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Abstract 
Narcissist managers, with behavioral characteristics such as selfishness, domination, 
and self-aggrandizement, don’t consider rules and regulations important. They 
manipulate detailed accounting reports opportunistically using positive words in an 
optimistic manner. This study aims to investigate the relationship between managers' 
narcissism and the optimistic tone of financial reporting with the moderating role of 
earnings management. To measure narcissism, two proxies are used: the area of 
managers’ signatures and the ratio of managers' remuneration to the total annual 
salary of employees, and vocabulary frequency as a criterion to measure optimistic 
tone. The sample includes 115 companies listed in Tehran Stock Exchange 
throughout 2011- 2018. To test the research hypotheses, regression has been used. 
Results indicate that there is a positive and meaningful correlation between the 
narcissism of managers and the optimistic tone in financial reporting. In other 
words, narcissist managers consider financial reports prepared based on an 
optimistic tone as an opportunity to satisfy their insatiable desire for self-promotion. 
Earnings management has got a positive moderating effect on the correlation of 
narcissism of managers and optimistic tone in financial reporting. 
Keywords: Narcissism, Accounting narratives ,Optimistic tone, Earnings 
Managment
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 بینانهخوش لحن و مدیران خودشیفتگی بین رابطه بررسی
 سود مدیریت تعدیلی نقش :مالی گزارشگري

 چکیده
 و قوانین براي اهمیتی خودبرتربینی، و جوییسلطه خودخواهی، رفتاري هايشاخصه با خودشیفته مدیران

 به مثبت واژگان از استفاده به اقدام ادراك مدیریت قالب در طلبانهفرصت شکل به و نبوده قائل مقررات
 رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف. کنندمی حسابداري توضیحی هايگزارش در بینانهخوش لحن شکل

 براي. است سود مدیریت تعدیلی نقش با مالی گزارشگري بینانهخوش لحن و مدیران خودشیفتگی بین
 دستمزد و حقوق کل بر مدیران پاداش نسبت و مدیران امضاي اندازه معیار دو از خودشیفتگی گیرياندازه
 پژوهش نمونه. شد استفاده واژگان فراوانی روش از بینانهخوش لحن گیرياندازه براي و کارکنان سالانه
. باشدمی 1397 تا 1390 هايسال براي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 115 شامل حاضر

 از حاصل نتایج. شد استفاده معمولی مربعات حداقل رگرسیون روش از پژوهش هايفرضیه آزمون براي
 معناداري و مثبت رابطه مالی گزارشگري بینانهخوش لحن و مدیران خودشیفتگی بین دهد،می نشان پژوهش

 چشم به بینانه،خوش لحنِ با یافته تنظیم مالی هايگزارش به خودشیفته مدیران عبارتی به. دارد وجود
 سود مدیریت. کنندمی نگاه خودشان شخصیِ ارتقاء براي خود ناپذیرسیري اشتهايِ فرونشاندن براي فرصتی

.دارد مالی گزارشگري بینانهخوش لحن و مدیران خودشیفتگی بین رابطه بر مثبت تعدیلی اثر
 .سود مدیریت بینانه،خوش لحن حسابداري، توضیحی گزارشهاي خودشیفتگی، ها:کلیدواژ
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 مقدمه

 منظور حسابداري در. است مالی گزارشگري لحن متنی، اطلاعات مهم هايویژگی از یکی
 ضمنی مفهوم تواندمی که است متن در موجود لغات بودن منفی یا و مثبت میزان لحن، از

 توضیحی هايگزارش در). 2018 همکاران، و 1فیشر( دهد قرار تأثیر تحت را متن
 صورت مدیران توسط هاانتخاب این که دارد وجود زیادي هايانتخاب همیشه حسابداري

 حتی و گزارش محتواي با رابطه در اختیار از درجاتی شاهد توانمی هاآن در و گیردمی
 را گیريتصمیم نظران،ازصاحب بسیاري ).1398همکاران، و پورکریم(بود  آن شکل

 مدیران تصمیمات درگرو راها سازمان شکست و موفقیت و انددانسته مدیریت جوهره
 از تابعی مدیران، سوي از مناسب تصمیمات اخذ که است پرواضح اند.کرده قلمداد هاآن

 در خودشیفتگی پدیده وجود عوامل این از یکی. است هاآن شخصیتی و رفتاري عوامل
 نفوذ چون علائمی داراي که است شخصیتی ساختار یک خودشیفتگی. است مدیران
 و 2فاستر( است شناختی پردازش تعصب و دیگران از خواهیپاسخ شخصی، هايخواسته

 به بیشتري تمایل شده، بیان شخصیتی هايویژگی با خودشیفته مدیران ).2011همکاران،
 بینانهخوش ارقام و اعداد با مدیران خودشیفتگیِ. دهندمی نشان نادرست گزارشگري

 شودمی مالی درست هايارائه گزارش عدم به منجر امري چنین که است مرتبط درآمد
 حفظ و شدن تحسین خودنمایی، براي مدیران گونهاین ).2003 همکاران، و 3گادفِـرِي(

 و کرده استفاده مالی گزارشگري براي شخصی هايقضاوت از که ندارند ابایی اقتدارشان،
 به مالی گزارشگري در تغییرات این اگر حتی کنند، ایجاد تغییر معاملات ساختار در

 مدیریت امکان نتیجه، در. شود منجر اقتصادي بنگاه عملکرد درباره ذینفع افراد گمراهی
 است بیشتر هاشرکت سایر به نسبت دارند، خودشیفته مدیران که هاییشرکت در سود

خودشیفتگی مدیران و لحن  پژوهش حاضر با بررسی رابطه بین ).2017همکاران،  و 4هام(
بینانه گزارشگري مالی با نقش تعدیلی مدیریت سود، جنبه دیگري از اطلاعات کیفی خوش

1. Fisher
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براي یرانمد هايتا از این طریق انگیزهدهد ارائه شده توسط مدیران را مورد توجه قرار می
داده و دیدگاه نوینی را در  توضیح را سالانه هايگزارش بینانه درلحن خوش از استفاده

هاي توضیحی حسابداري ارائه و موجبات غناي بیشتر ادبیات حسابداري خصوص گزارش
 شود. در محیط ایران 

 پیشینه پژوهش

 بینانه گزارشگري مالیلحن خوش
گرفته  قرار توجه مورد اخیر هايسال در حسابداري متنی تحلیل و شناسیزبان هايویژگی
 ) مانندبلاغت و فصاحتادیبانه ( هايانتخاب دهد کهمی یح) توض2005( 1رودرفورداست. 

درك  بر واژگان پیچیدگی و استفاده فراوانی کلمات، انتخاب هاي واژگان،ویژگی
که مدعی هستند )2002(همکاران و  2یوتهاسگذارد. تأثیر می حسابداري هايتوصیف

خطاهاي سطح افزایش باعث که است مدیران ادراك و تفکر زاییده بینانهلحن خوش
) 2012( 3یس و تاماسوییتدیو شود.می اطلاعاتی هايگزارشگري و شفافیت اخلاقی در

صورت هاي اقتصادي تمایل دارند که بهنشان دادند که مدیران در خصوص سود
بینانه و کمتر از لحن بدبینانه استفاده نمایند. و بیشتر از لحن خوش استراتژیک رفتار کرده

ممکن است  سهام دریافتند که مدیران براي تأثیرگذاري بر بازار) 2007(و همکاران  4اونرب
بدبینانه انتخاب کنند تا عملکرد شرکت در گزارش سالانه  کمتر لحن مناسب، مثلاً  لحنیک 

کنند که مدیریت ) تأکید می2012و تاماسوئیت ( یویسد .ندرا مورد بحث و تفسیر قرار ده
هاي فشرده سود، مدیریت انگیزه دارد با اعمال زبان کمتر بدبینانه، لحن نوشتار را در اعلامیه

نماید تا از این طریق واکنش قیمت سهام به اخبار منفی را به حداقل برساند. این دلیل بیان 
تواند با گویند عملکرد مالی منفی می)که می2014ان (و همکار 5شده مطابق است با هانگ

1. Rutherford
2. Yuthas
3. Davis and Tama-Sweet
4. Brown
5. Hung
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اعلان  لحن از خود، اختیارات اساس بر . مدیراناستفاده از لحن مثبت نوشتار، پنهان شود
 اولیه عرضه نظیر عواملی مقابل در هاشرکت سهام از محافظت براي تربینانهسود خوش

ها نشان داده است که مدیران در پژوهشکنند. می استفاده پایین سطح در باقیمت سهام
، 1کنند (ایوانزبینانه استفاده میهنگام گزارشِ عملکرد مالی یک شرکت از لحن خوش

هاي گذاران شدیداً نسبت به لحن مثبتی که در گزارشسرمایه چراکه) 2011، 2،لی2004
و  4مَن، فِلد2011، 3دهند (لوگران و مک دونالدمالی وجود دارد واکنش نشان می

) در پژوهش خود 2014و همکاران ( 6). دیویس2000، 5، اسمیث و تافِلر2010همکاران، 
بینانه در هاي رفتاري بر نحوه استفاده یک مدیر از لحن خوشدهند که ویژگینشان می
هاي شخصیتی عنوان یکی از ویژگیگذارد. خودشیفتگی بههاي مالی تأثیر میگزارش

 .)7،2017ژوو و لو(هاي مالی ارتباط داردغیرعادي در گزارش ینانهبمدیریتی، با لحن خوش
 

 خودشیفتگی مدیران
 که دارد روانی و ذهنی حالتی به اشاره خودشیفتگی شخصیتی، اختلالات نظریه با مطابق

 غافل افراد سایر شرایط و بیرونی محیط از خود، به زیاد و علاقه توجه دلیل به انسان یک

 است آن از ) حاکی1993( 9سایمینگتون). نظریه خودشیفتگی 8،1993کرنبرگشود (می

 از زیاد توقع خودبرتربینی، مانند هاییحالت و باورها دربرگیرنده معمولاً خودشیفتگی که

 دیگران دیدن ارزشکم و دیگران گردن به آن انداختن و خود هاياشتباه توجیه دیگران،

 به را جزئیات وتحلیلتجزیه و هستند نگرکل خود است. خودشیفتگان با در مقایسه

 یا کرده پوشیچشم آن از نیاید، خوششان از قوانین که هنگامی و کنندمی واگذار دیگران

مدیران خودشیفته نسبت به دیگران خود ترفیعی دهند. می تغییر خود نفع به را آن حتی
1. Evans 
2. Li 
3. Loughran and McDonald 
4. Feldman 
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7. Lo and Rogo 
8. Kernberg 
9. Symington 
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در فریب و تقلب و تهدید هایشان را منظور حفظ موقعیت رهبري، مهارتبیشتري داشته و به
دهند که خودشیفتگیِ مدیران با اعداد و ها نشان میبر اساس تجربه، یافته گیرند.به کار می

هاي درست رائه گزارشبینانه درآمد مرتبط است که چنین امري منجر به عدم اارقام خوش
عنوان یک ویژگی شخصیتی به طرز چشمگیري با . خودشیفتگی بهشودمالی می

مرتبط  "بینانهلحن خوش"هاي مدیران در حوزه حسابداري براي ارائه گزارش با تخابان
�ِ با کنترل عناصرِ زیربنایِی کَـمِّی شرکت مانند عملکرد مالی، بینانهاست. لحن خوش

هاي مالی تنظیم یافته با شود. مدیران خودشیفته به گزارشریسک و پیچیدگی ارزیابی می
اش، به چشم فرصتی براي فرونشاندن هاي ذاتینظر از ریسکه، صرفبینانلحِن کلامِ خوش

ناپذیر خود براي ارتقاء شخصیِ خودشان نگاه کنند. مدیران خودشیفته در اشتهايِ سیري
 یدهدشوند تا رشد و بینانه متوسل میهاي شرکت به لحن خوشریزيِ فعالیتهنگام برنامه

صورت بنابراین مدیران خودشیفته وضعیت شرکت خود و به، شرکت را تضمین کنند شدن
دهند تا از جانب اشخاص ثالث مورد تأیید و تحسین ذاتی عملکرد خود را مثبت جلوه می

دهد، زمانی که عملکرد ) نشان می2014یرند. نتایج پژوهشِ هوانگ و همکاران (بگقرار 
ها از شده است، شرکتریزيبرنامهها براي آینده نزدیک مالی ضعیف است یا بیشتر فعالیت

کنند. این احتمال نیز وجود دارد که استفاده مدیران از لحن بینانه استفاده میلحن خوش
) 2014ها باشد. دیویس و همکاران (هاي آنها و ارزشبینانه نتیجه شخصیت، تجربهخوش

هاي آیا ویژگی پردازند کهپژوهشگرانی هستند که به بررسی این موضوع می نجزء نخستی
بینانه مرتبط است یا خیر. این گروه از دانشمندان نشان شخصیتی مدیران با لحن خوش

بینیِ لحنِ مدیران را توضیح توانند علت وجود خوشهاي شخصیتی میدهند که ویژگیمی
 ). 2014دهند(دیویس و همکاران، 

 مدیریت سود
 بر اقلامص مدیریت سود مبتنی ) به مطالعات پیشین در خصو2014همکاران (هانگ و 

گیرد که اقلام تعهدي مشابه هدف مدیریت لحن نوشتار نتیجه می و کند،تعهدي اشاره می
 کنندگان نسبت به اطلاعات بنیادي شرکت،کاري کردن ادراك استفادهدست منظوربه
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گان کنندکاري ادراك استفادهتواند براي دستلحن نوشتار می مدیریت شوند.می مدیریت
 مشابه شود.تقارن اطلاعاتی را موجب می عدم نسبت به شرکت استفاده شود و این موضوع،

منظور ي بهاطلبانهفرصتصورت تواند بهتعهدي می اقلام با هدف مدیریت لحن نوشتار،
 کنندگان نسبت به اطلاعات بنیادي شرکت مدیریت شود.کاري ادراك استفادهدست

بینانه استفاده هاي هیئت مدیره، از لحن خوشند از طریق گزارشتوانرو مدیران میینازا
کنندگان از از این طریق استفاده و یندنماصورت بالقوه مدیریت سود را پنهان به کنند تا

دهند لحن می ) نشان2015( 1لامپتیو  کارلسون یندازند.ب اشتباهبهاطلاعات بنیادي شرکت را 
ها مورد گذاران نسبت به اطلاعات بنیادي شرکتبینانه براي گمراه کردن سرمایهخوش

هاي یزهانگبینانه موجب تسهیل خوش از لحناستفاده  همچنین گیرد.استفاده قرار می
عنوان مکمل مدیریت سود مدیریت در پوشش اطلاعات بنیادي ضعیف شرکت شده و به

هایی که اقدام به طلبانه، شرکتاساس رویکرد مدیریت سود فرصت شود. براستفاده می
کنند و یا هایی که مدیریت سود نمیبینانه و شرکتکنند، از لحن خوشمدیریت سود می

پورکریم ( کنندکمتر مدیریت سود دارند، از لحن بدبینانه در گزارشگري مالی استفاده می
 ).1398و همکاران، 

 
 رجی هاي خاپیشینه پژوهش

) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و مدیریت لحن در بورس 2015کارلسون و لامپتی (
داري بین لحن ها نشان داد رابطۀ مثبت و معنیاوراق بهادار لندن پرداختند. نتایج پژوهش آن

 ي مالی مدیران و اقلام تعهدي غیرعادي وجود دارد.هاگزارشغیرعادي در 
 105) در پژوهشی به بررسی لحن افشاء و عملکرد مالی 2017و همکاران ( 2الی

ها نشان داد که هاي آنکشور مصر پرداختند. یافته شرکت در بورس اوراق بهادار
  کنند.خیلی خوب را بیشتر از اخبار بد منتشر می اخبار آماري، عضو نمونه هايشرکت

1. Carlsson and Lamti 
2. Aly 
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طه بین خودشیفتگی مدیرعامل و لحن ) به بررسی راب2018همکاران (و  1هولز بوچ 
 داد کهها نشان پژوهش آن نتایج هاي آمریکایی  پرداختند.بینانه غیرعادي شرکتخوش

 بینانه غیرعادي ارتباط مثبت و معناداري دارد.خودشیفتگی مدیرعامل با لحن خوش
گزارش  بر لحنازحد مدیرعامل یشبپژوهشی به بررسی تأثیر اطمینان  ) در2019( 2شفایت 

عامل داراي  مدیران پژوهش نشان داد، نتایج هاي آمریکایی پرداختند.سالانه شرکت
 کنند.هاي سالانه استفاده میازحد کمتر از لحن بدبینانه یا منفی در گزارشیشباطمینان 

هاي بینی مدیریت سود شرکت) به بررسی لحن غیرعادي در پیش2020خیووکی ( 
 دارند، را خود سهام فروش قصد مدیران وقتی ها نشان داد،آن نتایج. چینی پرداختند

 کنند.می منتشر بینانهخوش غیرطبیعی لحنی با را اطلاعات
 

 هاي داخلیپیشینه پژوهش

 گزارشگري کیفیت بر مدیران خودشیفتگی بررسی تأثیر ) به1397همکاران (بذرافشان و 
 با امضا اندازه اساس بر مدیران خودشیفتگیبین  تجربی، هايیافته اساس . برپرداختند مالی

 ندارد. وجود رابطه معناداري مالی، گزارشگري کیفیت معیارهاي
یریت نوشتار مد ) در پژوهشی به بررسی مدیریت،1397( یمحسنرهنماي رودپشتی و  

ین لحن نوشتار با عملکرد ب ها نشان داد،هاي پژوهش آنیافته و مدیریت سود پرداختند.
 داري وجود دارد.کت رابطه مثبت و معنیمالی شر

 آتی عملکرد و اطلاعات افشاي ) به بررسی لحن1398همکاران (کاشانی پور و 
 با همراه تخصصی، واژگان مثبت از بیشتر استفاده ،آمدهدستبه نتایج اساس . برپرداختند

 دارد.  دنبال به را آتی بهبود عملکرد جاري، سال در هادارایی مناسب بازده
 يبر لحن گزارشگر حاکمیت شرکتیتأثیر  ) به بررسی1398همکاران (پورکریم و   

باشد، لحن  ترهر چقدر حاکمیت شرکتی قويداد، پژوهش نشان  جی. نتاپرداختند یمال
 گزارشگري مالی بیشتر خواهد بود. بدبینانه در

1. Buchholz 
2. Shafayat 
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 سبک و یخوانای زبانی، احساس ) به بررسی تاثیر1399فغفورمغربی وهمکاران(
گذاران پرداختند.نتایج پژوهش نشان داد،  سرمایه بر قضاوت (خبرگی) اطلاعات پردازش
 تاثیر گذاران سرمایه قضاوت بر سود اعلان اطلاعیه ضعیف خوانایی و مثبت زبانی احساس

  دارد مثبت
 بر مالی گزارشگري بدبینانه لحن تأثیر ) به بررسی1399همکاران (میرزایی و 

 نشان نتایج پژوهش پرداختند. -حفاظت از حقوق سهامداران-مالی متهورانه گزارشگري

 معناداري و منفی تأثیر متهورانه مالی گزارشگري بر مالی بدبینانه گزارشگري لحن داد،

  دارد.

 هاي پژوهشفرضیه

 فرضیه اول:
 بینانه گزارشگري مالی رابطه وجود دارد.بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش

 دوم:فرضیه 
بینانه گزارشگري مالی را تعدیل مدیریت سود رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش

 کند.می

 روش

نوع  ایاجرا ( ندآیاز منظر فري،اجرا، از نوع کاربرد جهیروش پژوهش حاضر از منظر نت
 و متن ظاهربه یشترب کمی، محتواي تحلیل. در ، از نوع تحلیل محتواي کمی استها)داده

). در این پژوهش 1397شود(دیانتی دیلمی،می اکتفا خاصی جملات یا کلمات شمارش
هاي کمی آوري و دادهاي جمعاطلاعات موردنیاز براي بیان مبانی نظري به روش کتابخانه

هاي پذیرفته شده هاي مالی حسابرسی شده شرکتموردنیاز به روش اسناد کاوي از صورت
هاي هیئت مدیره آورد نوین و همچنین گزارشافزار رهدر نرم در بورس اوراق بهادار تهران

 . اندشدهاستخراجاز سایت کدال 
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 جامعه و نمونه آماري

 بورس اوراق بهادار تهران در هاي پذیرفته شده درشرکت ،جامعه آماري این پژوهش
زیر ها و شرایط نمونه آماري بایستی از ویژگی .باشدمی 1397 تا 1390فاصله زمانی 

 برخوردار باشد:
 به دلیل مالی ینها و مؤسسات تأمهاي بیمه، بانکشرکت ،گذاريهاي سرمایهشرکت) الف

 گیرند.در این پژوهش مورد بررسی قرار نمیها متفاوت عملیات آنماهیت 
 .باشند نداده تغییر را خود مالیسال  1397الی  1390ها براي دوره زمانی ) شرکتب
 مختلف هايشرکت حسابداري هايداده تا باشد اسفند 29 به منتهی هاشرکت مالی سال )ج
 شوند. یسهمقاقابل یکدیگر با
 .باشد دسترس هاي هیئت مدیره درگزارش خصوصاً شرکت، موردنیاز اطلاعات کلیه )د

 آزمون جهت آماري نمونه عنوانشرکت به 115 تعداد یادشده، شرایط اعمال از پس
ي اکسل و ایویوز استفاده افزارهانرماز  هادادهوتحلیل تجزیه . جهتشدند انتخاب پژوهش

 شده است.
 پژوهش و متغیرهايمدل 

هاي پژوهش از منظور آزمون فرضیه) به2018همکاران (هولزو  با پیروي از پژوهش بوچ
 شده است: استفاده یرزهاي مدل

 )1مدل (
+  itBTM 4+ α itSize 3+ α itReturn 2+ α it+ α1Narc 0= α itTone-OPT

it+ Industry + Year + ε itAge 5α 
 )2مدل (

 itReturn4+ α itNarc×EM3+ α itEM2+ α itNarc1+ α 0= α itTone-OPT
it+ Industry + Year + ε itAge7+ α itBTM6+ α itSize5+ α 

 که در آن:
itTone-OPT :بینانه گزارشگري مالیلحن خوش 

itNarc: خودشیفتگی 
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itReturn :(سالانه) بازده سهام 

itSize: اندازه شرکت 
itBTMنسبت رشد : 
itAge: عمر شرکت 

itIndustry.متغیر ساختگی جهت کنترل اثرات صنعت : 
itYear.متغیرساختگی جهت کنترل اثرات شرکت : 

 متغیر وابسته
نسبت توسط  لحن .بینانه گزارشگري مالی استمتغیر وابسته در این پژوهش، لحن خوش

موجود است مشخص  مدیره هیئت سالانه هايکه در گزارش یمثبت و منف يهاواژه
هاي سالانه هیئت مدیره، هرگاه ) در گزارش2010همکاران (روش فلدمن و  طبق .شودمی

هاي بدبینانه بر کل ها، بیشتر از نسبت واژهبینانه بر تعداد کل واژههاي خوشنسبت واژه
عنوان ها بهسه فهرست از واژه بینانه خواهد بود و برعکس.ارش خوشها باشد، لحن گزواژه

 اند:شدهيبندطبقه، به شرح زیر “بینانهلحن خوش”
 موفق). سودآور، مثبت، مهم، عالی، مطلوب، توانا، : بهترین،مانند“ (باارزش” -1
 ن،برد لذت خوشحال، ،نفساعتمادبه گرفتن، جشن : تحسین،مانند“ (منديرضایت” -2

 راضی). شوق، و شور
 کیفیت). پیشرفت، وري،بهره وفاداري، بهبود، فداکاري، (مانند: تعهد،“ فکر خوب”-3

 اند:شدهيبندطبقه یرز، به شرح “لحن بدبینانه”عنوان ها بهسه فهرست از واژه
 ،)پیچیده( سخت گران، دقتی،بی بد، تاریک، آینده دار،: مشکلمانند“ (سرزنش” -1

 .)کنندهناراحت ثبات،بی دشمن،
 ورشکسته دلسرد، یدکننده،ناام افسرده، ، تضاد هشدار، ،سوءاستفادهمانند: “(سختی” -2

 نقص).( ضعف متأسفانه، تهدید، تنزل، ، پشیمانی مشکل، سختی، ترس، شدن،
 .صفر)( هیچ نه، ندادن، انجام نباید، نداد، انجام توان،نمی مانند: نیستند،“انکار” -3
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بینانه و عنوان ملاك تشخیص لحن خوشبه هاواژهلازم به ذکر است که این دو دسته از 
 در واژگان فهرست دو اتکا هر قابلیت افزایش براي بدبینانه مورد استفاده قرار گرفت.

 بورس) فعالان و هاشرکت مالی مدیران دانشگاه، استادانخبرگان ( نظر ایران، محیط

 است. شده دریافت
 

 مستقل متغیر
به پیروي از  حاضر، پژوهش باشد. درمدیران می خودشیفتگی متغیر مستقل پژوهش،

 اندازه معیار دو از خودشیفتگی گیرياندازه ) براي1397همکاران (پژوهش بذرافشان و 

استفاده  کارکنان سالانه و دستمزد حقوق کل بر مدیران پاداش نسبت و مدیران امضاي
 خود امضاي با هیئت مدیره اعضاي آن در که مالی هايرتصو از امضاها اندازهشد. 

 ،J  Imajeافزارنرم کمک به سپس شدند. استخراج کنند،می تأیید را مالی هايصورت
 ي وچارك بند هامساحت شد. اکسل افزارگیري و سپس وارد نرماندازه امضا مساحت

 بزرگ سوم) و و دوم (چارك متوسط اول)، (چارك کوچک گروه سه برحسب

 متوسط امضاي ،1 کد کوچک امضاي اندازه براي شود.می تعیین کدي چهارم) (چارك

 در امضاکننده اعضاي تعداد مالی، هرسال براي شد. لحاظ 3 کد بزرگ امضاي و 2 کد

 شدند. بدین جمع باهم اعداد این سپس شده، ضرب چارك به کد مربوط در چارك هر

 تعداد بر و محاسبه مدیره هیئت امضاي اعضاي به مربوط امتیاز مالی هرسال براي ترتیب

 مدیره امضاء هیئت اندازه عنوانبه حاصل عدد و تقسیم سال همان امضاي داراي اعضاي

شاخص ی، ابتدا فتگیشاخص خودشبراي ارزیابی جامع از  .گرفت قرار مدنظر سال آن در
و شاخص امضا وسیله هر یک از معیارهاي شرکت) به-ی براي هر مشاهده (سالفتگیخودش

عنوان شاخص شود. در مرحله دوم، با محاسبه میانه صنعت بهمحاسبه می شاخص پاداش
مستقیمی که  هاي به دست آمده را با توجه به رابطهبراي هر یک از معیارها، تمام مشاهده

شود. سپس، از جمع ها اختصاص داده میبه آن 1یا  0ی دارند، مقدار فتگیشاخص خودشبا 
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شاخص گیري )، معیار استفاده شده در این پژوهش براي اندازه2تا  0امتیازهاي حاصله (
 به دست خواهد آمد. یفتگیخودش

 

 گرمتغیر تعدیل
است که از طریق کیفیت اقلام تعهدي  مدیریت سودپژوهش حاضر،  گریلتعد متغیر

 شود:اختیاري محاسبه می
) به 2005گیري اقلام تعهدي اختیاري از مدل کوتاري (اندازهجهت  در پژوهش حاضر

 شرح زیر استفاده شده است.

ACC)      3مدل (
TAt−1

= α0 �
1

TAt−1
� + α1 �

∆Rit−∆ARit
TAt−1

� + α2
PPEit
TAt−1

+
α3ROAit−1 + εit 

 در این رابطه:
ACC: (تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی) کل اقلام تعهدي 

TAt-1: ابتداي دوره هاجمع دارایی 
 ∆R: تغییرات در درآمد 

AR∆هاي دریافتنی: تغییرات در حساب 
PPEهاي ثابت مشهود: دارایی 

ROAt-1ي سال گذشتهها: نرخ بازده دارایی 
εدهنده اقلام تعهدي اختیاري است.: باقیمانده مدل که نشان 

 متغیرهاي کنترل:
 شود.ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه میاز طریق لگاریتم طبیعی  اندازه شرکت:

تا سال مدنظر محاسبه  یساز طریق لگاریتم طبیعی عمر شرکت از سال تأس :عمر شرکت
 شود.می

 آورد نوین استخراج گردیده است.افزار رهنرم يهااز طریق داده بازده سهام:
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ر حقوق صاحبان حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازا تقسیم ارزش دفترياز  نسبت رشد:
 شود.سهام محاسبه می

 هایافته

 توصیفی آمار
 انگریکه ب دهد،یپژوهش را نشان م يرهایمربوط به متغ یفیآمار توص )1جدول شماره (

شامل  پارامترها عمدتاً نیصورت مجزا است. ابه ریهر متغ يبرا یفیتوص يپارامترها
اطلاعات مربوط به  ن،یو همچن انهیم ن،یانگیم رینظ يمرکز يهااطلاعات مربوط به شاخص

است  نیانگیم ،يشاخص مرکز نیتراست. مهم اریعانحراف م رینظ یپراکندگ يهاشاخص
لحن  ریمتغ نیانگیمثال م يهاست، براداده تیدادن مرکز نشان يبرا یو شاخص مناسب

مورد نمونه آن است که در  انگری) است و ب269/0برابر با ( بینانه گزارشگري مالیخوش
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نسبت استفاده از واژگان بررسی بر روي شرکت

 27طور میانگین حدود هاي هیئت مدیره بهبینانه به کل واژگان در گزارش فعالیتخوش
) بیانگر آن است که 1بینانه عدد (باشد. آمار توصیفی مربوط به بیشینه لحن خوشدرصد می

بینانه استفاده کرده و به هیچ بررسی گزارشی بوده که فقط از واژگان خوش در نمونه مورد
 عنوان واژه بدبینانه بکار نرفته است.

 467/0با نمایش عدد  هاشرکتسالانه بازده از سویی دیگر، میانگین شاخص 
درصد است.  7/46ها در حد طور متوسط بازده سالانه شرکتدهنده آن است که بهیحتوض
بازگوکننده آن است که ارزش دفتري  554/0با نمایش  نسبت رشدچنین، میانگین هم

هاي مورد درصد از ارزش بازار سهام شرکت 4/55طور متوسط ها بهحقوق مالکانه شرکت
 مشاهده است.
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 ي توصیفی متغیرهاي پژوهشها. آماره1جدول 
 آماره
 متغیر

 کمینه بیشینه انحراف معیار میانه میانگین

 020/0 000/1 499/0 287/0 269/0 بینانهلحن خوش
 000/1 000/3 825/0 000/2 736/1 شاخص امضا
 000/0 096/0 017/0 010/0 011/0 شاخص پاداش

 000/0 000/2 691/0 000/1 800/0 شاخص خودشیفتگی
 001/0 713/0 096/0 063/0 090/0 مدیریت سود
 -/717 077/8 676/0 147/0 467/0 بازده شرکت
 132/11 616/20 584/1 846/14 003/15 اندازه شرکت
 -843/1 131/4 688/0 501/0 554/0 نسبت رشد
 302/2 204/4 405/0 784/3 635/3 عمر شرکت

  
 آمار استنباطی

 آزمون فرضیه اول
 مقدار به توجه با. است شده اول ارائه فرضیه آزمون از حاصل نتایج 2 شماره جدول در

 کلیه سطح در ،2 شماره جدول در یی) مندرجراست نما(حداکثر لگاریتم تابع  LR آماره
. است درصد 99 سطح در الگو بودن معنادار بیانگر است، 918/91 با برابر که ها،شرکت

 در 2 شماره جدول در شده لمشو) ارائه-(هاسمر H-L آماره مقدار به توجه با افزون بر این،
(خودشیفتگی)  مستقل متغیر گفت توانمی است، 439/3 با برابر که هاشرکت کلیه سطح
. است دارا رابینانه) وابسته: لحن خوش ری(متغ وابسته متغیر دهندگیتوضیح قدرت الگو

 7/28 توانمی مقدار این به توجه با بنابراین، است، 287/0 با برابر فادن مک R مقدار
 مستقل متغیرهاي وسیلهبه رابینانه) (لحن خوش وابسته متغیر تغییرات از درصد

-(بازده شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت) پیش کنترلی (خودشیفتگی) و

 بیان با است، مدل بینیپیش صحت درصد دهندهنشان که PE آماره چنین،هم. کرد بینی
 ریاضی امید برابري درصد 36/59 و یک عدد با وابسته متغیر برابري احتمال درصد 50/67

 جدول طبق نتیجه، در. است مدل بینیپیش صحت بیانگر یک، و صفر مقدار با مشاهدات
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شاخص  بین که است آن دهندهنشان شاخص امضا متغیر به مربوط معناداري سطح ،2 شماره
به عبارتی، با توجه به  .دارد وجود معناداري رابطه مثبت و بینانهلحن خوش ی وفتگیخودش

ی به سمت اعداد مثبت حرکت فتگیشاخص خودشکه شیب  هراندازهیب الگو، به ضرا
مدیران افزوده  بینانهلحن خوش رود به میزانتر شود)، انتظار مینماید (به عبارتی بزرگ

 شود.
 

 رضیه اول. خلاصه نتایج آزمون ف2جدول 
 بینانهوابسته: لحن خوش ریمتغ

 سطح معناداري zآماره  خطاي استاندارد ضرایب متغیر

 004/0 833/2 040/0 113/0 یفتگیشاخص خودش
 291/0 055/1 164/0 173/0 بازده شرکت
 034/0 117/2 018/0 038/0 اندازه شرکت
 395/0 849/0 116/0 099/0 نسبت رشد
 008/0 653/2 005/0 013/0 عمر شرکت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت
 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی سال

 529/0 -629/0 139/1 -717/0 مقدار ثابت
R آماره فادن مک H-L معناداري سطح H-L آماره LR معناداري سطح LR 

287/0 439/3 903/0 918/91 000/0 
PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 

50/67 36/59 
+ itNarc1+ α 0= α itTone-OPT + itReturn 2α + itSize 3α + itBTM 4α + itAge 5α Industry + Year + 

itε 
 هاي قدرتآزمون جینتا

 نگلکرك 2R اسنیل –کاکس  2R سطح معناداري آماره خی دو
396/11 001/0 211/0 164/0 

 
 بیانگر شده است که 396/11براي فرضیه اول پژوهش  دو آماره خی بین، میزاندراین

 –کاکس  2Rهاي شاخص مقدار ین،همچن درصد است. 99کل مدل در سطح  معناداري
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 قدرت که درصد است 4/16درصد و  1/21در مدل نیز، به ترتیب  نگلکرك 2Rو  لاسنی

 دهد.نشان می را براي مدل قبولقابل بینیپیش
 

 دوم آزمون فرضیه
 مقدار به توجه با. است شده دوم ارائه فرضیه آزمون از حاصل نتایج 3 شماره جدول در

 کلیه سطح در ،3 شماره جدول در (حداکثر لگاریتم تابع راست نمایی) مندرج LR آماره
. است درصد 99 سطح در الگو بودن معنادار بیانگر است، 736/93 با برابر که ها،شرکت

 در 4 شماره جدول در شده لمشو) ارائه-(هاسمر H-L آماره مقدار به توجه با افزون بر این،
(خودشیفتگی)  مستقل متغیر گفت توانمی است، 144/10 با برابر که هاشرکت کلیه سطح
- مک R مقدار. است دارا رابینانه) (لحن خوش وابسته متغیر دهندگیتوضیح قدرت الگو
 تغییرات از درصد 4/23 توانمی مقدار این به توجه با بنابراین، است، 234/0 با برابر فادن
(خودشیفتگی)، تعدیلی  مستقل متغیرهاي وسیلهبه رابینانه) (لحن خوش وابسته متغیر

-(بازده شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت) پیش کنترلی (مدیریت سود) و

 بیان با است، مدل بینیپیش صحت درصد دهندهنشان که PE آماره چنین،هم. کرد بینی
 ریاضی امید برابري درصد 86/58 و یک عدد با وابسته متغیر برابري احتمال درصد 52/66

 جدول طبق نتیجه، در. است مدل بینیپیش صحت بیانگر یک، و صفر مقدار با مشاهدات
 بین که است آن دهندهی نشانفتگیشاخص خودش متغیر به مربوط معناداري سطح ،4 شماره

همچنین مشاهده  .دارد وجود معناداري رابطه بینانهلحن خوش و یفتگیشاخص خودش
رابطه مثبت و معناداري یافت شد. از  بینانهلحن خوشو  سود تیریمدشود که میان می

، سطح سود تیریمدشود که با ورود متغیر تعدیلی مشاهده می 4سویی، طبق جدول شماره 
 معنادار مانده است. بینانهو لحن خوش یفتگیص خودششاخبین  معناداري رابطه
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 . خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم 3جدول 
 بینانهلحن خوش متغیر وابسته:

 سطح معناداري zآماره  خطاي استاندارد ضرایب متغیر

 022/0 292/2 020/0 046/0 یفتگیشاخص خودش
 014/0 454/2 036/0 090/0 مدیریت سود

مدیریت  ×یفتگیشاخص خودش
 سود

352/0 127/0 766/2 005/0 

 332/0 970/0 040/0 039/0 بازده شرکت
 001/0 959/3 007/0 026/0 اندازه شرکت
 407/0 827/0 116/0 096/0 نسبت رشد
 034/0 119/2 253/0 536/0 عمر شرکت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت
 است در نظر گرفته شده متغیر ساختگی سال

 535/0 -619/0 144/1 -708/0 مقدار ثابت
R آماره فادن مک H-L معناداري سطح H-L آماره LR معناداري سطح LR 

234/0 144/10 255/0 736/93 000/0 
PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 

52/66 86/58 
+ itNarc1+ α 0= α itTone-OPT + itEM2α + itNarc×EM3α + itReturn4α + itSize5α + itBTM6α 

+ itAge7α Industry + itYear + ε 
 قدرت هايآزمون

 نگلکرك 2R اسنیل –کاکس  2R سطح معناداري آماره خی دو
027/8 005/0 099/0 081/0 

 
 بیانگر شده است که 027/8براي فرضیه اول پژوهش  دو آماره خی بین، میزان دراین

 –کاکس  2Rهاي شاخص مقدار درصد است. همچنین، 95در سطح کل مدل  معناداري
 قدرت که / درصد است081و  درصد 099/0در مدل نیز، به ترتیب  نگلکرك 2Rو  لاسنی

 دهد.نشان می را قابل قبول براي مدل بینیپیش

شود که در سطح آزمون فرضیه دوم مشاهده می 4چنین، با توجه به جدول شماره هم
 تیریمدمعنادار است. به این معنا که، متغیر  3αو  1α والد مربوط ضرایبنتیجه آزمون 
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را  بینانهو لحن خوش یفتگیشاخص خودشتأثیر قابل قبولی را بر شیب و رابطه میان  سود
درصد اطمینان  95که در سطح  Fرو، با توجه به مقادیر احتمال آماره ینازاداشته است. 

یرگذاري دو عامل مستقل، یکسان نیست و عامل تأثید شده است، مقادیر و میزان تائ
 ي قابل قبولی را نیز دارد.گریلتعدتأثیر  سود تیریمد

 3αو 1α  . آزمون والد مربوط به ضرایب4جدول 
 سطح معناداري درجه آزادي tآماره 
158/5 402 000/0 

 
 هاي اضافی مرتبطآزمون

نیز، نتایج حاصل از آزمون مقایسه دو جامعه ارائه   5 شماره در این راستا، با توجه به جدول
لحن  ) جهت مقایسه میانگین دو جامعه شاملt )607/2شده است. با توجه به مقدار آماره 

کم مدیران، بیانگر آن است که میانگین سطح  بینانهلحن خوشزیاد مدیران و  بینانهخوش
، با یکدیگر تفاوت رانیمد و کم ادیبینانه زلحن خوشخودشیفتگی در دو جامعه  راتییتغ

تأثیر  یفتگیخودش راتییسطح تغتوان چنین بیان نمود که معناداري دارند. به عبارتی، می
 دارد.بینانه لحن خوشمعناداري بر میزان 

 فرضیه. خلاصه نتایج آزمون 5جدول 

 
 آزمون تی تست براي دو جامعه مستقل هاي برابر)آزمون لِونز (واریانس

 tآماره  سطح معناداري Fآماره 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 009/0 918 607/2 938/0 006/0 هاي برابربا فرض واریانس
هاي غیر با فرض واریانس

 برابر
- - 571/2 339/349 011/0 

 گیري بحث و نتیجه

 در کنند.می استفاده منافع شخصی افزایش براي ابزاري مانند شرکت از خودشیفته مدیران

 رعایت عدم و تقلب پرمخاطره، تجاري هاينظیر فعالیت مواردي هایی،شرکت چنین

 (براي شخصیتی هايویژگی با خودشیفته مدیران زیرا بود. خواهد فراگیر مقررات و قوانین
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 تمایل شده، خودبرتربینی) بیان و جوییسلطه دیگران، از برداريبهره خودخواهی، مثال،

دهند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد ارتباط می نشان نادرست گزارشگري به بیشتري
 بینانه گزارشگري مالی وجود دارد.مثبت و معناداري بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش

 و جوییبرتري حس و برآوردن خود شخصی منافع برآوردن براي مدیران این اساس، بر
 هايگزارش کاريدست به و نبوده ئلقا مقررات و قوانین براي اهمیتی بینی،خودبزرگ

کنند. بنابراین، می بینانه اقداممثبت به شکل لحن خوش واژگانمالی از طریق استفاده از 
صورت ذاتی عملکرد خود را مثبت جلوه مدیران خودشیفته وضعیت شرکت خود، و به

ساس آراء دهند تا از جانب اشخاص ثالث مورد تأیید و تحسین قرار بگیرند، که بر امی
این اساس مدیران  بر )، نشان دهنده تمایلی خودخواهانه است.2007دیویس و بِـرِنان (

شده ریزينزدیک برنامه ها براي آیندهزمانی که عملکرد مالی ضعیف است یا بیشتر فعالیت
بینانه خوش از لحنهاي عملکرد مالی طلبانه براي ارائه گزارشاست به نحوي فرصت

) و بذرافشان و 2018همکاران (بوچ هولز و  هاي پژوهشنتایج با یافته این کنند.استفاده می
عنوان هاي متبوع خود بهیران خودشیفته از سازمانمد ) مطابقت دارد.1397همکاران (

گیرند. و تعریف و تمجید بهره می توجهجلبابزاري براي برآورده کردن نیاز خود به 
ی مالی مثبت را دهگزارشن اقداماتی مانند اتخاِذ استراتژي بنابراین، احتمال اینکه مدیرا

نظر از تبعاِت آن براي سازمان متبوع خود گذاران، صرفبراي تضمین قدردانِی سرمایه
ی مالی به عملکرد واقعی شرکت ربطی ندارد، در دستور کار قرار دهگزارشیی که درجا

خود عملکرد  بینانهبعیت از دیدگاه خوشتوانند با تدهند بیشتر است. مدیران خودشیفته می
 ها از آن موضوع به همین صورت است.ادراك آن چراکهخوبی را در آینده القاء کنند 

تأثیر قابل قبولی را بر رابطه میان  سود تیریمدمتغیر  نتایج فرضیه دوم پژوهش، طبق
دیریت سود داشته است. مدیران در شرایطی که م بینانهو لحن خوش یفتگیشاخص خودش

کنندگان نسبت به عملکرد شرکت تلاش منحرف کردن ادراك استفاده منظوربهکنند، می
بینانه استفاده نموده و بیشتر بر نتایج کنند که بیشتر از واژگان مثبت در قالب لحن خوشمی

صورت مثبت سازمانی تأکید داشته باشند. مدیریت سود مشابه با هدف مدیریت لحن، به
نسبت به اطلاعات بنیادي  کنندگاناستفادهي ادراك کاردستاي به منظور انهطلبفرصت



 187|اکبرلو و همکاران 

ي هادر گزارشکنند، که مدیریت سود می مدیرانی رونیازارود. شرکت بکار می
صورت بالقوه کنند تا بهبینانه میتوضیحی حسابداري اقدام به استفاده از لحن خوش

کنندگان اطلاعات بنیادي شرکت را مدیریت سود را پنهان کنند و از این طریق استفاده
) و کارلسون و لامپتی 2014هاي هانگ و همکاران (. این نتایج با یافتهندازندیب اشتباهبه
) 1397) و پورکریم و همکاران (1397رهنماي رودپشتی و همکاران ( ) و همچنین2015(

گذاري شود در تصمیمات سرمایهداران پیشنهاد میگذاران و سهاممطابقت دارد. به سرمایه
بینانه صورت مشاهده خوش در هاي مالی را نیز مورد تحلیل قرار دهند.خود، لحن گزارش

ها نسبت به اعمال خصوص محتواي گزارش هاي بیشتري دربودن لحن گزارش، بررسی
ازآنجاکه خودشیفتگی در بین مدیران منجر به مدیریت ادراك توسط مدیران داشته باشند. 

هاي خارج از اصول و مبانی حسابداري براي نمایش عملکرد مالی آنان از فعالیت استفاده
مطلوب در شود و به دلیل عدم ثبات این عملکرد مالی مطلوب در کوتاه مدت می

گیري براي خرید شود که در هنگام تصمیمگذاران پیشنهاد میبلندمدت، لذا به سرمایه
 .اي داشته باشندسهام شرکت موردنظر حتماً به عملکرد مالی بلندمدت آن نیز توجه ویژه

شود در تدوین حسابداري پیشنهاد می استاندارد گذارانگذار و هاي قانونین به نهادهمچن
ردها و قوانین جدید و نیز در خصوص اصلاح موارد قبلی با آگاهی از نحوه انجام استاندا

هاي توضیحی با مشخصی براي تدوین گزارش چارچوبمدیریت ادراك توسط مدیران، 
بین  رابطه شود،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میواژگان مشخص طراحی نمایند. 

در  ی (ساخت زبان و صراحت زبان)شناسمختلف زبان يهابا گونهخودشیفتگی مدیران 
هاي یژگیوشود سایر پیشنهاد می شود. همچنین یبررس يحسابدار یحیهاي توضگزارش

ینی بر لحن گزارشگري مالی مورد بکوته از حد،یش برفتاري مدیران از جمله اطمینان 
 بررسی قرار گیرد. 
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