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Subsequent to the failure of companies such as Global Crossings, 
the importance of ethical behavior has again resurfaced in the 
business community and society in general. Since the budgetary 
bias is known as an unethical problem and the result of managers' 
undesirable behaviors to achieving specific goals, the purpose of 
this research is to increase the insight in the field of budgetary bias 
in organizations. This research consists of a theoretical elaboration 
of a coherent framework for describing the managers' budgetary 
bias and investigating the impact of various factors on it. Therefore, 
an empirical test was done to investigate the effect of four factors, 
including personal goals, organizational factors, organizational 
power, and situational influences on budgetary bias, through the 
data of 101 companies listed in the Tehran Stock Exchange during 
the years 2012 to 2016. The results showed that organizational 
factors and situational influences have the most significant role in 
motivating managers to create budgetary bias. 
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1- Introduction 

Subsequent to the failure of companies such as Global Crossings, the 

importance of ethical behavior has again resurfaced in the business 

community and society in general. Since the budgetary bias is known as an 

unethical problem, the purpose of this research is to increase the insight in 

the field of budgetary bias in organizations. 

 

 



 

2- Hypothesis 

Research hypothesis is developed as follows: 

H1. Job security has a significant effect on budgetary bias. 

H2. Compensation has a significant effect on budgetary bias. 

H3. Authority has a significant effect on budgetary bias. 

H4. The influence of the CEO has a significant effect on budgetary bias. 

H5. The influence of the chairman of the board has a significant effect 

on budgetary bias. 

H6. Profitability has a significant effect on budgetary bias. 

H7. Uncertainty has a significant effect on budgetary bias. 

 

3- Methods 

To test the hypothesis, we use one of managers' budgetary reports, 

namely earning per share (EPS), and a sample of 101 companies from the 

accepted ones in the Tehran Securities Exchange during the years 1391 to 

1395. 

 

4- Results 

 The results showed that among various factors, the organizational 

factors and situational influences have the most effect on budgetary bias. 

 

5- Discussion and Conclusion 

The purpose of this research was to investigate the impact of various 

factors on budgetary bias. Results recommend that users of company budget 

reports should consider the organizational power of managers and 

uncertainty in validating the reports of managers. 
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 . مقدمه ۱

کزرونی وابسرت  اسرت و  وکارکسر  فضرایدر  هراآنب  عملکررد مزاسر   هاشرکتحگا  

 چراکر ی و سرودآوری اسرت؛ گذار یسررمادر جذب  هاشرکتعامل موفقگت  نیترمه مدیریت 

. مدیر روند حرکت از وضع موجود کزدیمتصمگماتی است ک  مدیر اتخا   درگرو  هاشرکتآیزده 

ی انجرا  ایرن مهر  و یکری از ابزارهرای مردیریت بررا کزدیمی وضعگت مطلوب را هدایت سوب 

ی مردیران اطالعرا  بگشرتری را هایزگبشگپی است. مطابق با شواهد مطالعا  اخگر  بزدبودج 

؛ (2010و همکاران   2)بئردهد یمقرار  گذاران یسرمانس ت ب  سایر مزابع حسابداری در اختگار 

می همچون ابقا یرا ی در مورد مسائل مهرگگ گتصمو  هاشرکتم زای ارزیابی  هابودج بزابراین 

کززد. از طرفی آیزده را خود مدیران تهگ  می هابودج این واقعگت   رغ یعلاما ؛ ز  مدیر استع

م ه  و نامعلو  است و ممکن است مدیر ب  دن ا  اهداف خاصری  بودجر  را برا سروگگری تهگر  

رقرا  بودجر  شرده مرت ط با دستگابی ب  ا هاپاداشارزیابی عملکرد و  ک یهزگام خصوصب کزد. 

شده و برا  کارترمحافظ مدیر  شوندیمباعث  ا ایزک  عد  اطمگزانی زیاد باشد. این عواملباشزد ی

متور  ساختن بودج   دستگابی ب  ارقا  بودج  شده را تسهگل کزد یا توان کافی برای پوشراندن 

 آورد. ب  دسترا  هاآنناپذیر و پاسخگویی مزاس  ب  یزگبشگپی هاز یهز

جهرت مزفری یرا م  رت ی شامل روابط انسانی است؛ بزابراین رفتار انسانی را در بزدبودج 

(. رفتار م  ت شامل افزایش عملکرد است ک  با م زا 2017و همکاران   3)حرمتی سازدیم متأثر

 کر  افتردیم اتفاق و زمانی شودیمبودج  برای ارزیابی عملکرد  موج  انگگزش افراد  قرار دادن

رفترار مزفری شرامل رهرور  کر یدرحالباشرد   شررکت اهداف با مطابق مدیران شخصی فاهدا

افرراد تمایرل  جر گدرنت؛ زردگبیمابزار فشار مردیریتی  عزوانب مفهومی است ک  اغل  بودج  را 

ی امکران بررآوردن یرا تجراوز از اسرتانداردهای عملکررد را ابودج خواهزد داشت تا با سوگگری 

کزد یم پگدا انحراف است  شدهنگگتع ک  ایسازمانی اهداف مدیر از  گترتنیاب و  دهزدافزایش 

 تروانیم 5یابودجر (. بر  سروگگری 2017و همکراران   4؛ سگاالگان2017حرمتی و همکاران  )

مردیران قادرنرد از اطالعرا  پزهران و جریران  چراکر کررد؛ توجر   نگرز اخالقی مسئل عزوان ب 

جلرروه دادن  اسررتفاده کرررده و بررا اشررت اه نفعررانی د و سررایر نامتقررارن اطالعررا  بررگن خررو

 ؛ همچزرگنکززرد اسرتفاده رمزصرفان گغ مزیتری بررای خرود برتری اطالعراتی از  شانیهاییتوانا

 و  سرازمانی واحردهای دیگرر برای اشج گنت شوند ک  مزابع نادرست موج  تخصگص توانزدیم
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ادبگرا  ی در ابودجر مفهرو  سروگگری (. 2000 6داگرال  و وایرر است ) بارانیز گذاران یسرما

رراهر شرد. مطالعر   7و در مطالعر  آرگرریس 1950حسابداری مدیریت  برای اولگن بار در ده  

(  1968) 8مذکور تزها بر سوگگری رو ب  پایگن متمرکز بود؛ اما پس از انتشار مطالعر  الو و شراو 

 ترهگسرتردیرن مفهرو  یگن مواج  شدند ک  ااز سوگگری رو ب  پا ترگستردهی ادهیپدمطالعا  با 

در کشور ترا زمران انجرا  ایرن  شدهانجا . مطالعا  شودیمی شزاخت  ابودج سوگگری  عزوانب 

( صرفاً بر موضروعاتی 1382( و دستگگر و همکاران )1392قائمی و اسکزدرلی ) ازجمل پژوهش  

نرو   ازنظراند. این پژوهش ه  ز بودهی متمرکابودج یا انحراف  ی مدیرانزگبشگپاز ق گل دقت 

 ی مذکور است.هاپژوهششگوه سزجش سوگگری متفاو  از  ازنظرو ه   رگذارگتأثعوامل 

 

 وهش پژ . مبانی نظری۲

 یابودجه. مفهوم سوگیری .۱-۲

 و  صرادقان  بودجر  بگن بررآورد عمدی تفاو عزوان ب را  یاسوگگری بودج ( 1988) 9لوکا

 کر  مقرداریعزوان »بر سروگگری را  شراو همچزرگن الو و  .است کرده فریتع بودج  پگشزهادی

 از مسرتقلطور ب  و  خود ادراکا  و  شخصی مزافع ب  توج  با را خود یزگبشگپ کززدهیزگبشگپ

 .انردکرده تعریرف« کزدیم اصالح دهزد  قرار رگتأث تحت را واقعی نتگجۀ است ممکن ک  عواملی

ممکرن اسرت  هاسازمانی بزدبودج استدال  کرد سگست   توانیمب  دلگل وجود عد  اطمگزان 

است در شرایطی کر  عرد    کرانیشااز سوگگری بوده و برآوردها با سوگگری همراه باشد.  متأثر

ی با دشرواری روبررو خواهرد برود و ممکرن اسرت نتروان بر  زگبشگپ عتاًگط اطمگزان زیاد باشد 

 عمدی ناشی از شرایط اقتصادی واقعی تشخگص داد.سهولت سوگگری عمدی را از سوگگری غگر

 

 ی در سطح فردیاهبودج. سوگیری ۲-۲

ی در سطح فرردی دربرگگرنردا ایرن واقعگرت اسرت کر  مردیران ابودج بررسی سوگگری 

رفتار سوگگری مردیران را  توانیمی بزد گتقسهستزد. در هر  هاسازماننهایی  رندگانگگ گتصم

اهداف عمومی و اهداف خاص. اهداف عمومی سروگگری ف بررسی کرد: دو گروه اهدا رگتأثتحت 

. کزتر  مزابع اشاره ب  هدف مردیر استی مدیران شامل کزتر  مزابع و ارزیابی عملکرد ابودج 

(. ارزیابی عملکررد بر  نقرش 1988)لوکا  دارد از ب  دست آوردن مزابع مازاد از طریق سوگگری 
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از طریرق سروگگری   توانزدیمبا عل  ب  این موضو  دارد. مدیران اهداف اشاره  عزوانب  هابودج 

پشرت رفترار  ترخراصاما اهرداف ؛ (1968الو و شاو  ) سازندارزیابی عملکرد آتی را دچار اشت اه 

  بر  اندشردهنامگرده  کززدهنگگتععوامل (  1976) 10ک  مطابق با اصطالحا  وان رایت سوگگری

 :شوندیمچهار دست  ب  شرح  یل تقسگ  

 مهر  بسرگار( رایرت وان اصرطالحا  در Wants) شخصری اهرداف:   اهداف شخصی -1

 و  مر ه  حردودی ترا حروزه ایرن حرا نیانرد. باامرت ط عمردی اقرداما  ماهگت با زیرا هستزد؛

 اصرلی جریران حاضرر حرا  در. توجر  کررد آن بر  تروانیم مزظر چزدین از و  است نامشخص

: دهرردیم ارائرر  انسررانی یهررازهگانگ لگوتحل یرر تجز برررای ممکررن راه دو  سررازمانی  روانشزاسرری

 از .انردبوده مدیران چرایی انگگزش توضگح برای اولگ  یهاتالش .فرآیزدی و  محتوایی یهایتئور

 اشرکا  در ییهرازشگب و  کررده تمرکرز عمل انتخابمسئل   بر فرآیزدی یهایتئور دیگر  سوی

 فرآیزردی  تئروری نیتررمه  فعلری  دیردگاه از انرد.کرده فراه  11رفتار« تیتقو اصو » مختلف

کرده است  چزگن استدال   ارائ در این تئوری ک  ویکتور رو   (.1988لوکا  است ) انتظار تئوری

انتظاراتی است ک  پگامد آن  درگرو ک  گرایش ب  هر عمل یا اقدامی در جهتی مشخص   شودیم

. راز اصرلی ایرن تئروری در در  اسرتفاعرل عامل یرا  موردعالق مشخص است و نتگجۀ مزبور 

 (.354: 1998پی رابگزز  است )اهداف فردی نهفت  

کسر   جر گدرنت؛ شرودیمرفتار افراد در لحظا  خاص اغل  با شدیدترین نگازهرا تعگرگن 

رضرائگان  اسرت )  حائز اهمگرت شودیممحسوب  ترمه آگاهی درباره نگازهایی ک  برای مدیران 

 مزلرو نگازهرایمرات  سلسرل نظریر   از اسرتفاده بر  محدود حاضر لگوتحل یتجز(. 107: 1389

 سرطح پرزج از متشرکل مزلو تئوری .استشده شزاخت  نظری  این  اتی ضعف نقاط  اگرچ  است 

مشررتمل بررر نگازهررای فگزیولررونیکی  امزگترری  اجتمرراعی  احترررا  و  نگازهررا  از مرات یسلسررل 

 برانگگختر  براالتر سطوح نگازهای وسگل ب  فرد ایزک  از ق ل کزدیم فرض و  خودشکوفایی  است

 اسرا   ایرن بر. شده باشد ارضا معقولی( حد تاک  )دست ترنیگپا سطح ابتدا باید نگازهای شود 

 پگردا کمترری اهمگرت ترنیگپرا سرطوح نگازهرای  رودیم نگازها باالتر سطوح ب  فرد ک یهزگام

 .(329 :1998پی رابگزز  ) شوندنمی دیگر باعث تحریک فرد چراک ؛ کززدیم

 کر  باشرد موجر  اسرتدال  ایرن رسردیم نظرر بر  ی ابودجر  سروگگری رفتار ب  توج  با

 نگراز بر . اسرت احتررا (نفس )عرز  و  امزگرت نگازهای مزلو مرات  سلسل  نگازهای نیترمربوط 
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 ممکرن گنهمچزر  در مردیر شرود؛ عملکررد ارزیابی موج  برانگگختن هدف است ممکن امزگت

طور بر  هابودجر  کر  شررایطی در ژهیو بر  شرود  مزجرر هردف کزترر  مزرابع تقویرت ب  است

نگرز نفس عرز  نگراز دیگر  سوی ازاند. شدهاستفاده مز ع تخصگص ابزارعزوان ب  یریناپذانعطاف

 ممکرن کزترر   تحرت اضرافی مزابع داشتن. شود ترغگ  هدف کزتر  مزابع باعث است ممکن

مر الً  دیگرران  جل  احترا  ژهیو ب  و  استقال  و  قدر  ب  تمایلم الً مدیر  نفس عز  برای است

 .(1988لوکا  باشد ) مه  قدر  و  شهر  مقا   ب  تمایل

ک  بگان شد اهداف شخصی بگانگر انتظرارا  مردیر هسرتزد و یکری از نگازهرای  گون همان

اثرگرذاری برر  مزظورب ان کن است مدیربزابراین مم؛ بسگار مه  مدیر  نگاز ب  امزگت شغلی است

  اقردا  بر  ی درباره ابقای مدیران در مزص  خودرگگ گتصمارزیابی مالکان از عملکرد شرکت و 

حصرو  مزرابع  مزظورب ی کززد ک  ممکن است از طریق سوگگری رو ب  پایگن ابودج سوگگری 

دسرتگابی بر  اهرداف یرا از طریرق مازاد بر نگاز یا ارائ  تصویری نادرست از شرکت برای سهولت 

بر   آوردن زمان بگشتر انجا  شود؛ لذا فرضرگ  او  تحقگرق ب  دست مزظورب سوگگری رو ب  باال 

 .است شدهنیتدو شرح زیر 

 معزاداری دارد. رگتأثی ابودج امزگت شغلی مدیران بر سوگگری  فرضگ  او :
 

 کر  شروند نظر گرفت در « یفرا»و عزوان ب  توانزدیم سازمانی عوامل: عوامل سازمانی -2

 هرر اسرت  سرازمانی کزترر  از شرکلی یبزرداند. ازآنجاکر  بودج کرده احاط  را رندهگگ گتصم

 اسرت؛شرده  احاطر  دیگرر یهاتیمحردود و  هزجارهرا سرازمانی  انتظارا  از بسگاری با مدیری

 ایرن وجرود بایرد بلکر   کززد عمل خود یهازهگانگ ب  توج  با تزها نگستزد قادر مدیران رو نیازا

 .(1988لوکا  ) کززد نگز شزاسایی را سازمانی یهاتیمحدود

ی سرازمان بزردبودج   هزجارها و خصوصرگا  سگسرت  هانقشعوامل سازمانی مشتمل بر 

 :1997پی رابگزرز  هستزد )الگوهای رفتاری مشخصی در رابط  با موقعگت )شغل(  هانقش. است

 بسرگاری ازمعمروالً  اسرت  فرد نقش با مطابق ک  (. رفتارهایی142 :1998؛ الوسن و شن  145

 بر  نظرر. شرودیم گرفتر  نادیده یا شده مجازا  نقش  با مخالف رفتار و  شودیم ترغگ  جها 

 مردیر در سرازمان  نقرش بر  برا توجر ممکرن اسرت  گفرت تروانیم ی ابودج  سوگگری رفتار

خلرق  امکرانغال راً  شرود. بر  بگرانی دیگرر  ایجراب سوگگری ماهگت و  مگزان بر ییهاتیمحدود

 ورگفر  زک یابا توج  ب   دیگر  سوی از. شودینم ایجاد است  مایل مدیر ک  یااندازهب  سوگگری
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 قصد و  سازمانی یهانقش بگن ارت اطی است است  ممکن زیردستان برانگگختن بر مشتمل مدیر

 هزجارهرای سرازمانی .(1988لوکرا  ) شرود مالحظ  یابودج  یهاسوگگری خلق برای انگگزشی

یعزی استانداردهای رفتاری مق و  در درون گروهی ک  اعضای گروه در آن سرهگ  بروده و آن را 

 در اسرت ممکرن هزجارهرا ی ابودجر  زمگزر  یک (. در148 :1997پی رابگزز  ) کززدیمرعایت 

 خواهرد آنچر » برآورد شود. توانایی راهر نفعانی سایر  انتظارا  خصوص در مدیر عقاید شکل

 توانزردیمهزجارهرا  چراکر  (؛1988لوکا  است ) یبزدبودج  بسگار مه  در مسائل از یکی« شد

شردن یرا تقویرت محردود ممکن اسرت موجر   هزجارها اساساً .اثر شدیدی بر عملکرد بگذارند

 ن ارگگسرختی شود  بست  ب  ایزک  مدیران احسا  کززد تا چ  حرد دقگرق و ابودج سوگگری 

و  هرانقشعرالوه برر  سرازمانی از سروی دیگرر  عوامرل .(1988لوکا  ؛ 1968الو و شاو  )هستزد 

مگزان مشارکت  سر ک  گروه س  ب  ک است نگز  یبزدبودج  سگست  یهایژگیو  شامل هزجارها

 (.1988)لوکا   شوندیم شده تقسگ ی و سگست  پاداش استفادهابودج کاربرد اطالعا  کزتر  

 . ترأثگرکزردیم ایفا شرکت یابودج  در سوگگری مهمی نقش مشارکت مگزان است بدیهی

 اسرت؛ بروده حسرابداری رفتاری یهاپژوهش اصلی یهاز گزم از یکی مدیر عملکرد بر مشارکت

 یهراتزش کر  مردیرانی زیاد  مشارکت شرایط ( دریافتزد در2015)همکاران برای م ا  یوئن و 

ی حرمتری و هاافتر ی سروگگری رو بر  پرایگن دارنرد.نگز بر   تریمک دارند  تمایل اندکی شغلی

دارد.  سروگگری رو بر  پرایگن برر مزفری اثرر یابودج  ( نگز نشان داد مشارکت2017)همکاران 

 برگن م  رت بگرانگر هم سرتگی هاآن اک ریت  اندبوده متفاو  هاپژوهشاین  گرچ  گاهی نتایج

چراکر  احتمالی اسرت؛  ینوعب  رابط  این رسدیمب  نظر   حا نیاند. باابودهعملکرد  و  مشارکت

 فردی  و  سازمانی فرهزگی  سطوح درم ا  عزوانب  مختلف  سطوح در یامداخل  متغگر تعدادی

 رگترأثآن برا عملکررد  هم سرتگی نگز عالمت و  مشارکت قدر  بر و  آمده بازی ب  ک  دارد وجود

 (.3: 1979 12براونل گذارند )یم

 اسرت  ی پگشرگن توجر  شردههراپژوهش نگز همواره در یابودج  سگست  کاربردب  س ک 

 عملکرررد بررر حسررابداری اطالعررا  کاربردهررای مختلررف انرروا  رگتررأث مطالعررا  برخرری از

انررد کرده لگوتحل یر تجز را خرراص یشرزاختروان و  سررازمانی عوامرل برخرری و  رندگانگگ گتصرم

 بود (1972) هاپوود پژوهش مطالعا   گروه این  ایپ .(1984 14؛ گویزداراجان 1972 13هاپوود )

الرزا   سر ک: اسرت کررده مشرخص را حسرابداری اطالعرا  از اسرتفاده اساسری نرو  سر  ک 
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ی رسرگدن بر  ابودجر در سر ک الرزا  . 7حسابداری. غگر س ک و  16سودآگاه س ک 15ی ابودج 

سودآگاه مخرار  اضرافی  مستوج  مجازا  است؛ اما در س ک هاآناهداف پاداش و نرسگدن ب  

ی نامزاس  مجازا  در پی خواهد داشت. نهایتاً هاراهزاس  پاداش و برآوردن بودج  از با دلگل م

 ربریتج لحرا   در س ک غگر حسابداری پاداش و مجازا  ارت اطی با حصو  بودج  ندارد. او بر 

در ایرن چراکر  نرد؛ ی بودابودجر الرزا   س ک از استفاده ب  مربوط  مشکال  از بسگاری دریافت

 مستوج  مجازا  است. هاآنو نرسگدن ب   س ک  رسگدن ب  اهداف همراه با پاداش

انگگرزش  عمردتاً بر  دو روش برر هابودج  ک  است این یبزدبودج  ادبگا  در عمومی باور

 :گذارندیم رگتأث هاآناجرای  برای

 تحریرک را مجریران اهرداف  داشرتن .کززردیم ایفرا را اهرداف نقش همگش ها بودج  -1

 یهاسرت گس از اسرتفاده. باشرزد شرده نهادیزر () یسرازدرونی اهرداف اگررخصوص ب   کزدیم

 .دارد اهمگت ایسازیدرونی چزگن ب  دستگابی در مشارکتی یبزدبودج 

 یابودجر  کزترر  برا پراداش سگست  ارت اط  وسگل ب  تواندیها مبودج  انگگزشی تأثگر -2

 انتظرارا  تئروری نظگر ی تربزرگ چارچوب مزظر از باید ارت اط  این گگزشینا رگ. تأثشود تقویت

 .(1988لوکا  شود ) در  مدیریتی

 را سرازمانی عوامرل گرروه نیتررمه  شرودیم تصرور ی ابودج  سوگگری ب  توج  نهایتاً با

 تزظرگ  کر  در مردیرانی بر  تروانیم .دهزرد تشکگلها آن کاربرد مختلف و  پاداش یهاست گس

 عرالوه ب  وجود آورد. هاآندر  ی قویازهگانگ تا ی مزاس ی دادهاپاداش کززدیم مشارکت بودج 

مدیران  ب  معقولی یهاپاداش باید است  دشواری از معگزی سطح دارای بودج  ک  زمانی این  بر

 اصرلی و فرعری دودسرت  بر  را پراداش سگسرت  (1986) 18و مرک ایزرز لنر براو  .اختصراص داد

 پراداش دریافرت کرافی ب  مگرزاننو   دو  هر مدیران از ک یهزگام دریافتزد و  کردند یزدبط ق 

 تمرایال  مزاسر   پراداش یهاسرت گس دریافتزرد همچزگنها . آنکززدیم  بهتر عمل کززدیم

همکراران  و  19لرویزز حرا نیباا .دهردیم سوگگری رو بر  پرایگن کراهش ایجاد برای را مدیریتی

 و  م  ررت رابطررۀ پرراداش یهاسررت گس دادنررد نشرران (2018و همکرراران )( و داموسررر 1995)

شرده گزارش ارت راط نیدرامتزاقضی  یهاافت ی بزابراین؛ سوگگری رو ب  پایگن دارند با یداریمعز

کر   مزاسر یپراداش  یهاسرت گس رودیمر  انتظرار نمایزدگی  تئوری دیدگاه از استفاده با .است

(؛ 2004یروئن  ) دهرد کراهش را مردیریتی ۀطل انفرصرت رانگگزش مدیران شرود  رفترا موج 
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ۀ ایرن مشرکال  ازجملهم  محاسن با مشکالتی همراه است.  رغ ب ی مدیران هابودج بزابراین 

بروده و  مزتفرعی ابودجر ی هرایزگبشگپب  این مسئل  اشاره کرد ک  مدیران خرود در  وانتیم

سود زیاد  موج  افزایش ارزش شررکت  چراک ؛ دبرنیم هاشرکتبگشترین نفع را از مگزان سود 

بزابراین ممکن ؛ (1395صالح نژاد و وقفی  دهد )یمشده و متعاق  آن پاداش مدیران را افزایش 

ی خود را برای دریافت پاداش بگشتر با سوگگری انجا  دهزد. با عزایت هایزگبشگپاست مدیران 

 .کرد تدوینح زیر را ب  شرفرضگ  دو  تحقگق  توانیم  شدهانگبب  مطال  

 معزاداری دارد. رگتأثی ابودج پاداش مدیران بر سوگگری  فرضگ  دو :
 

ی حاک   ط گعتاً ب  نقرش هاائتالف»فلسف  وجودی مزافع ناهمسو و : قدرت سازمانی -3

مگان اعضا در خصوص نترایجی کر  بایرد در اولویرت  ازآنجاک  .شودیمقدر  در سازمان مزتهی 

ی درون سازمان  پگوست  در تزاز  قردر  بر  سرر هاائتالفتوافق کمی وجود دارد و  قرار گگرند 

 یهایابیارز (. مدیران216 :1990پی رابگزز  ) ت«اس  مطرح نمودن نقش قدر  ضروری برندیم

 بررای ایزکر  از ق رل حتری  آورنردیماقداماتشان ب  عمرل  انجا  برای خود توانایی از شهودی را

 اصرطالح بررای اولرگن برار وان رایرت(. 1976وان رایرت  )کززرد  اقردا  خرود اهداف ب  رسگدن

Abilities برد بکار کززدهنگگتع عوامل از گروه این برای را. 

 مرورد درتر جرامع بح ی بدون. است م ه   اًیتقر و  چزدجان   پگچگده  بسگار قدر  مفهو 

کررده اسرت  ارائر   انگر ب( 1988لوکرا  ک  پگالنتو )ب  نقرل از  عمومینس تاً  تعریفی مفهو   این

 یرک در تسلط برر شخصری دیگرر برای شخص یک توانایی یا قابلگت» معزای ب  قدر : شودمی

 « اسرت.برالقوه مقاومت دلخواه و بدون مسگر وی در هدایت رفتار جهت اجتماعی سازمانی رابط 

موقعگت فررد در سرازمان . برخی از این مزابع ناشی از ردگگیمقدر  از چزدین مز ع سرچشم  

 نرو  (. در ایزجا دو 227 :1998الوسن و شن  آورند )یمعضی را افراد با خود ب  سازمان است و ب

خررود در  ۀ موقعگررتجرر گدرنتمرردیر  21نفررو . و  20قرردر  ره ررری :شررودیمقرردر  بگرران  از مهرر 

 راین مز رعاز قدر  ره رری برخروردار اسرت؛ بزراب اشیقانونسازمانی و اختگارا   مرات سلسل 

 آ ؛ 227 :1998؛ الوسرن و شرن  1988لوکرا  اسرت ) سازمان در مدیر وضعگت قدر  ره ری 

ب  این معزی ک  مز ع این قدر  جز   رسمی دارد  همانزرد تکگر  زدن برر . (460 :1998دفت  

 اسرت  ایسرتا دارای مراهگتیمعمروالً  مسزد مدیریت. قدر  ره ری یا همان اختگرارا  رسرمی
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 در برابرر اج راری اقرداما  بر  مزجرر و  شرده تیهردا پرایگن سرمت ب  مرات یل سلسصور  ب 

 شخصرگت  از انردع ار کر   باشرد بگشرتر توانردیم و نفر  مزرابع مقابل  در. شودیم زیردستان

 مزجرر( ترقگدق معزای ب ) و  است رتریپذانعطاف و  تریررسمگغ نفو  مشخصاً 22امکان. و  تخصص

ک  از مزرابع  آوردیمی ب  دست نفو اعما مدیر قدر   . درواقع(1988  )لوکا شودینم اج ار ب 

 ی فردی وی استهایژگیو خار  از ساختار رسمی سازمان بوده و مز ع آن در نهاد خود مدیر و 

 (.227 :1998؛ الوسن و شن  218 :1997پی رابگزز  )

. گگری تفسرگر کرردوسر  پتانسگل معزای ب  توانیمرا  قدر  ی ابودج  سوگگری دیدگاه از

قردر   مردیر دارای. دارد مردیر بسرتگی نسر ی قردر  ب  ی ابودج اثر آن بر سوگگری  ماهگت

 سروگگری قادر ب  خلق یخوبمعموالً ب  داشت  و  را سوگگری کزتر  توانایی رو نیازا است؛ ره ری

 مهر  اطالعرا  مردیران بر  زیرا باشد؛توج  درخور  تواندیم نفو  مدیران نگز. است خود مدنظر

ی داشرت  و ترفعرا ی نقرش بزردبودج بزابراین مدیرانی کر  در ؛ (1988لوکا  ) دارند دسترسی

 چراکر دارنرد؛  هابودجر   یباسوقدر  سازمانی بگشتری نگز دارند  توانایی بگشتری برای برآورد 

ر و دخرل و تصررف د هابودجر ی بگشرتر برر رگرذارگتأثقدر  بگشتر  س   فراه  کردن فرصت 

ابزارهای مدیران برای خلرق سروگگری  ازجمل قدر  سازمانی  رسدیم. ب  نظر شودیمبرآوردها 

   برای م ا  دریافت پاداش و انتصاب مجدد  است.مدنظرشانی برای حصو  اهداف ابودج 

ی سو   چهار  و پزج  تحقگق ب  شرح زیرر تردوین ها گفرض  شدهگفت با توج  ب  مطال  

 .شده است

 ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج قدر  ره ری مدیران  بر سوگگری  :سو فرضگ  

 .ی داردداریمعز رگتأثی ابودج نفو  مدیرعامل  بر سوگگری فرضگ  چهار : 

 ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج   بر سوگگری رهیمدئتگه سگرئنفو   فرضگ  پزج :
 

 بر  یعزری ؛کززردیم اشرارهها فرصت ب  مرت ط با موقعگت عوامل :موقعیتی راتیتأث -4

 در تغگگررا  و  انسرانی اقرداما  نتگجرۀعزوان بر  کر  موجرود وضعگت فردمزحصرب  خصوصگا 

 یکری ک  اقتضایی رویکرد مفاهگ  مطابق با. هستزد شدن ناپدید و  رهور حا  در محگط  پگوست 

 عوامرل معزرای  بر  موقعگتی است  عواملوکار کس  اقتصاد در تفکر ی بسگار برجست هاروش از

 شررودیبررر اسررا  رویکرررد اقتضررایی  تررالش م (.1980 23اوتلرری ) شرروندیم تفسررگر یازرر گزم

شود. گوناگون  هماهزگ  یهاتگفرد وضعمزحصرب  یهامدیریتی با مسائل و فرصت یهاواکزش
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 .عد  اطمگزان است و  مالی شامل وضعگت هاسازمان مه  موقعگتی دو تا از عوامل

 سروگگری ادهزدحگتوضر مهر   عوامل از یکیمعموالً  مالی وضعگت ی زدبج بود ادبگا  در

 متمرکرز آن یهارمجموعر یز و  سرازمان سرودآوری برعمدتاً  و  شودیم گرفت  نظر در یابودج 

است. در شرایطی ک  سودآوری شرکت مزاس  است  ممکن است مدیر اقدا  ب  سوگگری رو بر  

از  مترأثر توانردیم خصروصب تایج مطالعا  پگشگن این حالت پایگن در بودج  کزد. با توج  ب  ن

 مزظوربر هدف مدیر برای در اختگار گرفتن مزابع بگشتر یا برای حفظ روند رو ب  رشرد گذشرت  

؛ (1394؛ صرالح نرژاد و همکراران  1988شدن اعت ار شرکت باشد )لوکا   دارخدش از جلوگگری 

  بر  نگست  پتانسگل خلرق سروگگری رو بر  پرایگناما در شرایطی ک  سودآوری شرکت مزاس  

الو و ) شرودیمی کاهش هزیز  یا ارائ  تصویری مطلوب از شرکت  محدود هااستگسعلت اتخا  

یی کر  درگگرر هاشررکتاست ک  مدیران  آن انگرگبی پگشگن هاژوهشپی هاافت (. ی1968شاو  

ی ترزان گبخوشی هایزگبشگپست  ضعگف بوده ا هاآنبحران مالی هستزد یا عملکرد سا  ق ل 

 (.2009و همکاران   25؛ کاتو2003 24روگر  و استوکن دارند )

 در ی  عد  اطمگزان است. عرد  اطمگزرانابودج دیگر عامل موقعگتی اثرگذار بر سوگگری 

 توانینم است بدیهی دارد. اشاره« آیزده درباره چگزی دانستن» یشزاختمعرفت مشکل ب  ایزجا

 ک  متغگرهایی و  پارامترها آتی یهاارزش مورد در توانیم حا نیباا دانست  آن مورد در چگزی

  توجر  بر  هرایزگبشگپهردف از ایرن . (1988لوکرا  ) داد برآوردهایی انجا  هستزد موردتوج  

و آیزرده   گکزیمر رویدادهای آیزده است. این در حالی است ک  ما در دنگایی نامطمئن زنردگی 

 ریناپرذاجتزاببزابراین عرد  اطمگزران برآوردهرا ؛ (7: 1997پی رابگزز  است )و م ه   ناشزاخت 

اما این مشکل بر  ؛ متشکل از عزاصری است ک  خود نامطمئن هستزد هایزگبشگپ چراک ؛ است

. دی داللرت دارزر گبشگپی بر ضررور  ابودج . کزتر  ستگن هایزگبشگپبودن  ارزشیبمعزای 

 (.1395ی بهتر نهفت  اسرت )صرالح نرژاد و وقفری  هایرگگ گتصمدر اتخا   هایزگبشگپاهمگت 

 یبزردبودج  برا مررت ط ریناپرذاجتزاب اطمگزران عرد  بر ک  است یادهیپد یابودج  سوگگری

ی بروده و برا عرد  اطمگزران همرراه اسرت. زر گبشگپ هابودج اساساً ماهگت  چراک  است؛ استوار

 هرایزگبشگپی و زیربرنام   اطمگزان  افزودن بر مقدار   پدیدا عدی سازمان بهاواکزشازجمل  

 (. در120 :1998دفرت   کزد )آ است تا بتواند اثرا  مخرب احتمالی تغگگرا  محگط را خز ی 

 شرزاخت  سروگگری رفترار اصلی عوامل از یکیعزوان ب  اغل  اطمگزان عد  ی بزدبودج  ادبگا 
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 کرردن مزظور آمادهب  نگاز ب  مزجر اطمگزان است عد  آشکار .(1970 26شگف و لوین شود )یم

بر  شررح  محتمرل اهداف شدن تما  فعا  معزای ب  تواندیم و  شودیم مواجه  با آن برای خود

 :زیر باشد

عرد   اگر. پگش مشخص نگست حقگقی  از الز  مزابع مقدارچراک   هدف کزتر  مزابع؛ -1

ی انجرا  شرود  ایرن هردف ریناپرذانعطاف طوربر  اطمگزان زیاد باشرد و تخصرگص بودجر  نگرز

 .خواهد شد تربرجست 

 اسرت  نشرده تضرمگن پرگش از بودجر  بر  دسرتگابیازآنجاکر   عملکرد؛ ارزیابی هدف -2

 سوگگری رو ب  پایگن در بودج  رسگدن ب  بودج  با ایجاد از اطمگزان ایجاد برای تالشی مززل ب 

هر  مردنظر  واحرد سرودآوری حرا نگدرع اد باشرد و یر ز اطمگزران عد  اگرم ا  عزوانب  است؛

 .آوردیم ارقا  بودج  فراه  یکاردست برای امکانی اطمگزان عد  ن اشد  بخشتیرضا

 ترالش زیردسرتان و  بررانگگختن بررای الز  را امکان اطمگزانِ زیاد عد  انگگزش؛ هدف -3

 .کزدیم فراه  زان گبخوش یهابودج  درباره توافق برای

 بررای امکرانی کررده و  تقویرت را سوگگری از مختلفی اهداف اطمگزان زیاد عد  یطورکلب 

 .(1988لوکا  ) کزدیم سوگگری فراه 

درگگرر برا  مدیر بگشرترچراک   است؛ زیردستان از بگشتر مدیر برای آیزده ب  اطمگزان عد 

 یزیربرنامر  ایبرر اطالعا  ن ودن ب  اشاره اطمگزان عد  .(1978اوتلی  است ) ی آتیزیربرنام 

 بررای راهریعزوان بر  سوگگری رو بر  پرایگن  ایجاد برای مدیران برای انگگزه ایجاد باعث دارد و 

(؛ بزرابراین بر  نظرر 2005 27)داویال و ووترز  شودیم رویدادهای م ه  آتیدر برابر  بودن مصون

بع بگشتر یا بررای یی ک  سودآوری مزاس ی دارند ب  قصد در اختگار گرفتن مزاهاشرکت رسدیم

یی ک  سودآوری نامزاس ی دارند با هدف ارائ  تصویری مطلوب از هاشرکتحفظ اعت ار شرکت و 

کززد. از سروی دیگرر عرد  ی میابودج اقدا  ب  سوگگری  گذاران یسرماشرکت و جل  اعتماد 

مزظور بر  ف مختلفی  شامل کزتر  مزابع  ارزیرابی عملکررد و انگگرزش و اطمگزان ب  دن ا  اهدا

ترا  شرودیم هابودجر جر  تهگر  سروگگران  پاسخ ب  رویدادهای مر ه  و ناشرزاخت  آیزرده  مو

خود را برای آیزده نامعلو  مهگا سازند؛ لذا فرضگ  شش  و هفت  تحقگق بر  شررح زیرر  هاشرکت

 .ت گگن شده است

 ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج سودآوری شرکت  بر سوگگری  فرضگ  شش :
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 ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج عد  اطمگزان بر سوگگری    هفت :ضگفر

 

 . روش پژوهش۳

ۀ اجررا جر گنت( پژوهشری کمری  از مزظرر هرادادهنرو  اجرا )پژوهش حاضر از مزظر فرآیزد 

-  از مزظر مزطق اجرا پژوهشری قگاسریپژوهشی کاربردی  از مزظر هدف اجرا پژوهشی تحلگلی

سرزد بر  روش  هرادادهرویردادی اسرت. گرردآوری مانی  پژوهشی پساستقرایی و از مزظر بعد ز

در برور   شردهرفت یپذی هاشررکتشردا ی مرالی حسابرسیهاصور ی و از طریق مطالع  کاو 

 افرزارنر مزتشرشده بر روی سایت کدا ( انجا  شده است. در ایرن راسرتا از تهران )اوراق بهادار 

 .است شده گرفت نوین نگز بهره  آوردره

 

 جامعه و نمونه پژوهش .۱-۳

یی اسرت کر  واجرد شررایط زیرر هاشرکتانتخاب و شامل  مزدنظا جامع  ب  روش حذف 

 باشزد:

 ن اشزد؛ هام گبو  هابانکی مالی  گرواسط ی هاشرکتجزء  (1

 شده موجود باشد؛برای انجا  پژوهش برای دوره مطالع  هاشرکتاطالعا  الز   (2

 الی نداده باشزد؛فعالگت یا تغگگر دوره م شده تغگگرطی دوره بررسی (3

 صزایع در دست بررسی دارای حداقل پانزده شرکت باشزد. (4

در  شردهرفت یپذرکت ش 101  ادشدهی یهاتیمحدودپس از تعگگن جامع  آماری با اعما  

ک  با توج  بر  محردود  انتخاب شدند 1395تا  1391بور  اوراق بهادار تهران در فاصل  زمانی 

 اند.در نمون  آورده شده هاشرکتتعداد  تمامی بودن 
 

 هاهیفرضمدل آزمون  .۲-۳

 براه  هابودجر کر   شرودیمعامل اصلی بودج  از ایرن واقعگرت ناشری  العادهفوقاهمگت 

(. با عزایت ب  این موضو   در تحقگرق 200ص   2007بور  و ویلکز  دارند )پگوستگی و ارت اط 

ی بور  اوراق بهرادار تهرران  هاشرکتی مدیران ابودج ی هاگزارشحاضر با استفاده از یکی از 

برر رفترار سروگگری  مرؤثری و عوامرل ابودجر ی سود هر سه   سوگگری زگبشگپیعزی گزارش 
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شده در این تحقگق برای آزمرون استفادهشود. مد  رگرسگون مدیران  با مد  تجربی آزموده می

 .ب  شرح زیر است ها گفرض
 

 BBi,t= α0 + β1 BJSi,t + β2 BCi,t + β3 ROAi,t + β4 OPi,t + β5 (1 معادل 

CEINFi,t + β6 CBINFi,t + β7 UNCi,t + β8 SIZEi,t + β9 AGEi,t + Ɛi,t    
 

 پژوهش. متغیرها ۳-۳

 . متغیر وابسته۱-۳-۳

مزظور : در این پژوهش  برای فرراه  کرردن م زرای معت رری بر (BB) یابودج سوگگری 

 ی  از دو روش ب  شرح زیر استفاده شده است:ادج وبمحاس ۀ سوگگری 

ی برا محاسر ۀ قردر مطلرق تفراو  برگن اولرگن ابودجر : در این روش  سوگگری روش او 

(  حاصرل 2معادل  توسط مدیر( و سود هر سه  مورد انتظار ) شدهارائ ی سود هر سه  )زگبشگپ

ی سود هر سه  و سرود هرر سره  زگبشگپشود. بدیهی است انحراف م  ت تفاو  بگن اولگن می

مورد انتظار ب  معزای سوگگری رو ب  باال و انحراف مزفی ب  معزای سوگگری رو ب  پایگن خواهرد 

ی )بردون ادجر بوبر سوگگری  مؤثرعوامل  رگتأثمطالع  حاضر م تزی بر بررسی  ازآنجاک بود؛ اما 

  قردر سروگگری  از لگراریتهمگن کرردن متغگرر  مزظورب در نظر گرفتن جهت آن( است و نگز 

و همکراران   28: نانرگازجملر )  نگشگپی هاپژوهش. شودیممطلق این تفاو  در مد  استفاده 

ی ارهگمتغ( از معادل  رگرسگون چزد 1393و حجازی و همکاران   2009 29؛ کائو و مار  2004

مطالعر  لرو و  کر  م رانی آن ابتردا در انردگرفت بهرره  هاشررکتی سود هر سره  زگبشگپبرای 

و م تزی بر رابطۀ بگن سود هر سه  مرورد انتظرار برا سرود هرر  شده ارائ ( 1993) 30انتگاگاراج

ی هاتیمحردود. ب  علرت استرهای بزگادی حسابداری اثرگذار سه  فصو  ق ل و برخی از متغگ

 شرده در ایرندسترسی نداشتن بر  اطالعرا  فصرلی  معادلر  استفاده ازجمل موجود در کشور  

رد انتظار با سود هر سره  سرا  ( صرفاً م تزی بر ارت اط بگن سود هر سه  مو3پژوهش )معادل  

اطالعا  ساالن  است. در این تحقگق  برای کزتر  بر م زای  ق ل و متغگرهای بزگادی حسابداری

شرایط تورمی کشور متغگر نرخ تور  )در سطح صزعت( نگز ب  مد  افزوده شده است؛ همچزرگن 

  ایرن 3آوردن ضرای  معادلر   ب  دستنخست محاس   سود هر سه  مورد انتظار  برای  در گا 

ی سود هر سه  سرا  ق رل و زگبشگپن با اولگ هرسا ی سود هر سه  زگبشگپمعادل  بگن اولگن 
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 پولد برازش شده است. صور ب و  1395تا  1391سایر متغگرهای بزگادی طی دوره زمانی 
 

BBi,t=|F(EPSi,t) (2 معادل  − E(EPSi,t)̂ | 
 

ی زر گبشگپاولرگن  i,tF(EPS( ؛t در دوره iی شررکت ابودج سوگگری  i,tBB  در مد  فوق

 tدر دوره  iسود هر سه  مرورد انتظرار شررکت  ̂E(EPSi,t) و  tدر دوره  iسود هر سه  شرکت 

 است.
 

̂E(EPSi,t) (3 معادل  = α0 + β1 EPSi,t-1 + β2 INVi,t-1 + β3 ARi,t-1 + β4 CAPXi,t-1 

+ β5 GMi,t-1 + β6 SAi,t-1 + β7 ETRi,t-1 + β8 LFPi,t-1 + β9 INR(IND)i,t-1 
 

ارائر   اختصرارب ه با نحوه محاس ۀ هرکدا  شده در این مد  همرااستفاده  متغگرهای 1 نگارهدر 

 شده است.
 

 ی اسوگیری بودجه  ۀروش اول محاسب ی رهای متغ: ۱ نگاره

 روش محاس    اختصاری عالمت   متغگر

 سود ناخالص هر سه  )ق ل از مالگا ( EPS سود هر سه  

 م لغ موجودی کاال )مگلگون ریا ( تقسگ  بر تعداد سها  عادی INV موجودی کاال

ی  هااب حس

 دریافتزی
AR 

ی دریافتزی )مگلگون ریا ( تقسگ  بر تعداد سها   هاحسابم لغ 

 عادی

 CAPX ی ا  یسرمامخار   
ای )مگلگون ریا ( تقسررگ  بررر تعررداد سررها   ی سرمام لغ مخار  

 عادی

 م لغ سود ناخالص )مگلگون ریا ( تقسگ  بر تعداد سها  عادی GM سود ناخالص 

ی اداری  هاز یهز

 و فروش 
SA 

های اداری و فروش )مگلگون ریا ( تقسگ  بررر تعررداد  یز هزم لغ 

 سها  عادی

 ETR مالگاتی  مؤثرنرخ  
بررر سررود ق ررل از  )مگلگررون ریررا ( تقسگ  م لغ مالگا  بر درآمد 

 )مگلگون ریا (  مالگا 

ی  ور بهره لگاریت   

 نگروی کار 
LFP 

بررر تعررداد  )ریررا ( لگاریت  رق  حاصل از تقسررگ  م لررغ فررروش 

 کزانکار

 توسط مرکز آمار ایران  شدهاعال نرخ رسمی تور  صزایع   INDINR نرخ تور  صزعت 
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ی سود هرر سره  در سرطح زگبشگپدر این روش فرض شده است درصد تغگگر  :روش دو 

 عزوانبر ی هر شررکت نسر ت بر  صرزعت زگبشگپصزعت مزطقی است و اختالف درصد تغگگر 

ابتدا درصد تغگگرر  ( 4ش  ب  شرح معادل  شماره )در این رو بزابراین ؛ تفسگر است سوگگری قابل

محاسر    ق رلی سود هر سره  سرا  زگبشگپاز اولگن  هاشرکتی سود هر سه  زگبشگپاولگن 

شود؛ سپس قدر مطلق تفاو  آن با مگانگگن این نس ت در سرطح صرزعت اسرتخرا  شرده و می

ت برا صرزعت( در سرطح هرر صرزعت شده )قردر مطلرق تفراو  شررکنهایتاً تمامی ارقا  حاصل

 ی شده است:گذارنا نگز ب  شرح  یل  هاچار ده است. هر یک از بزدی شچار 

 باالترین انحراف م  ت(: سوگگری رو ب  باال؛او  )چار  

 انحراف در حد متوسط(: عد  سوگگری؛سو  )چار  دو  و 

 باالترین انحراف مزفی(: سوگگری رو ب  پایگن.آخر )چار  
 

 (4 معادل 
BBi,t = |

F(EPSi,t) − F(EPSi,t−1) 

F(EPSi,t−1)
−

F(EPSind,t) − F(EPSind,t−1) 

F(EPSind,t−1)
| 

 

 . متغیرهای مستقل۲-۳-۳

( از طریرق 2012) 31نگبروعو  نیالدشررف(: مطابق با مطالعر  SBJ) رانیمدامزگت شغلی 

ی شررده اسررت. در مررورد اعضررای حقرروقی رگگانرردازه رهیمرردئتگهث ررا  مرردیرعامل و اعضررای 

اسرت. بررای   شردهیبررسهسرتزد   هراآن  مد  تصدی افراد حقگقری کر  نمایزرده رهیمدئتگه

د  تصردی مردیران ترا سر  سرا  ق رل ی یکزواخت این متغگر در کل دورا تحقگق  مرگگاندازه

 لذا مد  تصدی مقادیری از حداقل صفر تا حداک ر س  است. ؛تاسبررسی شده 

و مردیرعامل )برر  رهیمدئتگهاز لگاریت  پاداش مصوب  ع ار  است(: BC) رانیمدپاداش 

 حس  ریا (.  

اسرت  استفاده شده هاییدارااز بازده  هاشرکت(: برای سزجش سودآوری ROA) یسودآور

در صور  سود و زیان )بر حس  مگلگرون ریرا ( برر  شدهگزارشقسگ  م لغ سود خالص ک  از ت

 .شودیمدر ترازنام  )بر حس  مگلگون ریا ( حاصل  شدهگزارشی هاییداراجمع کل 

(  از طریررق قرردر  1992) 32(: مطررابق بررا پررژوهش فگزکررل اشررتاینOP) یره رررقرردر  

ی درصرد سرها  در تملرک اشرخاص حقروقی کر  مردیران نمایزرده آن رگگاندازهو با  33تگمالک
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 هستزد  محاس   شده است.

 نیاشرتای فگزکرل هراپژوهشی نفو   مشاب  با رگگاندازه(: برای CBINF و  CEINFنفو  )

  اسرتفاده است(  از قدر  تخصص ک  ناشی از مد  تصدی 2011) 34( و شگخ و فگل گن1992)

 (CBINF) رهیمدئتگه سگرئ( و CEINFشده است. برای این مزظور مد  تصدی مدیرعامل )

دو متغگر مستقل بهره گرفت  شده است. گفتزی است در محاس ا    عزوانب حقوقی(  تگ)شخص

سر  ق رل )تصردی مردیران از دورا مردیریتی  شده  مد برای اولگن و آخرین سا  دورا مطالع 

 است. شده یبررسسا  ق ل( 

( از 2006) ی عد  اطمگزان نگز ط ق مطالعر  نانرگرگگاندازه(: برای UNC) زانگاطمعد  

بهره گرفت  شده است ک  از محاسر ۀ انحرراف معگرار  هاشرکتغگرعادی سها   نوسان نرخ بازده

( حاصرل CAPMه مورد انتظار )محاس   از طریرق مرد  نرخ بازده ماهان  شرکت نس ت ب  بازد

 .شودیم

 برترر شررکت پزجراه شراخص تهرران  بهرادار اوراق شدا بور مزتشر هایشاخص از یکی

 مگرزان و  سرها  نقدشروندگی قردر  پایر  برر مرذکور شراخص. ازآنجاکر  اسرت شرده پذیرفت 

 همچرون هایی شراخص از کر  معت ر هایپژوهش با مشاب  و  است بازار بر هاشرکت یرگذارگتأث

S&P500 برازده محاسر ۀ برای نگز حاضر تحقگق در اند گرفت  بهره بازار عملکرد سزجش برای 

عزوان بر  برترر شررکت پزجراه کرل شراخص برازده از بازار  مد  طریق از هاشرکت انتظار مورد

تظرار انجرا  شرده مراحل  یل برای محاس ۀ بازده مورد ان .است شده استفاده بازار بازده شاخص

 است:

ی بازده مورد انتظار هرر شررکت  از طریرق رگرسرگون برازده زگبشگپمد  بازار برای  -1

 حاصل شده است؛ هرسا ماه مزتهی ب  پایان  36ماهان  شاخص کل پزجاه شرکت برتر برای 

یی ک  بگش از س  ماه وقف  معامالتی پگوست  در محردوده پایران سرا  مرالی هاشرکت -2

 ؛اندشدهمون  تحقگق حذف ز ن  ااندداشت 

ماهر   برازدهی اولرگن مراه معرامال   36ل از وقف  و اولگن ماه از دوره ی ق هاماهبرای  -3

 ی مذکور تخصگص داده شده است.هاماهمتوسط بگن  طورب بورسی بعد مال  قرار گرفت  و 
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 . متغیرهای کنترلی۳-۳-۳

  ( از طریق لگاریت  رق1395اران )(: مشاب  با پژوهش نوربخش و همکSizeشرکت )اندازه 

 )بر حس  ریا ( محاس   شده است. هاشرکتدر صور  سود و زیان  شدهگزارشفروش 

(: از طریق لگراریت  مرد  فعالگرت بورسری شررکت ترا تراریخ تحقگرق Ageشرکت )عمر 

ل عمر کرل شررکت بر  ایرن دلگرل در مقاب هاشرکتی شده است. انتخاب عمر بورسی رگگاندازه

ی هاشررکتوانگن و مقررا  حاک  بر پذیرش و ادام  فعالگت بوده است ک  با توج  ب  الزاما  و ق

از زمران  هاشررکتدر بور  اوراق بهادار تهران  نحوه گزارشگری و افشای اطالعا   شدهرفت یپذ

ق  یعزری سرود هرر سره  در مرورد متغگرر ایرن تحقگر  خصوصب حضور در بور  اوراق بهادار )

از زمان پذیرش در بور   برای  هاشرکتعمر گزارشگری  رو نیازا( متفاو  است؛ شدهیزگبشگپ

 شود.تلقی می ترتگبااهمی  ابودج سزجش سوگگری 

 

 پژوهش هاییافته. ۴

 . آمار توصیفی۱-۴

تعرداد  . گفتزری اسرتشرده اسرت( ارائ  2 نگارهب  شرح  یل ) پژوهشی توصگفی هاافت ی

 1391سرال  )برای دورا زمانی پزج هاآنشرکت است ک  اطالعا   101شده ی مطالع هاشرکت

 ( جمع آوری شده است.1395الی 

 

  یفیتوص آمار :۲ نگاره

 بگشگز   کمگز   انحراف معگار  مگان   مگانگگن  نماد  متغگر 

 وابست  
 BB(1) 2.60 2.69 0.52 0.58 3.81 روش او  -ایسوگگری بودج 

 BB(2) 0.98 0 3.81 0 32.77 روش دو  -ایسوگگری بودج 

 مستقل

 BJS 1.52 1.50 0.84 0 3 ی مدیرانشغل  تگامز

 BC 7.11 9.04 3.82 0 10.08 پاداش مدیران 

 -ROA 0.11 0.10 0.13 0.51 0.27 سودآوری 

 OP 0.76 0.80 0.17 0.26 0.98 قدر  ره ری

 CEINF 2.22 3 0.86 1 3 نفو  مدیرعامل 
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 بگشگز   کمگز   انحراف معگار  مگان   مگانگگن  نماد  متغگر 

 CBINF 2.60 3 0.74 1 3 رهیمدئت گه  سگرئنفو  

 UNC 0.14 0.12 0.09 0.03 0.49 عد  اطمگزان

 کزترلی 
 SIZE 12.08 12.04 0.62 10.64 14.06 اندازه شرکت 

 AGE 1.15 1.20 0.24 0.3 1.64 عمر شرکت

 

ی در روش دو  ابودج وگگری س جزب متغگرها   شودیم  استز اط 2 نگارهبا توج  ب  نتایج 

اختالف مگانر  و مگرانگگن در  چراک از توزیع مزاس ی برخوردار هستزد؛   اًیتقرو پاداش مدیران  

 .استاند   هاآن

  سرروگگری 2 نگررارهی در دو روش  ط ررق اطالعررا  ابودجرر در مررورد مقایسرر  سرروگگری 

. کمتررین و کزردیمپگرروی  یترمزاس در روش او  نس ت ب  روش دو  از توزیع  شدهمحاس  

ی گذار یسررمای ب  ترتگ  مربوط ب  مشاهدا  ابودج بگشترین مشاهده در روش او  سوگگری 

  در روش است( 3.81) 1392  در سا دارو پار ( و 0.58) 1395سامان گستر اصفهان در سا  

 اختصاص دارد. 1391دو  سوگگری نگز بگشگز  مقادیر ب  شهد ایران در سا  

 

 سوگیری جایگزین متغیرهای نیانگیم  یداریمعن آزمون :۳ رهنگا

 معزاداری آماره تی متغگر

 0.001 111.737 ی روش او ابودج سوگگری 

 0.001 5.798 ی روش دو ابودج سوگگری 

 0.462 -0.737 ی روش او ابودج جهت سوگگری 

 0.001 3.237 ی روش دو ابودج جهت سوگگری 

 

ی هر دو روش در حالت کلی )دو ردیرف او ( ابودج ی سوگگری داریمعزنتایج  3 نگارهدر 

  شرودیماسرتز اط  هاافتر کر  از ی گون همان)دو ردیف آخر( نشان داده شده است.  دارجهتو 

ی برااهمگتی در سرطح خطرای یرک درصرد ابودجر بر م زای هر دو معگار  سروگگری  هاشرکت

متوسط جهت سوگگری در روش او  رو  طورب آن است ک  بگانگر  ؛ همچزگن این نتایجاندداشت 
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 و رو ب  باال است. داریمعز ب  پایگن است؛ اما معزادار نگست. برعکس  در روش دو 

 

 استنباطی. آمار ۲-۴

نتایج حاصل از آزمون مفروضا  مد  حاکی از نداشتن همخطی  نداشرتن خودهم سرتگی 

ی بررسری نرمرا  برودن مقرادیر خطرا از آزمرون سریالی و مانایی متغگرها است؛ همچزرگن بررا

از دو روش سروگگری توزیرع نرمرا   کیچگه دهدیمبرا استفاده شده است. نتایج نشان -جارکگو

اجتزاب از بروز مشکال  جدی در نتایج رگرسگون ب  انردازه  مزظورب اد مشاهدا  ندارند؛ اما تعد

ناهمسرانی واریرانس بروده کر  بررای رفرع  بگانگر وجود هاافت کافی بزرگ است. از سوی دیگر ی

 .است شده استفاده GLSاز روش  هانگتخمناهمسانی واریانس در 

آزمون در هر دو روش محاسر ۀ سروگگری  نتایج آزمون الگرانژ حاکی است مقدار معزاداری

شرده و در  دیگر تأ؛ بزابراین فرضگ  صفر آزمون الگرانژ م زی بر اثرا  مقگد استدرصد 5کمتر از 

پذیر اتکاحصو  نتایج  مزظورب است   کرانیشا. شودیمپولد برازش  صور ب هر دو روش  مد  

ه داضاف  کردن ایرن دو متغگرر بر  مرد  کزترر  شر در ساختار پولد  اثر عوامل سا  و صزعت با 

 است.

 

 ی به روش اول ابودجهی تحقیق با سوگیری هاهیفرضآزمون  .۱-۲-۴

 نگارهی ب  شرح ابودج در روش او  سوگگری  ها گفرضآزمون  نتایج حاصل از برازش مد 

 است. 4
 

 )روش اول(  پژوهشی هاه یفرض: نتایج آزمون ۴ نگاره
 

 معزاداری آماره تی ضری  متغگر 

-BJS 0.019 امزگت شغلی مدیران  0.939-  0.348 

-BC 0.013 پاداش مدیران   3.010-  0.003 

 ROA 0.361 2.521 0.012 سودآوری 

 OP 0.163 1.665 0.097 قدر  ره ری

.CEINF 0.042 2.175 0300 نفو  مدیرعامل   

رهیمدئت گه  سگرئنفو    CBINF 0.010 0.492 0.623 

 UNC 0.328 1.988 0.047 عد  اطمگزان
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 معزاداری آماره تی ضری  متغگر 

 SIZE 0.167 14.864 0.001 اندازه شرکت 

 AGE 0.271 4.986 0.001 عمر شرکت

شده ل یتعدضری  تعگگن   0.34 

واتسون -آماره دوربگن  1.60 

 

درصرد 34بگانگر آن است ک  حردود  شدهلیتعد  ضری  تعگگن 4 نگارهبا توج  ب  خروجی 

؛ همچزگن با توجر  شودیمی با متغگرهای مستقل توضگح داده ابودج تغگگرا  متغگر سوگگری 

 ( خودهم ستگی نگز وجود ندارد.1.60واتسون )-دوربگنب  رق  آماره 

درصرد و سرودآوری  1خروجی مد  حاکی است تزها متغگرهای پاداش مردیران در سرطح 

درصد معزادار هستزد. از طرفی برا توجر  بر  ضرری  5و عد  اطمگزان در سطح نفو  مدیرعامل 

مزفی و معزراداری  رگتأثمدیران  ا آن است ک  پاداشدهزدنشان هاافت   یهاآنمتغگرها و عالمت 

ی مدیران دارد. از سوی دیگر متغگرهای نفو  مردیرعامل  سرودآوری و عرد  ابودج بر سوگگری 

ی دارنرد. در مرورد متغگرهرای کزترلری دارامعزر م  رت و  رگترأثی اودج باطمگزان  بر سوگگری 

از برازش مد   هر دو متغگر اندازه شرکت و عمر شررکت در سرطح  آمدهدستب مطابق با نتایج 

 نگز م  ت است. هاآندرصد معزادار بوده و جهت 1

 

 ی به روش دومابودجهی تحقیق با سوگیری هاهیفرض. آزمون ۲-۲-۴

ی پرداخت  ابودج در روش دو  محاس ۀ سوگگری  ها گفرضبخش ب  بررسی آزمون در این 

 است. 5 نگارهب  شرح  ها گفرضشده است و نتایج حاصل از برازش مد  آزمون 
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 دوم( )روش پژوهش یهاه یفرض آزمون نتایج :5 نگاره

 معزاداری آماره تی ضری  متغگر 

 BJS 0.013 0.295 0.768 امزگت شغلی مدیران

-BC 0.034 پاداش مدیران   2.679-  0.008 

ROA 0.067 .2610 سودآوری   0.794 

-OP 0.259 قدر  ره ری  1.320-  0.187 

-CEINF 0.003 نفو  مدیرعامل   0.090-  0.928 

رهیمدئت گه  سگرئنفو    CBINF 0.026-  0.751-  0.453 

 UNC 0.897 2.266 0.024 عد  اطمگزان

 SIZE 0.053 2.418 0.016 اندازه شرکت 

 AGE 0.079 0.699 0.485 عمر شرکت

شده ل یتعدضری  تعگگن   0.11 

واتسون -آماره دوربگن  2.12 
 

درصرد 11  راًیتقربگانگر آن است ک   شدهلیتعد  ضری  تعگگن 5 نگارهبا توج  ب  خروجی 

؛ همچزگن با توجر  شودیمی با متغگرهای مستقل توضگح داده ابودج تغگگرا  متغگر سوگگری 

 ی نگز وجود ندارد.  خودهم ستگاست 2.12واتسون ک  برابر با -ب  رق  آماره دوربگن

  تزها متغگرهای پاداش مردیران )در سرطح شودیماستز اط  5 نگارهیج ک  از نتا گون همان

درصد( در ایرن روش معزرادار هسرتزد. از طرفری ضررای  5درصد( و عد  اطمگزان )در سطح 1

 مزفری و معزرادار و عرد  رگترأثبرای متغگرها بگانگر آن است کر  پراداش مردیران  آمدهدستب 

کر   طورهمرانی دارد. از سروی دیگرر ابودجر گری م  ت و معزراداری برر سروگ رگتأثاطمگزان 

 درصد معزادار بوده و ضری  آن م  ت است.5شود متغگر اندازه شرکت در سطح مالحظ  می
 

 یابودجه. مقایسه روش اول و دوم سوگیری ۳-۲-۴

  اطمگزان و انردازه شررکت در   متغگرهای پاداش مدیران  عد5و  4مطابق با نتایج جداو  

هستزد. اختالف دو روش نگز مربوط ب  متغگرهای  جهته هر دو روش معزادار و دارای ضرای ی 

سودآوری  نفو  مدیرعامل و عمر شرکت است ک  برخالف نتایج روش او   در روش دو  معزادار 



 138 1398پایيز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم هاي حسابداري، دورهمجله پيشرفت 

 نگستزد.
 

 ی اضافی استحکام نتایجهاآزمون. ۴-۲-۴

بر   توانردیماسرت و  هامرد ی ق ل  وابست  ب  تخمگن درسرت هابخش در شدهارائ نتایج 

حساسررگت نشرران دهرد. برررای بررسرری اعت رار نتررایج و قابلگررت  هامرد فرضرگا  م زررایی ایررن 

 شرده اجررای اضافی طراحری و هاآزمونشده در بخش پگشگن  ی انجا هااستز اط ی ریپذ گتعم

 شود.ک  نتایج آن در این بخش ارائ  می

 

 با مدل الجیت سوگیریدر روش دوم محاسبۀ  هاهیفرض. آزمون ۱-۴-۲-۴

فرراه  کرردن م زرای معت رری بررای بررسری صرحت و قابلگرت تعمرگ  نترایج  مزظرور ب 

برا ی  در این بخش مد  ابودج با روش دو  محاس ۀ سوگگری  ها گفرضدر آزمون  آمدهدستب 

چار  او  و چهرار ( و ارزش صرفر وگگری )سی دارای هاشرکتدر نظر گرفتن ارزش یک برای 

 .شده استدو  و سو ( تخمگن  چار سوگگری )ی بدون هاشرکتبرای 
 

 الجیت مدل با سوگیری دوم روش در پژوهش ی هاهیفرض آزمون نتایج :7 نگاره

 معزاداری آماره والد ضری  متغگر 

 BJS 0.028 0.205 0.838 امزگت شغلی مدیران

-BC 0.104 پاداش مدیران   3.320-  0.001 

-ROA 0.951 سودآوری   1.083-  0.279 

-OP 0.479 قدر  ره ری  0.814-  0.415 

-CEINF 0.083 نفو  مدیرعامل   0.640-  0.522 

رهیمدئت گه  سگرئنفو    CBINF 0.061 0.477 0.634 

 UNC 0.285 0.274 0.784 عد  اطمگزان

-SIZE 0.452 اندازه شرکت   2.561-  0.010 

-AGE 0.006 عمر شرکت  0.015-  0.988 

 47.775 آماره نس ت راست نمایی 

 0.001 معزاداری نس ت راست نمایی

 0.07 ضری  مک فادن
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ی ابودجر ست ک  متغگر پراداش مردیران برر سروگگری ی تخمگن مد  بگانگر این اهاافت ی

ی ابودجر درصد داشت  و اندازه شررکت برر سروگگری 1ی مزفی و معزادار در سطح خطای رگتأث

است و معزاداری آماره  0.07درصد دارد. مقدار آماره مک فادن 5مزفی و معزادار در سطح  رگتأث

لی مد  تحقگق است. از طرفی با توج  درصد  بگانگر معزاداری ک1نس ت راست نمایی در سطح 

ی مشراهدا  صرفر )نداشرتن زر گبشگپی مشراهدا   صرحت زر گبشگپب  نترایج آزمرون صرحت 

درصرد و 51.19ی مشاهدا  یک )سوگگری( برابرر زگبشگپدرصد  صحت 75.49سوگگری( برابر 

 لمشو حراکی-؛ همچزگن نتایج آزمون هاسمراستدرصد 63.37ی کلی مد  برابر زگبشگپصحت 

 .استشده ک  بگانگر مزاس  بودن توان ت گگن مد   دیگتأاست فرضگ  صفر آزمون 

 

 ی در مدل پولد و الجیتابودجه. مقایسه روش دوم محاسبۀ سوگیری ۲-۴-۲-۴

  متغگر پاداش مدیران در هرر دو مرد  در شودیممشاهده  7و  5ک  در جداو   گون همان

ت. متغگر اندازه شرکت در هرر دو مرد  معزرادار درصد معزادار و دارای ضری  مزفی اس5سطح 

است؛ اما در مد  پولد ضری  م  ت و در مد  الجگت ضری  مزفی دارد. از طرفی متغگرر عرد  

 دار است  در مد  الجگت معزادار نگست.اطمگزان ک  در مد  پولد معزا
 

 در شرایط سوگیری رو به پایین و سوگیری رو به باال هاهیفرض. آزمون ۳-۴-۲-۴

بر سوگگری  فارغ از جهرت سروگگری بررسری  مؤثری ق ل  عوامل ها گفرضدر مد  آزمون 

خاص بر جهت سروگگری )سروگگری رو بر   طورب متغگرهای توضگحی   رگتأثشد. در این بخش 

شوند. پس از اجررای آزمرون الگرانرژ بررای تعگرگن نرو  پایگن و سوگگری رو ب  باال( آزموده می

  مد  مزاس  برای برازش روش او  و دو  سوگگری پولد تشخگص هادادهالگوی مزاس  برازش 

او   ارقرا  سروگگری شود برای همگرن کرردن متغگرر سروگگری در روش . یادآوری میشدداده 

 است. شده  گتقسشده بر سود هر سه  مورد انتظار حاصل
 

 یابودجهبا روش اول و جهت سوگیری  هاهیفرضتایج آزمون ن -

برا روش  شردهمحاس  ی ابودجر در سوگگری  ها گفرضصل از برازش مد  آزمون نتایج حا

 است. 8 نگارهاو  ب  شرح 
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 (اول روش) سوگیری جهت آزمون جینتا :8 نگاره

 معزاداری  آماره تی ضری  متغگر

-BJS 0.001 امزگت شغلی مدیران   0.021-  0.983 

 BC 0.002 0.131 0.896 پاداش مدیران 

 ROA 1.166 3.753 0.001 سودآوری 

 OP 0.781 2.864 0.004 قدر  ره ری 

-CEINF 0.070 نفو  مدیرعامل   1.328-  0.185 

ره یمدئتگه  سگرئنفو     CBINF 0.093 1.994 0.047 

 UNC 0.061 0.120 0.905 عد  اطمگزان 

شرکت اندازه    SIZE 0.117-  3.740-  0.001 

-AGE 0.210 عمر شرکت   1.134-  0.257 

شده لیتعدضری  تعگگن    0.20 

واتسون -آماره دوربگن  1.88 

 

الری  1.5واتسرون برگن -ودهم ستگی وجود ندارد )آماره دوربگنحاکی است خ نگارهنتایج 

  متغگرهرای قردر  ره رری  سرودآوری و شردهحاصلی هرایمعزادارب   با توج (. از طرفی 2.5

در سرطح اطمگزران  رهیمردئتگه سگرئدرصد و متغگر نفو  99اندازه شرکت در سطح اطمگزان 

  قدر  ره رری  نفرو  آمدهدستب ب  ضرای   و با توج  رگیدع ار ب درصد معزادار هستزد؛ 95

م  رت و معزراداری  رگتأثی رو ب  باال ابودج و سودآوری شرکت بر سوگگری  رهیمدئتگه سگرئ

 دارند.
 

 یابودجهبا روش دوم و جهت سوگیری  هاهیفرضنتایج آزمون  -

برا روش  شردهمحاس  ی ابودجر در سوگگری  ها گفرضنتایج حاصل از برازش مد  آزمون 

 است. 9 نگارهدو  ب  شرح 
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 دوم( )روش سوگیری جهت آزمون نتایج :9 نگاره

 معزاداری  آماره تی ضری  متغگر

-BJS 0.040 امزگت شغلی مدیران   1.018-  0.309 

 BC 0.013 1.223 0.222 پاداش مدیران 

 ROA 0.495 2.036 0.042 سودآوری 

-OP 0.040 قدر  ره ری   0.227-  0.820 

مدیرعامل نفو     CEINF 0.022-  0.638-  0.524 

ره یمدئتگه  سگرئنفو     CBINF 0.067 1.975 0.049 

 UNC 1.176 3.384 0.001 عد  اطمگزان 

-SIZE 0.033 اندازه شرکت   1.587-  0.113 

 AGE 0.148 1.427 0.154 عمر شرکت 

شده لیتعدضری  تعگگن    0.04 

واتسون -آماره دوربگن  2.43 

 خودهم ستگی وجود نداشت  اسرت )مقردار شودیم  مشاهده 9 نگارهی هاافت ب  ی با توج 

و سرودآوری در  رهیمردئتگه سگرئر ( و متغگرهرای نفرو  2.5تا  1.5واتسون بگن -آماره دوربگن

درصرد معزرادار هسرتزد. ضررای  1درصرد و عرد  اطمگزران در سرطح خطرای 5سطح خطرای 

  سودآوری و عد  اطمگزان برر سروگگری رهیمدئتگه سگرئمتغگرهای معزادار حاکی است نفو  

 ند.ی م  ت داررگتأثرو ب  باال 
 

 ی اضافیهاآزمونی اصلی با هاآزمون. مقایسه نتایج 5-۲-۴

ی اضرافی نشران داد سرودآوری برر هراآزمون  در روش او  8و  4 نگرارهبا توج  ب  نترایج 

ی م  رت دارنرد. بررای مرابقی رگترأثسوگگری رو ب  باال و اندازه شرکت بر سوگگری رو ب  پایگن 

  در 9و  5ل نشده است. با توج  ب  نتایج جرداو  متغگرهای معزادار جهت سوگگری خاصی حاص

   ت دارد.ی مرگتأثروش دو  نگز فقط متغگر عد  اطمگزان بر سوگگری رو ب  باال 
 

 یریگجهینت بحث و. 5

. برای ایرن استی مدیران ابودج بر سوگگری  مؤثرهدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل 

 .شودیماشاره  هاآنب  نتایج  10 نگارهخالص  در  ورطب ی زیر تدوین شد ک  ها گفرضمزظور 
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 پژوهش  یهاهیفرض آزمون نتایج خالصه :۱0 نگاره

شماره 

 فرضگ  
فرضگ  شرح   

 نتگج  

 روش دو  روش او 

 رد رد ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  امزگت شغلی مدیران بر سوگگری  او  

دیگتأ ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  پاداش مدیران بر سوگگری  دو  دیگتأ   

 رد رد ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  قدر  ره ری مدیران بر سوگگری  سو 

دیگتأ ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  نفو  مدیرعامل بر سوگگری  چهار   رد 

 رد رد ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  بر سوگگری  رهیمدئت گه  سگرئنفو   پزج 

دیگتأ ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج سوگگری سودآوری شرکت بر  شش   رد 

دیگتأ ی دارد.داریمعز رگتأثی ابودج  عد  اطمگزان بر سوگگری  هفت  دیگتأ   

 

بزرابراین ؛ ی هر دو روش رد شرده اسرتها گفرضوسگل  نتایج آزمون فرضگ  او  پژوهش ب 

مردیران برر سروگگری برودن امزگرت شرغلی  مرؤثرشده بر خالف پگشگز  تحقگرق  نتایج حاصل

ی هاافتر ایزکر  یی پژوهش و نگز برا فررض هاتیمحدود. با عزایت ب  کزدینم دیگتأی را ابودج 

اسرتدال  کررد انتصراب  تروانیمی موجود در کشور باشزد  هاتگواقعتحقگق ت گگن مزاس ی از 

 ازجملر   ی پگشرگنهراپژوهشی هاافتر مدیران بر اسا  پارامترهای دیگری است. کما ایزک  ی

 انتخاب مدیران بخش خصوصی و عمرومی در ایرران دهدیم( نشان 1380عطافر و آ ربایجانی )

؛ بر  همرگن اسرتی خاص هایوابستگبر اسا  معگارهای اختصاصی و با در نظر گرفتن روابط و 

 .کززدینمی با سوی  هابودج ابقای خود اقدا  ب  تهگ   مزظورب علت مدیران 

فرضگ  دو  در هر دو روش شواهدی در حمایت از ایزک  پاداش مدیران بر ی آزمون هاافت ی

با اطمگزان  توانیمکزد؛ پس مزفی و معزاداری دارد  فراه  می رگتأثی مدیران ابودج سوگگری 

  یبرا سرواستدال  کرد مردیران بررآوردِ  توانیمآماری مق ولی این فرضگ  را پذیرفت؛ درنتگج  

. با توج  بر  عالمرت مزفری ضرری  پراداش  دهزدیمدریافت پاداش انجا   مزظورب را  هابودج 

را کاهش داد. ایرن  هاآنۀ طل انفرصتبا افزایش پاداش مدیران  انگگزه سوگگری و رفتار  توانیم

( است ک  دریافتزد مردیرانی کر  بر  مگرزان 1986) ززیای براونل و مک هاافت نتگج  مشاب  با ی

ز طرفری نترایج حاصرل از آزمرون اضرافی . اکززردیم  بهتر عمرل کززدیمکافی پاداش دریافت 

جهرت  رسردیما جهت سوگگری مشخصی برای این فرضگ  نگست. ب  نظرر دهزدنشان ها گفرض
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 وضعگت شرکت است. ازجمل ی مدیران بست  ب  عوامل دیگری  ابودج سوگگری 

 درواقرعرد شرده اسرت.   فرضرگ  سرو  تحقگرق در روش او  و دو  10 نگرارهط ق نتایج 

مالکگررت حقرروقی و اختگررارا  قررانونی و  پشررتوان بگررانگر ایررن اسررت کرر  مرردیران از  هاافترر ی

 .کززدینمی استفاده ابودج ابزاری برای انجا  سوگگری  عزوانب مرات ی خود  سلسل 

م  ت نفو  مردیرعامل برر سروگگری  رگتأثا دهزدنشاندر روش او   ها گفرضنتایج آزمون 

با گذشت زمان در شررکت  هاشرکتاین است ک  مدیران عامل  دیمؤ  ی است. این نتگجادج بو

و کس  شزاخت بگشتر و دسترسی آنان ب  اطالعا  مه  شرکت  س    کرده داگپنفو  بگشتری 

. از شودیمو دخل و تصرف در برآوردها  هابودج ی بگشتر آنان بر رگذارگتأثفراه  کردن فرصت 

نفو  مدیرعامل بر جهت سوگگری خاصری  رگتأثو  نشانگر ی اضافی روش اهازمونآطرفی نتایج 

فرضرگ   هاافتر نگست و س   آن را باید در عوامل دیگری جست. از سوی دیگرر برا توجر  بر  ی

 سگرئر بزرابراین نترایج بگرانگر ایرن اسرت کر  ؛ پزج  پرژوهش در هرر دو روش رد شرده اسرت

 .کزدینماستفاده  هابودج بزاری برای اعما  سوگگری در ا عزوانب از نفو  خود  رهیمدئتگه

شده است. با توجر  بر  آزمرون اضرافی روش  دیگتأفرضگ  شش  تحقگق تزها در روش او  

ی مسرتقگ  دارد. بر  رگترأثاستدال  کرد سودآوری شرکت بر سوگگری رو بر  براال  توانیماو   

ی رو بر  براال ابودجر ایل بر  سروگگری تمبگانی دیگر اگر سودآوری شرکت خوب باشد  مدیران 

( است کر  بگران کردنرد 1394خواهزد داشت. این نتگج  مشاب  استدال  صالح نژاد و همکاران )

برای حفظ اعت ار خود و جل  اعتماد سهامداران  انگگزه دارند روند رو ب  رشد گذشرت   هاشرکت

 بررخالفضرعگف باشرد   هاشررکت ریاما اگر سرودآو ؛ ادام  بدهزد شانیهایزگبشگپخود را در 

شرامل  هابودجر ( 2009؛ کراتو و همکراران  2003نتایج تحقگقا  پگشگن )روگر  و استوکن  

ی ترزانر گبواقعی هرایزگبشگپ دهزردیمتررجگح  هاشررکتی کمترری هسرتزد و هایزگبخوش

وجگر  کررد کر  ( ت2009همکراران )این یافت  را با نتایج مطالعر  کراتو و  توانیممزتشر کززد. 

کمتر بروده  اندداشت یی ک  عملکرد ضعگفی هاشرکتی هایزگبشگپدریافتزد محتوای اطالعاتی 

 ندارند. شانیهایزگبشگپی برای برآورد سوگگران  ازهگانگبزابراین مدیران ؛ است

ر دو روش بگرانگر ایرن اسرت کر  عرد  اطمگزران برر ی آزمون فرضگ  هفرت  در هر هاافت ی

با اطمگزان آماری بگشتری این فرضگ   توانیمبزابراین ؛ ی مدیران اثرگذار استا بودجسوگگری 

برداشرت  گونر نیا(  9 نگرارهبر  نترایج آزمرون اضرافی روش دو  ) با توج را پذیرفت. از طرفی 
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را برا  هابودجر با عرد  اطمگزران بگشرتری مواجر  باشرزد  مردیران  هاشرکتک  هرچ   شودیم

برا فعرا  شردن هردف  توانیمی بگشتری مزتشر خواهزد کرد. این نتگج  را سوگگری رو ب  باال

سو  مردیران از سروگگری در شررایط عرد  اطمگزران  یعزری انگگرزش کارکزران توجگر  کررد؛ 

باعرث ایجراد انگگرزه در  زانر گبخوشا بودجر    در شرایط عد  اطمگزران  مردیر بر گریدع ار ب 

ترا در  شرودیمسوی دیگرر ایرن ترالش بگشرتر موجر   و از شودیمکارکزان برای تالش بگشتر 

صور  مواجه  با تغگگرا  احتمالی  شرکت توان بگشتری برای مقابلر  برا اثررا  نرامطلوب ایرن 

دگی شرکت برای آیزده نرامعلو  تغگگرا  داشت  باشد. از طرفی در شرایط عد  قطعگت زیاد  آما

 است. ریپذ گتوج کامالً

در هرر دو روش  ها گفرضر تحقگق  نتایج حاصرل از آزمرون در خصوص متغگرهای کزترلی 

ی ابودج بر سوگگری  هاشرکتم  ت و معزادار اندازه  رگتأثی حاکی از ابودج محاس ۀ سوگگری 

بررای جلروگگری از عواقر   ترربزرگی هاشرکتبگانگر آن است ک   هاافت بزابراین ی؛ است هاآن

اد سهامداران و بستانکاران است  اقدا  ب  سوگگری رو نامطلوب ک  نتگجۀ آن از دست دادن اعتم

ی نشان داد ابودج در روش او  محاس ۀ سوگگری  ها گفرضی آزمون هاافت . یکززدیمب  پایگن 

بر  نظرر  جر گدرنتدارد؛  هاشررکتی ابودجر  ت برر سروگگری ی م رگتأث هاشرکتعمر بورسی 

برا قروانگن و مقرررا  و الزامرا  گزارشرگری ی بورسی با گذشت زمان خود را هاشرکت رسدیم

 کززد.شده میی سوگگریهابودج اقدا  ب  انتشار  مرورب بورسی مزط ق کرده و 
 

 و پیشنهادها هاتیمحدود. ۶

ی عمرده ایرن تحقگرق بر  هاتیمحردود ازجملر سازی متغگرهای کلگدی تحقگق  عملگاتی

در محاسر ۀ  ازآنجاکر ی اسرت. ابودج گری محاس ۀ متغگر سوگ هاآن نیترمه ک   رودیمشمار 

ی سود هر سه  شرکت نس ت ب  همگن زگبشگپی ب  روش دو  از درصد تغگگر ابودج سوگگری 

ی هاشررکتدرصد در سطح صزعت استفاده شده است  سوگگری احتمالی مستتر در سطح کرل 

تحقگرق از بودجر  اولرگن  گگری کرد. از طرفی با عزایت ب  ایزک  در اینتوان اندازهصزعت را نمی

احتگراط  هابودجر سرایر بر   هاافت ی سود هر سه  استفاده شده است  باید در تعمگ  یزگبشگپ

 شود.

و نگرز پگشرزهادها  هاافتر   پگشزهادهای کاربردی م تزی برر یآمدهدستب با توج  ب  نتایج 



 145 ي مدیران ابودجهبر سوگيري  مؤثربررسی عوامل 

 شود:ی آتی ب  شرح زیر ارائ  میهاپژوهشبرای انجا  

  هاشررکتی ابودجر ی هاگزارشاز  کززدگاناستفاده( ب  10 نگارهوهش )نتایج این پژ -1

در  کزردیمبالقوه و بالفعل  تحلگل گرران مرالی و بسرتانکاران توصرگ   نگذارا یسرما خصوصب 

بررای عملکررد آتری بر  قردر   هاشرکتی زگبشگپی مدیریتی و تحلگل هاگزارشاعت ارسزجی 

 توج  کززد. هاشرکتحاک  بر سازمانی مدیران و عد  اطمگزان 

 Fittedمتزاسر  ) مانردهیباقدر مطالعا  آتری برا بررسری مقرادیر  شودیمپگشزهاد  -2

Values  ( با متغگرهای  اتی مدیران )همچرون نفرو ( یرا متغگرهرای غگر اتری )همچرون عرد

ی ابودجر برر سروگگری  مرؤثراطمگزان( و با در نظر گرفتن پگشرگز  تحقگرق  سرایر متغگرهرای 

( مد   ب  مرد  تحقگرق شدهلیتعدی  تعگگن ی )ضردهزدگحگتوضبه ود توان  مزظورب یران مد

 افزوده شود.

 

 هاادداشتی

1. Global Crossings 2. Beyer       

3. Hormati 4. Siallagan      

5. Budgetary Bia 6. Douglas & Wier     

7. Argrys 8. Lowe & Shaw     

9. Lukka 10. Von Wright      
شررود  یمک  نوعی رفتار تقویررت  صور نیبد. در تئوری تقویت رفتار ما با رهگافت رفتاری سروکار داری   11

 (.84  ص1997پی رابگزز   )

12. Brownell 13. Hopwood 

14. Govindarajan 15. Budget-Constrained 

16. Profit-Conscious 17. Non-Accounting 

18. McInnes 19. Leavins 

20. Authority 21. Influence 

22. Opportunity 23. Otley 
24. Rogers & Stocken 25. Kato 
26. Schiff & Lewin 27. Davila & Wouters 

28. Zhang 29. Cao & Mark 

30. Lev & Thiagarajan 31. Charfeddine & Bouaine 

32. Finkelstein 33. Ownership Power (OP) 

34. Chikh & Filbien 
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 منابع

 فارسی

 محمرد دگسترجم  علی پارسائگان و  م انی تئوری و طراحی سازمان.(. 1998دفت  ریچارد ) آ 

 .ی فرهزگیهاپژوهشتهران: دفتر  ( 1393اعرابی  )

(  1396ترجمر  مجگرد مگراسرکزدری  ) ارزیابی عملکررد.(. 2007بور   لوئگز و ویلکز  کالگن )

 .تهران: کگومرث

ی الروانی مهد دگسترجم   تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی.(  1990گفن )پی رابگزز  است

 .تهران: صفار(  1395) فردییداناو حسن 

ترجمر  علری  و کاربردهرا. ها یر نظرم انی رفتار سازمانی: مفراهگ   (. 1997پی رابگزز  استگفن )

 .گیی فرهزهاپژوهشتهران: دفتر (  1389اعرابی ) محمد دگسپارسائگان و 

اعرابری  محمرد دگسر . ترجمر  علری پارسرائگان و رفترار سرازمانی(. 1998پی رابگزز  اسرتگفن )

 .ی فرهزگیهاپژوهشتهران: دفتر (  1393)

ی سود هر سه  با اسرتفاده از زگبشگپ(. 1393حجازی  رضوان؛ محمدی  شاپور و فایقی  پروان  )

فصلزام  دانرش ق بهادار تهران. در بور  اورا شدهرفت یپذی هاشرکتی عص ی در هاش ک 

 .50-31 ( 55)14  حسابرسی

برر سروگگری  مرؤثر(. عوامرل 1386دستگگر  محسن؛ سجادی  سگد حسرگن و ثابرت  حسرگن )

 .17-1 ( 50)26  علو  اجتماعی و انسانی دانشگاه شگرازی سود. زگبشگپمدیران در 

 .سمتتهران:  م انی مدیریت رفتار سازمانی (. 1389)رضائگان  علی 

ی سرود توسرط مردیریت برر زر گبشگپ رگتأث(. 1395) حسا  دگسو وقفی   حسن دگسنژاد  صالح

 .124-103 (  12)4  . فصلزام  مدیریت مالیریسک و ارزش شرکت

(. بررسری 1394؛ صادقگان  بهرا  و آهزگرری  مهزراز )حسا  دگس؛ وقفی  حسن دگسصالح نژاد  

ی سرود هرر سره . زر گبشگپی هرایژگیو ها  بر  رشد پایدار سود بر واکزش قگمت س رگتأث

 .70-51 ( 16)4  ی تجربی حسابداریهاپژوهشفصلزام  

ی در انتخراب مردیران سراالرست یشا(. بررسری مگرزان 1380عطافر  علی و آ ربایجانی  کرری  )

 .38-15 ( 54)14  فصلزام  دانش مدیریتبخش دولتی و خصوصی. 

ی زر گبشگپدر  هاشررکتبررسی رفتار مدیران (. 1392و اسکزدرلی  طاهر ) نگمحمدحسقائمی  
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 .75-53 (  40)11  حسابداری مالیفصلزام  مطالعا  تجربی . سود سالگان 

ترجمر  رمضران  ی سرازمان: رفترار سرازمانی.شزاسروان(. 1998الوسن  رابر  بی و شن  زنگ )

 .ساواالن تهران:(  1381  مجت ی ط ری  تران  عزایتی و مزوچهر نوری  )زادهحسن

 رگترأثبررسری (. 1395زاده  محمدرضرا )د و ع را نوربخش حسگزی  زیز ؛ ساعی  محمردجوا

. و نگکویی برازش مد  علی نقردیزگی هاشرکتی بزدرت  تعاریف مختلف اندازه شرکت بر 

 .144-123 ( 25)7  دانش حسابداری
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