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Abstract
Objective: Understanding the importance of earnings management is essential for internal
and external users of financial statements. Some see this as a legal practice, while others see
it as illegal manipulation of profits. Iran is no exception to the damage and growth of this
economic phenomenon, so the first thing that crystallizes in the minds of some members of
society is the question: What are the factors affecting the earnings management and ways to
prevent or reduce earnings management? So The purpose of this study is to provide a
reductive model of earnings management according to the conditions of Iran.
Method: In this regard, the present study, using the qualitative method of multi-grounded
theory through semi-structured interviews with 14 experts in the Iranian accounting
profession in 1397-1398 which was selected by theoretical sampling method, the key points
raised by them were coded and formatted. Concepts and categories were categorized and
finally, succeeded in presenting a decreasing pattern of earnings management.
Finding: Based on the results of personality characteristics, business characteristics and
motivation of managers causal and effective conditions on profit management reduction
methods were identified. Also, the legal system, human resource management, the weakness
of the accounting system, specialized knowledge and cultural factors of the context, and
environmental factors were among the intervening conditions. Finally, the methods of profit
management reduction include 7 categories, auditing quality control, strengthening corporate
governance, updating the structure of laws and standards, strengthening and controlling the
financial reporting framework, strengthening training, disciplinary discussions and
classification monitoring and its consequences in the form of earnings management methods
were identified and presented. One of the achievements of this research and the proposed
model for reducing earnings management is that in this model, the concept of assembly time
management is introduced, which is another way to perform earnings management. Time
management of assemblies includes sub-categories such as assembly breathing, assembly
relocation, assembly assembly in the last days and playing with shareholders' dividends, for
later payment of dividends and using it elsewhere. Of course, It is possible that companies
have been created in Iran due to the specific conditions of Iran.
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Abstract

Conculosion: earnings management has a very important impact on the company, the
profession and the macroeconomic level. The role of financial statements is to provide a fair
and equitable view of the situation and performance of the business unit. In practice,
however, there may be opportunities to affect accounting information through the use of
various methods and techniques, resulting in financial statements losing their performance
and misrepresenting accounting information Manipulate profits. So, with the correct
application of strategies and contextual conditions, it can be said that negative earnings
management in companies can be reduced. Previous research has been done on modeling
earnings management with quantitative methods, and this is not ineffective in terms of both
knowledge and theoretical development in the field of earnings management. Therefore,
based on the findings of the present study, it can be stated that the model of the present study
is used to educate and increase public awareness, especially of students in related fields, and
more serious proceedings are taken in this regard.
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ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه دادهبنیاد چند وجهی
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رضوان حجازی

چکیده
هدف :درک اهمیت مدیریت سود برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی صورتهای مالی ضروری است .بنابراین ،پژوهش حاضر
به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران میپردازد.
روش :در این رابطه به کمک روش کیفی نظریه دادهبنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمهه سهاختار یاهتهه بها  ۴۱نفهر از خبرگهان حرههه
حسابداری ایران در سال  ۴931-۴931که به روش نمونهگیری نظری انتخاب شده ،نکات کلیدی مطرح شده توسط ایشهان کهد گهذاری و در
قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی و در نهایت موهق به ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود شد.

یاهتهها :بر اساس نتایج ویژگیهای شخصیتی ،کسب و کار و انگیزه مدیران ،شروط علی و اثرگذار بر روشهای کاهشی مدیریت
سود شناسایی شدند .نظام قانونی ،مدیریت منابع انسانی ،ضعف نظام حسابداری ،دانهش تخصصهی و عوامه هرهنگهی شهرایط
زمینهای ،و عوام محیطی جزء شرایط مداخلهگر قرار گرهتند .روشهای کاهشی مدیریت سود شهام  1مقولهه ،کنتهرل کیفیهت
حسابرسی ،تقویت حاکمیت شرکتی ،به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها ،تقویت و کنترل چارچوب گزارشگری مهالی ،و
تقویت آموزش ،بحثهای انظباطی و نظارت شناسایی و پیامدهای ناشی از آن در قالب روشهای مدیریت سود ارائه گردید کهه
مفهوم مدیریت زمان مجامع یکی از روش های انجام مدیریت سود و یکی از دستاوردهای پژوهش حاضر می باشد.
نتیجهگیری :مدیریت سود تأثیر مهمی بر شرکت ،حرهه و سطح کالن اقتصادی دارد .بنابراین ،با بکهارگیری صهحیح راهبردهها و
شرایط زمینهای مدیریت سود منفی در شرکتها کاهش می یابد.پیش از این تحقیقات از روشهای مقداری استفاده کرده بنهابراین،
این مورد هم از نظر دانشاهزایی و هم توسعه نظریهای موجود در حوزه مدیریت سود مؤثر است .بنابراین ،برای آموزش و اهزایش
آگاهی عموم بویژه دانشجویان رشتههای مرتبط می توان استفاده بسیاری نمود.

واژههای کلیدی :نظریه دادهبنیاد چندوجهی ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی ،روشهای کاهشی مدیریت سود.
نوع مقاله :پژوهشی.
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استناد :هرودی ،مریم؛ حجازی ،رضوان .)۴۱11( .ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده بنیاد چند وجهی.
مجله دانش حسابداری.39-۴۴۱ ،)۱(۴1 ،
مقدمه

هر شرکت اهداف مشخصی را در فعالیتهای تجاری خود تعیین میکند که سعی میکنند در طوو فعالیوت خوود بوه
آنها برسند .یکی از این اهداف کسب سود است .سود مهمترین مورد در صورتهای مالی است .صورتهای موالی نشوان
دهنده هسته اصلی اطالعاتی است که نه تنها نهادهای داخلی بلکه نهادهای خارجی هم از آن استفاده میکنند (اسوتراکوا،1
 .)2113سود خود متشکل از اقوال ندودی و تعهودی اسوت .اقوال تعهودی بوه دو دسوته اختیواری و غیراختیواری تفکیو
میشوند .اقال تعهدی اختیاری ،اقالمی هستند که مدیریت میتواند آنها را کنتر کند؛ به تأخیر بیاندازد ،حوفف کنود و
یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع نماید .اقال تعهدی غیراختیاری ،مدیریت نمیتوانود آنهوا را کنتور کنود .از آنجوا کوه
اقال تعهدی اختیاری ،در اختیار مدیریت و قابل اعما نظر توسط مودیریت هسوتند ،از ایون اقوال بوهعنووان شاخصوی در
کشف مدیریت سود استفاده میشود .همچنین در اغلب تحدیدات فرض بور ایون اسوت کوه سوود از طریو اقوال تعهودی
حسابداری مدیریت میشود .از این رو الگوهایی جهت مدیریت سود بور مبنوای اقوال تعهودی توسوعه داده شوده ،بوا ایون
وجود در تعدادی از مطالعات انجا شده توانایی این الگوها برای کشف مدیریت سود زیر سؤا رفتوه اسوت (مشوایخی و
همکاران.)1931 ،
تمایل مدیران به اعما مدیریت سود و سوء استفاده از آن و در نتیجه ارائه اطالعوات نادرسوت بوه سوهامداران آسویب
جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت و هزاران نفر از سهامداران را متضرر و از بازار سرمایه فراری خواهد کرد.
چرا که سوگیری در پویش بینوی سوود توسوط مودیریت بور رفتوار سورمایهگوفاری شورکت توأثیر منفوی دارد (رضوازاده و
همکاران .)1933 ،بنابراین ،در عمل ممکن است فرصتهوایی بورای تاثیرگوفاری بور اطالعوات حسوابداری بوا اسوتفاده از
روشها و تکنی

های مختلف وجود داشته باشد .کارشناسان در این حوزه نظرات متفاوتی در مورد پدیده مودیریتسوود

دارند .برخی این پدیده را ی

روش قانونی در حالی که برخی دیگر آن را دستکاری غیرقانونی سود میدانند (جنسن 2و

همکاران .)2112 ،اولین چیزی که در ذهن برخی از آحاد جامعوه متبلوور مویشوود ایون سوؤا اسوت عوامول اثرگوفار بور
مدیریتسود و راههای پیشگیری و یا کاهش مدیریتسود چیست؟ به همین دلیول بسویاری مطالعوات علموی و روشهوای
حرفهای و تکنی

های حرفهای توسعه یافته ،و مبتنی بر اندازهگیری و تشخیص مدیریت سود است .هر الگوو بوا توجوه بوه

توسعه بازار سرمایه ،شرایط اقتصادی و مالی و ریس

های احتمالی مالی در شرایط خاص کشور شکل میگیرد.

محیط حسابداری در ایران ،از جهات مختلفی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با مدداری تعودیل از
بابت قوانین و شرایط خاص کشور شکل گرفته است .و محیط کاری حسابداران ،تا حدود زیادی فضای سنتی خود را در
ایران حفظ کرده و نیازمند تالشهای بیشتری برای تطاب با کشورهای پیشورفته دنیوا اسوت .لوفا در مطالعوه حاضور توالش
میشود با توجه به اهمیت موضوع با استفاده از روشهای کیفی به بررسی مدیریت سوود پرداختوه شوود و از آنجوایی کوه
تمرکز بیشتر مطالعات انجا شده در این حوزه بر اساس روشهای کمی بوده است ،محد مصومم اسوت توا بوا اسوتفاده از
روش نظریه دادهبنیادچندوجهی الگوی مفهومی کاهشی مدیریت سود در ایوران را نشوان دهود .همچنوین شناسوایی سواز و
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کارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود و تضاد منافع موجود بین ذینفعان اثر بخش باشود بسویار حوائز اهمیوت اسوت.
لفا ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی موثرترین روشها و ساز و کارها در جهت پیشگیری و کاهش مدیریت سوود و
عوامل تأثیر گفار بر این روشها است .بنابراین ،با توجه به مطالب ذکر شده مساله اصلی پژوهش را میتوان به شور زیور
مطر نمود:
 روشهای پیشگیری و کنتر مدیریت سود و عوامل مؤثر بر آنها کدامند؟
بر همین اساس در ادامه به بررسی مبانی نظری و پژوهشهای گفشته مورتبط بوا مودیریتسوود پرداختوه ،سوس

روش

پژوهش ،نحوه جمعآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل آنها با روش نظریه دادهبنیاد چندوجهی تشریح میگردد.
مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
محرکهای مؤثر بر مدیریت سود

در ادبیات حسابداری تعاریف گوناگونی از مدیریت سود ارائه شده است .آ دیری ،مدیریت سود را به عنوان اختیار
مدیریت در اصو پفیرفته شده حسابداری بر گزارشگری موالی خوارجی بوسویله سواسوتفاده از برخوی قراردادهوا ،منطو
محدود سهامداران و عد تدارن اطالعاتی در بازار ،از طری برخی تصومیمات اقتصوادی ،ت ییور در حسوابداری ،یوا سوایر
روشهای پیچیده میداند (آ دیری211۲ ،9؛  .)۲انگیزههای متفاوتی وجود داردکوه مودیران را بوه سومت مودیریتسوود
سوق میدهد .به ندل ا دیری ، 211۲ ،در سطح قرارداد مانند جبرانخودمات (هیلوی13۲1 ،4؛ جنسون و موورفی2114 ،1؛
الک

و الک  )2113 ،1در سطح بازار سرمایه مانند بهبود قیموت سوها (لوو211۲ ،4؛ راموا کریشونان و تومواس133۲ ،۲؛

کوتاری2111 ،3؛ گلب و زاروین )2112 ،11و سطح بیرونی مانند اثر قوانین و رقبا (جونز1331 ،11؛ چوان1332 ،12؛ بگنلوی
و وات 2111 ،19؛ گلدمن و اسلزاک( .)2111 ،14آ دیری211۲ ،؛ .)4بنابراین ،میتووان بیوان داشوت مودیران واحودهای
تجاری به دالیل مختلف میکوشند از طری کواربرد روشهوای گونواگون حسوابداری سوود دوره را مودیریت کننود .توا
وضعیت مورد انتظار خود را از عملکرد بنگاه اقتصادی ارائه کنند .لفا ،بررسی محرکهای مؤثر بور مودیریت سوود در دو
دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .در ادامه برخی از این عوامل که در تحدیدات مختلوف بیوان
شده و سبب کاهش مدیریتسود میشود خواهیم پرداخت.
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

به ندل از ا دیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی میتواند داخلی و خارجی باشد و عمدتاً به عنووان روشهوای موؤثر
در کاهش مدیریت سود بیان شده است .تعدادی از مطالعات نشان دادهاند که ی

محیط انضوباطی سوختگیرانه مویتوانود

اثر کاهشی بر فعالیتهای مدیریت سود شرکت داشته باشد .به ندل از ا دیری مدیریت سود در شورکتهوایی کوه سوهم
بیشتری از مالکیت سرمایه گفاران نهادی دارند کمتر است (آ دیری .)2121 ،بنابراین ،با توجه بوه اهمیوت حفوظ اعتمواد
سهامداران و همچنین حفظ سالمت اقتصادی کشور حاکمیت شرکتی در پی دستیابی به شیوههایی است که بور اسواس آن
تأمین کنندگان مالی اطمینان بیابند که از سورمایه گوفاریهوای خوود در شورکت بوازده مناسوبی را بوه دسوت مویآورنود.
حاکمیتشرکتی با مکانیز های برون سازمانی که شامل قوانین و مدررات است و همچنین مکانیز های درون سازمانی که
اکثراً اختیاری است میتواند به اعما مدیریت خوب ،کاهش عد تدارن اطالعاتی کاهش هزینوه نماینودگی و در نهایوت
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کاهش مدیریت سود کم

کند .چرا که حاکمیت شرکتی مطلوب در بهبود کارایی و رشد اقتصوادی و افوزایش اعتمواد

سرمایه گفاران ندش مهمی را ایفا مینماید .بنابراین ،سازو کارهای درونی چوون کمیتوه حسابرسوی اثور مثبتوی بور کنتور
مدیریت سود دارد .در واقع استدال اعضای کمیته حسابرسی ،ویژگیهایی مانند تخصص مالی شیوههوای مودیریت سوود
را کاهش میدهد .همچنین کیفیت حسابرسی داخلی یکی دیگر از عاملهایی است که مدیریت سود را کواهش مویدهود
(الفدائیل و جارایا.)2121 ،11
افشا و مدیریت سود

شفافیت و افشا از اجزای اساسی سیستم راهبری شرکتی شناخته شودهانود کوه اطالعوات بهتوری را در خصووص نحووه
اداره شرکت برای ذینفعان فراهم میکنند .بنابراین ،شورکتهوایی کوه الزاموات یوا معیارهوای شوفافیت و افشوا را رعایوت
میکنند از میزان سطح کلی مدیریت سود آنها کاسته میشود (خدامیپور و همکاران.)1932 ،
حسابرسان و مدیریت سود

تضاد منافع و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی ،تداضا برای حسابرسی در گزارشگری موالی را الزاموی مویسوازد .ارزش
افزوده حسابرسی ،در دو بعد کنترلی و بعد اعتباربخشی است .انگیزه حسابرسان تعیین کننده توانایی آنها در استدال است
به گونهای که برای ندش کنتر کنندگی مدیریت سود ضروری اسوت .بوه گونوهای کوه آ دیوری بیوان نموود حسابرسوان
خارجی ندش مهمی در کاهش فعالیتهای مدیریت سود دارند (آ دیری.)2121 ،
مدیریت سود و استانداردهای بین المللی

رشد تجارت بینالمللی و جریانهای سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینوده طوی دو دهوه گفشوته ،منجور بوه تمایول بوه
هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است .استانداردهای مفکور بوا افوزایش قابلیوت مدایسوه و
کیفیت اطالعات مالی موجب شفافیت اطالعاتی میشوود (واحودی و جهانشواد1933 ،؛ .)33بررسوی توأثیر اسوتانداردهای
گزارشگری بین المللی بر مدیریت سود شورکتهوا توسوط اسوتیوان و همکواران  )2113( 11نشوان داد کوه مودیریت سوود
تعهدی پ

از تصویب IFRSکاهش مییابد .الز به ذکر است به اعتداد برخوی از صواحبنظران نظیور دیچوو14و همکواران

( ،)2112الگوهای موجود برای اندازهگیری اقال تعهدی غیرعوادی از کوارایی مناسوبی برخووردار نیسوتند .اخوتالف نظور
بسیاری در حوزه مدیریت سود با بکارگیری الگوهای کمی وجود دارد و هنوز محددان و نویسندگان به اجمواعی بور سور
آن نرسیدهاند که این خود میتواند حاکی از محدودیتها و ندصهای الگوهای کمی موجود در این مطالعوات باشود کوه
میتواند عاملی در جهت ضرورت بررسی مدیریت سود مبتنی بر روش کیفی به منظور رفع محدودیتهای فوق باشد.
پیشینه پژوهش

پژوهشهای کمی بسیار و متعددی در زمینه مدیریت سود در ایران انجا شده است .صرفاً ی
توسط حسنزاده و مشایخی ( )1933به تبیین الگوی مفهومی ،چرایی و چگونگی مدیریت سود بان
تحریف گزارشگری مالی و آریستوکراسی پولی پیامد مودیریت سوود بانو

تحدی کیفی در ایران
هوا پرداختوه اسوت و

هوا معرفوی کورده اسوت .بوداغی و بوزاززاده

( )19۲4افشا بیشتر و کاملتر اطالعات را به عنوان راهکاری جهت کاهش مدیریت سود مورد توجه قورار دادنود .هور چوه
مکانیز های نظارتی کوه در تصومیمات گزارشوگری مودیران بوه طوور مسوتدیم دخالوت دارد بیشوتر باشود مودیریت سوود
فرصتطلبانه کمتر و عد تدارن اطالعاتی هم کمتر اسوت  .راهبوری خووب سوبب افشوای بوه موقوع اطالعوات مویگوردد،
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بنابراین ،انتظار است که هر چه نظارت شدیدتر و ارائه اطالعات شوفافتور و بیشوتر باشود عود تدوارن اطالعواتی کمتور و
امکان مدیریت سود فرصت طلبانه هم کمتر میشود (کردستانی و رحیم خانلی .)1934 ،همچنین وجود کمیته حسابرسوی
کارآمد به عنوان ناظر درون سازمانی میتواند قودرت مودیریت بورای دسوتکاری صوورتهوای موالی را محودود و رفتوار
فرصت طلبانه وی را برای استفاده از جریان ندد آزاد جهت مدیریت سود از طری اتخاذ تصمیمهای عملیاتی کنتر نماید
(نوبخت و نوبخت .)1411 ،قابلیت مدایسه سیستم حسوابداری (اخگوروداوودی)193۲ ،؛ و بوه ندول از پوراحمودی و اموان
الهی )1411( ،استحکا مدیریتسود ؛ افشای اطالعات مالی و مدیریت ریس

سازمانی را بوه عنووان عوواملی کوه سوبب

کاهش و کنتر مدیریتسود میشود معرفی کردند
مانزالی و ریگاسیرا )2119(1۲نظارت دقی تر دولت و اجرای مدوررات حاکمیوت شورکتی؛ رویوز )2111(13چوارچوب
قانونی کشور و کوهن و همکواران ،)211۲( 21قوانون ساربانزآکسولی را اقودامات اصوالحی مودیریت سوود بیوان کردنود.
مونتنگرو )2114(21بیان نمود ،دینداری همراه با سایر روشهای نظارت بیرونی میتواند مکانیزیمی برای کاهش رویوههوای
حسابداری متهورانه باشود .زاالتوا و همکواران )2113( 22بوه بررسوی رابطوه تخصوص موالی کمیتوه حسابرسوی ،جنسویت و
مدیریت سود پرداختند  .نتایج حاکی از این اسوت کوه نسوبت وجوود کارشناسوان موالی در کمیتوه حسابرسوی و جنسویت،
مدیریت سود را کاهش میدهد .همچنین شواهد نشان داد که نسبت کارشناسان زن مالی در کمیته حسابرسی به طور قابل
توجهی باعث کاهش مدیریت سود میشود .شبیب و همکاران ،)2121( 29در پژوهشی بیان داشتند کوه برخوی از مکوانیز
های حاکمیت شرکتی میتواند در کل مدیریت سود را کاهش دهد .همچنین الفدائیل و جارایا )2121( ،قووانین حمایوت
از سرمایه گفار ،استدال کمیته حسابرسی و تخصص مالی را به عنوان عوامل کاهنده مدیریت سود بیان نمودند
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی است کوه از روش نظریوه پوردازی دادهبنیواد مبتنوی بور رویکورد چنودوجهی
گلدکو وکرونهلم )2111( 24جهت ارائه الگویکاهشی مدیریت سود استفاده شده است .در این رویکرد عالوه بر توجوه
به پیشینه پژوهش و رویکرد استدرایی به کم

رویکرد قیاسی و بهبود استفاده سیستماتی

از نظریوههوای قبلوی ،از سوایر

منابع در این زمینه استفاده میشود .در نتیجه آنها عالوه بر تجزیهوتحلیل تجربوی مرسوو  ،دو تجزیوهوتحلیول دیگور شوامل
صحهگفاری نظری و صحهگفاری داخلی را به صورت جداگانه به فرایند نظریهدادهبنیاد اضافه نمودند و به غنای پژوهش
به نظر محددان پژوهش اضافه نمودند .بنابراین ،با توجه به اینکه در کشورمان تحدیدی مبتنی بور روش کیفوی بورای تودوین
الگوی مدیریت سود انجا نشده ،لفا ،پژوهش حاضر به منظور دستیابی به الگوی کاهشی مناسب مدیریت سود با رهیافتی
کیفی از روش نظریه پردازی داده بنیاد چندوجهی (مالتیگراندد) استفاده میکند .عالوه بر این شرایط محیطوی ،قووانین و
سازوکارهای نظارتی و  ...در ایران دارای ویژگیهای خاص خوود اسوت ،لوفا ،اسوتفاده از روش فووق ضورورت بیشوتری
مییابد .مراحل فرآیند توسعه نظریه دادهبنیاد چند وجهی به شر زیر است( :گلدکو و کرونهلم)2111 ،
.1

اولین مرحله بازتاب حوزههای مورد عالقه پژوهش و تجدید نظر

.2

دومین مرحله خل نظریه است که در برگیرنده چهارگا است:
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گا او  :کدگفاری استدرایی– معاد کدگفاری باز است( .برای کشف مولفههای توضیح دهنوده کواهش مودیریت
سود استفاده شده است).
گوا دو  :پواالیش مفواهیم از طریو  ،جودو راهنموای ارتبووا شورطی اسوکات و هوواو  )211۲( 21اسوت .گوا سووو
کدگفاری الگویی -معاد کدگفاری محوری (تعیین مدوله اصلی و روابط بین مؤلفههوای کشوف شوده) اسوت .در گوا
سو پارادیم سه وجهی اشتراوس و کوربین )133۲( 21شامل شرایط ،عمل و عک العمل و پیامد است .در ویرایش 1331
اشتراوس و کوربین از الگوی پیچیدهتری شامل مفاهیم علی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخله گور ،راهکوار و پیامود اسوتفاده
کردند که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .گا چهار  :تلخویص نظریوه– معواد کدگوفاری انتخوابی و
تشکیل ی
.9

یا چند هسته مرکزی است (طراحی الگوی پارادایم مدیریت سود با بیان منط روابط کشف شده).
مرحله سو  ،شفاف سازی مبتنی بر دادهها که شامل تطاب نظری ،تأیید اعتبار دادههای تجربی به صورت شوفاف

و ارزیابی انسجا نظری است.
بنابراین ،با توجه به هدف پوژوهش ،دادههوا از طریو مصواحبه نیموه سواختاریافته و بوا رویکورد اکتشوافی جموعآوری
گردید .جامعهآماری ،شامل خبرگان حرفه حسابداری ،اساتید حسابداری دانشگاه و شواغلین اعضوای جامعوه حسوابداران
رسمی ایران ،مدیران مالی شرکتهای پفیرفته شوده در بوورس کوه دارای تخصوص حسوابداری هسوتند ،اسوت .در طوی
فرآیند تحلیل و آزمودن نظریه فرایندی که تحت عنوان نمونهگیری نظری خوانده میشود بهکار میرود .این روش نمونه
گیری بر مفاهیم استخراج شده از دادهها استوار است .در روش نظریهپردازی زمینهبنیان گردآوری دادهها تا زموانی اداموه
مییابدکه عناصر اساسی مطالعه به حد اشباع نظری برسند .یعنی تا زمانی که افراد نمونه چیزی به دادههوا اضوافه نکننود یوا
آنچه مطر میکنند در تضاد با دانستههای گردآوری شده نباشد و نمونهها از آن پ
 .)19۲1لینکن وگوبا بیان میکنند در ی

مشابه به نظور مویرسوند (حریوری،

مطالعه که با دقت هدایت شده و جریان جمع آوری و تحلیل دادهها همزمان و

به صورت چرخشی و رفت و برگشت باشد میتوان با حدود  12شرکت کننده به اشباع رسید و احتماالً این تعوداد بیشوتر
از  21نخواهد رسید و حدوداً تعداد ( )11±11نفر برای انجا مصاحبه کافی باشد (حریری .)19۲1 ،در این راستا بوا توجوه
به هدف پژوهش از روش نمونهگیریگلولهبرفی ،بدون محدودیت در شهر یوا اسوتان اسوتفاده شوده اسوت .نمونوه گیوری
گلوله برفی یعنی انتخاب شرکتکنندگانی که به نحوی با یکدیگر پیوند دارند و پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعوه
راهنمایی میکنند (حریری .)19۲1 ،به بیان دیگر در مصاحبه ابتودا تعودادی از اشوخاص صواحبنظر و دارای تحصویالت و
تجربه کافی مرتبط با موضوع انتخاب شدند و در پایان مصاحبه از آنها درخواست شد تا سایر افراد مطلوع و صواحبنظر در
خصوص موضوع تحدی را معرفی نمایند .با توجه به توضیحات فوق بوه منظوو ر غنوای تحدیو توالش شود توا مصواحبه بوا
افرادی که شخصاً موضوع تحدی را تجربه کردهاند و از دانش و تجربه بواالیی در ایون زمینوه برخووردار هسوتند صوورت
گیرد .بنابراین ،با توجه به توضیحات ذکر شده ،طی انجا  14مصاحبه با افراد ذکر شده دادهها به اشباع رسیده و نیازی بوه
انجا مصاحبههای جدید نبوده است .میانگین مدت زمان مصاحبهها ی
که با آنها مصاحبه انجا شده ،ارائه گردیده است.

ساعت است .در جدو  2ویژگیهای خبرگانی
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان

سطح تحصیالت

سمت /موقعیت ش لی

تعداد

مدیر مالی

3

1

عضو هیئت علمی

9

-

-

حسابرس

1

-

-

-

تحلیلگر مالی

1

1

-

-

سابده کار

کارشناسی

ارشد

دانشجو دکتری

دکترا

11-1

11-11

91-21

بیش از 91

4

4

-

1

1

1

1

-

9

-

1

1

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

سؤال تحقیق

با توجه به هدف پژوهش سوا های تحدی به شر زیر است.
 روشهای پیشگیری و کاهشی مدیریت سود و عوامل مؤثر بر آنها کدامند.
 چه الگویی این روابط را تبیین میکند.
تجزیه و تحلیل دادهها

در این بخش مراحل سهگانه نظریه دادهبنیاد چندوجهی تشریح میگردد .اولین مرحله بازتاب حوزههای موورد عالقوه
پژوهش است .در طی فرآیند توسعه نظریه ،ضروری است به طور مستمر به حوزههای مورد عالقه پژوهش شوامل اهوداف
پژوهش ،سؤاالت مراجعه شود تا جهتگیوریتجربوی و نظوری پوژوهش در مسویر صوحیح هودایت شوود .بنوابراین ،طبو
اظهارات گلدکو وکرونهلم ( ،)2111فرآیند پژوهش با ایده اولیه درباره دامنه و جنبوههوای پوژوهش بوه صوورت تجربوی
آغاز میشود و این سؤاالت و اهداف به تدریج به موازات کارهای تجربی و نظری توسعه مییابند و یا ممکن است ت ییور
یابد تا به تکامل برسد .در این پژوهش با پرداختن به بحوث مبوانی نظوری و پیشوینه پوژوهش و تجدیودنظر در طبدوه بنودی
مصاحبههای قبلی براساس مصاحبههای جدید در صورت لزو  ،عمالً این مرحله از نظریه دادهبنیاد چندوجهی توأمین شوده
است.
خل نظریه :دومین مرحله در نظریه دادهبنیاد چند وجهی است.
گردآوری دادهها همراه با تحلیل تا جایی پیش میرود که به مرحله اشوباع برسویم .در ابتودا هور مصواحبه تایوش شوده
سس

در نر افزار مک کیودا  1۲وارد ،و شروع به کدگفاری شده است .گا او در خل نظریوه کدگوفاری اسوتدرایی

است که هم در فرآیند کار و هم نگرش به دادهها معاد با کدگفاری باز در نظریوه دادهبنیواد اسوت .در ایون گوا مفهوو
پردازی از دادهها اولین قد تجزیه و تحلیل است .در این مرحله  14۲مفهو شناسایی شد .به این منظور دادههای مصواحبه
به دقت به صورت جمله به جمله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پیا اصولی و مفهوو کلیودی مسوتتر در هور عبوارت
استخراج گردید .کدهای اولیه پ

از هر مصاحبه پاالیش شده و با توجه به سونخیت و تجوان

شده ،تحت مفهومی کالنتر قرار گرفته و این فرآیند ،بارها و بارها تکرار شده تا پ
به مفاهیم و مفاهیم نیز هر ی

بر اساس فرآیند تجان

بوا سوایر کودهای کشوف

از پاالیشهای مکرر کودهای اولیوه

مفهومی ،در قالب مفاهیم گستردهتر به عنوان مدوله سوازمان دهوی

شوند .به عنوان مثا ندل قو های یکی از مصاحبه شوندگان به شر زیر است:
بخش عمده اقتصاد ما االن دست بورسیها نیست و دست شبه دولتیهاست یعنی بخش عمده بنگاههای موا هنووز زیور
نظر شرکتهای بورسی اداره نمیشوند مثالً وقتی شما کل اقتصاد را جمع بزنید میبینید مثالً شاید ی

دهوم کول اقتصواد

 /۴11ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه دادهبنیاد چند وجهی

دست شرکتهای بورسی نیست{عد اداره بنگاهها توسط شرکتهای بورسی} .عمالً فرض بفرمائیود بوا جابوه جوا شودن
ی

سری اعداد توی صورتهای مالی شرکتهای بورسی واقعاً اقتصواد موا هویت ت ییوری نمویکنود چوون بخوش عموده

اقتصاد هنوز وابسته به درآمدهای نفتی است {وابسته بودن اقتصاد به درآمد نفتی ،اقتصاد دولتی} به خاطر همین مون فکور
میکنم که نظا حسابداری کشور ما هوم یو

نظوا االن تدریبواً ضوعیف و ناکارآمود است{ضوعف و ناکارآمودی نظوا

حسابداری و اقتصادی کشور} .این ناکارآمدی از نظر فرهنگی اثر خودش رو در شرکتهای بورسی گفاشته یعنوی یو
حسابدار که توی شرکت بورسی کار میکند این ذهنیت را دارد که حاال کاری که میکنه خیلی به اون شکل کارآمودی
یا اصطالحاً اثر بخشی یا حتی محتووای اطالعواتی خیلوی زیوادی ممکنوه نداشوته باشوه {سوطح فرهنوگ کارحسوابداران}
بنابراین ،من نظر این خود به خود دقت صورتهای مالی و دقت ارقا صورتهای مالی رو کم میکنه.
سس

به منظور تشکیل مدولهها هر ی

از این مفاهیم با یکدیگر مدایسه شد توا شوباهتهوا و تفواوتهایشوان مشوخص

شود .به عنوان مثا  ،با مدایسه مفاهیم مختلف ،محد به این نتیجه رسید که مفاهیم عود اداره بنگواه توسوط شورکتهوای
بورسی ،وابسته بودن اقتصاد به درآمد نفتی ،اقتصاد دولتی کوه در مصواحبههوای مختلوف مطور شودهانود اشواره بوه یو
موضوع دارند که پ

از انجا مدایسههای مداو و در مفهو پوردازی در سوطح بواالتر از انتوزاع محدو برچسوب محویط

اقتصادی را به آن اختصاص داد .این مفهو در سطح باالتری از مفاهیم فوقالفکر بوده ،مفاهیم قبلی را پوشوش مویدهود.
به همین ترتیب مدولههای مختلف و متعددی در رابطه با مدیریت سود شناسایی و استخراج شده است.
گا دو اصال (پاالیش) مفاهیم است .از این گا تفاوت این روش با گرانودد تئووری نشوان داده مویشوود .اصوال
مفاهیم به معنای تالش مستمر در راستای شفافسازی مفاهیم استفاده شده است .مفاهیم میتواند در طی مراحول مختلوف
نظریه دادهبنیاد چندوجهی تکامل یابند .اصال مفاهیم از طری طر سؤاالت مختلف بوا در نظور گورفتن مدولوههوا انجوا
میشود .بنابراین ،به منظور ساماندهی کدها و گروهبندی های اولیوه مصواحبه اقودا بوه اصوال مفواهیم از طریو جودو
راهنمای شرطی اسکات و هاو ( )211۲شده است .که نتایج آن در جدو  2نشان داده شوده اسوت .همانطورکوه در ایون
جدو مالحظه میکنید شش گروه اصلی به همراه اجزای شش گانه آن شامل (چه چیزی ،کجا ،چه زمانی ،چرا،چگونه،
پیامد) استخراج گردیده است .به کم

این جدو در جدو  9کدگفاری الگویی بر اساس الگوی اشتراوس و کووربین

( )1331طبده بندی شدند .گا سو که کدگفاری محوری است .فرآیند اختصاص کد به مفاهیم موجود در راه از حالت
کامالً باز خارج میشود و شکل گزیوده بوه خوود مویگیورد .کدگوفاری محووری دوبواره مدولوههوای قبلوی را بوا روشوی
مفهومیتر در کنار هم قرار میدهد و ارتبوا درونوی بوین ایون مفواهیم ایجواد مویکنود (تشودیدی و سساسوی .)1934 ،در
پژوهش حاضر با انجا کدگفاری محوری بین مدولهها پیوند برقرار گردید و شرایط علی ،مداخلهگور ،شورایط زمینوهای،
راهبردها و پیامدها شناسایی گردید.
گا چهار تلخیص نظری معاد کدگفاری انتخابی است که عبارت است از روند انتخاب مدوله اصلی به طوور مونظم
و ارتبا دادن آن با سایر مدولهها و اعتبار بخشیدن به روابط مدوله محوری ،که اصلیترین چوالش پویش روی شورکتهوا
در ایران است .درگیر شدن با مسأله مدیریت سود خالی از مخاطره نیست .مدیریت سود مثل ی

کار میماند اگر با دیود

مثبت به آن نگاه کنی مثبت است ،و اگر با دید منفی به آن نگاه کنی ،کشتن است .بنابراین ،بور اسواس الگووی بوه وجوود
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آمده پژوهش و طب تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان ،این مدوله ناظر به مسیری اسوت کوه مودیران و سوهامداران و افکوار
عمومی تواف کنند که راهکارهایی در جهت کاهش آن اجرا کنند و به گونهای عمل شود که منوافع سوهامدار و شورکت
هر دو در نظر گرفته شود .بنابراین ،در این راستا هسته مرکزی «مدیریت سود» است .در نهایت در نمودار  1نظریه تلخیص
شده الگوی کاهشی مدیریت سود ارائه گردید .در بخش بعدی پژوهش به بررسی یافتههای پوژوهش در الگووی کاهشوی
مدیریت سود مبتنی بر نظریه دادهبنیاد چندوجهی خواهیم پرداخت.
جدول .2راهنمای ارتباط شرطی پژوهش

consequence

بهبود کیفیت کار

( Howچطور)
راهکار ت ییر
شرایط فعلی حرفه

( Whyچرا)

( Whenچه موقع)

( Whereکجا)

دالیل شرایط فعلی

درحا حاضر

ایران

( Whatچه چیزی)

گروه بندی

شرایط محیطی
اقتصادی بازار کارو

شرایط محیطی

مدیریت سودچیست
ویژگیهای شخصیتی

افزایش منافع

راهکارافزایش

شرکت

دانشتخصصی

دلیل عد فرهنگ

هنگا ارائه خدمت -
اجرای کار

مدیران از انجا
مدیریت سود را

ایران

چگونه ارزیابی

ویژگیهای
شخصیتی

میکنید
وضعیت کل شرکت
کاهش ریس

-

تدویت

بهبودکیفیت کار

حاکمیتشرکتی

بهبود کیفیت و

تدویت چارچوب

اعتبار گزارشگری

گزارشگری مالی

نظارت

هنگا اجرای کار

ایران

نظا حسابداری

هنگا اجرای کار

ایران

در انجا مدیریت سود

ویژگیهای کسب و

چگونه ارزیابی

کار

میکنید

ایجاد انواع
مختلف مدیریت
سود

راهکار به روز
کردن ساختار
قوانین و
استانداردها

ابزارهای مدیریت سود
در ایران را چگونه
ارزیابی میکنید
دالیل شخصی-
دالیل منافع

هنگا ارائه خدمات-
اجرای کار

شرکت

ابزارهای مدیریت
سود

انگیزه مدیران از
ایران

مدیریت سود راچگونه

انگیزهمدیران

ارزیابی میکنید
ضوابط و ابزارهای

بر کل ساختار حرفه

نیاز به اصالحات

نظارت و عوامل

اثر میگفارد

کالن دارد

انظباطی

فعلی ارزیابی کنتر
هنگا اجرای کار

ایران

مدیریت سود را
چگونه ارزیابی
میکنید

جدول  .3کدگذاری محوری

نوع مدوله

مدوله اصلی

شرایط علی

عوامل شخصیتی ،ویژگیهای کسب وکار ،انگیزه مدیران

شرایط مداخله گر

عوامل محیطی

شرایط زمینهای

نظا قانونی ،مدیریت منابع انسانی ،ضعف نظا حسابداری ،دانش تخصصی ،عوامل فرهنگی

محدودیت مدیریت
سود
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بحثهای انظباطی ،نظارت ،کنتر کیفیت حسابداری ،تدویت حاکمیت شرکتی ،به روز کردن ساختار قوانین و

راهکارها

استانداردها ،تدویت و کنتر کیفیت چارچوب گزارشگری مالی ،تدویت آموزش
روشهای مدیریت سود :مدیریت زمان مجامع ،مدیریت ارائه اطالعات ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی

پیامد

شرایط علی
 .1شخصیتی عوامل
 .2ویژگیهای کسب و کار
 .9انگیزه مدیران
بستر و زمینه
شرایط مداخله گر

 -1نظا قانونی

مدوله هسته
مدیریت سود

 -2مدیریت منابع انسانی

-1عوامل محیطی

 -9ضعف نظا حسابداری

 شرایط موجود در جامعه
حرفهای

 -4دانش تخصصی
 -1عوامل فرهنگی
راهبردهای کنش
 -1کنتر کیفیت حسابرسی
 -2تدویت حاکمیت شرکتی
 -9به روز کردن ساختارقوانین و
استانداردها
 -4تدویت و کنتر کیفیت چارچوب
گزارشگری مالی
 -1تدویت آموزش
 -1بحثهای انظباطی
پیامدها
روشهای مدیریت سود:

مدیریت زمان مجامع ،مدیریت ارائه اطالعات ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی
نمودار .1الگوی کاهشی مدیریت سود

یافتههای پژوهش

بر اساس تحلیل دادهها ،شرایط علی ،شرایطزمینه ای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردهوا و پیامودها بوه شور زیور شناسوایی
شدند:
شرایط علی

شرایطی است که مدوله اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند و به وقوع یاگسترش پدیده مورد نظر میانجامود .طبو نظور
خبرگان عوامل شخصیتی ،ویژگیهای کسب و کار و انگیزه مدیران مدولههای اصلی در شورایط علوی اسوت .روانشناسوی
شخصیت ادبیات گستردهای در خصوص اثر ویژگیهای شخصیتی بر قضاوت و تصمیم گیری افراد به خصووص مودیران
ارائه کرده است (ستایش وکریمیپور .)1933 ،عالوه بر این ،ویژگیهای شرکت مربو بوه قراردادهوای بوین سوهامداران
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ممکن است بر رفتار مدیریت اثرگفار باشد (آ دیری .)211۲ ،مهمترین موضوع مطر شده در خصوص شورایط علوی،
انگیزه مدیران است همچنین در تحدیدات پیشین انگیزه مدیران ،به عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت سوود موورد تاکیود قورار
گرفته است (رونن و یاری )211۲ 24که در پژوهش حاضر نیز عوامل فوق مورد تأیید خبرگان قرار گرفت .به طور کلی بوا
توجه به ادبیات تحدی دو دیدگاه در خصوص انگیزه مدیریت وجود دارد یکی دیدگاه مثبوت و دیگوری دیودگاه منفوی.
بدین منظور در پژوهش حاضر انگیزه مدیران به سه گروه انگیزه سفید ،سیاه و خاکستری بوه هموراه پیامودهای آن تدسویم
بندی شده است .انگیزه سفید در برگیرنده انگیزههای سازمانی است که سبب افزایش منافع شرکت مویشوود و پیامودهای
ناشی از آن مثبت شامل افزایش شفافیت اطالعاتی ،در راستای مثبوتکوردن کسوب و کوار ،مودیریت اطالعوات ،افوزایش
ارزش سها  ،انتدا اطالعات بین استفادهکنندگان داخلی و خارجی است که خود سبب کواهش مودیریت سوود منفوی در
شرکت میشود .دومین گروه انگیزه سیاه است که در برگیرنده انگیزههای فردی است .بنوابراین ،پیامودهای منوتج از ایون
نوع انگیزه منفی و شامل عد اعتماد بازار سرمایه ،بحران صنعت ،جهت سورمایهگوفاری بوه سومت غیرواقعوی ،ارائوه پیوا
غیرواقعی به سهامدار ،محدودیت برای شرکت و مودیر آتوی ،زیور سوؤا بوردن کیفیوت ،متضورر شودن سوهامدار اقلیوت،
عد تدارناطالعاتی،کاهشکیفیت اطالعات است و سومین گروه انگیزههای خاکستری ،دربرگیرنده انگیوزههوای بیرونوی
است که پیامدهای آنها میتواند هم مثبت شامل افزایش منافع شرکت ،حفظ نددینگی در شرکت و هم منفی شوامل ارائوه
پیا غیرواقعی به سهامدار ،بحران در اقتصاد ،کاهشکیفیت اطالعات ،و عد تدارناطالعاتی باشد.
راهبردهای کاهش مدیریتسود و شرایط مداخلهگر :پ

از بررسی شرایط علی موؤثر بور کواهش مودیریت سوود از

منظر خبرگان حوزه حسابداری ،توجه به راهبردها و کنش و واکنشهایی که برای اداره و کنتر و کاهش مدیریت سوود
انجا میشود امری ضروری است .بنابراین ،با توجه به نظر خبرگان هفت راهبرد شامل :کنتر کیفیت حسابرسی ،تدویوت
حاکمیتشرکتی ،به روز کردن ساختار قووانین و اسوتانداردها ،تدویوت و کنتور کیفیوت چوارچوبگزارشوگری موالی ،و
تدویت آموزش ،بحثهای انظباطی و نظارت منجر به کاهش مدیریت سود میگردد .در بحث نظارت طب نظور خبرگوان
نبود یا عد شفافیت در سیستم نظارتی باعث افزایش مدیریت سود میشود ،بنابراین ،تدویت در بخش نظارت با توجوه بوه
اینکه بخش عمده شرکتهایی که در ایران فعالیت میکنند به شکلی با دولت ارتبا دارنود نیواز اسوت .بنوابراین ،تدویوت
قوای نظارتی برون سازمانی میتواند سبب کاهش مودیریتسوود شوود .عوالوه بور ایون ،از منظور خبرگوان در بحوثهوای
انظباطی ،تشوی و تنبیه مناسب به عبارتی در کنار نظا تنبیهی مناسب وجود نظا تشویدی مناسب در قانونگرا شدن افوراد
جامعه مؤثر است .همچنین آگاهی از مخدوش شدن اعتبار مدیر عامل ،مخدوش شدن اعتبار شرکت ،دریافت پوئن منفوی
و تنبیهات بازار از عوامل محدود کننده مدیریت سود و عوامل بازدارنده قانون گریزی در پژوهش حاضر است.
یکی دیگر از مدولههای شناسایی شده راهکارهای کاهش مدیریت سود طب نظر خبرگان ،کنتر کیفیوت حسابرسوی
است .نظا حسابرسی ندش مهمی در کاهش مدیریت سود ایجواد مویکنود ،رسویدگیهوای حسوابرس ،حسابرسوی قووی،
گزارش حسابرسی ،سنجش کیفیت حسابرسی ،حسابرسی مستمر ،تدسیم بنودی نظوا حسابرسوی بوه سوه سوطح کوچو

،

متوسط و بزرگ از راهکارهای بازدارنوده و کاهشوی در مودیریت سوود محسووب مویشوود .همچنوین تدویوت حاکمیوت
شرکتی شامل مفاهیم پیش رفتن به سمت تشکیل کمیته حسابرسی داخلی ،مکانیز های نظارتی شفافیت نظا مالی ،مسوتدل

 /۴1۱ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه دادهبنیاد چند وجهی

بودن کمیته حسابرسی ،ساختار سازمانی مدون ،دسترسی به اطالعات نهانی به عنوان عامول ضود مودیریتسوود طبو نظور
خبرگان معرفی شده است .عالوه بر این به روز کردن ساختار قوانین و استانداردها شامل دو ریز مدوله شفافیت نظا موالی
و کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی است .مدوله شفافیت نظا مالی شامل اصال قانون تجارت ،ت ییر سواختار
حدوقی حاکم بر قانون ،اصال بدنه دولت ،تعریف جایگاه پولشویی شرکت ،اصوال گوزارش بوازرس قوانونی ،شوفافیت
مالیاتی ،همخوانی فرآیند مالیاتی با حسابداری مالیاتی است .کیفیت استانداردهای حسوابداری و حسابرسوی شوامل توالش
در جهت رعایت استانداردهای جهانی ،به روز رسانی اسوتانداردها ،اولویوت اسوتانداردهای حسوابداری نسوبت بوه قووانین
است .چنانکه کوهن و همکاران ،در تحدیدی در خصوص مدیریتسود بعد از قانون ساربنزآکسلی به ایون نتیجوه رسویدند
که میزان مدیریت سود بعد از اعما این قانون کاهش یافته است (کوهن و همکاران.)211۲ ،
یکی دیگر از راهکارهای کاهش مدیریت سوود تدویوت و کنتور کیفیوت چوارچوب گزارشوگری موالی اسوت و در
برگیرنده مفاهیم شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی ،بودجه بندی بر مبنای واقعیتها ،ارائوه سیسوتم اطالعواتی یکسارچوه،
تهیه چ

لیست مدیریت سود ،شواهدی خارج از قالب صورتهای مالی ،تعریف دوره گفار برای بسترسازی معیارهوای

استاندارد حسابداری ،مکلف کردن بازرس قانونی به ارائه بند قانون مبارزه با پولشویی ،فرهنگ سازی آشنایی شورکتهوا
با چارچوب استاندارد بین الملل و به کارگیری استانداردهای شفافتر است که در پژوهشهای پیشین به این حوزه کمتور
توجه شده در برخی موارد مورد بررسی قرار نگرفته است .لفا ،میتوان به عنوان نوآوری پژوهش حاضور در نظور داشوت.
در نهایت تدویت آموزش آخرین قلوم در راهکارهوای کواهش موؤثر بور مودیریتسوود اسوت بوه عبوارتی تدویوت جامعوه
سهامداری ،ارتدا سطح آموزش حسابرسان ،آموزش سیستماتی

و مدیریت کردن هیجانات رفتار سرمایه گوفاران اسوت.

در صورتی که راهکارهای کاهش مدیریت سود در نظر گرفته نشود منجر به این موضوع مویشوود کوه در شورکتهوا بوه
روشهای مختلف به مدیریت سود بسردازند .با توجه به اینکه بر اساس تئووری نماینودگی ،مودیران اطالعوات بیشوتری در
مدایسه با سهامداران دارند و ممکن است تصومیماتی اتخواذ نماینود کوه در راسوتای منوافع سوهامداران نباشود (آلووارادو و
الفارگا .)2113 ،2۲اگر سیستم حسابداری ی

شرکت و نتایج آن قابلیت مدایسه باالیی داشته باشد منجر به کاهش انگیوزه

مدیران برای رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود میشوود (اخگور و داودی .)193۲ ،همچنوین شورایط مداخلوهگوری چوون
عوامل محیطی (شرایط موجود در جامعه حرفهای) بر راهبردهای فوق الفکر تأثیر دارد .شرایط موجود در جامعه حرفوهای
شامل محیط حسابرسی ،محیط اجتماعی ،محیط حدووقی ،محویط اقتصوادی ،محویط گزارشوگری موالی ،محویط حرفوهای،
وضعیت آموزشهای حرفهای و محیط سیاسی است.
محیط حسابرسی بودین معنوی کوه ضوعف در شوکل گزارشوگری خوارجی وجوود دارد و شوکل گوزارش حسابرسوان
خارجی خیلی وقتها از ی
حسابرسی ما ی

نسخه فرمالیته و تشریفاتی تبعت میکند .عالوه بور ایون طبو نظور برخوی از خبرگوان ،نظوا

نظا حسابرسی گران و سخت است .به اعتداد خبرگان محیط اجتمواعی ناشوی از عوامول ضوعیف بوودن

جایگاه سهامدار خرد در جامعه ،دیدگاه کوتاه مدت در اقتصاد ،سیاست و فرهنگ ،خراب بودن افکار افوراد ،فراموشوکار
بودن جامعه ایران و دیدگاه کوتاه مدت جامعه ایران است .از لحاظ حدوقی ،نظا حدووقی موا مکتووب اسوت .یو
قانونی و مدرراتی شامل حمایت از حدوق مالکیت ،نظارت بر اجورای قراردادهوا و یو

نظوا

نظوا حسوابداری مناسوب اسوت.
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بسیاری از تصمیمات اصلی و کالن شرکتها با در نظر گورفتن مت یرهوای کوالن اقتصوادی و سیاسوی صوورت مویگیورد.
بنابراین ،طب تجزیه و تحلیل نظر خبرگان ساختار اقتصادی کشور به عنوان عوامل مداخله گر دارای اهمیت بسیار زیوادی
است که بر روی ارقا صورتهای مالی تأثیر گفار است .کالنتورین مت یرهوای اثور گوفار اقتصوادی بوه اعتدواد خبرگوان
ت ییرات قیمت ارز و قیمت نفت است .از لحواظ وضوعیت آموزشوی ،ضوعف در آمووزش وجوود دارد .عود تسولط ممیوز
مالیاتی بر حرفه ،عد آگاهی برخی از مدیران از مدیریت سود ،پایین بودن تخصص و سواد مالی مدیران مالیواتی و عود
تخصص مدیران باالسری عواملی است که نشان دهنده ضعف در آموزش است .در مدابل برخی از افراد به علوت آگواهی
زیاد و در معرض اطالعات زیاد قرار گرفتن اقدا به مدیریت سود مویکننود .طبو نظور خبرگوان محویط حرفوهای شوامل
حاکمیت شرکتی ،عد شفافیت مالیاتی ،برداشتن پیش بینیها در بازار ،ارجحیت قووانین مالیواتی نسوبت بوه اسوتانداردهای
حسابداری ،عد پیشبینی ،و عد استدال حرفهای است .سیاستهای دولت شامل برخوی سیاسوتهوای کوالن اقتصوادی
است .تأثیر این سیاستها بر توسعه بخش مالی میتواند هم از طرف عرضه و هم تداضای بخش مالی انجا شود .بنابراین،
طب نظر خبرگان محیط سیاسی تحت تأثیر عوامل سیاستهای مالی و پولی دولت ،سیاسوتهوای کوالن دولوت و روابوط
سیاسی ،نحوه عرضه و تداضا ،سیاست ارزی مملکت ،روابط سیاسی مملکوت اسوت .عورب صوالحی و همکواران ()1931
بیان داشتند شرایط کالن اقتصادی بر کیفیت سود اثر میگفارد.
شرایطزمینه ای :راهبردهای دستیابی به کاهش مدیریت سود تحت تأثیر ویژگیهای زمینوه و بسوتر حرفوه حسوابداری
قرار دارد .طب نتایج تحدی  ،ایون عوامول عبارتنود از« :نظوا قوانونی»« ،مودیریتمنوابعانسوانی»« ،ضوعفنظوا حسوابداری»،
«دانشتخصصی» و «عوامل فرهنگی» .رویز( )2111بیان داشت بسته به کشوور ،جوایی کوه شورکت در آن قورار دارد آنهوا
مشمو چارچوب قانونی متفاوتی میشوند (آییننامهها در مدابول قووانین عموومی) کوه مبتنوی بور سوطح حمایوت سورمایه
گفاران کشور است .بنابراین ،چارچوب قانونی کشور بر مدیریت سود اثرگفار است .عالوه بر ایون موانزالی و ریگاسویرا
( )2119اقدامات اصالحی احتمالی مدیریت سود را نظوارت دقیو تور دولوت و اجورای مدوررات حاکمیوت شورکتی بیوان
کردند .به طور معمو دولت یکی از بازیگران عمده بخش مالی اقتصاد است .طب نظر خبرگان به نوعی فشارهای دولوت
و تعدیل مصوبات دولت و مجل

با ت ییر شرایط اقتصادی و ت ییر در دولت مزید بر علت مدیریت سود است .با توجه بوه

تحوالت اقتصادی کشور چنین به نظر میرسد که نظا آموزشوی حسوابداری از نارسوائیهایی برخووردار اسوت .بوه اعتدواد
برخی از مصاحبه شوندگان عد وجود بهای تما شده مدون و دقی  ،عد وجود سیستماطالعاتی یکسارچه ،وابسوته بوودن
نظا حسابداری به دولت ،ضعف و ناکارآمدی نظوا حسوابداری و اقتصواد کشوور ،بواز تعریوف شودن قواعود تسوعیر ارز
عواملی هستند که ندش مهمی در نظا حسابداری دارند .بنابراین ،رفع نیازهای اطالعاتی استفادهکننودگان خورد و کوالن،
مستلز داشتن ی

نظا حسابداری کارآمد است .همچنین یکی از عمدهتورین دغدغوههوای مودیران کارآمود در سوطو

مختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تما حرفههاست تا آنها با ح

مسوئولیت و تعهود

کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بسردازند و اصو اخالقی حاکم بر ش ل و حرفه خود را رعایت کنند .دانش تخصصوی
مدیران و کارکنان عامل اصلی دیگر در مدیریت سود دربرگیرنده مفاهیم تربیت حرفوهای ،عمو دانوش و ضوعف دانوش
تخصصی است که ندش مهمی در مدیریت سود ایجاد میکند و در نهایت ارزشهای فرهنگی یکوی از فاکتورهوای مهوم و
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اثر گفار در تجارت جهانی است .داپنی

 )211۲( 23با بررسی رابطه بین فرهنگ ملوی و مودیریت سوود بیوان نمودنود کوه

ابعاد فرهنگی جلوگیری از عد اطمینان و فرد گرایی به طور قابل توجهی با مدیریت سود مرتبط است.
پیامدها :با کاوش در نظرات مصاحبه شووندگان پیامودهای مودیریت سوود ناشوی از راهبردهوا منجور بوه شوکلگیوری
روشهای مدیریت سود میشود .بنابراین ،روشهای مدیریت سود (پیامود) شوامل چهوار مدولوه مودیریت ارائوه اطالعوات،
مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی ،و مدیریت زمان مجامع است .از منظور خبرگوان مودیریت ارائوه اطالعوات در
برگیرنده دو ریز مدوله ت ییر طبده بندی اطالعات و ت ییر در شیوه اطالعات است .ت ییور طبدوه بنودی یکوی از راهکارهوای
جدید مدیریت سود است که اخیراً در حسابداری مورد توجه قرار گرفته است .ثدفی و جمالیوانپوور ( )1934در پوژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که شرکتها به ترتیب از مدیریت رویدادهای واقعی ،مدیریت اقال تعهدی و ت ییر طبده بنودی
استفاده میکنند و بحران مالی در میزان استفاده و چگونگی اسوتفاده از تکنیو

هوای مودیریت سوود ندوش بسویاری دارد.

همچنین گراها و همکاران )2111( 91در پژوهش خود بیان داشتند کوه مودیران ،تمایول بوه انجوا مودیریت سوود واقعوی
بیشتری نسبت به مدیریت سود تعهدی دارند .بنابراین ،بر اساس رویکرد مدیریت سود فرصت طلبانه ،شورکتهوای دارای
مدیریت سود اقدا به انتشار گزارشهای مالی پیچیدهتر با خوانایی کمتر میکننود توا از ایون طریو رفتوار فرصوت طلبانوه
مدیران را پنهان کنند (داداشی و نوروزی .)1933 ،در پژوهش حاضر روش مدیریت زمان مجامع که روشوی دیگور بورای
انجا مدیریتسود معرفی شده است را میتوان به عنوان یکی از نووآوریهوای پوژوهش حاضور و دسوتاوردهای آن بیوان
کرد .در این الگو مفهو مدیریت زمان مجامع از منظر خبرگان در برگیرنده ریوز مدولوههوایی چوون تونف

مجموع ،جابوه

جایی مجمع  ،تشکیل مجمع در روزهای انتهایی و بازی با سود سهامداران ،جهت پرداخت دیرتر سود تدسویمی و اسوتفاده
از آن در جایی دیگر است .این امکان وجود دارد روش فوق (مدیریت زمان مجامع) با توجه بوه شورایط خواص در ایوران
شناسایی شده باشد .لفا ،میتوان بیان کرد در صورتی که راهبردها به طور کامل در شرکت انجا شود مودیریت سوود در
شرکتها کاهش ،و انگیزه مدیران برای مدیریت سود کمتر میشود .هر چند ذات حسابداری به گونهای است که گواهی
مدیریت سود اتفاق میافتد .اما در صورتی که راهبردها به کار گرفته نشود مدیریت سود افزایش مییابد.
شفاف سازی مبتنی بر دادهها

پ

از خل نظریه ،مرحله سو نظریه دادهبنیاد چندوجهی شفاف سوازی دادههوا اسوت .در خصووص اعتبوار دادههوای

تجربی به صورت شفاف اکثر کدها به صورت  code in- vivoو در سطح مفاهیم بدون ت ییورات و در سوطح کدگوفاری
باز با حداقل ت ییرات است ،بنابراین ،مبتنی بر نتایج استدرایی است .از آنجایی که الگوی نهایی هم بوا دادههوای تجربوی و
هم با ادبیات پژوهش سازگاری دارد ،بنابراین ،از انسجا نظری برخووردار اسوت .نتوایج جودو  4نشوان مویدهود در چوه
حوزههایی نیازمند تمرکز و توجه بیشتر به منظور کاهش مدیریت سود و بهبود کیفیوت در شورکتهوا اسوت .در پوژوهش
حاضر نیز هر چند پژوهشگران بخش شفاف سازی دادهها را برای ارزیابی پژوهش کافی میدانند ،ولیکن به منظوور غنوای
پژوهش محد برای اعتبار بخشی به الگو و نتایج تحدی از معیوار ملوی
سوگیری و افزایش اعتبار /وجهه ،ملی

و هوابرمن اسوتفاده مویکنود .در راسوتای کواهش

و هابرمن روشهای مختلفی را پیشنهاد نمودند (نصر و همکاران:)193۲ ،
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 )1اجتناب از تفاسیر کلی دادهها  )2اجتناب از اختصاص وزن بیشتر به یافتههای حاصول از مشوارکتکننودگان بعودی
که جزئیات بیشتری ارائه نمودند در مدایسه با آنهوایی کوه جزئیوات کمتوری ارائوه نمودنود )9 .اعموا نظورات شخصوی و
احتما منحرف شدن توسط مشارکت کنندگان.
به منظور اجتناب از تفاسیر کلی دادهها ،پژوهشگر تالش نمود تا در فرآیند نمونهگیری طیف مختلفی از دیودگاههوا را
تحت پوشش قرار دهد ،عوامل تأثیر گفار را شناسایی و روابط میان آنها را بررسی نماید .به منظوور اجتنواب از اختصواص
وزن بیشتر به یافتههای حاصل از مشارکت کنندگانی که توضیحات بیشتری در مدایسه بوا سوایر مشوارکتکننودگان ارائوه
نمودند در طی فرایند کدگفاری دادهها ،پردازش کدها صرف نظر از فرد پاسخ دهنده آنها انجوا شوده اسوت .بوه منظوور
کاهش مخاطره ناشی از اعما نظرات شخصی یا منحرف شدن فرآیند پوژوهش توسوط یو

پژوهشوگر خواص ،موالک

انتخاب تما مشارکتکنندگان تنها تخصص و توان حرفهای آنها بوده است .هیت گونه روابط خانوادگی و یا کاری میوان
پژوهشگر و مشارکتکنندگان وجود نداشته ،عالوه بر این به منظوور جلووگیری از سووگیری سووا هوای مطور شوده در
چارچوب پروتکل مصاحبه بوده و از قابلیت تکرارشوندگی برخوردار بوده است.
جدول  .۱شفاف سازی دادهها

الگوی نهایی

رویز ()2111

مانزالی و ریگاسیرا
()2119

یاپینگ ()2111

گراها و همکاران
()2111

حسنزاده و مشایخی ()1933

تحدی
حاضر


عوامل شخصیتی
بسترخاص صنعت

ویژگیهای کسب و کار




ایجاد اعتبار در
بازار سرمایه
انگیزه مدیران
سفید
سیاه
خاکستری

دالیل داخلی
و دالیل

افزایش قیمت سها

خارجی

حفظ یاافزایش

اقدامات انسانی و نفع شخصی

دستیابی به سطح

قیمت سها

عوامل مبتنی بر تداو فعالیت

مطلوب از سود

بهبود شهرت

فشار محیط قانونی

گزارش شده

خارجی مدیر

کفایت و کیفیت استانداردها و

انتدا چشمانداز

قوانین

رشد آینده
هموارسازیسود


بحثهای انظباطی
مکانیز نظارتی






محیط قانونی

عوامل محیطی
نظا قانونی



فشار محیط اقتصادی
قوانین





مدیریت منابع انسانی



ضعف نظا حسابداری



دانش تخصصی



عوامل فرهنگی



مدیریت سود تعهدی



اعما اختیار در
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الگوی نهایی

رویز ()2111

مدیریت سود واقعی



مانزالی و ریگاسیرا
()2119

یاپینگ ()2111

گراها و همکاران
()2111

حسنزاده و مشایخی ()1933

تحدی
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نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی مناسب کاهشی مدیریت سود با توجه به شرایط ایران اسوت .در راسوتای ایون
هدف تالش شد تا از ابعاد مختلف به بحث کاهش مدیریت سود در شرکتهوا پرداختوه شوود .اکثور پوژوهشهوا در ایون
حوزه به صورت کمی است ،لفا ،جای خالی پژوهشهای کیفی که به طور مستدیم با موضوع مدیریت سود ارتبا دارنود
و به کم

تجارب آنها مطالب مفید و راهبردی را استخراج نماید احساس میشود .به منظور پاسخ بوه ایون نیواز پوژوهش

حاضر ضمن مصاحبه با افراد شاخص و به کم

رهیافت نظریه زمینه بنیان تالش نمود توا تصوویر جوامع و گسوتردهای در

این خصوص ارائه دهد .بنابراین ،جهت پاسخ به سؤا اصلی او تحدی شش مدوله شرایط علی ،مداخلهگر ،بستر ،راهبرد
و پیامد شناسایی گردید .طب نتابج تحدی حسنزاده و مشایخی ( )1933بررسی شرایط علی حاکی از آن است کوه اقودا
انسانی و نفع شخصی ،کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین ،عوامل مبتنی بر توداو فعالیوت و فشوار محویط قوانونی را بوه
عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت سوود موورد تاکیود قورار گرفتوه اسوت .در پوژوهش حاضور عوالوه بور مووارد فووق عوامول
شخصیتی ،ویژگیهای کسب وکار و با نگاهی نو انگیزه مدیران به هموراه پیامودهای آن بوه عنووان یکوی از کلیودیتورین
عوامل مؤثر بر مدیریت سود معرفی شده است.
گزارههای بحثهای انظباطی ،مدیریت زمان مجامع در پژوهشهای پیشین مورد بررسی قورار نگرفتوه اسوت .کوه ایون
گزارهها را میتوان به عنوان نوآوری پژوهش در تحدیدات آتی مورد بررسی قرار داد .گزارههای مودیریت منوابع انسوانی،
دانش تخصصی که به عنوان شرایط بستر در پژوهش حاضر شناسایی شده ،در تحدیدات کموی حوداقل یو

بوار بوه آنهوا

پرداخته شده است ولیکن در مدایسه با تحدیدات کیفی مشابه محد به موردی برخورد نکرده است .عوامل فرهنگی که بوه
عنوان یکی دیگر از عوامل زمینهای معرفی شده در تحدی رویز ( )2111و حسنزاده و مشایخی ( )1933مورد تاکید قورار
گرفته است .همچنین ضعف نظا حسابداری ،شناسایی شده ممکن است خاص شورایط ایوران باشود و در خصووص نظوا
قانونی دولت و قوانین خاص شرایط ایران است ولیکن بحث قوانین توسط رویز ( )2111و موانزاالی و ریگاسویرا ()2119
بیان شده است.
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یکی از عوامل مؤثر مدیریتسود در پژوهش جاری مکانیز های نظارتی است ،در تحدیدات انجا شده توسوط رویوز
( )2111و مانزالی و ریگاسیرا ( )2119مورد توجه قرار گرفته که در ایون تحدیو هوم موورد تاکیود خبرگوان قورار گرفتوه
است .عالوه بر این عوامل محیطی که در پژوهش حاضر به عنووان یکوی از عوامول مداخلوه گور محسووب مویشوود و در
برگیرنده شرایط موجود در جامعه حرفهای (محیطحسابرسی ،محویطاجتمواعی ،محویطحدووقی ،محویطاقتصوادی ،محویط
گزارشگری مالی ،محیطحرفه ای ،وضعیت آموزشهای حرفهای و محیطسیاسی) است .در تحدی حسونزاده و مشوایخی
( )1933عوامل محیط قانونی و فشار محیط اقتصادی با تحدی جاری مطابدت و از عوامول موؤثر بور مودیریت سوود موورد
توجه قرار گرفته است .همچنین در پژوهش حاضر در محوور پیامودها چهوار روش انجوا مودیریت سوود (مودیریت سوود
واقعی ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت ارائه اطالعات  ،مدیریت زمان مجامع) معرفی شده است .مدیریت سود واقعوی در
تحدیدات رویز ()2111؛ گراها و همکاران ( )2111و حسنزاده و مشایخی ()1933؛ مدیریت سود تعهودی در تحدیدوات
رویز ()2111؛ یاپینگ)2111(91؛ گراها و همکاران ( )2111و حسنزاده و مشایخی ( )1933و مودیریت ارائوه اطالعوات
در تحدی حسنزاده و مشایخی ( )1933مورد توجه قرار گرفته است .الز بوه ذکور اسوت اکثور تحدیدوات انجوا شوده در
زمینه مدیریت سود مبتنی بر روش کمی و با رویکرد اقال تعهدی انجا شده است.
پژوهش حاضر با توجه به شناسایی و معرفی روشهای انجا مدیریت سود با مت یرهوای شناسوایی شوده در الگووهوای
کمی اقال تعهدی (دیچو و همکاران )2111 ،و مت یرهای الگوی مودیریت سوود واقعوی شناسوایی شوده (رویچوادهری،92
2111؛ کووهن و همکواران211۲ ،؛ کوویم و سوان2119 ،99؛ کوووهن و زارویون )2111 ،و مودیریت ارائووه اطالعوات کووه در
برگیرنده مدیریت طبده بندی اطالعات (م

وی2111 ،94؛ مالیکو91و همکاران )211۲ ،در تحدیدات کمی مطابدت دارد.

بنابراین ،یکی از دستاوردهای این پژوهش و الگوی ارائه شده برای کاهش مدیریت سوود مفهوو مودیریت زموان مجوامع
است که طب بررسیهای انجا شده در ادبیات ،محد به مواردی که به این مفهوو پرداختوه شوده باشود برخوورد ننمووده
است و منجر به دانش افزایی در حوزه مدیریت سود شده است .الز بوه ذکور اسوت ایون امکوان وجوود دارد روش فووق
(مدیریت زمان مجامع) با توجه به شرایط خاص در ایران شناسایی شده باشد .در مجموع اغلوب اجوزای الگووی مودیریت
سود که در این پژوهش ارائه شده با ادبیات موجود مطابدت دارد اموا بوا وجوود شوباهتهوای زیواد بسویاری از مؤلفوههوا و
عوامل خاص در این الگو معرفی و مورد تاکید قرار گرفته است .بنابراین ،با توجه به توضیحات پیش گفتوه مویتووان بیوان
داشت مدیریت سود تأثیر بسیار مهموی بور شورکت ،حرفوه و سوطح کوالن اقتصوادی دارد .ولویکن بوا بکوارگیری صوحیح
راهبردها و شرایط زمینهای میتوان بیان کرد مدیریت سود منفوی در شورکتهوا کواهش یابود .در مدابول در صوورتی کوه
مدیریت سود با روشهای مختلف انجا گردد ،پیامدهای ناشی از به کار نگرفتن راهبردها گریبانگیر صورتهای موالی و
بازار سرمایه خواهد شد .بنابراین ،بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود از مت یرهای بدست آمده از الگوی پوژوهش
حاضر برای آموزش و افزایش آگاهی عمو بویژه دانشجویان رشتههای مرتبط استفاده شده و اقدامات جدیتری در ایون
ارتبا انجا شود .شناسایی جایگاه پدیده مدیریت زمان مجمع و سایر روشهای مدیریتسود مویتوانود ندوش مهموی در
کاهش پدیده مدیریتسود و در راستای شفافیت و کیفیت بیشتر ایفا کند.
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همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود از آنجا که انگیوزه مودیران یکوی از مفواهیم بنیوادین اسوت کوه منجور بوه
مدیریت سود میشود و در این تحدی معرفی شده است .بررسوی و شناسوایی انگیوزه مودیران از مودیریت سوود از طریو
تحلیل محتوا و نظریه پردازی زمینهبنیان میتواند مورد واکاوی قرار گیرد .عالوه بر این پیشنهاد مویشوود بور اسواس روش
پژوهش کمی و همچنین از طری پرسشنامه تأثیر هر ی

از مفاهیم کشف شده در الگوی تحدی مورد آزمون قرار گیرد.

از جمله مهمترین محدودیتهای پژوهشهای کیفی ،بحث تعمیم پفیری یافتهها است .این تعمویم پوفیری از دو جنبوه
قابل بررسی است .ی

جنبه ،تعمیم پفیری در کشور مورد مطالعه است .از آنجایی که روش نمونهگیوری نظوری اسوت و

کفایت تعداد نمونهها مبتنی بر اشباع نظری و تجربیات محد است ،همواره این نگرانی وجوود دارد کوه مووارد بیوان شوده
نظرات کل جامعه نباشد .در این خصوص در پژوهش حاضر تالش شده است تا با انتخاب افراد صواحب نظور و بوا تجربوه
در حرفه حسابرسی و همچنین افرادی که در باالترین سطو تصمیمگیری در حرفه حسابرسی قرار دارند در حود امکوان،
تعمیم پفیری داخلی پژوهش را فراهم نمایند .جنبه دیگر تعمیم پفیری ،کاربردی بودن نتایج پوژوهش در سوایر کشوورها
است .هر چند ممکن است بخشی از یافتههای پژوهش صرفاً مصرف داخلی داشوته باشود و بورای سوایر کشوورها مصوداق
نداشته باشد ،لیکن پوشش مطالب در سطحی است که بتوان از میان آنها عوامل مشترکی را استخراج نمود که بورای سوایر
کشورها نیز سودمند باشد.
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