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چكيده
میزانی که مدیریت سود عملکرد واقعی را مبهم می کند میتوان آنرا تحت یك هزینه قلمداد نمود .مقاله حاضر به ارائه الگوی
رفتاری مدیریت سود مبتنی بر دانش ضمنی و تجربه مدیران از طریق پیش بین ی روابط علَی میان اثر شخصیتی و فردی ،تجربه و
دانش ضمنی مالیاتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی ،تجربه و دانش ضمنی مدیریتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابرسی،
تجربه و د انش ضمنی سیاسی ،تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی و مدیریت سود پرداخته است .جامعه آماری این
پژوهش ،حسابداران رسمی و متخصصان حرفه مالی بوده و جهت گردآوری دادهها از روش مصاحبه بر اساس پرسشنامه استفادهشده
است .پس از انجام آزمونهای پایایی و روایی دادههای نمونه ،تحلیلها ی مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. .
نتایج پژوهش نشان داد تجربه شخصیتی و فردی ،تجربه و دانش ضمنی مدیریتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابرسی و تجربه و دانش
ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی از عاملهایی هستند که در الگوی رفتا ری مدیریت سود موثر هستند .هر چند تجربه و دانش
ضمنی مالیاتی ،سیاسی و حسابداری و مالی در الگوی فازی در ارائه الگوی رفتاری شناسایی شدند اما این عاملها در نظرسنجی کلی
در طراحی الگوی رفتاری معنادار نبودهاند.
واژههای کليدی :مدیریت سود ،الگوی رفتاری مدیریت سود ،دانش ضمنی و تجربه مدیران ،معادالت ساختاری.
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 -1مقدمه
ارائه تعریفی مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت
هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد ان است .اسکات
( )0220به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب
سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص
مدیر ،مینگرد.حال پرسش این است که اهداف خاص مدیر از
مدیریت سود چیست .مدیریت سود عبارت است از دخالت
عمدی در فرآیند گزارشگری برون سازمانی با هدف بدست
آوردن برخی مزایای شخصی از سوی مدیران یا سهامداران.
تعریف جامع تر مدیریت سود باید در برگیرنده مدیریت سود
واقعی ایجاد شده از راه تصمیمات زمانبندی سرمایهگذاری یا
تصمیمات تأمین مالی برای تغییر سود گزارش شده یا برخی از
اجزای آن نیز می باشد(رهنمایرودپشتی و همکاران.)1901 ،
فرن و همکاران  )1001(0مدیریت سود را به عنوان دست کاری
سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش
داوریهای مربوط به سود مورد انتظار تعریف میکند .دی
جورج و همکاران ( 9 )1000مدیریت سود را به عنوان نوعی
دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح
مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول
پیش بینی تحلیل گران و یا براورد روند سودهای قبلی برای
پیش بینی سود های آتی)تعریف کرده اند .هلی و والن
( 1 )1000معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ میدهد که
مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی
استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگری
مالی دستکاری مینمایند .این هدف یا به قصد گمراه نمودن
برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت
صورت می گیرد ،یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است
که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی میباشد.
رونن و یاری ( 5 )0229مدیریت سود را مجموعه ای از
تصمیمات مدیریتی قلمداد میکنند که به منظور حداکثر کردن
ارزش سود ،برخی از حقایق کوتاه مدتی را که برای مدیریت
شناخته شده اند گزارش نمیکند(رهنمایرودپشتی و همکاران،
.)1901
دانش حسابداری که بر تصمیمگیری تاثیر میگذارد از
طریق تجارب (مستقیم)کاری و آموزش (تجربه ﻏیرمستقیم)به
دست آمده است .با این حال تجارب خاص حسابداران میتواند
عالوه بر توسعه دانش فنی حسابداری اثرات متعددی بر برآورد
پارامترها و شاخﺺها داشته باشد .تجارب خاص بر توجه افراد
مبنی بر تفسیر اطالعات جدید تاثیر میگذارد .تجارب خاص
همراه با اطالعات خروجی ،ارزیابیعملکرد مبتنیبر پیامد و
ایجاد انگیزه بیشتر پیامد ،حلقه ارتباطی بین پیامدها و
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ارزیابیها را در اﻇهارات ذهنی افراد تقویت میکند نتیجه بارز
این پیامدها و نیروی حلقه ارتباطی بین پیامدها و ارزیابیها در
ذهن افراد آنها را وادار میسازد هنگام ارزیابی دیگران از
پیامدها استفاده کنند حتی زمانیکه آنها اطالعاتی درباره
کیفیت تصمیمگیری ارزیابی شوندگان داشته باشند و بدانند که
کیفیت تصمیمگیری در مقایسه با پیامد ها مبنای بهتری را
برای ارزیابی فراهم میکند تجارب گذشته به همراه ارزیابیهای
مبتننی برکیفیت تصمیمگیری باعث بارزتر شدن کیفیت
تصمیم گیری خواهد شد و بنابراین افراد هنگام ارزیابیدیگران
توجه خود را به کیفیت تصمیمگیریمعطوف خواهند کرد.
همﭽنین فردریکسون و همکاران پیش بینیکردند که تکرار
ارزیابیها تاثیر متفاوتی بر دانش خواهد گذاشت و شدت تاثیر
به نوع ارزیابیکه افراد تجربه کرده اند (تجربه مبتنیبر پیامد یا
تجربه مبتنیبر کیفیت تصمیم گیری) بستگیدارد .انتظار
میرود تاثیر تجربه ارزیابی مبتنی بر پیامد هنگامی که
ارزیابیها به صورت مکرر انجام می شود قو یتر باشد .هر مورد
اضافه از ارزیابیحلقه ارتباطی بین پیامد ها و ارزیابی عملکرد را
در ذهن افراد قویتر می کند.در مقابل هنگامیکه ارزیابیافراد
بر مبنا ی کیفیت تصمیم گیر ی است بازخورد پیامد دیگر
مربوط نخواهد بود و این باعث ضعیفتر شدن حلقه ارتباط ی
بین پیامد ها و ارزیاب ی عملکرد خواهد شد .نتیجه تحقیق
فردریکسون و همکاران حاکی از آن است که تجربه افراد از
ارزیابیعملکرد توجه و پردازش حافظه آنها را شبیهسازی،
میکند و باور اولیه افراد مبنیبر شایستگی ارزیابیها یمبتنیبر
کیفیت تصمیم گیر ی را زیر سوال می برد ،با این حال در
حالت ها ی ،پیﭽیده تر زمان ی که اطالعات حالت تفسیری
بیشتر ی پیدا میکنند باورهای اولیه افراد میتواند اثربخشی
یادگیری آنها را محدود کند .تحقیق روان شناسی که بر اساس
یادگیری احتماالت با عالئم چندگانه انجام شد نشان میدهد
زمانیکه افراد روابط علیمشاهدات را یاد میگیرند تمایلی به
استفاده برابر از همه مشاهدات را ندارند .زمانیکه پیامدهای
یك عمل خاص(مثال تصمیم مربوط به تخصیﺺ منابع)ترکیب
میشوند و میتوانند علت های زیادی داشته باشند ،توجه افراد
بر پیامدهای سازگار با تئوریها ی اولیه افراد بیشتر شده و
تاثیر آن بر تصمیمات بعدی بیشتر میگردد در حالیکه
پیامدهای ناسازگار با این تئوریها منجر به توجه کمتر افراد
میگردد؛ از این رو یادگیری افراد در سطح پایینتری خواهد
1
بود (رسمان و همکاران.)0210 ،
دانش ضمنی  :7دانش ضممنی بخشمی اسمت از آنﭽمه ممی
گوییم یا انجام می دهیم،از آنجا کمه ایمن دانمش جمزا جمدایی
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ناپذیر تفکمر ماسمت،عمیقا در نحموه کمار مما تجلمی پیمدا ممی
9
کند(.میلر و موریس)1995،
با توجه به مشکالت به وجود آمده در زمینه مدیریت سمود
شرکتها در بازار سرمایه ایران ،مسئله ایمن پمژوهش چگمونگی
درک میزان مدیریت سود شرکتها در قبال ابعاد رفتاری شمده
است .همﭽنین ،با توجه بمه مطالعمات انجمامشمده در ایمران در
زمینه ارائه الگوی رفتاری ممدیریت سمود شمرکتهما ،پمژوهش
حاضر مؤلفههایی ر ا مورد آزمون قرار داده که در تحقیقات قبلی
آزمون نشده است .ازاین رو ،این پژوهش در پمی پاسمخ بمه ایمن
سؤال است که الگوی رفتاری مدیریت سود شرکتهما بمر پایمه
دانش ضمنی و تجربه مدیران چیست؟ بهمنظور پاسمخ بمه ایمن
سؤال ،پیش بینی روابط علّمی عواممل رفتماری بمر پایمه دانمش
ضمنی و تجربمه ممدیران و ممدیریت سمود شمرکتهما مطالعمه
می شود .در حقیقت مطالعه حاضر مفهوم جدیمدی از ممدیریت
سود شرکتها را معرفی میکند .ازاین رو ،انتظار ممیرود نتمایج
پممژوهش حاضممر بتوانممد بممه مممدیران ،تحلیممل گممران مممالی،
سرمایهگذاران و سمایر ذینفعمان در درک بهتمر ممدیریت سمود
شرکت ها در قبمال عواممل رفتماری و دانمش ضممنی و تجربمه
مدیران ،کمك کرده و آنها را در اتخماذ تصممیمهمای صمحیح
مالی و سرمایه گذاری کمك نماید .این پژوهش با طمر مبمانی
نظری و پیشینه پژوهش همای ممرتبط بما موضموع و همﭽنمین
تبیین روش پژوهش و فرضیههای برگرفتمه از مسمئله و مبمانی
نظری پژوهش ادامه یافتمه و سم س بمه تشمریح نتمایج آزممون
فرضیهها پرداخته است؛ و درنهایت نتیجمهگیمری و پیشمنهادها
بیان میگردد.
 -۲مبانی نظری و پيشينه پژوهش
گزارشهای مالی به ویژه سمود خمالﺺ یکمی از مهمتمرین
محصوالت سیستم حسابداری است .هدف اصلی تدوین گزارش
های مالی تهیه اطالعاتی است که برای سرمایه گذاران و سمایر
افراد ذینفع در جهت انجام سرمایه گذاری منطقی ،اعتبماردهی
و ...مفید باشد .اما در طول چند دهه گذشته نتایج پمژوهشهما
بیانگر کاهش مستمر در محتوی اطالعاتی سود حسابداری بوده
است .از آنجایی که محاسبه سود خمالﺺ یمك بنگماه اقتصمادی
تحت تاثیر روش ها و برآوردهای حسابداری اسمت و بمر طبمق
نظریه نمایندگی اهداف مدیریت نیمز بما سمهامداران هماهنم
نیست ،امکان دستکاری سود وجود دارد .ایمن کمار بما نزدیمك
کردن سود گزارش شده به میزان سود هدف (آستانه) انجام می
شود .فیلی ون ( 0 )0221بیان کرد که مسئله نمایندگی موجب
شده است در بسیاری از شرکت ها طر های پاداش انجام شود
تا منجر به کاهش تضاد منافع شود .همﭽنمین وی بیمان کمرده

است که مدیران برای رسیدن به منافع خود سودها را ممدیریت
می کنند .وی بیان می کند ،با توجمه بمه اینکمه انمدازه گیمری
وجوه نقد ع ملیاتی آسان است مدیران برای مدیریت کردن سود
از اقالم تعهمدی اختیماری اسمتفاده ممی کننمد تما بتواننمد بمه
سممودهای مطلمموب دسممت یابنممد .همﭽنممین واتممز و همکمماران
( 12 )1091نیز بیان داشته اند در شرکتهایی که برناممه پماداش
مدیران انجام می شود ،مدیران سعی خواهنمد نممود سمودهای
دورهها ی آتی را به دوره جاری منتقل کنند و از این رو سمودها
را دستکاری می کنند( .مرادزاده و همکاران.)1901 ،
ابراهیمی و همکاران( )1905در مطالعه ای به تماثیر بمیش
اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت همای پذیرفتمه
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند،نتایج تحقیق نشمان
داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای مدیریت سمود
واقعی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
هوای چون و همکاران  )0217( 11در مطالعه خود با عنوان
"مدیریت سود و عملکرد پس از عرضه اولیه عممومی" بمه ایمن
سؤال پاسخ میدهند که آیا سرمایه گذاران نهادی باعث تقویمت
یا کاهش مشکالت سازمان میشوند؟ این مطالعه نشان داد کمه
شرکتهایی که دارای مالکیت باالی مؤسسمات هسمتند ،بمازده
سهام و عملکرد عملیات بعد از عرضمه اولیمه عممومی را بماالتر
میبرند ،به این ترتیب نشان می دهد که بازار سرمایه به عملکرد
نظارتی سرمایهگذاران نهادی پس از عرضه اولیه و عملکرد ایمن
شرکت هما بهبمود یافتمه اسمت .نتمایج نشمان دهنمدهی کنتمرل
سرمایه گذاران نهادی و شناسایی بیشتر سرمایه گمذاران نهمادی
است ،برای بهبمود عملکمرد ممی باشمد .جرینم ( )10 0211در
مطالعه خود با عنوان "تاثیر مدیریت سمود و افشما بمر عملکمرد
مالی" نشان دادند که اگر مدیران به صورت گسترده و ﻏیرعادی
به استفاده از روشهای مذکور عالقه نشان دهند ،درواقع آنهما
به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایهگذاران خبره
و آگاه دستکاری فعالیتهای واقعی را محدود میکند .در ایمن
تحقیق مدیریت واقعی سود متغیر وابسته و عملکرد آتی شرکت
بازده آتی دارائیها ،بازده آتی حقوق صاحبان سهام ،سمود آتمی
هر سهم و نسبت آتی قیمت به سود شمرکت بمهعنموان متغیمر
مستقل تحقیق در نظر گرفتهشده اسمت .نتمایج تحقیمق نشمان
می دهد که بین مدیریت واقعی سود با بازده آتی کل دارائیهما،
بازده آتی حقوق صاحبان سهام ،سود آتی هر سهم و نسبت آتی
قیمت به سود شرکت در سمال بعمد رابطمه منفمی و معنماداری
وجود دارد.
19
مطالعه چ من( )0211نشان می دهد که شرکت هما در
سه ماه پایان سال ،از طریق دستکاری فعالیت های واقعی نظیر
کاهش قیمت به منظور تسریع موقتی فروش ،اقدام به بمرآورده
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ساختن اهداف سود می کنند .همﭽنین ،شرکت ها در موقعیت
های رقابتی نسبت به انگیزه های مدیریت سود ،عکمس العممل
بیشتری نشان می دهند .گلدونی و الیویرا  )0212( 11شماخﺺ
هایی همﭽون تعدادگروه های بحث و گفتگو راجع به نواوری در
محصول و فرایند و میزان مشارکت ارزشمند برای ذخیره همای
دانشی سازمانی و اینترانتی  15را برای فریاند خلق دانش لحاظ
میکنند «دانایی فرد» و «سلسمله» ( 11 )0212نیزبمرای فراینمد
خلق دانش ،شاخﺺ هایی از جمله اشتیاق برای ترفیع و بهبمود
دانش افراد ،وجود مزایایی نقمدی بمرای کسمب دانمش بیشمتر،
تمایل افراد به یادگیری مستمر و استفادهاز فرصتهای یادگیری
وحجود سیستم های آموزش کارمنمدان ،اگماهی شمرکت هما از
متخصصمین خممود در حمموزه هممای مختلممف ،وجممود حساسممیت
سازمان ی برای جذب و حفظ کارمندان دانش و محمور ،رضمایت
افراد دانشمی از سمیدت همای منمابع انسمانی ،سمرمایه گمذاری
شخصی کارمندان برای یادگیری میزان تشمویق ممدیران ارشمد
کارمنممدان بممرای کسممب دانممش معرفممی کممرده انممد.کوهن و
همکاران( ،17 )0229با بررسی هردو نوع مدیریت سود دریافتند
که مدیران در زمان عرضه فصلی سهام ،اﻏلب درگیمر ممدیریت
سود واقعی هستند و کاهش عملکمرد در زممان عرضمه فصملی
سهام بیشتر در نتیجه ممدیریت سمود از طریمق فعالیمت همای
واقعی اسمت تما ممدیریت سمود از طریمق اقمالم تعهمدی .زیمرا
دستکاری فعالیت های واقعی نتایج اقتصادی واقعی بمه هممراه
دارد.
داداشزاده و برادران حسنزاده ( )1901به بررسی ارتبماط
اسممتراتژی متنوعسممازی شممرکتی و پدی مده مممدیریت واقع می و
مصنوعی سود پرداختهاند .نتمایج پمژوهش نشمان میدهمد بمین
متنوعسازی تجاری و مدیریت مصنوعی سود ارتباط وجود ندارد
و بین متنوعسازی جغرافیایی و مدیریت مصنوعی سود ارتبماط
منفی و معنادار وجود دارد .همﭽنین بین متنوعسازی شرکتی و
مدیریت واقعی سود ارتباط وجود نمدارد .باﻏومیمان و همکماران
( )1901تاثیر رکود اقتصادی رشد منفی تولید ناخالﺺ داخلمی
بر مدیریت سود شرکت ها را بررسی نمودند .تحلیل یافته همای
پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه نشمان ممی دهمد کمه
میان رکود اقتصادی و مدیریت سود شرکت ها ،رابطه مسمتقیم
و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش رشمد منفمی
تولید ناخالﺺ داخلی ،مدیران شرکت ها اقدام به مدیریت سمود
بیشتری می کنند تا بابهتر نشان دادن وضمعیت ممالی شمرکت
مانع از ورشکستگی شوند .عالوه بر این ،نتمایج پمژوهش حاضمر
حاکی از این است که نوسان همای تولیمد ناخمالﺺ داخلمی بمه
عنوان یکی از متغیرهای کالن اقتصادی ممی توانمد برممدیریت
سود تاثیرگذارباشمد .بمه عبمارت دیگمر عمالوه بمر انگیمزه همای
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مدیریت سود مانند پاداش  ،می توان رکود اقتصادی را یکمی از
عوامل تاثیر گزار بر مدیریت سمود دانسمت .سمادات حسمینی و
ﻏالمی جمکران ( )1901به تحلیل محتوای مقاالت انتشار یافتة
مدیریت سود پرداختند .نتایج پژوهش نشان می دهند در % 05
پژوهش های انجام شده ،متغیر مدیریت سود با متغیرهای مورد
بررسی ،دارای رابطه معنادار می باشند ،کمه نشمان از محتموای
اطالعاتی و اعتبمار انمدازه گیمری آن حکایمت دارد .ممالزاده و
همکاران ( )1905به بررسی نقش دانش مالی هیات ممدیره بمر
مدیریت سود پرداخته اند .نوع مدرک تحصیلی نیز معیاری برای
اندازهگیری دانش مالی مدیر عامل در نظر گرفته شمده اسمت و
برای تحلیل دادهها نیز از رگرسیون چند متغیره اسمتفاده شمده
است .نتایج نشان داده است که دانش مالی مدیر عامل بمر روی
مدیریت سود شرکت تاثیر ندارد.
 -۳سواالت پژوهش
)1
)0
)9
)1
)5
)1
)7

عوامل شخصیتی و فردی بر مدیریت سود چه تاثیری
دارد؟
تجربه و دانش ضمنی مالیاتی بر مدیریت سود چه
تاثیری دارد؟
تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی بر مدیریت
سود چه تاثیری دارد؟
تجربه و دانش ضمنی مدیریتی بر مدیریت سود چه
تاثیری دارد؟
تجربه و دانش ضمنی حسابرسی بر مدیریت سود چه
تاثیری دارد؟
تجربه و دانش ضمنی سیاسی بر مدیریت سود چه
تاثیری دارد؟
تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی بر
مدیریت سود چه تاثیری دارد؟

 -۴الگوی مفهومی پژوهش
الگو ،رابطه بین سطح نظری(تئوری) و کار جمعآوری و
تجزیهوتحلیل اطالعات میباشد .الگوها شامل نشانهها و عالئم
هستند ،یعنی خصوصیات برخی از پدیدههای تجربی(شامل
اجزاا و ارتباط آنها) بهطور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با
یکدیگر بیان میشود .بنابراین ،الگو منعکسکننده واقعیت است
و جنبهها ی معینی از دنیای واقعی را که با مسئله تحت بررسی
ارتباط دارند منسجم میسازند و روابط عمده را در میان
جنبههای مذبور روشن میکند و سرانجام امکان آزمایش
تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم میکند.
بعد از آزمایش الگو درک بهتری از بعضی از قسمتهای دنیای
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واقعی حاصل میشود .بهطور خالصه الگو دستگاهی است
متشکل از مفاهیم ،فرضیهها و شاخﺺها که کار انتخاب و
جمعآوری اطالعات موردنیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل
میکند(خاکی .)1902،بنابراین با توجه به استدالل فوق،

سواالت تدوین شده و مبانی نظری در ردیابی الگوی رفتاری
مدیریت سود ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت شکل()1
تدوینشده است.

شكل -1چارچوب مفهومی پژوهش

 -۵روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگوی رفتاری مدیریت سود
شرکتها بر پایه ویژگی های شخصی و تجربه مدیران از طریق
پیشبینی روابط علَی میان آن ها است .این پژوهش برحسب
هدف ،کاربردی و توسعه ای و ازنظر روشهای گردآوری دادهها،
توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی
ساختاری میباشد و از روش پرسشنامه در مرحله گردآوری
اطالعات و رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر
حداقل مربعات جزئی  19در مرحله استنتاج استفاده نموده است.
بهمنظور پخش پرسشنامه در بین استادان و دانشجویان
دکتری حسابداری ،اعضای جامعه حسابداران رسمی و
متخصصان حرفه حسابداری  ،طی سه ماه مراجعات منتهی به
پخش پرسشنامه  12نفر بوده که از این تعداد تعداد  92نفر
مشارکت داشتند .در مورد کفایت حجم نمونه در روش
مدلساز ی معادالت ساختاری نیز باید گفت ،برای کسب نتایج
معتبر و قابلتعمیم ،طبق نظریه چن  10و همکارانش(،)0229
حجم نمونه باید نسبت  12مورد به ازای هر پارامتر برآورد شده
باشد .بنتلر و چو( 02 )0221نیز  5مورد را به ازای هر پارامتر
پیشنهاد کردهاند(هیر و همکاران  ،0221 ،01بنتلر و چو.)0221،

بنابراین ،با توجه به مدل ساختاری این پژوهش ،مشاهدات
(پرسشنامه) موجود( 92مورد) به لحاظ آماری کفایت میکند.
در این مطالعه ،متغیر مکنون درونزا (مدیریت سود)،
متغیرهای مستقل (عوامل شخصیتی و فردی ،تجربه و دانش
ضمنی مالیاتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی ،تجربه
و دانش ضمنی مدیریتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابرسی،
تجربه و دانش ضمنی سیاسی ،تجربه و دانش ضمنی قوانین
کار و تامین اجتماعی) به روش مصاحبه سنجیده شده است.
بهعالوه ،برای توسعه و بومیسازی ابزار پژوهش متناسب با
محیط کشور و تائید روایی آن ،ازنظر استادان دانشگاه و
خبرگان بازار سرمایه کشور بهره برده شد .جدول  1اطالعات
مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول -1متغيرهای مدل پژوهش
نقش

ردیف

نام متغير

1
1-1

دانش ضمنی و تجربه مدیران
عوامل شخصیتی و فردی

0-1

تجربه و دانش ضمنی مالیاتی

9-1

تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی

1-1

تجربه و دانش ضمنی مدیریتی

5-1

تجربه و دانش ضمنی حسابرسی

1-1
7-1

تجربه و دانش ضمنی سیاسی
تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی

0

مدیریت سود

مکنون

 -۶یافتههای پژوهش
در جدول  ،0اطالعات جمعیت شناختی مربوط به نمونه
آماری ارائهشده است .حدود درصد پاسخدهندگان ،در سمت
مدیر مال ی یا رئیس حسابداری مرد بودند .همﭽنین ،سطح
تحصیالت بیش از درصد از پاسخدهندگان کارشناسی ارشد و
باالتر بوده و شایانذکر است که این دسته از افراد ،مشارکت
بهتری از حیث قبول پاسخ به پرسشنامه و کیفیت پاسخگویی
داشتهاند.
جدول -۲اطالعات جمعيت شناختی پاسخدهندگان
متغير
جنسیت

سن(سال)

سطو
تحصیالت

گروه

فراوانی

درصد

مرد

01

72

زن

0

92

 01تا 95

15

52

 91تا 15

11

97

55 11

9

12

باالی 51

1

9

کارشناسی ارشد

19

19

دکتری و باالتر

17

57

 -۷تحليل مدل و آزمون فرضيهها
بمرای آزمممون فرضمیههمما بمه روش مممدلسمازی معممادالت
سمماختاری ،از نسممخه  9.0.7نممرمافممزار آممماری SMART-PLS
استفاده شد .زمانی که حجم مشاهدات انمدک اسمت یما توزیمع
نرمممالی نممدارد ،تممرجیح بممر بممهکممارگیری نممرمافزارهممایی نظیممر
 SMART-PLSاسمممت(داوری و رضمممازاده .)1900،در ممممدل
پژوهش ،متغیرها به صورت سمازههمای انعکاسمی سمطح بماالتر،
مدلسازی گردید.
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مستقل

نوع

ادراکی

ادراکی

ساختار

انعکاسی

انعکاسی

بهمنظور ارزیابی مدل اندازهگیری(مدل بیرونی) ،پایایی و
روایی سازهها و شاخﺺها ارزیابی میشود .آلفای کرونباخ و
پایایی مرکب برای هر یك از سازههای مدل بیشتر از  2/7به
دست آمد .همﭽنین ،تمام شاخﺺها از پایایی الزم برخوردار
بودند .بهمنظور بررسی روایی سازههای مدل ،از روایی همگرا و
روایی تشخیصی استفاده شد .معیار متوسط واریانس
استخراجشده برای ارزیابی روایی همگرای تمام سازههای مدل،
بیشتر از  2/5است و با توجه به اینکه جذر میانگین واریانس
استخراجشده در قطر ماتریس بیشتر از همبستگی یا سازه با
سازهها ی دیگر است ،بنابراین مالک مذکور نیز از حد قابل
قبولی برخوردار است .بنابراین ،کیفیت سازههای مدل از روایی
مناسبی برخوردار هستند.
نتایج بدست آمده از ضرایب مسیر و  t valueنشان میدهد که:
اثر شخصیتی و فردی بر مدیریت سود دارای  tبزرگتر از
 1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی مثبت و معنیداری
بین اثر شخصیتی و فردی بر مدیریت سود تایید است .ضریب
مساوی  2/90است که به این معنی است که هر زمان متغیر
شخصیتی و فردی به اندازه یك واحد بهبود یابد مدیریت سود
به اندازه  2/90واحد افزایش مییابد.
تجربه و دانش ضمنی مالیاتی ،بر مدیریت سود دارای t
کوچکتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی معنیدار
بین تجربه و دانش ضمنی مالیاتی بر مدیریت سود تایید
نمیشود.
تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی ،بر مدیریت سود
دارای  tکوچکتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی
معنی دار بین تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی بر
مدیریت سود تایید نمیشود.
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تجربه و دانش ضمنی مدیریتی ،بر مدیریت سود دارای
بزرگتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی مثبت و
معنی داری بین تجربه و دانش ضمنی مدیریتی بر مدیریت سود
تایید است .ضریب مساوی  2/17است که به این معنی است که
هر زمان متغیر تجربه و دانش ضمنی مدیریتی به اندازه یك
واحد بهبود یابد مدیریت سود به اندازه  2/17واحد افزایش
مییابد.
تجربه و دانش ضمنی حسابرسی ،بر مدیریت سود دارای t
بزرگتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی مثبت و
معنی داری بین تجربه و دانش ضمنی حسابرسی بر مدیریت
سود تایید است .ضریب مساوی  2/11است که به این معنی
است که هر زمان متغیر تجربه و دانش ضمنی حسابرسی به
t

اندازه یك واحد بهبود یابد مدیریت سود به اندازه  2/11واحد
افزایش مییابد.
تجربه و دانش ضمنی سیاسی  ،بر مدیریت سود دارای t
کوچکتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی معنیدار
بین تجربه و دانش ضمنی سیاسی بر مدیریت سود تایید
نمیشود .
دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی بر مدیریت
سود دارای  tبزرگتر از  1/01است لذا میتوان گفت که رابطهی
منفی و معنی داری بین دانش ضمنی قوانین کار و تامین
اجتماعی بر مدیریت سود تایید است .ضریب مساوی 2/11
است که به این معنی است که هر زمان متغیر شخصیتی و
فردی به اندازه یك واحد بهبود یابد مدیریت سود به اندازه
 2/11واحد کاهش مییابد.

شكل -۳نتایج آزمون  tمدل اصالحشده

شكل -۴ضرایب ساختاری مدل اصالحشده
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جدول -۵خالصه نتایج پژوهش
شرح

آماره

احتمال

نتيجه

شخصیتی و فردی
تجربه و دانش ضمنی مالیاتی

2.909
2.221

5.51
2.119

معنادار
ﻏیر معنادار

تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی

2.20

1.10

ﻏیرمعنادار

تجره و دانش ضمنی مدیریتی

2.17

0.09

معنادار

تجربه و دانش ضمنی حسابرسی

2.11

1.97

معنادار

تجربه و دانش ضمنی سیاسی

2.11

1.51

ﻏیرمعنادار

تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی

-2.110

0.79

معنادار

 -۸نتيجهگيری و بحث
پژوهش حاضر یك ساختار جدید ویژگی های شخصیتی و
تجربه مدیران و مدیریت سود شرکتها با تأکید بر ادﻏام
مؤلفههای مختلف از دیدگاههای متفاوت را پیشنهاد میکند.
ازاینرو ،در این پژوهش عناصر مختلف ویژگی های شخصیتی و
تجربه مدیران یعنی(شخصیتی و فردی ،تجربه و دانش ضمنی
مالیاتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی ،تجربه و
دانش ضمنی مدیریتی ،تجربه و دانش ضمنی حسابرسی،
تجربه و دانش ضمنی سیاسی ،تجربه و دانش ضمنی قوانین
کار و تامین اجتماعی) و مدیریت سود شرکتها شناسایی و
تحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان داد که تجربه شخصیتی و
فردی بر مدیریت سود تاثیر معنی داری دارد .بدین معنی با
افزایش تجربه شخصیتی و فردی میزان دستکاری و مدیریت
سود نیز افزایش می یابد .به طور کلی عامل های موثر بر
ویژگی های شخصیتی و فردی شامل بیش اطمینانی،مطلوبیت
و ریسك گریزی ،پایبندی به تعهدات و رشته ی تحصیلی می
باشد .بعبارتی زمانی که مدیران دارای شخصیت بیش
اطمینانی اند؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی
واحد تجاری خود ،خوش بین هستند و چشم انداز مثبتی از
ریسك و بازده آتی شرکت دارند .در نتیجه این امر سبب می
شود که مدیریت سود افزایش یابد .نتایج این مطالعه با نتایج
تحقیق ابراهیمی و همکاران()1905و بومن( )0211در یك
راستا است .با توجه به تاثیر مثبت تجربه ی شخصیتی و فردی
مدیران بر مدیریت سود پیشنهاد می گردد،سرمایه گذاران و
اعتباردهندگان هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به
نتیجه تاثیر ویژگیهای شخصیتی و فردی مدیران بر مدیریت
سود توجه نمایند.با توجه به اینکه پاداش مدیران ،روابط با
هیات مدیره و کمیته ها ،ساختار سهامداران ،نحوه انتصاب(البی
سهامداران طرفدار) و توان مدیریتی بر تجربه و دانش ضمنی
مدیریت ی تاثیر گذار بوده و تجربه و دانش مدیریتی نیز مدیریت
سود را بهبود می بخشد،سعی شود این عوامل در جهت بهبود
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مدیریت سود استفاده گردد .تجربه در زمینه حسابرسی و تضاد
منافع سبب بهبود تجربه و دانش ضمنی حسابرسی می شود،
لذا پیشنهاد می شود که در جهت تجربه و دانش ضمنی
حسابرسی تالش شود .همﭽنین نتایج مطالعه نشان میدهد که
،تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی مدیریت
سود را کاهش میدهد .این امر بیان میکند برعکس قوانین
مرتبط به مالیات و حسابداری که ثابت بودهاند قوانین کار در
هر سال تغییر میکند و به نوعی فشارهای تامین اجتماعی از
نظر قوانین بیمه ،کارگران و ...بیشتر خواهد بود در نتیجه این
سبب میشود که مدیران در جهت شمول یا عدم شمول قوانین
تامین اجتماعی اقدام کنند که در نتیجه سبب کاهش مدیریت
سود خواهد شد.
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