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Abstract 
Objective: The managers’ sticky expectations is due to opportunistic behaviors. 

Thus, the purpose of this paper is to explore relationship between managers’ sticky 

expectations and earning management with regard to non-executive managers. 

Methods: The analysis is based on pooling data and multiple regression from 131 

firms in duration 2012-2018.  

Results: show that there is a significant relationship between the managers’ sticky 

expectations and earnings management. Also, non-executive managers effect on 

relationship between managers’ sticky expectations and earnings management. 

Conclusion: Managers employed the earnings management owing to their 

expected goals. Based on agency theory, non-executive managers have considered 

as a controlling and monitoring mechanism. This role can leads to modifying of 

relationship between managers’ sticky expectations and earnings management. 

Contribution: This study tries to fill the theoretical gap between board structure 

and earnings management literature in Iranian companies. In this regard, due to 

the potential conflicts between managers and other stakeholders, it is expected 

that the next enhancement of managers’ monitoring role by increasing the number 

of non-executive managers may moderate the earnings management. 
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 چکیده
رات ها برای رسیدن به این انتظاطلبانه آنچسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت هدف:

رفتن یران و مدیریت سود با درنظر گاست. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مد
 نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.

بااستفاده از الگوی  2936-2931شرکت در بازه زمانی  292های برای نیل به هدف پژوهش، داده روش:
  وتحلیل شد.های ترکیبی، آزمون و تجزیهرگرسیون چندمتغیره و داده

مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود است. همچنین،  دهنده وجود رابطهها نشانیافته ها:یافته
 کنند. گر مدیران غیرموظف، رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود را تعدیل میمتغیر تعدیل

 کنند. مدیران غیرموظفمدیران برای رسیدن به اهداف مورد انتظار خود، اقدام به مدیریت سود می گیری:نتیجه
روند، شمار میعنوان یکی از سازوکارهای مهم برای کنترل و نظارت در شرکت بهکه بر اساس تئوری نمایندگی به

 راهکار عملی برای تعدیل )کاهش( اثر افزایشی چسبندگی انتظارات بر مدیریت سود است.یک 
ساختار  ری بین ادبیاتپژوهش حاضر با بکارگیری تئوری نمایندگی سعی در پر کردن شکاف نظ افزایی:دانش
نفعان مدیره و مدیریت سود داشته است. به این صورت که باتوجه به تضادهای احتمالی بین مدیران و سایر ذیهیأت

یریت تواند مدگرایانه مدیران با افزایش تعداد مدیران غیرموظف، میتقویت بُعد نظارتتوان انتظار داشت که می
 .سود را تعدیل کند

 
 تئوری نمایندگی، چسبندگی انتظارات مدیران، مدیران غیرموظف و مدیریت سود.   دی:واژگان کلی
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 مقدمه -1

 مشکل ترینمهم آینده به نسبت اطمینان عدم شرایط در مدیر، و سهامدار بین تدوین قرارداد

 وهگر دو رسیدن به محصول نهایی تابعی از نمایندگی، تئوری است. در متن به نمایندگی مربوط

(. مفهوم اقالم 221: 2311است )نمازی، « کنترل غیرقابل عوامل»و  «کنترل قابل عوامل»
ند بخشی از توانتعهدی اختیاری و غیراختیاری مبتنی بر تئوری مذکور است. بنابراین، مدیران می

انتظارات خود از عملکرد شرکت را بر اساس اقالم تعهدی اختیاری برآورده کنند. و این موضوع 
بینی خود به مقدار زیادی بکاهند و این مفهومی شود که مدیران از عملکرد پیشانع از آن میم

برند. مدیران نام می 2عنوان چسبندگی انتظارات( از آن به2121است که جین و همکاران )
مبنای رابطه  نیز باشد. ناقرینگی اطالعاتیانتظارات مبتنی بر اطالعاتی که ممکن است تأییدی بر 

 هایوسیله صورتین مدیران و سهامداران، اطالعاتی است که توسط مدیران به سهامداران بهب
ا گذاری خود رگذاران و اعتباردهندگان، تصمیمات سرمایهبسیاری از سرمایه شود.مالی ارائه می

ی سود بینکنند. یکی از این اطالعات، پیشها اتخاذ میبراساس اطالعات منتشره از طرف شرکت
 گذاران، مدیران ممکنمنظور تأثیرگذاری در تصمیمات سرمایهها است. بهز طرف مدیران شرکتا

نتیجه این نوع رفتارِ مدیران را  (.2113، 2بینانه یا بدبینانه داشته باشند )استیفاناست رفتار خوش
 رو به باال و یا مدیریت سود رو به پایین مشاهده کرد.  توان در مدیریت سودمی

به  9تئوری خودگراییر مدیران تابعی از انتظارات آنها از شرکت است. مدیرانی که بر اساس رفتا
دنبال منافع شخصی خود هستند؛ رفتارهای چسبنده جهت نیل به اهداف شخصی خود بروز 

قاعدگی ( به بررسی رابطه بین چسبندگی انتظارات و بی2121) و همکاران 4جیندهند. می
د. نتایج پژوهش آنها نشان داد که چسبندگی انتظارات باعث افزایش پایداری سود پرداختن

شود. پایداری سود مفهومی است که در متون مالی به عنوان کیفیت قاعدگی پایداری سود میبی
(. عوامل مختلفی بر کیفیت سود از جمله، 2931مند، شود )ملکیان و شایستهسود شناخته می

توان رابطه احتمالی بین  چسبندگی انتظارات و مدیریت سود ، میمدیریت سود اثر دارد. بنابراین
گیری چسبندگی انتطارات بکار ( برای اندازه2121بینی کرد. مدلی که جین و همکاران )را پیش

گرفتند، در یک محیط با ثبات اقتصادی باال و اثرگذاری کمتر عوامل کالن اقتصادی بر تصمیمات 
ایران  ثبات اقتصادیژوهش حاضر برای رفع این نقیصه در محیط بیها بوده است. پمدیران شرکت

و اثرگذاری باالی عوامل کالن اقتصادی بر تصمیمات مدیران، از جمله اخالل مدل جین و 
باشد که های پژوهش حاضر می( استفاده کرده است. و این یکی از نوآوری2121همکاران )

الی شود. تفاوت پژوهش حاضر با تنها پژوهش حاضر تواند منجر به توسعه ادبیات در حوزه ممی
( تعیین تأثیر یکی از سازوکارهای داخلی 2121در این حوزه، یعنی پژوهش جین و همکاران )

ندگی در رابطه بین میزان چسب حاکمیت شرکتی یعنی درصد مدیران غیرموظف و نقش تعدیلگر آن
 باشد. انتظارات و مدیریت سود می
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 های حاصلها، روش پژوهش، یافتهوهش شامل مبانی نظری و تدوین فرضیههای بعدی پژبخش
 شود. های پژوهش میگیری حاصل یافتهاز برازش مدل و در نهایت، نتیجه

 هافرضیه مبانی نظری، ادبیات و -2

یر ناپذدهد، شرایط عدم اطمینان، بخش جداییبررسی ادبیات حوزه مالی و حسابداری نشان می
باشد. این عدم اطمینان با تفکیک مالکیت از مدیریت گذاران میگیری سرمایهتصمیمو مؤثر در 

ای مناسب از عملکرد (. مدیران با ارائه جلوه922 :2316، 1)جنسنبیش از گذشته نمایان است 
ار دهند که از منابع در اختینفعان این پیام را میشرکت تحت کنترل خود به سهامداران و سایر ذی

گیرند کنند. برای نیل به این هدف، مدیران ابزارهای مختلفی را بکار میمناسبی استفاده می به نحو
ها مدیریت سود است. بنابراین، آنچه که مدیریت از نتایج عملکرد خود انتظار دارد؛ که یکی از آن

سایر  وها را به مدیریت سود ترغیب کند. در فضای ناقرینگی اطالعاتی بین مدیران تواند آنمی
تواند تواند تشدید شود. وجود سازوکارهای مناسب حاکمیت شرکتی مینفعان، این موضوع میذی

نفعان را کاهش دهد؛ چراکه مدیران تحت تأثیر ابزارهای شکاف اطالعاتی بین مدیران و سایر ذی
ه بترین افراد از وضعیت فعلی و آتی شرکت، اطالعات خود را عنوان مطلعحاکمیت شرکتی به

کنند، کنند و از این طریق اقدام به کاهش ناقرینگی اطالعاتی میافراد برون سازمانی مخابره می
طلبانه مدیران ناقرینگی اطالعاتی بین خود و اشخاص برون سازمانی را هر چند رفتار فرصت

، های مدیرانبینی( اطالعات مربوط به پیش2111) و همکاران 6نظر چانگدهد. طبق افزایش می
کند. گذاران بازی مینقش مهمی در کاهش ناقرینگی اطالعاتی موجود بین مدیران و سرمایه

های باالتر را برای های باالتر سهام و نیز بازده( بیان کرد که مدیران، قیمت2112) 1بلومفیلد
ثیر أها تدهند؛ زیرا این عوامل بر حقوق و مزایای آنهایی که مدیران آن هستند، ترجیح میشرکت

هایی را اتخاذ کنند که آشکار ، مدیران انگیزه دارند تصمیم1فرضیه افشاء ناقصگذارد. بر پایه می
ترین خواهند بر قیمت سهام شرکت تأثیر بگذارد، دشوار سازد. از مهمساختن اطالعاتی را که نمی

ده برای شبینی شده توسط مدیریت است. میزان اطالعات افشا ها گزارش سود پیشاین تصمیم
گران لی تحلیلطور کگذارد. بهگران تأثیر میبینی سود تحلیلکنندگان بازار بر دقت پیشمشارکت

آورند و عمل میبینی سود هر سهم در سال بعد بهای از پیشبرآوردهای بسیار خوشبینانه
ی مثبت تگتقارن و همبسبینی هستند. دهنده همبستگی مثبت قابل توجهی بین خطاهای پیشنشان

سود  زمانی های سریویژگیگران به درستی دهد که تحلیلنشان می ،بینی شدهدر خطاهای پیش
 (. 2332و همکاران،  3)اِشیک کنندآینده شناسایی نمی سودهای از انتظارات بیینرا در هنگام ت

کت ود شربینی سها با بازار، ارائه اطالعات در مورد پیشیکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت
بینی توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. سودهای پیشها میاست که بر اساس آن شرکت

ها معیارهای ها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتشده توسط مدیران، در ارزیابی شرکت
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ت دقت یهای خود نهابینیها در پیشبااهمیتی هستند. بنابراین، باید انتظار داشت مدیران شرکت
ند توانها برای فعاالن بازار سرمایه مهم است؛ زیرا، بر اساس آن میبینیعمل آورند. پیشرا به

کنند.  گیریبینی کرده و در مورد خرید یا فروش سهام تصمیموضعیت سودآوری شرکت را پیش
ه یا نبیناگذاران، مدیران ممکن است رفتار خوشهای سرمایهمنظور تأثیرگذاری بر تصمیمبه

گذاران به بینی شده مزبور برای سرمایهبینی سود داشته باشند. اهمیت سود پیشبدبینانه در پیش
ان دهنده انتظارات مدیرهای مزبور نشانبینیمیزان انحراف آن با سود واقعی بستگی دارد. پیش

( نشان 2121همکاران )و  21درباره رویدادهای احتمالی آینده است. در همین ارتباط، جنیولی
 یله انتظارات مدیر اجراییوسبهگذاری واقعی، یهسرماگذاری شرکت و نیز یهسرمای هاطرحدادند 

های یله متغیروسبهی مورد انتظار هادادهشوند. اطالعات در یمی توضیح داده خوببهاز رشد سود، 
د در طاهای موجوشوند. و خینمی تنزیل پوشش داده هانرخی کیوتوبین یا هانسبتسنتی مانند 

 و سودهای گذشته قابل هادادهیله سایر وسبهانتظارات از رشد سودهای مورد انتظار مدیر اجرایی 
کند یمشنهاد و پی کندیانتظارات اشاره میافته یمتعمبینی هستند که این موضوع به ساختار یشپ

ان اهمیت گذاررای سرمایهها ببینیانتظارات ممکن است منطقی نباشند. بنابراین، دقت این پیش
 زیادی دارد. 

اورهای بها و ناشی از تراوشات ذهنی، خواسته کنندگان، باورها یا انتظارهایی دارند کهبینیپیش
. به این (9: 2121دهند )کارول و همکاران، ها را تغییر آنتوانند نمیگذشته آنها بوده و به راحتی 

دل چسبندگی اطالعات توسط منکیو و همکاران مشود. گفته می اطالعاتمفهوم چسبندگی 
عات های خود را بااستفاده از اطالبینیکنندگان، پیشبینی( ارائه شد که بر اساس آن پیش2112)

کنندگان در هر دوره با استفاده از اطالعات بینیدهند. از طرف دیگر، پیشقبلی خود انجام می
به باورهای قبلی خود  λکنند و با احتمال می بروز λ-2موجود، باورهای خود را با احتمال 

( بر اساس ادبیات چسبندگی 2121(. جین و همکاران )2121چسبند )کوبین و همکاران، می
که طوریبهاطالعات، استدالل کردند که اطالعات حسابداری دستخوش نوع نگرش مدیران است؛ 

شاهده معات مربوط به حوزه سودآوری ترین اطالبا نوع تغییر در مدیریت، نوسان بااهمیت در مهم
حال با توجه به اینکه اطالعات سودآوری به طور بااهمیتی تحت تأثیر تصمیم مدیران  شود.می

رهای تواند کیفیت معیاقرار دارد، نوع نگرش و رفتار مدیران )دارای ثبات رفتاری یا برعکس( می
 را تحت تأثیر خود قرار دهد.  سودآوری

مانند الگوی  22وی الگوهای انتظارات عقالئی با فرض چسبندگی اطالعاتمطالعات اخیر ر
ی هاداللت تواندیمکه چگونه چسبندگی اطالعات  اندداده( نشان 2112) و همکاران 22منکیو

با الگوهای تحت اطالعات کامل به همراه داشته باشد. در  سهیدر مقای متفاوتی را گذاراستیس
 مورداستفادهمجموعه اطالعات  هابنگاههر دوره تنها تعداد کمی از  الگوی اطالعات چسبنده، در

 فرض( 2112) د. در الگوی منکیو و همکارانکننیم روزبهدر تعیین قیمت بهینه کاالی خود را 
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ر هر . در این الگو، بنگاه دکنندیمدر یک محیط رقابت انحصاری فعالیت  هابنگاهبر این است که 
. کندیم( را برای کاالی تولیدی خود انتخاب سود بنگاهمت حداکثر کننده قی) نهیبهدوره قیمت 

در زمان  وماًلز ،ردیگیمقرار  مورداستفادهالبته مجموعه اطالعاتی که برای محاسبه این قیمت بهینه 
ی گذارمتیقی بنگاه برا استفاده مورد اطالعات ،گریدعبارت بههنگام نیست. ی بهگذارمتیق

علل این نوع از چسبندگی، این تئوری مطرح است که  حیدر توضچسبنده هستند. کاالی خود، 
ها مجموعه اطالعات خود را هر کسب و پردازش اطالعات با هزینه همراه است. بنابراین، بنگاه

در هر دوره توانایی تعدیل قیمت  هابنگاهمدل چسبنده،  برخالف. دنکنیم روزبهاز چند گاهی 
قادر هستند تا مجموعه اطالعات مورد استفاده در تعیین قیمت بهینه  هاآنکسری از دارند، اما تنها 

دیمی که مبتنی بر اطالعات ق کنندیمقیمتی را انتخاب  هابنگاهی کنند و مابقی روزرسانبهخود را 
 است.

ات اطالعی مجموعه روزرسانبهی هانهیهزانتظارات عقالیی دارند، اما به دلیل  هابنگاه کهیدرحال 
. مانند الگوی قیمت دهندیمی تغییر کنده بی، انتظارات خود را گذارمتیقدر  استفاده مورد

( احتمال اینکه یک بنگاه اطالعات خود را در هر دوره بهنگام کند، از 2319) 29کالووچسبنده 
ات نتظارا یچسبندگ یریگاندازه یرا برا یاروش ساده ،مدل نیا .کندیمپیروی  پوآسنیک فرایند 

ارائه  ،تهگذش ینیبشیدر پ دنظرهایو تجد ینیبشیپ یخطاها نیبا استفاده از ارتباط ب مدیران
 تا انتظارات ندریگیم میکنندگان تصمینیبشیاست که پ نیا مزبور استدالل پشتوانه مدل .کندیم

ل فواص نیا در او مربوط ر دیاطالعات جد توانندیروز کنند، اما نمرا در فواصل گسسته به خود
چسبندگی انتظارات مدیران، دریافتند که  ( با فرض2121همکاران )و  24نمشارکت دهند. کوبی

 دنظرهایتجد ،اًیثانو  شوندمی ینیبشیگذشته پی دنظرهایتجد لهیوسبه ینیبشیپ یخطاها، اوالً
ر د دنظریداست که تج نیاول ا نتیجهاستدالل پشتوانه ی دارند. زمان باهم همبستگ طول در

به درون انتظارات وارد  یاست که فقط تا حدود دیاز اطالعات جد یشامل بخش هاینیبشیپ
در  هاینیبشیدر پ ریی. تغکنندیم برآوردرا  ینیبشیپ یخطاها دنظرهایتجد جه،ی. درنتشوندیم

از  یاریالعمل مععکس نیاست. قدرت ا ینیبشیپ درگذشته  رییالعمل تغعکس کیشامل  t زمان
 دنظرهای( تجدرییتغ ای)تحرک  ییایبه پو ،دوم استدالل پشتوانه نتیجه. کندیرا ارائه م چسبندگی

( در ی)آهستگ یانتظارات چسبنده هستند، اطالعات به آرام ی. وقتشودیمربوط م ینیبشیدر پ
 ینیبشیر پد مثبت دنظریچنان که اخبار مثبت منجر به تجدآن شوند،یدر نظر گرفته م هاینیبشیپ
کند ( بیان می2111وسیله بلومفیلد )فرضیه افشاء ناقص مطرح شده به .شودیاز چند دوره م شیب

د های پردازش اخبار بتر، هزینههای مالی طوالنی و پیچیدهتوانند با انتشار گزارشکه مدیران می
مفیلد بکاهند. همچنین بلو را افزایش داده و بدین ترتیب، از میزان واکنش منفی بازار به این اخبار

که عملکرد شرکت ضعیف است مدیران برای پنهان نمودن این موضوع از ( دریافت زمانی2111)
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نمایند های مالی دشوار و پیچیده میگران، اقدام به ارائه گزارشدید نهادهای قانونی و تحلیل
 (. 224: 2936)گرایلی و همکاران، 

ها گیرد سود شرکتها قرار میهای پیچیده مالی شرکترشیکی از مواردی که تحت تأثیر گزا
نفعان، عمالً قیمت سهام و ارزش شرکت است. به این معناکه با تغییر در میزان ارائه سود به ذی

اشد، تواند به معنی گزارشگری پیچیده بگیرد. فرآیند مدیریت سود که خود میتحت تأثیر قرار می
ان های جین و همکارسطح مشخصی از سودآوری است که با یافتهناشی از تمایل مدیران به حفظ 

( درخصوص چسبندگی انتظارات مدیران در ارتباط است. اقالم تعهدی ابزاری برای 2121)
مدیران برای حفظ سطح و روند سودآوری در یک بازه زمانی مشخص است. مدیریت سود مبتنی 

نیا منظور دستیابی به اهداف مهم است )ایزدیبهبر اقالم تعهدی، استفاده از اختیارات حسابداری 
( در پژوهشی اقالم تعهدی سال جاری و 2111(. چانگ و همکاران )11: 2934و همکاران، 

ها نشان دادند که در یک محیط عملیاتی بینی مدیریت سود سال آتی را بررسی کردند. آنپیش
نیست و از آنجایی که برآوردهای نامطمئن برآوردهای مدیریت از آینده تجاری شرکت کامل 

بینی سودهای آتی را تحت تأثیر قرار ناقص مدیریت هم فرایند ایجاد اقالم تعهدی و هم پیش
( نشان دادند که مدیران از مدیریت سود و مدیریت 2122و همکاران ) 21دهد. البته داسمی

وقتی  ای کهگونهکنند؛ بهصورت مکمل استفاده میبینی و برآورد( به)مدیریت پیش 26انتظارات
مدیریت سود دشوارتر باشد مدیران اقدام به جایگزین کردن مدیریت سود با مدیریت انتظارات 

توان استدالل کرد که منافع حاصل از مدیریت ها میهای آنکنند. همچنین، مطابق یافتهمی
تر از ات بسیار پرهزینهدهد که مدیریت انتظارانتظارات با منافع حاصل از مدیریت سود نشان می

بینی سود و اقالم تعهدی، بین خطای پیشهایی هم نشان دادند که مدیریت سود است. پژوهش
(. 2934؛ حاجیها و چناری بوکت، 2931ی وجود دارد )کردستانی و لطفی، ارتباط معنادار

م به مدیریت قدابینی شده خود دست یابند، ابنابراین، در شرایطی که مدیران نتوانند به سود پیش
های التواند در سکنند. این مدیریت سود که ناشی از چسبندگی انتظارات مدیران است میسود می

 بعد نیز این موضوع را تشدید کند. 
 های زیر تدوین شد:بر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی، فرضیه

 . ه مثبت وجود داردبین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود تعهدی رابط فرضیه اول:
مدیران غیرموظف رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود تعهدی را  فرضیه دوم:

 کنند. تعدیل می
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 پژوهش شناسیروش -3

فاده ای استمنظور گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش مطالعه کتابخانهبه
های همراه های مالی، یادداشتاولیه با استفاده از متن صورت هایشده است. در این پژوهش، داده

آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس افزار اطالعاتی رهها، اطالعات موجود در نرمآن
آوری اطالعات مورد نیاز، متغیرهای پژوهش اوراق بهادار استخراج شده است. پس از جمع

بااستفاده از الگوی  2936-2931رکت در بازه زمانی ش 292های محاسبه شد و در نهایت داده
 وتحلیل شد.های ترکیبی، آزمون و تجزیهرگرسیون چندمتغیره و داده

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت
که بر شرکت( است ـسال 321شرکت ) 292باشد. نمونه پژوهش می 2931-2936های سال

 ( انتخاب شده است.  2اساس شرایط ذکر شده در نگاره )
 جامعه آماری و نمونه پژوهش (2نگاره )

 هاتعداد شرکت شرایط
 612 های پذیرفته شده در بورس تهران(جامعه آماری )شرکت

 (223) باشند. اسفند نمی 23ها منطبق با هایی که سال مالی آنشرکت
 (229) ها و بیمهانکگذاری، بهای سرمایهشرکت
 (36) هایی که بیشتر از سه ماه وقفه معامالتی دارند.شرکت
 (31) اند. در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده 31هایی که قبل از سال شرکت
 (61) ها در دسترس نیست. هایی که اطالعات مورد نیاز آنشرکت
 (26) برداری هستند. اند و قبل ازبهرهر پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادا 31هایی که قبل از سال شرکت
 (2) های منحل شده شرکت

 292 تعداد نمونه انتخاب شده 
 

 گیری متغیرهااندازه .1 -3

 الرکر وبرای محاسبه متغیر وابسته )مدیریت سود اقالم تعهدی( از مدل جونز تعدیل شده )
 ه است.( استفاده شد2( طبق رابطه )2114 ،21ریچاردسون
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 که:جایی
(i,t)TA: ( بدست می9کل اقالم تعهدی که از رابطه ).آید 

                              TA(i,t)=CFO(i,t) - NI(i,t)                    رابطه )9(  
 (i,t)ASSET : ها در پایان سالجمع کل دارایی 

REV(i,t)Δبه سال قبل : تغییرات درآمد نسبت 
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 REC(i,t)Δ: تغییرات حساب دریافتنی نسبت به سال قبل 
PPE(i,t): آالت و تجهیزاتاموال، ماشین 
BM(i,t): هابر ارزش بازار آنها تقسیمارزش دفتری خالص دارایی 

CFO(i,t): جاری های نقدی عملیاتی شرکت در پایان سالجریان 
(i,t)NI :یسود خالص شرکت در پایان سال جار 

 ی چسبندگی انتظارات مدیران استفاده شده است.ریگاندازه( برای 2121)و همکاران  نیجاز مدل 
فی را تواند عوامل مختلثبات در ایران میالبته باید توجه داشت که شرایط و اوضاع اقتصادی بی

دیل تع رو مدل مذکور باتوجه به شرایط ایرانگیری انتظارات مدیران دخالت دهد. از ایندر شکل
که همان عوامل و فاکتورهای دیده نشده در  2شد. به این نحو که جزء اخالل رگرسیون رابطه 

ماره که در نمودار ش گونهعنوان چسبندگی انتظارات مدیران درنظر گرفته شد. همانمدل هستند به
دو  همشخص است. چسبندگی انتظارات هم روبه باال و هم روبه پایین وجود دارد. یعنی اینک 2

گرفتن  رو با درنظرشود. از اینها دیده میبینانه و بدبینانه نسبت به عملکرد شرکتدیدگاه خوش
 توان فاکتورهای روانشناختی مدیران در برآورد سود را مدنظر داشت. این نوع محاسبه متغیر، می

 (2رابطه )

 
 که:جایی

(i,t)EPS : سود واقعی هر سهم در پایان سال جاری 

i,t)(EPSiF: بینی شده برای سال جاری سود واقعی هر سهم پیش 
1)-(i,tP :قیمت هر سهم شرکت در ابتدای سال جاری 

1)-(i,tEPSiF: بینی شده برای سال قبلسود هر سهم پیش 
)1)-(i,tLog(asset: ها در ابتدای ساللگاریتم طبیعی مجموع دارایی 

,i t( به عنوان چسبندگی انتظارات در نظر گرفته می2: باقیمانده رابطه ).شود 
,i t( می2: باقیمانده رابطه )دهنده مدیریت سود شرکت از طریق اقالم تعهدی باشد که نشان

 است.

 هاآزمون فرضیه .3 -3

ابطه ر بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود تعهدی»برای آزمون فرضیه اول پژوهش 
 ( به شرح زیر تصریح شد:2مدل )« مثبت وجود دارد
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 که:جایی

EM: آید.( بدست می2باشد که از طریق رابطه )مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی می 
ST: آید. ( بدست می2دهنده چسبندگی انتظارات مدیران است که از رابطه )نشان 
(i,t)ROA: ها برای خوب جلوه باشد. مدیران شرکتهای شرکت در ابتدای سال میاراییبازده د

 کنند.دادن عملکرد عملیاتی شرکت، اقالم تعهدی سود را دستکاری می
(i,t)Lev :هایی باشد. شرکتها تقسیم بر مجموع دارایی میاهرم مالی که برابر است با مجموع بدهی

قصور در شرایط قراردادهای بدهی اغلب با مدیریت سود  منظور اجتناب ازبا اهرم مالی باال به
اعتمادی اعتباردهندگان نسبت به سودآوری شرکت، موجب تالش مدیران برای درگیر هستند. بی

 های منفیهموارسازی سود و همچنین نشان دادن نقدینگی باالی شرکت برای رهایی از واکنش
 کنند. مدیریت میبازار و اعتباردهندگان نسبت به شرکت، سود را 

(i,t)SIZE: از  باشد.های شرکت در پایان سال میاندازه شرکت که برابر با لگاریتم جمع دارایی
های بزرگ در معرض توجه و نقد و بررسی بیشتری قرار دارند، انگیزه کمتری جایی که شرکتآن

 تر برای مدیریت سود داشته باشند.های کوچکنسبت به شرکت
(i,t)PPE: آالت و تجهیزاتال، ماشینامو 
(i,t)SALE:  فروش شرکت در سالt 
(i,t)NI :است. سود خالص شرکت در پایان سال 
(i,t)LOG AGE: لگاریتم سن شرکت، زمان ورود شرکت به بورس 
(i,t)LOSS: صورت صفر است.و در غیر این 2ده باشد ده بودن شرکت، اگر شرکت زیانمعیار زیان 

(t)CPI : ها ممکن باشد. در زمان وقوع بحران اقتصادی، شرکتمی 21شاخص تورم دهندهنشان
های قراردادی، سود حسابداری را دستکاری کنند. های بازار سرمایه یا انگیزهخاطر انگیزهاست به

وضوح های اخیر بههای بحران اقتصادی در سالعنوان یکی از شاخصهدر ایران نیز رکود تورمی به
  نمایان شده است.

مدیران غیر موظف رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و »برای آزمون فرضیه دوم پژوهش 
 ( به شرح زیر تصریح شد:2مدل )« کنندمدیریت سود تعهدی را تعدیل می
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 که:جایی

(i,t)BI: درصد مدیران غیرموظف 
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(i,t)BIST :ندگی انتظارات مدیران. سایر متغیرها ضرب درصد مدیران غیرموظف و چسبحاصل
 قبالً تعریف شدند.

 های پژوهشیافته -4

 آمار توصیفی .1 -4

ت صورها و محاسبه متغیرهای پژوهش، پارامترهای توصیفی هر متغیر بهآوری دادهپس از جمع
 ( نشان داده شده است. 2جداگانه محاسبه شدند که در نگاره )

 پژوهش یهاریمتغ یفیآمار توص (2)نگاره 
 

 نام متغیر
 

 متغیرعنوان 
 های پراکندگیشاخص های مرکزیشاخص
 انحراف میانه میانگین

 معیار 
 حداکثر حداقل

 EM 1111/1 1142/1- 2111/1 1923/2- 3122/2 مدیریت سود

       اجزاء مدیریت سود
 TA/ ASSET 1212/1- 1131/1- 2212/1 3322/4- 1161/1 اهنسبت اقالم تعهدی به دارایی

نسبت اختالف تغیرات درآمد و 
 هاهای دریافتنی به داراییحساب

(ΔREV-ΔREC)/ASSET 1129/1 1442/1 4214/1 2963/9- 1299/9 

آالت و نسبت امالک، ماشین
 هاتجهیزات به دارایی

PPE/ASSET 2149/1 2222/1 2143/1 1139/1 3229/1 

 BM 1221/1 9422/1 9212/2 3641/2- 2242/9 نسبت ارزش دفتری به بازار
نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به 

 هادارایی
CFO/ASSET 2491/1 2212/1 2136/1 9961/1- 1412/2 

       اجزاء چسبندگی انتظارات
نسبت اختالف سود هر سهم و 

بینی آن به قیمت هر سهم در پیش
 اول دوره

(EPS-FtEPS)/Pi,t-1 1112/1- 1112/1 2141/2- 6619/2- 4211/2 

ینی بنسبت اختالف سود هر پیش
هر سهم سال جاری و سال قبل به 

 قیمت هر سهم در اول دوره

(FtEPS - Ft-1EPS)/Pi,t-1 1122/1 1192/1 1129/1 4161/2- 3191/2 

 LOG(ASSET) 2122/29 2916/24 1142/1 4113/1 9614/21 هالگاریتم طبیعی دارایی
       متغیرهای مدل پژوهش

 ST 1114/1 1219/1- 9991/1 1141/9- 1119/4 دگی انتظاراتچسبن
 BI 6121/1 6111/1 2313/1 1111/1 1111/2 مدیران غیرموظف

تعامل چسبندگی و مدیران 
 غیرموظف

BIST 1112/1 1211/1- 2626/1 1113/2- 1119/4 

 ROA(t-1) 2441/1 2263/1 2411/1 6441/1- 1413/1 های دوره قبلبازده دارایی
 LEV 6624/1 6114/1 9466/1 1234/1 1143/4 رماه

 SIZE 2122/29 2916/24 1142/1 4113/1 9614/21 اندازه شرکت

 AGE 2111/2 9121/2 2211/1 4112/1 1419/2 لگاریتم سن شرکت
های ثابت مشهود به دارایی
 فروش

PPES 1116/1 2162/1 1211/9 1162/1 2211/11 

 NIS 2663/1 2292/1 1139/2 3161/2- 1361/1 سود خالص به فروش
 LOSS 2931/1 1111/1 9463/1 1111/1 1111/2 زیان

 CPI 2191/11 3411/12 2131/29 9221/41 6111/213 شاخص تورم

 ( نشان داده شده است. 9همچنین نحوه همبستگی بین متغیرهای پژوهش نیز در نگاره )
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 ژوهشپ یرهایمتغ رسونیپ یهمبستگ بیضرا سیماتر (9)نگاره 
 EM ST BI BISTI ROA LEV SIZE AGE PPES NIS LOSS CPI 

EM 2            

ST 292/1 2           
BI 196/1- 192/1 2          

BIST 211/1 314/1 124/1 2         
-(tROA

1) 

911/1 116/1 146/1 111/1- 2        

LEV 242/1- 141/1- 121/1 191/1- 213/1- 2       
SIZE 124/1 116/1 129/1 142/1 233/1 123/1- 2      
AGE 241/1- 111/1- 121/1- 112/1- 221/1- 249/1 241/1- 2     
PPES 121/1- 196/1- 142/1- 121/1- 219/1- 114/1- 121/1- 113/1- 2    

NIS 246/1 193/1 124/1- 199/1 111/1 111/1- 126/1 121/1 223/1 2   
LOSS 931/1- 296/1- 124/1 131/1- 939/1- 212/1 112/1- 264/1 211/1 261/1- 2  

CPI 111/1- 163/1- 121/1 161/1- 112/1- 114/1- 211/1 299/1 122/1 112/1 112/1 2 

 
 یدهد که مدیریت سود اقالم تعهدی در دامنهارقام مربوط به آمار توصیفی نشان میبررسی 

که میانه مدیریت سود ( قرار دارد. همچنین باتوجه به این3122/2+1923/2) 1142/4
های مورد بررسی مدیریت سود متهورانه دهد که بیش از نیمی از شرکتاست نشان می -1142/1

که سود ها کمتر از سود واقعی شده است و برای اینارزیابی سود مورد انتظار آن عبارتیندارند. به
 اند. واقعی را به سود مورد انتظار برسانند مدیریت سود غیر متهورانه انجام داده

 6422/1دهد، دامنه این متغیر همچنین بررسی ارقام مربوط به چسبندگی انتظارات نشان می
البته بیانگر میزان تفاوت باالیی در انتظارات مدیران از سودهای ( است که 1141/9+1119/4)

های روانشناختی مدیران مانند میزان تواند ناشی از ویژگیآتی است که این موضوع می
ها باشد. هر چند عوامل روانشناختی مؤثر بر چسبندگی انتظارات در این پذیری آنریسک

تواند بیانگر عدم ثبات نسبی در این دامنه زیاد میپژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما 
خصوص در یک سال اخیر باشد. متغیر نسبت شرایط اقتصادی کشور در هر دوره مورد بررسی به

های دهنده آن است که ویژگینشان 1266/1و میانگین  2292/1سود خالص به فروش با میانه 
ر دارند. نمودار روند متغیرهای پژوهش های مورد بررسی در یک بازه مشخصی قراشرکتی شرکت

آمده است. بررسی این روند در تحلیل متغیرها  4تا  2نیز در نمودارهای  2936تا  2931از سال 
 کند.و ارتباط آنها با یکدیگر کمک می
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 مدیریت سود (:2)نمودار  هابازده دارایی (:2)نمودار 

  
 چسبندگی انتظارات (:4)دار نمو درصد مدیران غیرموظف (:9)نمودار 

 

 فرض رگرسیونهای پیشآزمون .4-2

 آزمون ریشه واحد .4-2-1
ها، پایایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. وتحلیل و آزمون فرضیهقبل از تجزیه

پایایی )مانایی( متغیرهای پژوهش به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش 
وجود های مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث بهسالبین 

شود. بدین منظور از آزمون لوین و چو استفاده شده است که نتایج آن آمدن رگرسیون کاذب نمی
( نمایش داده شده است. باتوجه به اینکه سطح خطای همه متغیرهای پژوهش کمتر 1در نگاره )

 .عبارت دیگر در سطح پایا قرار دارندرصد است. بنابراین، متغیرهای پژوهش مانا هستند. بهد 1از 
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 پژوهش یرهایمتغ ییمانا یبررس یو چو برا نیآزمون لو جینتا (4)نگاره 

 
 آزمون تشخیص نوع مدل .4-2-2

شرکت تخمین  292های ترکیبی مربوط به های مربوطه با استفاده از دادهدر پژوهش حاضر، مدل
ها، باید در مورد روش مناسب بکارگیری ها برای آزمون فرضیهزده شده است. قبل از تخمین مدل

گیری در این مورد، از آماره گیری شود. برای تصمیمها، تصمیملها در برآورد مدگونه دادهاین
ابت ها برابری اثرات ثشود. بر اساس نتایج آزمون، درباره رد یا پذیرش فرضیهلیمر استفاده می

 شود.گیری میها و در نهایت، انتخاب روش ادغامی یا روش پانل تصمیمخاص شرکت
 نگیپول ایانتخاب روش پانل  ی( برامری)ل Fآزمون  جینتا (1)نگاره 

 نتیجه آزمون P-Value درجه آزای آماره (H0)فرضیه صفر  
 دار نیستند.اثرات خاص شرکت معنی 2مدل 

 شود()روش تلفیقی انتخاب می
291121/2 112/292 1121/1 H0 شود.تائید می 

 د.شوهای تلفیقی انتخاب میروش داده
 د.ندار نیستاثرات خاص شرکت معنی 2مدل 

 شود()روش تلفیقی انتخاب می
214193/2 111/292 1199/1 H0 شود.تائید می 

 د.شوهای تلفیقی انتخاب میروش داده
 

( و اینکه آزمون لیمر معنادار نشده است؛ نیازی به آزمون هاسمن 1با توجه به اطالعات نگاره )
 برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی نیست. 

 های پژوهشل بودن توزیع اجزای اخالل )باقیمانده( مدلآزمون نرما .4-2-3

 11/1تر از است که عدد بدست آمده بزرگ 1991/1عدد مربوط به احتمال  1در نمودار 
 شود. دلیل بر رد فرضباشد. درنتیجه فرض صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخالل رد نمیمی

همچنین، در نمودار  کنند.یع نرمال پیروی میها برای فرضیه اول از توزصفر وجود ندارد و داده
باشد. درنتیجه می 11/1تر از است که عدد بدست آمده بزرگ 1121/1عدد مربوط به احتمال  6

شود. دلیل بر رد فرض صفر وجود ندارد و فرض صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخالل رد نمی
 نند.کها برای فرضیه دوم از توزیع نرمال پیروی میداده

 

 نتیجه آزمون P-Value آزمون لوین و چو tآماره  نماد متغیر
 یر مورد نظر مانا است(شود )متغرد می EM 112/12- 1111/1 H0 مدیریت سود

 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می ST 311/11- 1111/1 H0 چسبندگی انتظارات
 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می BI 134/1- 1111/1 H0 مدیران غیرموظف

 ست(شود )متغیر مورد نظر مانا ارد می BIST 922/12- 1111/1 H0 تعامل چسبندگی و مدیران غیرموظف
tROA)- های دوره قبلبازده دارایی

1) 

342/92- 1111/1 H0 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می 

 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می LEV 623/22- 1111/1 H0 اهرم
 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می SIZE 141/61- 1111/1 H0 اندازه شرکت

 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می AGE 921/91- 1111/1 H0 لگاریتم سن شرکت
 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می PPES 221/92- 1111/1 H0 های ثابت مشهود به فروشدارایی

 شود )متغیر مورد نظر مانا است(رد می NIS 121/96- 1111/1 H0 سود خالص به فروش
 د )متغیر مورد نظر مانا است(شورد می CPI 111/11- 1111/1 H0 شاخص تورم
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 آزمون نرمال بودن توزیع اجزای اخالل )باقیمانده( در آزمون فرضیه اول (:1)نمودار 

 
 آزمون نرمال بودن توزیع اجزای اخالل )باقیمانده( در آزمون فرضیه دوم (:6)نمودار

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.3 -4

 دهد. مدیریت سود را نشان می( رابطه مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران و 6نگاره )
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 رابطه مثبت وجود یسود تعهد تیریو مد رانیانتظارات مد یچسبندگ نیب»اول  هیحاصل از آزمون فرض جینتا (6)نگاره 
 «دارد.

 سطح معناداری tآماره  استاندارد خطای ضریب نماد نام متغیر
 ST 16446/1 11194/1 11111/1 1111/1 چسبندگی انتظارات

 tROA 94292/1 12619/1 21611/21 1111/1)-(1 های دوره قبلده داراییباز
 LEV 12636/1- 11664/1 11611/4- 1112/1 اهرم

 SIZE 11392/1- 11231/1 24341/9- 1121/1 اندازه شرکت
 AGE 12442/1- 12191/1 93291/2- 2641/1 لگاریتم سن شرکت

های ثابت مشهود به دارایی
 فروش

PPES 11962/1 11212/1 11221/9 1114/1 

 NIS 12623/1 11494/1 14133/9 1112/1 سود خالص به فروش
 LOSS 13129/1- 11146/1 11142/22- 1111/1 زیان

 CPI 11122/1- 11113/1 23412/2- 2361/1 شاخص تورم
                            

 Fآماره 
   1162/291 1111/1 

              13116/2 آماره دوربین واتسون

 11111/1 ضریب تعیین
IND .اثر ثابت صنعت کنترل شده است 

YEAR .اثر ثابت سال کنترل شده است 

 
را نشان  13116/2( آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب، مقدار 6باتوجه به نگاره )

 مشکل خودباشد. درنتیجه دهد که به معنی عدم وجود همبستگی پیاپی در اجزاء اخالل میمی
دهد که مدل ( نشان می116/291) Fشود. سطح معناداری آماره همبستگی سریالی مشاهده نمی

دعا نمود، توان ارگرسیونی برازش شده معنادار است. باتوجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می
درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )مدیریت سود( توسط متغیرهای مستقل و  11حدود 

 شود. نترلی توضیح داده میک
دهنده وجود رابطه معنادار میان چسبندگی انتظارات مدیران ضریب برآوردی متغیر مستقل، نشان

است. زیرا میزان احتمال برای ضریب این متغیر  12/1و مدیریت سود شرکت در سطح خطای 
ین چسبندگی توان گفت ب(. بنابراین، می1111/1بدست آمده است ) 12/1مستقل، کمتر از 

رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به این  33/1انتظارات مدیران و مدیریت سود در سطح 
 های دوره قبل نیز در سطحشود. همچنین متغیر بازده داراییتائید می پژوهششواهد، فرضیه اول 

ثابت  هایهای شرکتی مانند نسبت دارایی(. و ویژگی=2161/21tمثبت و معنادار است ) 33/1
مشهود به فروش و سود خالص به فروش نیز رابطه مثبت و معنادار با مدیریت سود دارند. نتایج 

( و جین و 2931های پژوهش کردستانی و لطفی )حاصل از آزمون فرضیه اول مطابق با یافته
( 2934بوکت )های پژوهش حاجیها و چناری( همچنین، در تضاد با یافته2121همکاران )

  باشد.می
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 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم .4 -4

گر مدیران غیرموظف در رابطه مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران ( بیانگر نقش تعدیل1نگاره )
 و مدیریت سود است.

و  رانیانتظارات مد یچسبندگ نیرابطه ب رموظفیغ رانیمد»دوم  هیحاصل از آزمون فرض جینتا (1)نگاره
 .«کنندیم لیعدرا ت یسود تعهد تیریمد

 خطای ضریب نماد نام متغیر

 استاندارد
 سطح معناداری tآماره 

 ST 29422/1 19121/1 61199/9 1119/1 چسبندگی انتظارات
 BI 19916/1- 12113/1 91911/9- 1111/1 مدیران غیرموظف

تعامل چسبندگی و  مدیران 
 غیرموظف

BIST 

 

13129/1- 14191/1 12111/2- 1446/1 

 tROA 94143/1 12611/1 26242/21 1111/1)-(1 های دوره قبلبازده دارایی
 LEV 12122/1- 11621/1 26191/4- 1111/1 اهرم

 SIZE 11166/1- 11231/1 32311/2- 1191/1 اندازه شرکت
 AGE 12241/1- 12123/1 21311/2- 2261/1 لگاریتم سن شرکت

های ثابت مشهود به دارایی
 فروش

PPES 11961/1 11212/1 62996/9 1119/1 

 NIS 12131/1 11492/1 61611/9 1119/1 سود خالص به فروش
 LOSS 13144/1- 11146/1 22211/22- 1111/1 زیان

 CPI 11122/1- 11113/1 91264/2- 2111/1 شاخص تورم
 F    2111/222 1111/1آماره 

 13334/2 آماره دوربین واتسون
 11921/1 ضریب تعیین

IND ر ثابت صنعت کنترل شده است.اث 
YEAR .اثر ثابت سال کنترل شده است 

 
را نشان  13334/2( آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب، مقدار 1باتوجه به نگاره )

باشد. درنتیجه مشکل خود دهد که به معنی عدم وجود همبستگی پیاپی در اجزاء اخالل میمی
استفاده گردید.  F. برای بررسی معنادار بودن کل مدل، از آماره شودهمبستگی سریالی مشاهده نمی

دهد که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.  ( نشان می211/222) Fسطح معناداری آماره 
درصد از تغییرات در متغیر  11توان ادعا نمود، حدود باتوجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

 . شودوسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میوابسته مدل )مدیریت سود(، ت
طه دهنده وجود رابضریب برآوردی متغیر مستقل تعاملی چسبندگی و مدیران غیرموظف نشان

است.  11/1معنادار میان چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود شرکت در سطح خطای 
(. 1446/1بدست آمده است ) 11/1 زیرا میزان احتمال برای ضریب این متغیر مستقل، کمتر از

توان گفت بین متغیر تعاملی چسبندگی و مدیران غیرموظف و مدیریت سود در سطح بنابراین، می
شود. تائید می پژوهشرابطه معناداری وجود دارد. با توجه به این شواهد، فرضیه دوم  31/1
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و معنادار است  مثبت 33/1های دوره قبل نیز در سطح همچنین متغیر بازده دارایی
(26242/21t=و ویژگی .)های ثابت مشهود به فروش و سود های شرکتی مانند نسبت دارایی

خالص به فروش نیز رابطه مثبت و معنادار با مدیریت سود دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه 
 د. باش( می2111( و چانگ و همکاران )2113دوم، مطابق با نتایج پژوهش داس و همکاران )

 و پیشنهادها گیرینتیجه -5

نوع انجام مدیریت سود است. در  رانیمد یمدل رفتار یابیارزهدف از انجام پژوهش حاضر، 
 نانآ یریپذانعطافو میزان  ندهیآ طیاز شرا نانمتفاوت آ یهاو برداشت ندهیبه آ رانینگرش مد

 تنها گذارانهیتا سرما شودیباعث م ی خود،هایریگمیتصمدر سرعت ِاعمال اطالعات جدید در 
 یفتارو ثبات ر رانیمد یرفتار یهایژگیتوجه به و نسود بدو ینیبشیبر اطالعات پ هیبا تک

 ژوهش،پ نیا یهدف کل جه،ی. درنتاتخاذ نمایندرا  یمناسب یگذارهیسرما یهامیتصم ند، نتواننآنا
ست. ستفاده از اقالم تعهدی ابین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با اارتباط  یبررس

ی مزبور نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین چسبندگی هاهیفرضنتایج حاصل از آزمون 
 های جین و همکارانانتظارات مدیران و مدیریت سود وجود داشته است. نتایج منطبق با یافته

 های حاکمیت شرکتیعنوان یکی از بدیل( بوده است. همچنین، درصد مدیران غیرموظف به2121)
کند. رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدی را تعدیل می

مدیره است که در تأترین سازوکار حاکمیت شرکتی، هیترین و مهماساسیمدیران غیرموظف 
 ده و موردش داختهیافته و نوظهور بسیار به آن پرادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه

ای مدیره در کاهش تعارضات نمایندگی، جایگاه ویژهتأهای مهم هیمسئولیت .توجه بوده است
که نتیجه آزمون فرضیه دوم . همچنانداده است مدیرهتأرا در ساختار حاکمیتی شرکت به هی

، میزان شود تا هنگام افزایش انتظارات مدیراننشان داد؛ وجود مدیران غیرموظف باعث می
رای افزایش تئوری نمایندگی باست. تئوری نمایندگی ها منطبق با مدیریت سود افزایش نیابد. یافته

اختیار  تحت بایدت مدیره یأکند که همدیره از مدیریت، از این ایده پشتیبانی میتأهی استقالل
ین اد توسط طلبانه مدیریت بایزیرا رفتارهای فرصتغیرموظف و غیراجرایی باشند. مدیران 
تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت کنترل و نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می مدیران

کت عملکرد شر تا باید توسط مدیریت انجام شود راهکارهای مناسبی که و قرارداده تأثیر تحت
 . دندهبهبود یابد را در اختیار وی قرار می

یشی چسبندگی انتظارات بر مدیریت سود؛ بکارگیری راهکار عملی برای تعدیل )کاهش( اثر افزا
مدیره است. بکارگیری این رویکرد در دو بُعد اختیاری و الزامی، مدیران غیرموظف در هیأت

تی اثر های آشود برای پژوهشنیازمند تدوین مقررات حاکمیت شرکتی مناسب است. پیشنهاد می
رابطه  عنوان متغیر تعدیلگر در تبیینن بههای شخصیتی مدیران مانند خودشیفتگی مدیراویژگی
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بین انتظارات مدیران و مدیریت سود در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به میزان توانمندی 
توان از متغیر تعدیلگر توانایی مدیریت برای شده، میمدیران برای نیل به اهداف از قبل تعیین

استفاده کرد. شایان ذکر است، در پژوهش  آزمون رابطه بین انتظارات مدیران و مدیریت سود
( استفاده 2114شده جونز )گیری مدیریت سود از اقالم تعهدی و مدل تعدیلحاضر برای اندازه

های تعهدی و یا واقعی ممکن است نتایج پژوهش حاضر شد که در صورت استفاده از سایر مدل
 تحت تأثیر قرار بگیرد. 
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