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Abstract
Earning overstatement is actually one of the forms of earnings management
whereby the entity's management tries to avoid reporting losses. The purpose
of this study is to investigate the effect of psychological variables such as Social
Dominance, Machiavellianism and Emotional Manipulation on Earning
Overstatement by using of upper echelons theory. In this theory, organization's
performance is a function of the top managers' characteristics. In this study, the
research hypotheses is tested on the basis of structural equations. For this
purpose, We is select a sample of 401 accounting experts, accounting chiefs and
financial managers of the Tehran stock exchange listed firms. Theoretical
foundations of the research were collected through library studies and research
data were collected through a questionnaire. The results of this study show that
Social Dominance, Emotional Manipulation and Machiavellianism have a
positive effect on Earnings Overstatement. Machiavellianism, on the other
hand, has a direct effect on Social Dominance and Emotional Manipulation.
Also, Machiavellianism indirectly and positively affects Earnings overstatement
through Social Dominance and Emotional Manipulation. These results can
have important implications for accounting and finance researchers as well as
organizations related to this field.
Kew Words: Social Dominance, Machiavellianism, Emotional Manipulation
and Earnings Overstatement.
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چکیده
بیشنمایی سود یکی از اشکال مدیریت سود است که به موجب آن مدیریت واحد تجاری سعی دارد تا از گزارش
زیان ،امتناع کند .هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای روانشناختی از جمله تسلط اجتماعی ،ماکیاولیسم و
دستکاری هیجانی بر بیشنمایی سود بر اساس نظریه سلسله مراتب ارشد است .این نظریه ،عملکرد سازمان را بازتابی
از ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مدیران رده باالی آن میداند .در این پژوهش  ،فرضیههای پژوهش بر اساس
معادالت ساختاری آزمون شده است .برای این منظور ،نمونهای از  104نفر از کارشناسان حسابداری ،رئیس
حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند .مبانی نظری پژوهش از
طریق پژوهشهای کتابخانهای و دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه ،تهیه و جمعآوری شده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که تسلط اجتماعی ،دستکاری هیجانی و ماکیاولیسم تاثیر مثبتی بر بیش نمایی سود دارد .از طرفی
ماکیاولیسم بر تسلط اجتماعی و دستکاری هیجانی اثر مستقیم دارد .هم چنین ،ماکیاولیسم بهواسطه تسلط اجتماعی و
دستکاری هیجانی بر بیشنمایی سود به طور غیر مستقیم و مثبت اثرگذار است .این نتایج میتواند دستاوردهای مهمی
برای پژوهشگران حوزه حسابداری و مالی و همچنین سازمانهای مرتبط با این بخش داشته باشد.
واژه های کلیدی :تسلط اجتماعی ،ماکیاولیسم ،دستکاری هیجانی و بیش نمایی سود.
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مقدمه
بیشنمایی سود 4یکی از شکلهای مدیریت سود و یکی از موضوعهای بحث برانگیز و
جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود .مدیریت سود زمانی اتفاق میافتد که مدیران
برای گمراه کردن برخی از ذینفعان (سهامداران ،اعتبار دهندگان ،کارکنان ،دولت و )...در
خصوص سطح عملکرد اقتصادی شرکت ،در گزارشگری مالی و نیز در ساختار معامالت ،از
قضاوت شخصی استفاده کنند تا گزارشهای مالی را تغییر دهند و یا بر قراردادهای مبتنی بر
ارقام گزارش شده حسابداری ،تاثیر بگذارند(هیلی و والن .)4111،2نتایج پژوهشهای گذشته
نشان میدهند که مدیریت و بیشنمایی سود به عنوان یک رفتار غیراخالقی ،ریشه در
موضوعهای اخالقی و روانشناختی دارد .طبق متون روانشناسی ،احساسات و هیجانات اشخاص
در تصمیمگیریهای آنها نقش با اهمیتی را ایفا میکند .این موضوع تا آنجایی اهمیت دارد که
پژوهشها در حوزه روانشناسی نشان دادند که قضاوت و تصمیمگیری تحت تاثیر ویژگیهای
فردی-رفتاری افراد بوده و این ویژگیها بر تصمیمات مالی آنها اثرگذار است (رفاهی بخش و
همکاران .)4311 ،پژوهشگران در روانشناسی اجتماعی نشان دادهاند که هیجانات و ویژگیهای
شخصیتی منفی موجب نقض هنجارهای اجتماعی میشود (دی هوگ 3و همکاران.)2002 ،
تسلط اجتماعی 1یک ویژگی شخصیتی است که به تسلط یک سرپرست یا مدیر بر افراد زیر
دست خود اشاره دارد .این تسلط باعث میشود تا سرپرستان و مدیران ایدوئولوژی و
سیاستهای خود را به افراد زیر دست تحمیل کنند به نحوی که این موضوع باعث سوگیری
اخالقی خواهد شد (اینسی .)2040 ،5تسلط اجتماعی ریشه در باورها و جهانبینیهای فردی دارد
که این خود از تأثیرهای اجتماعی و تجربههای قبلی سرچشمه میگیرد (داکیت.)2004 ،6
پژوهشهای گذشته نشان داده است اشخاصی که دارای موقعیت و قدرت هستند ،سعی میکنند
اطالعاتی را به منظور توجه به موقعیت و حفظ آن موقعیت به صورت جانبدارانه ارائه کنند.
اینگونه افراد تمایل دارند تا به منظور رسیدن به اهداف خود افراد را مدیریت کنند و آگاهی
کمتری به این افراد درباره عملکرد ضعیف خود نشان میدهند (گلفند 1و همکاران.)2002 ،
1. Earning overstatement
2. Healy and wahlen
3. De Hooge
4. Social dominance
5. Inesi
6. Duckitt
7. Gelfand
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دستکاری هیجانی ،4جنبه منفی هوش هیجانی است .هوش هیجانی موضوعی است که سعی در
بازشکافی و گزارش جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندی انسانها دارد .در واقع
پیشبینیکننده موفقیت فرد در زندگی است .زیرا نشان دهنده عملکرد فرد در موقعیتهای
اضطراری است (برد بری و گریوز )2005 ،2پژوهشهای گذشته نشان میدهد که میان هوش
هیجانی و رفتارهای اخالقی رابطه معنیداری وجود دارد .به این صورت که هرچه هوش هیجانی
افزایش یابد ،رفتار غیراخالقی کاهش مییابد (مسمر مگنوس 3و همکاران ،)2001 ،اما دستکاری
هیجانی نشان دهنده توانایی افراد برای به کنترل گرفتن احساسهای دیگران به نفع خود است
(گریو 1و همکاران .)2041 ،بر این اساس ،دستکاری هیجانی موجب افزایش رفتارهای
فرصتطلبانه و غیراخالقی میشود .ماکیاولیسم (یا فرصت طلبی) نیز به معنی میزان نفوذ و سلطه
یک شخص بر طرف مقابل خود ،که به موجب آن طرف مقابل خود را به انجام خواستههای
شخصی متقاعد میکند(شعبان و همکاران .)4316 ،ماکیاولیسم در پژوهشهای مربوط به
تصمیمگیریهای اخالقی به طور گسترده استفاده میشود .نتایج پژوهشها در گذشته نشان
میدهد که افراد با درجه ماکیاولیسم باال اشتباهات خود را کمتر گزارش میکنند و بیشتر به
دنبال رفتارهای غیراخالقی هستند (رویز پالومینو و بانان گومز .)2046 ، 5بر این اساس در این
مقاله ،نویسندگان سعی دارند به دلیل اهمیت و ضرورت موضوع رفتار و انگیزههای رفتاری-
روانشناختی ،به نقش تسلط اجتماعی ،دستکاری هیجانی و ماکیاولیسم به عنوان سه ویژگی منفی
شخصیت بر تمایل به بیشنمایی سود در میان حسابداران و مدیران مالی پرداخته و موضوع را
مورد بررسی قرار دهند.
هدف اصلی این مقاله شناخت سطح تسلط اجتماعی ،ماکیاولیسم و جنبه منفی هوش هیجانی
یعنی دستکاری هیجانی در میان حسابداران و مدیران مالی است .شناخت از سطح تاثیرگذاری
سه متغیر باال می تواند به خوانندگان این مقاله کمک کند تا درک بهتری از روابط میان متغیرها
و نقش آنها در رفتارهای غیراخالقی نظیر بیشنمایی سود داشته باشند .از این رو پرسش اصلی
این پژوهش آن است که از پایه تا چه اندازه این متغیرها بر بیشنمایی سود به عنوان یک رفتار
غیراخالقی ،اثرگذار است .انتظار میرود این مقاله بتواند در راستای اهداف پژوهش ،ارزش
1. Emotional Manipulation
2. Bradberry and Greaves
3. Mesmer Magnus
4. Grieve
5. Ruiz-Palomino and Banon-Gomis
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افزوده علمی الزم را برای پژوهشهای رفتاری در حوزه تصمیمگیریهای اخالقی برای
دانشجویان ،پژوهشگران و سیاستگذاران در حوزه حسابداری فراهم کند .ادامه مقاله به مبانی
نظری و پیشینه پژوهش ،روش شناسی ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری اختصاص دارد.
مبانی نظری و پیشنیه پژوهش
نظریه سلسله مراتب ارشد

1

این نظریه عملکرد سازمان را بازتابی از ویژگیهای جمعیت شناختی ،رفتاری و شخصیتی
مدیران رده باالی آن میداند .نظریه یادشده بیان می کند که تصمیمها و اعمال مدیران تحت
تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی و شخصیتی آنها است .زیرا این تصمیمها با پایههای شناختی،
ارزشها و ادراکات آنها در ارتباط است که همه این موارد میتوانند بر تصمیمگیری مدیران
تاثیرگذار باشند .به عبارت دیگر ،ویژگیهای فردی و روانشناختی مدیران در کنار ویژگیهای
سازمانی و متغیرهای محیطی در تصمیمگیری آنها نقش اساسی دارند و می توان ادعا کرد که
سبک تصمیمگیری مدیران ،به شدت به ویژگیهای فردی و روانشناختی آنها وابسته است.
براساس این نظریه ،عملکرد واحد تجاری در حوزههای مختلف از جمله عملکرد مالی میتواند
تحت تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی و رفتاری مدیران عالی آن باشد (هامبریک و میسون،2
 .)4121همبریک ( )2001این فرضیه را مطرح کرد که هرگاه مدیران با چالشهای اساسی در
حوزه مدیریت خود مواجه می شوند ،به طور معمول تصمیمهای عقالیی نمیگیرند ،بلکه بیشتر
بر روشهای میانبر ذهنی و پیش زمینههای شخصی تکیه میکنند .از این رو ،او اعتقاد دارد هر
گاه چالشهای مدیریتی (به طور مثل کاهش سودآوری یا نقدینگی شرکت) بیشتر باشد ،در آن
صورت مدیران در تصمیمگیریهای خود بیشتر از ویژگیهای جمعیت شناختی و شخصی خود
استفاده میکنند .در این حالت ،رابطهای مستقیم میان عملکرد سازمان و ویژگیهای شخصی و
رفتاری مدیر برقرار است .در راستای این نظریه پژوهشگران علوم مدیریت تایید کردند عملکرد
شرکت ،رشد شرکت ،نوآوری ،تدوین و تغییر استراتژی و گردش مدیران تحت تاثیر
ویژگیهای شخصیتی مدیران است(هوین و پاسانن .)2040 ،3در حوزه حسابداری و گزارشگری
مالی پژوهشهای مختلفی درباره تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیران بر عملکرد و سودآوری
1. Upper Echelons Theory
2. Hambrick and Mason
3. Huoviene & Pasanen
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شرکتها انجام شدهاند .سیه و همکاران )2042( 4بر پایه نظریه سلسله مراتب ارشد نشان دادند
ویژگیهای رفتاری و جمعیت شناختی مدیران رابطهای معنیدار و با اهمیت با انتخاب رویههای
پیوسته با مدیریت سود توسط آنها دارد .هم چنین در پژوهش دیگر ،وانگ و چن )2041( 2بر
اساس نظریه یادشده دریافتند که ویژگیهای روانشناختی مدیران مانند برونگرایی ،سازگاری
با دیگران و ثبات هیجانی تاثیر مهمی بر عملکرد مالی شرکتها دارند .هوارت )2042( 3دریافت
دستکاری در سود توسط مدیران یک موضوع رفتاری و روانشناختی است .به عقیده او عوامل
مختلف روانشناختی مانند بیش اعتمادی ،خودشیفتگی ،منبع کنترل ،ماکیاولیسم و سازگاری در
مدیرعامل و مدیرمالی میتواند در دستکاری حسابها نقش تعیین کنندهای داشته باشند .نوتبوهم1

و همکاران ( )2041تایید کردند که ایدئولوژی سیاسی مدیرعامل میتواند بر کیفیت
گزارشگری مالی دخالت داشته باشد .آنها دریافتند مدیرانی که سابقه طرفداری از احزاب
محافظه کار را دارند ،کیفیت گزارشگری مالی در واحدهای تجاری تحت مدیریت آنها بیشتر
است .کاپالبو 5و همکاران ( )2042در پژوهش خود نشان دادند که خودشیفتگی مدیران میتواند
تاثیری معنیدار و مثبتی بر بیشنمایی سود داشته باشد .آنها در این پژوهش نتیجه میگیرند
مدیران خودشیفته از دیدگاه روانشناختی نیاز به تایید دیگران دارند .بنابراین این دسته از مدیران
برای جلب نظر سرمایهگذاران ،سود را بیشنمایی میکنند تا بدینوسیله از سوی سرمایهگذاران
تایید شوند .در نهایت به عقیده آنها ،کژمنشی مدیر در ایجاد عدم تقارن اطالعاتی ناشی از
مدیریت سود ،میتواند متاثر از ویژگیهای رفتاری و روانشناختی مدیران واحدهای تجاری
باشد.
بیش نمایی سود
همانطور که پیشتر گفته شد بیشنمایی سود یکی از شکلهای مدیریت سود به شمار میرود.
مدیریت سود از مباحث بسیار مهمی است که در حوزه پژوهشهای حسابداری و تئوری نمایندگی6

قرار دارد .رابطه نمایندگی ،نوعی قرارداد است که براساس آن ،یک یا چند مالک ،نماینده یا مدیر

1. Hsieh
2. Wang & Chen
3. Horvat
4. Notbohm
5. Capalbo
6. Agency Theory
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را مامور به اجرای عملیاتی خاص میکنند .با برقراری رابطه نمایندگی ،هریک از طرفین به دنبال
حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند .چون تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست ،میان
آنان تضاد منافع و پیرو آن هزینه نمایندگی 4ایجاد میشود (جنسن و مک لینگ .)4116 ،2بر اساس
تئوری نمایندگی ،مدیران همانند سایر افراد جامعه در پی حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند.
اما ممکن است به دلیل ناهمسانی منافع موجود ،مدیران به جای بهبود عملکرد واقعی واحد تجاری،
در برخی شرایط به دنبال دستکاری رویههای حسابداری برای بیشنمایی سود باشند.
تسلط اجتماعی

افرادی که دارای ویژگی تسلط اجتماعی باال هستند ،معتقدند که دنیا یک بازی برد و باخت
است .اگر آنها موفق نشوند دیگران موفق خواهند شد .بنابراین این اشخاص سعی میکنند تا
موقعیتهای برتر را اشغال کنند تا این موضوع به نفع خود و به ضرر دیگران شود (پراتو 3و
همکاران .)2006 ،پژوهشهای گذشته نشان داده است اشخاصی که موقعیت و قدرت دارند،
سعی میکنند دادهها را به منظور توجه به موقعیت و حفظ آن موقعیت به صورت جانبدارانه
ارائه کنند (رودریگوز -بیلون 1و همکاران .)2000 ،این گونه افراد تمایل دارند تا به منظور
رسیدن به اهداف خود ،آگاهی کمتری به افراد تحت نظارت خود درباره عملکرد ضعیف خود
نشان میدهند (گلفند 5و همکاران .)2002 ،افراد با ویژگی تسلط اجتماعی باال ،رفتارهای
غیراخالقی را کمتر درک میکنند و توجهی به رعایت اخالق در کار خود ندارند .زیرا آنها
روی افراد و چیزهایی متمرکز می شوند تا به اهداف و منافع خود حتی به ضرر دیگران ،دست
یابند (پراتو و همکاران.)2006 ،
دستکاری هیجانی

دستکاری هیجانی ،یکی از جنبههای منفی هوش هیجانی است .هوش هیجانی عبارت از
مجموعه تواناییهای ادراکی و عملیاتی در دو حوزه فردی و اجتماعی است .منظور از حوزه
فردی شناخت و آگاهی از هیجانهای خود و حوزه اجتماعی یعنی آگاهی از احساسات و هیجان
1. Agency Cost
2. Jensen & Meckling
3. Pratto
4. Rodriguez-Bailon
5. Gelfand
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دیگران است(سبحانی نژاد .)4321 ،اما ،افراد با ویژگی دستکاری هیجانی باال ،بر احساسات و
عواطف دیگران تسلط دارند و آن را به نفع خود مدیریت میکنند تا منافع شخصی خود را
بدست آورند .کسانی که از دستکاری هیجانی باالیی برخوردار هستند سعی میکنند تا با
بکارگیری گفتارهای گوناگون ،بازی با کلمات ،تکرار و پافشاری و ترفندهای مختلف
احساسهای دیگران را برانگیخته و آن را در نفوذ و سیطره خود قرار دهند(آستین 4و همکاران،
 .)2001نتایج پژوهشها در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی نشان داده است که دستکاری
هیجانی موجب دستکاری سود و گزارشگری مالی گمراهکننده میشود (مورفی.)2042 ،2
ماکیاولیسم

ماکیاولیسم (یا فرصت طلبی) یک ویژگی شخصیتی است و عبارتست از میزان نفوذ و سلطه
یک شخص بر طرف مقابل خود ،که به موجب آن طرف مقابل ،به انجام خواستههای شخص
متقاعد می شود .با افزایش میزان نفوذ فرد در طرف مقابل ،دیگران در چنگ او در میآیند و
آنچه را او میخواهد انجام میدهند و همان میشود که او توقع داشته است .ماکیاولیسم بر اساس
دو دیدگاه عمده« :هدف ،وسیله را توجیه میکند» و «صحبت کردن مطابق میل مردم» استوار
است .دروغگویی و گرایش به نیرنگ ،فریب کاری ،کنترل اوضاع به نفع خود ،جاه طلبی ،جعل
شخصیت واقعی ،تفرقه افکنی ،تخریب شخصیت افراد ،به بردگی گرفتن دیگران ،احترام به افراد
صاحب ثروت ،قدرت و شهرت ،احمق انگاری دیگران ،نقش بازی کردن و مطابق میل دیگران
رفتار کردن به منظور نیل به هدف از جمله ویژگیهای افراد با شخصیت ماکیاولیسم است (شعبان
و همکاران.)4316 ،
پیشینه پژوهش
روانشناسان تأثیر هیجانها بر فرایند تصمیمگیری را از جنبههای مختلف بررسی کردهاند.
آنها هیجانها را به دو بعد مثبت و منفی طبقهبندی میکنند .هیجانهای منفی و مثبت
به عنوان متغیرهایی انگاشته میشوند که رفتار افراد را تحت تأثیر قرار میدهند .بر اساس مدل
احساسی-شناختی ،نظریه قضاوت اجتماعی بیان میکند که احساسها و هیجانهای مثبت به

1. Austin
2. Murphy
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قضاوتهای مثبتتر در مورد خود شخص و نیز در مورد دیگران میانجامد .اما هیجانهای
منفی ،ارزیابی و اقدامهای منفی و غیر اخالقی را در پی دارد (فرگاس .)4115 4پروی سرزا 2و
همکاران ( )2041دریافتهاند که رفتارهای تاریک شخصیت مانند ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و
جامعه ستیزی ارتباط معنیداری با قانونگریزی دارد .هام 3و همکاران ( )2041دریافتند که امکان
مدیریت سود در شرکتهایی که مدیران آن فرآیند تصمیمگیری را با داشتن ویژگی تسلط
اجتماعی ،تحت سلطه خود قرار میدهند و گرایشی به مشاوره با دیگران نشان نمیدهند .رویز
پالومینو و بانان گومز )2046( 1رابطه میان رعایت اخالق کار را با ماکیاولیسم در کارکنان شاغل
در بانک های اسپانیایی مورد بررسی قرار دادند .به عقیده آنها ،افراد با شخصیت ماکیاولیسم
رفتارهای غیر محافظه کارانه و فرصت طلبانهای را برای حداکثرسازی منافع شخصی خود انجام
میدهند .نتایج پژوهش آنها نشان داد هر چه سطح ماکیاولیسم افزایش یابد ،رعایت اصول
اخالقی نیز کاهش می یابد .بیال بیرکش 5و همکاران ( ،)2045نشان میدهند افراد با شخصیت
ماکیاولیسم گرایش دارند تا منافع کوتاهمدت با پاداش بالقوه باال ،به دست آورند .هم چنین،
نتایج نشان داد که ارتباط مثبت ،با اهمیت میان ویژگی رفتاری ماکیاولیسم با حساسیت به پاداش،
و همبستگی کمابیش منفی با حساسیت به جریمه وجود دارد .دیسوزا و دیلیما )2045( 6نشان
دادند ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم در حسابداران ،آنها را به انجام رفتارهای فرصت طلبانه
تشویق میکنند .آنها دریافتند هر چه این ویژگی در میان حسابداران برزیلی باال باشد،
گزارشگری مالی متقلبانه هم افزایش مییابد .جونز )2043( 1با ابزار پرسشنامه نمونه آماری
متشکل از  415دانشجوی رشته حسابداری ،انگیزه مدیرمالی از مدیریت سود را مورد بررسی
قرار داد .یافتههای وی بیانگر این است که دو عامل فشار مدیرعامل و هم چنین انگیزه پاداش
موجب گرایش به مدیریت سود در مدیران مالی می شود .هم چنین هوش هیجانی بر رابطه
میان انگیزه مدیرمالی و مدیریت سود اثرگذار است ونبود درگیری اخالقی اثر مثبت دارد.

مورفی ( ) 2042طی پژوهشی نشان داد حسابدارانی که تمایل به افشای نادرست اطالعات
حسابداری دارند ،سطح ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی در آنها باال است .این دسته از
1. Forgas
2. Pruysersa
3. Ham
4. Ruiz-Palomino and Banon-Gomis
5. Bela berkash
6. D'Souza and De Lima
7. Jones
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حسابداران بابت افشای نادرست اطالعات نگرانی و یا احساس پشیمانی نیز ندارند .او بیان میکند
که این موضوع میتواند باعث بروز تقلب در حرفه حسابداری شود .بنابراین او پیشنهاد میکند
که نهادهای نظارت کننده بر حرفه حسابداری باید نظارت بیشتری بر حسابداران حرفهای داشته
باشد .او هم چنین نشان داد دستکاری هیجانی رابطهای مستقیم با گزارشگری مالی متقلبانه دارد.
استونز 4و همکاران ( )2042دریافتند که اختاللهای روان شناختی ارتباط مثبتی با تصمیمگیری
غیراخالقی دارند .عالوه بر این دریافتند که از میان ویژگیهای سه گانه تاریک شخصیت،
اختاللهای روانی یادشده با تسلط اجتماعی ارتباط دارند .شیفر و وانگ )2044(2در چین رابطه
میان رفتار ماکیاولیسمی حسابرسان ،در برخورد با مدیریت سود را بررسی کردند .آنها دریافتند
هر چه درجه ماکیاولیسم در حسابرسان باال باشد ،آنها در برخورد با مدیریت سود خالص بی
تفاوت هستند .اما علی رغم باال بودن درجه ماکیاولیسم در میان حسابرسان ،این بیتفاوتی در
برخورد با مدیریت سود عملیاتی وجود ندارد.
هارتمن ) 2040( 3در پژوهش خود دریافتند در مواقعی که مدیریت واحدهای تجاری از
سوی جامعه برای تصمیمگیری های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت تحت فشار هستند،
کنترلرها و حسابداران مدیریت از سوی مدیریت واحد تجاری ،مجبور هستند تا با اعالم کسری
بودجه بر نتایج آن تصمیمگیری ها تاثیرگذار باشند .در چنین مواقعی ،میزان ماکیاولیسم در
حسابداران مدیریت افزایش مییابد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که هر چه میزان مشارکت
کنترلرها در همراهی با مدیریت شرکت افزایش یابد ،میزان ماکیاولیسم نیز در آنها افزایش
مییابد .اینسی ( )2040دریافت که افراد با ویژگی تسلط اجتماعی باال رفتارهای غیراخالقی را
کمتر درک میکنند و توجهی به رعایت اخالق در کار خود ندارند زیرا آنها روی افراد و
چیزهایی متمرکز میشوند که آنها را به دستیابی اهداف و منافع خود حتی به ضرر دیگران،
هدایت کنند .گرینفیلد 1و همکاران ( )2002با استفاده از پرسشنامه به بررسی اثر تفکر اخالقی
افراد و سطح تعهدهای حرفه ای در تصمیمهای مربوط به مدیریت سود پرداختند .هم چنین
آنها این موضوع را که آیا منافع شخصی میتواند گرایش اخالقی افراد را تحت تأثیر قرار
دهد؟ مورد آزمون قرار دادند .یافته های این پژوهشگران بیانگر ارتباط قابل مالحظه میان

1. Stevens
2. Shafer and Wang
3. Hartmann
4. Greenfield
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گرایش اخالقی افراد و تصمیمگیری درباره بیشنمایی سود بود .هم چنین افرادی که تعهد
حرفهای بیشتری داشتند گرایش کمتری به مدیریت سود داشتند .دی هوگ و همکاران ()2002
دریافتند که ویژگیهای سه گانه تاریک شخصیت از جمله ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و
جامعهستیزی ،می توانند بر جهتگیری تسلط اجتماعی تاثیر معنیداری داشته باشد.

عزوزی4

( )2001در بررسی عوامل تعیین کننده ماکیاولیسم در میان حسابداران حرفهای آمریکا نشان داد
که جنسیت ،سن ،تحصیالت و تجریه با ماکیاولیسم رابطه معنیدار دارند و بر آن تاثیرگذار
هستند .لئونگ )2001( 2نشان داده است که مدیران عامل برخی شرکتها که رسواییهای مالی
و تجاری را به بار آوردهاند ،ویژگی تسلط اجتماعی باالیی داشتهاند .این مدیران برای دستیابی
به اهداف شخصی خود سود شرکت را بیشنمایی میکردند تا پاداش بیشتری دریافت کنند.
آنها همیشه فکر میکردند که اگر شرکت ورشکسته شود این موضوع به ضرر سایر گروهها مثال
سهامداران است .بنابراین آنها تنها بر منافع کوتاه مدت خود توجه میکردند .اما در پژوهشی
دیگر (دشپند و جوسف )2002 ،3نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری میان هوش هیجانی و
رفتار اخالقی وجود دارد .هوش هیجانی با شناخت فرد از خویش و دیگران ،ارتباط میان فردی،
سازگاری و همسانی با محیط در جهت ارضای نیاز خود و انتظارهای اجتماعی ،وابسته است.
صادقیان و همکاران ( )4312نشان دادند ماکیاولیسم بر گزارشگری مالی متقلبانه تـأثیر مثبـت
و معنـادار دارد .هم چنین نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود که ویژگی اخالقی ایدهآلگرایی
تأثیر معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه ندارد .اما تأثیر نسبیگرایی اخالقی بر گرایش به
گزارشگری مالی متقلبانه ،معکوس و معنادار است .نتایج پژوهش رفاهیبخش و همکاران
( )4311نشان میدهد که رابطه معنیداری میان عاطفه مثبت با مدیریت سود کارا و همچنین میان
عاطفه منفی با مدیریت سود فرصتطلبانه وجود دارد .به بیان دیگر ،عواطف و احساسهای
مثبت به تصمیمگیریهای مالی مثبت و در راستای افزایش ثروت سهامداران و برعکس عواطف
و احساسهای منفی به تصمیمگیریهای مالی منفی و ناکارآمد و در راستای منافع شخصی
مدیریت کشیده میشود .نتایج پژوهشهای احمدی و همکاران ( )4311نشان میدهد که مولفه
هوش هیجانی تهیه کنندگان صورتهای مالی تاثیر مثبت و معنیداری برکیفیت گزارشگری مالی
دارد ،به گونهای که به ازای یک واحد تغییر در هریک از مولفههای هوش هیجانی باعث
1. Azouzi
2. Leung
3. Deshpande and Joseph
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تغییرهای عمده در جهت مثبت و معنادار در کیفیت گزارشگری مالی میشود .ملکیان و
همکاران ( )4313با ابزار پرسشنامه و نمونه پژوهش متشکل از  200نفر از مدیران مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس به بررسی رابطه تعهد حرفهای ودیدگاه اخالقی با مدیریت
سود پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد هرچه سطح تعهد حرفهای افراد بیشتر باشد ،کمتر
اقدام به مدیریت سود میکنند .پژوهش اعتمادی و همکاران ( )4321درمورد تلقی حسابداران
در مورد فعالیتهای مدیریت سود نشان دادند حسابداران در شرکتهایی که ارزشهای اخالقی
باال(پایین)دارند ،فعالیتهای مدیریت سود را به عنوان فعالیتهای غیراخالقیتر (اخالقیتر)
درک میکنند.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .هم چنین این پژوهش از
نظر روش جمعآوری اطالعات ،از پژوهشهای توصیفی و از نوع پیمایشی است .از آن جایی
که این پژوهش در یک محیط واقعی یعنی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
انجام شده است ،جزو پژوهشهای میدانی به شمار میرود .کارشناسان حسابداری ،رئیسان
حسابداری و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،جمعیت هدف این پژوهش را
تشکیل می دهند .با توجه به اینکه آمار رسمی از تعداد آنها در دسترس نیست ،تعداد جامعه
آماری نامشخص فرض شده است .بنابراین تعداد نمونه الزم برای بررسی میدانی از فرمول
کوکران 4برای جامعه نامحدود استفاده شده است .معادله فرمول یاد شده به شکل زیر است:
𝑞𝑝 𝑍𝛼2
2

𝑑2

=𝑛

در این فرمول:
تعداد نمونه=n

مقدار نرمال استاندارد یعنی =4/16

∝
2

Z

P=q=0/05
d=%5
1. Cochran
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روش نمونهگیری در این پژوهش تصادفی است .تعداد نمونه آماری بدست آمده مطابق با فرمول باال
 325نمونه است .بدین منظور تعداد  500عدد پرسشنامه میان جامعه آماری پخش شد که از  120پرسشنامه
برگشتی  104مورد آن قابل استفاده بوده و دادههای آنها مورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به قاعده حد مرکزی
و نرمال بودن متغیرهایی که پرسشنامه آنها را اندازهگیری می کند ،این تعداد از پرسشنامه کافی است.
در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل تسلط اجتماعی ،ماکیاولیسم ،دستکاری هیجانی
است .بیشنمایی سود نیز متغیر وابسته است .برای سنجش تسلط اجتماعی از پرسشنامه ای که
توسط پراتو ( )2006طراحی شده ،استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  46پرسش در طیف
لیکرت پنج گزینهای طراحی شده است .ماکیاولیسم بر اساس پرسشنامه کریستی و جیس ()4110
اندازه گیری میشود .این پرسشنامه شامل  20پرسش پنج گزینهای در طیف لیکرت است .برای
سنجش دستکاری هیجانی از پرسشنامه آستین و همکاران ( )2001استفاده شده است .این
پرسشنامه شامل  22پرسش در طیف لیکرت پنج گزینه است .همچنین بیشنمایی سود بر اساس
پرسشنامه گزارشگری مالی متقلبانه شفر )2002( 4اندازه گیری شده است .در این پژوهش ،برای
تحلیل داده های بدست آمده از نمونهها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده
شده است .برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل معادلههای ساختاری با
بکارگیری از نرم افزار آماری  ،LISREL8.8استفاده شده است.

ماکیاولیسم

دستکاری

بیش

هیجانی

نمایی سود

تسلط
اجتماعی

نگاره  .1مدل مفهومی پژوهش
1. Shafer
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با توجه به اهداف و مبانی نظری پژوهش به ویژه نظریه سلسله مراتب ارشد ،عملکرد مالی یک واحد
تجاری ،تحت تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری مدیران عالی است .این نظریه عنوان میکند
هر گاه چالشهای مدیریتی (به طورمثال کاهش سودآوری یا نقدینگی شرکت) بیشتر باشد ،در آن
صورت تصمیمگیریهای مدیران متاثر از ویژگیهای رفتاری و جمعیت شناختی است .این مقاله بر
اساس این نظریه و پیشینه پژوهش  ،فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار می دهد:
فرضیه  :4ماکیاولیسم بر دستکاری هیجانی تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه :2ماکیاولیسم بر تسلط اجتماعی تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه :3ماکیاولیسم بر بیش نمایی سود تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه :1دستکاری هیجانی بر بیش نمایی سود تاثیر معنیداری دارد.
فرضیه :5تسلط اجتماعی بر بیش نمایی سود تاثیر معنیداری دارد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کاری ،رتبه شغلی و محل خدمت
به شرح زیر نشان میدهد  12درصد از مشارکت کنندگان در پژوهش مرد و  22درصد زن
بودند 32 .درصد کمتر از 30سال سن 54 ،درصد بین  30تا  10سال 45 ،درصد بین  10تا 50
سال 2 ،درصد باالی  50سن بودند .هم چنین  2درصد از مشارکت کنندگان در پژوهش دارای
مدرک تحصیلی کاردانی و پایینتر 32 ،درصد کارشناسی 52 ،درصد کارشناسی ارشد و 2
درصد دکترا بودند .سابقه کاری  21درصد زیر  5سال 32 ،درصد بین  5تا 40سال 24 ،درصد
بین  40تا  45سال 43 ،درصد بین  45تا  20سال 40 ،درصد باالی  20سال بودند .وضعیت
پاسخدهندگان به لحاظ رتبه شغلی شامل  41درصد حسابرس 43 ،درصد حسابرس ارشد2 ،
درصد سرپرست حسابرسی 1 ،درصد مدیر حسابرسی 3 ،درصد شریک حسابرسی 31 ،درصد
کارشناس حسابداری 1 ،درصد رییس حسابداری و  1درصد مدیر مالی بودند و همچنین
11درصد از افراد در بخش خصوصی و  23درصد از افراد در بخش دولتی مشغول بکار
بودند.نتایج تحلیل داده متغیرهای پژوهش نیز به شرح جدول  4است .نتایج این جدول نشان
می دهد میانگین ماکیاولیسم ،دستکاری هیجانی ،تمایل به بیش نمایی سود و تسلط اجتماعی به
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ترتیب  51/34و  61/51و  35/21و  15/22است .هم چنین نزدیک بودن اندازههای میانگین و
میانه نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغیرها است.
جدول  .1نتایج تحلیل متغیرها
شرح

ماکیاولیسم

میانگین

 

دستکاری هیجانی

درصد تمایل به

تسلط اجتماعی

بیشنمایی سود






میانه







انحراف معیار









حداقل









حداکثر









 

آزمون فرضیه های پژوهش
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در نگاره  2آورده شده است .از انجایی که میزان آماره t

تمام مسیرهای نگاره یادشده بیش از  4/16است .بنابراین می توان ادعا کرد که تمام فرضیه های
پژوهش تایید میشوند .به عبارت دیگر ،نتایج بیانگر آن است که ماکیاولیسم بر دستکاری
هیجانی ،بیشنمایی سود و تسلط اجتماعی تاثیر مثبت و معنیدار دارد .هم چنین دستکاری
هیجانی و تسلط اجتماعی نیز بر بیشنمایی سود تاثیر مثبت و معنیداری دارند .تجزیه و تحلیل
بیشتر نگاره  2نشان دهنده آن است که میان متغیرهای ماکیاولیسم ،دستکاری هیجانی و تسلط
اجتماعی بیشترین تاثیر مستقیم بر بیشنمایی سود را متغیر دستکاری هیجانی دارد .زیرا ضریب
مسیر آن برابر  0/13و آماره  tآن  6/31و بیشتر از ضریب مسیر دو متغیر ماکیاولیسم و تسلط
اجتماعی است .اما آن چه که محرک ویژگی رفتاری دستکاری هیجانی و تسلط اجتماعی میان
افراد نمونه پژوهش است و بر آن تاثیر مستقیم دارد ،متغیر ماکیاولیسم است .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که ماکیاولیسم عالوه بر آن که به طور مستقیم بر رفتار بیشنمایی سود تاثیر معنیدار
دارد ،به شیوهای غیر مستقیم نیز از طریق دستکاری هیجانی و تسلط اجتماعی میتواند بر
بیشنمایی سود تاثیرگذار است .شاخصهای برازش مدل نیز حاکی از برازش مناسب مدل است.
ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین یا همان  RMSEAدر بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و
مدلهای معادالت ساختاری استفاده میشود .اگر مقدار این شاخص کوچکتر از  0/4باشد،
برازندگی مدل بسیار عالی است .اگر بین  0/4و  0/5باشد برازندگی مدل خوب است و اگر بین
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 0/5و  0/2باشد ،برازندگی مدل متوسط است .در این پژوهش مقدار ریشه میانگین مربعات
خطای تخمین برابر  0/011است .بنابراین می توان ادعا کرد که برازندگی مدل کوچیکتر از 0/4
و در سطح عالی است.
ماکیاولیسم

β =0.57
t =9.00

β =0.46
t =6.23

β=0.29
t =3.48

دستکاری

β =0.43
t =6.39

هیجانی

RMSEA = 0.049

بیش

β =0.31
t =4.64

نمایی
سود

P-value = 0.000

df= 60

تسلط
اجتماعی

Chi-Square = 118.87

نگاره  .2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
جدول  . 2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه

ضریب مسیر

آماره T

نتیجه آزمون

تاثیر ماکیاولیسم بر دستکاری هیجانی

0/51

1/00

پذیرش فرضیه 4

تاثیر ماکیاولیسم برتسلط اجتماعی

0/16

6/23

پذیرش فرضیه 2

تاثیر ماکیاولیسم بر بیش نمایی سود

0/21

3/12

پذیرش فرضیه 3

تاثیر دستکاری هیجانی بر بیش نمایی سود

0/13

6/31

پذیرش فرضیه 1

تاثیر تسلط اجتماعی بر بیش نمایی سود

0/34

1/61

پذیرش فرضیه 5

نتیجهگیری و بحث
این پژوهش به عنوان یک پژوهش رفتاری در حوزه مدیریت سود ،تاثیر متغیرهای تسلط
اجتماعی ،ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی را بر بیشنمایی سود مورد بررسی قرار داده است.
هدف اصلی این مقاله شناخت سطح تسلط اجتماعی ،ماکیاولیسم و جنبه منفی هوش هیجانی،
یعنی دستکاری هیجانی در میان حسابداران ،رئیسهای حسابداری و مدیران مالی بر بیشنمایی
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سود بر اساس نظریه سلسله مراتب ارشد است .شناخت از سطح تاثیرگذاری سه متغیر باال میتواند
به خوانندگان این مقاله کمک کند تا درک بهتری از روابط میان متغیرهای یادشده و نقش آنها
در رفتارهایی نظیر بیشنمایی سود بر اساس نظریه بیان شده در باال داشته باشند .شواهد این
پژوهش نشان میدهد که تسلط اجتماعی ،دستکاری هیجانی و ماکیاولیسم تاثیر مثبتی بر
بیش نمایی سود دارند .هم چنین ماکیاولیسم بر تسلط اجتماعی و دستکاری هیجانی اثر مستقیم
دارد .از این رو ،ماکیاولیسم به واسطه تسلط اجتماعی و دستکاری هیجانی بر بیشنمایی سود به
شکل غیرمستقیم و مثبت اثرگذار است .شواهد این مقاله با نتایج نظریه سلسله مراتب ارشد
مطابقت میکند .طبق این نظریه ،عملکرد واحد تجاری در حوزههای مختلف از جمله عملکرد
مالی می تواند متاثر از ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری مدیران عالی آن باشد .این نظریه
عنوان میکند هر گاه چالش های مدیریتی (به طور مثال کاهش سودآوری یا نقدینگی شرکت)
بیشتر باشد ،در آن صورت مدیران در تصمیمگیریهای خود بیشتر از ویژگیهای
جمعیتشناختی و شخصی خود استفاده میکنند .در این حالت ،رابطهای مستقیم میان عملکرد
سازمان و ویژگی های شخصی و رفتاری مدیر وجود دارد .بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش سیه و همکاران ( ،)2042وانگ و چن ( )2042هوارت ( )2042هماهنگ است .آنها بر
پایه نظریه سلسله مراتب ارشد نشان دادند ویژگیهای رفتاری و جمعیت شناختی مدیران رابطهای
معنیدار و با اهمیت با مدیریت سود و عملکرد شرکت دارد .هم چنین نتایج این پژوهش با
پژوهش رفاهی بخش و همکاران ( ،)4316احمدی و همکاران ( )4311و مورفی ()2042
مطابقت دارد .آنها در پژوهشهای خود نشان دادند که ویژگیهای رفتاری و روانشناختی
مدیران از جمله هیجانها ،عواطف ،هوش هیجانی و دستکاری هیجانی و ماکیاولیسم عاملی برای
برانگیختن مدیران در بیشنمایی سود است .شواهد این پژوهش تایید میکند که ویژگی تاریک
شخصیت مدیر از جمله ماکیاولیسم می تواند مدیران واحدهای تجاری را به رویههای ناسازگار
با اخالق حرفه ای در گزارش سود سوق دهد .این موضوع ،نتایج پژوهشهای قبلی در رابطه با
ماکیاولیسم از جمله پژوهش صادقیان و همکاران ( )4312را تایید میکند .به عقیده آنها،
ویژگی شخصیتی ماکیاولیسم بر گزارشگری مالی متقلبانه تـأثیر مثبـت و معنـادار دارد.
نتایج این مقاله نشان میدهد که انگیزه مدیریت در بیشنمایی سود ،متاثر از ویژگیهای
رفتاری ،سازمانی و روانشناختی است .شواهد این پژوهش درک و آگاهی ما درباره تاثیر
مشخصههای رفتاری مدیریت بر تصمیمگیری های بیشنمایی سود را افزایش میدهد .یکی از
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دستاوردهای این مقاله آن است که محرک انگیزههای مدیران واحدهای تجاری در بیشنمایی
سود ،فراتر از آن چیزی است که در پژوهشهای اثباتی حسابداری بر اساس فرضیههای پاداش،
قراردادهای بدهی و هزینههای سیاسی تفسیر شده است .این پژوهش تایید مینماید آن چه سبب
انگیزش مدیران در بیشنمایی سود طبق فرضیههای اثباتی حسابداری میشود ،عوامل
روانشناختی ،رفتاری و اجتماعی است .از این رو ،به عقیده نویسندگان مقاله ،شناخت عوامل
فردی و روانشناختی در انگیزش مدیران در بیشنمایی سود اهمیت بیشتری در مقایسه با گفتگوها
و پژوهشهای اثباتی مدیریت سود دارد .در نهایت می توان اظهار داشت شواهد این مقاله،
اهمیت پژوهشهای رفتاری را در حسابداری تایید می کند .این نتایج میتواند ،اطالعات
سودمندی به قانونگذاران ،سرمایهگذاران ،اعضای کمیته حسابرسی و حسابرسان درباره رابطه
میان ویژگیهای روانشناختی مدیران و تصمیمگیری های مدیریت سود نشان دهد .از این رو ،با
توجه به این یافتهها ،پیشنهاد می شود تا قانونگذاران حوزه بازار سرمایه ،کمیته حسابرسی و سایر
ذینفعان برای نظارت بهتر بر عملکرد مدیریت ،در بکارگیری مدیران ،سالمت روانشناختی آنها
را مبنایی برای ارزیابی قضاوت و تصمیمگیری آنان درباره رفتار سود قرار دهند.
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