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Abstract 
Objective: Behavioral strains of managers, including optimism, overconfidence and short-

sightedness, can overshadow their behavior and type of decisions in the organization while 

improving the company's financial performance. The tone of financial reporting is influenced 

by these behavioral characteristics.An optimistic tone in reporting is born of a kind of 

perceptual bias and distortion of facts that will make reporting less transparent to 

shareholders.When agency motives are present, the tone used by managers in explanatory 

reports can mislead the reader and be used strategically rather than for informational 

purposes.The purpose of this study is to investigate the effect of managers' behavioral aspects 

(optimism,overconfidence andshort-sightedness) on the optimistic tone of financial reporting. 
 

Methods: The present research method is applied in terms of implementation result, in terms 

of implementation process (or data type), in terms of quantitative content analysis. In 

quantitative content analysis, it is mostly limited to the appearance of the text and the counting 

of certain words or sentences. Content analysis is the analysis of speech, writing, speeches, 

interviews, films, images, the way words are pronounced, the tone used in words, speeches, 

political announcements, and the like.The statistical sample includes 115 companies listed on 

the Tehran Stock Exchange in the period 2012 to 2021. To measure the optimistic tone, the 

vocabulary frequency method was used. In order to test the research hypotheses, the multiple 

regression method with combined data was used. 
 

Results: The results showed that managers' optimism and overconfidence have a significant 

effect on the optimistic tone of financial reporting. But management short-sightedness has no 

effect on the optimistic tone. 
 

Conclusion: With the dramatic expansion of Iran's capital market in recent years, many people 

have been engaged in activities in this market, and many of these people are actually non-

professionals, so they have less understanding about the company's explanatory reports, and on 

the other hand, the producers of annual reports are aware of this fact and This awareness in turn 

creates an incentive for producers to change their tone in order to impress them. Companies 
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Abstract 
 

use more positive words in written messages to express a favorable image of their 

performance.Emerging foundations in financial economics focus on the personality traits of 

managers. Therefore, it is very important to know the behavioral patterns of managers. 

Overconfidence, optimism, and short-sightedness can be mentioned among the most important 

behavioral traits of managers that affect management performance and decisions, such as the 

tone of the board's activity report. The specific characteristics of managers beyond the specific 

economic factors of the companies affect the choices related to the financial reports and 

disclosures of the companies. Considering the existing limitations related to the choice of 

language and the difficulty of verifying the legitimacy of the language based on the existing 

facts, it seems that the tone is affected in a special way by the behavioral patterns of 

managers.As managers become more optimistic and confident, the optimistic tone of financial 

reporting increases. In other words, optimistic and confident managers use an optimistic tone 

in financial reporting because of their beliefs and opinions about future issues. The manager's 

specific optimism refers to his specific tendency to optimistically describe the company's 

performance in the form of an optimistic tone. Optimistic managers pay less information 

transparency due to their beliefs and opinions about the company's future issues. Optimistic 

people emphasize the use of positive words in the form of optimistic tone of financial reporting 

to focus on positive factors in the face of negative events.When the company has overconfident 

managers, the strategy of using a positive tone is more often used to mislead investors or hide 

bad news. Therefore, in order to realize his managerial attitude, he has an optimistic bias in 

providing information, which affects the quality of information and the tone of reporting.Since 

the behavior patterns of managers lead to their use of activities outside of accounting principles 

and foundations to show favorable financial performance in the short term and due to the lack 

of stability of this favorable financial performance in the long term, it is suggested to investors 

that when deciding to buy shares of the company in question, Pay special attention to its long-

term financial performance.Legislators and accounting standard setters are suggested to design 

a specific framework for developing explanatory reports with specific words in developing new 

standards and laws. So that the freedom of action and authority of the management in the use 

of positive words in the form of unusual optimistic tone is prohibited so that the managers 

cannot deceive the users by using the optimistic tone opportunistically in the form of perception 

management. 
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 بینانه گزارشگری مالیخوش لحنهای رفتاری مدیران بر سویه تأثیر

 

 اکبرلو الناز

 زینالی مهدی

 ساروکالئی نژادعلی مهدی

 زادهحسن برادران رسول

 چکیده
 و رفتار شرکت، مالی عملکرد بهبود تواندضمن می ینیبکوته و یاطمینانبیش بینی، خوش جمله از رانیمد یرفتار یهاهیسو هدف:

لحن  .است رفتاری های ویژگی این تأثیر تحت یمال یرشگرلحن گزا .دهد قرار الشعاع تحت سازمان در را ها آن تصمیمات نوع
 تیاز شفاف یهاست که باعث خواهد شد،گزارشگرتیاز واقع فیو تحر یادراک یریسوگ ینوع دهییزا یدر گزارشگر نانهیبخوش
و  یمیناناطبیش ،ینیب)خوش رانیمد یرفتار یهاهیسو تأثیر یسهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررس یبرا یکمتر
 است. یمال یرشگرگزا نانهیب( بر لحن خوشینیبکوته

 

 یکم یمحتوا لیها(، از نوع تحلنوع داده ایاجرا ) ندیاز منظر فرآ ،یاجرا، از نوع کاربرد جهیروش پژوهش حاضراز منظر نت روش:
 یبرا .است 1933تا  1931 یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانیشرکت پذ 111شامل  یاست.نمونه آمار

انه با چندگ ونیپژوهش،روش رگرس هاییهفرضو به  منظورآزمون  واژگان استفاده شد یفراواناز روش  نانهیبلحن خوش یریگاندازه
 بکاررفت. یبیترک یهاداده

 

دارد.اما  یارمعناد تأثیر یمال یگزارشگر نانهیببر لحن خوش رانیمد یاطمینانبیشو  ینیبپژوهش نشان داد، خوش جینتا :هایافته
 ندارد. یتأثیر نانهیببر لحن خوش تیریمد ینیبکوته

 

 رانیمد یارتبه عب شود.یم شتریب یمال یگزارشگر نانهیبلحن خوش ران،یمد یاطمینانبیشو  ینیبخوش شیبا افزا :گیرییجهنت
 یمال یردر گزارشگ نانهیبشرکت دارند، از لحن خوش یکه نسبت به مسائل آت یدیباورها و عقا لیبه دل ،اطمینانبیشو  نیبخوش

 کنند.یاستفاده م
 

 .نانهیبخوش لحن ،ینیبکوته ،یاطمینانبیش ،ینیبخوش ی کلیدی:هاواژه
 .پژوهشینوع مقاله: 

 یهاهیتأثیر سو(. 1411) رسول، زادهبرادران حسن مهدی و، یساروکالئ نژادیعل؛ مهدی، زینالی؛ الناز، اکبرلو استناد:
 .111-191(، 2)7، مجله توسعه و سرمایه. یمال یگزارشگر نانهیببر لحن خوش رانیمد یرفتار
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 مقدمه

 یاریته که بسگش مشغول بازار نیا در تیفعال به یادیز افراد ر،یاخ یهاسال در رانیا هیسرما بازار ریگچشم گسترش با

 طرفی، دارند و از های توضیحی شرکتگزارش درباره کمتری باشند لذا درکیای مغیرحرفه یافراد واقع در افراد نیا از

 به نندگانکتهیه برای ایانگیزه خود نوبه به آگاهی این دارند و آگاهی واقعیت این از ساالنه هایگزارش کنندگانتهیه

 ردکعمل از مساعد یریتصو انیب یبرا هاشرکت اثرگذاری بر آنها تغییر دهند. منظور به را خود لحن که آوردمی وجود

 یبرا رانی(. مد2102، 0ملونی و همکاراننند )کیم اقدام ینوشتار یهاامیپ در مثبت واژگان از شتریب استفاده به خود،

 دهدیم نشان زین (2104) 2و همکاران هانگ یهاافتهی رند.یگیم بهره نانهیبخوش لحن از شتریب بازار یمنف نشکوا اهشک

 سودده، یهاشرکتبا  سهیمقا در هاآن رو، نیا از سازند، منحرف را بازار کدر هک است نیا دهانیز یهاشرکت زهیانگ

 رانیمد نشان دادند (2102) 3تییتاماسو و سیویداساس  نینند. برهمیگزیبر م خود یهاگزارش در را یترمثبت لحن

 لحن از کمتر و نانهیب لحن خوش از شتریب و کرده رفتار یراهبرد صورت به ل دارندیتما یاقتصاد یسودها خصوص در

 یچارچوبتأثیر به ( منجریخنث زبان مقابل مثبت )در زبان افتندیدر (2121) همکاران و4 یپاجوستکنند.  استفاده نانهیبدب

 انیب یمال ارقام توسط از آنچه بهتر را شرکت عملکرد ،یمال یهاصورت کنندگانِاستفاده ای کهگونه به شود،یم مثبت

است  تیریمد نظر و خواست ها، تابعگزارش نیا در مندرج ینوشتار شرح ارائه نحوه ند.ینمایم یابیارز است، شده

 که هاستواقعیت از تحریف ادراکی و سوگیری نوعی زاییده گزارشگری در بینانهخوش لحن(. 2102، ونیل و5 یهنر)

 نئوکالسیک اقتصاد مکتب فلسفهباشد.  برخوردار برای سهامداران کمتری شفافیت از گزارشگری تا شد خواهد باعث

 ناسازگار اصل این با یاپدیده اگر میان این در است. مبتنی دراقتصاد هابنگاه همچنین و افراد رفتارکردن عقالیی اصل بر

 در کاربرد روانشناسی عنوان به آن از عموماً که یرفتار مالی نظریه شود.می یاد تورش یا یعنوان سوگیر به آن از باشد

 انسان روانشناختی یهاپدیده دارد سعی و کشیده چالش به را نئوکالسیک اقتصاد بنیادین اصل شود،می تعبیر مالی دانش

 هایسویه و است آن هایتصمیم و مدیریت شرکت، هر مرکزی هستهنماید.  را شناسایی یفرد سطح در و بازار کل در

 مبانی .(0325خواجوی و همکاران، شود )می آنان گیریتصمیم به دهیجهت موجب مدیران شخصیت در دخیل رفتاری

همیت های رفتاری مدیران از ادارد. از این رو شناخت سویه تمرکز مدیران شخصیتی هایویژگی بر مالی اقتصاد در نوظهور

ن همچون لح های مدیریتگیریکه عملکرد و تصمیم مدیران رفتاری هایسویه ترینمهم فراوانی برخوردار است. از

 برد. نام ار بینیبینی و کوتهخوش ی،اطمینانبیشتوان می ،دهدقرار می تأثیررا تحت  مدیره  هیئتگزارش فعالیت 

الی های مها و افشاگریهای مرتبط با گزارشبر انتخاب هاشرکتهای خاص مدیران ورای عوامل اقتصادی خاص ویژگی

ن بر اهای موجود و مرتبط با انتخاب زبان و دشواری تأیید مشروعیت زبگذارند. با توجه به محدودیتمی تأثیر هاشرکت

 ،2بریکهم) پذیردمی تأثیرهای رفتاری مدیران رسد که لحن به نحوی خاص از سویهنظر میهای موجود، بهاساس واقعیت

نماید. اول می کمک سرمایه ایران بازار بستر در ویژه به پژوهش ادبیات توسعه به منظر چندین از پژوهش این (.2111

 موجود دانش شود. دوم،یم یگزارشگر یشناختزبان و یمتن لیتحل مالی رفتاری و حوزه یهاپژوهش بسط اینکه موجب
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بخشد. سوم، نتایج این مطالعه می عمق را کیفی لحن اطالعات یعنی کیفی؛ اطالعات حوزه ممه یهاشاخه زیر از یکی در

 .شناختی را در حوزه مالی بهتر درک کنندهای مخرب روانگذاران کمک کند تا اثرات عاملتواند به سرمایهمی

 پژوهش پیشینهمبانی نظری و 

 تأثیر یابیو توسعه هستند که به ارز یریگدر حال شکل یحسابدار یهااز پژوهش یدیجد فیط ر،یدر چند سال اخ

از  فیط نیاند. اپرداخته رهیمد هیئت تیفعال یهادرگزارش افتهیانعکاس یشفاه ی( و حتیحی)توض یرعددیاطالعات غ

عات اشاره اطال نگونهیها در او نحوه استفاده از آن یزبان شناخت یکردهایو رو هاکیتکن یابیو ارز یها به بررسپژوهش

بر  أکیدتزبان با  کیعنوان به یاز توجه به حسابدار گرید یدر واقع نوع ،یحسابدار یهااز پژوهش دیبدنه جد نیدارند. ا

 یمتن عاتمهم اطال یهایژگیاز و یکی(. 0320 و همکاران، یرودپشت یرهنما) آن است یحیو توض یرعددیاطالعات غ

ود موج رهیمد ئتیساالنه ه یهاکه در گزارش یمثبت و منف یهالحن است. لحن توسط نسبت واژه ،یمال یهاگزارش

و 0وتهاس یگزارش باشد.  یافشا ینیبدب ای ینیبسطح خوش رییتغ یبرا یشاخص تواندیکه م شود،یاست مشخص م

 یسطح خطاها شیاست که باعث افزا رانیتفکر و ادراک مد دهییزا نانهیبهستند لحن خوش یمدع (2112) ارانکهم

 رانی، نشان دادند مد(2102) تییو تاماسو2 سیویداساس  نی. بر همشودیم یاطالعات یهاتیو شفاف یدر گزارشگر یاخالق

و کمتر  نانهیباز لحن زبان خوش شتریرفتار کرده و ب کیدارند که به صورت استراتژ لیتما یاقتصاد یسودهادر خصوص 

فشرده  یهاهیملحن نوشتار را در اعال نانه،یدارد با اعمال زبان کمتر بدب زهیانگ تیری. مدندیاستفاده نما نانهیاز لحن زبان بدب

 سیویدده توسط ش انیب لیدل نیرا به حداقل برساند. ا یسهام به اخبار منف متیواکنش ق قیطر نیتا از ا دینما تیریسود، مد

 یعملکرد مال ندیگوی، که م(2104) و همکاران4تان و  (2104) و همکاران3هانگ مطابق است با  (2102) تیو تاماسوئ

آن است و  هاییمتصمو  تیریهر شرکت، مد یبا استفاده از لحن مثبت نوشتار، پنهان شود. هسته مرکز تواندیم یمنف

، و همکاران یخواجو) شودیم آنان یریگمیبه تصم یدهموجب جهت رانیمد تیدر شخص لیدخ یرفتار هاییهسو

 یهامیمبه طور کامل، تص رندگانیگمیاحتمال وجود دارد تصم نیباورند ا نیپژوهشگران بر ا لیدل نیبه هم دی(. شا0325

 نیترمهم(. از 2112، 5هاکبارس) تمرکز دارد رانیمد یتیشخص یهایژگیبر و ینوظهور در اقتصاد مال ی. مبانرندینگ ییعقال

 یحن گزارشگرتواند بر لیکدام م را نام بردکه هر ینیبو کوته یاطمینانبیش ،ینیبتوان خوشیم رانیمد یرفتار یهاهیسو

 باشد. گذارتأثیر یمال
 ینیخوش ب

 ده استش مستند یمدرن به خوب یرفتار یمال یهااست که در پژوهش یرفتار یهایریاز انواع سوگ یکی ینیبخوش

ز احتمال ا یو ینیبشیبزند و پ نیتخم حد از شیدانش و مهارت خود را بشود انسان یسبب م ینیبخوش (.2112، 2تونیه)

و  اتیتجرب ،یترق یهاپله یبراساس تئور (.0322، یاروهو گ یمانیسل) باشد یطیتفر یلیخ ای یافراط یلیها خدهیوقوع پد

 یاختشن یها و خطاهاجانیازه یواقع یایافراد در دن .است گذارتأثیر هاآن یریگمیبرتصم رانیمد تیها و شخصارزش

 لیاز دال یکی. ستندیمصون ن یرفتار یهاتورش تأثیرخود از  یهامیدر تصم رانیمد موارد، شتریشوند و در بیمتأثر م
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 یهازهیانگ (.2101 و همکاران، 0بئر) جستجو کرد یاقتصاد یهازهیتوان در اقتصاد و انگیرا م نانهیبخوش یهاگزارش

 یهازهینگا کنند. یابیآن ارز یهانهیاز هز شتریرا ب نانهیبخوش یگزارشگر یایگردد که آنان مزایباعث م رانیمد یمال

 رایشوند، زیم نانهیبخوش یمنجربه گزارشگر یمال یهازهیباشند. در اغلب موارد، انگ یضمن ایو  یتوانند قراردادیم یمال

، (2114) 3ایرچیو و شریف(. 0222، 2یپترون) آورندیفراهم م رانیمد یرا برا تیثروت و مطلوب شیها امکان افزاگزارش نیا

دند. کر ییدتأرا  رانیدر مد یذات ینیباست، وجود خوش هیسو یدارا رانیمد یکه چرا افشاها سؤال نیکردن ابا مطرح

آنها  یهادگاهیمعتقد بودند که د رانیاگر مد رایآنها درست است، ز یافشاها ران،یمد دهیبود که به عق نیپاسخ آنها ا

و  (2103) و همکاران4دشمخ مطالعات  نمودند.یم نانهیبخوش یهاهیکردن سویدر جهت مخف یاست، تالش نانهیبخوش

باشد به  رعمدیغ ایعمد  یخواه چه از رو رانیمد ینیبارائه کردند که خوش یشواهد (2102) 5و همکاران ستیکرونو

اثر  هاتشرک یاطالعات مال یشود که بر شفاف سازیم یمال یمغرضانه در گزارشگر یهافیمنجر به تحر یادیاحتمال ز

را با لحن  یاطالعات مال دارند لیتما هاشرکت رانیاول مد دگاهیوجود دارد. در د دگاهیخصوص دو د نیگذارد. درایم

به  لیماو ت شیگرا نیشوند. ایبازار مواجه م یاز سو یمثبت یهاحالت اغلب با واکنش نیمثبت افشاء کنند که در ا

 ریغ یآت یدادهایرو ینیب شیبه خود است که نسبت به پ رانیازحد مد شیتعصبات ب لیبه دل یاطالعات مال یسازشفاف

 یدیقاباورها و ع لیبه دل نیبخوش رانیدوم مد دگاهیدر د دهند.یاز خود نشان م یرفتار یریگو سو کنندیمعمل  یمنطق

در علم  شدهامانج یهاپژوهش بپردازند. یکمتر یاطالعات تیشرکت دارند احتمال دارد به شفاف یکه نسبت به مسائل آت

 یهاانیز ای یمنف عیعوامل مثبت در مواجهه با وقا یکردن بر روتمرکز یبرا نیبافراد خوش لیاز تما یحاک یروانشناس

 یابیبر ارز ینیبفرد نسبت به خوش یقبل لیکه تما سازندیمر را مطرح مأ نیها امکان اپژوهش نیکردن است. ااز قمار یناش

اب لحن فرد در بر انتخ نیو بنابرا گذاردیم تأثیرشرکت  یآت کردعمل یآنها برا یضمن جیو نتا یجار عیاو نسبت به وقا

 یِنیبت که خوشاس نیا ینیبشیاثرگذار است. با توجه به شواهد ارائه شده در باال، پ یعموم یهایدر افشاگر عیوقا فیتوص

آن  ژهیبه و گذارد. انتظار مایم تأثیر رهیمد هیئت تیدر گزارش فعال ریتوسط مد نانهیبلحن خوش استفادهبر  ریخاص مد

باشد. به  ینیبنسبت به خوش ریخاص مد یهاشیمتأثر از گرا رهیمد هیئت تیدر گزارش فعال رانیمدی نیباست که خوش

 د.وجود دار یحسابدار یحیتوض یهادر گزارش ریمد استفادهدر لحن زبان مورد  ریعنصر خاص مد کی گر،یعبارت د

 دارد. یمعنادارتأثیر یمال یگزارشگر نانهیبران بر لحن خوشیمد ینیباول: خوش یاصل هیفرض

 یعنادارمتأثیر یمال یگزارشگر نانهیبازحد( بر لحن خوش شیب یگذارهی)سرما رانیمد ینیب: خوش0 یفرع هیفرض

 دارد.

 .دارد یمعنادارتأثیر یمال یگزارشگر نانهیبازحد( بر لحن خوش شی)رشد ب رانیمد ینیب: خوش2یفرع هیفرض
 یاطمینانبیش

است.  یتشناخه اساس آن موضوعات روانکرود یمدرن به شمار م یرفتار یم مالین مفاهیتراز مهم یکی ،یاطمینانبیش

نان یق بودن اطالعات و دانش خود اطمیه به دقکاست  ینانیفرااطم یرفتار یهایژگیو یدارا یشناسان، فردد روانیاز د
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ران، یصه در مدین خصی(. وجود ا0322 ،یقم ینت و نادیطخوش) گونه نباشدنیت این است در واقعکه ممیکصورتدارد، در 

( و 2101، 0تاس و همکارانکآ) یآت ینقد یهاانیجاد بازده و جریآنها در ا ییش از حد دانش و تواناین بیموجب تخم

ه ک یرفتار یاهن تورشیتریاز جد یکی یش اعتمادیشود. بی( م2101، 2بارتیائو و زز) گرفتن مهارت رقباده یناد

ب یرتواند به صورت ایه مکاست  یتیشخص یهایژگیاز و یکی دهد ویقرار م تأثیرران را تحت یمد یمال یهامیتصم

 ف شودینان تعریط عدم اطمیشامد در شرایپ یکدر رابطه با هر جنبه از  )مثبت( یرواقعیو داشتن اعتقادات غ یرفتار

ف یرد خود، تحرکران از عملیمد یاطمینانبیشردند کعنوان  (2100) 3شراند و زچمن(. 0324، گانه و همکارانیحساس )

نشان  (2102) 4بوریمر .باشد یرعمدیا غیعمد  یاز رو تواندیف مین تحریخواهد داشت. ا یرا در پ یمال یهادر صورت

گذاران هیرماس یهگمرا یلحن مثبت برا یریبرخوردار است، راهبرد به کارگ اطمینانبیش رانیکه شرکت از مدیداد هنگام

ست باال گرفتن به د لیاعتماد به نفس باال، تما یدارا رانیکه مد ییاز آنجاشود. یاستفاده م شتریاخبار بد ب یسازپنهان ای

. رندیگیم را دست کم یتصادف عیکنند و احتمال وقایم یابیاز حد ارز شیعملکرد خود را ب جهیخود دارند، لذا نت ییتوانا

 تیفیبرخودار بوده که بر ک نانهیبخوش یریاطالعات از سوگ ارائهخود، در  یتیریرو به منظور تحقق نگرش مد نیاز ا

، نوع ندکنیمتالش  یلحن گزارشگر تیریمد قیاز طر اطمینانبیش رانیگذارد. مدیاثر م یاطالعات و لحن گزارشگر

 2تیشفا(. 2102 ،5و همکاران ایگارس) ندیشرکت را کنترل نما یاطالعات طیگذاران از محهیانتقال اطالعات و ادراک سرما

 یحیتوض یهامثبت در گزارش یهابه استفاده از واژه یشتریب لیتما هاشرکتدر  اطمینانبیش رانیمد دهدیمنشان  (2102)

 افتیود و درخ ییتوانا یبا برآورد باال اطمینانبیش رانیتوان انتظار داشت مدیدارند. م هاشرکت رانیمد رینسبت به سا

 خود استفاده کنند. یهادرگزارش نانهیباز لحن مثبت و خوش رهیمد ئتیپاداش از ه

 دارد. یمعنادارتأثیر یمال یگزارشگر نانهیبران بر لحن خوشیمد یاطمینانبیشدوم:  یاصل هیفرض

 تأثیر یمال یگزارشگر نانهیببه حقوق مالکانه( بر لحن خوش ی)نسبت بده رانیمد یاطمینانبیش: 0 یفرع هیفرض

 دارد. یمعنادار

 یشگرگزار نانهیثابت( بر لحن خوش ب یهاییدارا یاهیسرما یهانهی)نسبت هز رانیمد یاطمینانبیش: 2 یفرع هیفرض

 دارد. یمعنادار تأثیر یمال
 ینیبکوته

در آغاز به  ،یابیدر بازار ینیب.کوتهمطرح شد یابیبازار ینیبعنوان کوتهبا  1توسط لویتبار  نینخست، ینیباصطالح کوته

 یشد. حوزه حسابداریم فیتجارت تعر یفرع یهاتیتوجه به فعال تیمحدود ایشرکت  یکوته نظر یصورت نوع

 یشرح ینیب(. کوته0222، 2یالورت) کرده است ینگر معرف گر،کوتهید انیب بهمدت و کوتاه یمال تیر ا فعال ینیبز،کوتهین

و  در انتخاب شنهادهایها و پنهیتوجه به گز یو مهم برا یجد یتیاست که محدود شیگرا ای یریشکل سوگ کیاز 

 یامدهایو پ ستنده یموقت مطلوب جینتا یدارا نانهیکوتاه ب یهاتی(. فعال0222، 2کنیدس و پکند )یم جادیا یریگمیتصم
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قوع در زمان و نانهیبکوتاه یامدهایپ حیقادر به درک صح هیسرما یبازارها رایشود؛ زیم انیبلندمدت نما آن در یمنف

 یشخص دگاهید نیآورد. ایم یمدت روکوتاه یمال یهاتیبه فعال یزمان یانتخاب استراتژ لیبه دل نیبرکوتهی. مدستندین

شدن یرباناطالعات باعث ق یسازشفاف نیبکوته ریبه اعتقاد مد رای، زشودیماطالعات  یباعث کاهش سطح افشا تیریمد

در  نانهیبلحن خوش شود که به استفاده ازیباعث م رانیمد نانهیبرفتار کوته ب،یترت نیبد شود.یمدت ماهداف کوتاه

 یهاکنندگان از گزارشاستفاده اکادر تیریآورده و به مد یمدت روبه اهداف کوتاه دنیجهت رس در یمال یگزارشگر

 بپردازند. یحسابدار یحیتوض

 دارد. یمعنادار تأثیر یمال یگزارشگر نانهیبران بر لحن خوشیمد ینیوته بکسوم: هیفرض

 ثرا و تیریمد لیو تحل هیتجز یهادر بحث گزارش ییو خوانا یلحن منف یبه بررس (2120) 0ماوانیهار و نگیونیآ

 ییه به لحن و خوانارا با نگا یبده نهیشرکت و هز یمتن یافشا یاستراتژ نیمطالعه ارتباط ب نیا پرداختند. یبده نهیآن بر هز

باط مثبت ارت یبده نهیبا هز فیضع ییو سطح خوانا یآنها نشان داد هر دو لحن منف یهاافتهیو  یرا بررس یمال یهاگزارش

رعامل بر لحن گزارش ساالنه یمد ازحدشینان بیاطم تأثیر یبه بررس یدر پژوهش (2102) 2تیشفاهمچنین دارند. 

 از شینان بیاطم یران عامل دارایج پژوهش نشان داد مدیپرداختند. نتا 2102تا  0223 یدر بازه زمان ییایکآمر یهاشرکت

به  (2102) 3ارانکبوچ هولز و همدر این ارتباط  کنند.یساالنه استفاده م یهادر گزارش یا منفینانه یمتر از لحن بدبک حد

 2102تا  0222 یدر بازه زمان ییایکآمر یهاشرکت یرعادیغ نانهیبرعامل و لحن خوشیمد یفتگین خودشیرابطه ب یبررس

 دارد ینادارارتباط مثبت و مع یادرعیغ نانهیبرعامل با لحن خوشیمد یفتگیها نشان داد خودشج پژوهش آنیپرداختند. نتا

: نقش یمال یگزارشگر نانهیبو لحن خوش رانیمد یفتگیخودش نیرابطه ب یبه بررس (0411) و همکاران اکبرلو نیز، و

 یگزارشگر نانهیببر لحن خوش رانیمد یفتگیخودش دهد،یحاصل از پژوهش نشان م جیسود پرداختند. نتا تیریمد یلیتعد

به چشم  نانه،یبخوش نبا لح افتهی میتنظ یمال یهابه گزارش فتهیخودش رانیمد یدارد. به عبارت یمثبت و معنادار تأثیر یمال

 (0322) مکارانو ه ییرضا. کنندیخودشان نگاه م یارتقاء شخص یخود برا ریناپذیریس یهافرونشاندن اشت یبرا یفرصت

 یرا بررس یلوژویسم یشناسه نشانهیبر اساس نظر یمال یارشگرنانه گزیبت لحن خوشیدر تقو یون رفتاریناسینقش ال

 یهاشرکت یالم ینانه گزارشگریببر لحن خوش یدر حسابرسان داخل یون رفتاریناسیج پژوهش نشان داد، الیکردند. نتا

و لحن  رانیقدرت مد یبه بررس (0322اران )کو هم یریبهنم زارع دارد. یو معنادار مثبتتأثیربورس اوراق بهادار تهران 

ن سود با لحن اعال تیریو چرخش مد تیریمد ییتوانا اریبا مع رانیآزمون نشان داد قدرت مد جیاعالن سود پرداختند. نتا

 یبر لحن گزارشگر یتکت شریمکحا تأثیر یبه بررس (0322) ارانکو هم میرکپور دارد. یرابطه مثبت و معنادار رانیمد

 یدر گزارشگر نانهیباشد، لحن بدب تریقو یشرکت تیهر چقدر حاکم دهد،یحاصل از پژوهش نشان م جیپرداختند. نتا یمال

 قیکه از طر شودیم یرانیمد یطلباز فرصت یریموجب جلوگ تر،یقو یشرکت تیحاکم یخواهد بود. به عبارت شتریب یمال

 یرفتار هاییهسو تأثیر یبه بررس (0322) ارانکو هم یفراهان یدریح .پردازندیکنندگان مادراک استفاده تیریلحن، به مد

مثبت و  تأثیر یفتگیو خودش یاطمینانبیشحاصل از پژوهش نشان داد که  هاییافتهپرداختند.  یمال یبر درماندگ تیریمد

 دارد. یمال یبر درماندگ یمعنادار
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 روش پژوهش

، از نوع تحلیل محتوای ها(نوع داده ایاجرا ) ندآیاز منظر فری، اجرا، از نوع کاربرد جهیروش پژوهش حاضراز منظر نت

حلیل محتوا تشود. می اکتفا خاصی جمالت یا کلمات شمارش و متن ظاهر به بیشتر کمی، محتوای تحلیل در .کمی است

 درکالم، رفتهگلحن بکار نحوه ادای کلمات، فیلم، تصاویر، ها،ها، مصاحبهعبارت است از تحلیل گفتار، نوشتار، سخنرانی

 هایصورت ، ازاههیفرض آزمون یبرا ازیموردن یهاداده(. 0321دیلمی، دیانتی )اینها  های سیاسی و نظیراعالمیه ها،خطابه

 زارافنرم در هاداده سازیآماده از پسو  ستخراجا کدال سایتآورد نوین و افزار رهنرم در هاشرکت شده حسابرسی مالی

 ه است.شد انجامeviews8  هایافزارنرم از استفاده با وهشپژ هایهیفرض آزمون و هامدل برآورد و لیتحل و هی، تجزاکسل

 جامعه و نمونه پژوهش

. است 0322تا  0321 یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانیپذ یهاشرکتن پژوهش، یا یآمارجامعه 

 برخوردار باشد: ریز طیو شرا هایژگیاز و یستیبا ینمونه آمار

 رند.یگیقرار نم ین پژوهش مورد بررسیدر ا یمال نیها و مؤسسات تأمکمه، بانی، بیگذارهیسرما یهاشرکت( الف

 ر نداده باشند.ییخود را تغ یسال مال 0322 یال 0321 یدوره زمان یبرا هاشرکت( ب

 سهیمقاقابل گریکدیمختلف با  یهاشرکت یحسابدار یهااسفند باشد تا داده 22به  یمنته هاشرکت ی( سال مالج

 شوند.

 ره در دسترس باشد. یمد ئتیه یهاشرکت، خصوصاً گزارش ازیاطالعات موردن هی( کلد
 ی نمونههاشرکتمراحل و نحوه انتخاب داده . 1جدول 

 تعداد شرکت شرح

 410  0322ی عضو بورس اوراق بهادار در پایان سال هاشرکتتعداد کل 

  25 یمال نیتأم مؤسساتو  یهای مالیگرها و واسطهکمه، بانی، بیگذارهیی سرماهاشرکت

  22 اند( تغییر سال مالی داده0322-0321مورد بررسی )یی که در طی دوره هاشرکت

  021 ان اسفند ماه نیست.یبه پا یها منتهآن ییی که سال مالهاشرکت

  15 بصورت کامل وجود نداشته است.یی که اطالعات آنها هاشرکت

 (352)  که حذف شدند ییهاشرکتتعداد کل 

 005  ی عضو نمونههاشرکتتعداد 

جهت آزمون پژوهش  یعنوان نمونه آماربه شرکت(-سال0051) شرکت 005تعداد  ادشده،ی طیاز اعمال شرا پس

 انتخاب شدند.

 گیری آنهامتغیرهای پژوهش و نحوه اندازه

 گزارش از حاضر پژوهش بینانه گزارشگری مالی است. درمتغیر وابسته در این پژوهش، لحن خوشوابسته:  متغیر

 شده ادهاستف سهامداران با مدیریت ارتباطی مجرای عنوان به شرکت عمومی وضع و فعالیت درباره مدیره هیئت ساالنه

 فعالیت دیره دربارهم هیئتهای ساالنه  در گزارش بدبینانه و بینانهخوش لحن ابزار از استفاده نیازمند ما تحلیل و است. تجزیه

 و پله شده ایجاد واژگان فهرست از منفی و مثبت لغات تعیین جهت پژوهش این در. است شرکت عمومی وضع و

 دربازار فعال یهاشرکت مدیره هیئت فعالیت هایگزارش از واژگان این که چرا است؛ گردیده استفاده (0322) همکاران
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 به .است نظرگرفته در را کلمه اشکال تمامی و شده تهیه بومی کلمات و هاواژه پایه بر و گردیده اقتباس ایران سرمایه

 کل و انهبین خوش بدبینانه، هایواژه شمارش تعداد با و نموده مدیره هیئت ساالنه هایگزارش مطالعه به اقدام منظور همین

 بر هجداگان طوربه را گزارش هر در بینانهخوش و بدبینانه هایواژه تعداد سپس. شده است استخراج گزارش هر هایواژه

 و داویس ،(2101) 0همکاران و فلدمن روش طبق. آمده است بدست هایینسبت و نموده تقسیم هاواژه کل تعداد

 یشترب ها،واژه کل تعداد بر خوش بینانه هایواژه نسبت چقدرهر حسابداری، توضیحی هایگزارش در (2102) 2تاماسوییت

 . برعکس و بود خواهد بینانهخوش گزارش، لحن باشد هاواژه کل بر بدبینانه هایواژه نسبت از

= لحن
واژه مثبتهای −  واژه های منفی

مجموع واژه مثبتهای ومنفی
 

ی و اطمینانیشببینی، های رفتاری مدیران به عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده که شامل خوشسویه مستقل: متغیر

 .استبینی کوته

گذاری بیش ازحد و رشد بیش ازحد دوعامل سرمایهمجموع ارقام اختصاص یافته به هریک ازازطریق  خوش بینی:

 آید:بدست می

 (2102) 3شراند و زچمنمطالعه به پیروی از  هاداراییبیش از حد در  گذاریسرمایه :حد از بیش گذاریسرمایهالف. 

 :شودمیشرح ذیل محاسبه ت و بهصنع-ها بر رشد فروش بر مبنای سالرشد داراییمدل رگرسیونی  هایباقیماندهاز 

(0) 𝐴𝐺𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

: 𝑆𝐺𝑖𝑡 یان دوره مالیرشد فروش در پا t ت کشر یبراi ؛: 𝐴𝐺𝑖𝑡 یان دوره مالیدر پا هاییدارا رشد t ت کشر یبراi؛ 

: 𝜀𝑖𝑡 یان دوره مالیدر پارگرسیونی  هاییماندهباق t ت کشر یبراi  گذاری بیانگر سرمایه هایماندهباقکه مقدار مثبت این

نحوه  ست.ا هاصفرییداراکمتر از حد در  گذارییهسرمابیانگر  هایماندهباقو مقدار منفی این یک  هاییدارابیش از حد در 

 به شرح رابطه زیر است: هاییدارامحاسبه رشد فروش و رشد 

(2) 𝑆𝐺𝑖𝑡 = (𝑆𝑖𝑡 − 𝑆𝑖𝑡−1)/𝑆𝑖𝑡−1                                                                                                              
𝐴𝐺𝑖𝑡 = (𝑇𝐴𝑖𝑡 − 𝑇𝐴𝑖𝑡−1)/𝑇𝐴𝑖𝑡−1 

نیکبخت ، و (0323برجویی )، (2102) شراند و زچمنمطالعات به پیروی از  ب. رشد بیش از حد: برای محاسبه این معیار

از تفاوت رشد واقعی با رشد قابل تحمل شرکت استفاده شده است. رشد واقعی، همان رشد فروش  (0322) همکارانو 

یرات ساالنه . رشد قابل تحمل نیز از تغیآیدیم دستبهوش ساالنه شرکت نسبت به فروش سال قبل است که از تغییر در فر

 از رشد قابل تحمل باشد، نشان دهنده خوش تربزرگ. درنتیجه، اگر رشد واقعی آیدیم دستبهحقوق مالکانه ارزش بازار

 .خواهدبود )صفر( )یک( و در غیر اینصورت بینی است

ت محاسبه های ثابای داراییهای سرمایهطریق دوعامل نسبت بدهی به حقوق مالکانه و نسبت هزینه از: یاطمینانبیش

 شود.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Feldman 
2 Davis,Tama--Sweet 

3 Schrand,Zechman 
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این نسبت برابر است با بدهی بلندمدت تقسیم بر ارزش بازار شرکت. حالتی که  الف. نسبت بدهی به حقوق مالکانه:

 عت باشد، نشان دهنده اطمینان بیش از حد است.تر از میانه نسبت صننسبت بدهی به حقوق مالکانه شرکت بزرگ

 های ثابت:ای داراییهای سرمایهب. نسبت هزینه

 های ثابت ابتدای دوره(+ استهالک انباشته{دارایی –های ثابت پایان دوره ها در ابتدای دوره /})داراییجمع دارایی

ی مدیر باشد، نشان دهنده اطمینان بیش از حد براتر از میانه نسبت صنعت حالتی که نسبت مذکور برای شرکت بزرگ

 است.

در  استفاده شد. (0222) 0سیائو اندرسون وپژوهش  یهابینی مدیر از مدلمقدار کوته یگیراندازه یبرا: بینیکوته

که به طور همزمان بازدهی بیش از حد مورد انتظار و هزینه بازار یابی و تحقیق و توسعه کمتر از  یهاشرکتپژوهش آنها 

ی وتعیین شناسای یبینانه خواهند بود. براکنند، به احتمال زیاد مشمول ویژگی مدیریت کوتهحد طبیعی را گزارش می

هر  یها، هزینه بازار یابی و هزینه تحقیق و توسعه را براییبین ابتدا الزم است سطح مورد اننظار بازده داراکوته یهاشرکت

 شود: یبرآورد م زیر یهاشرکت در هر دوره زمانی با مدل

(3) ROAi,t = β0 + β1ROAi,t−1+ ε 
 

(4) Mktgi,t = β0 + β1Mktgi,t−1+ε 
 

(5) R&Di,t = β0 + β1R&Di,t−1+ε 

 :ه در آنک

i,tROA ؛هایی: بازده دارا i,tMktg :؛یابینه بازاریهز i,tR&D : یبرآورد مقادیر محاسبه از پس.ق و توسعهینه تحقیهز 

 از حاصل شده بینیپیش مقادیر فوق، یهامدل از استفاده توسعه با و تحقیق هزینه و بازاریابی هزینه ها،دارایی بازده

شرح  به گروه چهار در مدل سه این شده بینیپیش یهایخطا به توجه با سپس شوند.یمحاسبه م واقعی مقادیر با مدل

 رند:یگیم قرار ریجدول ز در مندرج
 شده ینیبشیپ یهایخطا. 2جدول 

 4گروه  3گروه  2گروه  0گروه 

 بینی شده بابازده دارایی پیش اختالف

 )مثبت( واقعی

بینی دارایی پیش بازده اختالف

 مثبت( واقعی) با شده

 شده ینیبشیپدارایی  بازده اختالف

 )مثبت( واقعی با

 ینیبشیپ بازده دارایی اختالف

 منفی() واقعی با شده

توسعه  و بازاریابی وتحقیق ینههزاختالف 

 )منفی( واقعی شده با بینیپیش

 یهاهزینه یکی از اختالف فقط

 )منفی( توسعه و بازاریابی یا تحقیق

 و وتحقیق بازاریابی ینههز اختالف

 (واقعی)مثبت با شده ینیبشیپ توسعه
--- 

 (0222) ائویاندرسون وسع: بمن

د. ش بینانه در نظر گرفته خواهدمدیریت کوته یدارا یهاشرکتبه عنوان  0فوق، گروه  یهاگروه یپس از طبقه بند

عملکرد مالی مثبت و هزینه بازاریابی و تحقیق و توسعه آنها کاهش یافته است. بدین  یاین گروه دارا یهاشرکتزیرا، 

در طبقه یک قرار  یهاشرکت( است. اگر 1و  0) یبینانه به صورت مجازمتغیر کوته یگیرترتیب، در این پژوهش اندازه

 ت.در نظر گرفته شده اس 1کنند در غیر این صورت عدد را اختیار می 0گرفتند عدد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Anderson,Hsiao 
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 متغیرهای کنترلی

 که رودمی انتظار و داشته تریپیچیده و گسترده عملیات معموالً بزرگ یهاشرکت (:i,tLogA)اندازه شرکت 

ی بزرگ بیشتر از لحن هاشرکتلذا  نمایند. ارائه هاشرکتسایر با مقایسه در تریطوالنی و پیچیده مالی هایگزارش

های لگاریتم طبیعی کل دارایی طریقازاندازه شرکت  .(2101 ،0هاسان) کنندمیبدبینانه در گزارشگری مالی استفاده 

 (.0321 ،حشمتبادآور نهندی و ) آیدشرکت بدست می

 عملکرد به مربوط اطالعات دارند تمایل مدیران (2102) 2ویس و تاماسوییتیدطبق مطالعه  (:i,tMBV)های رشد فرصت

 به ندنیازم که باال رشد با یهاشرکت برای الذکرفوق مالحظات. دهند ارائه ساالنه گزارش از پیش را شرکت مطلوب

 داشت،لذا خواهندن بدبینانه یا نامطلوب اطالعات افشای به تمایلی بنابراین و است مشهودتر هستند، رشد پتانسیل تقویت

ش بازار حقوق نسبت ارزکنند.که ازطریق بینانه در گزارشگری مالی استفاده میاز لحن خوش عمدتاًی با رشد باال هاشرکت

 (.2115 ،3و همکاران هاو) شودیممحاسبه صاحبان سهام به ارزش دفتری 

 گزارشگری لحن احتماالً بیشتر، قدمتبا یهاشرکت که رودمی انتظار شرکت سن با رابطه در (:i,tAGE)سن شرکت 

از طریق سال آخری که شرکت در دوره پژوهش در بورس  .(2101 ،4همکاران و لو) داشت خواهند تریگرایانه واقع

 حضور داشته منهای سال ورود شرکت به بورس.

 گیری خواهدشد: ر اندازهیکه همان بازده ساالنه سهام است که طبق مدل ز (:i,tR) بازده سهام

(2) 𝑅𝐸𝑇i,t =
[Pt(1 + α + β) − (Pt−1 + Cα) + DPS]

Pt−1 + Cα
 

 که در آن:

tP: ؛قیمت پایان سال سهم α: ؛درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات β:  درصد افزایش سرمایه از محل

سود نقدی  :DPS؛ قیمت ابتدای سال سهم :tP-1؛ ریالی( 0111 معموالًمبلغ پذیره نویسی سهام ) :C ؛و سود سهمی هااندوخته

  هر سهم.
 یهاهیبه منظور آزمون فرض (2102) ارانکو هم 2هولز بوچ و (2102) 5تیشفا یهااز پژوهش یرویبا پ نهایت در

  راستفاده شد:یز یهاپژوهش، از مدل

(1) OPT-Toneit=α0 + 𝛼1𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑚𝑖,𝑡+ α2Returnit + α3Sizeit + α4BTMit + α5Ageit +Industry +Year +εit 
 

(2) OPT-Toneit=α0 +  α1𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛 𝑖,𝑡 + α2Returnit + α3Sizeit + α4BTMit + α5Ageit +Industry +Year +εit 
 

(2) OPT-Toneit=α0 + α1𝑀𝑦𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖,𝑡+ α2Returnit + α3Sizeit + α4BTMit + α5Ageit +Industry +Year +εit 

 که در آن:

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑚𝑖,𝑡: ت؛ یریمد ینیخوش ب𝑂𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛 𝑖,𝑡: ت؛ یریمد یاطمینانبیش𝑀𝑦𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑖,𝑡 :ت؛ یریمد ینیوته بک

lnAi,t: شرکت؛  اندازهMBVi,t: رشد؛  هایفرصتAGEi,t: شرکت؛  سنRi,t: بازده سهام 
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2 Davis,Tama-Sweet 
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4 Lo 
5 Shafayat 
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 پژوهش نتایج
 آمارتوصیفی

متغیر ربوط به ( منهیو کم نهیشیب ار،یانحراف مع ن،یانگیفاصله م ژهی)به و یفیاعداد آمار توص سهیبا مقا 3طبق جدول 

دارای اطمینان بیش از  مد نظر یهاشرکتمدیران  کمتر از نیمی از شودیمشاهده م ،(222/1)میانگین  از حد شیب نانیاطم

بیانگر آن است که در حدود نیمی از  111/0ی با میانگین نیبخوشحد در تصمیمات خود هستند. در این بین، شاخص 

ن هستند. از بیبینی شده و برآوردها خوشهای آتی، به نتایج پیشهای خود به ویژه برنامهگیریمدیران در هنگام تصمیم

درصد از مدیران، دچار سویه  45بازگوکننده آن است که در حدود  454/1بینی مدیران با میانگین خص کوتهسویی، شا

نمونه آن است که در  انگری( است و ب422/1برابر با ) بینانه گزارشگری مالیلحن خوش ریمتغ نیانگیمنگری هستند. کوته

ل واژگان بینانه به کبهادار نسبت استفاده از واژگان خوش ی پذیرفته شده در بورس اوراقهاشرکتمورد بررسی بر روی 

دد بینانه عنه لحن خوشیشی. آمار توصیفی مربوط به باست 41%طور میانگین حدود های هیئت مدیره بهدر گزارش فعالیت

چ عنوان یبه ه ورده کبینانه استفاده انگر آن است که در نمونه مورد بررسی گزارشی بوده که فقط از واژگان خوشی( ب0)

 ار نرفته است.کنانه بیواژه بدب
 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص هایآماره.3جدول 

 آماره                                

 ریمتغ
 کمینه بیشینه انحراف معیار میانه میانگین

 121/1 111/0 422/1 502/1 1/ 422 لحن

 111/1 111/2 122/1 111/0 111/0 بینی مدیریتخوش

 111/1 111/2 240/1 111/0 222/1 اطمینان بیش از حد

 111/1 111/0 412/1 111/1 454/1 بینی مدیریتکوته

 -101/1 111/2 243/1 012/1 223/1 بازده شرکت

 032/00 202/21 123/0 221/04 202/05 اندازه شرکت

 -243/0 030/4 224/1 525/1 525/1 نسبت رشد

 312/2 214/4 420/1 121/3 204/3 عمر شرکت

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 های پژوهشآزمون فرضیه

 1 فرعی -آزمون فرضیه اصلی اول

 یعنادارم تأثیر یمال یبینانه گزارشگرگذاری بیش ازحد( بر لحن خوش)سرمایه رانیمد ینیب: خوش0 فرضیه فرعی

 دارد.

)حداکثر  LRارائه شده است. با توجه به مقدار آماره  0فرعی -نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول 4 جدولدر 

است، بیانگر معنادار بودن الگو  222/22، که برابر با هاشرکت، در سطح کلیه 3 جدوللگاریتم تابع راستنمایی( مندرج در 

در سطح کلیه  3 جدولشده در لمشو( ارائه -)هاسمر H-Lاین، با توجه به مقدار آماره  بر درصد است. افزون 22در سطح 

 گذاری بیش از حد( الگوسرمایه -بینی مدیریتتوان گفت متغیر مستقل )خوشاست، می 152/2که برابر با  هاشرکت

است؛ بنابراین، با  222/1برابر با  فادنمک  R بینانه( را دارا است. مقدارمتغیر وابسته )لحن خوش دهندگییحتوضقدرت 
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بینی وسیله متغیرهای مستقل )خوشبینانه( را بهدرصد از تغییرات متغیر وابسته )لحن خوش 2/22 توانیمتوجه به این مقدار 

کرد.  بینییشپگذاری بیش از حد( و کنترلی )بازده شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت( سرمایه -مدیریت

درصد احتمال برابری متغیر وابسته با  02/25بینی مدل است؛ با بیان دهنده درصد صحت پیشکه نشان PE، آماره چنینهم

ر نتیجه، دبینی مدل است. درصد برابری امید ریاضی مشاهدات با مقدار صفر و یک، بیانگر صحت پیش 12/55عدد یک و 

 رانیمد ینیخوش ب آن است که دهندهنشانبینی مدیریت ش، سطح معناداری مربوط به متغیر شاخص اول خو3 جدولطبق 

رائب الگو، به عبارتی، با توجه به ض دارد. یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگرحد( بر لحن خوش گذاری بیش از)سرمایه

به ) گذاری بیش از حد به سمت اعداد مثبت حرکت نمایدسرمایه -بینی مدیریتبه هر اندازه که شیب شاخص خوش

 رانیمد وهش،براساس نتایج فرضیه اول پژ رود به میزان لحن خوشبینانه مدیران افزوده شود.عبارتی بزرگتر شود(؛ انتظار می

لذا  ،دپردازنمی یکمتر یاطالعات تیشفافبه شرکت دارند  یکه نسبت به مسائل آت یدیباورها و عقا لیبه دل نیبخوش

ه استفاده بینانی، بیشتر از لحن خوشمنف عیعوامل مثبت در مواجهه با وقا یتمرکزکردن بر رو یبرا نیبخوش مدیران

 کنند.می

 1فرعی-خالصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول .4جدول 

 متغیر وابسته: لحن خوشبینانه

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرائب متغیر

 112/1 022/3 121/1 204/1 د(ح گذاری بیش ازبینی مدیریت )سرمایهخوش

 115/1 113/2 105/1 140/1 بازده شرکت

 110/1 022/3 120/1 024/1 اندازه شرکت

 041/1 442/0 020/1 015/1 نسبت رشد

 222/1 424/1 203/1 013/1 عمر شرکت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی سال

 122/1 204/0 222/0 -201/2 ثابتمقدار 

R آماره  مک فادنL-H  سطح معناداریH-L  آمارهLR  سطح معناداریLR 

222/1 152/2 242/1 222/22 111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] 
 

PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 
02/25 12/55 

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 2 فرعی -آزمون فرضیه اصلی اول

 .رددا یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگر)رشد بیش ازحد( بر لحن خوش رانیمد ینیب: خوش2 فرضیه فرعی

)حداکثر  LRفرعی دوم ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره -نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 5 جدولدر 

است، بیانگر معنادار بودن الگو  115/20، که برابر با هاشرکت، در سطح کلیه 4 جدوللگاریتم تابع راستنمایی( مندرج در 

در سطح کلیه  4 جدوللمشو( ارائه شده در  -)هاسمر H-L، با توجه به مقدار آماره ینبراافزوندرصد است.  22در سطح 

رشد بیش از حد( الگو قدرت  -بینی مدیریتتوان گفت متغیر مستقل )خوشاست، می 440/4که برابر با  هاشرکت

است؛ بنابراین، با توجه به  253/1برابر با  فادنمک  R بینانه( را دارا است. مقدارمتغیر وابسته )لحن خوش دهندگییحتوض
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 -بینی مدیریتوسیله متغیرهای مستقل )خوشبینانه( را بهدرصد از تغییرات متغیر وابسته )لحن خوش 3/25 توانیماین مقدار 

 PEن، آماره چنیبینی کرد. همه شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت( پیشرشد بیش از حد( و کنترلی )بازد

 31/21درصد احتمال برابری متغیر وابسته با عدد یک و  51/22بینی مدل است؛ با بیان دهنده درصد صحت پیشکه نشان

، 4 جدول در نتیجه، طبق بینی مدل است.درصد برابری امید ریاضی مشاهدات با مقدار صفر و یک، بیانگر صحت پیش

د بیش )رش رانیمد ینیآن است که خوش ب دهندهنشانبینی مدیریت سطح معناداری مربوط به متغیر شاخص دوم خوش

یب به عبارتی، با توجه به ضرائب الگو، به هر اندازه که ش دارد. یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگرازحد( بر لحن خوش

رود رشد بیش از حد به سمت اعداد مثبت حرکت نماید )به عبارتی بزرگتر شود(؛ انتظار می -بینی مدیریتشاخص خوش

 بینانه مدیران افزوده شود.به میزان لحن خوش

 دوم یفرع-خالصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول .1 جدول

 متغیر وابسته: لحن خوشبینانه

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرائب متغیر

 142/1** -211/0 120/1 052/1 بینی مدیریت )رشد بیش از حد(خوش

 124/1** -221/2 142/1 -015/1 بازده شرکت

 142/1** 225/0 032/1 221/1 اندازه شرکت

 211/1 222/0 023/1 241/1 نسبت رشد

 242/1 -452/1 154/1 -124/1 عمر شرکت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت

 در نظر گرفته شده است ساختگی سالمتغیر 

 413/1 101/1 015/1 115/1 مقدار ثابت

R آماره  مک فادنL-H  سطح معناداریH-L  آمارهLR  سطح معناداریLR 

253/1 440/4 100/1 115/20 111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] 
 

PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 
51/22 31/21 

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 1فرعی-آزمون فرضیه اصلی دوم

 تأثیر یالم یبینانه گزارشگر)نسبت بدهی به حقوق مالکانه( بر لحن خوش : اطمینان بیش ازحد مدیران0فرضیه فرعی

 دارد. یمعنادار

)حداکثر  LRفرعی اول ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره  -نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 2 جدولدر 

است، بیانگر معنادار بودن الگو  224/021، که برابر با هاشرکت، در سطح کلیه 5 جدوللگاریتم تابع راستنمایی( مندرج در 

در سطح کلیه  5 جدوللمشو( ارائه شده در  -)هاسمر H-L، با توجه به مقدار آماره ینبراافزوندرصد است.  22در سطح 

و نسبت بدهی به حقوق مالکانه( الگ -توان گفت متغیر مستقل )اطمینان بیش از حد، میاست 222/4که برابر با  هاشرکت

است؛ بنابراین، با  241/1برابر با  فادنمک  R بینانه( را دارا است. مقدارمتغیر وابسته )لحن خوش دهندگییحتوضقدرت 

ان بیش وسیله متغیرهای مستقل )اطمینبینانه( را بهدرصد از تغییرات متغیر وابسته )لحن خوش 24 توانیمتوجه به این مقدار 

کرد.  بینییشپنسبت بدهی به حقوق مالکانه( و کنترلی )بازده شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت(  -از حد
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با درصد احتمال برابری متغیر وابسته  21/21بینی مدل است؛ با بیان دهنده درصد صحت پیشکه نشان PEچنین، آماره هم

ر نتیجه، دبینی مدل است. درصد برابری امید ریاضی مشاهدات با مقدار صفر و یک، بیانگر صحت پیش 21/52عدد یک و 

زحد اطمینان بیش ا آن است که دهندهنشانسطح معناداری مربوط به متغیر شاخص اول اطمینان بیش از حد  5 جدولطبق 

، با توجه به به عبارتی دارد. یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگردهی به حقوق مالکانه( بر لحن خوش)نسبت ب مدیران

ثبت به سمت اعداد م -نسبت بدهی به حقوق مالکانه -ضرائب الگو، به هر اندازه که شیب شاخص اطمینان بیش از حد

ایج فرضیه اصلی طبق نت .بینانه مدیران افزوده شودرود به میزان لحن خوشحرکت نماید )به عبارتی بزرگتر شود(؛ انتظار می

 یهگمرا یلحن مثبت برا یریبرخوردار است، راهبرد به کارگ اطمینانبیش رانیکه شرکت از مد یهنگام دوم،

به استفاده  یشتریب لیتما هاشرکتدر  اطمینانبیش رانیمد لذا ،شودیاستفاده م شتریاخبار بد ب یسازپنهان ایگذاران هیسرما

 .دارند هاشرکت رانیمد رینسبت به سا یحیتوض یهامثبت در گزارش یهااز واژه
 1 فرعی -دومخالصه نتایج آزمون فرضیه اصلی  .1جدول 

 متغیر وابسته: لحن خوشبینانه

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرائب متغیر

 123/1 211/2 102/1 143/1 اطمینان بیش از حد )نسبت بدهی به حقوق مالکانه(

 105/1 434/2 210/1 422/1 بازده شرکت

 132/1 035/2 324/1 202/1 اندازه شرکت

 145/1 222/0 052/1 313/1 نسبت رشد

 522/1 531/1 222/1 020/1 عمر شرکت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی سال

 211/1 252/0 542/0 250/0 مقدار ثابت

R آماره  مک فادنL-H  سطح معناداریH-L  آمارهLR  سطح معناداریLR 

241/1 222/4 110/1 224/021 111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] 
 

PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 
21/21 21/52 

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 2 فرعی -آزمون فرضیه اصلی دوم

بینانه های ثابت( بر لحن خوشای داراییهای سرمایه)نسبت هزینه مدیران: اطمینان بیش ازحد 2 فرضیه فرعی

 دارد. یمعنادار تأثیر یمال یگزارشگر

)حداکثر لگاریتم  LRفرعی دوم ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره -نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 1 جدولدر 

است، بیانگر معنادار بودن الگو در سطح  210/22، که برابر با هاشرکت، در سطح کلیه 2 جدولتابع راستنمایی( مندرج در 

 هاشرکتدر سطح کلیه  2 جدوللمشو( ارائه شده در -)هاسمر H-L، با توجه به مقدار آماره ینبراافزوندرصد است.  22

ثابت(  هایای داراییایههای سرمنسبت هزینه -توان گفت متغیر مستقل )اطمینان بیش از حداست، می 502/4که برابر با 

است؛ بنابراین،  204/1برابر با  فادنمک  R متغیر وابسته )لحن خوشبینانه( را دارا است. مقدار دهندگییحتوضالگو قدرت 

یش از وسیله متغیرهای مستقل )اطمینان ببینانه( را بهاز تغییرات متغیر وابسته )لحن خوش 20% توانیمبا توجه به این مقدار 
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های ثابت( و کنترلی )بازده شرکت، اندازه شرکت، نسبت رشد، عمر شرکت( ای داراییهای سرمایهنسبت هزینه -حد

درصد احتمال برابری  25/24بینی مدل است؛ با بیان دهنده درصد صحت پیشکه نشان PEچنین، آماره کرد. هم بینییشپ

نی مدل بیدرصد برابری امید ریاضی مشاهدات با مقدار صفر و یک، بیانگر صحت پیش 25/51متغیر وابسته با عدد یک و 

آن است که  دهندهنشانز حد ، سطح معناداری مربوط به متغیر شاخص دوم اطمینان بیش ا2 جدولدر نتیجه، طبق است. 

 تأثیر یمال یبینانه گزارشگرهای ثابت( بر لحن خوشدارایی اییهسرما هایینههز)نسبت  اطمینان بیش ازحد مدیران

های هزینه نسبت -دارد. به عبارتی، با توجه به ضرائب الگو، به هر اندازه که شیب شاخص اطمینان بیش از حد یمعنادار

ان لحن رود به میزهای ثابت به سمت اعداد مثبت حرکت نماید )به عبارتی بزرگتر شود(؛ انتظار میداراییای سرمایه

 .بینانه مدیران افزوده شودخوش
 2 یفرع-اصلی دومخالصه نتایج آزمون فرضیه  .7جدول 

 متغیر وابسته: لحن خوشبینانه

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرائب متغیر

 142/1 224/0 250/4 421/2 های ثابت(ای داراییهای سرمایهاطمینان بیش از حد )نسبت هزینه

 113/1 233/2 231/1 451/2 بازده شرکت

 451/1 142/1 100/1 112/1 اندازه شرکت

 114/1 222/2 122/0 214/2 نسبت رشد

 302/1 113/0 123/1 124/1 عمر شرکت

 گرفته شده استدر نظر  متغیر ساختگی صنعت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی سال

 210/1 -250/1 412/0 -310/1 مقدار ثابت

R آماره  مک فادنL-H 
-Hسطح معناداری 

L 
سطح معناداری  LRآماره 

LR 

204/1 502/4 222/1 210/22 111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] 
 

PE [E(Dep=0), 

E(Dep=1)] 
25/24 25/51 

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 آزمون فرضیه سوم

 دارد. یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگرران بر لحن خوشیمد ینیبوتهک :سومفرضیه 

)حداکثر لگاریتم تابع  LRنتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره  2 جدولدر 

 22است، بیانگر معنادار بودن الگو در سطح  222/22، که برابر با هاشرکت، در سطح کلیه 1 جدولراستنمایی( مندرج در 

که  هاشرکتدر سطح کلیه  1 جدوللمشو( ارائه شده در  -)هاسمر  H-L، با توجه به مقدار آماره ینبراافزوندرصد است. 

ابسته )لحن متغیر و دهندگییحتوضبینی مدیریت( الگو قدرت توان گفت متغیر مستقل )کوتهاست، می 152/2برابر با 

درصد از  2/22 توانیماست؛ بنابراین، با توجه به این مقدار  222/1برابر با  فادنمک  R بینانه( را دارا است. مقدارخوش

ازده شرکت، اندازه بینی مدیریت( و کنترلی )بوسیله متغیرهای مستقل )کوته( را بهتغییرات متغیر وابسته )لحن خوشبینانه

بینی مدل است؛ دهنده درصد صحت پیشکه نشان PEچنین، آماره کرد. هم بینییشپشرکت، نسبت رشد، عمر شرکت( 
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درصد برابری امید ریاضی مشاهدات با مقدار صفر  12/55درصد احتمال برابری متغیر وابسته با عدد یک و  02/25با بیان 

بینی ، سطح معناداری مربوط به متغیر شاخص کوته1 جدولدر نتیجه، طبق بینی مدل است. و یک، بیانگر صحت پیش

 دارد.ن یمعنادار تأثیر یمال یبینانه گزارشگرران بر لحن خوشیمد ینیوته بکآن است که  دهندهنشان مدیریت

 خالصه نتایج آزمون فرضیه چهارم.8جدول 

 متغیر وابسته: لحن خوشبینانه

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرائب متغیر

 14/1 221/2 142/1 015/1 بینی مدیریتکوته

 142/1 132/2 300/1 233/1 شرکتبازده 

 104/1 441/2 232/1 522/1 اندازه شرکت

 212/1 240/1 014/1 125/1 نسبت رشد

 324/1 211/1 020/1 051/1 عمر شرکت

  در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی صنعت

 در نظر گرفته شده است متغیر ساختگی سال

 234/1 -415/1 121/0 -421/1 مقدار ثابت

R آماره  مک فادنL-H  سطح معناداریH-L  آمارهLR  سطح معناداریLR 

202/1 522/1 411/1 234/23 111/1 

PE [P(Dep=1)<=C, P(Dep=1)>C] 
 

PE [E(Dep=0), E(Dep=1)] 
33/25 43/55 

 تحقیق یهاافتهیع: بمن

 پژوهش یشنهادهایپگیری و نتیجه

واند تیم یحیتوض یهادر گزارش رانیوجود دارد، لحن استفاده شده توسط مد یندگینما یهازهیکه انگ یهنگام

ط تواند توسیم یعاد ریاستفاده شود. لحن غ یاهداف اطالع رسان یو نه برا یداده و بصورت راهبرد بیخواننده را فر

دن کرگمراه جهیتو در ن یمال یهافهم گزارش ودبهب یبرا یابصورت فرصت طلبانه یرفتار هیسو یدارا رانیمد

ت به کار گرفته شرک فیکردن عملکرد ضعیمخف یبرا نانهیبقالب لحن خوش گذاران با استفاده از کلمات مثبت درهیسرما

از  یگرینبه دج ،یمال یگزارشگر نانهیببر لحن خوش رانیمد یرفتار یهاهیسو تأثیر یشود. پژوهش حاضر با هدف بررس

 .دیگرد یاصل هیسه فرض نیمنظور اقدام به تدو نیرا مورد توجه قرار داد و به هم رانیارائه شده توسط مد یفیاطالعات ک

 تأثیر یمال یگزارشگر نانهیببرلحن خوش رانیمد ینیباول پژوهش نشان داد، خوش یاصل یهفرضحاصل از  جینتا

الب لحن ق عملکرد شرکت در نانهیبخوش فینسبت به توص یخاص و لیبه تما ر،یخاص مد ینیبد. خوشدار یمعنادار

 تیافشرکت دارند به شف یکه نسبت به مسائل آت یدیباورها و عقا لیبه دل نیبخوش رانیاشاره دارد. مد نانهیبخوش

به استفاده  ،یمنف عیمواجهه با وقا رعوامل مثبت د یتمرکز کردن بر رو یبرا نیبپردازند. افراد خوشیم یکمتر یاطالعات

 .دارند تأکید یمال یگزارشگر نانهیباز واژگان مثبت در قالب لحن خوش

 تأثیر یمال یگزارشگر نانهیببرلحن خوش رانیمد یاطمینانبیشدوم پژوهش نشان داد،  یاصل یهفرضحاصل از  جینتا

 یگمراه یلحن مثبت برا یریبرخوردار است، راهبرد به کارگ اطمینانبیش رانیمدکه شرکت از  یدارد. هنگام یمعنادار
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 ارائهود، در خ یتیریبه منظور تحقق نگرش مد ور نیشود. از ایاستفاده م شتریاخبار بد ب یسازپنهان ایگذاران هیسرما

 گذارد.یاثر م یاطالعات و لحن گزارشگر تیفیبرخودار بوده که بر ک نانهیبخوش یریاطالعات از سوگ

 ندارد. یتأثیر یمال یگزارشگر نانهیببر لحن خوش تیریمد ینیبسوم پژوهش نشان داد،کوته هیفرض جهینت

ورد م زیرا ن یمال یهاخود، لحن گزارش یگذارهیسرما ماتیدر تصم شودیم شنهادیداران پو سهام گذارانهیبه سرما

ها زارشگ یدر خصوص محتوا یشتریب یهایبودن لحن گزارش، بررس نانهیبقرار دهند. در صورت مشاهده خوش لیتحل

ه باشند را هم مدنظر داشت رانیمد یرفتار یریسوگ یو از طرف داشته باشند رانیتوسط مد کادرا تیرینسبت به اعمال مد

شدن لحن  نانهیببوده باشند که منجر به خوش اطمینانبیش ای نیبخوش یرانیمد نظر، شرکت مد رانیمد نکهیکه احتمال ا

 اند.شده یمال یگزارشگر

 شینما یراب یحسابدار یخارج از اصول و مبان یهاتیمنجر به استفاده آنان از فعال رانیمد یرفتار یهاهیازآنجاکه سو

 گذارانهیمطلوب در بلندمدت، به سرما یعملکرد مال نیعدم ثبات ا لیو به دل شودیمدت ممطلوب در کوتاه یعملکرد مال

 شته باشند.دا یاژهیبلندمدت آن توجه و یسهام موردنظر به عملکرد مال دیخر یبرا یریگمیهنگام تصم شودیم شنهادیپ

 (2102) و همکاران 0گکوناست.  یاطیاخطار احت یاحرفهریگذاران غهیبه سرما یبخش یآگاه نهیزمدر  شنهادیپ کی

نند که گذاران حس ک هیشود سرمایسبب م یاطیرا مطرح کردندکه اخطار احت هینظر نیا یسازمتقاعد یتئور یبر مبنا

ها و زهینگا شبردیبا هدف پ یعنیباشد،  یسازمتقاعد کیتاکت کیشرکت ممکن است  یافشاها انتخاب لحن خاص در

 مورد استفاده قرار گرفته باشد. کیاستراتژ اتیو با ن رانیعالئق مد

 د،یجد نیاستانداردها و قوان نیدر تدو شودیم شنهادیپ یگذاران حسابدارگذار و استانداردقانون ینهادهابه  نیهمچن

 اراتیعمل و اخت یکه آزادیبطور .ندینما یبا واژگان مشخص طراح یحیتوض یهاگزارش نیتدو یبرا یمشخص چارچوب

استفاده  د بانتوانن  رانیمد نکهیرا ممنوع نموده تا ا یرعادیغ نانهیبمثبت درقالب لحن خوش واژگاندر استفاده از  تیریمد

 دهند. بیکنندگان را فرادراک، استفاده تیریقالب مد طلبانه دربطور فرصت نانهیخوش باز لحن

ساخت زبان و ) یشناسمختلف زبان یهابر گونه رانیمد یرفتار یهاهیسو تأثیرشود یم شنهادیپ یآت رانبه پژوهشگ

 قرار دهند. یصراحت زبان( را مورد بررس

 تقدیر و تشکر

 اجرای رد معنوی حمایت خاطر به تبریز واحد آزاد اسالمی دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت بدینوسیله از

 و تشکر جهت همکاری در این تحقیقپورکریم،  محمددکتر آقای همچنین از .شودمی سپاسگزاری حاضر پژوهش

 .شودمی قدردانی

 منابع
 نانهیبو لحن خوش رانیمد یفتگیخودش نیرابطه ب ی(. بررس0411) رسول حسن زاده، برادران و یمهد ،ییساروکال نژادیعلی؛ مهد ،ینالیز؛ الناز اکبرلو،

 .022-012(، 12)02 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب سود. تیریمد یلی: نقش تعدیمال یگزارشگر

 یحسابدارسهامداران.  یارزش برا جادیو ا رانیمد ییتوانا نیبر ارتباط ب یشرکت تیحاکم یوکارها (. اثر ساز0321حشمت، نسا ) و ونسی ،ینهند بادآور

 .23-012 (،32)0 ،تیریمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Kang 
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 ی ارشدنامه کارشناسپایانشده در بورس اوراق بهادار تهران. ی پذیرتههاشرکت(. اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود در 0323برجویی، آذر )

 دانشگاه شیراز. ،شیراز، گروه حسابداری

 دهیعالمت اهدیدگ دو بر مبتنی هاشرکت آتی عملکرد بر مدیرههیئت فعالیت هایگزارش لحن تأثیر (. بررسی0322امیری، هادی ) وپله، مولود، ایزدی نیا، ناصر 

 .0-23 ،(2)4 ،رفتاری و ارزشی حسابداری فصلنامه دومدیران.  طلبانهفرصت رفتار و

دو فصلنامه . یمال یبر لحن گزارشگر یتکت شریمکحا تأثیر(. 0322حسن ) ،یقالوند و ثالث، جمالیبحر ؛دیسع ،ییکنگرلوجبارزاده ؛محمد م،یپورکر

 .33-22 (،4)2، یو رفتار یارزش یحسابدار

(، 22)3 .یو حسابرس یحسابدار هاییبررس. یت و حق الزحمه حسابرسیریمد یاطمینانبیش (.0324مرفوع، محمد ) و القار، مسعود یحسن؛ ییحی ،گانهیحساس 

324-323. 

(، 3)00 ،یمال یحسابدار یهاپژوهش. یمال یدرماندگ بر تیریمد یرفتار هاییهسو تأثیر(. 0322) غالمرضا منصورفر، و فرزاد ور،یغ؛ هیمهد ،یفراهان یدریح

034-001. 

 هاییشرفتپ .یسود و عملکرد مال تیریبرمد رانیمد یفتگیخودش تأثیر (.0325) فرزاد ،یرازیش یگرام و اصغر یعل ،یسعدی دهقان؛ شکراله ،یخواجو

 .023-042(، 2)2 ،یحسابدار

 ،یلما یحسابدار یمطالعات تجربه گذاران با بازده سهام. یحد سرماش از ینان بی(. چارچوب رابطه رفتار اطم0322اهلل )ی، ولیقم یناد و نت، محسنیخوش ط

1(25 ،)22-53. 

 .نیتهران: انتشارات عدالت نو.  SPSSافزارهمراه با نرم یدر حسابدار یو کم یفیک قی(. روش تحق0321زهرا ) ،یلمید یانتید

 یناسه نشانه شیبر اساس نظر یمال ینانه گزارشگریت لحن خوشبیدر تقو یون رفتاریناسی(. نقش ال0322حسن ) ان،یولو  محمدرضا ،یعبدل؛ میمر ،ییرضا

 .0-20(، 22)00 ،تیریدر مد یمطالعات رفتار .یولوژیسم

 یحیتوض یهازبان در گزارش یو شناخت یقضاوت یردهایکرو تأثیر یابی(. ارز0320) اکبرینونهال نهر، علو  ومرام، هاشمیکن ؛دونی، فریرودپشت یرهنما

 .41-12 (،0)2 ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس. یحسابدار

 .رهیمد ئتیبر نقش نظارت ه تأکیدو لحن اعالن سود با  رانیقدرت مد. (0322، زهرا )ینیچگ کیجودو  ، زهرایسورشجان یدری، محمدجواد؛ حیریزارع بهنم

 .002-043(، 44)0، یمال یفصلنامه حسابدار

 ،یحسابدار هاییشرفتپ ک،یستماتیرسیو غ کیستماتیس سکیبر ر تیریاز حد مد شیب نانیاثر اطم یبررس (.0322) پگاهی، اگروهو  غالمرضا ،یریام یمانیسل

2(2 ،)024-22. 

های مدیران بر اطمینان بیش از حد و نگرش در انتخاب (. بررسی اثرگذاری قابلیت0322قوهستانی، سمانه )و  اصغرسعدی، علیدهقانی؛ بخت، محمدرضانیک

 .050-012 (،2)2، های حسابداریمجله پیشرفتراهبرد. 
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