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Explaining Managerial Incentives for Earnings 

Manipulation Using Cumulative Prospect Theory  
 

Abstract  

Prospect theory explains how individuals’ feelings and preferences influence their 
decision-making. The purpose of this research was to investigate earnings 
manipulation incentives within companies listed in Tehran Stock Exchange using 
fourfold pattern of risk attitudes provided by the cumulative prospect theory. The 
period of this research was 6 years, from 2013 to 2018 and included 695 
observations. Hypothesis testing using logistic regression, with the average 
competitor performance within the industry as the reference point, revealed a 
significant positive (vs. negative) effect of management’s loss (vs. gain) estimates 
relative to the reference point on earnings manipulation. In other words, when 
management’s estimate of the likelihood of loss relative to the reference point is 
high (vs. low), the likelihood of earnings manipulation increases (vs. decreases). 
Furthermore, when management’s estimate of the likelihood of gain relative to the 
reference point is low (vs. high), the likelihood of earnings manipulation increases 
(vs. decreases). The findings of research also provided evidence for loss-aversion 
among managers. Therefore, the evidence suggests that the cumulative prospect 
theory can be utilized to explain managerial incentives for earnings manipulation. 
Keywords: Prospect Theory, Cumulative Prospect Theory, Earnings Manipulation, 
Reference Point, Loss-aversion  .  
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 يسود از منظر تئور يدر دستکار رانیمد يرفتار زهیانگ تبیین
  یانداز تجمعچشم

 
 جهرم، جهرم، ایران دانشگاه استادیار حسابداري،    فهیمه ابراهیمی 

  

 استاد حسابداري، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران  محمدحسین ستایش 
  

 استادیار آمار، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران حمیدرضا زارعی فرد

  چکیده
 وهیافراد بر ش یروانشناخت حاتیاحساسات و ترج ریتأث یچگونگ نییانداز به دنبال تبچشم يتئور
شده در  رفتهیپذ يهاسود در شرکت يرفتار دستکار یپژوهش بررس نیآنان است. هدف ا يریگمیتصم

 يتئور توسطارائه شده  سکیچهار جانبه نگرش نسبت به ر يبورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگو
مشاهده بود.  695و شامل  1397الی  1392سال، از سال  6بود. دوره زمانی این پژوهش  یانداز تجمعچشم

 نیانگیو با در نظر گرفتن م کیلجست ونیپژوهش با استفاده از مدل رگرس يهاهیحاصل از آزمون فرض جینتا
از احتمال وقوع  تیریمثبت و معنادار برآورد مد ریتأث انگریعملکرد رقبا در صنعت به عنوان نقطه مرجع، ب

به سود نسبت به نقطه  یابیاز احتمال دست تیریو معنادار برآورد مد یمنف رینسبت به نقطه مرجع و تأث انیز
احتمال وقوع  ریکه مد یطیسود در شرا ياحتمال دستکار گر،یسود بود. به عبارت د يمرجع، بر دستکار

باشد، احتمال  نییاحتمال پا نیکه ا یطیبرآورد کند، بالاتر بوده و در شرا لانسبت به نقطه مرجع را با انیز
به سود  یابیاحتمال دست ریکه مد یطیسود در شرا ياراحتمال دستک ن،یاست. همچن ترنییسود پا يدستکار

 مالاحتمال بالا باشد، احت نیکه ا یطیبرآورد کند، بالاتر بوده و در شرا نیینسبت به نقطه مرجع را پا
رو،  نیدلالت داشت. از ا رانیمد يزیگرانیپژوهش بر ز يهاافتهی نیاست. همچن ترنییسود پا يدستکار

 يرفتار زهیانگ حیتشر يبرا یانداز تجمعچشم ياز تئور توانیاست که م نیا انگریشواهد بدست آمده ب
 سود بهره برد. يدر دستکار رانیمد

  .يزیگرانیسود، نقطه مرجع، ز يدستکار ،یانداز تجمعچشم يانداز، تئورچشم يتئور ها:کلیدواژه

  :نویسنده مسئولsetayesh@shirazu.ac.ir 
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  مقدمه
مدیریت از مالکیت رشد تجارت و تخصصی شدن امور در جهان امروز، موجب جدایی 

ها گردیده است. صاحبان سرمایه، ثروت خود را به امید کسب بازده بیشتر در اختیار شرکت
اند و به منظور کنترل و ارزیابی عملکرد آنها، پاسخگویی اي و آگاه قرار دادهمدیران حرفه

از  اند. صورت سود و زیان یکیهاي مالی الزامی نمودهاي را در چارچوب گزارشدوره
سازد. هاي مالی است که بخش عظیمی از نیاز اطلاعاتی صاحبان ثروت را تأمین میصورت

با توجه به تأکید سهامداران به ارقام سود فشار زیادي بر مدیران شرکت جهت دستیابی به 
گردد. این فشار، انگیزه مدیران جهت دستکاري سود را افزایش سود هدف وارد می

). دستکاري سود به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی 1391ثقفی،  دهد (صدر اصفهانی ومی
هاي اخیر مورد توجه زیادي قرار گرفته است. دستکاري سود اقدامات بر ریسک در سال

 کننده اصول پذیرفته شده حسابداري توسط مدیریت براي ارائه عملکرد مالی شرکتنقض

ماد زیاد به ارقام حسابداري انگیزه ). اعتBeneish, 1999در جهت تأمین منافع وي است (
کند تا سود را به نفع خود دستکاري کنند. انگیزه مدیران براي قوي براي مدیران ایجاد می

دستکاري سود ممکن است ناشی از نگرانی در خصوص امنیت شغلی، توافقات قراردادي 
ی دستیابی به سود هاي پاداش یا حتمیان مدیران و ذینفعان خارجی، منافع شخصی در برنامه

). 1387بینی شده و برآورده ساختن انتظارات بازار باشد (حساس یگانه و همکاران، پیش
تواند به پیامدهاي نامطلوبی از جمله از دست دادن اعتماد این رفتار مدیریتی که می

هاي بالقوه، کاهش قابلیت سودآوري آتی و زیان گذاران، آسیب شهرت، جریمهسرمایه
)، به عنوان ابزار مدیریتی 1394نژاد، (پورحیدري و سمیعی عدم اطمینان بازار گردد ناشی از

شود و با تمایل مدیریت براي پذیرش پرریسک براي بهبود ظاهر مالی شرکت مطرح می
هاي پیشین انجام شده در حوزه رفتارهاي مبتنی بر ریسک مرتبط است. اکثر پژوهش

اند. دیدگاه تئوري نمایندگی مورد بررسی قرار دادهریسک مدیران، دستکاري سود را از 
مطابق با این تئوري، نمایندگان (براي مثال، مدیران اجرایی رده بالا) هنگام اتخاذ تصمیمات 
مبتنی بر ریسک، به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود بوده و ریسک گریز هستند. با این 

 
 



 1400تابستان  |70شماره  |سال هجدهم  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |54

طلوبیت مورد انتظار که اولین بار توسط وجود شواهد بسیاري بیانگر این است که تئوري م
) مطرح شد، قادر نیست که رفتار افراد را به هنگام 1944( 1نیومن و مورگنسترن

گیري در شرایط وجود ریسک تشریح کند و اگرچه این تئوري به عنوان موضوعی تصمیم
در طول نماید، اما شواهد تجربی زیادي ی نقش به سزایی را ایفا میجذاب در اقتصاد کمّ

بینی سیستماتیک زمان دیده شدند که کارایی آن را نقض کرده و این تئوري در پیش
ها، مخصوصاً در شرایط وجود ریسک چندان موفق نبوده گیريرفتارهاي انسانی در تصمیم

است. به همین دلیل کانمن و تورسکی با ارائه شواهد تجربی از عدم کارایی 
گیران را بر اساس اصول د رفتار واقعی تصمیمهاي عقلایی، کوشیدنگیريتصمیم

هاي این دو در راستاي توسعه مباحث ). تلاشBarberis, 2013روانشناسی تبیین کنند (
انداز ساده و تئوري انداز انجامید. تئوري چشمگیري، به ارائه تئوري چشمرفتاري در تصمیم

در  2معی توسط کانمن و تورسکیانداز تجانداز با عنوان تئوري چشمتوسعه داده شده چشم
 ارائه شدند.  1992و  1979هاي سال

انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی تئوري چشم
دهد که چگونه گیري آنان است. به عبارت دیگر این الگو نشان میافراد بر شیوه تصمیم

لوبیت، که یکی از اصول پایه و مترقی افراد در بعضی مواقع به طور سیستماتیک اصل مط
گیرند و بر خلاف دیدگاه مکاتب عقلایی در دیدگاه انسان اقتصادي است، را نادیده می

 Sانداز حالت گیرنده در تئوري چشمکنند. تابع مطلوبیت تصمیماصول عقلایی رفتار می
متفاوت است  گیريشکل دارد، به طوري که در نقاط مختلف این تابع، رفتارهاي تصمیم

)Pompian, 1963 .( 

انداز تجمعی الگوي چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک را بدین گونه تئوري چشم
پذیر و در شرایط کند که افراد در شرایط وجود احتمال بالاي زیان، ریسکبینی میپیش

گریز هستند. همچنین، در شرایط وجود احتمال پایین وجود احتمال پایین زیان ریسک
گریز هستند. مطابق با این پذیر و در شرایط وجود احتمال بالاي سود ریسکد، ریسکسو

1- Neumann & Morgenstern 
2- Kahneman & Tversky 
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 (,Tversky & Kahnemanشودتئوري، سود یا زیان نسبت به نقطه مرجع ارزیابی می

). نظر به اینکه دستکاري سود به عنوان یک رفتار مبتنی بر ریسک در نظر گرفته 1992
آیا دستکاري سود از  "خ به این سؤال است که: شود، پژوهش حاضر به دنبال پاسمی

انداز تجمعی بینی شده توسط تئوري چشمالگوي چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک پیش
. از این رو، هدف این پژوهش پرداختن به رفتار دستکاري سود از "کند؟ پیروي می

مفاهیم مطرح  انداز تجمعی است. این پژوهش با استفاده ازدیدگاه تئوري رفتاري چشم
شده در حوزه روانشناسی و اقتصاد رفتاري و با مطرح کردن دستکاري سود توسط مدیران 
به عنوان یک رفتار مبتنی بر ریسک منجر به گسترش دانش در حوزه ادبیات دستکاري 

 انداز در حسابداري دلالت دارد.گردد و بر اهمیت کاربرد تئوري چشمسود می
داف پژوهش، نخست به بررسی مبانی نظري و پیشینه پژوهش و به منظور دستیابی به اه

گیرد. شناسی پژوهش مورد بحث قرار میشود؛ سپس روشهاي پژوهش پرداخته میفرضیه
 شود.گیري و بحث ارائه میهاي پژوهش و نتیجهدر پایان نیز یافته

 

 مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
و قضاوت افراد در شرایط وجود ریسک یکی از  گیريها است که بحث تصمیمسال 

موضوعات پرطرفدار در میان پژوهشگران است. نظریه مطلوبیت مورد انتظار که در اقتصاد 
هاي مختلف را بر گیرندگان گزینهشود بیانگر این است که تصمیمنئوکلاسیک مطرح می

ري اگر فردي مطلوبیت کنند. مطابق با این تئوبندي میحسب مطلوبیت مورد انتظار رتبه
هاي ممکن براي وقوع مورد انتظار خود را بیشینه نماید و تابع مطلوبیت وي در همه وضعیت

پذیري تابع گریزي تابع مطلوبیت مقعر و در حالت ریسکیکسان باشد، در حالت ریسک
مطلوبیت محدب خواهد بود. بر اساس این تئوري در صورتی که هر اقدام بالاترین ارزش 

هاي ). پژوهش1390گردد (سعیدي و فرهانیان، رد انتظار آتی را داشته باشد انتخاب میمو
کنند و مدیر پیشین در حوزه تئوري نمایندگی عموماً یک تابع مقعر براي مدیران فرض می

 ).1384گیرند (نمازي، گریز در نظر میرا شخصی ریسک
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تئوري مطلوبیت مورد انتظار مطرح در نیمه دوم قرن بیستم مباحث بسیاري در انتقاد از 
مندان روانشناسی در این گردید و شدت گرفتن مجادلات اقتصاددانان باعث گردید علاقه

اي با کانمن و تورسکی مقاله 1979هایی انجام دهند. سرانجام در سال خصوص پژوهش
که منتشر کردند  "انداز: تجزیه و تحلیل تصمیم تحت شرایط ریسکتئوري چشم"عنوان 

شود. این مقاله با انتقاد از امروزه از آن به عنوان اولین اثر مدون در مالی رفتاري یاد می
انداز را معرفی کرد. در سال تئوري مطلوبیت مورد انتظار مدل جایگزینی به نام تئوري چشم

تورسکی و کانمن با تغییر اندکی در ساختار این تئوري به منظور بهبود تبیین  1992
انداز تجمعی را ارائه کردند. تئوري یري در شرایط ریسک، تئوري چشمگتصمیم

انداز تجمعی بیانگر ترجیحاتی است که به وسیله یک تابع ارزش وابسته به نقطه چشم
کند و در آن پیامدها نسبت به نقطه مرجع به ها مرتبط میمرجع، پیامدها را به مطلوبیت

 ).Tversky & Kahneman, 1992د (شونصورت سود یا زیان در نظر گرفته می
انداز، در صورتی به منظور تبیین رفتار دستکاري سود در مدیران از منظر تئوري چشم

t ،1+tip+1در دوره  iکه عملکرد واقعی شرکت و نقطه عملکرد مرجع  ,
r
tip (میانگین  ,+1

tiy+1عملکرد رقبا در صنعت) باشد و  برابر با  ,
r
titi pp 11 ++ − در نظر گرفته شود، زیان  ,,

01افتد که به ترتیب زمانی اتفاق می t+1مرجع یا سود مرجع در دوره  <+tiy یا  ,
01 >+tiy 01باشد، همچنین در نقطه مرجع  , =+tiy است. تابع ارزش وابسته به نقطه مرجع،  ,
)( , 1+tiyV نشان داده شده است براي ناحیه سود مقعر و  1، همانطور که در شکل شماره

ر براي ناحیه زیان محدب و داراي شیب بیشتر است. به بیان دیگر زیان بیشتر از سود در نظ
گریزي افراد است. شکل تابع ارزش بیانگر شود و همین مفهوم بیانگر زیانافراد نمودار می

 پذیر هستند.گریز و در ناحیه زیان ریسکاین است که مدیران در ناحیه سود، ریسک
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 1979تابع ارزش، اقتباس از کانمن و تورسکی،  .1شکل 

 
 

، را که در شکل W(Pr)دهی به احتمالات، ، تورسکی و کانمن تابع وزن1992در سال 
معکوس  Sنشان داده شده است، معرفی کردند. مطابق با این تابع که به شکل  2شماره 

گیرندگان تحت شرایط ریسک به وقایع داراي احتمال کم، وزن بیشتر داده و است تصمیم
دهند و آن را کمتر زنند و به وقایع با احتمال بالا، وزن کمتري میتخمین میآن را بیشتر 

زنند. این در حالی است که مطابق با تئوري مطلوبیت مورد انتظار رابطه بین تخمین می
 ).Tversky & Kahneman, 1992احتمالات عینی و احتمالات ذهنی کاملاً خطی است (

 1992 کانمن، و تورسکی از اقتباس احتمالات، به دهیوزن تابع. 2 شکل
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دهی به احتمالات، ) معتقدند که بر اساس توابع ارزش و وزن1992تورسکی و کانمن (
 گیري تحت شرایط ریسک وجود دارد:چهار الگوي تصمیم

 گریزند.گیرندگان در شرایط وجود احتمال پایین زیان، ریسک) تصمیم1
 پذیرند.تمال بالاي زیان، ریسکگیرندگان در شرایط وجود اح) تصمیم2
 گریزند.گیرندگان در شرایط وجود احتمال بالاي سود، ریسک)تصمیم3
 پذیرند.گیرندگان در شرایط وجود احتمال پایین سود، ریسک) تصمیم4

از این رو، با توجه به مطالب بیان شده، انتظار بر این است که احتمال دستکاري سود در 
ل وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر باشد و شرایطی که مدیر احتما

تر باشد. در شرایطی که این احتمال پایین برآورد شود، احتمال دستکاري سود پایین
همچنین، انتظار بر این است که در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه 

ستکاري سود بالا باشد و در شرایطی که این احتمال مرجع را پایین برآورد کند، احتمال د
 را بالا برآورد کند، احتمال دستکاري سود پایین باشد. 

 پیشینه پژوهش
 مدیران گیريتصمیم  الگوي در پژوهشی به بررسی )1392( و همکاران مصلح شیرازي

نتایج پژوهش  رفتاري پرداختند. نگرش و اندازچشم تئوري از استفاده با فارس استان صنایع
که بر اساس شاخص تغییر حساسیت  گیريکه نقش الگوي رفتاري در تصمیم نشان داد

شود، بسیار مهم است؛ به طوري که این تغییر انداز ارزیابی میسود و زیان در تئوري چشم
مطلوبیت کاهش زیان  حساسیت در منطقه زیان نسبت به منطقه سود بیشتر است. همچنین،

یشتر از افزایش سود است؛ به طوري که نمونه مورد بررسی حساسیت بیشتري براي مدیران ب
 نسبت به کاهش زیان در مقایسه با افزایش سود دارد.

براي توسط مدیران مدیریت سود انگیزه بررسی به  )1395مهدوي و رضالویی (
انداز براي تشریح چشم جلوگیري از گزارش زیان و کاهش سود و کاربرد نظریه

هاي پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود براي یافتهپرداختند. هاي آن هانگیز
حال شواهدي جلوگیري از گزارش زیان در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. با این
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دست جلوگیري از کاهش سود به به منظورمدیریت سود هاي مدیران براي انگیزهمؤید 
منظور  انداز بهچشم توان از نظریهشان داد که میآمده ندستنیامد. همچنین شواهد به

 .تشریح دلایل مدیریت سود براي جلوگیري از گزارش زیان استفاده کرد
) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند 1398رهروي دستجردي و همکاران (

ها، گزارش هایی با خطر بالاي تقلب در تهیههاي مدیران براي استفاده از روشآیا انگیزهکه 
در  .کند یا خیر؟انداز تجمعی ارائه شده است پیروي میاز الگویی که توسط نظریه چشم

مدیره به مجمع و با تأهاي هیاین پژوهش ابتدا با تمرکز بر تجزیه و تحلیل متن گزارش
کاوي شامل یک روش مبتنی بر درخت تصمیم و یک روش مبتنی استفاده از دو روش داده

ت أهاي هیماشین، شاخصی براي ارزیابی و تشخیص خطر تقلب در گزارشبر آموزش 
دارد. سپس با استفاده از شاخص مذکور، نتایج  %90مدیره تعیین شد که دقتی بیش از 

 .است انداز تجمعیچشمهاي تقلب مدیران در ایران، با نظریه عدم انطباق انگیزه دهندهنشان
 نیبر رابطه ب یسازمان تیهو یکنندگلیاثر تعد یبه بررس) 1399عبداللهی و همکاران (

 یمال رانیپژوهش شامل مد ي. جامعه آمارپرداختندسود  يو دستکار یمال رانیدپاداش م
 زات،یآلات و تجهنیشرکت حاضر در پنج صنعت خودرو و ساخت قطعات، ماش 76
بورس  در يساخت محصولات فلز نیو همچن یفلزات اساس ،یآلات و دستگاه برقنیماش

بر  رانیاز آن است که پاداش مد یحاک هاافتهی بود. 1397اوراق بهادار تهران در سال 
 نیدارد. همچن یسود اثر منف يبر دستکار یسازمان تیمثبت و هو ریثأسود ت يدستکار

اثر را  نیکرده و شدت ا لیسود را تعد يدستکار براثر مثبت پاداش  ،یسازمان تیهو
 . کندیم فیتضع

کشور بررسی کردند.  48) مدیریت سود را در صنعت بانکداري 2005( 1چیشن و 
کنند. هاي مورد بررسی سود خود را مدیریت میاز بانک %67هاي آنها نشان داد که یافته

انداز را براي تشریح انگیزه همچنین شواهد ارائه شده به وسیله آنها کاربرد تئوري چشم
 مدیریت سود تأیید کرد. 

1- Shen & Chih 
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هاي امریکایی به شواهدي از کاربرد اي از شرکت) با استفاده از نمونه0152( 1فانگ
هاي مدیریتی براي گزارشگري مالی متقلبانه انداز تجمعی در تبیین انگیزهتئوري چشم

ها رخداد تقلب به صورت مثبتی در رابطه با برآورد مدیریت دست یافت. مطابق با این یافته
ه مرجع و به صورت منفی در رابطه با برآورد مدیریت از از احتمال زیان نسبت به نقط

 احتمال سود نسبت به نقطه مرجع قرار دارد. 

هاي ) شواهدي از اعمال مدیریت سود در شرکت2015( 2واسیوزامان و همکاران
مالزي به طور کلی بدست آوردند، در حالی که بررسی صنایع به صورت مجزا بیانگر این 

شود. هاي مورد بررسی اعمال نمیر بعضی از صنایع در تمام سالاست که مدیریت سود د
همچنین انگیزه مدیریت سود در صنایع مختلف، متفاوت است. افزون بر این، در حالی که 

هاي مدیریت سود است اما با در نظر انداز قادر به توضیح انگیزهبه طور کلی تئوري چشم
هاي مدیریت سود در همه یح انگیزهگرفتن یک صنعت خاص این تئوري قادر به توض

 صنایع نیست.

هاي امریکایی به این نتیجه اي از شرکت) با استفاده از نمونه2016( 3پترو و پروکوپیو
رسیدند که رابطه منفی و معناداري بین مالکیت مدیرعامل و دستکاري سود وجود دارد. 

تواند این رابطه افراد است، میگریزي انداز، که بیانگر زیانآنها معتقدند که تئوري چشم
تواند دربرگیرنده زیان شخصی منفی را تبیین نماید. مطابق با این تئوري، دستکاري سود می

 گردد.بالقوه براي مدیرعامل باشد که منجر به عدم تمایل مدیریت براي دستکاري سود می
هاي امریکایی به این نتیجه رسیدند اي از شرکت) با بررسی نمونه2019( 4چو و همکاران

ها، الزام به حفظ شهرت در دستیابی به انتظارات هاي مدیران شرکتکه یکی از انگیزه
 کنندگان بازار سرمایه است. تجزیه و تحلیل

ه دستکاري ) به بررسی تأثیر آلودگی هوا بر اخلاق تجاري از دیدگا2021( 5چو و همکاران
اي از کشورهاي چینی و یک شاخص کیفیت هواي سود پرداختند. آنها با استفاده از نمونه

1- Fung 
2- Wasiuzzaman et al. 
3- Petrou & Procopiou 
4- Chu et al. 
5- Cho et al. 
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هایی که در شهرهاي با آلودگی هواي شدیدتر مستقر جامع به این نتیجه رسیدند که شرکت
هاي مالی هستند داراي سطوح بالاتري از معوقات اختیاري هستند و با احتمال بیشتر صورت

نمایند؛ به عبارت دیگر آلودگی هوا منجر به دستکاري بالاتر سود تجدید ارائه میخود را 
 گردد.می

هاي دستکاري هاي چندگانه به تعیین شرکت) با به کارگیري روش2021( 1اسوابوا
) و همچنین مدل 1999هاي چندگانه عبارتند از: مدل بنیش (کننده سود پرداخت. این روش

هاي اسلواکی و مدل تمایل شرکت به دستکاري سود. رکتبنیش تعدیل شده براي ش
هاي به کار رفته بیانگر دستکاري سود باشند احتمال دیدگاه وي این بود که اگر همه روش

 اینکه شرکت واقعاً سود را دستکاري کرده، بیشتر است.

بررسی مطالعات پیشین بیانگر این است که تاکنون در ایران پژوهشی به تبیین پدیده 
اندار تجمعی نپرداخته است. از این رو، انتظار بر این دستکاري سود از منظر تئوري چشم

است که پرداختن به این موضوع، منجر به گسترش دانش در حوزه دستکاري سود، 
هاي رفتاري در حسابداري و کاربردهاي تئوري چشم رفتارهاي مبتنی بر ریسک، پژوهش

 انداز تجمعی گردد.

 هشهاي پژوفرضیه
انداز تجمعی با همانطور که در قسمت مبانی نظري و پیشینه پژوهش اشاره شد، تئوري چشم

گریزي در افراد ابهامات بسیاري در نظر گرفتن دستاوردي از روانشناسی یعنی میل به زیان
را در مورد توان تبیین تئوري مطلوبیت مورد انتظار مطرح کرد. بر اساس مفهوم 

گریزي و توانند در بعضی لحظات، برخوردار از حس ریسکاد میگریزي، همه افرزیان
گریزانه پذیر باشند و عموماً هنگامی که پاي زیان در میان است، روحیه زیانگاهی ریسک

پذیري افزایش یابد و هنگامی که پاي منفعت در میان است تمایل شود که ریسکباعث می
دست رود؛ به همین علت تصمیمات  بر این است که کمترین میزان عایدي و سود از

). بر این اساس تورسکی و کانمن Takemura, 2019گردد (اي اتخاذ میگریزانهریسک
) با در نظر گرفتن دو حالت دستیابی به سود و وقوع زیان و همچنین دو حالت کم 1992(

1- Svabova 
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ن گیري تحت شرایط ریسک ارائه دادند. از ایمحتمل و بیش محتمل چهار الگوي تصمیم
هایی به شرح زیر به منظور بررسی انگیزه گیري فرضیهرو، مطابق با این الگوي تصمیم

 رفتاري مدیران در دستکاري سود تدوین شد:
فرضیه اول: احتمال دستکاري سود در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت به 

مال پایین باشد، احتمال نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احت
 تر است.دستکاري سود پایین

فرضیه دوم: احتمال دستکاري سود در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت 
به نقطه مرجع را پایین برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال بالا باشد، 

 تر است.احتمال دستکاري سود پایین

 روش
ضر بررسی تأثیر برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان و همچنین برآورد هدف پژوهش حا

مدیریت از احتمال دستیابی به سود بر دستکاري سود است. این پژوهش از نظر هدف، 
 کاربردي و رابطه مورد آزمون در آن از نوع همبستگی است.

 

 جامعه آماري پژوهش

است. براي محاسبه برآورد  1397الی  1392سال، از سال  6دوره زمانی این پژوهش 
مدیریت از احتمال دستیابی به سود یا احتمال وقوع زیان نسبت به میانگین عملکرد رقبا در 

نیاز بوده و از این رو قلمرو زمانی این پژوهش به یک دوره  t+1صنعت، به اطلاعات سال 
محدود شده است. جامعه آماري این پژوهش متشکل از  1396الی  1392ساله از سال  5

هاي مورد هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکتکلیه شرکت
 اند:بررسی بر اساس معیارهاي زیر انتخاب شده

ها منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی دوره مورد بررسی، تغییر سال مالی ی آندوره مال -1
 نداشته باشند؛

 ها و مؤسسات مالی نباشند؛جز صنعت بانک -2
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 کلیه اطلاعات مالی و غیرمالی مورد نیازدر دسترس باشد.  -3

وگیري از به منظور افزایش قابلیت مقایسه، ایجاد یکنواختی بیشتر و جل 2و  1معیارهاي 
ها و هاي زیرمجموعه صنعت بانکتحریف نتایج آماري در نظر گرفته شده است. شرکت

ها، از جامعه آماري حذف شدند. با مؤسسات مالی نیز به دلیل ماهیت خاص فعالیت آن
مشاهده در  695شرکت شامل  139، تعداد 1توجه به معیارهاي ذکر شده و مطابق با جدول 

 براي انجام این پژوهش انتخاب شده است.  1396 الی 1392دوره زمانی 
 

 هاي مورد بررسینحوه گزینش شرکت .1جدول 

 تعداد شرح ردیف

ت
ودی

حد
م

 ها

 394 آوري اطلاعات جامعه آماري در تاریخ جمع 1
 )77( شده نباشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1392حداقل از ابتداي سال مالی  2
 )52( ها منتهی به پایان اسفندماه نباشد.آنسال مالی  3
گري مالی، گذاري، واسطههاي سرمایهها و مؤسسات مالی، شرکتجزء بانک 4

اي دارند، هاي هلدینگ و مؤسسات بیمه که ساختار گزارشگري جداگانهشرکت
 )62( باشند.

 )64( ها در دسترس نباشد.اطلاعات آن 5

 139 هاي مورد بررسیشرکت 

 

 هاآوري دادهنحوه جمع

رویدادي است و با استفاده از اطلاعات هاي شبه تجربی و پساین پژوهش از نوع پژوهش
شود. براي گردآوري اطلاعات نظري پژوهش از نشریات و کتب و گذشته انجام می

هاي مورد نیاز براي تجزیه و هاي اطلاعاتی در دسترس استفاده شده است. دادهپایگاه
ها استخراج شده است. به این هاي مالی حسابرسی شده شرکتاز اطلاعات صورت تحلیل،

از سامانه  آورد نوین و سایر اطلاعات نیزافزار رهاي از اطلاعات از نرممنظور بخش عمده
رسانی ناشران کدال استخراج شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاع
، به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و 2019و اکسل نسخه  3,5,0نسخه  Rافزارهاي ها از نرمداده

هاي رگرسیون ترتیبی با تابع اتصال پروبیت و رگرسیون ها از مدلبراي آزمون فرضیه
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لجستیک باینري استفاده شده است. همچنین پارامترهاي مدل با استفاده از روش ماکسیمم 
 درستنمایی برآورد شده است.

 

 هشمتغیرهاي پژو
 متغیر وابسته

متغیر وابسته این پژوهش متغیر دو وجهی دستکاري سود است که در صورت دستکاري 
کند. این را اختیار می "صفر"و در غیر این صورت عدد  "یک"سود توسط مدیریت عدد 

) محاسبه شده 1398متغیر با استفاده از مدل ارائه شده توسط رحیمیان و حاجی حیدري (
  :است

 

)*SAL/TA/*EQ/TA/-e/(P 5950420311 ++=    )1(  
 5/0تر از بزرگ Pمطابق با این مدل احتمال دستکاري سود بین صفر تا یک قرار دارد. اگر 

باشد، دستکاري سود وجود داشته و در غیر این صورت دستکاري سود وجود ندارد. 
ها و هاي به کار رفته در مدل فوق عبارتند از: حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایینسبت

 ها.فروش به مجموع دارایی

 
 متغیر مستقل

یابی به سود یا احتمال وقوع زیان متغیر مستقل این پژوهش برآورد مدیریت از احتمال دست
نسبت به میانگین عملکرد رقبا در صنعت است. به منظور سنجش این متغیرها از متغیر 

 ROAاستفاده شده است. در صورتی که عملکرد شرکت، که به وسیله  t,iI+1شاخص 

باشد و  t ،1+t,iP+1شود، در دوره گیري میاندازه
r
tiP (عملکرد مرجع) به عنوان  ,+1

در نظر گرفته شود، عملکرد نسبی عبارت  t+1میانگین عملکرد رقبا در صنعت در دوره 

است از
r
tititi PPy 111 +++ −= tiy+1. عبارت ,,, تواند منفی، صفر یا مثبت باشد. بنابراین می ,
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tiI+1متغیر شاخص  01شود که احتمالات اي تعریف میبه گونه , <+tiy , ،01 =+tiy و  ,
01 >+tiy )IPr(به ترتیب به وسیله  t+1در دوره  , t,i 11 =+، )IPr( t,i 21 =+ و 
)IPr( t,i 31  شود.تعیین می +=

نامعلوم بوده و داراي سه پیامد  t+1در دوره  i، عملکرد شرکت tدر هر دوره 
ممکن است؛ زیان نسبت به نقطه مرجع، حالت سر به سري نسبت به نقطه مرجع و سود 

 t+1) فرض بر این است که عملکرد در دوره 2015نسبت به نقطه مرجع. مطابق با فانگ (

tix+1بستگی به یک متغیر پنهان  ( tدر دوره  iابعی از عملکرد نسبی شرکت دارد که ت ,

tiy  هاي رشد است. ) و فرصت,

)2(  )u,Growth,y(Fx t,it,it,it,i 11 ++ = 

 

tiyدلیل استفاده از دو متغیر عملکرد نسبی ( هاي رشد در معادله بالا این ) و فرصت,
گیرندگان از سود یا زیان بالقوه به هاي پیشین، انتظار تصمیماست که مطابق با پژوهش

پذیرد؛ به ویژه این موضوع در مورد میزان زیادي از تاریخچه عملکرد خود شرکت تأثیر می
ه وسیله نسبت گیرندگان آگاه و مطلع مصداق دارد. همچنین رشد شرکت که بتصمیم

Q−گیرندگان از سود یا زیان توبین مورد سنجش قرار گرفته است، در انتظارات تصمیم
 کند. آتی نقش مهمی ایفا می

در ادامه به منظور سنجش برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود یا احتمال وقوع 
روش رگرسیون ترتیبی با تابع اتصال  زیان نسبت به میانگین عملکرد رقبا در صنعت از

 پروبیت به شکل زیر استفاده شد:

11اگر  cx ti 11آنگاه  ,+≥ =+tiI  زیان نسبت به مرجع ,

211اگر  )3( cxc ti << 21آنگاه  ,+ =+tiI  سر به سر مرجع ,

21اگر  cx ti 31آنگاه  ,+≤ =+tiI  سود نسبت به مرجع ,
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1c  2وc شوند.اي هستند که تخمین زده میسطوح آستانه 
 

 متغیرهاي کنترلی
هاي پیشین به منظور کنترل دیگر عوامل احتمالی مؤثر بر دستکاري سود مطابق با پژوهش

) 1398؛ ولیان و همکاران، 1398؛ مقدم و قدردان، 1392(دیانتی دیلمی و ملک محمدي، 
از متغیرهاي اندازه شرکت، اهرم مالی، مالکیت نهادي و استقلال هیأت مدیره به عنوان متغیر 

شده است. به منظور سنجش اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی فروش و براي کنترلی استفاده 
ها استفاده شد. مالکیت نهادي ها به کل داراییسنجش اهرم مالی از نسبت کل بدهی

گذاري، هاي سرمایهها، شرکتها و بیمهعبارتست از مجموع سهام تحت تملک بانک
گذاري و هاي سرمایهصندوق هاي تأمین سرمایه وهاي بازنشستگی، شرکتصندوق
ها و نهادهاي دولتی تقسیم بر کل سهام منتشر شده شرکت (ولیان و همکاران، سازمان

). استقلال هیأت مدیره نیز عبارتست از نسبت اعضاي غیر موظف هیأت مدیره تقسیم 1398
 ). 1392بر کل اعضاي هیأت مدیره (دیانتی دیلمی و ملک محمدي، 

 

 مدل پژوهش

ر آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک باینري زیر استفاده شده به منظو
 است:

 

t,ii

t,it,it,i

vIndBInst
LevSize)IPr()IPr(R

εββ
ββββα

++++

++=+=+= ++

65

431211 31

  )4(  

 که در آن:

tiR : متغیر دو وجهی دستکاري سود است که در صورت دستکاري سود توسط مدیریت ,
 کند.را اختیار می "صفر"و در غیر این صورت عدد  "یک"عدد 
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)IPr( t,i 11 : برآورد مدیر از احتمال وقوع زیان نسبت به میانگین عملکرد رقبا در +=
 صنعت؛ 

)IPr( t,i 31 : برآورد مدیر از احتمال دستیابی به سود نسبت به میانگین عملکرد رقبا در +=
 صنعت؛

Sizeاندازه شرکت؛ : 
Levمالی؛ : اهرم 

: Inst مالکیت نهادي؛ 
IndBاستقلال هیأت مدیره؛ : 

ivاثر تصادفی؛ : 

ti,ε.نوفه سفید : 

01در مدل فوق، در صورتی که  >β  02و <β  و معنادار باشند فرضیه اول و دوم

21انداز تجمعی نیز دلالت بر گریزي تئوري چشمشود. ویژگی زیانپذیرفته می ββ > 
 دارد. 
 

 ها افتهی
هاي توصیفی متغیرهاي مطالعه شامل ها، آمارهبه منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده

میانگین، میانه، کمینه، بیشینه، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی محاسبه و در جدول 
شود متغیرهاي عملکرد نسبی و اندازه ارائه شده است. همانطور که ملاحظه می 2شماره 

 جینتااي کمترین و بیشترین میانگین و انحراف معیار هستند. همچنین شرکت به ترتیب دار
 .دندار یمتقارن عیتوز رهایمتغبیانگر این است که  یچولگ بیمربوط به ضر
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 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش .2جدول 

 بیشینه کمینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 t 004/0- 004/0- 297/0- 343/0 083/0 438/0 266/2عملکرد نسبی در سال 
عملکرد نسبی در سال 

1+t 004/0- 004/0- 554/0- 744/0 092/0 796/0 644/9 
 167/2 340/1 559/0 568/3 278/0 116/1 248/1 هاي رشدفرصت

 150/2 006/1 676/0 564/8 976/3 748/5 866/5 اندازه شرکت
 843/1 538/0 195/0 648/1 148/0 620/0 621/0 اهرم مالی

 -505/1 177/0 347/0 989/0 000/0 391/0 425/0 مالکیت نهادي
 065/0 -598/0 222/0 000/1 000/0 600/0 536/0 استقلال هیأت مدیره

 

tiy+1در ادامه، مشاهدات 11در سه دسته زیان نسبت به نقطه مرجع ( , =+tiI )، حالت ,

21سري نسبت به نقطه مرجع ( سر به =+tiI 31) و سود نسبت به نقطه مرجع (, =+tiI , (
ها استفاده ) از چندك2015اي مطابق با فانگ (قرار گرفتند. براي تخمین سطوح آستانه

tiy+1ها براي مشاهدات شد. با محاسبه چندك 06601، نقاط برش, /a 01902و  =− /a = 

tiy+1درصد از مشاهدات  22معین شد که در نتیجه  (کمتر از در دسته زیان نسبت به مرجع ,

1a  ،(43  بین) 1درصد در دسته حالت سر به سري نسبت به نقطه مرجعa  2وa 35) و 

) قرار گرفتند. سپس به منظور سنجش 2aدرصد در دسته سود نسبت به نقطه مرجع (بیش از 
برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان نسبت به میانگین عملکرد رقبا در صنعت

)IPr( t,i 11 )IPr(احتمال رخ دادن حالت سر به سري ،+= t,i 21 و احتمال دستیابی  +=

)IPr(به سود نسبت به میانگین عملکرد رقبا در صنعت t,i 31  3و مدل  2، از مدل +=
 در مدل زیر ارائه شده است: 2استفاده شد. ضرایب تخمین زده شده مدل 
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)5( 

46011نیز عبارت است از:  3اي تخمین زده شده مربوط به مدل سطوح آستانه /c −= 

49512و  /c  %95. لازم به ذکر است که همه پارامترهاي این مدل در سطح اطمینان =
 معنادار هستند. 

زیان نسبت هاي توصیفی مربوط به احتمالات تخمین زده شده وقوع ، آماره3جدول شماره 

)IPr( به میانگین عملکرد رقبا در صنعت t,i 11 =+ و دستیابی به سود نسبت به میانگین  

)IPr( عملکرد رقبا در صنعت t,i 31  دهد.نشان می 5را با استفاده از مدل +=

 
 آمار توصیفی مربوط به احتمالات تخمین زده شده .3جدول 

 بیشینه کمینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار

برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان
)IPr( t,i 11 =+ 

213/0 114/0 000/0 992/0 237/0 
برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود

)I(rP t,i 31 =+ 352/0 287/0 004/0 999/0 290/0 

 
پژوهش از روش  4هاي پژوهش مطابق با مدل در ادامه به منظور آزمون فرضیه

 4ها در جدول شماره رگرسیون لجستیک باینري استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
و معناداري مربوط به متغیر  zشود، ضریب، آماره ارائه شده است. همانطور که ملاحظه می

زیان نسبت به میانگین عملکرد رقبا در صنعت  برآورد مدیریت از احتمال وقوع
)IPr( t,i 11 بیانگر تأثیر مثبت و معنادار این متغیر بر دستکاري سود است. از این رو،  +=

و معناداري  zشود. ضریب، آماره پذیرفته می %90فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 
به سود نسبت به میانگین عملکرد رقبا  مربوط به متغیر برآورد مدیریت از احتمال دستیابی

)IPr(در صنعت t,i 31 نیز بیانگر تأثیر منفی و معنادار این متغیر بر دستکاري سود  +=
شود. همانطور پذیرفته می %90است. از این رو، فرضیه دوم پژوهش نیز در سطح اطمینان 

Growth*/y*/x t,it,i 5910789241 +=+
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گردد ضریب متغیر برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان از قدرمطلق که ملاحظه می
سود بیشتر است که بر ویژگی  ضریب متغیر برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به

 انداز تجمعی دلالت دارد. گریزي تئوري چشمزیان
و معناداري مربوط به متغیرهاي کنترلی بیانگر تأثیر منفی و معنادار  zضرایب، آماره 

اندازه شرکت، اهرم مالی و استقلال هیأت مدیره و تأثیر مثبت و معنادار مالکیت نهادي بر 
 دستکاري سود است.

 ANOVAپژوهش با استفاده از آزمون  یمدل کل يمعنادار یحاصل از بررس جینتا
همچنین درصد معنادار است.  5 خطايدر سطح  افتهیاست که مدل برازش  نیا انگریب

بیانگر این است که بین متغیرهاي  5، شاخص تورم واریانس کمتر از 4مطابق با جدول 
 وجود ندارد. خطی چندگانه معناداريمستقل و کنترلی مدل هم

 
 هانتایج حاصل از آزمون فرضیه .4جدول 

 معناداري zآماره  ضریب نام متغیر
شاخص تورم 

 )VIFواریانس (
برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان

)IPr( t,i 11 =+ 
354/1 663/1 096/0 281/2 

برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود

)IPr( t,i 31 =+ 050/1- 665/1- 096/0 401/2 

 220/1 000/0 -712/4 -220/3 اندازه شرکت

 139/1 000/0 -651/4 -140/29 اهرم مالی

 069/1 002/0 054/3 083/1 مالکیت نهادي

 030/1 028/0 -200/2 -054/1 استقلال هیأت مدیره

 

 گیريبحث و نتیجه
 رفتار یک عنوان به سود، دستکاري آیا": که بود سؤال این به پاسخ حاضر پژوهش هدف

 شده بینیپیش ریسک به نسبت نگرش جانبه چهار الگوي از ریسک، بر مبتنی مدیریتی
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 دو هدف این به دستیابی منظور به. "کند؟می پیروي تجمعی اندازچشم تئوري توسط
 متغیر معنادار و مثبت تأثیر بیانگر اول فرضیه آزمون از حاصل هايیافته. شد مطرح فرضیه

 بر صنعت در رقبا عملکرد میانگین به نسبت زیان وقوع احتمال از مدیریت برآورد
 احتمال مدیر که شرایطی در سود دستکاري احتمال دیگر، عبارت به. است سود دستکاري

 احتمال این که شرایطی در و بوده بالاتر کند، برآورد بالا را مرجع نقطه به نسبت زیان وقوع
 پذیرفته پژوهش اول فرضیه رو، این از. است ترپایین سود دستکاري احتمال باشد، پایین

 برآورد متغیر معنادار و منفی تأثیر بیانگر دوم فرضیه آزمون از حاصل هايیافته. شد
 دستکاري بر صنعت، در رقبا عملکرد میانگین به نسبت سود به دستیابی احتمال از مدیریت

 به دستیابی احتمال مدیر که شرایطی در سود دستکاري احتمال دیگر، عبارت به. است سود
 بالا احتمال این که شرایطی در و بوده بالاتر کند، برآورد پایین را مرجع نقطه به نسبت سود

 این. شد پذیرفته پژوهش دوم فرضیه رو، این از. است ترپایین سود دستکاري احتمال باشد،
 و پترو و) 2015( فانگ ،)1392( همکاران و شیرازي مصلح پژوهش نتایج با هایافته

) 1398( همکاران و دستجردي رهروي پژوهش نتایج با و داشته مطابقت) 2016( پروکوپیو
 معنادار و منفی تأثیر بیانگر نیز کنترلی متغیرهاي تأثیر بررسی از حاصل نتایج. دارد مغایرت

 بر نهادي مالکیت معنادار و مثبت تأثیر و مدیره هیأت استقلال و مالی اهرم شرکت، اندازه
 .است سود دستکاري

 ارائه با تجمعی اندازچشم تئوري که است این بیانگر پژوهش این نتایج رو، این از
 سود دستکاري رفتار بینیپیش و تبیین به قادر ریسک به نسبت نگرش جانبه چهار الگوي

 تئوري خلاف بر که است آن از حاکی پژوهش نتایج دیگر، عبارت به. است مدیران در
 براي را مقعر تابع یک و کندمی فرض گریزریسک شخصی را مدیر عموماً که نمایندگی
 در مدیران پذیريریسک و گریزيریسک گیرد،می نظر در مدیران انتظار مورد مطلوبیت

 سود به دستیابی احتمال از مدیریت برآورد به بستگی سود دستکاري  ریسک بر مبتنی رفتار
 معنا بدین این. دارد صنعت عملکرد میانگین یعنی مرجع عملکرد به نسبت زیان وقوع یا

 عملکرد میانگین به نسبت تريپایین عملکرد اینکه احتمال مدیر که صورتی در که است
 ناشی ریسک شدن متحمل و سود دستکاري احتمال کند برآورد بالا را باشد داشته صنعت
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 احتمال کند برآورد پایین را احتمال این مدیر که صورتی در همچنین. بود خواهد بالا آن از
 صورتی در این، بر افزون. بود خواهد گریز ریسک مدیر و بود خواهد پایین سود دستکاري

 را باشد داشته  صنعت عملکرد میانگین به نسبت بالاتري عملکرد اینکه احتمال مدیر که
 بود خواهد بالا آن از ناشی ریسک شدن متحمل و سود دستکاري احتمال کند برآورد پایین

 خواهد پایین سود دستکاري احتمال کند برآورد بالا را احتمال این مدیر که صورتی در و
 گریزيزیان از حاکی پژوهش این نتایج همچنین.  بود خواهد گریز ریسک مدیر و بود

 از بیش مدیران که نمود استدلال توانمی رو، این از. است سود دستکاري رفتار در مدیران
 که دارد دلالت امر این بر پژوهش این نتایج. هستند گریززیان باشند گریزریسک اینکه

 مؤثر و مفید مدیران هايگیريتصمیم تبیین در تواندمی روانشناسی هاينظریه از استفاده
 تأثیر چگونگی که روانشناسی علم پایه بر هايتئوري از استفاده رو، این از. گردد واقع

 قرار بررسی مورد آنها گیريتصمیم شیوه بر را افراد روانشناختی ترجیحات و احساسات
 منجر پژوهش این نتایج رو، این از. است راهگشا حسابداري مباحث از بسیاري در دهدمی

 لحاظ از و گرددمی حسابداري در رفتاري هايپژوهش حوزه در دانش گسترش به
 سایر و سهامداران حسابرسان، در مدیران رفتار به نسبت خوبی نگرش تواندمی کاربردي

 . آورد فراهم قانونگذاران و هاشرکت در ذینفع افراد
 دهیتعمیم و تفسیر و تحلیل در که داشت وجود نیز هاییمحدودیت پژوهش این در

 معیار وجود عدم مانند مواردي به توانمی هامحدودیت این جمله از. نمود توجه آنها به باید
 این متغیرهاي همچنین. نمود اشاره سود کننده دستکاري هايشرکت تعیین براي مشخصی
 اثر شده فرض که است دولت حمایت و تورم مانند کلان عوامل برخی از متأثر پژوهش

 واقعیت در است ممکن که حالی در است یکسان مشاهدات و هاشرکت همه بر آنها
 به اند،بوده معاملاتی وقفه داراي که هاییشرکت پژوهش این در همچنین. نباشد اینگونه

 بررسی مورد هايشرکت از سال چند یا یک در آنها اطلاعات نبودن دسترس در دلیل
 تواندمی هاشرکت این در سود دستکاري که است حالی در این شدند، حذف پژوهش
 .گیرد قرار متفاوتی هايانگیزه تأثیر تحت و باشد داشته بیشتري فراوانی
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 هاينظریه سایر از گیريبهره با که شودمی پیشنهاد پژوهشگران به اساس، این بر
 را مالی هايگزارش از کنندگاناستفاده و مدیران رفتارهاي شناسیجامعه و روانشناسی

 ابزار از استفاده با را پژوهش این که شودمی پیشنهاد پژوهشگران به همچنین. نمایند تشریح
 انگیزه بررسی به این، بر افزون. دهند قرار بررسی مورد نیز سناریو از استفاده با و پرسشنامه

 از را هاهزینه چسبندگی و بپردازند اندازچشم تئوري منظر از سود هموارسازي در مدیران
 .دهند قرار بررسی مورد منظر این
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