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 ، تهرانیدانشگاه آزاد اسالم، واحد تهران شمالدانشکده مدیریت،  ،یو حسابرس یحسابدار یلیتکم التیگروه تحص اریاستاد
  

 (1399اسفند  25؛ تاریخ پذیرش: 1399تیر  25تاریخ دریافت: )

 بر ها آن بین کنش برهم و اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی شاخص آثار پژوهش، این در :هدف

 . است شده ارزیابی  مالی گزارشگری زمینه در مدیران اختیاری انگیزه

 و اقتصادی پیچیدگی شاخص. است شده ارزیابی اختیاری تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت :روش

 اطمینان عدم جنبه از کالن اقتصاد معیارهای عنوان به داخلی ناخالص تولید از ناشی اقتصادی رشد

 شده پذیرفته شرکت 166 تعداد شامل پژوهش شده غربال آماری جامعه. اند گرفته قرار مدنظری محیط

 سیستماتیک حذفی شرایط طبق که است 1397 تا 1391 های سال بازه در تهران بهادار اوراق بورس در

 با ترکیبی های داده متغیره چند رگرسیون های مدل از پژوهش های فرضیه آزمون برای. اند شده گزینش

 . شد استفاده اول وقفه خودرگرسیون و یافته تعمیم مربعات حداقل روش و ثابت اثرات

 در سود مدیریت جهت تعهدی اقالم بکارگیری در مدیران اختیاری انگیزه نشان دادند ها یافته :ها یافته

 رشد از معکوسی تابع و اقتصادی پیچیدگی شاخص از مستقیمی تابع ها شرکت مالی گزارشگری

 جهت مدیران انگیزه تضعیف سبب اقتصادی رشد که است آن از حاکی تکمیلی شواهد است؛ اقتصادی

 . است شده اقتصادی پیچیدگی شاخص مالی به موازات افزایش گزارشگری در سود مدیریت

 ساز ناشی از تنوع و فراگیری سبد محصوالت زمینه اقتصادی پیچیدگی شاخص افزایش :گیری نتیجه

اقتصادی  رشد اما، است؛ اختیاری تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت به ها شرکت مدیران تمایل افزایش

 را ها شرکت سود گزارش در نظر اعمال جهت مدیران اقدام کاهش زمینه داخلی ناخالص ناشی از تولید

 محیط پیامدهای و ها چالش نقش بهتر ارزیابی به تواند می روابط این از آگاهی. است آورده فراهم

 .رساند یاری ها شرکت مدیران تصمیمات اتخاذ و ها سیاست تعیین در اقتصادی

شاخص پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی، نااطمینانی محیطی، انگیزه اختیاری  کلیدی: هایهواژ

 .مدیریت سودمدیران، گزارشگری مالی، 

                                                           
1
 m_hassani@iau-tnb.ac.ir                                       )نویسندۀ مسئول(                               © 

 پژوهشی -مقاله علمی



 یحسن

 

 

 مقدمه
 هاشرکت مالی وضعیت بر خارجی عوامل تأثیر بررسی سمت به هاپژوهش گیریجهت اخیر، هایسال رد

 توسعه و رشد .[46] دارد قرار اقتصادی و تجاری هایوضعیت تأثیر تحت هاشرکت مالی اطالعات و است

 در دارند؛ وجود مختلفی هاینظریه حوزه این در و است اقتصادی سیاستگذاران اهداف از اقتصادی

 اقتصادی رشد دهنده بهبود عوامل عنوان به کار نیروی و فیزیکی سرمایه عوامل بر اولیه های نظریه

 برخی به شده سبب کشورها اقتصادی رشد تفاوت توضیح در هانظریه این توفیق عدم اما اند؛شده تأکید

 هایشاخص از یکی اقتصادی پیچیدگی رویکرد شود. توجه محوردانش اقتصاد در ایسرمایه عوامل

 یافتگی توسعه معیار اقتصادی پیچیدگی شاخص است. بنیاندانش اقتصاد در کشورها موفقیت مقایسه

 و محصوالت فضای ایده طبق و است کشورها صادراتی محصوالت تنوع و پیچیدگی بیانگر و کشورها

  .[43] کندمی بندیرتبه را کشورها و شده ارزیابی اقتصادی پیچیدگی

 کشورهای در رابطه این و است مرتبط اقتصادی رشد با اقتصادی پیچیدگی شاخص اندداده نشان نتایج

 داخلی ناخالص تولید رشد نقش مختلفی، مطالعات در .[71] دارد بیشتری شدت باالتر، رقابتی مزیت با

 تأیید هاشرکت و صنایع ها،دولت هایسیاست بر تأثیر زمینه در اقتصادی رشد کلیدی محرک عنوان به

 وجود کند.می نامطمئن محیطی به تبدیل را هاشرکت فعالیت محیط ،مؤلفه این نوسان است. شده

 داشته هاییانحراف مالی گزارشگری در مدیران شده سبب نااطمینانی با همراه اقتصادی پیچیده محیط

 اختیار از استفاده اقتصادی، محیط نااطمینانی و ابهام شرایط در مدیران راهبردهای از یکی باشند.

 کنترل برای .[40] است سود مدیریت جهت حسابداری پذیر انعطاف هایرویه بکارگیری در مدیریتی

 های روش و نمود کسب سود مدیریت اعمال اهداف و ها انگیزه از عمیق شناختی باید سود، مدیریت

 شامل آن اجزای و سود کیفیت کننده تعیین عوامل مهمترین .[9 و 10] شناخت را آن محدودکننده

 سرمایه، بازار های محرک حسابرسان، شرکتی، راهبری مالی، گزارشگری های رویه شرکت، خصوصیات

 شاخص نقش مقاله این در .[7] است اقتصادی عوامل جمله از خارجی عوامل و یمدیریت خصوصیات

  است. شده بررسی هاشرکت شده گزارش سود مدیریت با ارتباط در اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی

 پژوهش نظری پیشینه و مبانی
 مطالعات .[63] است سیاسی هزینه و بدهی قرارداد پاداش، طرح نمایندگی، بحث مهم اجزای از سود

 .[40 ،25] است اطالعاتی تقارن عدم آن منشاء که است سود مدیریت جهت مدیران تمایل از حاکی

 با یا [62] اقتصادی هایفعالیت ماهیت یا سطح تغییر با هدف سود به دستیابی جهت توانندمی مدیران

  .[68 ،48] کنند سود مدیریت به اقدام حسابداری، برآوردهای و هارویه گزینش

 محیط اطمینان عدم شود، سود مدیریت بـه بازار واکنش بودن متفاوت باعث تواندمی که عواملی از کیی

 کـه شده تلقی هاسازمان خارجی محیط تغییرپذیری عنوان به محیطی اطمینان عدم است. تجاری

 تجاری محیط به توجه با .[38] است کارگری هایاتحادیه و دولتی قوانین رقبا، عمده، مشتریان شامل

 عوامل از یکی اقتصاد وضعیت .دارند قرار خارجی و داخلی عوامل تأثیر تحت هاشرکت امروز، پرنوسان

 هایرویه بر گیرچشم طور به اقتصادی تغییرات و عوامل .است هاشرکت وضعیت بر مؤثر خارجی
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 بررسی زمان طی سود بر داخلی عوامل تأثیر بیشتر گذشته، مطالعات در .[31] دنگذارمی اثر حسابداری

 است خارجی عوامل تأثیر بررسی سمت به هاپژوهش جهت اخیر، هایسال در اما ؛[61 ،28] اندشده

 ،[65 ،52] فناوری ویژگی مثل مختلفی معیارهای ،محیطی اطمینان عدم برآورد رایب .[69 ،47 ،46]

 هایسیاست ،قوانین ،[37] صنعتی روابط ،[32] مشتریان برای رقابت و اولیه مواد مینأت در رقابت

 .[66 ،64 ،39 ،34 ،26 ،20] هستند مطرح اقتصادی محیط و دولتی

 عدم است. هاشرکت تصمیمات و هاسیاست بر تأثیرگذار خارجی عوامل از اقتصادی اطمینان عدم

 که آنجا از دهد.می افزایش را سهامداران توسط آتی سودهای دقیق تخمین ریسک ،اقتصادی اطمینان

 با مقابله و مواجه برای کنند،می پیشه نظر اعمال و پذیریانعطاف فعالیت، محیط به واکنش در مدیران

 مدیران اختیار راهبردها این از یکی نمایند.می اتخاذ مختلفی راهبردهای اقتصادی، محیط اطمینان عدم

 .[26] است هاشرکت سود مدیریت جهت هارویه پذیریانعطاف و حسابداری هایرویه بکارگیری در

 تعهدی اقالم از شده گزارش سود نوسان کاهش برای محیطی، اطمینان عدم با مواجهه زمان مدیران

 را محیطی اطمینان عدم آثار ،راهبردی استراتژی انتخاب با نتواند مدیر اگر کنند.می استفاده اختیاری

 شناسایی در تعجیل یا خیرأت یا حسابداری، هایروش انتخاب با کند می سعی نماید، تعدیل سود در

 به اختیاری تعهدی اقالم نماید. خنثی سود گزارش در را هااطمینان عدم این آثار ها،هزینه و درآمدها

 عدم افزایش با رودمی انتظار .[36] دهد کاهش را شده گزارش سودهای تغییر دهد می اجازه مدیر

 .نمایند سود مدیریت و نموده استفاده اختیاری تعهدی اقالم از بیشتر مدیران ،اقتصادی محیط اطمینان

 سهامداران و شده حادتر سهامداران و مدیریت بین اطالعاتی تقارن عدم باال، اطمینان عدم با محیط در

 عملکرد سنجش و مالی گزارشگری زیرا ؛[54] شوندمی مواجه دشواری با سود مدیریت تشخیص در

 که سودهایی رودمی انتظار لذا، است. ترپیچیده دارند، پرنوسانی و متغیر تجاری عملیات که هاییشرکت

 .نشوند شناسایی سرمایه بازار توسط ،شوندمی مدیریت محیطی هپیچید شرایط در

 شکل مورد در رقیب دیدگاه دو دارد. قرار اقتصادی و تجاری هایوضعیت تأثیر تحت مالی اطالعات

 اخذ جهت هاشرکت قراردادها تئوری مینای بر دارد. وجود اقتصادی شرایط به توجه با سود مدیریت

 به رو کاهنده سود مدیریت به وام بهره نرخ کاهش و گذارانسرمایه نفع به اعتباردهندگان از امتیازات

 در که است این دهیعالمت تئوری استدالل طرفی، از .[18] پردازندمی اقتصادی بحران زمان در پایین

 سود مدیریت افزایش انگیزه ایجاد باعث که دارند تریپایین درآمد هاشرکت بیشتر اقتصادی بحران زمان

 .[23 ،19] شودمی سهام قیمت کاهش از جلوگیری و شرکت عملیاتی عملکرد کاهش جبران برای

 هاشرکت خاص شرایط و اقتصاد کلی وضعیت شامل اطالعاتی منبع دو هاشرکت وضعیت تحلیل در

 سیاست هایواژه پربسامدترین از اقتصادی رشد کالن، اقتصاد هایشاخص میان در .[47] است مدنظر

 جهت تولید ظرفیت بلندمدت افزایش از عبارت اقتصادی رشد دارد. ویژه اهمیت که است عمومی گذاری

 و فنی نوین هایپیشرفت به بستگی افزایش، این است. جمعیتی نیازهای تأمین جهت کل عرضه افزایش

 رشد بررسی مصادیق از یکی .[54] دارد آن تقاضای مورد ایدئولوژیک و نهادی شرایط با آن تطبیق



 39 شماره ،1400 پاییز ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                           .58

 

 

 

 الگوی با گذاریسرمایه و مصرف رفتار الگوی است. کشور داخلی ناخالص تولید تغییر به توجه اقتصادی،

 طور به هاآن تغییر و هاشرکت سود اندداده نشان شواهد .[59] است مرتبط داخلی ناخالص تولید رفتاری

 طلبیفرصت تنها نه اقتصادی رشد طرفی، از .[70] دارند رابطه داخلی ناخالص تولید رشد با مثبتی

 .[60] شودمی بیشتر رقابت سبب بلکه دهد،می افزایش را گذاریسرمایه فرصت ایجاد طریق از هاشرکت

 از حذف امکان رقابت، افزایش شود.می تررقابتی هاشرکت فعالیت محیط کشور، اقتصادی رشد افزایش با

 مدیریت هایتالش شدن کمرنگ سبب شرکت سود کاهش با امر این و داده افزایش را رقابت صحنه

 و مدیریتی رانت تقلب، و کاریکم شکل در مدیران بیشتر طلبیفرصت موضوع، بالقوه نتیجه شود.می

 تغییر سبب اقتصادی محیط نتیجه در شده ایجاد طلبی فرصت است. انگیزشی قراردادهای برای تقاضا

 از داخلی ناخالص تولید کاهش دیگر، جنبه از شود. می سود شفافیت عدم و شرکت اقتصادی عملکرد

 تولید، کاهش باعث تواندمی آن از ناشی اقتصادی رنج و است اقتصاد در مالی بحران اثرات مهمترین

 مدیریت جهت مدیران تمایل برانگیزاننده تواندمی امر این شود. ورشکستگی افزایش و نقدینگی کمبود

 شواهد دارد. اهمیت هاشرکت مالی گزارشگری بر شرایط این اثر همچنین .[30] باشد هاشرکت سود

 .[60 ،34 ،30 ،24] دارد تأثیر هاشرکت سود گزارش بر اقتصادی رشد اندداده نشان

 تولیدی محصوالت تنوع به بستگی کشورها درآمد و اقتصادی رشد که است آن گویای تجربی شواهد

 مختلف انواع و هستند متنوع بسیار صادراتی محصوالت دارای یافته   توسعه کشورهای .[22] دارد کشور

 هستند، یافته توسعه کمتر که کشورهایی بالعکس کنند.می صادر پیچیده تا ساده بسیار از محصوالت

 مطالعات .[27] کنند صادر را هاآن توانندمی نیز کشورها بیشتر که کنندمی صادر را محصوالتی تنها

 و محصوالت فضای ایده طبق اقتصادی رشد زمینه در تیآیام و هاروارد دانشگاه محققین از گروهی

 مهمترین تفکر، این طبق .[43] شد اقتصادی پیچیدگی شاخص استخراج سبب اقتصادی پیچیدگی

 نسبت کشورها دانش میزان و است کشور آن در گرفته شکل دانش کشور، توسعه کننده تعیین عامل

 هایدانش بودن دارا نیازمند محصول هر تولید دارد. هاآن در شده تولید محصوالت انواع با مستقیم

 وجود کشور آن در بیشتر گرفته شکل دانش یعنی باشد، ترمتنوع کشور تولیدات هرچه و است خاصی

 قالب در را مرتبط دانش از زیادی حجم توانندمی که هستند اقتصادهایی پیچیده اقتصادهای دارد؛

 عکس، به کنند؛ تولید را بردانش کاالهای متنوعی مجموعه و کرده جمع هم گرد افراد بزرگ هایشبکه

 که کنندمی تولید ترساده و کمتر کاالهای و داشته مولد دانش از ضعیفی پشتوانه ساده اقتصادهای

 شاخص دو از اقتصادی پیچیدگی شاخص ارزیابی در .[42] است تعامالت از تریکوچک شبکه مستلزم

 تولید بودن فراگیر و کشور متمایز کاالهای تعداد معنای به تنوع شود. می استفاده بودن فراگیر و تنوع

 مختلف انواع که پیچیده کاالهای است. خاص محصول کننده تولید کشورهای تعداد معنای به کاال

 کمتر و تولیدات تنوع نتیجه کشور پیچیدگی شاخص رو این از هستند. فراگیر کمتر دارند، دربر را دانش

 اقتصادی پیچیدگی شاخص با کشور بنابراین است؛ کشورها دیگر میان در کاال آن تولید بودن فراگیر

 بر عالوه که کشورهایی است. فراگیر( )کمتر متمایز و متنوع تولید برای کشور آن توانایی مفهوم به باالتر
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 انتظار و هستند ترپیشرفته اقتصادی لحاظ از هستند، پیچیده محصوالت دارای محصوالت، تنوع داشتن

 بر تمرکز با اقتصادی پیچیدگی شاخص .[58] نمایند تجربه آینده در تریسریع اقتصادی رشد رودمی

 از کشورها واگرایی یا همگرایی و کشورها یافتگی توسعه درجه دارد تالش صادرات و تولید پیچیدگی

 نحوه بر تواندمی مقوله این بر تمرکز .[38] دهد توضیح را هاآن درآمدی فاصله و اقتصادی نظر

 بگذارد. تأثیر هاشرکت مالی گزارشگری

 سود مدیریت بر اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی شاخص تأثیر حاضر پژوهش در توضیحات این با

 اند.شده بیان تجربی شواهد برخی ادامه در است. شده بررسی هاشرکت

 پژوهش تجربی پیشینه
 کمتری انگیزه مدیران اقتصادی، محیط نااطمینانی افزایش شرایط در دریافتند (2021) یاسودا و کیم

 سبب اقتصادی محیط نااطمینانی افزایش داد نشان (2021) اوزیلی .[50] دارند سود مدیریت جهت

 گزارشگری در سود مدیریت جهت را مدیران و شده شرکت به جدید اطالعات انتقال فرآیند شدن کند

 داخلی ناخالص تولید رشد منفی رابطه از شواهدی (2020) همکاران و چن .[56] نماید می ترغیب مالی

 دوره در تعهدی سود مدیریت دریافتند (2019) موتا جرجل و پائولو .[24] نمودند ارائه سود مدیریت و

 دریافتند (2017) همکاران و هارتمن .[57] است کمتر اقتصادی رشد دوره در و باالتر اقتصادی، رکود

 همکاران و بالی .[39] دارد کشورها درآمد توزیع نابرابری بر منفی اثر اقتصادی پیچیدگی شاخص

 (2017) لی و ژو .[20] دارد سود قطعیت عدم بر مثبت تأثیر اقتصادی اطمینانی نا دریافتند (2017)

 پیچیدگی شاخص پایین، یا متوسط درآمد با کشورهای به نسبت باال درآمد با کشورهای دریافتند

 مزیت کشورهاوقتی  و دارد رابطه اقتصادی رشد با اقتصادی پیچیدگی شاخص دارند. باالتری اقتصادی

 تقارن عدم دریافتند (2017) همکاران و ارالن .[71] دارد بیشتری شدت رابطه ن، ایدارند باالتر رقابتی

 بیان (2017) همکاران و هارتمن .[33] ندارند اثر سود مدیریت بر محیطی نااطمینانی و اطالعاتی

 بر منفی تأثیر و است کشورها یافتگی  توسعه درجه از معیاری اقتصادی پیچیدگی شاخص داشتند

 شاخص دریافتند (2017) کوسارف و استوجکاسکی .[39] دارد کشور در درآمد توزیع نابرابری

 (2016) همکاران و جاهمانی .[67] دارد بلندمدت اقتصادی رشد با قوی ارتباط اقتصادی پیچیدگی

 (2016) وانگ و استین .[45] کنند می مدیریت بیشتر را سود اقتصادی رکود دوره در ها شرکت دریافتند

 مدیریت بر داخلی ناخالص تولید تغییر و تورم تغییر ارز، نرخ تغییر شامل اقتصادی هاینوسان دریافتند

 با هایشرکت باال، اقتصادی رشد دوره در دریافتند (2015) همکاران و هوکه .[66] دارند اثر سود

 برخی در دریافتند (2015) همکاران و دیمیتراس .[44] دارند کمتر سود مدیریت تدافعی، دیدگاه

 سود مدیریت داخلی، ناخالص تولید نوسان واسطه به اقتصادی رکود و مالی بحران دوره در کشورها

 و فلیپ .[30] است یافته افزایش مالی بحران طی سود مدیریت کشورها برخی در اما یافته، کاهش

 همکاران و کورمیر .[34] دارد سود مدیریت بر مثبتی اثر اقتصادی رشد دریافتند (2014) رافورنیر

 و تعهدی سود مدیریت مثبت  رابطه تشدید سبب محیطی نااطمینانی و پیچیدگی دریافتند (2013)
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 بینیپیش در کالن اقتصاد نقش دریافتند (2013) همکاران و شو .[26] شودمی اطالعاتی تقارن عدم

 اقالم افزایش سود، تقسیم تغییر افزایش اقتصادی، اطمینان عدم افزایش با همراه هایدوره در آتی سود

 در دریافتند (2013) همکاران و کوسنیدیس .[64] است مالحظه قابل ها،دارایی رشد و تعهدی

 اتحادیه مالی نظارت تحت و شده اقتصادی ریاضت اعمال به مجبور که ضعیف مالی ثبات با کشورهای

 تغییر سود، مدیریت انگیزه با هایشرکت در اما یافته، افزایش هاشرکت سود کیفیت دارند، قرار اروپا

 تقاضای که رونق دوره در دریافت (2012) تامی .[51] است سود کیفیت کاهش سمت  به سود ویژگی

 داشته کمتر نوسان شرکت وضعیت است، پایین اقتصادی اطمینان عدم و دارد پایدار رشد خدمات و کاال

 نوسان دچار شرکت وضعیت شود،می کم کاالها تقاضای چون رکود دوره در دارد. بیشتر پایداری سود و

 محیط نااطمینانی دریافتند (2011) همکاران و حبیب .[69] دارد کمتری پایداری سود و شده

 دارند سود هموارسازی انگیزه نوسان، کاهش برای مدیران و داده افزایش را شرکت سود نوسان اقتصادی،

 هایسود ارزیابی ریسک کاهش محیطی یاطمیناننا شرایط در دریافتند (2009) اولسن و شوگ .[38]

 بلکوییریاحی [.36] دهد کاهش را سود نوسان ،تعهدی اقالم طریق از که است مدیر برای ایانگیزه تیآ

 رابطه و زندگی کیفیت و اقتصادی آزادی با عکس رابطه سود مدیریت دریافتند (2006) النجار و

 .[60] دارد اقتصادی رشد و قانون حاکمیت فساد، سطح با مستقیم

 مثبت اثر ملی ناخالص تولید رشد و اقتصادی اطمینان عدم دریافتند (1398) همکاران و دزفولی سالم

 اقتصادی هایشاخص دادند نشان (1397) همکاران و فشکی غنجی [.13] دندار تعهدی سود مدیریت بر

 را رابطه این دولت سیاسی ارتباط و هاقیمت عمومی سطح تغییر و داشته رابطه واقعی سود مدیریت با

 تغییر بین و بوده اقتصادی هایشاخص از مستقل تعهدی سود مدیریت اما است. قرارداده ثیرأت تحت

 اطالعات محتوای دریافتند (1397) همکاران و عربی .[15] دارد وجود رابطه سود مدیریت و هادولت

 باال سود مدیریت با زیانده هایشرکت در کاهش این  و یافته کاهش اقتصادی هایتحریم دوره طی مالی

 رشد بر مثبتی اثر اقتصادی پیچیدگی شاخص دریافتند (1397) شیرخانی و حسنی .[14] است بیشتر

 با مواجهه در مدیران دریافتند (1397) رمضانی و زادهرئیس .[6] دارد کشورها سهام بازار ارزش

 (1397) همکاران و رضایی .[12] دکننمی مدیریت را سود ،ها ننوسا کاهش جهت محیطی یاطمیناننا

 .[11] دارد وجود مثبت رابطه سود مدیریت و کاروکسب چرخه رکود و رونق دوران بین دریافتند

 دارد وجود مثبت رابطه سود مدیریت با تورمی رکود بین دریافتند (1396) همکاران و محمدرضایی

 با و دارد وجود رابطه سود مدیریت و اقتصادی رکود بین دریافتند (1396) همکاران و باغومیان .[17]

 خدادادی .[1] کنندمی بیشتری سود مدیریت به اقدام مدیران داخلی، ناخالص تولید منفی رشد افزایش

 عدم ،سود مدیریت بیشتر اعمال با مدیریت محیطی، اطمینان نا افزایش با دریافتند (1394) همکاران و

 نااطمینانی سود، مدیریت دریافتند (1393) همکاران و ثقفی .[8] ددهمی کاهش را اطالعاتی تقارن

 همکاران و قائمی .[2] دارند مثبت رابطه اطالعاتی تقارن عدم با دو این بین کنشبرهم و محیطی

 نشده مدیریت سود در نوسان و شرکت فعالیت محیط اطمینان عدم بین مثبت رابطه دریافتند (1393)
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 و حجازی .[16] شد ییدأت اختیاری تعهدی اقالم و محیطی اطمینان عدم بین مثبت ارتباط .است برقرار

 برای مدیران و دارد تأثیر سود نشده مدیریت بخش بر محیطی اطمینان عدم دریافتند (1390) همکاران

 (1389) همکاران و حجازی .[4] کنندنمی استفاده سود مدیریت از محیطی اطمینان عدم اثر تعدیل

 .[3] ندارد رابطه اقتصادی آزادی با اما دارد، مستقیم رابطه اقتصادی رشد با سود شفافیت عدم دریافتند

 پژوهش هایفرضیه

 تأثیر توانندمی که است اقتصادی متفاوت شرایط به مربوط هاشرکت فعالیت محیط پیچیدگی از بخشی

 اقتصادی متغیرهای بین ارتباط بگذارد. تأثیر حسابداری هایداده رفتار بر و داشته هاشرکت بر متفاوتی

 کالن متغیرهای ارتباط از شواهدی اند.گرفته قرار بحث مورد پیشین مطالعات برخی در سود مفاهیم با

 رابطه همچنین ،[72 ،64 ،49 ،41 ،21] مدیریت سود بینیپیش با اقتصادی اطمینان عدم و اقتصادی

 ،36 ،34 ،30 ،24] است مشاهده قابل سود مدیریت با اقتصادی اطمینان عدم و اقتصادی متغیرهای

 در را سود نوسان دارند انگیزه مدیران اقتصادی، و تجاری پرچالش محیط در .[66 ،60 ،55 ،51 ،38

 را سود نوسان است ممکن شده مدیریت سود زیرا، ؛[40] دهند کاهش محیطی نااطمینانی به واکنش

 اطمینان عدم از ناشی اقتصادی هایمؤلفه است انتظار .[26] دهد نشان نشده، مدیریت سود از کمتر

 رو، این از باشند. اثرگذار مالی گزارشگری در سود مدیریت جهت مدیران تصمیمات بر خارجی، محیط

  اند:شده تدوین زیر شرح به پژوهش هایفرضیه چارچوب

 سود مدیریت جهت اختیاری تعهدی اقالم بکارگیری در مدیران انگیزه بر اقتصادی پیچیدگی شاخص .1

 دارد. تأثیر

 اختیاری تعهدی اقالم بکارگیری در مدیران انگیزه بر داخلی ناخالص تولید از ناشی اقتصادی .رشد2

 دارد. تأثیر سود مدیریت جهت

 مدیران انگیزه بر داخلی ناخالص تولید اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی شاخص بین کنشبرهم .3

 دارد. تأثیر سود مدیریت جهت اختیاری تعهدی اقالم بکارگیری در

 پژوهش متغیرهای شرح و رگرسیون هایمدل
 انتخاب است؛ شده استفاده متغیره چند رگرسیونی هایمدل از پژوهش هایفرضیه ارزیابی جهت

 است: پذیرفته صورت پیشین مطالعات بر تمرکز با بررسی مورد متغیرهای

 (:1) شماره رابطه
DAEMi,t = α + β1ECIk,t + β2ECGk,t + β3INFRk,t + β4ADJi,t + β5AGEi,t + 

β6ATYPEi,t + β7AROTi,t + β8BINDi,t + β9DIVi,t + β10EVOLi,t + β11INSTi,t + 

β12LEVi,t + β13OCFi,t + β14OPEFi,t + β15SIZEi,t + εi,t 

 (:2) شماره رابطه
DAEMi,t = α + β1ECIk,t + β2ECGk,t + β3ECIk,t*ECGk,t + β4INFRk,t + β5ADJi,t 

+ β6AGEi,t + β7ATYPEi,t + β8AROTi,t + β9BINDi,t + β10DIVi,t + β11EVOLi,t + 

β12INSTi,t + β13LEVi,t + β14OCFi,t + β15OPEFi,t + β16SIZEi,t + εi,t 
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 وابسته: متغیر

DAEMi,t: همکاران و دیچاو مدل پسماندهای از آن ارزیابی در اختیاری؛ تعهدی اقالم سود مدیریت 

  شد. استفاده ساله 5 چرخشی رگرسیون طبق هاشرکت سطح در [29] (1995)
TACCi,t = α + β1(ΔREVi,t - ΔRECi,t) + β2PPEi,t + εi,t 

TACCi,t: دوره اول هایدارایی به عملیاتی نقد جریان و سود تفاوت نسبت تعهدی؛ اقالم 

ΔREVi,t: دوره اول هایدارایی به فروش درآمد ایدوره تغییر نسبت فروش؛ درآمد تغییر 

ΔRECi,t: دوره اول هایدارایی به هادریافتنی ایدوره تغییر نسبت ؛تجاری دریافتنی تغییر 

PPEi,t: ،دوره اول هایدارایی به مشهود هایدارایی نسبت تجیزات؛ و آالتماشین اموال 

𝜺i,t: است. اختیاری تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت شاخص رگرسیون مدل پسماندهای 

 مستقل: متغیرهای

ECIk,t: تولیدی محصوالت بودن فراگیر و تنوع معیار دو برگیرنده در اقتصادی؛ پیچیدگی شاخص 

 دانشگاه اقتصادی اطلس و جهانی بانک سایت از و [42] (2009 هاسمن، و )هیدالگو است کشورها

 کشور اگر شود.می انجام Mcp ماتریس کمک به شاخص محاسبه ؛[6 و 5] است شده استخراج هاروارد

C محصول P کشور و Oجمع با کاالها بودن فراگیر و بودن متنوع کند، تولید را محصوالت سایر 

 شود: می محاسبه ماتریس های ستون و ها ردیف

Ubiquity = Kp,o = ∑Mcp

c

 Diversity = Kc,o = ∑Mcp

p

 

 نیاز مورد های توانمندی یا کشور های توانمندی و ها پتانسیل دقیق های سنجه ساختن زیر روابط طبق

 و کند می صادر که کاالهایی فراگیری متوسط کشور هر در که است آن مستلزم کاال ساختن برای

 مستلزم امر این کاالها برای شود. محاسبه کنند، می صادر را محصـوالت این که کشورهایی تنوع متوسط

 این که کاالها سایر فراگیری متوسط و کنند می تولید را هاآن که کشورهایی تنوع متوسط که است آن

  شود. محاسبه کند، می تولید کشور

Kp,N =
1

Kp.o
∑Mcp

c

. Kc,N−1 Kc,N =
1

Kc.o
∑Mcp

p

. Kp,N−1 

 داریم: باال هایرابطه در گذاریجای با    

Kc,N = ∑kc′−N−2

C′

∑
McpMc′p

Kc,oKp,o

 Kc.N =
1

Kc.o

∑Mcp

p

 
1

Kc.o

∑Mc′′p

c′

. Kc′,N−2 

 

∑ اگر
McpM

c′p

Kc,oKp,o
Kc,N داشت: خواهیم کنیم، گذارینام  ,Mcc را   = ∑Mcc′̌

c′

Kc′,N−2 
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Kc ,N که است برقرار وقتی باال رابطه = Kc′,N−2 = بزرگ با که است  ′Mccویژه بردار این باشد؛ 1

 واریانس ترینبزرگ از انعکاسی برداری بزرگ ویژه مقدار دومین بردار است. مرتبط ویژه مقدار ترین

 است: زیر شرح به اقتصادی پیچیدگی ارزیابی شاخص و است

ECI =
K⃗⃗ −< K⃗⃗ >

se(K⃗⃗ )
 

< K⃗⃗ > ،میانگین se و معیارانحراف K⃗⃗  ماتریس ویژه بردار Mcc بزرگ. ویژه مقدار دومین 

ECGk,t: تولید ایدوره نسبی تغییر و [34 و 59] داخلی ناخالص تولید رشد بیانگر اقتصادی؛ رشد 

 شد. استخراج مرکزی بانک سایت از نقت بدون پایه قیمت به داخلی ناخالص

 کنترلی: متغیرهای

INFRk,t: مرکزی بانک سایت مصرفی کاالوخدمات بهای شاخص ایدوره تغییر تورم؛. 

ADJi,t: ها.دارایی دفتری ارزش به سنواتی تعدیالت نسبت سنواتی؛ تعدیالت 

AGEi,t: تهران. بهادار اوراق بورس در شرکت پذیرش زمان طبیعی لگاریتم معامالتی؛ عمر 

ATYPEi,t: کد رسمی حسابداران جامعه الف رتبه مؤسسات و حسابرسی سازمان برای حسابرس؛ نوع 

 صفر. کد صورت این غیر در و یک

AROTi,t: صفر. کد صورت این غیر در و یک کد حسابرس چرخش حسابرس؛ چرخش 

BINDi,t: مدیره. هیأت اعضای کل به غیرموظف اعضای نسبت ؛مدیره هیأت استقالل  

DIVi,t: سهامداران. سهم هر سود به پرداختی نقدی سود نسبت ؛سود توزیع درصد 

EVOLi,t: ها.دارایی ارزش به عملیاتی سود نسبت ساله سه معیار انحراف سود؛ نوسان 

INSTi,t: شده. منتشر سهام کل به نهادی سهامداران مالکیت در سهام نسبت نهادی؛ مالکیت 

LEVi,t: ها.دارایی دفتری ارزش به هابدهی دفتری ارزش نسبت مالی؛ اهرم 

OCFi,t: ها.دارایی دفتری ارزش به عملیاتی نقد وجوه جریان نسبت نقد؛ جریان 

OPEFi,t: ها.دارایی دفتری ارزش به فروش عملیاتی درآمدهای نسبت عملیاتی؛ کارایی 

SIZEi,t: کاال فروش  از حاصل عملیاتی درآمدهای طبیعی لگاریتم اندازه؛. 

 آن غربال شرایط و پژوهش آماری جامعه
 تا 1391 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت پژوهش آماری جامعه

  اند:شده غربال آماری جامعه از حذفی روش به هاشرکت و بوده 1397

 متغیرها(. برخی خاص )ماهیت گذاریسرمایه و بیمه بانکی، مالی، حوزه در فعالیت عدم .1

  (.بورس در مستمر )فعالیت پژوهش دوره طی ها شرکت خروج و ورود وقوع عدم .2

 ساالنه(. گزارشگری در مقایسه )قابلیت پژوهش دوره طی هاشرکت مالی سال تغییر عدم .3

 اند.شده تحلیل و انتخاب ساله 7 دوره طی شرکت 166 تعداد شرایط، این طبق
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 پژوهش هاییافته
 نگاره در پژوهش گسسته متغیرهای فراونی و (1) نگاره در پژوهش پیوسته متغیرهای توصیفی هایآماره

 اند.شده ارائه (2)

 پژوهش پیوسته متغیرهای توصیفی هایآماره (:1) نگاره

 هامشاهده کشيدگي چولگي کمترين بيشترين معيار انحراف ميانه ميانگين هاآماره

DAEMi,t 0/0286 0/0216 0/0364 0/1794 -0/1354 0/1200 4/5597 1162 

ECIk,t -0/5300 -0/4700 0/2384 -0/2600 -1/0200 -1/0089 2/8974 7 

ECGk,t 0/1871 0/1900 0/0892 0/3010 0/0370 -0/3185 1/7924 7 

INFRk,t 0/1974 0/1560 0/0992 0/3470 0/0900 0/3112 1/3923 7 

ADJi,t -0/0080 -0/0005 0/0237 0/1016 -0/4296 -6/8806 101/80 1162 

AGEi,t 2/8704 2/8904 0/4455 3/9120 1/6094 0/2021 2/7073 1162 

BINDi,t 0/6832 0/7000 0/1969 1/0000 0/0000 -0/2595 2/7546 1162 

DIVi,t 0/5306 0/5463 0/6476 15/227 0/0000 12/429 261/18 1162 

EVOLi,t 0/0799 0/0621 0/0679 0/5873 0/0027 2/4063 12/969 1162 

INSTi,t 0/7188 0/7510 0/1832 0/9943 0/0000 -1/3973 5/4833 1162 

LEVi,t 0/6044 0/6071 0/1999 2/0775 0/0902 0/5138 5/9160 1162 

OCFi,t 0/1160 0/1000 0/1301 1/0489 -0/4601 0/7496 6/6762 1162 

OPEFi,t 0/9024 0/7987 0/5248 5/1443 0/0050 2/4245 14/100 1162 

SIZEi,t 27/720 27/602 0/5438 33/292 22/823 0/4970 3/8233 1162 

 پژوهش گسسته متغیرهای فراونی (:2) نگاره

 کدبندی
ATYPEi,t AROTi,t 

 درصد تعداد درصد تعداد

 72/38 841 33/22 386 کد صفر

يککد   776 66/78 321 27/62 

هامشاهده  1162 100 1162 100 

 تی آماره احتمال طبق مواردی در .اندشده ارائه (3) نگاره در پژوهش متغیرهای همبستگی ارزیابی نتایج

-هم از شواهدی و نیستند قوی هاهمبستگی میزان اما دار،معنی همبستگی وجود و درصد 5 از کمتر

 ندارد. وجود متغیرها بین خطی
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 پژوهش متغیرهای همبستگی آزمون نتایج (:3) نگاره
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 معناداری سطح اند.شده ارائه (4) نگاره در پژوهش پیوسته متغیرهای پایایی و واحد ریشه آزمون نتایج

 پایا سطح، مقیاس در متغیرها و هستند درصد 5 خطای سطح از کمتر چو و لین لوین، آزمون آماره

  نیست. مشاهده قابل هاآن در کاذب ریشه مشکل و هستند
 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون (:4) نگاره

 احتمال آماره متغیرها
 

 احتمال آماره متغیرها

DAEMi,t -18/234 0/0000 
 

AGEi,t -98/893 0/0000 

ECIk,t -45/971 0/0000 
 

BINDi,t -3/7729 0/0001 

ECGk,t -7/7435 0/0000 
 

DIVi,t -17/466 0/0000 

INFRk,t -4/6771 0/0000 
 

EVOLi,t -17/434 0/0000 

ADJi,t -34/028 0/0000 
 

INSTi,t -20/855 0/0000 

LEVi,t -10/924 0/0000 
 

OPEFi,t -8/8336 0/0000 

OCFi,t -24/735 0/0000 
 

SIZEi,t -6/7345 0/0000 

 هایآماره معناداری اساس بر اند.شده ارائه (7) و (5) هاینگاره در رگرسیون هایمدل برازش پیش نتایج

 استفاده ثابت اثرات با ترکیبی هایداده الگوی از هاسمن آزمون دوکای هایآماره و چاو آزمون لیمر اف

 و یافته تعمیم مربعات حداقل روش از پسماندها واریانس ناهمسانی رفع در نماییدرست نسبت طبق شد.

 نتایج شد. استفاده اول مرتبه خودرگرسیون از هاپسماند خودهمبستگی رفع جهت الگرانژ ضرایب طبق

 روابط فیشر هایآماره معناداری طبق اند.شده ارائه (8) و (6) هاینگاره در رگرسیون هایمدل نهایی

 پسماندها اول، مرتبه خودرگرسیون ورود با واتسون-دوربین آماره طبق .است برقرار متغیرها بین خطی

 تعیین ضرایب است. خطیهم وجود  عدم از حاکی متغیرها واریانس تورم عامل ندارند. خودهمبستگی

   هستند. باال به رو متوسط هامدل شده تعدیل

 به اختیاری تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت که است آن بیانگر (8) و (6) های نگاره در مندرج نتایج

 شاخص افزایش که معنا بدان دارد. قرار اقتصادی پیچیدگی شاخص تأثیر تحت مثبت و معنادار طور

 (تولید فرایند در دانش کردن کاربردی و پیچیده کاالهای تولید در کشور توان) اقتصادی پیچیدگی

 طرفی، از است. سود مدیریت در اختیاری تعهدی اقالم از استفاده در مدیران بیشتر دخالت جهت عاملی

 توسط اختیاری تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت کاهش سبب اقتصادی پیچیدگی شاخص کاهش

 است. شده مدیران

 تأثیر تحت منفی و معنادار طور به تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت (،8) نگاره در مندرج نتایج طبق

 ارزش) آن رشد نرخ کاهش یا و داخلی ناخالص تولید منفی رشد که معنا بدان دارد. قرار اقتصادی رشد

 مدیران بیشتر دخالت جهت عاملی (کشور یک در معین دوره یک طی تولیدی نهایی خدمات و کاالها

 تولید مثبت رشد طرفی، از است. هاشرکت سود مدیریت جهت اختیاری تعهدی اقالم از استفاده در

 توسط اختیاری تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت کاهش سبب آن رشد افزایش و داخلی ناخالص

 است. شده مدیران
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 منفی و معنادار طور به اختیاری تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت (،8) نگاره در مندرج نتایج طبق

 رابطه ترتیب بدین دارد. قرار اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی شاخص بین کنشبرهم تأثیر تحت

 از ناشی اقتصادی رشد نقش واسطه به اقتصادی پیچیدگی شاخص و تعهدی سود مدیریت بین مثبت

 است. شده تضعیف و تعدیل داخلی ناخالص تولید

 پژوهش اول رگرسیون مدل برازش پیش آزمون نتایج (:5) نگاره

 معناداری آزادی درجه مقدار آماره آزمون

 0/0006 (165,982) 1/4443 اف تلفیقی( یا ترکیبی هایداده )گزینش چاو

 0/0003 14 39/933 دوکای تصادفی( یا ثابت اثرات )گزینش هاسمن

 0/0000 (117,1044) 2/4458 نماییدرست پسماندها( واریانس همسانی) وایت

 0/0000 (2,1145) 252/36 الگرانژ پسماندها( خودهمبستگی) گادفری-برئوش

 پژوهش اول رگرسیون مدل نهایی آزمون نتایج (:6) نگاره

 DAEMi,t  وابسته: متغیر

 واریانس تورم عامل معناداری تی آماره استاندارد خطای ضرایب توضیحی متغیرهای

C -0/1267 0/0238 -5/3252 0/0000 - 

ECIk,t 0/0216 0/0053 4/0627 0/0001 1/2549 

INFRk,t 0/0522 0/0033 15/909 0/0000 1/3026 

ADJi,t 0/0145 0/0222 0/6505 0/5155 1/0422 

AGEi,t 0/0115 0/0017 6/8245 0/0000 1/0704 

ATYPEi,t -0/0035 0/0007 -5/2074 0/0000 1/0624 

AROTi,t -0/0025 0/0009 -2/8083 0/0051 1/0561 

BINDi,t 0/0017 0/0043 0/4018 0/6879 1/0998 

DIVi,t 0/0024 0/0017 1/4311 0/1528 1/1037 

EVOLi,t 0/0499 0/0166 3/0050 0/0027 1/1737 

INSTi,t -0/0050 0/0024 -2/1295 0/0335 1/1408 

LEVi,t -0/0509 0/0062 -8/2758 0/0000 1/2727 

OCFi,t -0/1067 0/0090 -11/850 0/0000 1/3241 

OPEFi,t -0/0059 0/0017 -3/4978 0/0005 1/1191 

SIZEi,t 0/0052 0/0008 6/1477 0/0000 1/2337 

AR(1) 0/4647 0/0949 4/8984 0/0000 1/0618 

 رگرسیون هایمدل برازش هایویژگی

 7/6867 فیشر آماره 0/6293 تعیین ضریب

 0/0000 فیشر آماره احتمال 0/5474 شده تعدیل تعیین ضریب

 2/0083 واتسون -دوربین آماره 0/0263 رگرسیون استاندارد خطای
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 پژوهش دوم رگرسیون مدل برازش پیش آزمون نتایج (:7) نگاره

 معناداری آزادی درجه مقدار آماره آزمون

 0/0002 (165,980) 1/4984 اف تلفیقی( یا ترکیبی هایداده )گزینش چاو

 0/0000 16 142/65 دوکای تصادفی( یا ثابت اثرات )گزینش هاسمن

 0/0000 (142,1019) 2/2796 نماییدرست پسماندها( واریانس همسانی) وایت

 0/0000 (2,1143) 253/91 الگرانژ پسماندها( خودهمبستگی) گادفری-برئوش

 پژوهش دوم رگرسیون مدل نهایی آزمون نتایج (:8) نگاره

 DAEMi,t  وابسته: متغیر

 واریانس تورم عامل معناداری تی آماره استاندارد خطای ضرایب توضیحی متغیرهای

C -0/0950 0/0247 -3/8506 0/0001 - 

ECIk,t 0/0921 0/0243 3/7846 0/0002 1/5448 

ECGk,t -0/1712 0/0515 -3/3279 0/0009 1/5387 

ECIk,t*ECGk,t -0/2828 0/0838 -3/3741 0/0008 3/4831 

INFRk,t 0/0918 0/0157 5/8429 0/0000 3/5890 

ADJi,t 0/0196 0/0225 0/8688 0/3852 1/0475 

AGEi,t 0/0122 0/0019 6/4634 0/0000 1/1133 

ATYPEi,t -0/0040 0/0006 -6/7319 0/0000 1/0833 

AROTi,t -0/0026 0/0010 -2/5077 0/0123 1/0708 

BINDi,t 0/0003 0/0042 0/0789 0/9371 1/0997 

DIVi,t 0/0019 0/0015 1/3299 0/1839 1/1046 

EVOLi,t 0/0399 0/0192 2/0732 0/0385 1/1980 

INSTi,t -0/0066 0/0016 -4/1909 0/0000 1/1455 

LEVi,t -0/0519 0/0068 -7/6863 0/0000 1/2484 

OCFi,t -0/1060 0/0111 -9/5517 0/0000 1/3019 

OPEFi,t -0/0057 0/0015 -3/7008 0/0002 1/1283 

SIZEi,t 0/0052 0/0010 5/3958 0/0000 1/2591 

AR(1) 0/4663 0/0981 4/7541 0/0000 1/0772 

 رگرسیون هایمدل برازش هایویژگی

 7/4378 فیشر آماره 0/6248 تعیین ضریب

 0/0000 فیشر آماره احتمال 0/5408 شده تعدیل تعیین ضریب

 2/0040 واتسون -دوربین آماره 0/0262 رگرسیون استاندارد خطای

 ترریسک پر سود از اند،داشته بورس در بیشتری حضور سابقه که هاییشرکت در دادند نشان نتایج سایر

 اقتصادی تورم نرخ که هاییدوره در و اندداشته تریبزرگ اندازه اند،بوده برخوردار باالتر نوسان با و
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 اند.برده بهره سود مدیریت جهت تعهدی اقالم از بیشتری میزان به هاشرکت مدیران است، یافته افزایش

 کیفی امتیاز الف رتبه با حسابرسی مؤسسات یا حسابرسی سازمان توسط که هاییشرکت طرفی، از

 بیشتر درصد اند،بوده حسابرس ای دوره چرخش مشمول اند، هشد حسابرسی رسمی حسابداران جامعه

 تأمین از باالتری سهم و داشته باالتری مالی اهرم است، بوده نهادی سهامداران مالکیت در هاآن سهام

 اندکرده عملیاتی هایفعالیت طریق از نقد جریان ایجاد در بیشتری تالش دارند، ها بدهی طریق از مالی

 از اند،بوده برخوردار هادارایی بکارگیری طریق از درآمدزایی واسطه به ترمناسب عملیاتی کارآیی از و

 و اندشده مواجه محدودیت با سود مدیریت جهت خود اختیار از استفاده در که برخوردارند مدیرانی

 توزیع درصد و مدیره هیأت استقالل سنواتی، تعدیالت اما اند.داشته ترپایین اختیاری تعهدی اقالم سطح

 اند.نداشته اختیاری تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت بر داریمعنی تأثیر ها شرکت سود

 پژوهش گیرینتیجه و بحث

 پویایی تجاری، سیکل اقتصادی، رشد بر اقتصادی نااطمینانی تأثیر چگونگی بررسی به مطالعات برخی

 مطالعات اند.پرداخته بازاریابی برنامه و توسعه و تحقیق هایپروژه ،ریسک سهام، قیمت گذاری،سرمایه

 مالی گزارشگری تصمیمات بر هاشرکت سطح نااطمینانی و اقتصادی محیط نااطمینانی نأثیر نیز دیگری

 .[72 ،68 ،64 ،60 ،55 ،51 ،49 ،41 ،38 ،36 ،34 ،30 ،24 ،21] اندکرده بررسی را هاشرکت

 مدیریت بر اقتصادی( محیط )معیارهای اقتصادی رشد و اقتصادی پیچیدگی شاخص تأثیر مقاله این در

 شاخص که است این بیانگر نتایج است. شده بررسی مالی( گزارشگری در اختیاری )رفتار تعهدی سود

 تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت بر منفی تأثیر اقتصادی رشد اما مثبت، تأثیر اقتصادی پیچیدگی

 کمتر و تنوع هایشاخص بر )مبتنی اقتصادی پیچیدگی شاخص افزایش حقیقت، در اند.داشته اختیاری

 تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت به هاشرکت مدیران تمایل افزایش ساززمینه کاالها( فراگیری

 ظرفیت بلندمدت افزایش حسب بر اقتصادی )رشد داخلی ناخالص تولید رشد افزایش اما، است. اختیاری

 مدیریت جهت مدیران اقدام کاهش زمینه جمعیتی( نیازهای تأمین در کل عرضه افزایش جهت تولید

 مدیریت بر داخلی ناخالص تولید اقتصادی رشد منفی تأثیر به مربوط نتایج است. کرده فراهم را سود

 (،2016) همکاران و جاهمانی (،2019) موتا جرجل و پائولو (،2020) همکاران و چن نتایچ مطابق سود

 ،44 ،45 ،57] (1396) همکاران و باغومیان (،2015) همکاران و دیمیتراس (،2015) همکاران و هوکه

 و فشکیغنجی (،2006) النجار و  ریاحی (،2014) رافورنیر و فلیپ مطالعات نتایج با مغایر و [1 ،24 ،30

 کنشتکمیلی،برهم شواهد طبق است. [3 ،15 ،34 ،60] (1389) همکاران و حجازی (،1397) همکاران

 هاشرکت سود مدیریت در مدیران انگیزه تضعیف سبب اقتصادی رشد با اقتصادی پیچیدگی شاخص

 مدیریت بر محیطی اطمینان عدم جنبه از اقتصادی محیط نقش از حاکی شواهد کلی، طور به است، شده

 و هاچالش بهتر ارزیابی به تواندمی روابط این از آگاهی است؛ هاشرکت مالی گزارشگری در تعهدی سود

 محدودیت حال عین در رساند. یاری هاشرکت مدیران گذاریسیاست در اقتصادی محیط پیامدهای

 درگیر کشور پژوهش، بررسی مورد های سال در که است این گیرد قرار اشاره مورد باید که معینی
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 ممکن باال، نااطمینانی با محیطی ایجاد واسطه به که است بوده مهارنشدنی تورم و اقتصادی های تحریم

 پیچیدگی شاخص تفسیر و محاسبه و باشد مؤثر پژوهش دستاوردهای و نتایج بر موضوع این است

 نماید. مواجه چالش با را اقتصادی

 اعتبار گذاران، سرمایه سهامداران، )مدیران، مالی اطالعات کنندگاناستفاده به پژوهش نتایج طبق

 فعالیت بر ناظر هایگروه و اقتصادی( گران تحلیل مالی، گرانتحلیل دانان، اقتصاد حسابرسان، دهندگان،

 دارایی( و اقتصادی امور وزارت بازرسی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان )دولت، هاشرکت

 تحلیل ها،شرکت مدیران توسط سود مدیریت هایرویه وقوع نحوه دقیق ارزیابی ضمن شودمی پیشنهاد

 تحلیل و شناسایی باشند. داشته اقدامات این انجام بر اقتصادی های سیاست تأثیر نحوه از مناسبی

 از و هاشرکت در سود مدیریت هایانگیزه ارزیابی جنبه از مفیدی اطالعات تواندمی روابط این مناسب

 در اقتصادی تجاری محیط منظر از ویژه به محیطی نااطمینانی پیامدهای و هاچالش ارزیابی جنبه

 و آن بر مؤثر عوامل و سود مدیریت هایانگیزه گوناگونی به توجه با دهد. قرار مختلف هایگروه اختیار

 در شود می پیشنهاد پژوهشگران به ها،شرکت تصمیمات و هاسیاست با مرتبط اقتصادی مفاهیم وسعت

 مالی، ثبات اقتصادی، آزادی اقتصادی، فساد مانند اقتصادی معیارهای نقش حاضر پژوهش با ارتباط

 ارزیابی هاشرکت مالی گزارشگری زمینه در قبیل این از مواردی و پولشویی کشور، پذیری رقابت قدرت

 انبساطی و انقباضی هایسیاست حوزه از کشور پولی و مالی هایسیاست نقش توانمی همچنین شوند.

 پژوهشگران به عالوه، به داد. قرار بررسی مورد را تورمی رکود و رکود رونق، مختلف هایدوره منظر از و

 محتوای مانند مالی گزارشگری کیفیت دیگر معیارهای بر را اقتصادی هایشاخص تأثیر شود می پیشنهاد

 پذیری،نوسان هموارسازی، پذیری، بینیپیش واکنش، ضریب بودن، موقع  به بودن، مربوط اطالعاتی،

 کنند. بررسی کاریمحافظه و مقایسه قابلیت پایداری،
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Objective: This research analyzed the impact of economic complexity index & 

economic growth and interaction between them on managers’ incentives to manage 

earnings in financial reporting using discretionary accruals.  

Methods: Earnings management is assessed using discretionary Accruals. Also, 

economic complexity index and economic growth in gross domestic production 

variation are considered as macro economic criteria under environment uncertainty. 

Research population includes 166 firms listed in Tehran Securities & Exchange 

over the period March 2012 till March 2019. Hypotheses analyzed through 

multivariate regression models using panel data with fixed effect, generalized least 

squares and autoregression method.  

Results: Findings illustrated that manager incentives for using discretionary 

accruals to manage earnings is a direct function of economic complexity index, but 

an inverse function of economic growth in gross domestic production; In addition, 

supplementary evidences indicated that economic growth in gross domestic 

production caused to weaken the relationship between economic complexity index 

and earnings management.  

Conclusion: In fact, more economic complexity index based on production diversity 

& ubiquity caused to more earnings management; however, more economic growth 

based on gross domestic production caused to less earnings management. As a 

whole, results showed that macro economic criteria under environment uncertainty 

are effective factors on earnings management in firms’ financial reporting. 

Therefore, these findings can improve to assesse the role of economic challenges 

and its consequences on managers’ policies and decisions.     
   

Keywords: Economic Complexity Index, Economic Growth, Environment 

Uncertainty, Managers’ Discretionary Incentives, Financial Reporting, Earnings 

Management. 
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