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Abstract
Objective: This research is in the field of corporate governance and behavioral finance.
Conflicts of interest between directors and shareholders create agency costs for shareholders'
equity that are borne by shareholders. Two sources of this conflict are managerial optimism and
managerial myopia. Managerial optimism is favorable if it is about the manager's personal ability
or about market conditions, but entrepreneurs and executives are often hurt by optimism bias. On
the othe hand, myopic managers avoid spending on activities that benefit the company in the
long run, such as research and development, because of their attitudes toward short-term profits
or other factors such as short-term institutional investors. Expenditures in research and
development activities are serious drivers of innovation in the company that contribute to the
company's competitive advantages and sustainable economic development. Accordingly, there is
an argument that in the country's economic environment, regulatory stimuli including corporate
governance, audit quality and competitive environment of the company can create transparency
and effective supervision to cause a fundamental limit on managers' unethical behaviors such as
myopic and optimistic behaviors.
Methods: for this purpose, According to different considered theories, six hypotheses are
developed and data on 155 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period between
the years 2008 to 2017 are analyzed. In this study, a multivariate regression model has been used
to analyze the test of research hypotheses. The research method using Panel data method with
fixed effects approach and using logistic regression are tested.
Results: Findings showed that audit quality has a negative and significant effect on unethical
behaviors of management and causes limitations in opportunistic behaviors of management.
There is an argument that audit quality has a positive and significant effect on the quality of
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Abstract

disclosure. Therefore, the higher the audit quality, the more accurate the estimates and
monitoring. Also, the results confirm that corporate governance will reduce and limit unethical
management behaviors by increasing the company's supervisory capacity. Stronger corporate
governance, by closely monitoring and controlling managerial behavior and decisions, is a
limiting factor in managerial biased behaviors and reduces overly optimistic and myopic
behaviors. Managers of competing companies compete fiercely to maintain market confidence,
and these managers try to gain more market trust with accurate predictions. Despite prediction
based on theoretical backgrounf, the results indicate that the company's competitive environment
has no significant effect on unethical management behaviors.
Conclusion: According to agency theory, there is an argument that the interests of managers are
not necessarily in line with the interests of other stakeholders, and managers are always trying to
maximize their interests. On the other hand, regulatory mechanisms are at the disposal of other
stakeholders to limit the unethical behavior of managers. The results of this study also support
the argument that regulatory mechanisms limit the opportunistic behaviors of management
because these mechanisms promote transparency and require managers to observe ethics in
predictions and strategic decisions. On the other hand, the findings show that the competition
mechanism in Iran has no effect on controlling opportunistic management behaviors.
Keywords: Audit Quality, Corporate Governance, Corporate Competitive Environment,
Managers’ Optimistic Behaviors and Managers’ Myopic Behaviors.
Paper Type: Research Paper.
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dimensions of decision-making horizon and type of forecast in managers' behavior. Journal of
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تأثیر شاخصهای کیفیت حسابرسی ،محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخالقی
مدیران :با تأکید بر دو بعد افق تصمیمگیری و نوع پیشبینی در رفتار مدیران
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چکیده
هدف :این پژوهش ،در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد .مطابق با موضوع مطرح شده این استدالل وجود دارد که سطح
نظارت و رقابت ،با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخالقی مدیران میشود.
روش :مطابق این هدف ،با توجه به تئوریهای متفاوت مطرح شده ،شش فرضیه تدوین و دادههای مالی مرتبط با  511شرکت بورسی
برای دوره زمانی سالهای  5831تا  5831مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیههاای
پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است .روش پژوهش با استفاده از روش دادههای تاابلویی باا رویکارد دادههاای
تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تأثیر منفای و مننااداری بار رفتارهاای غیراخالقای مادیریت دارد و سابب
محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت میشود  .همچنین ،نتایج موید آن است که راهبری شارکتی باا افازایش تاوان نظاارتی
شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخالقی مدیریت خواهد شد .افزون بر این ،نتایج بیانگر آن است که محایط رقاابتی
شرکت اثر منناداری بر رفتارهای غیراخالقی مدیریت ندارد.
نتیجهگیری :مطابق با تئوری نمایندگی این استدالل وجود دارد که منافع مدیران الزاماً با منافع سایر ذینفنان هم راستا نیست و مادیران
همواره در تالش برای حداکثرسازی منافع خود هستند .از سوی دیگر ،مکانیزمهای نظارتی در اختیار سایر ذینفنان برای محدود ساختن
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رفتارهای غیراخالقی مدیران است .نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدالل را حمایت میکند که مکانیزمهای نظاارتی سابب
محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت میشود چرا که این مکانیزمها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملازم باه ریایات
اخالق در پیشبینیها و تصمیمات استراتژیک شرکت میکند .از سوی دیگر ،یافتهها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایاران
اثری بر کنترل رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت ندارد.

واژههای کلیدی :کیفیت حسابرسی ،راهبری شرکتی ،محیط رقابتی شرکت ،رفتار خوشبینانه مدیران و رفتار کوتهبینانه مدیران.

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :هاشمی تیله نوئی ،مصطفی؛ نیککار ،جواد .)5811( .تأثیر شاخصهای کیفیت حسابرسی ،محایط رقاابتی و راهباری

شرکتی بر رفتارهای غیراخالقی مدیران :با تاکید بر دو بند افق تصمیمگیری و نوع پیشبینی در رفتار مادیران .مجلاه داناش
حسابداری.581-513 ،)8(51 ،
مقدمه

تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ،هزینههای نمایندگی را برای حقوقق صواحنان سوهای ایجواد مویکنود کوه سوهامداران
متحمل آن میشقند .دو مننع از منابع این ناسازگاری خقشبینی مدیریتی و کقتهبینی مدیریتی میباشند .خوقشبینوی مودیریتی
به عنقان یک تعصب رو به باال در باورهای مدیریت در ارتناط با خروجیهای آتی اسوت کوه بور روی یوک دامنوه وسویعی از
تصمیمات فردی و شرکتی تأثیر میگذارد (بقمن .)2186 ،8خقشبینی مدیریتی اگر در مقرد تقانایی شخصی مدیر یا در مقرد
شرایط بازار خارجی باشد مساعد است ،اما کارآفرینان و مدیران اجرایی اغلب با تعصب خقشبینی آسیب میبینند .تحقیقوات
نشان دادهاند که بسیاری از مدیران و کارآفرینان تمایل دارند خقشبین باشند و باور دارند شقکهای منفی کمتری برای آنان
اتفاق میافتد .به عنارت دیگر ،باور دارند که وقایع منفی برای مدیران نسنت به دیگران به احتمال کمتری اتفواق خقاهود افتواد
(جیانو

و لیوق .)2181 ،2محموود 3و همکوواران ( )2182شووقاهد قووقی را در مووقرد تووأثیر سوواختار راهنووری شوورکتی بوور تعصووب

خقشبینی مدیریتی نشان دادند .الذوبی )2184( 6نیز در پژوهشی نشان داد که بین کیفیوت حسابرسوی و مودیریت سوقد راب وه
معکقس و معناداری وجقد دارد .به احتمال فراوان هر چه کیفیت حسابرسی باالتر باشد رفتارهای غیرمن قوی مودیران از جملوه
تعصب خقشبینانه مدیران کاهش خقاهد یافت.
از سقی دیگر ،یکی دیگر از دالیل اصلی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ،کقتهبینی مدیریتی است .مدیران کقتهبوین
به خاطر نگرش به سقدهای کقتاهمدت و یا عقامل دیگر مانند سرمایهگذاران نهادی با نگرش کقتاهمدت ،از هزینوه کوردن در
فعالیتهایی که در بلندمدت به نفع شرکت است مانند مخارج تحقیق و تقسعه پرهیز میکنند .مخارج شرکت در فعالیوتهوای
تحقیق و تقسعه از محرکهای جدی نقآوری در شرکت میباشند که به مزیتهای رقابتی شرکت و تقسوعه اقتصوادی پایودار
کمک میکنند .با این وجقد ،به دلیل ویژگی هزینههای تحقیق و تقسعه ،مدیران شرکت با مشکل راهنردهای سورمایهگوذاری
در تحقیق و تقسعه مقاجه میباشوند .زیورا ،اوالً کوه فعالیوتهوای تحقیوق و تقسوعه از سورمایهگوذاریهوای بلندمودت اسوت و

مجله دانش حسابداری /دورۀ دوازدهم /ش  /8پیاپی 583 /81

درآمدهای شرکت از تحقیق و تقسعه نامعلقی بقده و در آینده نامشخص محقق میشقد و ثانیاً استانداردهای حسابداری ققاعود
سختگیرانهای برای سرمایهای کردن این مخارج در نظر میگیرد .هر دو عامل ممکن است مقجب کقتهبینوی مودیریتی شوقد
تا منافع سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت را برای سقدهای کقتاهمدت قربانی کنند (چن 5و همکاران.)2115 ،
نتایج پژوهشهای انجای شده مقید آن است که وجقد راهنری شرکتی موثثر و محویط رقوابتی پایودار بوا ایجواد شوفافیت و
محدودیت در رفتارهای مدیران سنب تعدیل رفتارهای فرصتطلنانه مدیریت میشوقد (جیانو

و لیوق 2181 ،و الکوقردی 4و

همکاران .)2121 ،بنابراین ،با تقجه به پشتقانه نظری این پژوهشها ،اثر رفتارهای مخور خوقشبینانوه و کقتوهبینانوه مودیریت
میتقاند در محیط اقتصادی کشقر بیش از سایر کشقرها باشد چرا که نقسانات شدید مقجقد در محیط اقتصادی کشوقر ،ایون
بهانه را برای مدیران ایجاد میکند کوه انحوراب بیشوتری نسوب بوه پویشبینویهوا وجوقد داشوته باشود و از سوقی دیگور ،دلیول
تصمیمهای کقتهبینانه مدیران نیز میتقاند باشد .به بیان دیگر ،مدیران دالیول ناکارآمودی و تصومیمهوای نادرسوت مقجوقد را
بیش از اینکه مربقط به عملکرد نادرست خقد بدانند ،به دلیل وجقد شرایط اقتصادی مقجقد دانسته و عملکرد ضعیف خوقد را
با تقجه به شرایط اقتصادی حاکم تقجیه میکنند .درنتیجه ،برای محیط اقتصادی ایران نیواز بوه وجوقد مکوانیزیهوای نظوارتی و
رقابتی ققیتر بیش از سایر کشقرها بقده تا از این رفتارهای فرصتطلنانه جلقگیری کند .با تقجوه بوه موقارد م وره شوده ایون
استدالل وجقد دارد که در محیط اقتصادی کشقر محرکهای نظارتی شوامل راهنوری شورکتی ،کیفیوت حسابرسوی و محویط
رقابتی شرکت میتقانند با ایجاد شوفافیت و نظوارت موثثر سونب محودودیت اساسوی بور رفتارهوای غیراخالقوی مودیران نظیور
رفتارهای کقتهبینانه و خقشبینانه شقند .بنابراین ،با تقجه به اهمیت این مقضقع در محیط اقتصادی کشقر ،مسواله اساسوی ایون
پژوهش بررسی تأثیر راهنری شرکتی ،کیفیت حسابرسی و محیط رقابتی شرکت بر س ح رفتارهای کقتوهبینانوه و خوقشبینانوه
مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بقرس اوراق بهادار تهران است.
پیشینه نظری و تدوین فرضیهها
تأثیر راهبری شرکتی بر رفتارهای خوشبینانه و کوتهبینانه مدیریت

در ادبیات مالی ،راهنری شرکتی ققی یک راه حل مثثر برای رفع مسوالل نماینودگی اسوت (جنسون و مکلینو

1

.)8914 ،

همچنین ،به صقرت سنتی انحرافات شرکت به وسیله مسالل نمایندگی و مسالل عدی تقارن اطالعاتی تشوریح مویشوقند .حتوی
اگر مدیران به علت عدی وجقد بازار ایده آل علیرغم تضادهای نمایندگی ،من قی باشند ،با این وجقد نیز ،انحرافاتی را می تقان
در تصمیمات شرکت مشاهده کورد (محمود و همکواران .)2182 ،بوا ترکیوب بوین تضوادهای نماینودگی (جنسون و مکلینو

،

 ،)8914جنههگیری مدیریتی و فرصت طلنی مدیریتی که بقسیله تئقری عدی تقارن اطالعاتی تققیت شده (مایرز و مواجلقب،1
 )8916میتقان بعضی از انحرافات قابل مشاهده از قنیل بیش سرمایهگذاری ،رفتار خقشبینانه و کقتهبینانه را تشوریح کورد .در
این چارچق  ،راهنری شرکتی اختیارات مدیران را محدود میکند (محمد و همکاران .)2182 ،به صقرت کلی در ارتنواط بوا
اثر راهنری شرکتی بر رفتار خقشبینانه و کقتهبینانه مدیریت دو استدالل رقیب وجقد دارد ،استدالل نخست ادعا مویکنود کوه
راهنری شرکتی ققیتر با انجای نظارت و کنترل دقیوق بور رفتوار و تصومیمگیوریهوای مودیریتی ،عامول محودود کننودهای در
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رفتارهای متعصنانه مدیریتی است و سنب کاهش رفتارهای بویش از حود خوقشبینانوه و کقتوه بینانوه مویشوقد (تئوقری وجوقد
نظارت مثثر و مساله نمایندگی) .از سقی دیگر ،استدالل دوی بیان میکند وجقد تمرکز مالکیت باال و سهامدار نهادی بیشتر بوا
تحت فشار قراردادن مدیریت میتقانند رفتارهای مدیریتی را کنترل کرده و در جهات منافع خقد از آن سوق اسوتفاده کننود و
منافع سهامداران اقلیت و سایر فعاالن بازار را تحت خ ر قرار دهند .زیرا بقا مدیریت در جهت حفظ رضایت مالکان نهوادی و
سهامداران اکثریت است .بنابراین ،این امکان وجقد دارد که مدیریت در جهت حفظ منافع و جایگاه شغلی ،رفتار خقشبینانوه
در پیشبینیهای آتی و رفتار کقتهبینانه در تصمیمگیریهای اقتصادی از خوقد نشوان دهود (دیودگاه کسوب رضوایت مالکوان
نهادی و مالکان عمده و تئقری نمایندگی) .همچنین ،با وجقد مالکیت مدیریت باالتر نیز این احتمال وجقد دارد کوه مودیر بوه
عنقان مالک در جهت حفظ منافع مدیریتی و مالکیتی خقد رفتار خقشبینانه و کقتهبینانه بیشتری را از خقد نشان دهود (لوی 9و
همکاران .)2189 ،با تقجه به استداللهای فقق فرضیههای اول و چهاری به شره زیر تنیین شده است:
فرضیه اول :شاخص راهنری شرکتی بر رفتار خقشبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
فرضیه چهاری :شاخص راهنری شرکتی بر رفتار کقتهبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
تأثیر کیفیت حسابرسی بر رفتارهای خوشبینانه و کوتهبینانه مدیریت

در ادبیات حسابرسی ،کیفیت حسابرسی در اص الحات صحت اطالعات تأمین شده بقسیله حسابرس برای سرمایهگوذاران
(تیتمان و ترومن )8914 ،81یا تقانایی حسابرسان برای کشف و حوذب اههوارات غلوط و دسوتکاریهوا در صوقرتهوای موالی
تعریف میشقد (پالمروس .)8911 ،88کیفیت حسابرسی متغیری غیرقابل مشاهده است .ادبیات مالی شرکتی هنوقز بوه صوقرت
گسترده به بررسی تأثیر بالققه کیفیت حسابرسی بر کنترل تعصب روانی و احساسات مدیران نپرداخته است .مقجی از مقواالت
اخیر در ادبیات مالی رفتاری ثابت میکند که تعصب خقشبینی تأثیر مثنتی بر تشریح مسالل غیرمن قی شرکت دارد (مالمندیر
و تاته2115 ،82؛ کمپل 83و همکاران .)2188 ،این م العات روشن میسازد که خقشبینی مدیریتی یک مننوع عموده انحرافوات
شرکت است ،زیرا آن مانع عملکرد من قی مدیران است (محمد و همکاران .)2182 ،از سقی دیگر ،در راب وه بوا اثور محودود
کننده کیفیت حسابرسی این استدالل وجقد دارد که ،کیفیت حسابرسی اثر مثنت و معناداری با کیفیت افشا دارد .بنابراین ،هور
چه کیفیت حسابرسی بیشتر میشقد باعث دقیقتر شدن برآوردها شده و نظارت بیشوتری بور روی عملکورد مودیریت صوقرت
میگیرد .در نتیجه ،این انتظار وجقد دارد ،مدیر نتقاند در برآوردهایش خیلی خقشبینانه عمل کند .بنابرابن ،این انتظار وجوقد
دارد کیفیت حسابرسی باعث شقد برآوردها به میزان واقعی نزدیکتر شده و خقشبینی مودیریتی کواهش پیودا کنود (تئوقری
وجقد نظارت مثثر و مساله نمایندگی).
افزون بر این ،با تقجه به اینکه در ادبیات مدیریت سقد ،راب ه مستقیم بین کقتهبینی مدیریتی و مودیریت سوقد اثنوات شوده
است (مرادی و باقری ،)8393 ،این ادعا وجقد دارد که بین کیفیت حسابرسی و کقتهبینی مدیریتی نیز مویتقانود راب وه برقورار
باشد .م العات گذشته در حسابداری و مالی ،عقامل داخلی و خارجی را که باعث نگرش مققت شدهاند را مستند کرده اسوت
(بروچت 86و همکاران .)2185 ،همچنین ،هدب سرمایهگذاران کقتهنگر در جهت حداکثر سازی بازده از طریق متعادل کردن
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مکرر پرتفقی کمک میکند .در نتیجه ،مدیران ترجیح میدهند تا بقسیله همین سرمایهگذاریها که سوقدها و قیموت سوهای را
به حداکثر میرسانند ،هیجان را برای سرمایهگذاران با نگرش کقتهبینانه تضمین کنند .به عالوه سرمایهگوذاران کقتوهبینانوه بوه
احتمال زیاد افق پاداش مدیران را با خقد هماهن

میکنند (تئقری پاداش مدیران) (کادمان و ساندر .)2186 ،85اما با تقجه بوه

مقارد طره شده این استدالل وجقد دارد که اراله خدمات حسابرسی بوا کیفیوت بواالتر ،مقجوب افوزایش نظوارت بور رفتوار و
تصمیمات مدیران شده و سنب محدود شدن رفتارهای کقتهبینانه مدیران شقد (تئقری وجقد نظارت مثثر و مساله نماینودگی)
(بروچت و همکاران .)2185 ،با تقجه به استداللهای فقق فرضیههای دوی و پنجم به شره زیر تنیین شده است:
فرضیه دوی :شاخص کیفیت حسابرسی بر رفتار خقشبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
فرضیه پنجم :شاخص کیفیت حسابرسی بر رفتار کقتهبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
تأثیر محیط رقابتی بر رفتارهای خوشبینانه و کوتهبینانه مدیریت

رقابت پذیری به عنقان تقانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگهداشتن سهم خقد در بازارهای بینالمللی یا افزایش سهم خقد
در بازار تعریف میشقد .تئقری سهم بازار (مقدار فروش شرکت) دربردارنده مققعیت بازار شرکت و نیز اندازه نسنی شورکت
است .به عنارت دیگر ،مقدار فروش شرکت میتقانود نشوان دهنوده میوزان نفوق شورکت در بوازار باشود و مویتقانود بوه طوقر
غیرمستقیم داللت بر شهرت ،تشخیص ،قابلیتهای تقزیع یا حتی کیفیوت واقعوی شورکت داشوته باشود .معموقالً ایون اسوتدالل
وجقد دارد که هر چه سهم بازار (مقدار فروش شرکت) شرکت بیشتر باشد ،آن شرکت مقفقتر است (گوریفی  .)2118،84از
سقی دیگر ،این استدالل وجقد دارد رقابت بازار محصوقل بواال ،باعوث کواهش عودی تقوارن اطالعواتی و هزینوههوای کنترلوی
میشقد که این مساله باعث به وجقد آمدن فرصتی بزرگ برای سرمایهگذاران و رقنا میشقد تا بتقانند میزان عملکرد شورکت
را با تقجه به عملکرد آن در بین رقنا ،در بازار محصقل اندازهگیوری کورده ،کوه باعوث کواهش هزینوههوای کنترلوی مویشوقد
(کرمرز و همکاران .)2111 ،81همچنین ،راندی 81و جنسن ( )2116اسوتدالل مویکنود در صونایعی کوه رقابوت بوازار محصوقل
شدت بیشتری دارد ،مهمترین مسئله برای یک راهنری شرکتی ققی حفظ سهم بازار و سپ

افوزایش سوهم شورکت در بوازار

محصقل است.
با تقجه به استداللهای فقق رقابت در بازار خقد به عنقان مکانیزی کنترلی میتقاند سنب کاهش رفتارهوای فرصوتطلنانوه
مدیریت شقد و رفتارهای خقشبینانه و کقتهبینانه مدیران را محدود کند .در ارتناط با اثر محیط رقابتی بر رفتار خقشبینانه دو
استدالل ققی وجقد دارد ،استدالل نخست بیان میکند که محیط رقابتی به عنقان یک مکوانیزی کنترلوی سونب محودود شودن
رفتار خقشبینانه مدیریت شده و آن را کاهش میدهد (تئقری وجوقد نظوارت موثثر و مسواله نماینودگی) .اسوتدالل دوی ادعوا
میکند که در محیط رقابتی تأمین مالی بهمققع و با کمترین هزینوه ممکون ،یوک اصول در مانودگاری در بوازار رقوابتی اسوت.
بنابراین ،مدیران شرکتهای رقیب در جهت حفوظ اعتمواد بوازار ،رقابوت شودیدی دارنود و ایون مودیران توالش دارنود توا بوا
پیشبینیهای دقیق اعتماد بیشتر بازار را برای خقد جلب کنند .در نتیجه ،مدیران در محیط رقابتی دارای یک خوقد کنترلوی در
جهت کاهش رفتار خقشبینانه هستند (جیان

و لیق .)2181 ،از سقی دیگر ،در ارتناط با اثر محیط رقابتی بر رفتار کقتوهبینانوه
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مدیران نیز دو استدالل ققی وجقد دارد استدالل نخست بیان میکند که محیط رقابتی به عنوقان یوک مکوانیزی کنترلوی سونب
محدود شدن رفتار کقتهبینانه مدیریت شده و آن را کاهش میدهد (تئقری وجقد نظارت مثثر و مسواله نماینودگی) .اسوتدالل
دوی ادعا می کند که در یک بازار رقابتی داشوتن دیودگاه بلندمودت یوک اصول در جهوت حفوظ رقابوت در بلندمودت اسوت.
بنابراین ،در یک محیط رقابتی ،مدیران شرکتها برای بقا ،حفظ سهم بازار خقد و کسب سهم بازار رقنا در رقابوت تنگاتنو
هستند .در نتیجه ،این مدیران سرمایهگذاری وسیعتری در جهت هزینههای تحقیق و تقسعه و حفظ سهم بازار خوقد انجوای داده
تا بتقانند جایگاه خقد را در بلندمدت حفظ کنند (تئقری سهم بازار) .بنابراین ،بر اسواس ایون دو اسوتدالل ،ایون انتظوار وجوقد
دارد که محیط رقابتی اثور منفوی معنواداری بور رفتوار کقتوهبینانوه مودیریت داشوته باشود (جیانو

و لیوق .)2181 ،بوا تقجوه بوه

استداللهای فقق فرضیههای سقی و ششم به شره زیر تنیین شده است:
فرضیه سقی :شاخص محیط رقابتی بر رفتار خقشبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
فرضیه ششم :شاخص محیط رقابتی بر رفتار کقتهبینانه مدیران تأثیر منفی معناداری دارد.
پیشینه تجربی

الکقردی و همکاران ( )2121به بررسی تأثیر راهنری شرکتی بر افشای ریسک پرداختند .نمقنوه آنوان شوامل  85بانوک در
بین سالهای  2111تا  2185بقده است .نتایج پژوهش آنان نشان داد ویژگیهای راهنری شرکتی شوامل انودازه هیوات مودیره،
استقالل هیات مدیره ،مالکیت مدیریت ،مالکیوت نهوادی و کمیتوه حسابرسوی توأثیر مثنوت و معنواداری بور افشوای ریسوک در
گزارشوگری سوواالنه شوورکت دارد .لووی و همکواران ( )2189کشووف کردنوود کووه چگقنوه سووهامداران نهووادی روی تصوومیمات
شرکتها برای کاهش هزینههای تحقیق و تقسعه تأثیر می گذارند .آنها دریافتند که در شورکتهوای بوا سوهامداران پراکنوده
احتمال بیشتری می رود تا مدیران در کقتاه مدت هزینه های تحقیق و تقسعه را کاهش دهند که این تأثیر در شرکت های با عدی
تقارن اطالعاتی کمتر ،تهدیدات رقابتی بازار محصقل کمتر ،محدودیت موالی کمتور و تقانوایی کمتور مودیرعامل ،پررنو

تور

است .نتایج آنها پیشنهاد می دهد که تقجه ،مننع کلیدی برای سهامداران نهادی است تا به طقر مثثر شرکت ها را کنتورل کننود
و ازاینرو کقتهبینی مدیریتی را کاهش دهند.
هی 89و همکاران ( )2189در پژوهشی بوه بررسوی توأثیر بویش اعتموادی مودیریتی در انتخوا روش توأمین موالی داخلوی و
کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بقرس شانگهای و شنژن چین طی سالهای  2181توا  2185پرداختنود.
آنان معتقدند که تأمین مالی داخلی برای فرصت های کسوب و کوار ،توأمین وجوقه موی کنود و کمنقدهوای سورمایه گوذاری را
کاهش میدهد اما ممکن است سنب سرمایه گذاری بیش از حد شقد به خصقص در شورکت هوایی کوه پدیوده بویش اعتموادی
مدیریتی در آنها دخیل است .مسئله سرمایه گذاری بیش از حود در بنگواه هوای دولتوی بویش از بنگواه هوای غیردولتوی بوه بویش
اعتمادی مدیریتی مربقط میشقد .جیان

و لیق ( )2181در پژوهشی با عنوقان خوقشبینوی مودیریتی در یوک بوازار رقوابتی بوا

استفاده از نظریه بازیها به بررسی تأثیر خقشبینی مدیریتی بر عملکرد شرکت در یک بازار رقابتی پرداختنود .نتوایج آنهاآنوان
مقید آن است که در یک محیط رقابتی که خقشبینی مدیریتی فراگیر شده باشد شرکتها بایستی مودیر واقوع بوین اسوتخدای
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کنند .همچنین کرافت 21و همکاران ( )2181در پژوهشی اثر کقتهبینی مدیران بر کیفیت گزارشگری موالی را موقرد بررسوی
قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رفتار کقته بینانوه مودیران در فرکوان

گزارشوگری موالی باعوث کواهش سو ح

سرمایه گذاری آتی میشقد.
چن و لین )2184( 28به م العه کقتهبینی مدیران و کاهش سرمایهگذاری در طرههای تحقیق و تقسعه در بوازار در حوال
ههقر تایقان و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادی رفتار کقتهبینانه مدیران را تشدید میکنند ،میپردازند .نتایج نشان میدهد که
مدیران شرکتهای تایقانی ،به منظقر رسیدن به اهداب کقتاه مدت عایدات ،هزینههای تحقیق و تقسوعه را ق وع مویکننود؛
همچنوین سورمایهگوذاران نهوادی داخول سوازمانی کقتواهمودتگورا ،کقتوهبینوی مودیریتی را تشودید مویکننود .در مقابول،
سرمایهگذاران نهادی خارج سازمانی به عنقان یک سپر از کقتهبینی مدیریتی و کاهش هزینههای تحقیق و تقسعه جلقگیری
میکنند.
رضازاده و همکاران ( )8399به بررسی تأثیر سقگیری در پیشبینی سقد مدیریت بر رفتار سورمایهگوذاری شورکت و عودی
تقارن اطالعاتی پرداختند .پژوهش آنان شامل  855شرکت بقرسی طی سالهوای  8315توا  8394بوقده اسوت .نتوایج پوژوهش
نشان داد که سقگیری در پیشبینی سقد تقسط مدیریت بر رفتار سرمایهگذاری شرکت تأثیر منفی دارد .همچنین ،نتوایج مقیود
آن است که مدیران در جهت حفظ منافع خقد و در راستای آرامش سرمایهگذاران بالفعل و سایر ینفعوان ،بورای مخفوی نگوه
داشتن اثر ناکارایی سرمایهگذاریها ،سقد پیشبینی شده را همراه با سقگیری گوزارش موینماینود .تقویزاده خانقواه و بوادآور
نهندی ( )8399به بررسی ارتناط بین بیشاطمینانی مدیریت ،تامینمالی داخلوی و کوارایی سورمایهگوذاری پرداختنود .پوژوهش
آنان شامل  831شرکت بقرسی طی سالهای  8314تا  8394بقده است .نتایج نشان داد بین بیشاطمینانی مدیریت و تأمینمالی
داخلی ،ارتناط مثنت وجقد دارد .همچنین ،بین بیشاطمینانی مدیریت با س ح سرمایهگذاری و سورمایهگوذاری بیشوتر از حود،
ارتناط مثنت و با سرمایهگذاری کمتر از حد ،ارتناط منفی وجقد دارد .از سقی دیگر ،نتایج نشان داد بین تأمینمالی داخلوی بوا
س ح سرمایهگذاری و سرمایهگذاری بیشتر از حد ارتناط مثنت و با سرمایهگذاری کمتر از حد ارتنواط منفوی وجوقد دارد .در
نهایت ،یافتهها نشان داد تأمینمالی داخلی بر راب ه بین بیشاطمینانی مدیریت و س ح سرمایهگوذاری توأثیر مثنوت دارد و توأثیر
تعاملی تأمینمالی داخلی بر راب ه بین بیشاطمینانی مدیریت و سرمایهگذاری بیشتر از حد مثنت و معناداراست ،در حالیکه این
راب ه برای شرکتهای کم سرمایهگذار معنادار نیست.
دیدار و همکاران ( )8391به بررسی تأثیر کقتهبینی مدیران بر کارایی شرکتهوا بوا نقوش تعودیل کننوده کیفیوت راهنوری
شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده بقرس اوراق بهادار تهران پرداختند .دوره زمانی پژوهش آنان از سوال  8314توا  8393بوا
استفاده از روش رگرسیقن خ ی چند متغیره بقده است .نتایج یژوهش آنان بیانگر آن است که کقتهبینی مدیریتی بر کارایی
شرکتها ،تأثیر منفی و معنادار دارد و همچنین کیفیت راهنری شرکتی نقش تعدیل کننده بور توأثیر کقتوهبینوی مودیریتی بور
کارایی دارد .مدیران کقتهبین باکاهش هزینههایی که هدب از تحمل آنها بدست آوردن منافع بلندمدت است باعث کاهش
ارزش شرکت میشقند که با باال بردن س ح نظارت بر مدیریت میتقان این گقنه رفتارها مدیریت را کاهش داد.
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امیری و همکاران ( )8391به بررسی اثر رفتارهای کقتهبینی و خقشبینانه مدیریت بور شوفافیت اطالعوات موالی پرداختنود.
نمقنه پژوهش آنان شامل  91شرکت پذیرفته شده در بقرس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  8395-8311اسوت .بورای
تجزیه و تحلیل آزمقن فرضیههای پژوهش از الگق رگرسیقنی چند متغیوره اسوتفاده شوده اسوت .نتوایج آزموقن فرضویههوای
پژوهش نشان داد که رفتار خقش بینی مدیران باعث کاهش شفافیت اطالعات موالی شورکتهوا مویشوقد .ایون یافتوه نشوان
میدهد که مدیران بر اثر تعصنات ،بیش از حد خقشبین هستند و به دلیل مغرضانه بقدن ،به شفافیت سازی اطالعوات موالی
نمیپردازند .نتایج دیگر پژوهش نشان داد که رفتار کقته بینانوه مودیران بور شوفافیت اطالعوات موالی شورکتهوا اثور منفوی
میگذارد.
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای بقرسی در طقل دوره زمانی سالهای  8311تا  8394بقده اسوت .چگوقنگی انتخوا
نمقنه ،به صقرتی بقده است که در هر مرحله از میان تمامی شرکتهای بقرسی در ابتدای سال  ،8314شرکتهوایی کوه حوالز
ویژگیهای زیر ننقدهاند ،حذب شده و شرکتهای مقجقد برای انجای آزمقن انتخا شدند:
 .8شرکتها باید در طقل دوره زمانی مقرد رسیدگی تداوی فعالیت داشته و به صقرت مداوی در بقرس فعال باشند (به دلیول
قابل مقایسه ننقدن داده مربقط به این شرکتها).
 .2نمقنه آماری شامل شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،لیزین

 ،بانکها و سایر شرکتهای واس ه گوری موالی نیسوت (بوه

دلیل ماهیت اقتصادی متفاوت).
 .3شرکتها دارای ارزش دفتری منفی نناشند (به دلیل دستیابی به نمقنه همگن و حذب اثر دادههای پرت).
 .6سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفند ماه باشد (به منظقر دستیابی به قابلیت مقایسه بقدن).
با تقجه به اعمال شرایط فقق ،در نهایت تعداد  855شرکت به عنقان نمقنه پژوهش برای انجوای آزموقن فرضویههوا انتخوا
شدند.
جدول  .1نحوه انتخاب نمونه

تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده بقرسی

531

تعداد شرکتهایی که دادههای آنان در دسترس است و تداوی فعالیت داشتهاند

354

تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آن  82/29است

381

تعداد شرکتهای سرمایه گذاری ،بیمه ،لیزین

 ،بانکها و ...

12

شرکتها با ارزش دفتری منفی

36

تعداد شرکتهایی که در دوره پژوهش دارای اطالعات ناقص بقدند (یا داده پرت داشتهاند)

54

تعداد شرکتهای باقی مانده به عنقان نمقنه

855
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الگوها و متغیرهای پژوهش

الگقهای پژوهش به شره زیور بورای انجوای آزموقن فرضویههوا انتخوا شوده اسوت (بروچوت و همکواران 2185 ،و لوی و
همکاران.)2189 ،
( )8

( )2
در این پژوهش،
حسابرسی،

شاخص خقشنینی مدیریت،
راهنری شرکتی،
اهری مالی،

شرکت،

شاخص کقتهبینی مودیریت،

شاخص رقابتی شرکت،

نسنت جریان نقد عملیاتی،

کیفیوت

نسنت ارزش بازار به ارزش دفتری،

بازده داراییها،

سن شرکت و

اندازه

زیانده بقدن

شرکت است.
متغیر وابسته پژوهش

شاخص خقشنینی مدیریت (

) :برای اندازه گیری شاخص خقشنینی مدیریت از معیارهای زیر استفاده شده

است.
الف) تفاوت فروش واقعی و فروش پیش بینی شده :در صقرتی که فروش واقعی سال کمتر از فروش پیش بینی شده باشود
عدد  8و در غیر این صقرت عدد صفر را میپذیرد (جیان

و لیق.)2181 ،

) تفاوت سقد هر سهم و سقد پیشنینی شده هر سهم :در صقرتی که سقد هر سهم سال کمتر از سقد پیش بینوی شوده هور
سهم باشد عدد  8و در غیر این صقرت عدد صفر را میپذیرد (لین و همکاران.)2115 ،
ج) تفاوت سقد تقسیمی هر سهم و سقد تقسیمی پیشنینی شده هر سهم :در صقرتی که سقد تقسیمی هر سهم سال کمتور از
سقد تقسیمی پیشنینی شده هر سهم باشد عدد  8و در غیر این صقرت عدد صفر را میپذیرد (لی و تان

.)2182 ،22

د) مخارج سرمایه ای :این متغیر برابر تفاضل خالص دارایی های عملیاتی در سال  tاز خالص دارایی های عملیاتی سوال قنول
به عالوه استهالک سال  tمحاسنه میشقد .با تقجه به اینکه اعتماد به نف

کا

مدیریت منتنی بر تصمیمات سورمایه گوذاری

مدیران است در شرکتهای با مدیران بیش اطمینان ،مخارج سرمایهای بزرگتر است .به طقری که اگر بیشتراز میانه باشد عودد
یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد (تینگا 23و همکاران.)2184 ،
در نهایت پ
( )3

از تعیین عدد برای هر سال شرکت ،شاخص خقشنینی مدیریت به شره زیر محاسنه میشقد.
اقالمی که امتیاز یک گرفتهاند
کلیه اقالمی که ارزشهای صفر و یک گرفتهاند

بنابراین ،در مقرد هر سال-شرکت ،شاخص خقشبینی مدیریت اندازهگیری شده و در دامنه صفر تا یک قرار میگیرد.

 /511تأثیر شاخصهای کیفیت حسابرسی ،محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخالقی مدیران :با تأکید بر دو بعد افق تصمیمگیری و نوع...

) :انتظار میرود زمانی که شرکتها به مقفقیت مالی چشمگیری دست موییابنود،

شاخص کقتهبینی مدیریت (

فرصت و منابع الزی برای سرمایه گذاری در دارایی های بلندمدت آینده را به دست آورند .بنابراین ،شرکت هایی کوه بوه طوقر
همزمان بازدهی بیش ازحد مقرد انتظار و هزینة بازاریوابی و تحقیوق و تقسوعه ای کمترازحود طنیعوی را گوزارش مویکننود ،بوه
احتمال زیاد مشمقل ویژگی مدیریت کقته بینانه (دارای مدیران کقته بین) خقاهند بقد .بورای شناسوایی و تعیوین شورکتهوای
کقته بین ،ابتدا الزی است س ح مقرد انتظار بازده دارایی ،هزینة بازاریابی و هزینة تحقیق و تقسعه را بورای هور شورکت در هور
دورۀ زمانی برآورد کرد .در این راستا ،به پیروی از اندرسقن و سیالق ( )8912از روابط  8تا  3استفاده شده است:
( )6
در این روابط؛

،

و

به ترتیب بازده دارایی ها ،هزینه بازاریابی به کل فروش و هزینه تحقیق و تقسعه بوه

کل فروش است .یوادآوری مویشوقد کوه هزینوة بازاریوابی و مخوارج تحقیوق و تقسوعه از یادداشوتهوای تقضویحی افشاشودۀ
شرکت ها استخراج میشقد .پ

از محاسنة مقادیر بورآوردی بوازده دارایوی هوا ،هزینوة بازاریوابی و هزینوة تحقیوق و تقسوعه بوا

استفاده از الگقهای فقق ،مقادیر پیش بینی شدۀ حاصل از الگق با مقادیر واقعی مقایسه شدند ،سپ

با تقجوه بوه خ وای پویش

بینی این سه الگق ،شرکتها در چهار گروه اصلی به شره مندرج در جدول زیر قرار میگیرند.
جدول  .2نحوه اندازهگیری متغیر
گروه 8

گروه 2

گروه 3

گروه 6

اختالب بازده دارایی پیشنینی شده با واقعی

اختالب بازده دارایی پیشنینی شده با واقعی

اختالب بازده دارایی پیشنینی شده با

اختالب بازده دارایی پیشنینی شده با

مثنت

مثنت

واقعی مثنت

اختالب هزینه بازاریابی و تحقیق و تقسعه

فقط اختالب یکی از هزینه بازاریابی و

اختالب هزینه بازاریابی و تحقیق و

پیشنینی شده با واقعی منفی

تحقیق و تقسعه پیشنینی شده با واقعی منفی

تقسعه پیشنینی شده با واقعی مثنت

واقعی منفی
---

در بین این گروهها ،گروه یک شرکتهای با مدیریت کقته بین در نظر گرفته شده اسوت .در ایون گوروه بوا وجوقد مثنوت
بقدن عملکرد شرکت و افزایش بازده داراییها ،هزینههای بازاریابی و تحقیق و تقسعه کاهش یافته است (چن و لین.)2184 ،
متغیرهای مستقل پژوهش

شاخص کیفیت حسابرسی ( :)Audit Qualityبیانگر کیفیت حسابرسی است که از طریق معیارهای زیر محاسنه میشقد:
کیفیت اقالی تعهدی) (Accruals’ Quality؛ که از طریق قدر م لق باقیماندههای الگقی تعدیل شده جقنز بوا در نظور گورفتن
معیار عملکرد که تقسط دی چاو 26و همکاران ( )8995اراله شده است ،محاسنه میشقد.
( )5

)

(

)

(

)

(

در این راب ه  ،TAمعرب مجمقع اقالی تعهدی ،A ،مجمقع دارالیها ، REV ،تغییورات در فوروش REC ،تغییورات در
دریافتنیها ،PPE ،امقال ،ماشین آالت و تجهیزات ناخالص و  ROAسقد خالص تقسیم بر دارالیهای شرکت است.
مجمقع اقالی تعهدی با تقجه به راب ه زیر محاسنه میشقد.
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( )4
که در این راب ه ،E ،معرب سقد خالص قنل از اقالی غیر مترقنه ،CFO ،وجقه نقد حاصل از عملیات است .بوه طوقری کوه
اگر کمتر از میانه باشد عدد یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد.
تخصص حسابرس در صنعت ) :(Auditor industry Expertiseتخصص حسابرس در صنعت در این پوژوهش بوه عنوقان
یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است اگر حسابرس متخصص صونعت باشود عودد یوک و در غیور ایون
صقرت عدد صفر را اختیار می کند .در این پژوهش ،از سهم بازار بوه عنوقان شاخصوی بورای انودازه گیوری تخصوص صونعت
حسابرس بهره گرفته شد .در این پژوهش سهم بازار مثسسه حسابرسی با استفاده از رویکرد پالمروس ( )8914به صوقرت زیور
حسا میشقد:
∑

( )1

∑

∑

( )1
در این الگق MSi,k ،سهم بازار مقسسه حسابرسی  iای در صونعت  kای؛  ،TAi,j,kمجموقع دارالیهوای صواحنکار  jای مقسسوه
حسابرسی  iای در صنعت  kای؛  ،Nk,iتعداد صاحنکاران مقسسه حسابرسی  iای در صنعت  kای
∑ :مجمقع داراییهای تمای صاحنکاران هر مقسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص؛
∑

سپ

∑ :مجمقع داراییهای تمای صاحنکاران دراین صنعت.

شرکت هایی که سهم بازار آنها بیش از {( *8/2شرکت های مقجقد در صنعت خاص })8/باشد ،به عنقان حسابرس

متخصص در صنعت در نظر گرفته شدهاند .به طقری که اگور بیشوتراز میانوه باشود عودد یوک و در غیور ایون صوقرت صوفر را
میپذیرد.
تداوی انتخا حسابرس ) :(Audit Tenureتداوی انتخا حسوابرس در ایون پوژوهش بوه عنوقان یکوی دیگور از معیارهوای
کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است؛ که برابر است با تعوداد سوال هوای متوقالی کوه یوک مقسسوه حسابرسوی مسوئقلیت
حسابرسی یک شرکت را بر عهده دارد (مایرز 25و همکاران .)2113 ،به طقری که اگر کمتر از میانه باشد عدد یک و در غیور
این صقرت صفر را میپذیرد.
در نهایت پ
( )9

از تعیین عدد برای هر سال شرکت ،شاخص کیفیت حسابرسی به شره زیر محاسنه میشقد.
اقالمی که امتیاز یک گرفتهاند
کلیه اقالمی که ارزشهای صفر و یک گرفتهاند

بنابراین ،در مقرد هر شرکت شاخص کیفیت حسابرسی اندازه گیری شده و در دامنه صفر تا یک قرار میگیرد.
شاخص راهنری شرکتی ( :)GINDEXi,tبرای اندازه گیری شاخص تقانایی راهنری شرکتی از معیارهای زیر اسوتفاده شوده
است (آرمستران

 24و همکاران.)2186 ،
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الف) مالکیت نهادی :درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت است به طقری کوه اگور بیشوتراز میانوه باشود عودد
یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد.
) تمرکز مالکیت :درصد مالکیت سهای پنج سهامدار عمده شرکت است به طقری که اگر بیشتراز میانه باشد عودد یوک
و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد.
پ) مالکیت مدیریت :درصد مالکیت سهای در اختیار مدیریت شرکت است به طقری که اگر بیشتراز میانه باشد عدد یوک
و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد.
ت) استقالل هیات مدیره :این متغیر نسنت اعضای غیرمقهف هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره تعریوف شوده اسوت
به طقری که اگر بیشتراز میانه باشد عدد یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد.
ث) درصد سهای شناور آزاد :برابر با درصد سهای شناور آزاد شرکت است که در بازار در حال منادله است.
در نهایت پ

از تعیین عدد برای هر سال شرکت ،تقانایی راهنری شرکتی به شره زیر محاسنه میشقد.

()81

اقالمی که امتیاز یک گرفتهاند
کلیه اقالمی که ارزشهای صفر و یک گرفتهاند

در این راب ه

∑ بیانگر کلیه اقالمی است که امتیاز یک گرفتهاند و

∑ بیانگر کلیه اقالمی است کوه ارزشهوای صوفر

یا یک در مقرد آنها لحاظ شده است .به این ترتیب در مقرد هر شرکت شاخص تقانایی راهنری اندازه گیری شده و در دامنوه
صفر تا یک قرار میگیرد (آرمستران

و همکاران.)2186 ،

شاخص رقابتی شرکت ) :(COMPi,tبرای اندازه گیری شاخص رقابتی شرکتی از معیارهای زیر استفاده شده اسوت (لوی و
.)2184 ، 21

ژن

الف) شاخص هرفیندال و هیرشمن ( :)HHIi,tشاخص هرفیندال -هیرشومن 21بیوان کننوده مجوذور فوروش هور شورکت بوه
فروش کل صنعت است .الزی به تقضیح است که شاخص مذکقر میوزان رقابوتپوذیری را در سو ح صونایع مختلوف محاسونه
کرده به طقری که اگر کمتر از میانه باشد عدد یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد و بصقرت زیور تعریوف مویشوقد
(لی و ژن
()88

:)2184 ،
) (∑

 :siعنارتست از در آمد فروش شرکت i

 :Sمجمقع درآمد فروش شرکتهای مقجقد در صنعتی که شرکت  iدر آن فعالیت میکند.
 :nتعداد شرکتهای مقجقد در صنعت مقردنظر.
) شاخص لرنر ( :)PMCi,tاین شاخص با استفاده از روش لرنر محاسنه میشقد به طقری که اگر کمتر از میانه باشد عودد
یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد و به صقرت زیر محاسنه میشقد (لی و ژن

:)2184 ،
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()82
که در آن  Salesمنلغ فروش و  ،Total Costکل بهای تمای شده کاالها یا خدمات است.
ج) شاخص مقانع ورود به صنعت ( :)PPEi,tشاخص مقانع ورود برابر است با ،جمع داراییهای ثابت بوه کول دارایویهوای
شرکت به طقری که اگر کمتر از میانه باشد عدد یک و در غیر این صقرت صفر را میپذیرد (لی و ژن
در نهایت پ

.)2184 ،

از تعیین عدد برای هر سال شرکت ،تقانایی رقابتی شرکتی به شره زیر محاسنه میشقد.

()83

اقالمی که امتیاز یک گرفتهاند
کلیه اقالمی که ارزشهای صفر و یک گرفتهاند

در این راب ه

∑ بیانگر کلیه اقالمی است که امتیاز یک گرفتهاند و

∑ بیانگر کلیه اقالمی است کوه ارزشهوای صوفر

یا یک در مقرد آنها لحاظ شده است .به این ترتیب در مقرد هر شرکت شاخص تقانایی رقابتی اندازهگیوری شوده و در دامنوه
صفر تا یک قرار میگیرد.
متغیرهای کنترل پژوهش

نسنت ارزش بازار به ارزش دفتری (

)  :برابر با نسنت ارزش بوازار حقوقق صواحنان سوهای بوه ارزش دفتوری حقوقق

صاحنان سهای شرکت تعریف شوده اسوت .در ارتنواط بوا اثور ایون متغیور بور رفتارهوای مودیران ایون اسوتدالل وجوقد دارد کوه
شرکتهای دارای نسنت باالتر ،از دیدگاه بازار در درجه باالتری از اعتماد قرار دارند .در نتیجوه ،ایون انتظوار وجوقد دارد کوه
رفتار غیراخالقی مدیران در این شرکتها کمتر باشد (اندرو 29و همکاران.)2181 ،
اهری مالی ( :)Leveragi,tبرابر با نسنت کل بدهیها به کل داراییهای شرکت است .در ارتناط با ایون متغیور ایون اسوتدالل
وجقد دارد که شرکتهای دارای نسنت اهرمی باالتر معمقالً دارای نظوارت خوارجی تقسوط اعتناردهنودگان بوقده کوه سونب
افزایش س ح نظارت شده و باعث محدودیت در رفتار غیراخالقی مدیران میشقد (اندرو و همکاران.)2181 ،
جریان نقد عملیاتی (

) :برابر با جریان نقد عملیاتی شرکت است و با کل داراییهای شرکت تعدیل شده اسوت .در

ارتناط با اثر این متغیر دو استدالل رقیب وجقد دارد استدالل نخست بیان مویکنود بوا افوزایش جریوان نقودی شورکت ،انگیوزه
سثاستفاده از منابع در رفتار مدیریت تققیت میشقد .از سقی دیگور ،اسوتدالل رقیوب بیوان مویکنود کوه افوزایش جریوان نقود
عملیاتی نتیجه عملکرد مدیریت است و معمقالً مدیران مقفق کمتور بوه سوراف رفتارهوای غیراخالقوی خقاهنود رفوت (انودرو و
همکاران.)2181 ،
بازده داراییها (

) :برابر با حاصل تقسیم سقد خوالص شورکت بوه ارزش دفتوری دارایویهوای شورکت اسوت .ایون

استدالل وجقد دارد که افزایش سقد نتیجه عملکرد مدیریت است و معمقالً مدیران مقفق کمتر به سراف رفتارهای غیراخالقوی
خقاهند رفت (اندرو و همکاران.)2181 ،
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اندازه شرکت (

) :معرب اندازه شرکت برابر با لگاریتم طنیعی ارزش بازار شرکت است ایون اسوتدالل وجوقد دارد

که در شرکتهای بزرگتر معمقالً سازوکارهای نظارتی ققیتری وجقد دارد ،بنابراین ،باعث محدودیت در رفتار غیراخالقوی
مدیران خقاهد شد (اندرو و همکاران.)2181 ،
زیاندهی ) :(Lossمتغیر مقهقمی است که اگر شرکت شرکت در سال جاری زیان داشته باشود عودد یوک و در غیور ایون
صقرت صفر است .این استدالل وجقد دارد که مدیران در شرکتهای زیانده معمقالً تحت فشار مالی بیشتری قرار دارنود در
نتیجه مدیران این شرکتها پنهانکاری بیشتری را از خقد نشان داده و دستکاری بیشتری را در پیشبینویهوا ارالوه خقاهنود داد
(اندرو و همکاران.)2181 ،
سن شرکت ( :)Ageبرابر با لگاریتم طنیعی سن شرکت از تاریخ تأسی

است .این استدالل وجقد دارد که در شرکتهوای

با قدمت بیشتر معمقالً سازوکارهای نظوارتی قوقیتری وجوقد دارد ،بنوابراین ،باعوث محودودیت در رفتوار غیراخالقوی مودیران
خقاهد شد (اندرو و همکاران.)2181 ،
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

همانطقر که مشاهده میشقد ،نتایج آمار تقصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

انحراب معیار

بیشینه

کمینه

متغیر
رفتار خقشبینانه مدیریت

1/681

1/51

1/299

8

1

کیفیت حسابرسی

1/613

1/333

1/293

8

1

راهنری شرکتی

1/51

1/61

1/898

8

1

شاخص رقابتی

1/51

1/333

1/212

8

1

8/195

8/413

1/115

4/316

8/115

اندازه شرکت

5/948

5/195

1/452

1/386

6/298

اهری مالی

1/482

1/425

1/898

1/911

1/816

1/829

1/888

1/832

1/615

-1/28

بازده داراییها

1/815

1/114

1/831

1/428

-1/21

سن شرکت

8/529

8/514

1/811

8/189

1/165

نسنت ارزش بازار به ارزش دفتری حققق
صاحنان سهای

نسوونت جریووان نقوودی عملیوواتی بووه کوول
داراییها

آمار تقصیفی مربقط به متغیرهای دووجهی
رفتار کقتهبینانه مدیریت

1/133

1

1/819

8

1

زیانده بقدن شرکت

1/882

1

1/388

8

1

با تقجه به نتایج بدست آمده از جدول ( )2و نزدیک به هم بقدن میانگین و میانه در بیشتر متغیرهای پژوهش ،میتقان ادعوا
کرد که کلیه متغیرها از تقزیع مناسنی برخقردار هستند .افزون بر این ،آمارههای انحراب معیار و احتمال آماره جوارکبورا نیوز
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به منظقر بررسی نرمال بقدن تقزیع دادهها استفاده شوده اسوت (کلور و وارک .)2113 ،31از سوقی دیگور ،اهوری موالی شورکت
دارای میانگین تقرینی  48درصدی است که نشان دهنده سهم باالی بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی اسوت .عوالوه
بر این ،متغیر زیوانده بوقدن شورکت دارای میوانگین  88درصودی اسوت کوه نشوان دهنوده آن اسوت کوه تقرینواً  88درصود از
شرکتهای مقرد بررسی زیانده بقدهاند .همچنین ،متغیر بازده داراییهای شرکت دارای میانگین حدود  81درصود اسوت کوه
نشان دهنده وجقد س ح بازده کمتری نسنت به س ح تقری عمقمی بقده است .از سقی دیگر ،متغیر کقتوهبینوی مودیران دارای
میانگین تقرینی  6درصدی است که نشان دهنده آن است حودود  6درصود مودیران شورکتهوای نمقنوه انتخوا شوده دارای
دیدگاه کقتهبینانه است.
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل و بررسی همسانی واریانس

همخ ی به مفهقی وجقد ارتناط شدید میان متغیرهای مستقل که تقسط آماره  VIFسنجیده میشقد .مقوادیر زیور  81بورای
این آماره نشاندهنده عدی وجقد همخ ی میان متغیرهای مستقل است .نتایج کسوب شوده نشوان داد کوه بورای تموامی مقوادیر
بدست آمده این مقدار برای متغیرهای پژوهش کمتر از حد مجاز است .بنابراین ،میتقان ادعا کرد هم خ وی میوان متغیرهوای
پژوهش مشاهده نشده است .عالوه بر این ،برای بررسی همسانی واریان

میان باقیماندههای الگوق ،آزموقن والود تعودیل شوده

بکار گرفته شده است .این آزمقن در نری افزار استاتا انجای شده است .نتیجه این آزمقن برای الگقهای پوژوهش بیوانگر وجوقد
همسانی واریان

میان باقیماندههای الگق است .همچنین ،نرمال بقدن تقزیع باقی ماندههای رگرسیقن نیز بررسی شد که نتوایج

مقید نرمال بقدن این باقیماندهها است.
آمار استنباطی

با تقجه به منانی تئقریک طره شده ،شش فرضیه تدوین و در ادامه به بررسی و آزمقن آنها پرداخته شده است .برای ایون
هدب ،ابتدا الگقی ( )8برای بررسی سه فرضیه اول آزمقن شد .النته الزی است ،قنل از برازش الگقهای پژوهش ،آزمقن چاو
برای بررسی استفاده از روش دادههای تابلقیی با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای تلفیقی برای نمقنه پژوهش انجای شوقد
(افالطقنی .)8392 ،همچنین الزی به تقضیح است متغیر وابسته الگقی دوی پژوهش ،متغیری دووجهی است ،بنوابراین ،از روش
رگرسیقن لقجستیک برای تخمین آن استفاده شده است و نیازمند آزمقنهای تشخیصی نیست .نتایج آزمقن چاو برای الگقی
اول در جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون  Fلیمر برای الگوی پژوهش
الگقی مقرد بررسی

آماره

درجه آزادی

س حخ ا

روش پذیرفته شده

الگقی اول پژوهش

8/158

 8315و 856

1/381

روش دادههای تلفیقی

با تقجه به آماره و س ح خ ای آزمقن چاو برای الگوقی ( )8پوژوهش ،نتوایج حواکی از تأییود فور

 H0بوقده اسوت ،در

نتیجه ،الگقی روش دادههای تلفیقی روش ارجح است .بنابراین ،در ادامه بوه تخموین الگوقی ( )8پوژوهش ،بوا تقجوه بوه روش
ارجح پرداخته شد.
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جدول  .1نتایج تخمین الگوی اول پژوهش
متغیر

انحراب استاندارد

آماره تی

1/515

1/192

4/255

1/111

کیفیت حسابرسی

-1/191

1/128

-6/614

1/111

راهنری شرکتی

-1/194

1/138

-3/194

1/112

شاخص رقابتی

-1/1185

1/162

-1/135

1/918

عر

از مندا

ضریب متغیر

س ح معناداری

نسنت ارزش بازار به ارزش دفتری حققق صاحنان سهای

1/1834

1/111

8/188

1/111

اندازه شرکت

1/121

1/182

2/361

1/1898

اهری مالی

-1/345

1/168

-1/928

1/111

نسنت جریان نقدی عملیاتی به کل داراییها

-1/161

1/151

-1/119

1/616

بازده داراییها

1/968

1/113

88/339

1/111

سن شرکت

1/1182

1/162

1/131

1/915

زیانده بقدن شرکت

-1/842

1/126

-1/415

1/518

ضریب تعیین

1/334

ضریب تعیین تعدیل شده

1/331

آماره دوربین واتسقن

2/161

آماره F

26/814

س ح معناداری آماره F

1/111

با تقجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )5و با تقجوه آمواره  Fبدسوت آموده ( )26/814و سو ح معنواداری آن (،)1/111
میتقان ادعا کرد که در س ح اطمینان  99درصد ،در مجمقع الگقی پژوهش از معناداری بواالیی برخوقردار اسوت .همچنوین،
با تقجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگق کوه برابور  33درصود اسوت ،مویتوقان بیوان کورد کوه در مجموقع
متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از  33درصد تغییرات متغیر وابسته را تقضیح میدهند .افزون بر این ،با تقجه بوه مقودار
آماره دوربین واتسقن که برابر  2/161است ،میتقان ادعا کرد که خقدهمنستگی مرتنه اول میان بواقیمانودههوای الگوق وجوقد
ندارد .همچنین ،نتایج بدست آمده نشان میدهد از میان متغیرهای کنترل ،تنها متغیرهای بازده دارایویهوا ،اهوری موالی و انودازه
شرکت تأثیر معناداری بر رفتار خقشبینانه مدیریت دارد.
از سقی دیگر ،برای بررسی سه فرضیه دوی از الگقی ( )2استفاده شده است .نتوایج تخموین ایون الگوق بوا روش رگرسویقن
لقجستیک ،در جدول ( )4اراله شده است .با تقجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )4و با تقجه آماره  LRبدسوت آموده کوه
برابر ( )23/316و س ح خ ای آن که برابر ( )1/119است ،میتقان ادعا کورد کوه در سو ح اطمینوان  99درصود ،در مجموقع
الگقی پژوهش از معناداری باالیی برخقردار است .همچنین ،با تقجه به ضریب تعیین مکفادن بدسوت آموده ،مویتوقان بیوان
کرد که در مجمقع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش تقریناً بیش از  25درصود تغییورات متغیور وابسوته را تقضویح مویدهنود.
همچنین ،نتایج بدست آمده نشان میدهد از میان متغیرهای کنترل ،تنها متغیرهای بازده داراییها و اهری مالی تأثیر معناداری بر
رفتار کقتهبینانه مدیریت دارد.
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جدول  .1نتایج تخمین الگوی دوم پژوهش
ضریب متغیر

انحراب استاندارد

آماره تی

س ح معناداری

متغیر

-3/391

8/198

-8/191

1/112

کیفیت حسابرسی

-8/883

1/613

-2/315

1/122

راهنری شرکتی

-8/469

1/129

-2/243

1/124

شاخص رقابتی

-1/416

1/539

-8/211

1/212

نسنت ارزش بازار به ارزش دفتری حققق صاحنان سهای

1/846

1/868

8/841

1/263

اندازه شرکت

-1/231

1/231

-1/994

1/321

اهری مالی

3/815

8/151

3/186

1/112

نسنت جریان نقدی عملیاتی به کل داراییها

-1/459

8/861

-1/515

1/542

بازده داراییها

6/321

8/588

2/146

1/116

سن شرکت

-8/111

1/113

-8/314

1/811

زیانده بقدن شرکت

-8/886

1/159

-8/649

1/868

عر

از مندا

ضریب تعیین مک فادن

1/254

آماره LR

23/316

احتمال آماره LR

1/119

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخصهای کیفیوت حسابرسوی ،راهنوری شورکتی و محویط رقوابتی شورکت بور رفتارهوای
خقشبینانه و کقتهبینانه مدیران پرداخته شد .بدین منظقر فرضیههایی برای بررسی این مقضقع تدوین و با استفاده از اطالعوات
در دسترس به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد .در ارتناط با توأثیر کیفیوت حسابرسوی بور رفتارهوای خوقشبینانوه و کقتوهبینانوه
مدیران این استدالل وجقد دارد که کیفیت حسابرسی اثور مثنوت و معنواداری بوا کیفیوت افشوا دارد بنوابراین ،هور چوه کیفیوت
حسابرسی بیشتر میشقد باعث دقیقتر شدن برآوردها شده و نظارت بیشتری بر روی عملکرد مدیریت صوقرت مویگیورد .در
نتیجه این انتظار وجقد دارد ،مدیر نتقاند در برآوردهایش خیلوی خوقشبینانوه عمول کنود ،بنوابرابن ،کیفیوت حسابرسوی باعوث
میشقد برآوردها به میزان واقعی نزدیکتر شده و خقشبینی مودیریتی کواهش پیودا کنود .از سوقی دیگور ،در ارتنواط بوا اثور
کیفیت حسابرسی بر کقتهبینی مدیریت این استدالل وجقد دارد که اراله خدمات حسابرسی با کیفیت باالتر ،مقجوب افوزایش
نظارت بر رفتار و تصمیمات مدیران شده و سنب محدود شده رفتارهای کقتهبینانه مدیران میشقد .م ابق این استداللها نتایج
نشان داد که با تقجه به ضریب متغیر کیفیت حسابرسی بر شاخص خقشبینی مدیریت (که برابر  -1/194در جودول ( ))5و بور
شاخص کقتهبینی مدیریت (که برابر  -8/829در جدول ( ))4و با تقجه به س ح معناداری که کمتر از  5درصد است مویتوقان
نتیجهگیری کرد کیفیت حسابرسی باالتر سنب کاهش رفتارهای خقشبینانه و کقتهبینانه مدیریت شده و اثر منفی معناداری بور
آن دارد (م ابق با پژوهش بروچت و همکاران .)2185 ،درنتیجه ،با تقجه به نتایج آماری کسب شده مویتوقان ادعوا کورد کوه
کیفیت حسابرسی با افزایش س ح نظارت و شفافیت سنب محدود شدن رفتارهای فرصت طلنانه مدیریت خقاهد شد.
افزون بر این ،در ارتناط با تأثیر راهنری شرکتی بر رفتارهای خقشبینانه و کقتوهبینانوه مودیریت دو اسوتدالل رقیوب وجوقد
دارد ،استدالل نخست ادعا میکند که راهنری شرکتی قوقیتور بوا انجوای نظوارت و کنتورل دقیوق رفتوار و تصومیمگیوریهوای
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مدیریتی ،عامل محدود کنندهای در رفتارهای متعصنانه مدیریتی است و سونب کواهش رفتارهوای بویش از حود خوقشبینانوه و
کقتهبینانه میشقند .از سقی دیگر ،استدالل دوی بیان میکند وجقد تمرکز مالکیت باال و سهامدار نهادی بیشتر بوا تحوت فشوار
قراردادن مدیریت میتقانند رفتارهوای مودیریتی را کنتورل کورده و در جهوت منوافع خوقد از آن سوق اسوتفاده کننود و منوافع
سهامداران اقلیت و سایر فعاالن بازار را تحت خ ر قرار دهند .زیورا بقوا مودیریت در جهوت حفوظ رضوایت مالکوان نهوادی و
سهام داران اکثریت است ،بنابراین ،این امکان وجقد دارد که مدیریت در جهت حفظ منافع و جایگاه شغلی ،رفتار خقشبینانوه
در پیشبینیهای آتی و رفتار کقتهبینانه در تصمیمگیریهای اقتصادی از خقد نشان دهد .همچنین ،با وجقد مالکیوت مودیریت
باالتر نیز این احتمال وجقد دارد که مدیر به عنقان مالک در جهت حفظ منافع مدیریتی و مالکیت خوقد رفتوار خوقشبینانوه و
کقتهبینانه بیشتری را از خقد نشان دهد .م ابق این استداللها نتایج نشان داد که با تقجه به ضریب متغیور راهنوری بور شواخص
خقشبینی مدیریت (که برابر  -1/191در جدول ( ))5و بر شاخص کقتهبینی مدیریت (که برابر  -8/431در جودول ( ))4و بوا
تقجه به س ح معناداری که کمتر از  5درصد است میتقان نتیجهگیری کرد راهنری شرکتی باالتر با نظوارت قوقیتوری سونب
کاهش رفتارهای خقشبینانه و کقتهبینانه مدیریت شده و اثر منفی معناداری بور آن دارد (م وابق بوا پوژوهش لوی و همکواران،
 .)2189درنتیجه ،با تقجه به نتایج آماری کسب شده میتقان ادعا کرد که در محیط اقتصوادی ایوران فرضویه نخسوت پشوتینانی
میشقد و راهنری شرکتی با افزایش س ح نظارت و شفافیت سنب محدود شدن رفتارهای فرصت طلنانه مدیریت خقاهد شد.
از سقی دیگر ،در ارتناط با تأثیر محیط رقابتی بر رفتارهای خقشبینانه مودیریت دو اسوتدالل قوقی وجوقد دارد ،اسوتدالل
نخست بیان میکند که محیط رقابتی به عنقان یک مکانیزی کنترلی سنب محدود شدن رفتار خقشبینانه مدیریت شده و آن را
کاهش میدهد .استدالل دوی ادعا میکند که در محیط رقابتی تامینمالی بهمققوع و بوا کمتورین هزینوه ممکون ،یوک اصول در
ماندگاری در بازار رقابتی است .بنابراین ،مدیران شرکتهای رقیب در جهت حفظ اعتماد بازار ،رقابت شودیدی دارنود و ایون
مدیران تالش دارند تا با پیشبینیهای دقیق اعتماد بیشتر بازار را برای خقد جلوب کننود ،در نتیجوه ،مودیران در محویط رقوابتی
دارای یک خقد کنترلی در جهت کاهش رفتار خقشبینانه هستند .م ابق این استداللها نتایج نشان داد که با تقجه بوه ضوریب
متغیر محیط رقابتی بر شاخص خقشبینی مدیریت (که برابر  -1/1115در جدول ( ))5و با تقجه به س ح معناداری که بیشتر از
 5درصد است میتقان نتیجهگیری کرد محیط رقابتی اثری بر رفتارهای خقشبینانه مدیریت ندارد .همچنین ،در ارتناط با تأثیر
محیط رقابتی بر رفتارهای کقتهبینانه مدیریت نیز دو استدالل ققی وجقد دارد استدالل نخست بیان میکند کوه محویط رقوابتی
به عنقان یک مکانیزی کنترلی سنب محدود شده رفتار کقتهبینانه مدیریت شوده و آن را کواهش مویدهود .اسوتدالل دوی ادعوا
میکند که در یک بازار رقابتی داشتن دیدگاه بلندمدت یک اصل در جهوت حفوظ رقابوت در بلندمودت اسوت ،بنوابراین ،در
یک محیط رقابتی ،مدیران شرکتها برای بقا ،حفظ سهم بازار خقد و کسب سهم بازار رقنوا در رقابوت تنگاتنو

هسوتند .در

نتیجه ،این مدیران سرمایهگذاری وسیعتری در جهت هزینههای تحقیق و تقسعه و حفظ سهم بازار خوقد انجوای داده توا بتقاننود
جایگاه خقد را در بلندمدت حفظ کنند .بنابراین ،بر اساس این دو استدالل ،این انتظار وجقد دارد که محیط رقوابتی اثور منفوی
معناداری بر رفتار کقتهبینانه مدیریت داشته باشد .م ابق این استداللها نتایج نشوان داد کوه بوا تقجوه بوه ضوریب متغیور محویط

مجله دانش حسابداری /دورۀ دوازدهم /ش  /8پیاپی 511 /81

رقابتی بر شاخص کقتهبینی مدیریت (که برابر  -1/441در جدول ( ))5و با تقجه به س ح خ وا کوه بیشوتر از  5درصود اسوت
میتقان نتیجهگیری کرد محیط رقابتی اثری بر رفتارهای کقتهبینانه مدیریت ندارد .نتایج بدست آمده در جهت رد اثور محویط
رقابتی با نتایج جیان

و لئق ( )2181م ابقت ندارد .دلیل احتمالی رد این فرضیهها در محیط اقتصادی ایران میتقاند آن باشود

که در اکثر صنایع کشقر رقابت محدودی وجقد دارد و اکثر شرکتها به صقرت مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل دولوت یوا
حاکمیت قرار دارد که در اکثر این صنایع رقابت به معنای واقعی خقد مشاهده نمیشقد.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای کاربردی

در راستای نتایج بدست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر م ره میشقد:
با تقجه به نتایج کسب شده ،بوه سوهامداران در بوقرس اوراق بهوادار تقصویه مویشوقد بوه کیفیوت اطالعوات ،رتنوه افشوا و
رفتارهای مدیران در اراله اطالعات تقجه جدی داشته باشند .همچنین ،با تقجه به تأثیر کیفیت حسابرسی بر کواهش رفتارهوای
فرصتطلنانه مدیران به سهامداران تقصیه میشقد در انتخا مقسسوه حسابرسوی دقوت بیشوتری داشوته و انجوای حسابرسوی بوا
کیفیت باالتر دغدغه آنان باشد .عالوه بر این ،با تقجه به اثر کاهنده راهنری شرکتی بر رفتارهوای فرصوت طلنانوه مودیریت بوه
مالکان تقصیه میشقد که ارتقا سیستم راهنری شرکتی از اهداب اصلی آنان باشد چرا کوه در بلندمودت بوا کواهش رفتارهوای
غیراخالقی مدیران سنب حفظ منافع آنان در بلندمدت خقاهد شد.
افزون بر این ،به مدیران که نقش مهمی در تصمیمگیریهای انجای شده در شرکتهای بقرسی دارند ،تقصیه مویشوقد در
ارتناط با اتخا تصمیمگیریها و انجای پیشبینیها دارای دیدگاه بلندمدت باشند و منافع عمقی را فدای منافع کقتاهمدت خوقد
نکنند ،زیرا این عقامل با تقجه به تاثیری که در بلندمدت بر اعتنار و جایگاه شورکت دارد مویتقانود از سوقی بوازار بوه عنوقان
عاملی مثنت از عملکرد مدیریت در اراله ایفای مسئقلیت اجتماعی باشد.
همچنین ،به قانقنگذاران و تدوینکنندگان سیاستهای مالی تقصیه میشقد تا با حمایت بازارهای موالی و همچنوین بوازار
سرمایه از بروز اختالل و عدی ثنات در آن جلقگیری نمایند و ققانین تننیهی در جهت کواهش دسوتکاریهوا و پویشبینویهوای
اشتناه وضع کنند تا مدیران را بیشتر از گذشته پاسخگق تصمیمات و پیشبینیهای انجوای شوده کننود .از سوقی دیگور ،پیشونهاد
میشقد که پایگاه اطالعاتی برای مدیران شرکتهای بقرسی و فرابقرسی ایجاد و این مدیران رتنوهبنودی شوقند .همچنوین ،در
ارزیابی این مدیران نیز میزان دستکاری در اطالعات اراله شده ،دقت پیشبینیها و ابعاد تصمیمگیری آنان لحاظ گردد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

با انجای هر پژوهش ،راه به سقی مسیری جدید باز میشقد و ادامه راه مستلزی انجای پژوهشهوای دیگوری اسوت .بنوابراین،
انجای پژوهشهایی به شره زیر پیشنهاد میشقد:
بررسی تأثیر شاخصهای کیفیت حسابرسی ،راهنری شرکتی و محیط رقابتی شرکت بر رفتارهای خقشبینانه و کقتوهبینانوه
مدیران با تقجه به اثر تعدیلی متغیرهای کالن اقتصادی.
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بررسی تأثیر شاخصهای نظارتی نظیر وجقد کمیتوه حسابرسوی و سیسوتم حسابرسوی داخلوی بور رفتارهوای خوقشبینانوه و
کقتهبینانه مدیران.
محدودیتهای پژوهش

برخی محدودیتها در انجای این پژوهش وجقد داشت که در ادامه به آنها اشاره شده است:
بحث محدودیت در دسترسی به داده هزینههوای تحقیوق و تقسوعه بورای محاسونه سو ح کقتوهبینوی مودیران کوه برخوی از
شرکتها این داده را افشا نکرده بقدند .همچنین ،میانگین این متغیر حدود  6درصد است که با تقجه به کوم بوقدن تعوداد ایون
مدیران باید در تفسیر نتایج و تعمیم آن با دقت بیشتری برخقرد شقد.
به دلیل آنکه اراله اطالعات پیشبینی شده با تقجه به مصقبه بقرس اوراق بهادار تهران برای سالهای  8394بوه بعود وجوقد
نداشت بنابراین ،آخرین سال انجای این پژوهش تا سال  8394بقده است.
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تقدیر و تشکر

از دانشگاه آزاد اسوالمی واحود تهوران شورق بوه خواطر حمایوت هوای موالی و معنوقی از طوره پژوهشوی بوا عنوقان «توأثیر
شاخصهای کیفیت حسابرسی ،راهنری شرکتی و محیط رقوابتی شورکت بور رفتارهوای خوقشبینانوه و کقتوهبینانوه مودیران در
شرکتهای پذیرفته شده در بقرس اوراق بهادار تهران» کمال تشکر را به عمل میآوریم.
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