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 مقدمه 
 عمده اهداف از یکی و است حسابداری اطالعاتی سیستم هایخروجی ترینمهم از یکی مالی گزارشگری

 عملکرد ارزیابی خصوص در کنندگاناستفاده اقتصادی گیریتصمیم برای الزم اطالعات آوردن فراهم آن

 گذارانسرمایه اعتماد و اطمینان مالی، هایرسوایی پی در [.4] باشدمی اقتصادی بنگاه سودآوری توانایی و

 استفاده مورد مهم عامل یک عنوانبه مالی گزارشگری کیفیت و شده ضعیف مالی گزارشگری سیستم به

 مرور [.8] گشت پدیدار شده گزارش ارقام اعتماد قابلیت و اعتبار تعیین در گذارانسرمایه و گرانتحلیل

 اطالعات مخابره و گزارشگری در را مهمی نقش مدیران شخصی منش و رفتار که دهدمی نشان ادبیات

 و تفسیرها ها،برداشت تأثیر تحت است، انسانی فعالیتی حسابداری ازآنجاکه [.24] کندمی بازی

 هایویژگی .گیردمی قرار حسابداری استانداردهای و مفاهیم یریکارگبه نحوه به مربوط هایقضاوت

 دارای مدیران و دارد شرکتی تصمیمات در مهمی نقش جنسیت، و نفساعتمادبه مانند مدیران رفتاری

 [.28] دارند بیشتری متقلبانه اقدامات و فزاینده، سود مدیریت تر،بینانهخوش هایبینیپیش فرااعتمادی،

 در احتماالً 1مدیران خاص بینیخوش که است این از حاکی (2015) همکاران و داویس پژوهش نتایج

 اصلی مالی هایگزارش طریق از هم را اطالعات ها،شرکت مدیران .گذاردمی تأثیر شرکت اطالعات افشای

 ایمالحظه قابل بخش .کنندمی مخابره بالقوه و فعلی گذارانسرمایه به داوطلبانه افشاهای طریق از هم و

 صورتبه را آتی رویدادهای گونهاین اغلب مدیران که است آتی رویدادهای برآورد پایه بر اطالعات این از

 [.15] کنندمی بینیپیش بینانهخوش

 شرکت عملکرد بینانهخوش توصیف به نسبت وی خاص تمایل به مدیر، خاص بینیخوش ،طورکلیبه

 رابطه در مثبت باور داشتن عنوانبه تواندمی که است شخصیتی ویژگی یک مدیران بینیخوش .دارد اشاره

 که است داده نشان تحقیقات در .شود تعریف اطمینان عدم شرایط در پیشامد یک هایجنبه از هریک با

 آنان برای منفی هایشوک که دارند تمایل باور این به و هستند بینخوش کارآفرینان و مدیران از بسیاری

 [.29] افتدمی اتفاق کمتر دیگران به نسبت

 [.15] کرد وجوجست اقتصادی هایانگیزه و اقتصاد در توانمی را بینانهخوش هایگزارش دالیل از یکی

 آن هایهزینه از تربیش را بینانهخوش گزارشگری مزایای آنان که گرددمی باعث مدیران مالی هایانگیزه

 منجر مالی هایانگیزه موارد، اغلب در .باشند ضمنی یا و قراردادی توانندمی مالی هایانگیزه .کنند ارزیابی

 مدیران برای را مطلوبیت و ثروت افزایش امکان هاگزارش این زیرا شوند،می بینانهخوش گزارشگری به

 [.43] آورندمی فراهم

 آنان اما باشند، بینخوش ارادی صورتبه که است مدیران برای مشوقی شکبی مالی، هایانگیزه اگرچه

 به بلکه کاری موقعیت خاطر به نه بینیخوش این و بوده بینخوش نیز غیرارادی صورتبه است ممکن

 دانشمند شاروت؛ یدهبه عق زیرا نیست آورتعجب بینی،خوش به تمایل .است شانذاتی گرایش خاطر

 زندگی به امید هاانسان درصد 80) هستند بینخوش میانگین طوربه هاانسان ؛(2011) شناسعصب

                                                           
1 Manager-specific optimism 
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 و شودمی داده توضیح ذاتی بینیخوش تئوری توسط اندیشی،مثبت به تمایل این (.دارند ایینانهبخوش

 [.19] است مغز در تکاملی واکنش از ناشی

 موجود نظری مبانی شامل مدیران بینیخوش مفهوم از جامع بررسی یک ایجاد پژوهش، این اصلی هدف

 مالی گزارشات در شده مشاهده بینیخوش که است نکته این سازیشفاف و گیریاندازه هایشاخص و

 ناشی تواندمی بلکه نیست، شودمی یدتأک آن به موجود ادبیات در که اقتصادی هایانگیزه خاطر به صرفاً

 .باشد نیز هاشرکت مدیران ذاتی شخصیت از

 بینیخوش نظری مبانی
 بینیخوش ادبیات .است شده گرفته " ینبهتر" معنای به Optimum التین واژه از بینیخوش اصطالح

 وقایع مورد در مثبت عمومی انتظارات را بینیخوش هستند، آن پیشگامان از (1985) کارور و اسچییر که

 دیگری محیط از متفاوت محیطی هر در است ممکن بینیخوش سویه که اگرچه .کندمی تعریف آینده

 بسیاری .دارد قرار فرد هر زندگی اندازچشم قلب در که است یشناختروان ویژگی یک آن اما ،[19] باشد

 مبتالبه بیماران مثال، برای .هستند بینیخوش مزایای دهندهنشان پزشکی و روانشناسی در شواهد از

 عروقی، هایبیماری جراحی از بعد همچنین .شوندمی مواجه مرگ با کمتر هستند بینخوش که سرطان

 حداقل جسمی سالمت بر بینیخوش [.45] یابندمی بهبود ترسریع افراد سایر به نسبت بینخوش بیماران

 استرس .دهدمی کاهش را اضطراب و استرس مثبت، نتایج انتظار اینکه، اول :گذاردمی اثر طریق دو از

 بینیخوش اینکه، دوم .شودمی عصبی سیستم ازحدیشب شدن فعال باعث و رساندمی آسیب سالمتبه

 افزایش را سالم غذاهای خوردن یا ورزش مثل شوند،می سالمت ارتقای باعث که اموری انجام برای انگیزه

 در موفقیت عدم مانند زندگی طول در ناخوشایند اتفاقات با بینخوش افراد این، بر عالوه [.47] دهدمی

 مزیت یک عنوانبه تواندمی بینیخوش هاپژوهش برخی بر اساس [.45] شوندمی سازگار ترراحت بارداری

است  واقعیت از بهتر شما عملکرد اینکه بر اعتقاد" که معتقدند (2011) فاولر و جانسون .باشد استراتژیک

 افراد به تنهانه بینیخوش .دهد افزایش را بازده رقابت، در شرکت برای بیشتر تمایل ایجاد با تواندمی "

 از را هاآن بلکه بیاورند دست به را منابع و ببرند بهره حریفشان رفتار محتاطانه از که دهدمی اجازه

 ،(2007) رابینسون و پوری پژوهش بر اساس .کندنمی دور باشند پیروز آن در توانندمی که هاییکشمش

 ورزش تجارت، آموزش، در موفقیت با ینیبخوش واقع، در و کنندمی کار بیشتری پشتکار با ینبخوش افراد

 .دارد ارتباط انتخاباتی هاییاستس و

 یک عنوانبه تواندمی کلی بیان در و باشد داشته معایبی تواندمی ازحدیشب بینیخوش دیگر سوی از

 کمتر [.44] شود خالصه فرد شهودی استدالل و هاقضاوت شناختی، هایتوانایی مورد در اساسبی اعتقاد

 کاهش را بیمه از استفاده نظیر احتیاطی رفتارهای است ممکن بینخوش افراد توسط ریسک زدن تخمین

 مطالعات .دهد افزایش را ... و ناسالم غذاهای خوردن سیگار، مصرف مانند مضر رفتارهای بالقوه طوربه و

 عقالیی کامالً صورتبه همواره مدیران دارند اذعان که است شده انجام رفتاری -مالی ینۀدرزم بسیاری

 مهمی تأثیر که اتخادکنند غیر عقالیی هایتصمیم است ممکن ینیبخوش تأثیر تحت و کنندنمی رفتار

 مدیران بینیخوش عالوهبه .دارد حسابداری رویدادهای مانند شرکت هایسیاست و مالی هایفعالیت در
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 که است حالی در این و دهدمی کاهش را شرکت ارزش که شودمی هاییشرکت با تلفیق یا ترکیب باعث

 حسابداری هایروش از ناصحیح استفاده یا و مالی تأمین گذاری،سرمایه نحوه در اشتباه تصمیم اتخاذ

 بحران اصلی علل از یکی عنوانبه اقتصاددانان برخی توسط بینیخوش سویه همچنین [.37] است برهزینه

 بازار اینکه مورد در اجرایی مدیران و مالی تحلیلگران افراد، یرواقعیغ انتظارات .است شدهیانب مالی

 [.35] است مالی بحران علل از -دادمی نشان را آن خالف شواهد اینکه باوجود- است رشد به رو همچنان

 شدهیبررس شناختی نوع از شناسانهروان هایآزمایش و هابررسی از وسیعی مجموعه در بینیشخو مفهوم

 دقت مورد در هم و بینیپیش در خود هایتوانایی مورد در هم افراد که دهدمی نشان هابررسی این .است

 که دانندمی حتمی را رویدادهایی و دارند ازاندازهیشب برآوردی گیرد،می قرار آنان اختیار در که اطالعاتی

 هستند، واقعاً آنچه از را خود افراد که گفت توانمی خالصه طوربه .هستند پایینی وقوع احتمال دارای غالباً

 [.44] دارند اختیار در نیز بهتری اطالعات که باورند این بر و پندارندمی ترباهوش

 محققان برای جالب موضوعی را بینیخوش که دهدمی ارائه را عمده یافته دو بینی،خوش ادبیات

 داشته کنترل آن روی توانندمی معتقدند که نتایجی مورد در افراد اینکه، اول [.19] سازدمی حسابداری

 را ذاتی ریسک مدیران که دهدمی نشان شواهد بررسی تجربی، یافته این با مطابق .ترندبینخوش باشند،

 اینکه، دوم .دارند شرکت عملکرد بر زیادی هایکنترل که معتقدند زیرا گیرند،نمی درنظر کافی اندازه به

 دهندمی نشان هابررسی .باشندمی بینخوش هستند، متعهد هاآن به شدت به که نتایجی مورد در افراد

 اعتبار ثروت، که است این از ناشی تعهد این احتماالً و هستند متعهد شرکت موفقیت به عموماً مدیران که

 [.45] است وابسته آن به شانیشغل موقعیت و ایحرفه

 ارتباط همچنین و مالی گزارشات با ارتباط در بینیخوش سپس و مطرح بینیخوش انواع ادامه، در

 .شودمی داده توضیح انگیزشی استدالل و فرااعتمادی یعنی ادبیات در موجود دیگر سازه دو با بینیخوش

 مورد و تلخیص ادبیات در مدیران بینیخوش گیریاندازه برای موجود معیارهای بعدی هایبخش در

 .گرددمی بیان گیرینتیجه انتها در و گرفته قرار ارزیابی

 :اقتصادی هایانگیزه از ناشی بینیخوش
 تواندمی زیرا است مهم مالی هایواسطه برای و داشته ریشه اقتصادی هایپدیده از بسیاری در بینیخوش

 محدودیت مواقع در را بهادار اوراق هایقیمت و داده قرار تأثیر تحت را شرکت حسابداری و مالی تصمیمات

 [.45] گرددمی سهام بازده از حد تریشب یا کمتر واکنش به منجر ینچنهم .سازد متورم استقراضی فروش

 همسو را نماینده و کارفرما منافع هاهانگیز [.17] است مالی یهاانگیزه نقش اقتصاد، از مهمی بخش

 قراردادهای قراردادی، هایانگیزه از اینمونه .باشند ضمنی یا و قراردادی توانندمی مالی هایانگیزه .کندمی

 عملکرد آن در که شرایطی و کندمی مرتبط شرکت (سود) عملکرد به را مدیران پاداش که هست پاداش

 را جایگاهش تصدی چنینهم و وی به پرداخت وی، ارزیابی و شودمی داده نسبت مدیر به شرکت ضعیف

 و هاانگیزش این به مدیران [.43] است ضمنی مالی هایانگیزه از اینمونه ،دهدمی قرار تأثیر تحت

 باعث هاانگیزش در دادهرخ تغییرات بنابراین، .دهندمی نشان واکنش عامدانه و هدفمند شیوه به هامحرک

 مدیران مالی هاییزهباانگ مالی هایگزارش در انحراف و گرددمی مدیران رفتار در عامدانه و هدفمند تغییر
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 مدیران برای سهام بر مبتنی هایانگیزش که دادند نشان ،(2010) همکاران و جیانگ [.27] است همبسته

 همبستگی تحلیلگران، هایبینیپیش بر شدن غالب احتمال و تعهدی اقالم میزان با مالی مدیران و اجرایی

 با اجرایی مدیران به سهام خرید اختیار اعطای که دریافتند ،(2006) همکاران و انالی مک .دارد مستقیم

 هایشوک بودن جزئی یتدرنها و شرکت سود کاهش بودن جزئی شرکت، زیان بودن جزئی احتمال

 مزایای و پاداش با مدیرعامل بینیخوش رابطه بررسی به ،(2014) اوتو .هست مرتبط سود غیرمنتظره

 نسبت کمتری پاداش و سهام اختیار مزایای بینخوش مدیران که داد نشان و پرداخت وی خدمات جبران

 معامالت که هاییشرکت مدیران کردند مشاهده ،(2012) همکاران و بنس ،عالوهبه .دارند خود همتایان به

 بینیپیش گزارشات بازار، توسط ضعیف استقبال از ترس خاطر به بودند کرده تجربه را تحصیل و ادغام

 مدیران بینانهخوش بینیپیش که کنندمی گیرینتیجه آنان .کنندمی منتشر بینانهخوش صورتبه را سود

 نشان ،(2002) همکاران و بیتی .است شرکت در خود جایگاه حفظ جهت آنان عامدانه واکنش بیانگر

 بیشتری سود مدیریت احتماالً خصوصی، هایبانک مدیران با مقایسه در دولتی هایبانک مدیران دادندکه

 در تریبینانهخوش هایگزارش که گرفتند نتیجه و دهندمی انجام سود کاهش از اجتناب منظوربه

 مدیران ،(1998) همکاران و تئو پژوهش بر اساس .گرددمی ارائه بازار فشار علت به دولتی هایبانک

 از اینشانه را رویه این و دارند شده سوخت مطالبات از تریبینانهخوش برآورد اولیه عرضه در هاشرکت

 ساختار تأثیر از محکم شواهدی ،(2012) همکاران و محمد بن همچنین .دانندمی استراتژیک رفتار

 باسر، پژوهش نتایج این، بر عالوه .یافتند مدیران بینیخوش سویه بر شرکتی راهبری داخلی هایمکانیزم

 استقالل یژهوبه ،مدیرهیئته هایویژگی نقش مورد در قوی شواهد ،(2013) بوری و محمد بن

 رفتاری هایسویه از برخی کاهش در هاپست دوگانگی وجود عدم و آن اندازه بودن کوچک ،مدیرهیئته

 جمکرانی و خرمی نیز داخلی پژوهشگران بین در .دهدمی نشان را نفس به اعتماد و ینیبخوش مانند

 هایشرکت در مدیریت ینیبخوش بر شرکتی راهبری نظام سازوکارهای اثر بررسی به ،(1395)

 میان از که دهدمی نشان آنان پژوهش نتایج .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ

 هایویژگی و مالکیت تمرکز مدیریت، مالکیت شرکتی، راهبری نظام از شده انتخاب سازوکارهای

 استقالل و مدیریت مالکیت ،مدیرهیئته استقالل و اندازه وظیفه، دوگانگی عدم شامل مدیرهیئته

 یعقوب و مهد بنی نوکاشتی، براری عالوهبه .دهد کاهش را مدیران ینیبخوش میزان توانسته مدیرهیئته

 تئوری اساس بر سود بینیپیش در مدیران بینیخوش با حسابداری پذیریانعطاف بین رابطه ،(1397) نژاد

 بینیپیش رشد با پذیری انعطاف میزان بین که کردند بیان و دادند قرار بررسی مورد را مدیران اختیارات

 با هایشرکت کهطوریبه .دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه مدیریت توسط سود بینیپیش خطای و

 حسابداری پذیریانعطاف با هایشرکت به نسبت تریبینانهخوش بینیپیش باال، حسابداری پذیریانعطاف

 سود توانسته سود دستکاری طریق از باالتر حسابداری پذیریانعطاف با هایشرکت همچنین .دارند پایین

 هایشرکت اما باشدمی مثبت هاآن سود بینیپیش خطای و رسانده بینیپیش سود از باالتر به را خالص

 در محدودیت با گذشته تعهدی اقالم مدیریت تجمعی اثر دلیل به پایین حسابداری پذیریانعطاف با

 .باشدمی منفی آنها سود بینیپیش خطای لذا شده، مواجه آتی هایدوره و جاری دوره سود دستکاری
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 خوشبینی) مدیران کاذب نفساعتمادبه تأثیر بررسی به نیز (1396) آرانی ذوالفقار زاده،عباس نصیرزاده،

 که دادند نشان و پرداختند سهام قیمت سقوط ریسک بر آن از ناشی اطالعاتی تقارن عدم و (مدیران

 معناداری طوربه آن، گیریاندازه شاخص سه هر اساس بر را سهام قیمت سقوط ریسک مدیران، بینیخوش

 سقوط ریسک و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه بر مدیران بینیخوش همچنین، .دهدمی قرار تأثیر تحت

 .نمایدمی تشدید را رابطه این و بوده تأثیرگذار سهام قیمت

 افراد ذهنی واکنش از ناشی بینیخوش

 گیریتصمیم برای آتی، رویدادهای به مربوط هایاستنتاج .است شناختی مشخصه یک بینیپیش توانایی

 آینده، بینیپیش اهمیت به توجه با .کندمی فراهم را سود کسب و زیان از جلوگیری امکان و است حیاتی

 هاانسان بین فراگیر سویه یک اما .باشد مغز از ایسویه بدون و دقیق هایبینیپیش انتظار است ممکن

 رویدادهای و حد از بیش را مثبت وقایع احتمال آتی رویدادهای بینیپیش هنگام در افراد .دارد وجود

 از یکی و شده شناخته بینیخوش سویه عنوانبه پدیده این .زنندمی تخمین حد از کمتر را منفی

 جدایی بخش آن و است رفتاری اقتصاد و روانشناسی در ها سویه ترینقوی و ترینشایع ترین،باثبات

 [.47] شودمی مشاهده سن و ملیت نژاد، جنسیت، ورای که است بشر طبیعت از ناپذیری

 زندگی مختلف رویدادهای وقوع احتمال تا خواستند افراد از پژوهشی در ،(2006) دیرابیز و لوپز استرانک،

 از بعد .کنند بینیپیش را ...( و ترافیک در گیرافتادن هدیه، دریافت مانند) آینده هایماه در (رویداد 40)

 سالم که افرادی که داد نشان آنان نتایج .کردند گزارش را بود داده رخ واقعا که اتفاقاتی افراد روز 30

 کهحالی در .کنندمی بینی پیش خنثی یا منفی رویدادهای از بیشتر را مثبت حوادث وقوع احتمال هستند،

 و کارور توسط که دیگری شواهد .است مساوی خنثی و منفی مثبت، رخدادهای احتمال واقعیت، در

 است، شده آوریجمع روانشناسی حوزه در بینیخوش عنوان با مروری پژوهشی در ،(2010) همکاران

 .گرددمی افراد پیشرفت به منجر اغلب و است مهمی بسیار طبیعی ویژگی بینی،خوش که دهدمی نشان

 وقوع احتمال که شد خواسته افراد از ،(2011) دوالن و کورن شاروت، پژوهش براساس همچنین

 براساس رویدادها این فراوانی میزان آنان به سپس .بزنند تخمین را خود عمر طی در مختلف رویدادهای

 .کنند بازبینی را وقوع احتماالت از خود قبلی ارزیابی تا شد خواسته افراد از مجددا و شد بیان واقعیت

 بودند کرده برآورد آن واقعی فراوانی از کمتر که منفی رویدادهای احتماالت افراد که داد نشان آنان نتایج

 کمتر را (است درصد 30 آن فراوانی حالیکه در کردند برآورد درصد 10 را سرطان به ابتال احتمال مثال)

 مثال) بودند زده تخمین واقعی فراوانی از بیشتر که منفی رویدادهای احتماالت اما قراردادند بازبینی مورد

 بازبینی مورد زیادی حد تا را (است درصد 30 آن فراوانی حالیکه در سرطان به ابتال درصدی 40 احتمال

 انجام افراد مغز روی (2011) دوالن و کورن شاروت، که برداریعکس هایآزمایش عالوهبه .دادند قرار

 آنانی به نسبت دارند آینده از ایبینانهخوش تخمین که افرادی مغز یادگیری مراکز که دهدمی نشان دادند

 هم به شبیه مغزی فرآیندهای دیگر، عبارتبه .دارد کمتری فعالیت دارند، ایبدبینانه هایتخمین که

 است، بینانهخوش هایدیدگاه با متضاد که را اطالعاتی افراد، مغز که دهدمی نشان موضوع این .نبودند

 را بینانهخوش هایدیدگاه با راستاهم اطالعات عوض، در و دهدمی قرار برداریبهره و استفاده مورد کمتر
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 که داد نشان (2016) مماریستا مدیران، بینیخوش ادبیات در .دهدمی قرار برداریبهره مورد بیشتر

 ،(2007) سیلورا و باروس همچنین .دارد بدهی طریق از مالی تامین بر مثبتی اثر مدیران، بینیخوش

 انتخاب را تریاهرمی سرمایه ساختار باال، نفس به اعتماد با و بینخوش مدیران که تئوری این براساس

 رابطه که دادند نشان و پرداخته رفتاری انداز چشم از سرمایه ساختار کننده تعیین عوامل به کنند،می

 .دارد وجود سرمایه اهرمی ساختار و (کارفرما مدیران خاص طوربه) مدیران بینیخوش بین قوی مثبت

 بیشتر، مالی محدودیت با هایشرکت در که است این از حاکی (2005) چن و هو لین، پژوهش نتایج

 .دارند بینخوش غیر مدیران به نسبت بیشتری نقدی جریان به گذاریسرمایه حساسیت بینخوش مدیران

 به را گریز ریسک اجرایی مدیران تواندمی بینیخوش که دادند نشان ،(2011) همکاران و کمپل عالوهبه

 ترپایین بینیخوش .دهد سوق سازد،می حداکثر را سهام ارزش که گذاریسرمایه از سطح بهترین انتخاب

 لین چن، .گرددمی (گذاریسرمایه بیش) حد از کمتر گذاریسرمایه به منجر آن، مطلوب سطح از (باالتر)

 محصوالت معرفی با ارتباط در شرکت عملکرد توضیح در را مدیرعامل بینیخوش نقش ،(2018) تسای و

 بینیخوش باالی سطوح با مدیران که هاییشرکت توسط شده معرفی جدید محصول .نمودند بررسی جدید

 خوشبینی با مدیران دارای هایشرکت با مقایسه در را تری بلندمدت عملکرد و بیشتر غیرعادی بازده دارند،

 ارزیابی در مدیران بینیخوش اهمیت با ارتباط در شواهدی نتایج این و کندمی تجربه کم، و متوسط

 ذاتی بینیخوش به کمتر داخلی هایپژوهش بین در .آوردمی فراهم هاشرکت محصول هایاستراتژی

 و مدیریتی بینیخوش معیار بررسی به ،(1396) مرادی و موسوی صالحی، .است شده پرداخته مدیران

 محدودیت وجود عدم یا و وجود گرفتن نظر در با نقدی جریان به گذاریسرمایه حساسیت بر آن تأثیر

 حساسیت که است آن از حاکی نتایج و پرداختند اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در مالی

 بیشتر مالی محدودیت دارای هایشرکت در مدیریتی خوشبینی نتیجه در نقدی جریان به گذاریسرمایه

 .است مالی محدودیت بدون هایشرکت از

 مالی گزارشگری و بینیخوش
 دارند مطالعاتی در ریشه مرتبط، افشاهای و مالی گزارشات در موجود بینیخوش مورد در موارد از بسیاری

 حداقل که حالی در .دانندمی هابینیخوش این اصلی علت را مدیران استراتژیک اراده و مالی هایانگیزه که

 ذهنی و مشاهده غیرقابل سازه یک قصد، و نیت البته، [.19] است ذاتی بینیخوش بینی،خوش از بخشی

 بینیخوش مفهوم به مشخص طوربه حسابداری حوزه در مطالعات از کمی تعداد چالش، این رغمعلی .است

 افشاهای چرا که سوال این کردن مطرح با ،(2004) ویرچیا و فیشر مثال، برای .اندپرداخته غیرارادی

 به که بود این هاآن پاسخ .کردند تایید را مدیران در ذاتی بینیخوش وجود است، سویه دارای مدیران

 بینانهخوش هاآن هایدیدگاه که بودند معتقد مدیران اگر زیرا است، درست هاآن افشاهای مدیران، عقیده

 (2015) همکاران و کپس همچنین .نمودندمی بینانهخوش هایسویه کردنمخفی جهت در تالشی است،

 ناشی دیگر چهارمسه و ارادی هاتحریف چهارمیک که کنندمی بیان ،(2012) زچمن و اسچرند از نقل به

 غیرارادی، بینیخوش دلیل که معتقدند هاآن .هستند غیرارادی که است ایبینانهخوش هایسویه از

 .است مدیریتی فرااعتمادی
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 که کردند طراحی را تئوریکی مدل هاآن باشد،می (2012) استوکن و الکژ پژوهش به مربوط دیگر مثال

 اقتصادی موسسه یک مدیر گزارشگری رفتار بر قوانین، از ترس چگونه که پردازدمی موضوع این توضیح به

 بینیخوش گذاران،سرمایه با مقایسه در مدیران که بود این هاآن مدل اساسی فرض .گذاردمی اثر بزرگ

 علت به مدیران که است این موضوع این علت .دارند شرکت اندازهایچشم مورد در بیشتری غیرارادی

 .شدند برگزیده مدیریت پست تصدی برای دیگران، به نسبت بیشترشان ذاتی بینیخوش

 مثل، مدیران داوطلبانه افشاهای در تواندمی غیرارادی بینیخوش آیا که موضوع این به کمی مطالعات

 را شواهدی ،(2011) همکاران و گنگ مثال، برای .اندپرداخته خیر، یا شود ظاهر نیز سود، بینیپیش

 هاآن .باشد غیرارادی است ممکن مدیران سود بینیپیش در موجود بینیخوش دهدمی نشان که یافتند

 بینیپیش به مربوط خطاهای درباره اطالعات کامل پردازش به موفق هاشرکت مدیران که کردند استدالل

 پرتو در توانمی هایافته این به .برندنمی کار به خود هایبینیپیش در را جدید اطالعات و شوندنمی

 مواجه شرکت آتی اندازهایچشم مورد در منفی اطالعات با مدیران که وقتی .نگریست ذاتی بینیخوش

 .نمایندمی توجه الزم میزان از کمتر بلندمدت، برای شرکت عملکرد بینیپیش در اطالعات این به شوند،می

 نظر در سود مدیریت برای عاملی عنوانبه را مدیران زمانی افق از ناشی بینیخوش ،(2018) اسی اسکات

 معکوس و سود مدیریت تصمیم بین زمان میزان یعنی -سود مدیریت اساسی ویژگی یک وی .است گرفته

 وی پژوهش نتایج .گرفت نظر در مدیریتی بینیخوش بالقوه منبع یک عنوانبه را – آینده در آن شدن

 آینده در آن شدن معکوس و سود مدیریت تصمیم بین زمان ذاتی، بینیخوش از مستقل که دهدمی نشان

 آتی عملکرد طریق از را فعلی سود مدیریت جبران برای خود توانایی تا کندمی تشویق را مدیران احتماالً

 هر در مشارکت به مدیران تمایل افزایش باعث خود، نوبه به ،بینیخوش این .کنند ارزیابی واقع از بیش

 سود هموارسازی بر مدیران بینیخوش تأثیر بررسی به ،(2014) بومن .شودمی سود مدیریت نوع دو

 .کنندمی گزارش مدیران سایر نسبت به هموارتری سودهای بینخوش مدیران که داد نشان و پرداخت

 را سود هموارسازی در مدیریتی بینیخوش تأثیر چگونگی نیز ،(1396) نادری و شمس فر، زاده یحیی

 به منطقی، مدیران از بیش بین،خوش مدیران که دهدمی نشان مطالعه این نتیجه .نمودند بررسی

 بین خوش مدیران که هاییشرکت مالی های صورت دیگر، عبارت به کنند؛ می توجه سود هموارسازی

 ،(1396) ثالث بحری پژوهش هاییافته عالوهبه .دهدمی نشان را بیشتری هموار سودهای کنند،می اداره

 گزارش به بیشتری تمایل مدیران سایر نسبت به هابانک در بینخوش مدیران که دهدمی نشان نیز

 مدیران همچنین .دارند ایکل سود هموارسازی شاخص و تعهدی اقالم طریق از شده هموار سودهای

 [.7]دارند سود بینیپیش ارائه در بینانهخوش سویه دهزیان هایشرکت
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 انگیزشی استدالل و فرااعتمادی مقابل در بینیخوش
 موضوع این موارد، برخی در و اند پرداخته مدیران فرااعتمادی موضوع به حوزه این در تحقیقات از برخی

 و فرااعتمادی بین تفاوتی چه که است این اساسی سوال بنابراین، .اندکرده مرتبط بینیخوش با را

 :دارد وجود تفاوت دو ،(2008) هلی و مور منظر از [.19] دارد وجود بینیخوش

 عقاید این درحالیکه .دارد عقایدشان به زیاد بسیار اطمینان به افراد تمایل به اشاره فرااعتمادی آنکه، اول 

 لزوما یکی وجود زیرا هستند، متفاوت باهم سازه دو این بنابراین .نباشند بینانهخوش است ممکن باورها و

 آتی، رویداد یک یا و تاریخی رویداد یک به تواندمی فرد یک اینکه، دوم و نیست دیگری وجود معنایبه

 .است مرتبط آتی رویداد به فقط بینیخوش درحالیکه .باشد داشته حد از بیش اعتماد

 معنا این به .است 1حد از بیش دقت اول، نوع [:41] کنندمی معرفی را فرااعتمادی نوع سه اخیر تحقیقات

 احتمال توزیع پراکندگی و است دقیق و درست کامال دیدگاهشان که دارند را عقیده این عمیقا افراد، که

 تصور افراد که معنا این به است، 2حد از بیش تخمین دوم، نوع .است کم بسیار دیدگاهشان مورد در

 هستند چیزی آن از بهتر غیره و جذابیت مهارت، هوش، در مثال عنوانبه ابعاد، برخی در هاآن که کنندمی

 روزنامه یک انتشار مثل) وظایفشان فرآیند بر که باورند این بر اغلب افراد مثال برای .باشندمی واقعا که

 از بیش جایگاه سوم، نوع .باشدنمی درست تصور این واقعیت در درحالیکه دارند زیادی کنترل (اکادمیک

 در مثال برای) هستند دیگران از بهتر که کنندمی تصور غلط به افراد که معناست این به که است 3حد

 دیگران از ترشایسته هاآن که باورند این بر هاشرکت مدیران مثال برای (.غیره و جذابیت مهارت، هوش،

 .هستند شرکت یک رهبری در

 و است گرفته ریشه روانشناسی از انگیزشی استدالل .است مرتبط بینیخوش با نیز انگیزشی استدالل

 افراد در را مشخصی یشیوه به تفکر انگیزه اهداف این که دارند اهدافی افراد که دهدمی نشان را شرایطی

 آوردمی وجود به را انگیزه این طوالنی، مدت برای بودن شرکت یک سهامدار مثال، برای .نمایدمی ایجاد

 بینخوش موقعیت، این یدرباره افراد این بنابراین و باشد داشته انتظار شرکت آن از مثبت و خوب اخبار که

 کاهش دنبال به که است افرادی از ناشی نیز انگیزشی استدالل ذاتی، بینیخوش با مشابه .بود خواهند

 ینتیجه برای تا کنندمی تالش افراد انگیزشی، استدالل تحت [.19] هستند شناختی هایناهنجاری

 انگیزشی استدالل تحت [.32] سازند قانع را ناامید افراد تا سازند فراهم تصدیقی و تائید یک خود مطلوب

 هاآن .دهدمی سوق بینیخوش سمت به را هاآن موضوع این و هستند تائیدکننده اطالعات دنبال به افراد

 .کنندمی ارائه را آن بیابند، شانبینانه خوش انتخاب از حمایت برای را شواهدی بتوانند که زمانی تنها

 .دارند جزئیات در هاییتفاوت اما است ذاتی بینیخوش تئوری به شبیه انگیزشی استدالل چه اگر بنابراین

 تمرکز ذاتی بینیخوش در حالیکه در است، افراد بینیخوش تائید چگونگی بر تمرکز انگیزشی استدالل در

 شان، مغزی عملکرد علت به آتی نتایج به نسبت طبیعی طوربه که است سالم افراد ذهنی تمایالت بر

                                                           
1 overprecision  
2 overestimation 
3 overplacement 
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 نتیجه به رسیدن در شاناستدالل فرآیند که نیستند آگاه افراد انگیزشی استدالل در .هستند بین خوش

 سوق مواردی گزارش به را مدیر انگیزشی، استدالل مدیریتی، چارچوب در .باشدنمی منطقی مشخص،

 حفظ را " ینیتع از تصوری" که دارد تمایل مدیر .کند تائید منطقی لحاظ به را هاآن تواندمی که دهدمی

 زیادی بینیخوش که مواردی راستا، این در .سازد متقاعد را خود نتایج به نسبت ناامید افراد بتواند تا کند

 [.19] آورند فراهم تصدیقی و تائید توانندنمی هاآن برای مدیران زیرا شوندنمی انتخاب دهند،می نشان را

 [.22] سازند اعتباربی را شواهد این تا کنندمی تالش مدیران متضاد شواهد با مواجهه در

 شواهد وقتی .کندمی ایجاد مدیران برای شواهد ارزیابی در را متفاوتی فرآیند ذاتی، بینیخوش مقابل، در

 از که را اطالعاتی و کندنمی ضبط را اطالعات این افراد مغز هاست،آن بینانهخوش هایدیدگاه برخالف

 از یکی با راستاهم نتیجه این [.47] کندمی دارینگه را کنندمی حمایت بینانهخوش هایدیدگاه

 زندگیشان در ناگوار اتفاق یک تخمین مورد در افراد بازخورد آن در که است (2011) شاروت هایآزمایش

 در فعالیت از تریپائین سطح داشتند، تریبینانهخوش بازخورد که افرادی .قرارگرفت بررسی مورد

 نشان موضوع این .شد دیده داشتند، ایبدبینانه بازخورد که افرادی به نسبت مغزیشان، مرکزیادگیری

 [.19] دهندنمی راکاهش بینیخوش متضاد، شواهد که دهدمی

 مدیران بینیخوش گیریاندازه معیارهای
 شاخصی ایجاد و ساختن کمی برای مستقیمی معیار هیچ زیرا است دشوار مدیران بینیخوش گیریاندازه

 که دهندمی نشان رفتاری و روانشناختی تحقیقات که جاآن از [.39] ندارد وجود مدیران بینیخوش برای

 مشترک صورتبه است ممکن و هستند همبه وابسته و نزدیک رفتاری هایسویه فرااعتمادی، و بینیخوش

 است، شده گرفته کاربه هاآن گیریاندازه برای یکسانی هایمدل ها،پژوهش از بسیاری در شوند، ظاهر

 در ادبیات بررسی با [.12] است شده بیان جداگانه طوربه بینیخوش نیز هاپژوهش از برخی در اگرچه

 .اندشده ارائه ادامه در کامل طوربه که یافت توانمی آن گیریاندازه برای را مختلفی هایشاخص حوزه این
 به که (2005) تیت و مالمندیر پژوهش از پیروی به مدیران بینیخوش متغیر هاپژوهش از بسیاری در

 شاخص سه هاآن .است شده گیریاندازه پرداختند، هاشرکت گذاریسرمایه و مدیران فرااعتمادی بررسی

 دو از مدیران بینیخوش به مربوط هایپژوهش در که اندنموده پیشنهاد مدیران فرااعتمادی برای را

 شرکت سهام از مدیریت خالص خرید به مربوط شاخص اولین .است شده استفاده بیشتر آن شاخص

 سهام خرید میزان که صورتی در آن براساس و اندبرده نام "1خالص خریدار" عنوان با آن از که باشدمی

 شده فروخته سهام میزان از بیشتر وی مدیریت اول ساله پنج دوره از سال هر در مدیر توسط شرکت

 بینیخوش متغیر است مثبت خالص خرید که سالی هر در بنابراین .گرددمی تلقی بینخوش مدیر آن باشد،

 همکاران و محمد بن ،(2005) تیت و مالمندیر از پیروی به .باشدمی صفر صورت این غیر در و یک مدیر

 .اندکرده استفاده شاخص همین از مدیریت، بینیخوش بر شرکتی راهبری تأثیر از خود بررسی در (2012)

 مدیر بینیخوش متغیر برای آمده دستبه هایارزش و نموده تعدیل نوعی به را شاخص این آنان عالوهبه

                                                           
1 Net buyer 
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 مقدار یک آنان جدید نهایی معیار .نمایندمی تقسیم 5 عدد بر سپس و کرده جمع ساله 5 دوره طی را

 نیز را آن شدت بلکه بینی خوش سویه وجود عدم یا وجود تنهانه اساس این بر .است یک تا صفر بازه بین

 و کمپبل و (2005) تیت و مالمندیر شاخص از ترکیبی توانمی را معیار این .گرفت درنظر توانمی

 سطوح مدیریتی بینیخوش برای (2011) همکاران و کمپبل پژوهش در .کرد توصیف (2011) همکاران

 .است شده تعریف ضعیف و متوسط باال،

 معامله اختیار نگهداری یا و اعمال به مربوط اندکرده ارائه (2005) تیت و مالمندیر که دیگری شاخص

 خود شرکت سهام اختیارمعامله دارای که کنندمی تعریف بین خوش را مدیرانی آنان .است مدیران توسط

 آستانه انتخاب .است معامله اختیار اعمال قیمت از بیش ٪67 از بیش سهام قیمت که صورتی در باشند

 تصمیمات مورد در دقیق های داده مجموعه یک از استفاده با (2002) مورفی و هال مدل براساس 67٪

 (2002) مورفی و هال مدل براساس .است بوده اختیارمعامله نگهداری و اعمال راستای در عامل مدیران

 و منطقی هاآن که صورتی در و دارندمی نگه را غیرمتنوع هایپرتفوی معمول طوربه گریز ریسک مدیران

 تیت و مالمندیر پژوهش براساس .کنند اعمال زودتر را اختیار باید باشند، سود کردن حداکثر دنبال به

 مدیر عنوانبه باشند داشته را شرایط این بررسی دوره طول در دوبار از بیش که مدیرانی ،(2005)

 .شوندمی تلقی بینخوش

 معیار عنوانبه را فوق شاخص دو (2005) تیت و مالمندیر از پیروی به (2011) همکاران و کمپبل

 (2011) همکاران و کمپبل پژوهش در که آنجایی از البته .گرفتند درنظر مدیران بینیخوش گیریاندازه

 .است شده تعدیل ایاندازه تا هاشاخص این دارد، وجود باال بینیخوش سطح با مدیران شناسایی به نیاز

 در که نمایندمی بندی طبقه باال خوشبینی با مدیران عنوانبه را مدیرانی آنان خالص، خرید شاخص در

 این ینتیجه در و باشد مدیران خالص خرید توزیع پنجک باالترین در هاآن خرید خالص جاری سال

 مدیران شرط، دو این رعایت با .یابد افزایش شرکت در مدیران سهام مالکیت درصد 10 حداقل خریدها

 همکاران و کمپبل دوم، شاخص مورد در .شوندمی شناخته باال بینیخوش سطح با مدیران عنوانبه

 را بین خوش مدیران ٪67 آستانه اگر" :گیرندمی درنظر درصد 100 از بیش را مذکور آستانه (2011)

 [.18]"کند  شناسایی هستند خوشبین زیاد که را مدیرانی از ایمجموعه باید ٪100 آستانه ،دهدمی نشان

 آن و است شده استفاده (2011) همکاران و کمپبل توسط نیز دیگری شاخص فوق، شاخص دو بر عالوه

 بین تئوریک رابطه یک آنان .باشدمی شرکت گذاری سرمایه سطح براساس بینیخوش گیریاندازه

 با مدیران عنوانبه را مدیرانی و کنند می بینی پیش شرکت گذاری سرمایه سطح و مدیرعامل بینیخوش

 طبقه پنجک ترین (باال) پایین در هاآن مدیریت تحت شرکت که کنندمی بندی طبقه (باال) کم خوشبینی

 .است متوالی سال دو طی در صنعت اساس بر گذاری سرمایه به توجه با هاشرکت بندی

 سطوح در مدیران از آنان بندیطبقه که است این توجه قابل نکته ،(2011) همکاران و کمپبل پژوهش در

 مدیرعامل یک مثال، عنوانبه .است شده تعریف پایدار نیمه هایشاخص براساس پایین و باال بینیخوش

 بینیخوش با مدیر عنوانبه است، سال یک در ساالنه سود ٪100 از بیش با سهام معامله اختیار دارای که

 ٪30 از کمتر به آینده در سهام معامله اختیار به مربوط آستانه اینکه مگر شود،می گرفته نظر در باال
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 نشان متضاد رفتاری خصوصیات که شودمی حذف بندی طبقه از صورتی در فقط مدیر بنابراین .برسد

 .دهد

 هایپژوهش در و دارد وجود مدیران بینیخوش گیریاندازه برای موجود ادبیات در که دیگری شاخص

 اساس، این بر .است شده ارائه (2005) چن و هو لین، توسط گیرد،می قرار استفاده مورد اکثرا داخلی

 آن واقعی سود با سهم هر شده بینی پیش فصلی سود اختالف محاسبه طریق از مدیران بینیخوش

 بیشتر واقعی سود از آن در شدهبینیپیش سود که فصولی تعداد سال، یک در چنانچه .شودمی محاسبه

 کاذب نفساعتمادبه دارای مدیر صورت این در که گرفت خواهد یک عدد باشد، فصل دو از بیش است،

 استثنا مورد سه شاخص این در البته .داد خواهد اختصاص خود به را صفر عدد صورت این غیر در و است

 :گردندمی حذف نمونه از و شناسایی

 برای اغلب شرابطی چنین در .دارند را خود سهام انتشار قصد که است هاییشرکت به مربوط مورد اولین

 بنابراین .یابدمی افزایش شده بینیپیش سود مقدار عمدی طوربه مطلوب قیمت به سهم قیمت رساندن

 حذف نمونه از باشد داشته سهام انتشار سود، بینیپیش ارائه از پس ماه 12 طی در شرکتی که صورتی در

 .گرددمی

 کردن گمراه برای را نادرست هایبینیپیش که است مالی بحران درگیر هایشرکت به مربوط نکته دومین

 (2005) همکاران و لین بنابراین کنند؛می تأیید را دیدگاه این تجربی شواهد .کنندمی ارائه گذارانسرمایه

 حذف نمونه از باشند داشته را شرایط این بینیپیش از بعد ماه 24 تا که را مالی بحران درگیر هایشرکت

 .کنندمی

 در است ممکن مدیران .است مدیران معامالتی هایانگیزه شود، گرفته نظر در باید که موردی سومین

 بنابراین .نمایند ارائه داریسویه هایبینیپیش سهام، فروش و خرید از سود کسب و خود منافع جهت

 که شودمی فرض یابد، کاهش یا افزایش بینیپیش ارائه از پس ماه 3 طی در مدیران سهام میزان چنانچه

 .شوندمی حذف نمونه از بنابراین و بوده دارسویه بینیپیش

 یک برای یا و کمتر که است شده ارائه نیز دیگری هایشاخص ادبیات در مذکور، هایشاخص بر عالوه

 :است نموده استفاده زیر شاخص سه از (2016) مماریستا مثال برای .هستند استفاده مورد خاص صنعت

 و پیام شکل به ساالنه گزارش در را شرکت آینده اوضاع مورد در خود بینیخوش است ممکن مدیر -1

 بینانه، خوش اعتماد، اطمینان، مانند هاییواژه ذکر با کار این [.36] کند ابراز مدیریت اعتقاد

 ثبات، و صرفه با عملی، کارانه،محافظه محتاط، اعتماد، قابل مثل کلماتی حاوی عباراتی و بینیخوش

 تواندمی بیانات محتوای که دهدمی نشان عبارات این وجود بنابراین .گیردمی صورت سالیانه گزارش در

 .دهد نشان مدیر درونی اعتقاد عنوانبه را مدیریت بینیخوش

 پژوهش به توجه با .بود خواهند بینخوش آنهاست، کنترل تحت خروجی معتقدند که زمانی مدیران -2

 شرکت عملکرد مورد در است، کرده خدمت سال 5 حداقل که مدیرعاملی ،(2005) تیت و مالمندیر

 خوشبین بیشتر هاسیاست تمام کنترل و هاارزیابی در شرکت توانایی مورد در و کندمی درک بیشتر

 است ممکن بنابراین داشت، خواهند بیشتری تجربه ترطوالنی تصدی دوره با اجرایی مدیران .است
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 مورد مدیران بینیخوش گیریاندازه برای معیار یک عنوانبه تصدی دوره بنابراین .باشند تربینخوش

 .گیردمی قرار استفاده

 آینده در شرکت عملکرد مورد در بنابراین دهند، ادامه خود سهام میزان افزایش به شرکت، مدیران اگر -3

 سود طریق از را خود سهام میزان است ممکن سهامدار عنوانبه مدیران [.36] هستند خوشبین

 واسطه به سود کسب نیت به گاهی مدیران .دهند افزایش خدمت جبران مزایای یا پاداش سهمی،

 نهانی معامالت از بعد سهام قیمت بنابراین، .پردازند می سهام فروش و خرید به خود نهانی اطالعات

 خواهد 1 با برابر که است مجازی متغیر مدیریتی، خوشبینی شاخص مورد این در .کرد خواهد نوسان

 .باشد نداشته وجود شرایط این اگر است، 0 با برابر و شوند برآورده باال های شاخص اگر بود

 به دارند، شرکت منابع بر بیشتری کنترل که کارآفرین مدیران تجربی، مطالعات از بسیاری نتایج براساس

 تعیین برای (2007) سیلورا و باروس اساس این بر .هستند بینخوش شرکتشان مورد در بیشتری احتمال

 .کردند جدا مدیران سایر از را کارآفرین مدیران بین،خوش مدیران

 معیار .نمود بررسی را مالی هایبحران و هابانک مدیران بینیخوش ،(2015) ما بانکداری، صنعت در

 رفتار معیار این حقیقت، در .است هابانک ذخایر مجموع در تغییر نمود، استفاده وی که اصلی گیریاندازه

 آتی بازده به نسبت مدیران اعتقاد نتیجه در و گیردمی درنظر سرمایه تجمع به نسبت را اجرائی مدیران

 ایاالت تجاری هایبانک هایدارایی از توجهی قابل بخش که آنجا از .دهدمی نشان را هایشانبانک سهام

 عامل مسکن، قیمت در زیاد نوسانات علت به هادارایی این و است مستغالت و امالک به مربوط متحده

 عملکرد به مربوط اعتقادات با باید آینده در سهام بازده به مربوط اعتقادات هستند، بانکی عملکرد اصلی

 موردانتظار بازده مورد در کهزمانی بنابراین .باشد راستاهم مستغالت و امالک با مرتبط هایدارایی آینده

 باالیی بینیخوش دارای مدیرعامل و دارد وجود بدبینی مستغالت و امالک هایگذاریسرمایه مدتکوتاه

 .دهدمی افزایش را خود سهام است،

 داخلی هایپژوهش در مدیران بینیخوش هایشاخص از ای خالصه - 1 جدول

 استفاده مورد شاخص پژوهش عنوان پژوهشگران

 براری

 بنی نوکاشتی،

 یعقوب و مهد

 (1397) نژاد

 پذیریانعطاف

 بینیخوش و حسابداری

 تئوری آزمون: مدیران

 مدیریتی اختیارات

 

 است برابر(: MFI) مدیران توسط شده بینی پیش سود رشد -1

 سهم هر سودخالص با t+1 سال سهم هر سود بینی پیش اولین تفاوت با

 دوره ابتدای در سهم قیمت بر تقسیم t سال
MFI i,t = (MFi,t+1-Ei,t)/Pt-1 

 برابر(: MEF) مدیران توسط شده بینی پیش سود خطای -2

 شده بینی پیش سود با t سال در هرسهم خالص سود تفاوت با است

 .دوره ابتدای در سهم برقیمت تقسیم سال همان برای

MFE i,t = (Ei,t- MFi,t)/Pt-1 
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 نصیرزاده،

 زاده،عباس

 آرانی ذوالفقار

(1396) 

 بینیخوش تأثیر بررسی

 تقارن عدم و مدیران

 بر آن از ناشی اطالعاتی

 سقوط ریسک روی

 سهام قیمت

 واقعی سود با سهم هر شده بینیپیش فصلی سود اختالف -1

 از آن در شدهبینیپیش سود که فصولی تعداد سال یک در چنانچه و آن

 گرفت خواهد یک عدد باشد، فصل دو از بیش است، بیشتر واقعی سود

 این غیر در و است کاذب نفساعتمادبه دارای مدیر صورت این در که

 .داد خواهد اختصاص خود به را صفر عدد صورت

 بر مبتنی مدیریت کاذب نفساعتمادبه بعدی معیار -2

 هاییافته بر مبتنی معیار این. باشدمی مدیران گذاریسرمایه تصمیمات

 مدیران با هاییشرکت در دادند نشان که است( 2005) تیت و مالمندیر

 این در ایسرمایه مخارج. است بزرگتر ایسرمایه مخارج اطمینان،بیش

 خالص از t سال در عملیاتی هایدارایی خالص تفاضل از پژوهش

 .گرددمی محاسبه t سال استهالک عالوهبه قبل سال عملیاتی هایدارایی

 پژوهش این در خوشبینی گیری اندازه برای شاخص سومین -3

 بدین. گرددمی محاسبه( 2012) زچمن و اسچرند پژوهش براساس

 میشود برآورد مقطعی صورتبه ذیل رابطه رگرسیونی الگوی ابتدا منظور

 باقیمانده چنانچه. شد خواهد محاسبه باقیمانده هرسال، در آن از پس و

 که معناست بدین باشد، صفر از بزرگتر شرکتی برای رگرسیونی الگوی

 و یک برابر معیار این لذا شده، گذاری سرمایه ازحد بیش شرکت آن در

 .است صفر برابر صورت، این غیر در

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡. 𝐺𝑟𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑟𝑜𝑤𝐼𝑡 + 𝛽2𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡
+ 𝛽3𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡
+ 𝛽6𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡

+∑𝛽7𝑖𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 +

𝑖=1

𝜀𝑖𝑡 

 و خرمی

 جمکرانی

(1395) 

 

 نظام سازوکارهای

 و شرکتی راهبری

 مدیریتی بینیخوش

 در اگر: واقعی سود و مدیریت توسط ساالنه شده بینی پیش سود تفاوت

 واقع از بیش را سود مدیریت که دفعاتی تعداد مطالعه، مورد دورۀ طول

 واقع از کمتر که باشد دفعاتی تعداد با برابر یا بیشتر کند، می بینی پیش

 از پس. بود خواهد بینانه خوش نگرش دارای مدیریت میکند، بینیپیش

 سود مدیران این که دفعاتی تعداد اساس بر شبین، خو مدیران شناسایی

 ها، بینی پیش کل تعداد به نسبت اند نموده بینی پیش واقع از بیش را

 مقادیری مدیران به نسبت، این مقدار اساس بر سپس. میشود بندی رتبه

 دهندۀ نشان 1/0 عدد که یصورتبه گرفت؛ خواهد تعلق 1 تا 1/0 بین

 میزان بیشترین دهندۀ نشان 1 عدد و شبینی خو میزان کمترین

 دسته آن به. بود خواهد نگرش نوع این دارای مدیران بین در بینیخوش

 از بیش را سود مدیریت، که دفعاتی تعداد که هایی شرکت مدیران از

 واقع از کمتر که باشد دفعاتی تعداد از کمتر کند، می بینی پیش واقع

 .گرفت خواهد تعلق صفر مقدار اند، کرده بینی پیش



 19 .   آن گیریاندازه و مدیران بینیخوش نظری مبانی

 

 

 

 فر، زاده یحیی

 نادری و شمس

(1396) 

 بینیخوش رابطۀ بررسی

 هموارسازی و مدیریتی

 هایشرکت در سود

 بورس در شده پذیرفته

 تهران بهادار اوراق

 همکاران و کمپل پژوهش در شده گرفته کار به های شاخص تعدیل با

 ؛شودمی محاسبه سهام قیمت افزایش روزهای تعداد براساس ،(2011)

 سهام قیمت افزایش روزهای تعداد مالی، سال طول در اگر که ای گونه به

 بینیخوش فرض باشد، سهام قیمت کاهش روزهای تعداد از بیشتر

 صورت این غیر در گیرد،می تعلق 1 عدد آن به و است بیشتر مدیریت

 .شودمی داده صفر عدد آن به

 صالحی،

 و موسوی

 (1396) مرادی

 بینیخوش تأثیر بررسی

 حساسیت بر مدیریتی

 جریان به گذاریسرمایه

 نقدی

 فروش بینیپیش از مدیریت بینیخوش تعیین جهت پژوهش این در

 t+1 سال فروش از مدیریت بینیپیش اگر. گرددمی استفاده مدیریت

 می تلقی خوشبین عنوانبه مدیریت باشد t سال واقعی فروش از بیشتر

 .گردد

 و هدایتی

 هاحاجی

(1396) 

 فرهنگی ابعاد بین رابطه

( خوشبینی) رفتار و

 گزارشگری باریسک

 هایشرکت در مالی

 بورس در شده پذیرفته

 تهران بهادار اوراق

 پیش سود که صورتی در و است( مجازی) مصنوعی متغیر خوشبینی

 عدد صورت این غیر در و یک عدد باشد واقعی سود از بیشتر شده بینی

 .شودمی منظور صفر

 

 ثالث بحری

(1396) 

 بین ارتباط بررسی

 و مدیریت خوشبینی

 در سود هموارسازی

 شدهپذیرفته هایبانک

 فرابورس و دربورس

 تهران بهادار اوراق

 و شده بینیپیش( زیان) سود تفاوت از مدیریت خوشبینی محاسبه برای

 بانک شده بینی پیش( زیان) و سود مطلق قدر بر واقعی( زیان) و سود

 است شده استفاده ها

 

 مقامی قایم

(1396) 

 بینیخوش تأثیر بررسی

 گذاری ارزش بر مدیران

 شرکت در سهام باالی

 بورس منتخب های

 تهران بهادار اوراق

 سود واقعی مقدار و تقسیمی سود بینیپیش اختالف -1

 تقسیمی

 صورتی در و باشدمی مجازی صورتبه بینیخوش دوم متغیر -2

 غیر در و یک باشد غیرمنفی( 1 مورد) متغیر از شده حاصل اختالف که

 گیردمی صفر صورتاین
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 گیرینتیجه
 یک هر با رابطه در مثبت باور داشتن عنوانبه تواندمی که است شخصیتی ویژگی یک مدیران بینیخوش

 در شده انجام هایپژوهش براساس [.29] شود تعریف اطمینان عدم شرایط در پیشامد یک هایجنبه از

 ذهنی واکنش و اقتصادی هایانگیزه :دانست عامل دو از ناشی توانمی را مدیران بینیخوش حوزه، این

 که گرددمی باعث مدیران مالی هایانگیزه .است شده پرداخته عامل دو هر به حسابداری ادبیات در .افراد

 مالی، هایانگیزه اگرچه .کنند ارزیابی آن هایهزینه از تربیش را بینانهخوش گزارشگری مزایای آنان

 صورتبه است ممکن آنان اما باشند، بینخوش ارادی صورتبه که است مدیران برای مشوقی شکبی

 شانذاتی گرایش خاطر به بلکه کاری، موقعیت خاطر به نه بینیخوش این و بوده بینخوش نیز غیرارادی

 و ارادی هاتحریف چهارمیک که است داده نشان حسابرسی و حسابداری گزارشات بررسی با .است

 غیرارادی، بینیخوش دلیل و هستند غیرارادی که است ایبینانهخوش هایسویه از ناشی دیگر چهارمسه

 و بینیخوش که دهندمی نشان رفتاری و روانشناختی تحقیقات [.19] است مدیریتی فرااعتمادی

 .شوند ظاهر مشترک صورتبه است ممکن و هستند همبه وابسته و نزدیک رفتاری هایسویه فرااعتمادی،

 لحاظ به سازه، دو این اگرچه .اندکرده بررسی را بینیخوش و فرااعتمادی بین ارتباط مطالعات برخی

 برای جذاب پرسش بنابراین [.41] باشند نیز مرتبط هم به که است ممکن اما متفاوتند، هم با تئوریک

 .باشدمی مرتبط بینیخوش به معموال فرااعتمادی انواع از کدامیک که بود خواهد این آتی هایپژوهش

 بینیخوش به منجر فرااعتمادی آیا که است موضوع این به پرداختن آتی هایپژوهش برای دیگر پیشنهاد

 .خیر یا دارند نیز فرااعتمادی سویه هستند، تربینخوش که افرادی آیا اینکه و بالعکس یا و خیر یا شودمی

 ذاتی بینیخوش تئوری به شبیه انگیزشی استدالل [.32] است مرتبط بینیخوش با نیز انگیزشی استدالل

 افراد بینیخوش تائید چگونگی بر تمرکز انگیزشی استدالل در .دارند جزئیات در هاییتفاوت اما است

 به نسبت طبیعی طوربه که است سالم افراد ذهنی تمایالت بر تمرکز ذاتی بینیخوش در حالیکه در است،

 است دشوار مدیران بینیخوش گیریاندازه [.22] هستند بینخوش شان،مغزی عملکرد علت به آتی نتایج

 [.39] ندارد وجود مدیران بینیخوش برای شاخصی ایجاد و ساختن کمی برای مستقیمی معیار هیچ زیرا

 تیت و مالمندیر توسط شده ارائه هایشاخص از غالبا ادبیات در مدیران بینیخوش گیریاندازه برای

 تالش پژوهش این در .گرددمی استفاده ،(2005) چن و هو لین، و (2011) همکاران و کمپبل ،(2005)

 ارتباط مالی، گزارشگری در بینیخوش بینی،خوش نوع دو هر با مرتبط مفاهیم بیان با تا است شده

 با ارتباط در بینشی گیری،اندازه هایشاخص از ایخالصه و انگیزشی استدالل و فرااعتمادی و بینیخوش

 .گردد فراهم مدیران بینیخوش مفهوم

 منابع فهرست

 در سیییود هموارسیییازی و مدیریت خوشیییبینی بین ارتباط بررسیییی"(. 1396. )جمال ثالث، بحری .1

صلنامه. "تهران  بهادار اوراق فرابورس و بورس در شده پذیرفته هایبانک  ،گذاری سرمایه دانش ف

 .196-179 صفحه ،22 شماره ششم، سال
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 حسابداری پذیریانعطاف"(. 1397. )احمد نژاد، یعقوب و بهمن مهد، بنی و صغری نوکاشتی، براری .2
 حسااابداری پژوهشییی علمی فصییلنامه. " یریتیمد اختیارات تئوری آزمون: مدیران وخوشییبینی

 .14-1 صفحه ،37 شماره یازدهم، سال ،مدیریت

 بینیخوش و شیییرکتی راهبری نظام سیییازوکارهای"(. 1395. )رضیییا جمکرانی و داریوش خرمی، .3
 .181-159 صفحه ،27 شماره هفتم، سال ،حسابداری دانش. " یریتیمد

. "سییهام  بازده و سییود کیفیت بین رابطه"(. 1384. )شییاهپور اسییماعیلی، و محسیین طینت،خوش .4
 .56-27 صفحه ،12 شماره سوم، سال ،مالی حسابداری تجربی مطالعات

سوی، و کرماله صالحی، .5 سی"(. 1396. )محمد مرادی، و الهروح مو شبینی تأثیر برر  بر مدیریتی خو
سیت سا  شماره دهم، سال ،بهادار اوراق تحلیل مالی دانش. " ینقد جریان به گذاریسرمایه ح

 .76-65 صفحه ،33

 در سییهام باالی گذاری ارزش بر مدیران بینیخوش تأثیر بررسییی"(. 1396. )محسیین مقامی، قایم .6
 و ایران نوین های پژوهش ملی کنفرانس لیناو. "تهران  بهادار اوراق بورس منتخب های شیییرکت

 .انسانی علوم و حسابداری و اقتصاد مدیریت، در جهان

 ی ارائه تجدید"(. 1395. )مریم محمدی،گل و مونا پارسیییایی، و نهاله حیاتی، و ویدا مجتهدزاده، .7
 ،حسابرسی و حسابداری تحقیقات فصلنامه. " یرانمد سود بینیپیش رفتار و مالی های صورت
 .23-1 صفحه ،29 شماره هشتم، سال ایران، حسابداری انجمن

 تأثیر بررسییی"(. 1396. )حسییین محمد ذوالفقارآرانی، و محمدرضییا زاده، عباس و فرزانه نصیییرزاده، .8
 فصلنامه. "سهام  قیمت سقوط ریسک روی بر آن از ناشی اطالعاتی تقارن عدم و مدیران خوشبینی

 .70-35 صفحه ،34 شماره نهم، سال ،مالی حسابداری

له قدرت هدایتی، .9 عاد بین رابطه"(. 1396. )زهره ها،حاجی و ا تار و فرهنگی اب  با( خوشیییبینی) رف
 مدیریت راهبرد. "تهران  بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکتهای در مالی گزارشگری ریسک

 .132-115 صفحه ،16 شماره پنجم، سال ،مالی

 بینیخوش رابطۀ بررسییی"(. 1396. )مریم نادری، و الدین شییهاب شییمس، و محمود فر، زاده یحیی .10
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 .88-77 صفحه ،18 شماره پنجم، سال ،مالی تامین و دارایی
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Managers' optimism is a personality trait that is idefined as having a positive belief in 

each aspect of an event under uncertainty conditions. According to the researches in 

this area, managers' optimism can be arrised from two factors. One is the economic 

incentives and the other is people's mental response. In the present research, the 

concept of manager's optimism, its underlying factors, and the proxies used in the 

accounting, finance and psychology literature in order to measure it, are discussed. 

Finally a new insight about managerial optimism have been presented by describing 

concepts related to two type of optimism, optimism in financial reporting, and its 

relation with overconfidence and moltivated reasoning. 
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