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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده و بازده غیر
عادی تجمعی سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و
به لحاظ روش انجام پژوهش ،توصیفی– همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق
بهادار تهران که پس از نمونهگیری ،بالغ بر  881شرکت و در یک دوره زمانی  1ساله از سال  8932الی  8931است ،میباشد .جهت
اندازه گیری متغیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل ،مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن ( ،)0289از معیار  overinvitکه مرتبط
با سرمایه گذاری می باشد ،استفاده شده است و جهت اندازه گیری متغیر نوسان بازده سهام ،انحراف معیار بازده های واقعی سهام در
 5سال گذشته بکار گرفته شده است .همچنین جهت اندازه گیری متغیر بازده تجمعی غیر عادی سهام نیز از تفاضل بین بازده واقعی
سهم و بازده بازار استفاده شده است ،در نهایت نیز جهت برازش متغیر محافظه کاری حسابداری از مدل خان و واتس استفاده
گردیده است .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرمافزار  Eviewsنسخه
 3بوده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان
بازده سهام تأثیر معناداری ندارد در حالی که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده
غیر عادی تجمعی سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.
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 .1مقدمه
نوسان پذیری بازده سهام یکی از موضوعات بحث برانگیز مالی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران
بازار سرمایه در بازار های نوظهورواقع شده است .علت این گرایش به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده
سهام شرکت ها و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها و همچنین کل اقتصاد بر می گردد .از جهتی دیگر سودمندی مطالعه
نوسان پذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران به این خاطر است که آن ها نوسان پذیری بازده سهام را به عنوان
معیاری از ریسک در نظر گرفته و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای
اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده کنند (ظفر و همکاران .)0221 ،8به اعتقاد یورک )0222( 0بازار های
کارا از نوسان پذیری غیرمنتظره تنفر دارند .زمانی که نوسان پذیری وجود داشته باشد بازارها به عالمت باال بدون ریسک
واکنش نشان می دهند .صرف نظر از علت نوسان پذیری مدیران دو راه حل برای برخورد با آن دارند .یکی مقابله با علل
ریشه ای و استفاده از کنترل مدیریتی برای کاهش یا حذف آن است که با این کار ریسک واقعی کاهش یافته و باعث
کاهش هزینه سرمایه می شود .راه حل دیگر پنهان نمودن نوسان پذیری با استفاده از روش های مختلف حسابداری می
باشد .حاصل این رویکرد صرفاً ثبات ظاهری است و ریسک عملیاتی واقعی تغییری پیدا نمی کند (داودی .)8931 ،از
سویی دیگر همه روزه جریان قدرتمند و مداوم اطالعات بسیار زیاد به بازار وجود دارد .به عنوان مثال اطالعاتی مربوط به
شرایط عمومی اقتصاد ،بحران های بین المللی ،سرمایه گذاری شرکت ها ،کمبود مواد اولیه و اطالعات از این قبیل که
همه آن ها بر بازده اوراق بهادار تأثیر می گذارد .اگر بازار کارا باشد به محض دریافت این اطالعات قیمت اوراق بهادار
باید واکنش نشان داده و تعدیل شود .واکنش معموالً نمی تواند آنی باشد ولی فاصله بین دریافت اطالعات و واکنش
قیمت ها باید با روش ها و تکنیک های در دسترس برای دریافت و پردازش اطالعات متناسب باشد .بعضی از بازار های
سرمایه از کارایی الزم برخوردار نیستند .در این بازار ها اوالً اطالعات به وفور و به سرعت در بازار پخش نمی شوند .ثانیاً
قیمت اوراق بهادار نسبت به اطالعات جدید بی تفاوت بوده و یا ممکن است عکس العمل قیمت اوراق بهادار نسبت به
اطالعات جدید بیشتر از حد مورد انتظار باشد .گاهی اوقات ممکن است بازار واکنش کمتری نسبت به یک یا چند رویداد
نشان دهد .در این گونه بازار ها تحلیل گران قوی وجود ندارند که اطالعات را دریافت و درست ارزیابی کرده و تصمیم
بگیرند .بنابراین قیمت به درستی تعیین نمی شود از این رو کسی احساس امنیت نمی کند زیرا وی اطمینان ندارد قیمتی را
که برای یک ورقه بهادار پرداخت یا دریافت می کند ،عادالنه است .هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود و
نهایتاً به حداکثر رساندن ثروتشان می باشد .از طرفی دیگر بسیاری از مطالعات روانشناسی بیانگر این است که مدیران ارشد
شرکتها در تصمیم گیری هایشان حتی بیش از سایرین مستعد تصمیم گیری های غیرعقالیی می باشند این افراد خود
رأی بوده و خود از این اعتماد بیش از حد آگاه نیستند (کاهنمن و لوالو8339 ،9؛ داودی .)8931 ،مدیرانی که اعتماد بیش
از حد به خود دارند ،اکثراً نسبت به تصمیم گیری های خود و نتایج آن ها به خصوص در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری
خوشبین می باشند (کوپر و همکاران .)8311 ،2مدیران شرکتها در صورتی که دارای اعتماد بیش از حد باشند ممکن
است در تصمیم گیری های خود به گونهای عمل کنند که ارزش شرکت تنزل یافته و به خطر افتد (مل مندیر و تیت،5
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 0225و  .)0221زیرا مدیرانی که دارای اعتماد بیش از حد هستند مستعد اغراق و دست باال گرفتن توانایی ها و عملکرد
خود هستند ،اما از طرف دیگر احتمال و میزان هزینه های آشفتگی مالی را دست کم می گیرند (توماک .)0289 ،8در
همین راستا و از دیدگاه نظریه نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط میداند ،مدیران انگیزه
های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی دارندکه موجب کم شدن سود می شود .بنابراین ،می توان محافظه کاری را
سازوکاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظورگزینش بیش از واقع سود تلقی کرد (شورورزی و برزگرخاندوزی،
 .)8911دالیل متعددی برای وجود محافظه کاری ارائه شده است .از جمله این دالیل ،می توان به وجود مسئله ی مخاطره
اخالقی در قراردادها ،هزینه های دادرسی ،هزینه های سیاسی و انگیزه های مالیاتی اشاره کرد (واتس .)0229 ،0تهیۀ
صورت های مالی محافظه کارانه بر قابلیت اتکای اطالعات حسابداری می افزاید ،محافظه کاری توانایی سود حسابداری
برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام) را نشان می دهد.
لذا با عنایت به توضیحات گفته شده و با توجه به این که تاکنون پژوهش تجربی که به بررسی تاثیر محافظه کاری
حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده و بازده غیر عادی تجمعی سهام پرداخته شده
باشد ،انجام نشده است ،بنابراین پژوهش حاضر از این جنبه دارای نوآوری میباشد ،در نهایت در این پژوهش به دنبال
پاسخگوئی به این سوال می باشیم که آیا محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و
نوسان بازده و بازده غیر عادی تجمعی سهام تاثیر معناداری دارد؟
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 .1-2اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل

اعتماد به نفس بیش از حد یک ویژگی شخصیتی می باشد که می تواند به صورت اریب رفتاری و داشتن اعتقادات غیر
واقعی (مثبت) در رابطه با هر یک از جنبههای یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف شود (اسکاال .)0221 ،9در واقع
بیش اعتمادی یا اعتماد به نفس بیش از حد یکی از مهم ترین مفاهیم مالی مدرن می باشد ،که هم در تئوری های مالی و
هم روانشناسی جایگاه ویژه ای دارد (داودی .)8931 ،مدیران بیش اطمینان به دلیل خوش بینی بیش از حد ممکن است
جریانهای نقدی حاصل از پروژهها را اشتباهاً بسیار مطلوب پیش بینی کرده و در نتیجه بسیاری از پروژهها را باالتر از
ارزش واقعیشان ارزش گذاری کنند .از طرف دیگر آنها معتقدند که ارزش بازار شرکت آنها را کمتر از واقع ارزش
گذاری و باعث می شود تامین مالی خارجی پر هزینه باشد .به همین علت در صورتی که شرکت دارای منابع داخلی باشد،
ممکن است مدیرانی با اعتماد به نفس بیش از حد تمایل بیشتری به بیش سرمایه گذاری از خود نشان دهند اما درصورتی
که تامین مالی پروژهها به منابع خارجی احتیاج داشته باشد ممکن است کم سرمایه گذاری صورت گیرد (ملمندیر و تیت ،
 .)0225موضوعی که در اعتماد به نفس بیش از حد مدیران مطرح می شود این است که تعصبات روانی و اعتماد به نفس
بیش از حد موجود در بین مدیران به خصوص در میان مدیران ارشد باعث می شود که به توانایی های خود بیش از اندازه
امیدوار باشند و تمایلی به افشاء و اتمام پروژه های زیان ده شرکت نداشته باشند ،چرا که براساس اعتماد بیش از حدی که
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به خود دارند معتقدند که در آینده با عملکرد بهتر ضعف آن ها برطرف خواهد شد و با این روش می توانند برای شرکت
ایجاد ارزش کرده و ثروت سهامداران را به حداکثر کنند (داودی.)8931 ،
 .2-2نوسان بازده سهام

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می
شود .چنانچه پیداست ،بازدهی سهم همیشه مثبت نیست و بسته به میزان تغییرات قیمتی در دوره نگهداری و میزان پرداخت
سود نقدی در پایان دوره مالی ممکن است مثبت ،صفر و یا حتی منفی باشد (تهرانی و نوربخش8910 ،؛ جهانشیری،
 .)8931بازده سهام عبارت است از نسبت میان کل عایدی (یا زیان ) حاصل از سرمایه گذاری و میزان سرمایه ای که به
منظور کسب عایدی در یک دوره معین مصرف گردیده است .این دوره ممکن است یک روز ،یک ماه ،یک سال و...
باشد .نوسان بازده سهام از مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابداری و مالی می باشد .از طرفی دیگر رویداد های آشفته ساز
در اقتصاد بین المللی موجب توجه بیش از پیش به اهمیت گزارشگری مالی معتبر می شود .در دوره های متفاوت بازده
سهام متغیر می باشد و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد .بنابراین نوسان و تغییرپذیری جزء الینفک بازدهی سهام
در طی زمان است .تغییر پذیری و نوسان بازده دوره های آتی سهام سرمایه گذاری را با ریسک همراه می نماید در نتیجه
سرمایه گذار همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است (راعی8911،؛ داودی .)8931 ،سهام هایی که
دارای نوسان پذیری کم تری هستند عملکرد بهتری نسبت به سهام هایی با نوسان پذیری زیاد دارند .سهام هایی با نوسان
پذیری کم عملکرد عملیات قوی تری دارند زیرا نوسان پذیری کم دستیابی شرکت به سرمایه را بهبود می بخشد .سهام
هایی که در دسته کم ترین نوسان پذیری قرار دارند به طور میانگین بازده آتی باالتری را نسبت به سهام هایی که در سایر
دسته های نوسان پذیری قرار دارند به دست می آورند (بیکر و همکاران.)0288 ،8
 .3-2بازده غیر عادی تجمعی سهام

بازده غیرعادی در روش استاندارد پژوهش های رویدادی عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار
(عادی) .بازده مورد انتظار یا عادی نیز از بازده بدون احتساب رویداد مورد نظر به دست می آید .هر شخصی که بر مبنای
منطق اقتصادی سرمایه گذاری می کند انتظار دارد تا با سرمایه گذاری در دارایی هایی که بازده غیر ثابت و نامعینی دارند
بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های با بازده مطمئن و قطعی کسب کند .وی انتظار دارد سرمایه گذاری اش در سهام
شرکت ها پر سودتر از خرید دارایی های مالی با بازده ثابت باشد .همچنین انتظار دارد با خرید سهام شرکت هایی که
بازده نا مطمئن تری دارند به طور متوسط بازده بیشتری نسبت به خرید سهام شرکت های با بازده نسبتا مطمئن به دست
آورد .بدون شک سرمایه گذاری در بورس بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و بدون شک بیشترین میزان
سرمایه از طریق بازار های سهام در سرتاسر جهان مبادله می شود و اقتصاد ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس می
باشد .قسمتی از متغیر های تاثیر گذار بر بازار سهام ناشی از اطالعات مالی واحد های اقتصادی می باشد که از سیستم
حسابداری این واحد ها استخراج می شود ،میزان تأثیر این اطالعات بسیار پیچیده و تا حدودی ناشناخته است (قالیباف
اصل و ایزدی.)8939 ،

Bicker et al
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 .4-2محافظه کاری حسابداری

در استانداردهای حسابداری ایران از محافظه کاری تحت عنوان احتیاط یاد شده است که تعریف آن به این صورت است:
احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام
مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیش تر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند (کمیته
تدوین سازمان حسابرسی ایران .)8915 ،تأکید محافظه کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان
اقتصادی) است (باسو .)8331 ،8در ادبیات حسابداری دو نوع محافظه کاری مطرح شده است .نخست ،محافظه کاری
مشروط که به صورت دستیابی به شواهد با درجۀ تأییدکنندگی بیشتر برای شناخت اخبار خوب به عنوان سود و در مقابل
آن محافظه کاری نامشروط که به عنوان شناسایی زودتر زیان ها و کم نمایی سود و دارایی ها بدون توجه به اخبار خوب
یا بد تعریف شده است (بال و رابین .)0221 ،0بیور و ریان )0225( 9بیان می کنند که محافظه کاری شرطی یا به وقوع
پیوسته (سود وزیانی) در دوره های پس از شناسایی اولیه هر دارایی و بدهی بکار گرفته می شود .در محافظه کاری شرطی
ارزش دفتری خالص دارایی ها در وضعیت نامساعد کاهش یافته اما در وضعیت مساعد افزایش نمی یابد و در شناسایی
سریع تر زیان ها نسبت به شناسایی سود ها نمود پیدا می کند .نمونه هایی از محافظه کاری شرطی ،قاعده اقل بهای تمام
شده یا قیمت بازار برای موجودی ها و به حساب دارایی یا هزینه منظور کردن هزینه تعمیر دارایی های مشهود می باشد.
محافظه کاری غیر شرطی یا پیش بینی شده (ترازنامه ای) ،منعکس کننده ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری خالص دارایی ها
و عمدتاً ناشی از شناسایی نکردن سرقفلی است (داودی.)8931 ،
 .5-2پیشینه تجربی پژوهش

فروغی و همکاران ( )8931در پژوهشی تحت عنوان "توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک و ورشکستگی با استفاده از
الگوی دو بتا بر مبنای ریسک نرخ تنزیل و ریسک جریان نقدی" پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که نتایج حاصل از
دو بتا نشان می دهد متوسط صرف ریسک جریان نقدی برای شرکت های نمونه به طور معناداری بزرگتر از متوسط صرف
ریسک نرخ تنزیل است .به عالوه با افزایش ریسک ورشکستگی شرکت های نمونه بتای نرخ تنزیل افزایش و بتای جریان
نقدی کاهش می یابد .بنابراین با توجه به شواهد توانایی الگوی دو بتا در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های بورس
اوراق بهادار تهران تأیید می شود .توکلی و دارابی ( )8935در پژوهشی تحت عنوان "بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس
کاذب مدیریت بر رابطه کیفیت و اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند
و به این نتیجه رسیدند ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها
تأثیر می گذارد و مالیات نیز هزینه ای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمد زایی می کند از جانب دولت
تحمیل می شود .قاسمی و همکاران ( )8932در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر
نوسان بازده غیر متعارف سهام" پرداختند و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند
متغیره ،استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت در سطح اطمینان  35درصد حاکی از تأیید آنها داشته و بیانگر
تأثیر مثبت و معنادار اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر نوسان بازده غیرمتعارف سهام می باشد .یافته های پژوهش
عباس زاده و همکاران ( )8939نشان می دهد که مقوله ی اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های
1

Basou
Bal and Robin
3
Biour and Ryan
2

1

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،02پاییز  ،8931ص 38-882

بورسی تأثیر مستقیم دارد ولی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی برسیاست تقسیم

سود معکوس می شود .بیستروم )0281( 8در پژوهشی تحت عنوان "انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری" پرداختند و به

این نتیجه دست یافتند که ارتباط نزدیکی بین انتظارات بازده سهام دارای اعتبار ضمنی و بازده سهام محقق شده در آینده
وجود دارد .چی و لی )0281( 0در پژوهشی تحت عنوان "بررسی عدم قطعیت توزیع و بازده سهام مورد انتظار" پرداختند.
نتایج نشان می دهد که سهام دارای عدم قطعیت در توزیع کاال به طور میانگین بازده باالیی از خود نشان می دهد و
اختالف بین بازده ها روی سبدهای دارای باالترین و پایین ترین عدم قطعیت در توزیع  0درصد در ماه است .کرامر و لیو

9

( )0280در پژوهشی با استفاده از معیار های اندازه گیری اعتماد به نفس بیش از حد مالمندیر و تیت ( 0225و  ،)0221به
"بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر دیدگاه تحلیلگران" پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که
تحلیلگران ،سودهای شرکتهایی که دارای مدیران با اعتماد به نفس باال هستند را خوش بینانه پیشبینی میکنند .بدین
صورت که تعداد دفعاتی که سود خالص شرکت بیش از میزان واقعی پیشبینی شده است ،بیشتر از تعداد دفعاتی است که

سود کمتر از میزان واقعی پیشبینی شده است .پائیک و همکاران  ،)0221( 2در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تأثیر
محافظه کاری بر پایداری سود پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که سودهایی که محافظه کاری بیشتری دارند،
نسبت به سودهایی که محافظه کاری کمتری دارند ،ناپایدارتر هستند .همچنین ،تصویب استاندارد های حسابداری حاوی
رویه های محافظه کارانه ،متضمن هزینه هایی برای بازار سرمایه است .این استانداردها پایداری و قابلیت پیش بینی سود را
کاهش داده و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل را از مسیر تصمیم گیری های صحیح اقتصادی منحرف می سازد.
 .5-2فرضیه های پژوهش

در نهایت و با توجه به مبانی نظری و تحقیقاتی که در فوق به آن اشاره شده است ،بنابراین فرضیه های پژوهش به شرح
ذیل میباشد:
فرضیه اول :محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده سهام تاثیر معناداری
دارد.
فرضیه دوم :محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیر عادی تجمعی سهام
تاثیر معناداری دارد.
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و ازلحاظ نوع روش پژوهش ،پژوهشی توصیفی –همبستگی میباشد .به
منظور جمع آوری داده ها و اطالعات ،از روش کتابخانه ای استفاده شده است .قسمت مبانی نظری از کتب ،مجالت و
سایت های تخصصی فارسی و التین ،و داده های مالی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ،تدبیر پرداز و سایت

کدال ،گردآوری شده اند .جامعه آماری مورد هدف در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و از همه صنایع طی سالهای  8932الی  8931میباشد .نمونه آماری به روش نمونه گیری حذفی (سیستماتیک) که در آن
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شرکتهای انتخاب شده باتوجه به محدودیتهای ذکر شده در ذیل از بین مجموعهای از شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد که دارای شرایط ذیل باشند:
 سال مالی هر شرکت منتهی به  03اسفند ماه هرسال باشد. شرکتها طی سال مورد پژوهش ،تغییر سال مالی نداده باشند. جزء بانکها و موسسات مالی ،شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی ،هلدینگ و لیزینگها نباشند .زیرا افشایاطالعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آن ها متفاوت است.
 معامالت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند.اطالعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج داده های موردنیاز پژوهش در دسترس باشد.با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد  881شرکت باقی ماند که در حقیقت نشان دهنده جامعه آماری واقعی مورد رسیدگی
میباشد .بنابراین با استفاده از روش آماری رگرسیون چند گانه معمولی ،فرضیات پژوهش که در قسمت قبل بیان گردید،
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین آزمون فرضیه پژوهش به کمک نرم افزار ایویوز نسخه  ،3و به شرح طرح آزمون
آماری فرضیه ها که در بخش های بعد ارائه می شود ،صورت پذیرفته است.
در این پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش و به پیروی از مدل هسو و همکاران )0281( 8از مدل های رگرسیونی ذیل
استفاده شده است:
RET - VOLi,t = α0 + α1 OC i,t + α2 CONSERi,t+ α3 OCi,t ×CONSERi,t+ α4 SIZEi,t + α5 BTMi,t + α6 LEVi,t
+ α7 AGEi,t + α8 MGN_OWN i,t + α9 INSTi,t + εi,t

()8
CARi,t = α0 + α1 OC i,t + α2 CONSERi,t+ α3 OCi,t ×CONSERi,t+ α4 SIZEi,t + α5 BTMi,t + α6 LEVi,t + α7
AGEi,t + α8 MGN_OWN i,t + α9 INSTi,t + εi,t

()0
که در آن:
 =RET - VOLi,tنوسان بازده سهام =OCi,t ،اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل =CONSERi,t ،محافظه کاری
حسابداری =SIZEi,t ،اندازه شرکت =BTMi,t ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار =LEVi,t ،اهرم مالی =AGEi,t ،سن
شرکت = MGN_OWNi,t ،مالکیت مدیریتی = INSTi,t ،مالکیت نهادی = CARi,t ،بازده غیر عادی تجمعی سهام= ɛi,t ،
باقی مانده مدل

 .3-1متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن

بر اساس مبانی ارائه شده در این پژوهش متغیرها در چهار گروه مستقل ،وابسته ،تعدیل گر و کنترلی بیان شده اند ،که در
ادامه ارائه می شوند.

Hsou et al
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 .3-1-1متغیر مستقل

اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل ()OCi,t
تصمیم های سرمایه گذاری شرکت حاوی اطالعاتی درباره میزان اطمینان بیش از حد مدیریتی است (کمپبل و همکاران

8

 .)0288،مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن )0289( 0برای اندازه گیری اعتماد بیش از حد مدیریتی ،از معیار  overinvitکه
مرتبط با سرمایه گذاری است ،استفاده شده است.
معیار( :)overinvitمطابق با پژژوهش احمژد و دوئلمژن ( )0289و اسژچراندو زچمژن ،)0280( 9عبارتسژت از مفهژوم مژازاد
سرمایه گذاری که از رگرسیون رشد دارایی ها نسبت به رشد فروش در سطح صنعت به شرح ذیل به دسژت مژی آیژد و در
صورتی که باقی مانده این رابطه برای شرکتی مثبت باشد ،به این معناست که در آن شژرکت سژرمایه گژذاری بژیش از حژد
انجام شده است و برای آن عدد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می شود
Asset.Grj,t = β0 + β1 ×Sale.Grj,t + ɛj

()9
که در آن:
 :ΔAssetتغییرات جمع کل دارایی های سال جاری نسبت به سال قبل است.
 :ΔSalesتغییرات کل درآمدهای فروش سال جاری نسبت به سال قبل است.
 :ɛjباقی مانده مدل میباشد.
 .3-1-2متغیرهای وابسته

نوسان بازده سهام ()RET - VOLi,t
در این پژوهش نوسان بازده سهام با انحراف معیار بازدههای واقعی سهام در  5سال گذشته و با استفاده از تابع  stdevدر
اکسل محاسبه شده است.
بازده واقعی

بازده واقعی یا بازده کل ،مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد.
مجموعه این مزایا شامل موارد به شرح ذیل است:
 سود نقدی خالص هر سهم که طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت می شود. افزایشی که قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال دارد. مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است.-

مزایایی که از سود سهمی یا سهام جایزه ناشی می شود.

فرمول محاسبه به شرح زیر می باشد:
1
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تفاوت قیمت سهام در اول و آخر دوره

مزایای سهام جایزه

قیمت سهام در ابتدای سال مالی

مزایای حق تقدم سود نقدی

Ri,t

()2
که در آن:
 :Ri,tبازده کل سهام نسبت به اولین قیمت در ابتدای دوره
سود نقدی :این سود همان سود تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهامداران است که از
تقسیم آن بر تعداد سهام شرکت ،سود هر سهم به دست می آید.
مزایای حق تقدم :در محاسبه بازده واقعی اوال سعی بر این است که سهامداران از حق تقدم استفاده می کند ،ثانیاً
سهامداران حق تقدم خود را تا پایان دوره محاسبه نگهداری و سپس آن را به همراه اصل سهم به فروش می رساند .با
توجه به این موارد ارزش حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود:
درصد افزایش سرمایه× (مبلغ اسمی هر سهم  -آخرین قیمت سهم در پایان دوره) = ارزش حق تقدم
()5
مزایای سود سهمی :در فرمول محاسبه بازده کل فرض بر این است که سهامدار ،سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره
نگهداری نموده و سپس آن را به همراه خود سهم و احتماال حق تقدم به فروش می رساند .با این فرض ارزش سود
سهمی برای سهامدار به قیمت سهام در پایان دوره مورد محاسبه در نظر گرفته می شود.
درصد افزایش سرمایه× آخرین قیمت سهم = ارزش سهام جایزه
()1
اختالف نرخ ابتدا و پایان دوره :منظور تفاوت آخرین قیمت سهام در پایان دوره مالی نسبت به اولین قیمت سهام در
ابتدای دوره مالی است .اگر این تفاوت مثبت باشد این عامل باعث افزایش نرخ بازده کل و اگر منفی باشد باعث
کاهش نرخ بازده کل خواهد گردید .برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقق یابد ،باید فرض شود که سهامدار در ابتدای
دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره اقدام به فروش آن می نماید (الری دشت بیاض و همکاران.)8935 ،
بازده غیر عادی تجمعی سهام ()CARi,t
برای محاسبه این متغیر در هر دوره مالی ،از مدل تعدیل شده بازار استفاده شده است .در این مدل فرض شده است بازده
بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شرکت ها در هر دوره زمانی می باشد .بنابراین تفاضل بازده واقعی شرکت  iدر
دوره  tاست .با استفاده از روش رویداد آرایی  9روزه در دامنه اعالن سود بازده غیرعادی تجمعی محاسبه می شود .برای
محاسبه بازده غیرعادی تجمعی ،از روابط زیر استفاده شده است .که در آن ها ابتدا نرخ بازده غیرعادی سهام شرکت  iدر
روز  tبا استفاده از رابطه ( )1محاسبه می شود:
()1

arit = rit -rmt
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با توجه به روابط ( )1و ( )3نرخ بازده واقعی سهام شرکت  iدر روز  tو نرخ بازده (مورد انتظار) سهام شرکت  iدر روز t

محاسبه و در رابطه ( )1جایگزین می گردد:
()1

Ri,t

()3

= Rmt

پس از محاسبه نرخ بازده غیرعادی سهام هر شرکت ،نرخ بازده غیرعادی سهام شرکت  iدر سال  tبراساس رابطه شماره
( )82و به شرح زیر محاسبه می شود:
()82

CARIT = CARA – CARB

با توجه به روابط ( )88و ( )80نرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام قبل و بعد از اعالن سود محاسبه و در رابطه ( )82جایگزین
می گردد:
()88

∑ = CARB

()80

∑ = CARA

 = ritنرخ بازده سهام شرکت  iدر روز  tمیباشد.
 = rmtنرخ بازده سهام شرکت  iدر روز  tمیباشد.
 = aritنرخ بازده غیرعادی سهام شرکت  iدر روز  tمیباشد.
 = Pitقیمت سهام شرکت  iدر انتهای روز  tمیباشد.
 = Pi0قیمت سهام شرکت  iدر ابتدای روز  tیا انتهای روز  t – 1میباشد.
 = Im0شاخص کل بورس در ابتدای روز  tیا انتهای روز  t – 1میباشد.
 = Imtشاخص کل بورس در پایان روز  tمیباشد.
 = CARBنرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام قبل از اعالن سود میباشد.
 = CARAنرخ بازده غیرعادی تجمعی سهام بعد از اعالن سود میباشد.
بنابراین برای محاسبه بازده غیر عادی تجمعی سهام ابتدا بازده واقعی سهم را محاسبه کرده و سپس بازده بازار (مورد
انتظار) آن را به دست آورده و اختالف این دو بیان کننده بازده غیر عادی می باشد که حال برای دوره سه روزه در
روز اعالن سود ( ،)2روز قبل ( )-8و روز بعد ( )+8از اعالن سود این محاسابات را انجام داده که مجموع این سه روز
در این پژوهش بیان کننده بازده غیر عادی تجمعی سهام در دوره سه روزه می باشد (صالحی و همکاران .)8939
 .3-1-3متغیر تعدیل گر

محافظه کاری حسابداری ()CONSERi,t
متغیر تعدیل گر در این پژوهش شاخص محافظه کاری است .که بر مبنای مدل تعدیل شده باسو بدست می آید .مدلی که
باسو برای اندازه گیری محافظه کاری طراحی کرد به صورت رابطه ( )89است:
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Earni= β0 + β1 Neg + β2 Reti + β3 Reti * Neg + µi

()89
که در آن:

 :Earnسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در اول دوره :Neg ،متغیر مجازی ،در
صورت وجود بازده سهام منفی برابر با یک و در غیر این صورت صفر و  :Retiنرخ بازده ساالنه سهام شرکت ،بازده سهام
 80ماهه در پایان دوره مالی ،برابر است با تفاوت قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعالوه تعدیالت ناشی از عایدات سهام،
تقسیم بر قیمت سهم در ابتدای دوره می باشد.
 :Negبرای شرکت هایی که بازده منفی یا صفر دارند (وجود اخبار بد) ارزشی برابر  8و در حالتی که بازده سهام مثبت
باشد (وجود اخبار خوب) ارزش برابر با صفر دارد .در این مدل چنانچه بازده سهام مثبت باشد ضریب  β2حساسیت
واکدنش سود را نسبت به اخبار خوب می سنجد و چنانچه بازده سهام منفی باشد  β2 + β3حساسیت واکنش سود را نسبت
به اخبار بد می سنجد .به نظر باسو واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است.
بنابراین  β2 + β3> β2و در نتیجه  .β3 >0ضریب  β3نشان دهنده ی محافظه کاری است.
مدل باسو هم در سطح سال-صنعت با استفاده از رگرسیون مقطعی و یا برای یک شرکت با استفاده از سری زمانی در سطح
سال– شرکت برآورد می شود .هر دوی این روش ها محدودیت هایی دارند .در این پژوهش از مدل خان و واتز ()0223
برای محاسبه معیار محافظه کاری استفاده می کنیم .خان و واتز محافظه کاری ساالنه شرکت و حساسیت نسبت به اخبار
خوب را به صورت تابعی خطی از ویژگی های شرکت بیان کردند:
()82

 = G - Score = β2 =μ1+ μ2SIZEit + μ3M/Bit + μ4LEVitبه موقع بودن اخبار خوب

()85

�=� = C - Scoreبه موقع بودن اخبار بد
β3 = λ1 + λ 2SIZEit + λ3 M/Bit + λ4LEVit

که در آن:
 :SIZEاندازه شرکت و برابر است با لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام :M/B ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام و  :LEVاهرم و برابر است با مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم بر ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام.
در این پژوهش  C – Scoreیا همان  ،CONSمعیار محافظه کاری است .برای محاسبه ی آن ضرایب  β2و  β3را در مدل
اصلی باسو قرار می دهیم .مدل تعدیل شده باسو به صورت رابطه ( )81است.
Earni= β0 + β1 Neg + Reti (μ1+ μ2SIZEi,t + μ3M/Bi,t + μ4LEVi,t) + Reti * Neg (λ1 + λ 2SIZEi,t + λ3
M/Bi,t + λ4LEVi,t) + δ1 SIZEi,t + δ2 M/Bi,t + δ3 LEVi,t + δ4 SIZEi,t * Neg + δ5 M/Bi,t * Neg + δ6
LEVi,t * Neg + µi

()81
رگرسیون فوق برای هر سال نمونه ،به صورت مقطعی برآورد می شود  .در نهایت از این ضرایب برآوردی برای محاسبه ی
 ،)C – Cons)Scoreهمان گونه که در معادله ( )89بیان شد ،استفاده می کنیم (فخاری و رسولی.)8930 ،
 .3-1-4متغیرهای کنترلی

 =SIZEi,tمطابق با پژوهش مارچیا و مورا ( )0282اندازه شرکت میباشد و به صورت لگاریتم طبیعی کل دارایی های
شرکت محاسبه میشود.
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 =BTMi,tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار میباشد و به صورت نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی محاسبه میشود (هسو همکاران.)0281 ،
 =LEVi,tاهرم مالی میباشد و به صورت نسبت ارزش دفتری بدهی تقسیم بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه
میشود (هسو و همکاران.)0281 ،
 =AGEi,tسن شرکت میباشد و به صورت لگاریتم طبیعی تفاوت سال ورود به بورس شرکت و سال مورد بررسی محاسبه
میشود (انواری رستمی و همکاران.)8939 ،
 =MGN_OWNi,tمالکیت مدیریتی میباشد و به صورت نسبت سهامی که در اختیار هیئت مدیره شرکت است ،محاسبه
میشود (واعظ و همکاران.)8913 ،
 =INSTi,tمالکیت نهادی میباشد و به صورت نسبت مالکیت سهامداران نهادی (درصد سهامی که در اختیار بانکها  ،بیمهها،

صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایه گذاری است) محاسبه میشود (مادیتینوس و همکاران.)0280 ،۱
 =εi,tجزء خطا مدل می باشد.
 .4یافتههای پژوهش
در این بخش به آمار توصیفی و استنباطی در ارتباط با تحلیل داده های پژوهش پرداخته می شود.
 .4-1آمار توصیفی

در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و شاخصهای
پراکندگی هم چون انحراف معیار ،و همچنین حداقل و حداکثر انجام پذیرفته است .آمار توصیفی پژوهش نیز به شرح
جدول ( )8میباشد:
جدول  .1آمار توصیفی متغیرها
متغیرهای پیوسته پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

نوسان بازده سهام

2/301

2/119

9/533

2/801

2/121

بازده غیرعادی انباشته

-2/250

-2/258

2/512

-2/552

2/821

محافظه کاری

2/922

2/995

2/501

2/018

2/290

اندازه شرکت

82/219

89/351

81/202

88/825

8/910

ارزش دفتری به بازار

2/591

2/212

0/052

-2/151

2/201

اهرم شرکت

0/183

8/531

50/152

-85/919

1/181

لگاریتم سن شرکت

0/191

0/199

9/125

8/321

2/911

مالکیت نهادی

2/915

2/032

2/315

2/222

2/998

Manditious et al

1
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2/189

مالکیت مدیریتی

2/315

2/111

2/222

2/010

متغیر مصنوعی پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

تعداد 8

تعداد 2

بیش اعتمادی

2/921

2/211

010

599

اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن
مرکزیت دادهها است و همچنین انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری برای میزان پراکندگی
مشاهدات از میانگین است .حال با توجه به نتایج جدول ( )8میانگین متغیر نوسان بازده سهام معادل  2/301میباشد که نشان
میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافته اند ،و انحراف معیار آن معادل  2/121است .به عبارت دیگر ،مقدار
انحراف معیار نشان میدهد ،متوسط میزان پراکندگی مقادیر نوسان بازده سهام حول میانگین برابر  2/121است.
 .4-2آمار استنباطی
 .4-2-1آزمون چاو ( Fلیمر) و هاسمن

نتایج حاصل از آزمون چاو و هاسمن جهت انتخاب الگوی مناسب تخمین مدل پژوهش در جدول ( )0آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون چاو و هاسمن
فرضیه

نام آزمون

اول

چاو

اول

هاسمن

دوم

چاو

دوم

هاسمن

 Fآماره

سطح

نتیجه آزمون

معناداری

113/022

2/2222

823/338

2/2222

020/291

2/2222

83/309

2/2222

ارجحیت
پانل

ارجحیت
اثرات ثابت

ارجحیت
پانل

ارجحیت
اثرات ثابت
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همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود ،با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو کمتر از  2025است ،در نتیجه
تخمن مدل به صورت پانل نسبت به تخمین مدل به صورت ترکیبی ارجحیت دارد .همچنین با توجه به آزمون هاسمن که
سطح معناداری آن نیز کمتر از  2025است ،اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی ارجحیت دارد .در نتیجه در تخمین این
مدل ها از روش پانل با اثرات ثابت استفاده می شود.
 .4-2-2تجزیه و تحلیل نتایج مدل فرضیه اول پژوهش

نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه اول پژوهش در جدول ( )9ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول ( )9مشاهده میشود
که آماره  Fدارای مقدار  02/512و معناداری آن نیز کمتر از  2/25است .در نتیجه کلیت مدل رگرسیون پذیرفته میشود؛
به این معنی که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد و حداقل یک متغیر مستقل با متغیر وابسته
رابطه معنی داری دارد .خالصه نتایج مدل رگرسیونی پژوهش در جدول ( ،)9ارائه شده است:
جدول  .3نتایج تخمین مدل فرضیه اول پژوهش
عنوان

نماد

عرض از مبدا

β2

ضریب

انحراف

آماره t

VIF

معناداری

معیار
-0/230

2/313

-0/502

2/280

اعتماد به نفس بیش ازحد مدیر
عامل

OC

-2/282

2/209

-2/538

2/552

8/011

محافظه کاری

CONS

8/353

2/125

9/093

2/228

8/150

اثر تعاملی

OC
*CONS

2/538

2/181

2/105

2/282

8/911

اندازه شرکت

SIZE

2/018

2/213

9/121

2/222

8/021

ارزش دفتری به بازار

BTM

-2/211

2/251

-1/211

2/222

8/812

اهرم شرکت

LEV

-2/221

2/220

-9/121

2/222

8/102

سن شرکت

AGE

2/220

2/251

2/222

2/311

8/888

مالکیت نهادی

INST

-2/210

2/251

-8/239

2/015

8/881

مالکیت مدیریتی

MNG_OWN

2/895

2/212

8/102

2/213

8/235

آماره  Fوالد

معناداری F

مدل

02/512

2/222

2/183

0

0

تعدیل شده
دوربین واتسون
2/113

0/909
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با توجه به نتایج بدست آمده درجدول شماره ( )9از برآورد الگوی تحقیق ،و با عنایت به آماره  )02/512( Fو سطح
احتمال بدست آمده برای آن که برابر با ( )2/222و کمتر از  2/25میباشد ،در نتیجه در سطح اطمینان  35درصد می توان
بیان کرد که در کل الگوی تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین با توجه به ضریب
تعیین تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  2/113میباشد ،می توان بیان کرد که متغیر های مستقل بیش از 11
درصد از میزان نوسان بازده سهام شرکت ها را توضیح می دهند .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست
آمده ،که برابر  0/909است وچون در بازه  8/5تا  0/5قرار دارد می توان بیان کرد که خود همبستگی سریالی میان جمالت
باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد.
 .4-2-3تجزیه و تحلیل نتایج مدل فرضیه دوم پژوهش

نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه دوم پژوهش در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول ( )2مشاهده میشود
که آماره  Fدارای مقدار  0/902و معناداری آن نیز کمتر از  2/25است .در نتیجه کلیت مدل رگرسیون پذیرفته میشود؛ به
این معنی که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد و حداقل یک متغیر مستقل با متغیر وابسته
رابطه معنی داری دارد .خالصه نتایج مدل رگرسیونی پژوهش در جدول ( ،)2ارائه شده است:
جدول  .4نتایج تخمین مدل فرضیه اول پژوهش
عنوان

نماد

عرض از مبدا

β2

ضریب

انحراف

آماره t

معناداری

VIF

معیار

8/222

2/819

1/209

2/222

اعتماد به نفس بیش ازحد مدیر
عامل

OC

2/292

2/223

2/205

2/222

8/895

محافظه کاری

CONS

2/539

2/833

0/311

2/229

8/012

اثر تعاملی

OC
*CONS

-2/105

2/011

-0/311

2/229

8/081

اندازه شرکت

SIZE

-2/258

2/280

-2/030

2/222

8/938

ارزش دفتری به بازار

BTM

2/219

2/282

2/932

2/222

8/880

اهرم شرکت

LEV

-2/228

2/222

-8/805

2/018

8/811

سن شرکت

AGE

-2/211

2/201

-0/531

2/282

8/981

مالکیت نهادی

INST

-2/285

2/205

-2/519

2/511

8/213

-2/232 MNG_OWN

2/293

-0/920

2/200

8/852

مالکیت مدیریتی
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آماره  Fوالد

معناداری F

0/902

2/222

0

مدل

2/993

0

تعدیل شده

2/839

دوربین واتسون

8/310

با توجه به نتایج بدست آمده درجدول شماره ( )2از برآورد الگوی تحقیق ،و با عنایت به آماره  )0/902( Fو سطح احتمال
بدست آمده برای آن که برابر با ( )2/222و کمتر از  2/25میباشد ،در نتیجه در سطح اطمینان  35درصد می توان بیان کرد
که در کل الگوی تحقیق به خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است .همچنین با توجه به ضریب تعیین
تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  2/839میباشد ،می توان بیان کرد که متغیر های مستقل بیش از  83درصد از
میزان بازده غیر عادی تجمعی شرکت ها را توضیح می دهند .همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده،
که برابر  8/310است وچون در بازه  8/5تا  0/5قرار دارد می توان بیان کرد که خود همبستگی سریالی میان جمالت
باقیمانده های الگوی تحقیق وجود ندارد .در ادامه به بررسی نتایج بدست آمده برای فرضیه های پژوهش پرداخته شده
است.
 .5بحث و نتیجهگیری
فرضیه اول پژوهش بیان می کرد محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و نوسان
بازده سهام تاثیر معناداری دارد .همانطور که در تحلیلهای رگرسیونی مشاهده شد سطح معنا داری متغیر اثر تعاملی در
مدل پژوهش بیشتر از  5درصد است ،بنابراین ضریب متغیر اثر تعاملی معنادار نمیباشد ،بدین معنی که محافظه کاری
حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و نوسان بازده سهام تاثیر معناداری ندارد و در نتیجه فرضیه
اول پژوهش رد میشود .در تبیین نتایج حاصل از این فرضیه میتوان به این مسئله اشاره نمود که با توجه به اینکه سهام
هایی که دارای نوسان پذیری کم تری هستند عملکرد بهتری نسبت به سهام هایی با نوسان پذیری زیاد دارند .سهام هایی با
نوسان پذیری کم عملکرد عملیات قوی تری دارند زیرا نوسان پذیری کم دستیابی شرکت به سرمایه را بهبود می بخشد.
سهام هایی که در دسته کم ترین نوسان پذیری قرار دارند به طور میانگین بازده آتی باالتری را نسبت به سهام هایی که در
سایر دسته های نوسان پذیری قرار دارند به دست می آورند و مدیر بیش اعتماد نسبت به سایر شرکت ها دوره طوالنی
تری را برای تداوم فعالیت های شرکت خودش اختصاص می دهد و اینگونه مدیران در مورد هزینه های سرمایه گذاری
خوش بین می باشند .بنابراین هزینه ها را کمتر از واقع پیش بینی و بازده حاصل از سرمایه گذاری را بیش از حد تخمین
می زنند .این بیش اعتمادی مدیران در پیش بینی هزینه ها و فروش نیز اعمال شده است .این در حالی است که گزارشگری
محافظه کارانه از طریق کاهش عدم اطمینان نسبت جریانات نقدی آتی و کاهش نوسان قیمت های آتی سهام منجر به
بیشتر شدن اطالعات ،افزایش ارزش شرکت و کاهش هزینه سرمایه آن خواهد شد .در نتیجه با توجه به اینکه مدیران بیش
اعتماد بازده حاصل از سرمایه گذاری را بیش از واقع تخمین می زنند و در مقابل محافظه کاری حسابداری منجر به کاهش
عدم اطمینان نوسان قیمت های آتی سهام می شود ،محافظه کاری حسابداری بر ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد
مدیر عامل و نوسان بازده سهام پس از اعالم سود تأثیر نمی گذارد .در نهایت نیز نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات خوش
طینیت و نادی قمی ( )8911و کرامر و لیو ( )0280مطابقت و با نتایج پژوهش عباس زاده و همکاران ( )8939مطابقت
ندارد.
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فرضیه دوم پژوهش بیان می کرد محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیر
عادی تجمعی سهام تاثیر معناداری دارد .همانطور که در تحلیلهای رگرسیونی مشاهده شد سطح معنا داری متغیر اثر
تعاملی در مدل پژوهش کمتر از  5درصد است ،بنابراین ضریب متغیر اثر تعاملی معنادار میباشد ،بدین معنی که محافظه
کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیر عادی تجمعی سهام تاثیر معناداری دارد و
در نتیجه فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود .در تبیین نتایج حاصل از این فرضیه میتوان به این مسئله اشاره نمود که
معموال افراد تمایل دارند که دید مثبت غیر واقع بینانه ای از خود و مهارتهایشان داشته باشند بنابراین با انتشار اخبار خوب،
سرمایه گذارا ن به این اخبار به دلیل بیش اطمینانی مدیران ،واکنش نشان نمی دهند در نتیجه بازده غیر عادی مثبت حاصل
نمی شود یا به عبارتی بازده غیر عادی مثبت کاهش و همچنین باعث کاهش عملکرد شرکت می گردد و با توجه به اینکه
واتز به نقل از بلیس محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران اینگونه بیان نموده که :هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما
همه ی زیان ها را پیش بینی کنید .نتیجه این فرضیه بیانگر این است که محافظه کاری حسابداری بر ارتباط بین اعتماد به
نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت تأثیر می گذارد .در نهایت نتایج این فرضیه با نتایج
قاسمی و همکاران ( )8932و بولو و فالح ( )8930مطابقت دارد اما با نتایج تحقیقات قربانی و همکاران ( )8930مطابقت
ندارد.
با توجه به نتایج مبتنی بر فرضیه های پژوهش پیشنهاد کاربردی بدین صورت ارائه می گردد :تحلیلگران سودهای شرکت
هایی که دارای مدیران با اعتماد به نفس بیش از حد هستند را خوش بینانه پیش بینی می کنند .بدین صورت که تعداد
دفعاتی که سود خالص شرکت بیش از میزان واقعی پیش بینی شده است ،بیشتر از تعداد دفعاتی است که سود کمتر از
میزان واقعی پیش بینی شده است .در نتیجه به سرمایه گذاران توصیه می شود که هنگام سرمایه گذاری در چنین شرکت
هایی جانب احتیاط را رعایت نمایند .به پژوهشگران جهت پژوهش های آتی نیز توصیه می گردد که از روش های دیگری
همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای جهت برازش متغیر نوسان بازده سهام استفاده نمایند .در نهایت نیز از
جمله محدودیت های پژوهش می توان به این مورد اشاره نمود که در این پژوهش فقط شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار گرفته است ،در نتیجه تعمیم نتایج به سایر شرکت های بورسی و فرابورسی مورد
تردید است.
 .6منابع و مآخذ
 .8انواری رستمی ،علی اصغر ،سجادپور ،رحمان و یبلویی ،مالک .)8939( .بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهش های حسابداری مالی ،دوره  ،1شماره .01-85 ،8
 .0بولو ،قاسم و فالح برندق ،مهدی .)8938( .بررسی رابطه محافظه کاری و بازده های غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه
های عمومی اولیه با تأکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطالعاتی .مطالعات تجربی حسابداری مالی.10-51 ،)93(82 ،
 .9توکلی ،طلیعه ،دارابی ،رویا .)8935( .بررسی ارتباط اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه کیفیت و اجتناب از مالیات در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .ششمین کنفرانس ملی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری.
 .2تهرانی ،رضا و نوربخش ،عسگر .)8910( .مدیریت سرمایه گذاری ،نشر نگاه دانش ،چاپ اول.

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،02پاییز  ،8931ص 38-882

81

 .5جهانشیری ،رضا .)8931( .بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر بازده غیرعادی شرکت با در نظر گرفتن محدودیت
مالی و فرصت رشد شرکت .پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی .دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) .دانشکده مدیریت و
حسابداری.
 .1خوش طینت ،محسن و نادی قمی ،ولی اله .)8911( .چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده
سهام .فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی.15-59 ،)05(1 ،

 .1داودی ،معصومه .)8931( .بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر
عامل و عملکرد مالی .پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری .دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بین المللی
امام رضا (ع) .چاپ نشده.
 .1داودی ،معصومه ،غفوریان شاگردی ،امیر .)8931( .رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد
شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ،هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،قم ،پردیس
فارابی دانشگاه تهران.
 .3راعی ،رضا .)8911( .طراحی مدل سرمایه گذاری مناسب در سبد سهام با استفاده از هوش مصنوعی (شبکه های عصبی).
رساله دوره دکتری ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت.
 .82شورورزی ،محمد رضا و برزگر خاندوزی ،عابدین .)8911( .نبود تقارن اطالعاتی و نقش اطالعاتی محافظه کاری بررسی
دیدگاه های متفاوت در باب محافظه کاری .حسابدار ،سال بیست و چهارم ،شماره  ،082صص .19-51
 .88صالحی ،مهدی ،موسوی شیری ،سید محمود و ابراهیمی سویزی ،محمد .)8939( .محتوای اطالعاتی سود اعالن شده و
پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام .پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی.822-881 ،)08(1 ،
 .80عباس زاده ،محمد رضا ،رستگار مقدم اعتمادی ،علی و بیگی ،بهزاد .)8939( .بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر
سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .کنفرانس بین المللی حسابداری ،اقتصاد و
مدیریت مالی.
 .89فخاری ،حسین و رسولی ،شادی .)8930( .بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقالم تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری.
پژوهش های تجربی حسابداری ،)1(0 ،صص .822-18
 .82فروغی ،داریوش ،امیری ،هادی و صدرالدین ،ابراهیم .)8931( .توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی با
استفاده از الگوی دو بتا بر مبنای ریسک نرخ تنزیل و ریسک جریان نقدی .مدیریت دارایی و تأمین مالی.
 .85قاسمی ،علی ،نیک بخت ،محمد رضا و ایمانی برندق ،محمد .)8932( .تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر نوسان
بازده غیر متعارف سهام .فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری.12-52 ،)8(8 ،
 .81قالیباف اصل ،حسن و ایزدی ،محسن .)8939( .بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران :اثر
شتاب و ریسک نقد شوندگی .دو فصلنامه اقتصاد پولی ،مالی (دانش و توسعه سابق).822-12 ،)1(08 ،
 .81قربانی ،بهزاد ،فروغی ،داریوش ،امیری ،هادی و هاشمی ،سید عباس .)8930( .بررسی کیفیت گزارشگری مالی و نوسان
بازده غیر متعارف سهام .دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(مطالعات مالی).18-25 ،)81(1 ،
 .81کمیته تدوین سازمان حسابرسی .)8915( .استانداردهای حسابداری ،تهران :سازمان حسابرسی ،نشریه  ،812ص .191
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Abstract
This study Investigating the impact of accounting conservatism on the relationship between CEO
overconfidence and stock return fluctuations & abnormal stock return in companies listed in the Tehran
stock exchange. This research is objectively, applicable and through the method of collecting and
analyzing in the field of descriptive, correlational. The statistic society population of this research
includes the firms listed in the tehran stock exchange as 117 companies operating in various industries
over the years 2011 to 2017. To measure CEO overconfidence according to the Ahamad and Duelman
(2013) use overinvit index that is related to the investement also to measure stock return fluctuations,
the standard deviation of real stock returns has been used for the past 5 years, also to measure abnormal
stock return usig the difference between the real return on the share and the market return finally to
measure the accounting conservatism used Khan and Wats model. The test assumptions of this study
are regular multiple regressions with and using the Eviews software version 9. According to the results
of the mentioned test assumptions shows that: accounting conservatism had not a significant impact on
the relationship between CEO overconfidence and stock return fluctuations but accounting
conservatism had a negative and significant impact on the relationship between CEO overconfidence
and abnormal stock return.

Keyword
Accounting conservatism, CEO overconfidence, Stock returns fluctuations, Abnormal stock return,
Tehran stock exchange.

1. M.A. in Accounting, Faculty of Management and Accounting, Department of Accounting, Imam
Reza international university, Mashhad, Iran (m.davoudi100@gmail.com).
2. Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Department of Accounting, Imam Reza
international university, Mashhad, Iran (*Corresponding Author: ghafourian@imamreza.ac.ir).

