی ایجاد زمانی مشکل (.2101 ،3دسایی و )مادسن آوردمی همراه

 اصلی طرح بودن بهینه برای یتأیید عنوانبه پروژه میانی مراحل در را هاموفقیت که دارند تمایل مدیران .دهندمی

 فشاا را نامساعد اطالعات و انداخته خیرأت به را منفی بازخوردهای ولی کنند؛ تفسیر ،انتخابی رویکرد و گذاریسرمایه

 (.2111 همکاران، و )آستبرو کنندنمی

 از بیش نفساعتمادبه کاهش در آن راهبردی نقش و اطالعات ههزین کاهش در کاریمحافظه دهیعالمت نقش

 نیز و باال ریسک با هایپروژه اجرای به ،اندازه از بیش نفساعتمادبه با مدیران .است قطعیت عدم مبنای بر ،مدیران اندازه

 افزایش را گذارانسرمایه به تحمیلی ریسک دامنه کار این که دهندمی نشان تمایل نامساعد اخبار و نتایج انداختن تعویق به

 نظر در مدیریتی مدتکوتاه هایتصمیم کنترل منظوربه راهبری سازوکار برای جایگزینی تواندمی کاریمحافظه .دهدمی

 زودتر اعالم و شناسایی با کاریمحافظه (.2108 ،3تیانژی و ونگ )ژو، کند محدود را اغیرکار گذاریسرمایه و شود گرفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. March 

2. Armstrong, and Verrecchia 

3. March, and Shapira. 

4. Lee 

5. Koussis, Martzoukos, Trigeorgis. 

6. Adner and Levinthal 

7. Ericson and Pakes 

8. Madsen and Desai 

9. Xu, Wang, Tianxi 
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 کاهش واسطههب عملکرد بهبود موجب و کرده فراهم را راهکار ارائه و کنترل امکان گذاران،سرمایه و مدیرههیئت به بد اخبار

 شود.می گذاریسرمایه سطح افزایش و سرمایه هزینه

 حسابداری، در کاریفظهمحا اعمال و اندازه از بیش نفساعتمادبه دارای مدیران با تجاری واحدهای اول: فرضیه

 دارند. مساعدی آتی عملکرد

  کاریمحافظه و اندازه از بیش نفساعتمادبه بر محیطی اطمینان عدم اثر

 نیست. پذیرامکان ،مدیره هیئت توسط مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه به نسبت شناخت از مشخصی سطح به دستیابی

 نهبهی کامالً سطح به دستیابی بنابراین، کند.می تغییر ،سابقه کسب به توجه با و انزم مرور با که است حالتی نفساعتمادبه

 (.2108 ،0میلگرام و )برینجلفسون نیست ممکن ،مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه و کاریمحافظه بین تعادل

 از انحرافات دهیعالمت با و شده ریسکی سودآور هایهژپرو در گذاریسرمایه از مدیران اجتناب موجب کاریمحافظه

 دلیلبه اندازه از بیش نفساعتمادبه اما ؛شودمی منجر مدیریت توسط اصالحی هایواکنش به گذاران،سرمایه انتظارات

 (.2101 همکاران، و )هسو کندمی تضعیف را اثرها این واقعیت، از انحراف

 عواقب سازیپنهان و واکنش انداختن تأخیر به ،شوندمی اهآگ ایدورهمیان بد اخبار از تجاری واحد مدیران که زمانی

 زمان شدن محدود با که دادند نشان (2111) شهمکاران و کاسیس شد. خواهد ممکننا مدیریت، کارایینا از گرفته نشئت

 را وظیفه این دقیق طوربه حسابداری کاریمحافظه یابد.می افزایش اصالحی اقدامات ارزش اصالح، و واکنش برای الزم

 ی،اجرای ارکان سایر و مدیره هیئت مدیران، توجه جلب و بد اخبار شناخت به بخشیدنسرعت با کاریمحافظه دهد.می انجام

 تمایل عدم و تجاری واحد عملیات در مستقیم مشارکت عدم به توجه با سهامداران دهد.می افزایش را حل راه یافتن احتمال

 انتظارات در شده ایجاد انحرافات و دارند کمتری یبینخوش ،مدیران با مقایسه رد بلندمدت، هایزیان تحمل به

 تداوم مانع سهامداران، به بد اخبار اعالم و شناسایی با کاریمحافظه کنند.می پیگیری بیشتری حساسیت با را گذاریسرمایه

 و )هسو آوردمی فراهم را هزینه کاهش و حل راه ارائه امکان و شده آنها یبینخوش و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه

 (.2101 همکاران،

 در پایدار، هایمحیط در فعال تجاری واحدهای به نسبت باال نااطمینانی دارای هایمحیط در فعال تجاری واحدهای

 بهبود ارزش فزایشا موجب اطمینان عدم زیرا ؛شوندمی مندبهره بیشتری منافع از سازمانی یادگیری و بررسی ترکیب نتیجه

 مشترک اثرهای (.2110 ،2الچ و میری)هاچز شودمی گذاریسرمایه ممکن هایفرصت شناخت نتیجه در و توسعه و

 اجرا( نتیجه در )یادگیری حسابداری در کاریمحافظه و اکتشاف( و بررسی به )تشویق مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه

 شناسایی توان و شوند اتخاذ سرعتبه باید هاتصمیم شرایط این در زیرا ؛است عنادارترم ،اطمینان عدم دارای هایمحیط در

 (.0331 ،8کروزیر و )همبریک کندمی ایفا را اهمیتی با نقش مند،زمان ۀشیوبه مشکالت و مسائل

 اصالح را رفتهپذی صورت گذاریسرمایه اکتشاف، و بررسی نتیجه در شده کسب دانش از مندیبهره برای تجاری واحد

 شرایط در ،یبیان به .شود ظاهر جدید خدمات و محصول ارائه یا تولید یندافر تغییر شکل به است ممکن که دهدمی تغییر یا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brynjolfsson and Milgrom. 

2. Huchzermeier, and Loch 

3. Hambrick, and Crozier 
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 بهبود و افزایش به مشخص، سطحی در گذاریسرمایه ریسک حفظ برای سهامداران و مدیران محیطی، اطمینان عدم

 نتیجه در که کندمی کنترل و بررسی ،مختلف زمانی هایدوره در را مدیران تصمیم جنتای و کرده اقدام نظارتی راهکارهای

 (.2108 )شایتی، یابدمی کاهش ممکن حداقل به مدیران بینیخوش و رفته دست از فرصت دلیلبه هزینه ایجاد احتمال ،آن

 حسابداری کاریمحافظه و دیرانم اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر محیطی اطمینان عدم دوم: فرضیه

 گذارد.می معناداری تأثیر ،آتی عملکرد بر

  کاریمحافظه و اندازه از بیش نفساعتمادبه بر مالی تأمین محدودیت اثر

 آنها زیرا ؛کنندمی تأمین بدهی محل از را خود نیاز مورد منابع از ایعمده بخش ،اندازه از بیش نفساعتمادبه با مدیران

 یتیبااهم اطالعات که معتقدند مدیران از دسته این ،دیگر بیان به کنند.می برآورد حد از بیش را شرکت آتی موفقیت احتمال

 رسیدند نتیجه این به (2103) 2یانگ و هریبار رابطه، این در (.2101 ،0)تان یستن مطلع آن به نسبت بازار که دارند اختیار در

 بسیار برآوردشده سود و کنندمی بینیپیش شخصی اطالعات اساس بر را سود ،اندازه از بیش نفساعتمادبه با مدیران که

 شودمی منجر اوراق نادرست گذاریقیمت به ،گذارانسرمایه و مدیران اطالعات بین تشابه نبود شود.می ارائه بینانهخوش

 ناعتباردهندگا به نسبت سهامداران به ربیشت هزینه تحمیل موجب اوراق نادرست گذاریقیمت و (0337 ،8ماجلوف و )مایر

 هایمحدودیت منابع، تأمین به نیاز و مالی محدودیت وجود شرایط در سهامداران (.2113 ،7زوودف و پریرا )پاتل، شد خواهد

 سهام قیمت و یابد کاهش شکست احتمال که نحوی به ؛کنندمی لحاظ مدیران بینیخوش و برآوردها به نسبت را بیشتری

 از پایینی برآوردی اینکه به توجه با اندازه از بیش نفساعتمادبه با مدیران (.2101 )تان، شود ترنزدیک یعواق یمتق به

 )تان، کنندمی اقدام بدهی طریق از مالی تأمین به داخلی سرمایه از بیش ،دارند بدهی بازپرداخت عدم ریسک احتمال

 مالی هزینه تحمیل مانع ،کاریمحافظه اعمال با و مالی محدودیت ودوج شرایط در سهامداران منظور، همین به (.2101

  دهند.می بهبود مدیر، رفتارهای کنترل با را شرکت عملکرد و شوندمی بیشتر

 هاییشرکت برای حسابداری در کاریمحافظه و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک آثار از شده ایجاد ارزش

 گذاریرمایهس در تغییر مانع مالی تأمین در محدودیت وجود زیرا ؛است معنادارتر نیستند، مواجه مالی تأمین محدودیت با که

  (.2111 )ژانگ، شودمی کاریمحافظه کارگیریهب نتیجه در شده شناسایی کارایینا با مقابله یا

 حسابداری کاریمحافظه و یرانمد اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر مالی تأمین محدودیت سوم: فرضیه

  گذارد.می معناداری تأثیر آتی عملکرد بر

  تجربی پیشینۀ

 طی مریکاییآ هایشرکت میان را هزینه چسبندگی بر مدیریت توانایی و استراتژی تأثیر (2103) 1ویلیسماس و کریستوس

 دتش بر ،مدیریت توانایی و شرکت ژیاسترات که داد نشان آنان پژوهش نتایج کردند. بررسی 2107 تا 0330 هایسال

 تأثیرگذارند. هاشرکت هزینه چسبندگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tan 

2. Hribar and Yang 

3. Myers and Majluf 

4. Patel, Pereira, and Zavodov 

5. Christos and Vlismas 
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 تا 0337 هایسال در را شرکت اعتباری ریسک ارزیابی بر مدیریت توانایی تأثیر (2103) 0میلر و هولزمن بنسال، 

 شرکت اعتباری یسکر ارزیابی در اصلی عامل ،مدیریت هایتوانایی داد نشان آنان پژوهش نتایج کردند. بررسی 2107

  دارد. بسزایی نقش شرکت آتی هایتسشک و موفقیت در و است

 آتی عملکرد و واقعی سود مدیریت بین رابطۀ بر مدیریت هایتوانایی تأثیر بررسی به یپژوهش در (2108) 2هوانگ

 عملکرد و واقعی ودس مدیریت بین رابطه کاهش به مدیریت هایتوانایی که یافت دست نتیجه این به و پرداخت شرکت

  شود.می منجر آتی

 رابطۀ آنها پژوهش نتایج در پرداختند. سود کیفیت بر مدیریت توانایی تأثیر بررسی به (2102) 8ویمک و لو دمیرجان،

 توانندمی باال اییتوان با مدیران نتایج، این اساس بر .است هشد گزارش سود کیفیت و مدیریت توانایی بین یمعنادار و مثبت

 دهند. ارائه سود از تریمنطقی ارزیابی و کرده برآورد ییشترب دقت با را تعهدی اقالم

 مالی گزارشگری در مدیران رفتاری هایویژگی نقش گرفتن نظر در با (0837) پوراسماعیل و سده دری پور،خدامی

 قشن به توجه با نامشروط، و شروطم کاریمحافظه نوع دو هر بر مدیریت حد از بیش اطمینان اثر بررسی به ،هاشرکت

 حد از بیش اطمینان برای کاررفتهبه هایمقیاس از یک هر داد نشان آنها پژوهش نتایج .پرداختند بیرونی نظارت گرتعدیل

 پژوهش، هاییافته اساس بر همچنین گذارد.می معنادار منفی اثر نامشروط و مشروط کاریمحافظه نوع دو هر بر مدیریت،

 .دهد اهشک را نامشروط کاریمحافظه بر مدیریت حد از بیش اطمینان منفی اثر تواندمی بیرونی نظارت سازوکارهای برخی

 عهدیت اجزای بر تأکید با سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه بررسی به پژوهشی در (0837) زادهصالح و اصلبزرگ

 میان مثبت رابطه پژوهش نتایج پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در نقدی هایجریان و

 رابطه اما ،کندمی تأیید را سود نقدی و تعهدی اجزای پایداری و مدیریت توانایی همچنین و سود پایداری و مدیریت توانایی

 .است ترقوی ،نقدی بخش به نسبت تعهدی بخش پایداری و مدیریت توانایی بین

 مالی گریگزارش برای تقاضا سرآغاز ،مدیران بینانهخوش رفتار که است آن از حاکی شده ارائه هایپژوهش نتایج

 هایهزینه کردن پنهان و حسابداری اطالعات دستکاری برای را مدیران انگیزه و اختیارات تواندمی که است کارانهمحافظه

 و اهمیت تعداد، و کاریمحافظه بین که است آن از اکیح نتایج دهد. کاهش ،اطالعات توزیع در تقارن عدم از برآمده

 هایکریس و بازار در مدیران رفتارهای به توجه با و دارد وجود منفی رابطه ،مدیریت توسط شده بینیپیش سود بودن موقعبه

 سازوکار به گذارانسرمایه و سهامداران بینیپیش برای کاریمحافظه بد، اخبار موقعبه افشای عدم از گرفته نشئت بالقوه

 هایهزینه و مدیریت رفتار از تابعی ،سرمایه بازار در اعتباردهی و گذاریسرمایه هایتصمیم است. شده تبدیل محتوایی

 به دارد، سازمانیبرون مالی تأمین بر که یتأثیر و محیطی هاینوسان با همراه اندازه از بیش نفساعتمادبه .است نمایندگی

 ،نمایندگی مشکالت که حالی در دارند. مالی محدودیت که شودمی یهایشرکت در کارانا گذاریایهسرم موجب سادگی

 در آزاد نقد هایجریان نادرست گذاریسرمایه و شخصی منافع به توجه با مدیران حد از بیش گذاریسرمایه از معموالً

 کاریمحافظه که دهدمی نشان پیشین مطالعات از دهآم دستبه هاییافته ،گیردمی نشئت منفی فعلی ارزش با هایپروژه

 کند. کنترل را مالی تأمین و سودآوری روند مدیران، متهورانه رفتارهای کنترل با تواندمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bonsall, Holzman, & Miller  

2. Huang 

3. Demerjian, Lev, & McVay 
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 پژوهش شناسیروش

 ،یاکتابخانه روش در .است شده استفاده یاکتابخانه روش از اطالعات، و هاداده از بخشی یآورگرد یبرا پژوهش نیا در

 دیگر بخش گردآوری برای شود.می یگردآور انگلیسی و یفارس یتخصص هایهمجل و هاباکت از پژوهش ینظر یمبان

 هایپایگاه سایر و تهران بهادار اوراق بورس شرکت رسمی سایت تهران، بهادار اوراق بورس سازمان آمار و آرشیو از ،هاداده

 است. شده دهاستفا مرتبط، اینترنتی

 شپژوه الگوی

 به توجه با مدیر اندازه از بیش نفساعتمادبه و کاریمحافظه تعاملی اثر به توجه با آتی عملکرد بررسی دنبالبه پژوهش این

 های،فرضیه بررسی برای ترتیببه زیر، یالگو سه از منظور بدین .است (2101) همکارانش و هسو توسط شده ارائه الگوهای

  .است شده استفاده سوم و دوم اول،

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡+1 (0 الگوی

= 𝛼0 + 𝛼1𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼3𝑂𝐶 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼4𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡

+ 𝛼5𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼9𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡

+ 𝛼10𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼11𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼12𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝜀 
 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡+1 (2 الگوی

= 𝛼0 + 𝛼1𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼3𝑉𝐼𝑋𝑖𝑡

+ 𝛼4𝑂𝐶 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅 ∗ 𝑉𝐼𝑋𝑖𝑡 + 𝛼5𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

+ 𝛼8𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼9𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼10𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛼11𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+ 𝛼12𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼13𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝜀 
 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡+1 (8 الگوی

= 𝛼0 + 𝛼1𝑂𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛼3𝐾𝑍𝑖𝑡

+ 𝛼4𝑂𝐶 ∗ 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅 ∗ 𝐾𝑍𝑖𝑡 + 𝛼5𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

+ 𝛼8𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼9𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛼10𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛼11𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+ 𝛼12𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼13𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝜀 

 در کاریمحافظه CONSER اندازه؛ از بیش نفساعتمادبه OC آتی؛ عملکرد Performance الگوها، این در که

 هایدارایی نسبت CATA شرکت؛ اندازه LTA مالی؛ تأمین محدودیت KZ محیطی؛ اطمینان عدم VIX حسابداری؛

 INST بازده؛ نوسان RETVOL دفتری؛ به بازار ارزش نسبت MTB ها؛دارایی بازده ROA مالی؛ اهرم LEV جاری؛

 د.ندهمی نشان را شرکت زیان LOSS و مدیریت مالکیت MGO نهادی؛ مالکیت

 شود.می معرفی مستقل و وابسته متغیرهای دسته دو شامل پژوهش متغیرهای ادامه، در

 وابسته متغیر

 و t+0 سال عملیاتی نقد جریان سبتن میانگین از عملکرد بررسی برای پژوهش این در (:Performance) آتی عملکرد

2+t  ناشی خطای کاهش برای است. شده استفاده ،دوره ابتدای هایدارایی مجموع به نقد وجوه جریان صورت از مستخرج 

 (.2101 ،همکاران و )هسو شودمی استفاده نسبت این از سود دستکاری از
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 مستقل متغیرهای

 از پیروی به ،حسابداری در کاریمحافظه محاسبه برای پژوهش نای در (:CONSER) حسابداری در کاریمحافظه

 پژوهش، این در (0331) 2باسو الگوی از نکردن استفاده دلیل است. شده استفاده 7 یالگو از (2101) 0هوپ و سگال کالن،

 و مالی تأمین حدودیتم و محیطی اطمینان عدم اندازه، از بیش نفساعتمادبه بازده، تعاملی اثر بین سریالی خطیهم ایجاد

 است. بوده (2103 ،8توماس و پاتاتوکاس) گیریاندازه در انحراف نیز

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡 (7 الگوی = 𝑙𝑜𝑔𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡 + log (1 + 𝑅𝑜𝑒)𝑖𝑡 + log (
𝐵

𝑀
)𝑖𝑡 + ε𝑖𝑡 

 صاحبان حقوق بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت B/M و سرمایه بازده Roe ؛ماهانه بازده Return ،7 الگوی در

 است. تجاری واحد سهام

 (0833) ذوالفقار و زادهعباس نصیرزاده، از پیروی به حاضر، پژوهش در :(OC) مدیریت اندازه از بیش نفساعتمادبه

 محاسبه آن قعیوا سود با سهم هر شده بینیپیش فصلی سود اختالف ،مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه گیریاندازه برای

 صورت این در) گیردمی تعلق 0 آن به باشد بیشتر واقعی سود از شده بینیپیش سود تعداد سال یک در چنانچه شود.می

 .شودمی لحاظ صفر آن برای صورت این غیر در و (است اندازه از بیش نفساعتمادبه دارای مدیر

 (0331) 7زینگالس و کاپالن معیار از تجاری واحد مالی مینتأ در محدودیت محاسبه برای (:KZ) مالی تأمین محدودیت

 که هاییشرکت شود:به این صورت محاسبه می ،تهران بهادار اوراق بورس در آن شدهتعدیل الگوی که است شده استفاده

 شوند.می محسوب مالی محدودیت دارای هایشرکت ءجز ،گیرندمی قرار پنجم و چهارم پنجک در

𝐾𝑍 (1 الگوی = 17.330 − 37.486 × 𝐶 − 15.216 × 𝐷𝐼𝑉 + 3.394 × 𝐿𝐸𝑉 − 1.402 × 𝑀𝑇𝐵 

 ارزش به بازار ارزش نسبت MTB و مالی اهرم LEV ؛تقسیمی سود DIV ؛نقد موجودی نسبت C، 1 الگوی در

 است. دفتری

 دوره طی فروش درآمد تغییرات معیار انحراف از محیطی اطمینان عدم سنجش برای (:VIX) محیطی اطمینان عدم

 کیانی و رستمی انواری و (2113) 3تانگ و دیچو (،2112) 1لئو و ، الگرکوتاری جمله از محققانی شود.می استفاده ساله8

 .اندگرفته کارهب و کرده مطرح را محیطی اطمینان عدم گیریاندازه برای استاندارد انحراف از، استفاده (0837)

 کنترلی متغیرهای

 مرفوع و القارحسنی یگانه، حساس (،2111) ژانگ جمله از پیشین تحقیقات اساس بر لیکنتر متغیرهای پژوهش این در

 اند از:اند و عبارتشده لحاظ تحقیق الگوهای در (0838) باغی رشیدی و واعظ و (0837)

 شود.سنجیده می شرکت هایدارایی مجموع طبیعی لگاریتم از طریق (:LTA) شرکت اندازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Callen, Segal and Hope 

2. Basu 

3. Patatoukas, and Thomas 

4. Kaplan, and Zingales 

5. Kothari, Laguerre, & Leone 

6. Dichev, & Tang 
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 آید.دست میبه هادارایی مجموع به جاری هایدارایی نسبت طریقاز  (:CATA) جاری نسبت

 شود.محاسبه می هادارایی مجموع به مالیات و بهره از قبل سود نسبت از (:ROA) هادارایی بازده

ه آن ب ،باشد داشته زیان قبل سال دو در یا قبل سال جاری، سال در شرکت اگر که است موهومی متغیر (:LOSS) زیان

 .شودلحاظ می صفر صورت این یابد و در غیرختصاص میا 0

 شود.محاسبه می سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت از طریق (:MTB) دفتری ارزش به بازار ارزش

 شود.سنجیده می شرکت هایدارایی مجموع به هابدهی مجموع نسبت از طریق (:LEV) مالی اهرم

 شود.گیری میاندازه شرکت ساالنه بازده ساله 8 معیار انحراف از طریق (:RETVOL) بازده معیار انحراف

 هایشرکت ها،هلدینگ ها،بیمه و ها بانک اختیار در سهام مجموع از نهادی، مالکیت میزان (:INST) نهادی مالکیت

 دستهب ،شرکت هشدنتشرم سهام کل بر دولتی هایشرکت و دولتی نهادهای بازنشستگی، هایصندوق گذاری،سرمایه

 آید.می

محاسبه  دوره هر در شرکت سهام کل بر مدیره هیئت توسط شده نگهداری سهام تقسیم از (:MGO) مدیریتی مالکیت

 شود.می

 هاشرکت انتخاب هنحو و آماری هجامع

 است. 0831 تا 0831 هایسال بین تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه پژوهش، این آماری هجامع

 وشده  حذف اند،نبوده زیر شرایط از یک هر واجد که هاییشرکت موجود، هایشرکت هکلی بین از نمونه، انتخاب برای

 شدند: انتخاب ،آزموناجرای  برای ماندهباقی هایشرکت

 بهادار اوراق بورس در 0831 سال از پیش هاشرکت بررسی، هایسال در آماری هنمون شدن همگن منظوربه .0

 باشند. شده پذیرفته تهران

 باشد. ماه اسفند پایان به منتهی هاشرکت مالی هدور مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به .2

 شود.نمی بیمه هایشرکت و هابانک لیزینگ، گذاری،سرمایه مالی، گریواسطه هایشرکت شامل آماری نمونه .8

 باشند. نداده مالی هدور تغییر یا الیتفع تغییر ،پژوهش این زمانی قلمرو طی هاشرکت .7

 باشد. دسترس در هاشرکت نظر مد هایداده .1

 بین زا که ترتیبی به برای بررسی انتخاب شدند؛ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 021 نهایت در

 گریواسطه صنعت در فعالیت دلیلبه شرکت 38 مالی، سال پایان تطابق عدمدلیل به شرکت 013 ،بورسی هایشرکت کلیه

 شدند. حذف ،پژوهش زمانی دوره طی آنها کامل اطالعات دلیل در دسترس نبودنبه نیز شرکت 077 و گذاریسرمایه و
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 پژوهش هاییافته

 توصیفی آمار

 شامل ا،متغیره این توصیفی آمارهای از برخی 0 جدول در شده، محاسبه متغیرهای مهم خصوصیات از کلی نمای ارائه برای

 درج شده است. مشاهدات اکثر و حداقل معیار، انحراف میانه، میانگین،

  پژوهش متغیرهای توصیفی آمار .7 جدول

 حداقل حداکثر معیار انحراف میانه میانگین متغیرها

 1111/1 2137/1 1800/1 1237/1 1833/1 آتی عملکرد

 -1110/1 0370/1 1032/1 1113/1 1080/1 اندازه از بیش نفساعتمادبه

 -1213/0 1013/2 7313/1 -1113/1 -1113/1 حسابداری کاریمحافظه

 1111/1 1111/0 8801/1 1111/1 0210/1 مالی تأمین محدودیت

 1103/1 3337/1 0170/1 0211/1 0137/1 محیطی اطمینان عدم

 2737/7 1211/3 3028/1 1311/1 3133/1 شرکت اندازه

 1311/1 3111/1 2003/1 3101/1 3078/1 جاری نسبت

 -7182/1 0317/0 2013/1 1118/1 0813/1 هادارایی بازده

 1111/1 1111/0 2321/1 1111/1 1317/1 شرکت زیان

 7117/1 3210/0 0133/1 0213/0 0370/0 دفتری به بازار ارزش

 1337/1 3277/0 2102/1 3133/1 3721/1 مالی اهرم

 1021/1 3117/1 2700/1 8811/1 8331/1 بازده نوسان

 1011/1 3311/1 2311/1 3031/1 1221/1 نهادی مالکیت

 1011/1 3311/1 2137/1 1100/1 3330/1 مدیریت مالکیت

 

 شده نگهداری نقدینگی میزان بودن محدود دهندهنشان ،(1833/1) آتی عملکرد میانگیندست آمده برای مقدار به

 قابل آنها درصدی 02 مالی تأمین محدودیت و درصدی 08 بازدهی نرخ به توجه با که است مطالعه مورد هایشرکت توسط

 و 1080/1 مقادیر با ترتیببه حسابداری کاریمحافظه و اندازه از بیش نفساعتمادبه متغیرهای میانگین است. توجیه

 بیش نفساعتمادبه با مدیران محدود کارگیریهب ،نیز و هاشرکت بین کاریمحافظه محدود اعمال دهندهنشان ،-1113/1

 مدیره هیئت اعضای از ایعمده بخش که است مطلع سهامداران 12/1 شامل شرکت مالکیتی ساختار است. اندازه از

 اوراق بورس هایشرکت فروش روند در ثبات ،محیطی اطمینان عدم درصدی 3/01 میانگین دهند.می تشکیل را (333/1)

 ،بیان دیگر به .دست آمده استبه 3078/1 جاری نسبت و 3133/1 شرکت دازهان میانگین ارزش .دهدرا نشان می بهادار

 و مالی اهرم میانگین است. مدتکوتاه گذاریسرمایه بودن باالترگویای  که بوده جاری هاشرکت دارایی از ایعمده بخش

 هابدهی محل از شرکت ارفمص از ایعمده بخش که دهدمی نشان ،8331/1 و 3721/1 با مقادیر ترتیببه بازده نوسان

کننده بیان که دست آمدهبه 1317/1 و 0813/1 ترتیببه شرکت زیان و دارایی بازده میانگین ارزش است. شده مالی تأمین
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 به بازار ارزش نسبت برای 0370/0 میانگین ارزش .ستهادارایی در گذاریسرمایه ریال هر ازای به بدهی 08/1 ایجاد

 که گفت توانمی هاداده تغییر ضریب بررسی با است. ی مطالعه شدههاشرکت برای رشد هایفرصت دهندهنشان ،دفتری

گفته به (.2108 ،0تیانگژی و ونگ ،یائودنگ)ژ دبرخوردارن نرمال توزیع از ،وابسته و مستقل متغیرهای به مربوط هایداده

 بودن نرمال احتمال نرمال( توزیع برای تقریبی عیار)م باشد 011 از تربزرگ مشاهدات تعداد که زمانی ،(2112) 2واوس

 یابد.می افزایش هاداده

 استنباطی آمار

 0 الگوی برآورد نتایج 2 جدول است. شده استفاده الگوها کل معناداری بررسی برای فیشر آزمون از حاضر، پژوهش در

 دهد.می نشان را پژوهش

 پژوهش7 الگوی برآورد نتایج .5 جدول

 خطا سطح t هآمار ضریب متغیر

 1378/1- 0011/2- 1812/1 (OC) اندازه از بیش نفساعتمادبه

 1182/1- 7008/2- 1032/1 (CONSER) حسابداری کاریمحافظه

OC×CONSER 0131/1 3237/2 1173/1 

 3383/1 -7810/1 -1101/1 شرکت اندازه

 1181/1 3172/2 1283/1 جاری نسبت

 2171/1 0833/0 1111/1 هادارایی بازده

 8110/1 3383/1 1123/1 شرکت زیان

 7307/1 -1811/0 -1183/1 دفتری به بازار ارزش

 1373/1 -1217/0 -1133/1 مالی اهرم

 0127/1 -8330/0 -1188/1 بازده نوسان

 1110/1 -3131/2 -1110/1 نهادی مالکیت

 1182/1 -3137/2 -1113/1 مدیریت مالکیت

 1211/1 2130/2 1732/1 ثابت ءجز

 شد کنترل سالاثرهای 

 شد کنترل صنعتاثرهای 

 1110/1 تعیین ضریب

 7132/1 شده تعدیل تعیین ضریب

 1113/0 واتسون ـ دوربین هآمار

 F 3331/01 آماره

 F 1111/1 آماره احتمال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Xiaodong, X., Wang, X., Tianxi 2. Vaus 
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 اندازه از بیش سنفاعتمادبه دارای مدیران با تجاری واحدهای اینکه بر مبنی پژوهش اول فرضیه ،0 الگوی اساس بر

 بود نای بر انتظار اول، فرضیه به توجه با است. نشده رد ،دارند مساعدی آتی عملکرد حسابداری، در کاریمحافظه اعمال و

 ،اصل حسابداری در کاریمحافظه اعمال و اندازه از بیش نفساعتمادبه که دهدمی نشان 0 الگوی نتایج باشد. مثبت 8B که

  .انجامدمی تجاری واحدهای در تیآ عملکرد بهبود به

 پژوهش 8 و 5 یهاالگو برآورد نتایج .8 جدول

 متغیر
 محیطی اطمینان عدم مالی تأمین محدودیت

 احتمال t آماره ضریب احتمال t آماره ضریب

 0231/1- 3323/2- 1112/1 1180/1- 3783/2- 1112/1 (OC) اندازه از بیش نفساعتمادبه

 0231/1- 7823/2- 1017/1 1182/1- 8031/2- 1213/1 (CONSER) ریحسابدا کاریمحافظه

OC×CONSER 1308/1 3323/2 1173/1 1010/1 8320/1 1121/1 

 - - - 1037/1- 7011/8- 1111/1 (KZ) مالی تأمین محدودیت

KZ×OC×CONSER 0327/1- 3833/0- 1338/1 - - - 

 1103/1- 2323/2- 1217/1 - - - (VIX) محیطی اطمینان عدم

VIX×OC×CONSER - - - 8111/1 0382/2 1237/1 

 3272/1 -7310/1 -1103/1 1110/1 -1313/1 -1111/1 شرکت اندازه

 1132/1 1731/2 1223/1 1111/1 1113/8 1807/1 جاری نسبت

 1117/1 3770/0 1177/1 1133/1 1011/2 1070/1 هادارایی بازده

 8813/1 3130/1 1180/1 1112/1 1701/8 1132/1 شرکت زیان

 8313/1 -3102/1 -1171/1 3131/1 -1012/1 -1101/1 دفتری به بازار ارزش

 1123/1 -1313/0 -1110/1 1111/1 -1001/2 -1271/1 مالی اهرم

 2323/1 -1182/0 -1181/1 0323/1 -8311/0 -1103/1 بازده نوسان

 1111/1 -1883/2 -1171/1 1133/1 -3201/2 -1112/1 نهادی مالکیت

 1733/1 -3310/0 -1130/1 1103/1 -0837/8 -1133/1 مدیریت مالکیت

 1217/1 2000/2 1127/1 1171/1 3173/2 1733/1 ثابت جز

 شد کنترل شد کنترل سالاثرهای 

 شد کنترل شد کنترل صنعتهای اثر

  1113/1  8801/1 تعیین ضریب

  7113/1  8212/1 شده تعدیل تعیین ضریب

  1111/0  1878/0 واتسون ـ دوربین هآمار

  F  3131/23  1321/3آماره 

  F 1111/1  1111/1احتمال آماره 
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 محیطی اطمینان عدم ،دوم فرضیهطبق شود. مشاهده می 8جدول در  پژوهش سوم و دوم هایفرضیه بررسی نتایج

 .گذاردتأثیر معناداری می آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر

 اطمینان عدم ،شودمی مشاهده 8 جدول در که طورهمان باشد. مثبت 7B ضریب که شودمی بینیپیش 2 الگوی از استفاده با

 دارد. آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر معناداری اثر محیطی

 شود.می تأیید ،پژوهش دوم فرضیه بنابراین،

 و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر مالی تأمین محدودیتمطرح شد که  سوم فرضیهدر 

 7B ضریب که شودمی بینیپیش 8 الگوی از استفاده با .گذاردتأثیر معناداری می آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه

 از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر مالی تأمین محدودیت ،شودمی مشاهده 8 جدول در که طورهمان باشد. مثبت

به  نیز هشپژو سوم فرضیه بنابراین، .تأثیر معناداری گذاشته است آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه و مدیران اندازه

 رسد. تأیید می

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 بیش نفساعتمادبه نشئت گرفته از عملکردی پیامدهای کردن محدود در حسابداری کاریمحافظه شنق پژوهش، این در

  .شده است مطالعه مدیران، اندازه از

کاری محافظه اعمال و اندازه از بیشنفس اعتمادبه دارای مدیران با تجاری واحدهای اینکه بر مبنی پژوهش اول فرضیه

 و همکارانش ژو پژوهش هنتیج مشابه فرضیه این ۀنتیج است. شده تأیید ،دارند یمساعد آتی عملکرد حسابداری، در

 از مشکل این شود.میمنجر  اکارنا گذاریسرمایه به اندازه، از بیش نفساعتمادبه که است این بر اعتقاد .است (2108)

 شخصی، منافع کسب برای منفی علیف ارزش با هایپروژه در حد از بیش گذاریسرمایه و منابع از مدیران استفادهءسو

 به توجه با داخلی راهبریسازوکار  و دهیعالمت عامل عنوانبه کارانهمحافظه حسابداری (.0333 ،0)جنسن گیردنشئت می

 نتیجه این به آنها شود.می گرفته کارهب گذاریسرمایه هایتصمیم دادن قرار تأثیر تحت منظوربه ،متفاوت محیط و شرایط

 افشا اطالعات در کاریمحافظهبر  باید ها،شرکت در گذاریسرمایه نامناسب رفتارهای توسعه از جلوگیری برای که درسیدن

 کارگیریهب داد. کاهش نیز را نمایندگی هایهزینه و افزایش را منفی اطالعات مخابره بتوان طریق این از تا افزود شده

 منافع از بخشیده، بهبود را گذاریسرمایه هایگیریتصمیم و حسابداری اطالعات کیفیت کاری،محافظه درست

 سازد.می ممکن را سرمایه بازارهای در منابع بهینه تسهیم نهایت در و کرده محافظت گذارانسرمایه

 و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر محیطی اطمینان عدم) پژوهش دوم فرضیهدر این مطالعه، 

 به محیطی اطمینان عدم دهدمی نشان نتایج شد. تأیید ،(گذاردتأثیر معنادار می ،آتی عملکرد بر حسابداری اریکمحافظه

 عملکرد تعدیل توان کاریمحافظه محیطی، اطمینان عدم شرایط در که نحوی به شود؛منجر می عملکرد در منفی تغییرات

 دارد. تطابق (2100) 2ورچیا و تیلور کور، آرمسترانگ، پژوهش ا نتیجهنتیجه این فرضیه ب ندارد. را مدیریت رفتار نتیجه در

 که کندمی ایجاد را شرایطی محیطی تغییرات دهد.می قرار تأثیر تحت را بازار فعاالن رفتار بازار، محیط در اطالعات جریان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jensen 2. Armstrong, Core, Taylor, and Verrecchia 
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 دادوستد آن در گذارانسرمایه که یاطالعات محیط باشند. داشته اطالعات گردش این از متفاوتی سهم بازار، در فعال افراد

 توسط ریسک ارزیابی تجدید به اطالعات، جریان در تغییر این یابد.می تغییر اطالعات )جریان( انتشار با پیوسته کنند،می

 و ابهام موجب کاهش که است اطالعاتی محیط وجود یابد،می اهمیت پیش از بیش آنچه شود.می منجر گذارانسرمایه

بر  (.2100 ،و همکاران )آرمسترانگ دهدمی افزایش را گذارسرمایه تحلیل و بینیپیش توان نتیجه در وشده  ناناطمی عدم

 اخبار ترسریع انعکاس ، موجباندازه از بیش نفساعتمادبه دارای مدیران برای کاریمحافظه ارائه شده، یهاتئوریاساس 

 اطالعاتی تقارن عدم ریسک همچنین، و هاقیمت از حفاظتبرای  بازار گزارانکار به نیاز ،بیان دیگر به شود.می هاقیمت در

 شوندمی هاقیمت در اطالعاتبیشتر  انعکاسموجب  مطلع گذارانسرمایه که چرا ؛دهدمی کاهش را خرد گذارانسرمایه برای

 موجب بازار، فعاالن واکنش و بینیپیش در تغییر دلیلبهاین مسئله ، اطمینان عدم شرایط در اما ؛(2117 ،0اهارا و )ایسلی

 شود.می منابع خروج و گذاریسرمایه یندهایافر کارایی کاهش

 و مدیران اندازه از بیش نفساعتمادبه مشترک تعامل بر مالی تأمین محدودیت) پژوهش سوم فرضیهدر خصوص 

توان گفت بر اساس مطالعات ید رسیده است، میگذارد( که به تأیتأثیر معناداری می آتی عملکرد بر حسابداری کاریمحافظه

 مالی، محدودیت شرایط در که نحوی بهشود؛ منجر می عملکرد در منفی تغییرات به مالی تأمین محدودیت پیشین،

 (2118) 2التی هاینتیجه این بخش از پژوهش با یافته ندارد. را مدیریت رفتار نتیجه در عملکرد تعدیل توان کاریمحافظه

 مدیران حد از بیش گذاریسرمایه از معموالً نمایندگی مشکالت که حالی در دارد. تطابق (0838) باغی رشیدی و عظوا و

 اندازه از بیش نفساعتمادبه ،اندمواجه نقدینگی محدودیت با که هاییشرکت در ،گیردنشئت می شخصی منافع به توجه با

 حد از کمتر گذاریسرمایه موجب سادگی به مالی تأمین محدودیت ،شرایط این در شود.می نقدینگی وضعیت تغییر سبب

 نرخ با هایپروژه در گذاریسرمایه به هاشرکت که است مطرح شده مدرن گذاریسرمایه تئوریدر  .(2118 )التی، شودمی

 صورت در و (0313 ،8مودیگلیانی و )میلر تمایل دارند ،کمتر مالی تأمین هزینه نیازمند و سرمایه هزینه از باالتر و ثابت بازده

 دهند.می دست از را خود کارایی ،اندازه از بیش نفساعتمادبه و کاریمحافظه مالی، تأمین محدودیت

 در زیرا؛ داشته باشد بیشتری توجه کاریمحافظه اعمال به نسبت مدیره هیئتباید  پژوهش، هاییافته به توجه با

 هیئت .شود مشخص عملکردی پیامدهای که است الزم زیادی زمان مدت ،آن به مربوط هایرویه اجرای عدم صورت

 رایب فرصتی است ممکن زیرا آگاه باشد؛ ،مدیرعامل رفتاری عوامل در تغییرات با مرتبط هایفرصت و ریسک از باید مدیره

 گرفتن نظر در ،بیان دیگر هب شود. فراهم گذاریسرمایه منفی پیامدهای انداختن تأخیر به یا ریسک کاهش عملکرد، بهبود

 کنونی هایالگو .دهدرا افزایش می استاندارد الگوی کیفیت اندازه، از بیش نفساعتمادبه الگوی در یرفتار هاینوسان اثر

 یک در شرکتی عوامل اساس بر اندازه از بیش نفساعتمادبه که هستند فرض این بر مبتنی اندازه از بیش نفساعتمادبه

 شود.نمی گرفته نظر در آن بر مؤثر هایمقاومت و چسبندگی و شده تعیین نزما از نقطه

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Easley, and O’Hara 

2. Alti 

3. Modigiliani & Miller 
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 نفساعتمادبه و مالکیت ساختار تعاملی اثرهای بعدی، در پژوهش شودمی پیشنهاد پژوهش این نتایج تکمیل برای

 هایتفاوت بررسی به بلندمدت در مدیران عملکردی رفتارهای شناخت منظوربه و مطالعه شود ،عملکرد بر اندازه از بیش

 شود. پرداخته مالی هایصورت مقایسه قابلیت ازایجاد شده 

بوده  حاکم کاریمحافطه و اندازه از بیش نفساعتمادبه گیریاندازه روش جمله از هاییمحدودیت ،حاضر پژوهش در

 و مشاهده مستقیم صورتهب واست  مدیران درونی و شخصیتی خصوصیات ءجز مدیران یبینخوش اینکه به توجه با .است

 شود. دقت نتایج تعمیم در است الزم ،شودنمی گیریاندازه

 منابع

 هایشرکت از شواهدی ها؛هزینه رفتار در محیطی اطمینان عدم نقش بررسی (.0837) یدینآ کیانی، ؛لی اصغرع رستمی، انواری

 .11-88، (2)1 ،بداریحسا هایپیشرفت مجله تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 نقدی هایجریان و تعهدی اجزای بر تأکید با سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه (.0837) یستونب زاده، صالح ؛وسیم اصل،بزرگ

 . 011 -018 ،(13)07 حسابرسی، دانش مجله تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در

 تاررف تقارن عدم بر مدیریت توانایی و شرکت استراتژی تأثیر (.0833) لهها ،حسنوند خدایی ملک ؛وادج ،ارک نیک ؛داهللی ،وردی تاری

 .123-118 ،(7) 27 ،یحسابرس و حسابداری هایبررسی هفصلنام .هزینه

 فصلنامه .سابرسیح هالزحم حق و مدیریت اطمینانیبیش (.0837) حمدم مرفوع، ؛سعودم القار، حسنی ؛حییی یگانه، حساس

 .837-832 ،(8)22 ،حسابرسی و حسابداری هایبررسی

 در با کاریمحافظه بر مدیریت حدازبیش اطمینان تأثیر بررسی (.0837) زادهآ پوراسماعیلی، ؛صطفیم سده، دری ؛حمدا پور،خدامی

 .212-038 ،(2)22 ،حسابرسی و حسابداری هایبررسی فصلنامه .بیرونی نظارت گرفتن نظر

 تأکید با نقد وجه نگهداشت و مدیران اعتمادیبیش (.0831) هراز ،چگنی جودکی ؛صطفیم ،ایزدپور ؛میدا ،فرجی ؛رگسن ،سرلک

 .207-033 ،(2)21 ،یحسابرس و حسابداری هایبررسی فصلنامه .حسابرسی کیفیت کنندهتعدیل برنقش

 هایبررسی فصلنامه .متقلب هایشرکت در خود عملکرد از مدیران اطمینانیبیش تحلیل (.0833) الدینالحص ،قادری ؛اوهک ،قادری

 .232-278 ،(2)27 ،حسابرسی و حسابداری

 اطالعاتی تقارن عدم و مدیران یبینخوش تأثیر بررسی (.0833) حسینحمدم ،آرانی ذوالفقار ؛حمدرضام ،زادهعباس ؛رزانهف ،نصیرزاده

 . 11 -81، (87) 3 ،مالی حسابداری فصلنامه .سهام قیمت قوطس ریسک روی بر آن از ناشی

 گذاری.سرمایه کارایی و حسابداری کاریمحافظه بین ارتباط بر مالکیتی ساختار تأثیر (.0838) حسنم باغی، رشیدی ؛ید علیس واعظ،

 .031-031 ،(8) 31 ،حسابداری هایپیشرفت مجله
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