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ها به عنوان  آن  شخصیتی هایدارند و جنبه برعهده  را    هامالی شرکت   هایصورت   ارائه   مدیران، مسئولیت تهیه و  مقدمه:

شود. در این راستا، هدف پژوهش  ها در نظر گرفته میشرکت  مالی  گزارشگری  در فرآیند  کنندهیکی از عوامل تعیین

تأثیر ویژگی حاضر    پذیری، انعطاف  ،گراییبرون  رنجوری،روان   طلبی، فرصت  شامل  عاملمدیر  شخصیتی   هایبررسی 

 سود است.   دستکاری احتمال بر بودنباوجدان و پذیریتوافق

  شامل   پژوهش  نمونهاست.    پیمایشی  توصیفی   ماهیت،  نظر  از   و  کاربردی  هدف،  منظر  از  حاضر  پژوهش  روش پژوهش: 

  هایروش  ی پژوهش از طریق هاداده .  است  1397تهران در سال مالی    اوراق بهادار  پذیرفته شده در بورس  شرکت  52

  . است  شده  استفاده  باینری  جستیکل   رگرسیون  از  پژوهش   هایآزمون فرضیه   برای  و  آوریجمع  نامهپرسش ای و  کتابخانه

 است.  بررسی شده های بنیش و بنیش تعدیل شدهالگو به وسیلهاحتمال دستکاری سود  چنین، هم

  استفاده با سود دستکاری احتمال رنجور،روان مدیریت با هایشرکت   نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ها:یافته

  الگوی  از   استفاده   با   احتمال دستکاری سودپذیری مدیریت،  انعطاف  ،چنین یابد. همشده کاهش می  تعدیل   بنیش  الگوی   از

 ندارد.  یدارهای شخصیتی بر احتمال دستکاری سود تأثیر معنیکه سایر ویژگیدر حالی دهدبنیش را افزایش می

های  رو، شناسایی ویژگی  کند. از این دار میگذاران را خدشهها، اعتماد سرمایهدستکاری سود شرکت  گیری: نتیجه

انعطافمدیران از جمله روانثر  شخصیتی مؤ   واقعی انتشار سود    های سود،پذیری موجب کنترل دستکاری رنجوری و 

 شود.    ها و تخصیص بهینه منابع میشرکت

 

 عامل. شخصیتی مدیر  هایویژگیسود، الگوی بنیش،  دستکاری احتمال:  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

 
  شناسی روان  در  گسترده  نحوی   به   رهبریموضوع  

  اصلی   هایفرایند   از  و  گرفته   قرار  بحث   مورد   سازمانی

کهشود می  محسوب  شرکت  هر حدی  تا    وری بهره  ؛ 

  . است  متکی  آن  مدیران  رهبری   های شیوه  به   نیز  شرکت

مهم  عامل  مدیران   عملکرد   ارتقای  برای  افرادی 

 گیرندمی  که  هاییتصمیمآیند و  می  شمار  به  ها شرکت

(. 1)  است   گذار تأثیر  هاشرکت   موفقیت  یا  شکست   در

مدیریت  ،بنابراین  سمت  اهمیت  به  توجه  رهبری   با  و 

و    هاآنهای  بر رفتار و تصمیم  مؤثرعوامل    ،ها شرکت

شرکت  عملکرد  نتیجه  و    موضوعی   ها در  حیاتی 

است.قابل   از   برگرفته  که  مدیران  رفتارهای  توجه 

  بر   هاشرکت   محیط   در  است   آنان  شخصیتی   هایویژگی

(. 2)  دارد   تأثیر  شرکت  شکوفایی   و   پویایی  تحول،   سیر

از قدرت و   کارکنان  مدیران در مقایسه با سایرچرا که  

تصمیم برخوردارندحق  بیشتری    این  به (.  3)  گیری 

 و   سو  یک  از  مدیران  رفتار  بر  شخصیت  تأثیر،  ترتیب

  ها شرکت  های گزارش  و   عملکرد  بر  مدیران  رفتار   تأثیر 

  کند می  آشکار  را  موضوع  این   اهمیت  دیگر،  سویی  از

  قرار  مطالعه  مورد  باید  مدیران  شخصیتی  هایویژگی  که

  های ویژگی  ذاتی،   هایویژگی  بر  افزون.  (4)  گیرد

  تواند می(  قد  مانند)  فیزیکی  هایویژگی  حتی  و  روانی

  به عبارت (.  5)  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  رهبران  اثربخشی

  مربوط به   اصلی  آپراکلنز )نظریه  نظریه  بر مبنای   ،دیگر

  شناختی جمعیت  هایویژگی  (راهبردی  رهبری 

  و   نوع  بر  تجربه   و  تحصیالت   سن،   قبیل  از  ارشدمدیران 

  این  و   مورد استفاده آنان تأثیرگذار است  اطالعات   میزان

  تأثیر   تحت   را  مالی  عملکرد  و  راهبردی  هایتصمیم  امر

مبنای  می  ،بنابراین   (.6)  دهدمی  قرار گفت  توان 

عاملشخص    های تصمیم مدیران  جمله  ها،  شرکت  از 

آن ویژگیشخصیت  و  بوده  شخصیتی  ها  مدیران های 

تصمیم  تأثیر واسطه  هب  عامل می  هایی بر  گیرند که 

شرکت  عملکرد  زمینه  محرک  همه  جمله  در  از  ها 

 است.  گزارشگری مالی

مهم از  گزاسود  مورد  اقالم  فرآیند ترین  در  رش 

شرکت مالی    که   این   به  توجه  با  .استها  گزارشگری 

 مدیریت  با  مالی  هایصورت   ارائه  و  تهیه  مسئولیت

 برای  متعددی  هایروش  کهآن جا    از  و  بوده  شرکت

  سود   تعیین   فرآیند  مشکالت  دارد،  وجود  سود  گزارش

دستکاری    بیشتر احتمال  و  وسیله  آنشده  مدیران    به 

  و   سود  مدیریت  اعمال  به  مدیران  یابد. تمایلافزایش می

  به   نادرست  اطالعات  ارائه  نتیجه   در  و  آن  از  سوءاستفاده

  وارد   سهامداران  اعتماد  به  جدی  آسیب   سهامداران،

  بورس   بازار  از  و  متضرر  را  آنان  از  بسیاری  وکند  می

  نتایج   ،سرانجام  امر  این .  داد  خواهد  فراری  اوراق بهادار

  . (4)  داشت  خواهد  دنبال   بهرا    نامناسبی  اقتصادی 

  یا هم   آن  انجام  برای  را   شرایط  که  عواملی   ،بنابراین 

  آن   با  مقابله  برای  الزم  زمینه  و  شناسایی  باید  کندمی

  دستکاری   انجام  در  مؤثر  عوامل  از   یکی .  شود  فراهم

جا    از  . استها  شرکت  مدیریت  سود،   رفتار   کهآن 

  در   کنکاش  با  ،وی است  شخصیت  از  برگرفته  مدیریت

  را   سود  دستکاری  توانمی  مدیر  شخصیتی  هایویژگی

 .  کرد تر بررسیدقیق

بین    رابطه  شد  ذکر  باال  در  چه  آن  به  توجه  با

  گزارشگری   و  حسابداری  فرآیند  و  مدیران  شخصیت 
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  ها در پژوهش  مهم  هایموضوعجمله    از  هاشرکت   مالی

ادبیات   به  تواندمی  آن  بررسی،  لذا.  است   گسترش 

در پژوهش حاضر    .کند  کمک  حوزه  این   پژوهش در

 مدیرعاملهای شخصیتی ای از ویژگیمجموعه  بر تأثیر

فرصت و  شخصیت  عاملی  پنج  الگوی  بر  شامل  طلبی 

  در حالی  ؛است شده ویژه احتمال دستکاری سود توجه

زمینه محدود بوده و   این   در  انجام شده هایپژوهشکه  

 تأثیر برخی از ابعاد خاص شخصیتی مدیران بر  ها آندر  

سود هم  دستکاری  است.  شده  این   چنین،بررسی    در 

صرفاً  پژوهش  سود  دستکاری  اقالم    بر  احتمال  مبنای 

بنیش   و  بنیش  الگوهای  از  استفاده  با  و  نبوده  تعهدی 

  رو،   از این.  گرفته است  بررسی قرارتعدیل شده مورد  

از  کدام    که  است  این   حاضر  پژوهش  سؤال یک 

پنج عاملی  الگوی  )شامل    مدیران  های شخصیتیویژگی

و فرصت در  طلبی(شخصیت  احتمال دستکاری سود   ،

قرار میشرکت تأثیر    مقاله،   ادامه  در  دهد؟ها را تحت 

  سپس،   و  شده  پژوهش بیان   پیشینه  و  نظری  مبانی   ،ابتدا

  ارائه   پژوهش   روش  ،آن  از  پس .  شودمی  مطرح  هافرضیه

 و آن  تحلیل  و های پژوهش یافته بعد بخش در. شودمی

 است.  شده پیشنهادها ذکر و گیرینتیجه سرانجام

 

 مبانی نظری
  عقالیی   اصل  بر  نئوکالسیک  اقتصاد  مکتب  فلسفه

  مبتنی   اقتصاد  در  هابنگاه  چنین هم  و  افراد  رفتارکردن

  های تصمیم   و  است  کارا  بازار  بر اساس این مکتب.  است

 ،بنابراین (.  7)  است  عقالیی  گذارانسرمایه

  مطلوبیت   سازیبیشینه  دنبال   به   همواره  گیرندگانتصمیم

  خطای   و  انسانی  احساسات  برای  جایی  و  هستند  خود

  در .  ندارد  وجود  مالی  های گیریتصمیم  در   شناختی

  گاهی که    باورند  این   بر   تجربی  پژوهشگران  که  حالی

  احتمال   این   باید  مالی،  معماهای   پاسخ  یافتن   برای  اوقات

  طور   به   گیرندگانتصمیم  است   ممکن  که   شود   پذیرفته

  های ویژگی  دیگر،  بیان  به   .نکنند  رفتار  عقالیی  کامل

  به   هاگیریتصمیم  در  مهم  عوامل  جزء  نیز  شخصیتی 

  مالی   مکتب  دیدگاه،  این  مبنای   بر(.  8)  آیدمی  حساب

 و  شناسیروان  تلفیق  از  که  است  شده  پدیدار  رفتاری

که    داردمی  اظهار  و   است  آمده  وجود  به  مالی

  کند می  ایفا  نقش   مالی  گیریتصمیم  در   شناسیروان

افراد تأثیر  و روان    تی شخص بر اساس این مکتب،    (.9)

،  ها دارد. در این راستاهای آنتصمیم  اتخاذ   زیادی در 

بررسی ی  هاپژوهش  به    بر   فرد  شخصیت  تأثیر  زیادی 

جمله بررسی شخصیت مدیران از  )حسابداری    متغیرهای

  اند.پرداخته آن بر عملکرد( تأثیرو 

نظر   اساس   سازمان   ایمجموعه  شخصیت   شاملوبر 

  و   پایدارنسبت    های به ویژگیاز    متشکلی  واحد  و   یافته

  اشخاص   از  را  یک شخص  مجموع  در  که  است  مداوم

  عنوان   به  شخصیت  ارزش  د. امروزهکن می  متمایز  دیگر

  شده   پذیرفته  شغلی  عملکرد  هایکننده بینیپیش   از  یکی

فرد   شخصیت .  است   عملکرد   در  مهمی  نقش  هر 

  نگرش   و  انگیزه  فرد  شخصیت هر  ، زیرا.  دارد  اش شغلی

  اقتضائات   به   پاسخ  هایهو شیو  شغل   یک  به  نسبت  را  وی

شخصیت    .(10)  کندمیرا مشخص    از طرف فرد  شغلی

مختلف   ابعاد  از  فرصتانسان  جمله    طلبی، از 

  پذیری، انعطاف  ،گراییبرون  رنجوری،روان

بررسی  بودن  باوجدان  و  پذیریتوافق کنکاش  قابل  و 

  به   منحصر  هایلفه مؤ  شخصیتی،  های ویژگی  .است
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  هدایت   و  کرده  ریزیپایه   را  رفتارها  که   است  فردی

)کمی   شخصیتی   هایجنبه  اهمیت  به  توجه  با  .(11ند 

  تمام   در   شرکت   عملکرد  ،وی  رفتار  بروز  در  مدیر

  قرار   تأثیر   تحت   مالی  گزارشگری  جمله  از   ها زمینه

 مدیر  شخصیتی  هایویژگی  ،دیگر  عبارت  به  گیرد.می

  های صورت   در  سود  گزارش  در  رفتار  نحوه  کنندهتبیین 

  که   مدیران  از  بعضی   که   صورت   این  به  .بود  خواهد   مالی

  است   ممکن   باشند،  خاص  شخصیتی  های ویژگی  دارای

یا    و  کارانه محافظه  مالی،   گزارشگری   فرآیند  در

  را  زمینه  این در  شرکت  عملکرد و کرده  عمل جسورانه

نمونه، .  دهند  قرار   تأثیر   تحت  عنوان  های  پژوهش  به 

  بین  یدارمعنیو    مثبت   رابطه  ست کها  مبین آن  پیشین 

و    رفتارهای  و  طلبی()فرصت  ماکیاولیسم غیراخالقی 

)  مدیریت  به  اقدام دارد  وجود  و   (12سود 

دار بر تعهد  یو معن  یمنف  یری تأث  ی دارا  ییگرااولی ماک

نتیجه  .(13)  است  یسازمان  یعاطف شخصیت    ،در 

مدیران، شفافیت و نحوه انتشار اطالعات مالی شرکت  

 دهد.ثیر قرار میرا تحت تأ

  ها شرکت مالی هایصورت قلم ترین اهمیت با سود

 برای  گیری تصمیم  معیار اصلی  عنوان به  از آن  که  است

  استفاده   اقتصادی  بنگاه  ارزش  تعیین  و  عملکرد  ارزیابی

  شخصیتی   هایویژگی  با  مدیران  از  بعضی  .(14شود )می

  های هدف  به  نیل  جهت  در  را  سود  است  ممکن   خاص

  قرار   تأثیر  تحت  را  سود  کیفیت  و  کرده  دستکاری  خود

  انجام   مختلفی   هایانگیزه  با  سود   دستکاری  .دهند

  مدرس   پژوهش   جمله  از   بسیاری  هایپژوهش   و  شودمی

  به   (16)  افالطونی   و  پورحیدری   و (  15)  همکاران  و

  جا   آن  از.  اندپرداخته  سود  مدیریت  هایانگیزه   بررسی

  است،   سود  مدیریت  شبیه   بسیار  سود  دستکاری  که

  به .  است  شده  انجام نیز    زمینه  این  در   زیادی   های پژوهش 

  تواند می  سود  دستکاری  ،(17)  همکاران  و   دچو  اعتقاد

  پاداش،   فرضیه   مانند  سود  مدیریت  هایانگیزه  طریق  از

  تبیین  ،برون سازمانی  مالی  تأمین فرضیه    و  بدهیفرضیه  

  منجر   سود  دستکاری  به  تواندمی   بدهی  انگیزه  شود.

  شرایط   شامل  وام  قرارداد  که  هنگامی  ویژه  به  شود،

  انعقاد   موجب   دهندگانوام  گریزیخطر  .باشد  خاص

  مقابله   منظور  به  مدیران  و  شود می  خاص   بدهی  قرارداد

  دستکاری   را  سود  تعهدی،  اقالم  کمک  به  آن  با

 ،مدیران  که  دهدمی  رخ  زمانی  سود  دستکاری.  کنندمی

  اصول   برخالفمطابق و یا  حسابداری    هایاصول و رویه

  های روش  و  کنند  انتخاب  حسابداری  شدهپذیرفته

  اقالم   از  استفاده.  برند  کار  به  را  حسابداریمتهورانه  

  حسابداری   شدهپذیرفته  اصول   محدوده  در  تعهدی

  دستکاری .  است  تقلب   پوشش   برای   سود  مدیریتنوعی  

  ساختار   که  افتدمی  اتفاق  هاییشرکت  در   بیشتر  سود

  و   دارند  بدهی  هایمحدودیت   و  ضعیف  مدیریتی

 (.18) هستندبرون سازمانی  مالی تأمین نیازمند

  توجه   سود  دستکاری  بینیپیش   هایالگو

  بنیش  الگوی  .است  کرده  جلب  خود  به  را  نظرانصاحب

  تعیین  برای  یافته  توسعه  دادگاهی  هایشاخص   از  یکی

  مالی   هایصورت  در  شده  منعکس   سود  میزان تحریف 

وسیله   که است    ها شرکت   و  توسعه   بنیش   میسود  به 

  شاخص   مشابه  بنیش   الگوی.  است  یافته  گسترش

  جای   به  که   تفاوت   این   با  است   آلتمن  ورشکستگی 

  دستکاری   کشف  برای  شرکت،  ورشکستگی   بینی پیش 

  عدد   بنیش،  الگوی  که  هاییشرکت.  است  سود   در
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  با   زیاد   احتمال  به   دهد،می  نشان  ها آن  برای  را   بزرگی

  خود   پژوهش   در   بنیش.  هستند  مواجه   سود  دستکاری

  سود   کهشد    هاییشرکتاز    چهارم  سهموفق به کشف  

  با  تواندمی بنیش  الگوی. کرده بودند دستکاریخود را 

  و   آن  در   موجود   اعداد  و  مالی   های صورت  از   استفاده

 بدون  و  سود   دستکاری  با  های شرکت   نتایج   مقایسه

 این   به  نظر  (.19)  شود  تحلیل  و  محاسبه  سود  دستکاری

  محیط   اطالعات  اساس  بر  بنیش   الگوی  ضرایب   که

  تاتلی  و  کردستانی است شده  محاسبه متفاوت اقتصادی 

  اطالعات   اساس  بر  را  الگو   ضرایب  ی،پژوهش  در(  18)

  بنیش  الگوی   و  کرده  تعدیل  ایران  کشور  محیط 

  بنیش  الگوی  دقت   درجه .  کردند  معرفی   را   شدهتعدیل

به  است  اولیه  الگوی  کلی  دقت  از  بیش   شدهتعدیل  .

این    از  استفاده  برای  کردستانی و تاتلی  پیشنهاد   پیروی از

  افزون   حاضر  پژوهش   در   داخلی،  های پژوهش  در  الگو

  شده   تعدیل  الگوی  از  بنیش   اولیه  الگوی بکارگیری    بر

 . شد استفاده نیز بنیش 

مطالب بیان شده در باال انتظار بر این است    به  توجه  با

 احتمال  و  مدیریت  شخصیتی  هایلفه مؤ  بین   رابطه  که

  بنیش  و  بنیش   هایالگو  مبنای  بر  سود  دستکاری

  در   موجود  ابهامات  زیادی  حد  تا  تواندمی  شدهتعدیل

  های موضوع  بین   رابطه  و  کرده  شفاف  را  زمینه  این 

 . بخشد  تحکیم   پیش   از  بیش  را   حسابداری   و   شناسیروان

 
 پژوهش پیشینه

  که   دادند  نشان  پژوهشی  در  همکاران  و  آلتاراونه

  گزارشگری   کیفیت   و  عملکرد   بردن  باال   برای  ها شرکت

  . (20)  شوند  متمرکز  مدیریت  هایویژگیبر    باید  مالی،

و   پژوهشی    چن وانگ  بر   تأثیردر  مدیر  شخصیت 

 که  دادند  نشانلکرد تجاری را بررسی کردند. آنان  عم

 مدیرعامل،   پذیریتوافق  و  عاطفی   پایداری  گرایی،برون

  که   حالی  در  بخشد.می  بهبود  را   سودآوری   و  کارایی 

  دهد. می  کاهش   را   سودآوری  ،مدیرعامل  کاری وجدان

)به    شخصیت  هایجنبه   کلیه  ، چنین هم مدیرعامل 

  افزایش  را  کارکنان  وریبهره  بودن(،باوجداناستثنای  

پژوهشیروگلیو    و  اسکاتر  ون  (.21)  دهدمی تأثیر    در 

  رفتار   سوء   بر  مدیر  شخصیت  روشن   و  تاریک  ابعاد

  که  رسیدند نتیجه  این  به  آنان کردند. بررسی را  اخالقی

  مهم   ویژگی  پنج  جمله  از)  شخصیتی  هایویژگی  بین 

باال   پذیریخطر  تقلب،  اخالقی،  رفتار  سوء   ،(شخصیتی

در    قااوزب  .(22)  دارد  وجود   رابطه  جنسی  رفتار  سوء و  

به بررسی پنج ویژ  رابطه  پژوهشی  گی شخصیتی و بین 

  حاکی از   پژوهش وینتایج    رهبری اخالقی پرداخت.

 رهبری  و  پذیریانعطاف  بین   دارمعنی  و  مثبت  رابطه

 .(23)بود  اخالقی

پژوهشی    شوارتز   های الگو   از   ترکیبیدر 

  گذشته   های پژوهش   ارائه شده در  اخالقی  گیریتصمیم

  الگوی »  عنوان   با  جدید  ییالگو  ایجاد  برای

  های یافته.  دکر  استفاده  « یکپارچه  اخالقی  گیریتصمیم

هیجان  داد   نشانوی  پژوهش     و   ترس  مانند  هاییکه 

می    و   اخالقی  هایآگاهی  بین   رابطه   در   ندتواخشم 

باشد  گریمیانجی  نقش   اخالقی  قضاوت .  داشته 

  یا   اجتماعی  رفتارهای  گیریشکل  باعث  هاهیجان

 برای  فرد  گیریتصمیم  طریق  این   از  و  شده  ضداجتماعی

د  دهمی  قرار   تأثیر  تحت  را  تخلف  گونه   هر  کردنفاش

  از   استفاده  بررسی  بهدر پژوهشی    همکاران  و  کارا  .(24)
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  بورس   در  سود  دستکاری  تشخیص  در  بنیش   الگوی

بهادار آنان  استانبول  اوراق    نتیجه   این   به  پرداختند. 

 مجموع  به  گردش  در  سرمایه  هاینسبت  که  رسیدند

  لگاریتم   و  فروش  به  گردش  در  سرمایه  خالص  ها،یدارای

  در سود    دستکاری  شناسایی  در   هابدهی   جمع  طبیعی

در   و  سادواله  .(25)  است  مؤثر  ،حسابداری   بیلی 

  شخصیتی   ویژگی  پنج  بین   رابطه  بررسی  بهپژوهشی  

 پذیری،انعطاف  ،رنجوریروان  پذیری،توافق  شامل

  حسابرسان   اخالقی  نیت  وگرایی  برون  و  بودنوجدانبا

آنان  نتایج.  پرداختند   که   داد  نشان  پژوهش 

  داری معنی و مثبت تأثیر پذیریانعطاف و بودنباوجدان

)  حسابرسان  اخالقی  تمایل  بر   و   داننادایان  .(11دارد 

پژوهشی    همکاران  بر ویژگی  تأثیردر  شخصیتی  های 

مدیریت سود را بررسی  گیری اشخاص و  فرآیند تصمیم

  مبنی   شواهدی   هیچ  که  به این نتیجه رسیدند  کردند. آنان

بین   بر   به   مربوط  هایتصمیم  و  طلبیفرصت  رابطه 

ندارد.  سود  مدیریت همکاران،   و  ندانادایان  وجود 

  جای   به)  اخالقی  هایراکدکه ا  نشان دادند  ،چنین هم

  مورد   در  گیریتصمیم  در(  شخصیتی  هایویژگی

  همکاران   و  فیلیپس   .(26)  است  ترمؤثر  سود،  مدیریت

بررسی   به  پژوهشی  و    رابطهدر  شخصیت  رفتار  بین 

آنان  آموزاندانش  که    ندداد  نشان  پرداختند. 

 برای  فریب  جمله  از  فریب  هایفن   انواع  با  رنجوریروان

  بین  هایتوطئه   جعل،  کاری، پنهان   اجتناب،  هایهدف

در پژوهشی    شابروک  و  والومبوا  (.27)دارد    رابطه  فردی

بررسی   رفتار  ویژگی  تأثیربه  بر  رهبر  شخصیتی  های 

آنان پرداختند.    بین که    دادند  نشان  کارکنان 

  ندارد   وجود  رابطه   مداراخالق  مدیریت  و  رنجوریروان

(28.)    

تأ  شفاعت بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران    ثیر و 

شخصیت   متغیر   نقش   و  سود  مدیریت  بر  مدیران  نوع 

 افشای  با  سود  مدیریت  بین   رابطه  در  آن  تعدیلی

نتایج   اجتماعی  هایمسئولیت پرداختند.    شرکت 

متغیر  نشان  آنان  پژوهش   بر  مدیران  شخصیت  نوع  داد 

  چنینهم  و   دارد  داریمعنی  و  مثبت   ثیرتأ  سود  مدیریت

 افشای  بر  سود  مدیریت  متغیر  با  تعامل  در  متغیر  این 

  داری معنی  و  مثبت  ثیرتأ  شرکت   اجتماعی  هایمسئولیت

به    آلوجعسگری  .(29)  دارد پژوهشی  در  همکاران  و 

  عصبی   هایشبکه  ترکیب  با   بنیش  الگوی   توسعه

  ذرات   تجمعیحرکت  سازی بهینه  الگوریتم   و  مصنوعی

  پژوهش  ختند. نتایجاپرد  سود  دستکاری  بینیپیش   برای

  در تعدیل شده    بنیش   الگوی   قدرتکه  داد    نشان  آنان

 . (30) اصلی بیشتر است الگوی با مقایسه

  به بررسی رابطه در پژوهشی    اصل و همکاران بزرگ

  رفتارهای   به  تمایل  و  ضداجتماعی  شخصیت  اختالل

به  دانشجویان حسابداری پرداختند. آنان در غیراخالقی

بین که  رسیدند  نتیجه    شخصیت   اختالل  این 

  رابطه   غیراخالقی،   رفتارهای  به   تمایل  و  ضداجتماعی 

)  وجود  داریمعنی  و  مثبت  و  احمدزاده  .(31دارد 

پژوهشی    همکاران بررسی  در    ابعاد   بین   رابطهبه 

  کیفیت   کاهنده  هایرفتار  با  جنسیت  نوع  و  شخصیتی 

آنانحس پژوهش  نتایج  پرداختند.  که    داد  نشان  ابرسی 

  به   فردی  و  شرکتی  عملکرد  در  مهمی  عامل  شخصیت

  سالمت   و  عملکرد  بهبود  آن،  به  رود و توجهمی  شمار

 و  . خاندوزی(32)داشت    خواهد  دنبال  به  را  فرد  کاری

تأثیر    همکاران  پژوهشی   بر  روانی   سالمت در 



                                       دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش های شخصیتی مدیرعامل بر احتمال تأثیر ویژگی

 1399زمستان ، پاییز و 24دوم، پیاپی  ، شماره نهممجله حسابداری سالمت، سال         52

  الگوی   اساس  بر  مالی  مدیران  اخالقی  گیریتصمیم

جبرانی را بررسی کردند.   رفتار  و  لغزنده  شیب   رفتاری 

اآنان   که  نتیجه  ین به   ویژگی  با  مالی  مدیران  رسیدند 

  فزاینده   صورت   به   خودشیفتگی  شخصیتی 

  بهتر   جهت در ارشد  مدیران  اخالقیغیر  هایدرخواست

 پذیرندمی  را  شرکت  عملکرد  غیرواقعی   دادن  نشان

پژوهشی  گرکز  و  دازه  (.33)   استدالل   بین  رابطه  در 

  حسابداران   اخالقی  تمایل  و  نیت  تفکر،  طرز  اخالقی،

  نفر  74  تعداد  از  متشکل  اینمونه   از  استفاده  با   را  رسمی

. دادند  قرار  بررسی  مورد  شاغل  رسمی  حسابداران  از

  اخالقی،   استدالل  که بین   داد  نشانآنان  پژوهش    نتایج

  رابطه   اخالقی  تمایل  و  اخالقی   نیت  اخالقی،  تفکر  طرز

)  وجود  داریمعنی  و  مثبت    و   کریمی  .(34دارد 

پژوهشی  رودپشتیرهنمای   های تورش  بین   رابطه  در 

  کردند.   بررسی  را  سود  مدیریت  هایانگیزه  و  رفتاری

  ماکیاولیسم   بین   که  داد   نشان  آنان  پژوهش   نتایج

  طلبانه فرصت  و  کارا  سود   مدیریت  و(  طلبیفرصت)

  فرد  چه   هر  و  داشته   وجود   دار معنیو    مستقیم   رابطه

  کارا   سود   مدیریت  به  اقدام  بیشتر  ،باشد  ترطلبفرصت

  و   زادهحسن برادران  .(12)  کندمی  طلبانهفرصت  و

پژوهشی    همکاران   شخصیت   نوع  تأثیر  بررسی  بهدر 

.  پرداختند  حسابرسی   گزارش   محتوای   بر  حسابرسان

  نوع   بر  رنجوریروانکه  داد    نشانآنان    پژوهش   نتایج

  گزارش   شرط  بندهای  تعداد  و  حسابرس  اظهارنظر

  بعد   بندهای  تعداد  بر  و  دارمعنی  و  منفی   تأثیر  حسابرسی

  گرایی برون  .دارد  داریمعنی  و  مثبت  تأثیر  اظهارنظر  از

 بند  تعداد  شرط،  بند  نوع   حسابرس،  اظهارنظر  نوع  بر

  و   منفی   تأثیر   اظهارنظر  از  بعد  بند  تعداد  و  شرط

  تأثیر   شرط  بند  نوع  بر  پذیری انعطافو    دارد  داریمعنی

در  همکاران    و  حیاتی  .(35)  دارد  داریمعنی  و  مثبت

  و   شناختیجمعیت  هایویژگی  تأثیر  بررسی  بهپژوهشی  

  حسابداران   قضاوت  بر  شرکت  اخالقی  وضعیت

آنان  نتایج .  پرداختند   بین  از داد    نشان  پژوهش 

  اخالقی   فلسفه  تنها  شناختی، جمعیت  هایویژگی

بوده    مؤثر  حسابداران  قضاوت   بر  جنسیت  و  حسابداران

  ی تأثیر  آن  بر  تحصیالت  میزان  و  سن   هل،تأ  وضعیت  و

  قضاوت   بر  شرکت  اخالقی  وضعیت  ،چنین هم  .ندارد

 .(36است ) مؤثر حسابداران

 

 پژوهش های فرضیه
های  فرضیه   پژوهش،   پیشینه  و   نظری  مبانی  اساس  بر

 :شد  تدوین  زیر شرح  به پژوهش 

  عامل مدیر  با  هایشرکت  در:  اولفرضیه  

  از   استفاده  با)  سود  دستکاری   احتمال  طلب،فرصت

 . است بیشتر( شده تعدیل  بنیش  و بنیش هایالگو

  عاملمدیر  با  هایشرکت  در:  دومفرضیه  

  از   استفاده  با)  سود   دستکاری   احتمال   رنجور،روان

 .است ترکم/بیشتر( شده تعدیل  بنیش  و بنیش هایالگو

 گرا،برون   عاملمدیر  با  های شرکت  در :  فرضیه سوم

  و   بنیش  های الگو  از  استفاده  با)  سود  دستکاری  احتمال

 .است ترکم/بیشتر( شده  تعدیل بنیش 

چهارم  عاملمدیر  با  هایشرکت  در :  فرضیه 

  از   استفاده  با)  سود  دستکاری   احتمال  پذیر،انعطاف

 .است ترکم/بیشتر( شده تعدیل  بنیش  و بنیش هایالگو

پنجم  عامل مدیر  با  هایشرکت  در :  فرضیه 

از    استفاده  با)  سود  دستکاری   احتمال  پذیر،توافق
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 .است ترکم/بیشتر( شده تعدیل  بنیش  و بنیش هایالگو

 باوجدان،  عاملمدیر  با  های شرکت  در :  فرضیه ششم

  و   بنیش  های الگو  از  استفاده  با)  سود  دستکاری  احتمال

 .است ترکم/بیشتر( شده  تعدیل بنیش 

 
 روش پژوهش 

 

  نظر   از   و  کاربردی   هدف،  منظر  از   حاضر  پژوهش 

و  پیمایشی  توصیفی  ماهیت،   تأثیر  بررسی  به  است 

  دستکاری   احتمال  برعامل  مدیر  شخصیتی  هایویژگی

شده    بنیش  ایهالگو   مبنای  بر  سود تعدیل  بنیش  و 

روش پژوهش    نیاز  مورد  هایداده  .پردازدمی دو    به 

به این    آوری شده است.جمع  نامه پرسش ای و  کتابخانه

به ویژگی های شخصیتی  صورت که اطالعات مربوط 

رنجوری،  روان  طلبی، فرصت  شامل  مدیرعامل

 و  یپذیرتوافق  ی، پذیرانعطاف  ،گراییبرون 

به    شده  تکمیل  هاینامهپرسش   طریق  از  بودنوجدانبا

های پذیرفته شده در بورس  شرکت  عامل  مدیران  وسیله

  های الگوهای داده و شد گردآوری اوراق بهادار تهران

  چنین متغیرهای کنترلی و هم  و بنیش تعدیل شده   بنیش 

  نامه پرسش یی که  هاهای مالی شرکتصورت  بررسی با  

آن  شده    هامدیرعامل  سال  ،بوددریافت   1397  طی 

  این   در  است  گفتنی.  آوری شدجمع  ،(پژوهش )دوره  

پژوهش   آزمون  منظور  به  پژوهش   افزارنرم  از  الگوی 

 .است شده استفاده  9 نسخه ایویوز

 
 پژوهش نمونه و آماری جامعه

پذیرفته    های شرکت   پژوهش شامل کلیه   آماری   جامعه 

  مالی   اطالعات   که است    تهران   بهادار   اوراق   بورس شده در  

  این   در   نمونه   حجم   انتخاب   برای .  است   شده   ارائه ها  آن 

  ها( )غربالگری شرکت   مند نظام   حذف   روش   از   پژوهش 

اثر    است.   شده   استفاده  حذف  منظور  به  روش،  این  در 

غیر پدیده  مقایسه  قابل های  قابلیت  افزایش  و  کنترل 

هایی تعیین شده و از این  ها، شرایط و محدودیت شرکت 

غربال شده تا به یک حجم مطلوب و قابل    ها شرکت طریق  

برسد  پس 37)   مقایسه    در   ی ی ها محدودیت   اعمال   از   (. 

  قابلیت  افزایش   لحاظ   ها از جمله این که به انتخاب شرکت 

باشد،    اسفندماه   پایان   به   منتهی   ها شرکت   مالی   دوره   مقایسه، 

  عملیات   و توقف   مالی   تغییر سال   پژوهش،   زمانی   دوره   طی 

  های و یادداشت   مالی   های باشند، اطالعات، صورت   نداشته 

  گونه   به   مذکور   زمانی   در بازه   ها شرکت   همراه   توضیحی 

جزء   موجود   کامل  و    حوزه   در   فعال   های شرکت   باشد 

)شرکت   های فعالیت    ها، بانک   گذاری، سرمایه   های مالی 

تعداد   مالی(   مؤسسات   و   ها بیمه   لیزینگ،    156  نباشند 

ارسال    شد.   مشخص شرکت   از  به  نامه پرسش پس  ها 

که تعداد    برگشت شد   نامه پرسش   54های مذکور،  شرکت 

  پژوهش   به عنوان نمونه   و   قابل استفاده بود   نامه پرسش   52

 . مورد بررسی قرار گرفت 

 

 الگوی پژوهش
فرضیه آزمون  ترتیببرای  به  پژوهش،  از    ،های 

 استفاده شده است:  زیرهای رابطه

 فرضیه اول:

 1رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Machiavellianismit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
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 2رابطه 
EMPit/BA = α0 + α1Machiavellianismit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 

 فرضیه دوم:

 3رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Neuroticismit + α2SIZEit

+ α3LEVit + α4CFOit

+ α5ROAit + ε 

 4رابطه 
EMPit/BA = α0 + α1Neuroticismit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 

 فرضیه سوم: 

 5رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Extraversionit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 

 6رابطه 
EMPit/BA = α0 + α1Extraversionit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 

 فرضیه چهارم: 

 7رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Opennessit + α2SIZEit

+ α3LEVit + α4CFOit

+ α5ROAit + ε 

 8رابطه 
EMPit/BA = α0 + α1Opennessit + α2SIZEit

+ α3LEVit + α4CFOit

+ α5ROAit + ε 
 

 فرضیه پنجم: 

 9رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Agreeablenessit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 

 10رابطه 
EMPit/BA = α0 + α1Agreeablenessit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 

 فرضیه ششم:

 11رابطه 
EMPit/B = α0 + α1Conscientiousnessit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 12رابطه 

EMPit/BA = α0 + α1Conscientiousnessit

+ α2SIZEit + α3LEVit

+ α4CFOit + α5ROAit + ε 
 

سود    دستکاری   احتمال   : EMPit/B  های باال رابطه که در  

بنیش.  الگوی  الگوی    شده   محاسبه   امتیاز   اگر   بر مبنای  در 

  سود   دستکاری   احتمال )   متغیر  باشد،  - 1/ 78  از   بیشتر  بنیش، 

  صفر   مقدار   صورت   این   غیر   در   و   1  مقدار (  الگو   برمبنای 

  اندازه   : SIZEطلبی.  : فرصت Machiavellianism  . گیرد می 

عملیاتی.    نقدی   : جریان CFO  . مالی   اهرم   : LEVشرکت.  

ROA :   ها.  دارایی   بازدهε :   باقی :  EMPit/BAمانده.  مقدار 

  د بر مبنای الگوی بنیش تعدیل شده. سو   دستکاری   احتمال 

  شده در الگوی بنیش تعدیل شده، بیشتر   محاسبه   امتیاز   اگر 

  الگوی مبنای    متغیر )احتمال دستکاری سود بر   باشد،   0/ 5  از 

مقدار صفر  و در غیر این صورت    1  تعدیل شده( مقدار   بنیش 

:  Extraversion  رنجوری؛ روان :  Neuroticism  گیرد. می 

انعطاف Openness  ؛ گرایی برون    پذیری؛ : 

Agreeableness توافق :  Conscientiousness  ؛ پذیری : 

 . بودن باوجدان 

 

 متغیرهای وابسته 
ا  ی رهای متغ احتمال    ن یوابسته  شامل  پژوهش 
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مبنا  یدستکار بر  احتمال    ش یبن   یالگو  یسود  و 

  است.  شدهلیتعد  ش ی بن یالگو یسود بر مبنا یدستکار

بنیش:    احتمال دستکاری سود الگوی  مبنای    الگوی بر 

  برای   یافته  توسعه  دادگاهی  هایشاخص  از  یکی  بنیش 

  در   شده   منعکس   سود  در  شده  انجام  دستکاری   تعیین

  بنیش   وسیله به    کهاست    هاشرکت   مالی  هایصورت

  دستکاری   الگوی.  (19)  است  یافته  گسترش  و  توسعه

برآورد در زیر    13با استفاده از رابطه شماره    بنیش   سود

 : شده است

 13رابطه 

M = −4.84 + (0.92 ∗ DSRI) + (0.528 ∗
GMI) + (0.404 ∗ AQI) + (0.892 ∗ SGI) +
(0.115 ∗ DEPI) − (0.172 ∗ SGAI) + (4.679 ∗
TATA) − (0.327 ∗ LVGI)  

 

 - 78/1  بنیش،  اولیه  الگوی  انقطاع نقطهگفتنی است  

  از   بیشتر(  M)  شده  محاسبه  امتیاز  اگر  ،بنابراین   .است

را دستکاری    شرکت سود   زیاد،  احتمال  به  باشد،  -78/1

بر  کرده سود  دستکاری  احتمال  متغیر  و  مبنای    است 

و در غیر این صورت    1  مقدار  (EMPit/B) ی بنیش  الگو

 گیرد.  مقدار صفر می

  عنوان   به  مالی  متغیر  هشت   از  بنیش  الگوی

  دستکاری   برای  شرکت   مستعد  هایشاخص

  که هنگامی  .  کندمی  استفاده  مالی  هایصورت

  در   دار معنی  آماری   تغییرات  شرکت  مالی   هایصورت

  حاشیه   اوضاع  وخامت  یا  زوال  دریافتنی،  هایحساب

  و   فروش  رشد  دارایی،  کیفیت  کاهش   ناخالص،  سود

  در   احتماالت   د، ده  نشان  را   غیره   و   تعهدی  اقالم   افزایش 

  متغیرهای (.  38)  یابدمی  افزایش   سود  دستکاری   مورد

 .است زیر شرح به شاخصاین   مالی

  دریافتنی   های حساب در  روزانه  های فروش شاخص

(DSRI:)    شاخص تعداداین    که   روزهایی  نسبت 

مانده  دریافتنی  هایحساب  در  هافروش   را   اندباقی 

  نتیجه .  کندمی  مقایسه  قبل  سال  با  را  نسبت  و  گیریاندازه

  که   است   این  بیانگر  شاخص  یک   از  تربزرگ

  نسبت   فروش  از  درصدی  عنوان  به  دریافتنی  هایحساب

  نامتناسب   افزایش .  است  داشته  افزایش   قبل  سال  به

  نتیجه   تواندمی   که  حال  عین   در  دریافتنی  هایحساب

  از   حاکی  است  ممکن   باشد  شرکت  عادی  عملیات

زیر   .باشد  درآمدها  نماییبیش  صورت  به  متغیر  این 

   شود:محاسبه می

 14رابطه 

DSRI =
RECt/SALESt

RECt−1/SALESt−1

 

 

تجاری و    های دریافتنی حساب،  REC  باال  رابطهدر  

 . استفروش شرکت ، SALESو  غیرتجاری

ناخالص  حاشیه   شاخص متغیر   :(GMI)   سود    این 

  جاری   سال  سود  حاشیه  مقابل  در  را  قبل  سال  سود  حاشیه

  آن   از  حاکی  شاخص  یک  از  تربزرگ  نتیجه.  سنجدمی

  شرکت   برای  را  نامناسبی  وضعیت  شاخص،  که  است

  شرکت   انداز چشم  از  منفی   نشانه  آن  و  دهدمی  نشان

  معرض   در  بیشتر  هاییشرکت  چنین   این .  است

 .دارند قرار سود  دستکاری

 15رابطه 

GMI =

SALESt−1 − COGt−1
SALESt−1

SALESt − COGt
SALESt

 

بهای تمام شده کاالی فروش    COG  باال   در رابطه

 . استرفته 
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  شاخص   این   :(AQI)  هایدارای  کیفیت  شاخص

  نسبت   محاسبه  با  را  شرکت  های یدارای   کیفیت 

ثابت  دارایی  استثنای  به  غیرجاری  هاییدارای های 

. کندمی  گیریاندازه  شرکت  هایدارایی  کل  به  مشهود

  آن   از   حاکی  شاخص  این   برای   یک  از  تربزرگ  عدد

  و  معوق  هایهزینه  بالقوه  صورته  ب  شرکت  که  است

  دستکاری   را  سود  و  افزایش  را  نامشهود   هاییدارای

  مبین  شاخص،   تربزرگ  مقدار   ، بنابراین .  است  کرده

  در   دستکاری  احتمال  افزایش  و   دارایی  کیفیت  کاهش 

 . است سود

 16رابطه 

AQI =
1 −

CAt + PPEt
ASSETSt

1 −
CAt−1 + PPEt−1

ASSETSt−1

 

 

، PPEجاری،    هایجمع دارایی،  CA  باال   در رابطه

مشهوددارایی  ثابت  مجموع ،  ASSETSو    های 

 ها است. یدارای

  یک  از تربزرگ عدد (:SGI) فروش رشد شاخص

  سال  با  مقایسه  در  را  شرکت  فروش  رشد  شاخص،این  

  بر   داللت  تنهایی  به  فروش  رشد  .دهدمی  نشان  قبل

 رشد  این،   وجود  با  ، نیست  شرکت   سود   دستکاری

شرکت   سود   دستکاری  درباره  را  احتماالت  هافروش 

 .دهدمی افزایش 

 17 رابطه

SGI =
SALESt

SALESt−1
 

  از   تربزرگ  مقدار  (:DEPI)  استهالک  شاخص

  در   شرکت  که  است  آن  مبین  شاخص  این   برای  یک

  برآورد   و  کرده  نظر  تجدید  هادارایی  مفید  عمر  برآورد

مشهود  دارایی   مفید  عمر  از  را  خود ثابت    افزایشهای 

 همراه  به  را  سود  مبلغ  در   افزایش   هم  آن  که  است  داده

 .  است داشته

 18رابطه 

DEPI =
DEP t−1/PPEt−1

DEP t/PPEt
 

 

رابطه دارایی،  DEP  باال  در  استهالک  های  هزینه 

  های ثابت مشهود داراییناخالص  ،  PPEثابت مشهود و  

 است.

عمومی هزینه  شاخص و  اداری  فروش،    های 

(SGAI:)   های فروش، اداری  هزینه  نسبت  شاخص،   این

عمومی .  کندمی  گیریاندازه  را   فروش  به  شرکت  و 

های  هزینه  با   مقایسه  در  فروش  در  نامتناسب  افزایش 

عمومی  و  اداری    از   منفی  اینشانه  و  عالمت  فروش، 

 .بود خواهد  شرکت  آینده اندازچشم

 19رابطه 

SGAI =

SGA, EXP t
SALESt

SGA, EXP t−1
SALESt−1

 

 

های فروش، اداری  هزینه  SGA,EXP  باال  در رابطه 

 فروش ساالنه است.  SALESو  و عمومی

  ها یدارای   مجموع  به   تعهدی  اقالم  مجموع  شاخص

(TATA:)   تعهدی   اقالم  مجموع  تقسیم   از  نسبت  این  

(ACC  که   نقد   جریان  و  عملیاتی  سود  بین   تفاوت( 

در    (ASSETS)  هایدارای   مجموع  به  است  عملیاتی

   .آیدمی دستهب پایان دوره

 20رابطه 

TATA =
ACCt

ASSETSt
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نسبت  برابر با    این شاخص  (:LVGI)  اهرم  شاخص

  از   تربزرگ  عدد.  است  هادارایی  جمع  به  هابدهی  جمع

  در   و  است   فزاینده  اهرم  دهندهنشان  شاخص   برای  یک

  دستکاری  معرض در زیاد احتمال به شرکت حالت این 

 . بود خواهد مالی  هایصورت  در

 21رابطه 

LVGI =
LTD t + CLt/ASSETSt

LTD t−1 + CLt−1/ASSETSt−1
 

 

رابطه  جمعLTD  باال  در  ،  غیرجاریهای  بدهی  ، 

CL  ،بدهی و  مجموع  جاری  جمع ASSETSهای   ،

 ها است. یدارای

تعدیل    احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش 

با استفاده    شده  تعدیل  بنیش   سود  دستکاری  الگوی  :شده

 :زیر تعیین شد  در 22از رابطه شماره 

 22رابطه 
 Adjusted. M. Score. Beneish = 0.002 +

(0.665 ∗ TATA) + (0.257 ∗ LVGI) +
(0.024 ∗ SGAI) − (0.641 ∗ DEPI) + (0.190 ∗
SGI) + (0.004 ∗ AQI) − (0.032 ∗ GMI) +
(0.061 ∗ DSRI) 

   

است     شده،   تعدیل   بنیش   الگوی   انقطاع   نقطه گفتنی 

  دستکاری سود   شده   محاسبه   امتیاز   اگر   ، بنابراین   . است   0/ 5

  به   باشد،   0/ 5  از   بیشتر بر مبنای الگوی بنیش تعدیل شده  

متغیر  است   سود   کننده دستکاری   شرکت   زیاد   احتمال    و 

تعدیل شده  بنیش    الگوی احتمال دستکاری سود برمبنای  

 (EMPit/BA در الگوهای فرضیه )  و    1  مقدار های پژوهش

 گیرد. تعلق می در غیر این صورت مقدار صفر  

 
 متغیرهای مستقل 

حاضر  مستقل  یهاری متغ شامل   پژوهش 

  ، ییگرابرون   ،رنجوریروان  ،طلبیفرصت

 است.  نبودوجدانو با  یرپذیتوافق ،یریپذانعطاف

 

 طلبی فرصت
  که   است  فردی  هایویژگی  از  بخشی  طلبیفرصت

  رویکردی   و  گذاردمی  تأثیر  شغل  و  حرفه  انتخاب  بر

 کنندمی  انتخاب   دیگران  با   تعامل  برای  افراد  که   است

  هستند،   طلبفرصت  که   افرادی  کلی   طور  به(.  39)

  دیگران   با  تعامالت خود   در   خودخواهانه  رفتاری سبک

اطالعات    آوریجمع  برای  پژوهش  این   در  (.40)  دارند

مستقل  مدیرفرصت  متغیر    نامه پرسش   از  عاملطلبی 

)  و  کریستی  گراییماکیاولی  چهارم  نسخه  (41جیس 

بهسؤال  که  دش  استفاده مربوط  آن    طلبیفرصت  های 

  7  طیف  از  استفاده  با  نامهپرسش   .است  سئوال  20  شامل

  مخالفم   کاماًل  تا(  7)  فقما مو  کاماًل  از  لیکرت، ای  گزینه

  امتیاز   از  نامهپرسش   هر  امتیاز  دامنه.  دشگذاری  نمره(  1)

  80  از  ترکم  امتیاز .  است(  بیشینه)  140  تا(  کمینه)  20

  امتیاز   و  فرد  در  مربوط  صفت  بودن  پایین   دهندهنشان

 .است صفت آن  باالبودن از حاکی 80 از بیش 

 
 الگوی پنج عاملی شخصیت 

های فردی افراد را  تفاوت   شخصیت،   عاملی   5  الگوی 

اساس   طبقه   5بر  شخصیت  از  می حیطه    . ( 42)   کند بندی 

شامل  مذکور  برون روان   الگوی  گرایی،  رنجوری، 

با توافق پذیری،  انعطاف  و  است.  وجدان پذیری  بودن 

ویژگی رنجوری،  روان  هم با  عصبانیت، هایی    چون 

  . ( 43ثباتی مرتبط است ) بی  و  ناامنی  اضطراب، افسردگی، 

چون تجربه هیجانات مثبت،  هایی هم ، ویژگی گرایی برون 
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گرمی، پرحرفی و  خواهی، خون فعالیت، قاطعیت، هیجان 

بر می اجتماعی  با    پذیری، انعطاف   . ( 44گیرد ) بودن را در 

فکری، دارای قوه تصور باال  چون روشن هایی هم ویژگی 

 ( است  همراه  بصیرت  دیگر   (. 45و  عبارت  فرد    ، به 

پذیر گرایش به خالقیت و غیرمتعارف بودن دارد.  انعطاف 

قابل توافق  به  فرد  گرایش  به  و  پذیری،  اعتمادبودن 

می متواضع  گفته  و  وجدان با شود.  بودن  نظم  به  بودن، 

(. برای سنجش  21انضباط و سازمان یافتگی اشاره دارد ) 

  سؤالی   10  نامه پرسش از    شخصیت   عاملی   پنج   الگوی 

که   استفاده   ( BFI-10) مذکور    الگوی  وسیله   شد    به 

  شده   تهیه میالدی    2007  سال   ( در 46)   جان   و   ت رامستد 

  در   ای لیکرت گزینه   5  طیف   از   استفاده   با   نامه پرسش   . است 

  گذاری نمره   « موافق   کاماًل»   تا   « مخالف   کاماًل»   از   ای دامنه 

  های سؤال   ، گرایی برون   سنجش   برای   6  و   1  های سؤال   شد. 

  برای   8  و   3  های سؤال   پذیری، توافق   سنجش   برای   7  و   2

  سنجش   برای   9  و   4  های سؤال   بودن، وجدان با   سنجش 

  سنجش   برای   10  و   5  های سؤال   و   رنجوری روان 

   (. 42)   است   پذیری انعطاف 

اعتبار    روش   از   ها نامه پرسش   روایی   تعیین   منظور   به 

تهیه    از   پس   که   ترتیب   این   به   شد.   استفاده   محتوا 

  زمینه مورد   در   نظر صاحب   استادان   نظرهای   از   ها، نامه پرسش 

درونی    پایایی   سنجش   برای   ، چنین هم   . استفاده شد   بررسی 

این  .  شد   استفاده   کرونباخ   آلفای   ضریب   از   مقیاس  برای 

  اساس   بر و    ( وارد تحلیل شد =52nهای نمونه ) داده   منظور، 

خرده   آلفا   ضریب   حاصل   نتایج    های مقیاس   برای 

  پذیری، انعطاف   ی، گرای برون   رنجوری، روان   طلبی، فرصت 

،  % 72  برابر با مقادیر  ، به ترتیب،  بودن وجدان با   و   پذیری توافق 

است .  شد محاسبه    % 78  و   %74،  %85،  %69،  %81   گفتنی 

جیس    و   طلبی کریستی فرصت   نامه پرسش   پایایی   و   روایی 

  و  هرچگانی  بیگی  پژوهش   جمله  از   پیشین   های پژوهش   در 

و روایی    ( 48)   عباسی   و   هاشم   آل   میرزاپور   و   ( 47) همکاران  

و جان   ت شخصیت رامستد  عاملی  پنج   نامه پرسش و پایایی 

نیز 46)  از جمله  پژوهش   در   (  و  هایی  پژوهش محمدزاده 

 ( ) گ   (، 42نجفی  همکاران  و  و    و   ( 49یدو  کورتوئیس 

 . است   گرفته   قرار   ( مورد تأیید 50همکاران ) 

 

 کنترلی   متغیرهای

  )لگاریتم   اندازه  شامل  پژوهش  کنترلی   متغیرهای 

  جمع )  مالی  اهرم  دوره(،  پایان  در  ها دارایی  جمع  طبیعی

  نقدی   دوره(، جریان  پایان  در  هادارایی  جمع  به   ها بدهی

 جمع  به خالص )سود هایدارای و بازده شرکت عملیاتی 

 دوره( است.  پایان در هادارایی

 
 ها یافته

 

 پاسخ دهندگان  شناختیجمعیت   اطالعات
  در جدول   دهندگانپاسخ  شناختیجمعیت  اطالعات

  این جدول   در  که  طورهمان.  است  شده  ارائه  1  شماره

.  هستند  دهندگان مردپاسخ  همه  است،  شده  داده  نشان

  از   بیشتر   هاآن  از  %56  تکمیلی و   تحصیالت   دارای  %54

  الزم   شرایط   دهندگان بنابراین، پاسخ  .دارند  سن   سال  50

 .اندداشته را  نامهپرسش  های به سؤال گوییپاسخ برای

 
 توصیفی  آمار

  2شماره    جدول   در   پژوهش   متغیرهای   توصیفی   آمار 

 شده، مشخص   جدول   این   در   که   طور همان .  است   شده   ارائه 
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 دهندگانشناختی پاسخ اطالعات جمعیت  :1جدول 

 درصد  تعداد  زیرگروه متغیر 

 جنسیت
 100 52 مرد 
 0 0 زن

 سطح تحصیالت 

 46 24 کارشناسی 

 42 22 کارشناسی ارشد 

 12 6 دکتری 

 گروه سنی

 11 6 45از  رتکم 

 33 17 50تا   45

 56 29 50بیشتر از 

 

 
برابرروان  میانگین  بیشینه    .است  43/2  با   رنجوری 

عدد  روان آن    5رنجوری  کمینه  بیشترین  1و    است. 

  شخصیتی،   هایویژگی  بین   در   معیار  انحراف  مقدار

 به  مربوط  آن  ترین کم  و  است  طلبیفرصت   به  مربوط

نشان  بودنباوجدان که  در  است  باال  پراکندگی  دهنده 

فرصت متغیر    طلبیمتغیر  پایین  پراکندگی  و 

انعطاف  بودنباوجدان میانگین  مدیران  است.  پذیری 

ایران حدود   به    22/3عامل در  است. اطالعات مربوط 

 سایر متغیرها در این جدول ارائه شده است. 

 

 های رگرسیون آزمون
  ، ی این پژوهش هافرضیه   همه  در  که  این   به  توجه  با

  به   ورود  برای  و  بوده  کیفی   مقیاس  دارای  وابسته  متغیر

است  گذاریدکُ  الگو،   متغیر   با  رگرسیون   از  ، شده 

 پژوهش متغیرهای توصیفی : آمار2جدول  

 انحراف معیار  میانگین  میانه  بیشینه کمینه  متغیر

طلبی فرصت  1 7 4 09/4  92/1  

رنجوری انرو  1 5 2 43/2  15/1  

گراییبرون  1 5 4 76/3  13/1  

پذیریانعطاف  1 5 4 22/3  25/1  

پذیریتوافق  1 5 4 39/3  17/1  

 75/0 5/4 5 5 1 بودن وجدانبا

(  13/4) احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش  92/1  (99/1 )  (81/1 )  21/1  

39/0 احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش تعدیل شده  12 26/1  65/1  65/1  

18/4 اندازه شرکت  59/8  31/6  36/6  8/0  

مالی اهرم   21/0  02/8  53/0  67/0  06/1  

های نقدی عملیاتی جریان   (19/0 )  45/0  14/0  144 /0  13/0  

( 56/0) ها بازده دارایی  62/0  16/0  158 /0  17/0  
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  هایی الگو  چنین تخمین . شودمی  استفاده مجازی وابسته

  خطی   هایالگو   و  معمولی  مربعات  حداقل  روش  به

  لجستیک   رگرسیون  الگوی  از   باید  و  نیست  پذیرامکان

 .گرفت بهره باینری

  لجستیک   رگرسیونی   الگوی   در   ها فرضیه   آزمون   برای 

مستقل متغیر   بین   رابطه   باینری  پنج  )فرصت   های  و  طلبی 

مدیریت(  شخصیتی    با )   سود   دستکاری   احتمال   و   عامل 

به عنوان    ( شده   تعدیل   بنیش   و   بنیش   ی ها الگو   از   استفاده 

بررسی   متغیر  آیا    که   شود   مشخص   تا   شد   وابسته 

شخصیتی    طلبی فرصت  عامل  پنج  بر و    احتمال  مدیریت 

 خیر؟   یا   است   بوده   سود اثرگذار   دستکاری 

  بین  رابطه   بررسی  به  پژوهش   اول  فرضیه

  با )  سود  دستکاری  احتمال  و  مدیرعاملطلبی  فرصت

 (شده  تعدیل  بنیش  و   بنیش  الگوهای   از   استفاده

  شده   ارائه  3  شماره   جدول  نتایج آن در  کهپردازد  می

  % 5بیشتر از    طلبی فرصت  متغیر  داریمعنی  مقدار  است.

شواهدی   که  گرفت   نتیجه  توان می  ،ترتیب به این   .است

  احتمال دستکاری   بر  مدیرعامل  طلبیفرصتمبتنی بر اثر  

رابطه  پژوهش مبنی بر  اول    فرضیه  و  ندارد  وجود  سود

و احتمال   مدیرعاملطلبی  فرصتبین  مستقیم    دار ومعنی

تعدیل    بنیش   بنیش و  هایالگومبنای    دستکاری سود بر

حاکی از  پژوهش  یافته  از این رو،    .شودنمی  یدتأی  شده

، محرک رفتارهای  مدیرعاملطلبی  آن است که فرصت

 نیست.  غیراخالقی او از جمله دستکاری سود

  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهش   دوم  فرضیه

  با )  سود  دستکاری  احتمال  و  مدیرعاملرنجوری  روان

 (شده  تعدیل  بنیش  و   بنیش  الگوهای   از   استفاده

  شده   ارائه  4  شماره   جدول  نتایج آن در  کهپردازد  می

اساس  روان  متغیر  داریمعنی  مقدار  است. بر  رنجوری 

به ترتیب،  تعدیل  بنیش   و  بنیش   الگوهای  حدود  شده، 

 مدیرعامل  رنجوریروان  بنابراین،  است.  008/0و    79/0

 بنیش،   الگوی  مبنای   بر   سود  دستکاری  احتمال  بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پژوهش  اول فرضیه آزمون : نتایج 3جدول 

 اختصار متغیر

  دستکاری وابسته: احتمال متغیر
 بنیش  مبنای الگوی بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته
 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب
احتمال آماره  

 والد
 ضریب 

احتمال آماره  
 والد

MACH (040224/0) طلبیفرصت  402/0  021211/0  7927/0  
شرکت  اندازه  SIZ 998922/1  089/0  080229/0  9053/0  
مالی  اهرم  LEV 909469/0  1177/0  (514444/0)  0978/0  

عملیاتی  نقدی هایجریان  CFO (02792/31)  0012/0  690626/5  1991/0  
های دارای بازده  ROA 52055/20  0034/0  (011234/8)  0036/0  

C (466637/9) مقدار ثابت  2641/0  684529/1  87/0  
5015/0 ضریب مک فادن  103095/0  

داری کل الگو معنی  
75/34 ضریب 364916/2 ضریب   

داری معنی  000002/0 داری معنی   796687/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
77/6 آماره 85/3 آماره   

داری معنی  56/0 داری معنی   87/0  
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که  نبوده  تأثیرگذار حالی  در    رنجوری روان  است، 

  دستکاری   احتمال  با  داریمعنی  و  منفی  رابطه  مدیرعامل

با به    .دارد  شده  تعدیل  بنیش  الگوی  از   استفاده  سود 

 آمده  دست به  داریمعنی  مقدار   به   توجه   عبارت دیگر، با 

سود    دستکاری  احتمال  و  رنجوریروان  بین   رابطه  برای

شده و با در نظر گرفتن    تعدیل  بنیش  الگوی  از  استفاده  با

الگوی   از  بیشتر  شده  تعدیل  بنیش  الگوی  دقت  اینکه 

( است  بین    گفت  توانمی   (،16بنیش  رابطه  که 

مبنای )  سود  دستکاری  احتمال  و  رنجوریروان   بر 

  بنابراین،   است.  دارمعنی(  شده  تعدیل  بنیش   الگوی

پذیرفته   مدو  فرضیه   رابطه   این   شود.می  پژوهش 

توان گفت مدیرانی که  رو، میاز این   . است  غیرمستقیم 

  ناراحتی،   ترس،  نظیر  احساساتی   کردن  تجربه  به  میل

هم  تابیبی  و  عصبانیت   دستپاچگی، و  چنین،  دارند 

 دارند  غیرمنطقی  هایایده  زمینه  در  بودن  مستعد  به  تمایل

دارند،    خود   منفی   احساسات  کنترل  برای   کمی  توان  و

 تری به دستکاری سود خواهند داشت. تمایل کم

گرایی  برون   بین   رابطه   بررسی   به   پژوهش   سوم   فرضیه 

  الگوهای  از  استفاده   با )  سود  دستکاری  احتمال  مدیریت و 

در   که پردازد  می   ( شده   تعدیل   بنیش   و   بنیش  آن    نتایج 

جدول    در   شده   ارائه   نتایج است.    شده   ارائه   5شماره    جدول 

بر    مدیرعامل   گرایی برون   تأثیر   که   دهد می   نشان   مزبور 

  بنیش   و   بنیش های  الگو   مبنای   بر   سود   دستکاری   احتمال 

  0/ 19دار ) معنی   و   ( بوده - 0/ 12  و   - 0/ 29)   شده منفی تعدیل 

  . است   % 5  از   بیشتر   آماره   احتمال   که   چرا   ؛ نیست   ( 0/ 77و  

  ضریب )   الگو  روایی   و  قدرت   که   است   آن  نمایانگر  نتایج 

  نشان   که   است   % 10و    % 51  حدود   ، به ترتیب ،  ( فادن   مک 

  در   تغییرات   % 10و    % 51  توضیحی   یرهای تغ م   دهد می 

بنیش  های  الگو   مبنای   بر   سود   دستکاری   احتمال  بنیش و 

  تغییرات   مانده باقی  ، واقع   در  کند. می  توجیه   را   تعدیل شده 

 پژوهش دوم فرضیه آزمون نتایج : 4جدول 

 اختصار متغیر

  دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش  الگوی مبنای بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب 
احتمال آماره  

 والد
 ضریب 

احتمال 

 آماره والد 

NEUR رنجوریروان 

O 
(057175/0 )  

 
 
 
 

7983/0  (895595/0)  008/0  
SIZ 767501/1 اندازه شرکت   1283/0  (461665/0)  6352/0  

LEV 883538/0 اهرم مالی   1545/0  (741898/0)  0559/0  
CFO (09746/29) های نقدی عملیاتی جریان  0043/0  37336/12  0767/0  

ROA 45185/20 هابازده دارایی   0106/0  (264195/9)  0164/0  

C (23021/11) مقدار ثابت  115/0  08811/12  093/0  

493544/0 ضریب مک فادن  329879/0  

 داری کل الگو معنی
19911/34 ضریب 567189/7 ضریب   

داری معنی   000002/0 داری معنی    181757/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
34/10 آماره 14/3 آماره   

داری معنی  24/0 داری معنی   92/0  
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  در   که   گیرد می   ت عواملی نشأ   و   یرها متغ   از   وابسته   متغییر   در 

 است.   نشده   گرفته   نظر   در   الگو   این 

  بین   رابطه   بررسی   به   پژوهش   چهارم   فرضیه 

و انعطاف  مدیریت    با)   سود   دستکاری   احتمال   پذیری 

پردازد  می   ( شده   تعدیل   بنیش   و   بنیش   الگوهای   از   استفاده 

توجه  با    است.   شده   ارائه   6شماره    جدول   نتایج آن در   که 

  (0/ 012داری ارائه شده در جدول مزبور ) به مقدار معنی 

بین  می  که  گفت     ی مبنا   بر   سود   ی دستکار   احتمال توان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  سوم فرضیه آزمون : نتایج 5جدول 
 

 اختصار متغیر

  دستکاری : احتمالمتغیر وابسته
 بنیش  الگوی مبنای بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب 
احتمال 

 آماره والد 
 ضریب 

احتمال آماره  

 والد

EXTR ی گرایبرون 

A 
(293006/0)  1968/0  (122822/0)  7729/0  

SIZ 013379/2 شرکت  اندازه  111/0  053478/0  9312/0  
LEV 983581/0 مالی  اهرم  1057/0  (487946/0)  2022/0  

CFO (37372/31) عملیاتی  نقدی هایجریان  0038/0  280059/5  3591/0  
ROA 69416/20 های دارای بازده  0055/0  (980622/7)  0073/0  

C (66399/10) مقدار ثابت  149/0  537946/4  0462/0  

511376/0 ضریب مک فادن  103988/0  

 داری کل الگو معنی
43478/35 ضریب 385414/2 ضریب   

داری معنی  000001/0 داری معنی   793644/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
797/6 آماره 88/9 آماره   

داری معنی  55/0 داری معنی   27/0  

 پژوهش چهارم فرضیه آزمون : نتایج 6جدول 
 

 اختصار متغیر

  دستکاری : احتمالمتغیر وابسته
 بنیش  الگوی مبنای بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته
 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب
احتمال 

 آماره والد 
 ضریب

احتمال آماره  
 والد

OPEN 918289/0 ی پذیرانعطاف  0124/0  304438/0  3002/0  
SIZ 774347/1 شرکت  اندازه  1785/0  028205/0  9633/0  

LEV 864065/0 مالی  اهرم  0723/0  (552811/0)  0841/0  

CFO (0108/38) عملیاتی  نقدی هایجریان  0060/0  936184/5  101/0  

ROA 5418/26 های دارای بازده  0013/0  (088355/8)  0016/0  

C (43879/71) مقدار ثابت  0213/0  908515/1  5366/0  
615812/0 ضریب مک فادن  142644/0  

 داری کل الگو معنی
67144/42 ضریب 272142/3 ضریب   

داری معنی  10000/0 داری معنی   658109/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
780/3 آماره 03/16 آماره   

داری معنی  87/0 داری معنی   06/0  
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انعطاف   ش ی بن   الگوی  آماری    مدیرعامل پذیری  و  رابطه 

داری وجود دارد و این رابطه مستقیم است. به عبارت  معنی 

ها،  در شرکت   مدیرعامل پذیری  افزایش انعطاف دیگر، با  

افزایش   بنیش  الگوی  مبنای  بر  سود  دستکاری  احتمال 

  تجارب،   برابر   در   پذیری انعطاف   یابد. این متغیر، میزان می 

  ها ارزش   پذیرش   خردمندی،   ابتکار،   کنجکاوی،   خالقیت، 

شود، که با افزایش آن در بین  می   شامل   را   نو   های ایده   و 

کند. بر  دستکاری سود نیز افزایش پیدا می   مدیران احتمال 

بین   رابطه  جدول  این  در  شده  ارائه  نتایج  مبنای 

بر    مدیرعامل پذیری  انعطاف  سود  دستکاری  احتمال  و 

 مبنای الگوی بنیش تعدیل شده تأیید نشده است. 

  بین   رابطه  بررسی  به  پژوهش   پنجم  فرضیه

وتوافق مدیریت    با )  سود  دستکاری  احتمال  پذیری 

 (شده  تعدیل  بنیش  و   بنیش  الگوهای   از   استفاده

  شده   ارائه  7شماره    جدول  نتایج آن در  کهپردازد  می

دیگر  است. عبارت  عامل  ،به  که    پذیرتوافق  مدیران 

جویی از  به مردم اعتماد داشته و تمایلی به عیب  معموالً

را تحت    سود  دستکاری  احتمال   ،زیردستان خود ندارند

  داری برای معنی مقدار  که  جا آن از .دهندقرار می تأثیر

  که  گفت  تواناست، می %5 از  پذیری بیشترتوافق  متغیر

  با )  و احتمال دستکاری سود  مدیرعاملپذیری  بین توافق

  رابطه (  شده  تعدیل  بنیش   و  بنیش  یهاالگو   از  استفاده

وجودمعنی نتیجه  .ندارد  داری  مورد    ،در  فرضیه  این 

 گیرد.قرار نمیپذیرش 

  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهش   ششم  فرضیه

  با )  سود  دستکاری  احتمال  و   مدیرعامل  بودنوجدانبا

 (شده  تعدیل  بنیش  و   بنیش  الگوهای   از   استفاده

  شده   ارائه  8شماره    جدول  نتایج آن در  کهپردازد  می

الگو    روایی  و  که قدرت  است  آن  نمایانگر  هااست. یافته

 نشان  که  است  %49  حدود(  الگو  فادن  مک  ضریب)

  در   تغییرات  %49  توضیحی  متغییرهای   که  دهدمی

 توجیه   بنیش را  الگوی  بر مبنای  سود  دستکاری  احتمال

 پژوهش  پنجم فرضیه آزمون : نتایج 7جدول 
 

 اختصار متغیر

  دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش  الگوی مبنای بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب 
احتمال آماره  

 والد
 ضریب

احتمال آماره  

 والد

AGRE 386722/0 ی پذیرتوافق   2317/0  308876/0  6007/0  
SIZ 118512/2 شرکت  اندازه  1502/0  03408/0  954/0  

LEV 000255/1 مالی  اهرم  1547/0  (491/0)  1149/0  

CFO (26341/31) عملیاتی  نقدیهای جریان  0099/0  37626/5  2532/0  
ROA 2868/20 های دارای بازده  0085/0  (796097/8)  0048/0  

C (10918/16) مقدار ثابت  1375/0  833906/1  7707/0  

512179/0 ضریب مک فادن  123347/0  

 داری کل الگو معنی
49041/35 ضریب 829503/2 ضریب   

داری معنی  000001/0 داری معنی   726251/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
74/15 آماره 11/4 آماره   

داری معنی  05/0 داری معنی   84/0  
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الگو   دهندگیتوضیح  کند. به عبارت دیگر، قدرتمی

نتایج است.  بوده    بین  رابطه  که  دهدمی  نشان  مناسب 

  متغیر   و  بنیش   الگوی  مبنای  بر  سود  دستکاری  احتمال

 احتمال  چرا که  نیست؛  دارمعنی  مدیریت  بودنباوجدان

نتایج تحلیل رابطه  هم.  است  %5  از  بیشتر  آماره چنین، 

و احتمال دستکاری سود    مدیرعاملبودن  باوجدانبین  

نشان می تعدیل شده،  بنیش  الگوی  از  استفاده  دهد با 

  حدود (  الگو  فادن  مک  ضریب)  الگو  روایی  و  قدرت

که  که  است  %21 است  آن  از    متغیرهای   حاکی 

بر   سود  دستکاری  احتمال  در  تغییرات  %21  توضیحی

کند.  می  توجیه  را  شده  تعدیل  بنیش   الگوی  مبنای

  احتمال   بین  رابطه   که   مبین آن است  ها چنین، یافتههم

و   شده  تعدیل  بنیش   الگوی   مبنای  بر  سود  دستکاری

معنی  عاملمدیر  بودنباوجدان  متغیر داری  )مقدار 

   شود.تأیید نمی (،%5تر از آماره کم احتمال

 گیری نتیجه

 
  شخصیتی   هایویژگی  از  برخی   تأثیر  حاضر  پژوهش 

  طلبی، فرصت  شامل  هاشرکت   مدیرعامل  مهم

  پذیری، انعطاف  ،گراییبرون  رنجوری،روان

  سود   دستکاری  احتمال  بر  بودنباوجدان  پذیری،توافق

  داده   پاسخ   پرسش  این   به   و  داده   قرار   بررسی   مورد   را

  ها شرکت  به وسیله  سود  دهیگزارش   نحوه  آیا  کهاست  

 قرار   مدیرعامل  شخصیتی  هایجنبه  تأثیر  تحت

  است   واقعیت   این   گویای  پژوهش   های یافته  گیرد؟می

ی رپذیتوافقیی،  گرابرونطلبی،  فرصتهای  ویژگی  که

احتمال  شرکت  مدیرعامل  نبودباوجدانو   بر  ها 

ویژگی اما  نبوده  مؤثر  سود   هایدستکاری 

  ها شرکت  مدیرعامل  پذیری انعطاف  و  رنجوریروان

 . باشد سود دستکاری تصمیم  کنندهتعیین  تواندمی

 پژوهش  ششم فرضیه آزمون نتایج  :8جدول 
 

 اختصار متغیر

  دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش  الگوی مبنای بر سود

  سود دستکاری : احتمالمتغیر وابسته

 بنیش تعدیل شده الگوی مبنای بر

 ضریب
احتمال آماره  

 والد
 ضریب 

احتمال آماره  

 والد

CONSC 107081/0 بودنوجدانبا  7451/0  901291/0  1689/0  

SIZ 727673/1 شرکت  اندازه  1361/0  (044199/0)  9351/0  

LEV 895194/0 مالی  اهرم  1372/0  (361656/0)  237/0  

CFO (60419/28) عملیاتی  نقدی هایجریان  0025/0  874793/9  2266/0  

ROA 25543/20 هادارایی  بازده  0039/0  (698015/8)  022/0  

C (2773/12) مقدار ثابت  1295/0  (92288/3)  4948/0  

49362/0 ضریب مک فادن  210236/0  

 داری کل الگو معنی
20440/34 ضریب 822671/4 ضریب   

داری معنی  000002/0 داری معنی   437903/0  

 آزمون هاسمر لمشو 
85/8 آماره 03/6 آماره   

داری معنی  35/0 داری معنی   64/0  
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  که   یعامل  مدیران که    است  آن  بیانگرپژوهش    نتایج

آن   به   کند، می  میل  رنجوریروان  سمت   به   ها رفتار 

  و   داشت   نخواهند  سود  دستکاری  به  تمایلی  زیاد  احتمال

  اساس   که  رنجوریروان  مدیران  ،بنابراین   برعکس.

  از   نامطلوب  های هیجان  و  تجارب  را  هاآن  شخصیت 

  رویی،   کم  افسردگی،  اضطراب،   ناراحتی،  ترس،   قبیل 

  است   ممکن   د،دهمی  تشکیل   زودرنجی  و  دستپاچگی

  رفتن  دست  از  نگرانی  و  ترس  جمله  از  دالیلی   به  بنا

 مدیران،  جامعه  در  فردی  اعتبار  و  نامیخوش  شهرت،

آن   از  ،چنین هم. باشند نداشته سود دستکاری به تمایلی

که  و  کارآمد  ایشیوه  به   رنجورروان  افراد  جا 

( 51)  کنند نمی  مقابله   زا استرس  تجارب   با  یافته سازش

است   کننده  ایجاد  هایموقعیت  از   امکان   حد  تاممکن 

  شرکت،   سود  دستکاری  به   اقدام  جمله   از روانی،    رفشا

  و   فیلیپس   پژوهش   نتایج  با  نتایج  این   کنند.  اجتناب

  و   والومبوا  پژوهش   نتایج  با  و  همسو(  27)  همکاران

  و   رنجوریروان  بین   نبود رابطه  بر  مبنی ،(28)  شابروک

  توان می  بنابراین،.  است  مغایر  مدار،اخالق  مدیریت

  آثار   جامعه،   هر  در  رنجوری روان  که  کرد  استدالل

 امر این  و داشته  فردی  های تصمیم   و رفتارها   بر متفاوتی

  بوجود   را   مذکور  نتایج  ناسازگاری  زمینه   تواندمی

 .باشد آورده

 هر  مدیران  که   بود  آن  دهندهنشان  پژوهش   نتایج

  و   خالقیت  زمینه  در  بیشتری  پذیریانعطاف  چقدر

است  دهند،  نشان  خود  از  کنجکاوی   را   سود  ممکن 

  در   که  مدیرانی  ،دیگر  عبارت  به  کنند.  دستکاری  بیشتر

  خردمندی،   ابتکار،  کنجکاوی،  خالقیت،  تجارب،   برابر

  باشند،   پذیرانعطاف  نو  های ایده  و  ها ارزش  پذیرش

 با)  طلبانهفرصت  دیدگاه  با  سود  دستکاری  به  متمایل

 یا  و(  پاداش  جمله  از  شخصی  منافعبیشینه کردن    هدف

  سهامداران،   ثروت  حفظ  منظور  به)  کارایی  دیدگاه

  مستمر   جریان  ایجاد  و   اطالعات  نامتقارنی  کاهش 

موضوع    این   که  بود،  خواهند(  سهامداران  بین   اطالعات

  و   هاشرکت  برای  بخشی   آگاهی  جنبه  تواندمی

داشته    پذیرانعطاف  مدیران  مورد  در   هاآن  سهامداران

  مغایر   ،(23)  قااوزب  پژوهش   نتایج  با  نتایج   این  باشد.

ویژگی   داد   نشان  آنان   پژوهش  نتایج   زیرا،   .است   که 

اخالقی  انعطافشخصیتی   رهبری  با    ابطه رپذیری 

 . مستقیم دارد

که   داد  نشان  حاضر  پژهش    بین  رابطهنتایج 

 بودنباوجدان  و  پذیریتوافق  ،گراییبرون  طلبی،فرصت

 بر  سود   دستکاری  احتمال)  وابسته  متغیر  با  مدیرعامل

  ظ لحا  از(  شده  تعدیل  بنیش   و  بنیش های  الگو  مبنای

نتیجه،  دارمعنی  آماری در    دستکاری   احتمال  نیست. 

  نبوده   مزبور  شخصیتی   های ویژگی  تأثیر  تحت  سود

  ابعاد این    ،پژوهش   هاییافته  اساس  بر  ،واقع  در  است.

  عوامل   از  یکی  عنوان  به  دتواننمی  شخصیتی

  مبنای   بر  سود  دستکاری  احتمال  کنندهبینیپیش 

  با   نتایج   این   .دباش  شدهتعدیلبنیش   و  بنیش  یها الگو

 با  و  همسو  (26)  همکاران  و  داننادایان  پژوهش   نتایج

،  (31)  همکاران   و  اصل  بزرگ   های پژوهش   نتایج

خاندوزی  (32)  همکاران  و  احمدزاده همکاران    و  و 

  همکاران   و   اصل  نتایج پژوهش بزرگمغایر است.    (33)

معنی  رابطهدهنده  نشان   (31) و  بینمثبت    اختالل   دار 

  غیراخالقی   رفتارهای   به  تمایل   و  ضداجتماعی   شخصیت 

  حاکی   (32)  همکاران  و  احمدزاده نتایج پژوهش    است.
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  است  فردی و  سازمانی  عملکرد در  شخصیت  اهمیت  از

پژوهش    و  نشان داد  (33)  همکاران  و  خاندوزینتایج 

هویت    باشند  روانی  سالمت   دارای  که  حسابدارانی

 .دارند باالتری پذیریمسئولیت و داشته بهتری اخالقی
 

 پیشنهادهای کاربردی 
از    پژوهش   هاییافته  بعضی  که  است  این  مبین 

شخصیتی ویژگی روان  های  و  )شامل  رنجوری 

متغیرهای  توامی  پذیری(انعطاف جز  رفتار    مؤثرند  بر 

  نشان   مالی  ادبیات  مرور  ،چنین هم  د.باش  عامل  مدیران

  راهبری   سازوکارهای  از  برخی  هنوز  که  دهدمی

 مدیران  شناختیروان  هایاحساس  مورد  در  شرکتی

  های به عنوان نمونه، پژوهش )  کنندمی   سکوت  اجرایی

 .((53)  همکاران  و  کمپبلو    (52)  تیت  و  مالدمندیر

آزمون  های  یافته  به   توجه   با   ،بنابراین  از  حاصل 

چهارمفرضیه و  دوم   اجماع  وپژوهش    های 

  حاکمیت شخصیت و  موضوع  اهمیت  به   نظرانصاحب

 ،مربوط  مقررات   و  قوانین  تدوین  در   شرکتی،

  باید   مدیران  شناختیروان  و  شخصیتی  هایویژگی

  ماده   مطابق   گفتنی است  .گیرد  قرار  توجه  مورد   بیشتر

به   شرکت  مدیران  ،ایران  تجارت  قانون  اصالحیه  108

  عادی   عمومی  مجمع  و   سس مؤ  عمومی  مجمع  وسیله

  انتخاب   از  قبلبهتر است    ،رو  این   از  شوند.می  انتخاب

  داوطلبان   شخصیتی  هایویژگی   مدیره  تهیأ   اعضای

  شده   بررسی   با دقت   شرکت  مدیره  تهیأ   در   عضویت 

  اختیار   در   ها آن  شخصیت   مورد   در   کامل   اطالعات   و

 با  مدیران  انتخاب  تا  گیرد  قرار   شرکت  عمومی  مجمع

ضمن    و  شود  انجام  شخصیتی  مطلوب  هایویژگی

 منافع  بیشینه کردنهای نمایندگی، زمینه  کاهش هزینه 

 ماده  2  تبصره  مطابق  ، چنین هم  .شودسهامداران فراهم  

  پذیرفته   هایشرکت  شرکتی  حاکمیت  عملدستور  15

 ایران  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده

  پیشنهاد »  انتصابات  کمیته   وظایف  جمله   از  (54)

  شرکت   ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  برکناری   و   انتصاب 

  به   فرعی  هایشرکت  مدیره  تهیأ   اعضای  و  اصلی

ه  ب   باید  مزبور  کمیته  ،بنابراین   .است  « مدیره  تهیأ 

  سایر   با  همراه  را  مدیران  شخصیتی  ابعاد  پیوسته،  صورت

  نهادهای پیش   و  داده   قرار  بررسی   مورد   ، مؤثر  معیارهای 

با توجه به نتایج حاصل    افزون براین،  .دهند  ارائه  را  خود

های اول، سوم ، پنجم و ششم پژوهش  از آزمون فرضیه

  و   ذاتی  هایپیچیدگی  اهمیت   وجود  با  توان گفت،می

محیط    جمله  از  عوامل  سایر  است  ممکن   فرد،  شخصیتی

 عاملمدیر  تصمیم  برای  اثرگذار  عاملی  نیز  شرکت

رو،  د.باش  سود  دستکاری  برای این    بررسی   با  از 

  توان می  متغیرها  سایر  کنار  در  شناسیروان  متغیرهای

 . کرد تبیین  تریبه نحو مناسب را  متغیرها روابط

  تعامل   که  ستا  آن  نشانگرپژوهش  این    نتایج

  تواند می  حسابداری،  جمله  از  علوم  سایر  با  شناسیروان

 و  کرده  ارائه  انسان  فراروی  مسائل  به  کاربردی  پاسخ

  ، بنابراین   کند.  روشن   را   متغیرها  روابط   پنهان   هایجنبه 

 پژوهشگران  به  حاضر  پژوهش   موضوع  راستای  در

 بر  مدیران  شخصیتی  هایویژگی   تأثیر  شودمی  پیشنهاد 

  بینی پیش   سود  شرکت،  گوییپاسخ  و  شفافیت  نظام

  وکاهش  بازار  فعاالن  به   اطالعات  موقع  به   ارائه  شده،

  شرکت،   عملکرد  ها،شرکت   در  اطالعات  نامتقارنی 

  را   واقعی   سود  مدیریت  و  مالی  گزارشگری  کیفیت 
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  به   توانمی  دیگر  پژوهشی  در  چنین،هم.  کنند  بررسی

  برای   الزم  تدابیر  اتخاذ   لحاظ  از   کشورها   تطبیقی  بررسی

  های ویژگی از   ناشی مشکالت شناسی آسیب و  برخورد

است    .پرداخت  مدیران  شخصیت  نامناسب گفتنی 

  نبوده است.   مواجه  خاصی  محدودیت  با  حاضر  پژوهش 

است، از آن جا که    ضروری  نکته  این   ذکر  وجود،  این   با

عامل    شخصیتی  های ویژگی  ارزیابی   برای مدیران 

  بیشتر   ، دربود  شده  استفاده  نامهپرسش   ابزار  از  ها شرکت

  محدودیت  کاری و شرایط دلیل به عامل مدیران موارد

تکمیل   در  به همکاری  نشدند   نامهپرسش زمان حاضر 

در   بررسی  مورد  مدیران  تعداد  کاهش  موجب  که 

 پژوهش حاضر شد. 

 
 تضاد منافع 

 

مقاله   این  نویسندگان  برای  منافعی  تضاد  گونه  هیچ 

 وجود ندارد. 
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