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  چكيده
هاي آن از موضوعاتي است كه همواره از سوي نهادهاي ناظر و محققان مديريت سود و الگوي

مالي مديران از رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگريمورد توجه قرار گرفته است. از اين
است. در اين پژوهش، الگوي مديريت سود در مراحل مختلف چرخه  اي برخوردارجايگاه ويژه

عمر شركت و نقش دورنماي رشد بر آن بررسي شد. به اين منظور، اقالم تعهدي اختياري و رفتار 
هاي چسبنده هزينه به ترتيب براي سنجش الگوي مديريت سود از طريق اقالم تعهدي و فعاليت

اصل هاي نقدي حعمر شركت نيز با استفاده از خالص جريانواقعي بكار گرفته شد. مراحل چرخه 
هاي گيري گرديد. در اين راستا، دادهگذاري اندازهمالي و سرمايههاي عملياتي، تاميناز فعاليت

 1192( 1394الي  1387تهران در بازه زماني  اوراق بهادار شركت پذيرفته شده در بورس149
ها از روش داده تحليلو ها آزمون شد. براي تجزيه ويژگيسال) با در نظر گرفتن برخي  -شركت

 ها در مراحل ظهور و افول بيشترتصحيح خطاهاي استاندارد استفاده شد. نتايج نشان داد شركت
گيرند؛ در حاليكه در مراحل رشد و بلوغ، الگوي مديريت سود از طريق اقالم تعهدي را بكار مي

مديريت سود بر عهده دارند؛ بعالوه، هر چه دورنماي رشد  هاي واقعي نقشي غالب درفعاليت
هاي واقع در مراحل رشد و بلوغ افزايش يابد، سهم اقالم تعهدي در مديريت سود افزايش شركت
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 مقدمه -1

هاي اصلي تحقيقات در ادبيات گزارشگري مالي است و تحقيقات مديريت سود يكي از جريان
متعددي در خصوص آن صورت گرفته است؛ فرض زيربنايي در اغلب تحقيقات اين حوزه آن 

هاي تجاري براي دستيابي به اهداف معيني ممكن است محتواي بوده است كه مديران بنگاه
قالم هاي واقعي و يا اتواند به اتكاي فعاليتارشات مالي را مديريت كنند. چنين مديريتي ميگز

هاي مالي وارد تعهدي در قالب دو اصل تطابق و تحقق به گزارشتعهدي صورت پذيرد. اقالم
بيني وضعيت اقتصادي شركت در آينده ياري رسانند كنند به پيشاند. اين اقالم تالش ميشده

پذيري استانداردهاي گزارشگري ). مديران در مديريت اقالم تعهدي از انعطاف1: 2009(چن، 
ده در كنند تا بر سود گزارش شمالي در تصوير عمكرد شركت به اتكاي نقش قضاوت استفاده مي

هاي نقدي تغيير كند. اين در حاليست كه سود آنكه الگوي جريانهاي مختلف اثر بگذارند بيدوره
ركت نيز هاي شهاي عملياتي و يا تركيب فعاليتبه واسطه تغيير زمان انجام فعاليت شركت گاه

تر)، تر (سختشود. شناخت زودهنگام (ديرهنگام) درآمد، شرايط فروش اعتباري سهلمديريت مي
تحقيق  هايشده محصول و كاهش (افزايش) هزينهتمامتوليد بيشتر (كمتر)، كاهش (افزايش) بهاي

 كند. هايي واقعي است كه مدير را در مديريت سود ياري ميتبليغات از جمله فعاليت و توسعه و

اگرچه تحقيقات كمي در خصوص چگونگي تركيب اين دو الگوي مديريت سود صورت پذيرفته 
هاي واقعي و اقالم تعهدي براي اما نتايج مطالعات حاكي از آن است مدير از هر دو الگوي فعاليت

هاي مديريت سود با استفاده )؛ با وجود آنكه هزينه1: 2016جويد (كوهن، ه ميمديريت سود بهر
نداردهاي ناپذيري استاهاي واقعي در مقايسه با اقالم تعهدي بيشتر است اما گاهي انعطافاز فعاليت

دهد. حسابداري، نظارت بيشتر و انتظارات بازار، مديران را به سوي مديريت واقعي سود سوق مي
: 2010تعهدي در بلندمدت آثاري معكوس دارد (گاني، كه مديريت سود از طريق اقالمآنضمن
). تصميمات مديريت در انتخاب الگوي مديريت سود بر محور عواملي چون دورنماي رشد 856

 شود؛ اين عواملهاي واقعي گرفته ميهاي پاداشي مديران و هزينه اجراي فعاليتشركت، انگيزه
ر هايي است كه بپذيرند. چرخه عمر شركت، يكي مهمترين ويژگيت اثر ميهاي شركاز ويژگي

روي مدير موثر است. زيرا آنچه مراحل مختلف چرخه هاي پيشمحيط عملياتي شركت و ابهام
 هايدهد شرايط داخلي شركت (از قبيل راهبردهاي شركتي، توانمنديعمر شركت را شكل مي

وني آن (شامل وضعيت رقابتي و متغيرهاي كالن اقتصادي) مديريتي، منابع داخلي) و محيط بير
اند پايداري سود، حاشيه سود، كارآمدي )؛ محققان هم نشان داده1969: 2011است (ديكنسون، 

). به 2015عمليات و رشد آتي سود در مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است (دراك، 
كنند سود ناپايدارتري دارند؛ خود را سپري مي هايي كه مراحل اوليه چرخه عمراي كه شركتگونه

ها به رشد آتي سود اميدوارند و همين موضوع بر تصميمات اما در عين حال مديران اين شركت
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هايي كه در سالهاي مياني عمر خود قرار گذارد. اما شركتمالي آنها اثر ميگذاري و تامينسرمايه
و به علت كاهش دورنماي سودآوري، به دنبال كسب كنند دارند، سود پايدارتري را تجربه مي

شان هستند. با توجه به اثرپذيري تصميمات مديريت از هاي فعليگذاريبازده بيشتر از سرمايه
هايي هاي شركت و با عنايت به آنكه مراحل چرخه عمر شركت يكي از مهمترين ويژگيويژگي

كند؛ بنابراين اين كت را تشريح ميروي مديريت و چگونگي عمليات شراست كه شرايط پيش
شود كه: آيا مدير الگوي مديريت سود متفاوتي را در مراحل مختلف چرخه عمر ابهام حاصل مي

كند؟ الگوي مديريت سود غالب در مراحل چرخه عمر شركت كدام است؟ و شركت انتخاب مي
ر آن شد؟ اين تحقيق بتواند بر تركيب الگوي مديريت سود موثر باآيا دورنماي رشد شركت مي

هاي موجود به سواالت مطروحه پاسخ دهد. به اين منظور، ابتدا مباني است به پشتوانه نظريه
شود و سپس با انتخاب روش پژوهش مناسب، فرضيه ها مفهومي موضوع پژوهش بررسي مي

  اهد شد.خوي به استناد آنها ارائه تحليل و تفسير گرديده و پيشنهادهايشوند، نتايج، آزمون مي

  

  هامباني نظري، مرور پيشينه و فرضيه -2
  

هاي فراواني در تعريف مديريت سود صورت گرفته است. برخي مديريت در ادبيات نظري تالش
دانند كه با هدف كسب منافع شخصي سود را مداخله عمدي مدير در فرايند گزارشگري مالي مي

حاصل اعمال قضاوت مدير در گزارشگري  )؛ برخي آن را92: 1989شود ( اسشيپر، انجام مي
گذاران از رويدادهاي اقتصادي زيربنايي تحت پوشش گزارش را دانند كه درك سرمايهمالي مي

هاي مندرج در قراردادهاي منعقد في مابين شركت دهد و يا بر شاخصبه شيوه نادرستي جهت مي
كارانه مدير براي ار منطقي و محافظهاي ديگر نيز آن را رفتگذارد؛ عدهو ساير دينفعان اثر مي

دانند؛ به همين كنندگي سود) ميبيني و پايدار (و نه ابزاري براي گمراهدستيابي به نتايج قابل پيش
سبب، در اينكه آيا مديريت سود جزئي از تصميمات معمول شركت است و آيا به قصد فريب 

ندارد. با اينحال در يك نگاه كلي، تعاريف شود توافق نظر چنداني وجود گذاران انجام ميسرمايه
توان در سه دسته سفيد، خاكستري و سياه قرار داد. تعاريف دسته ارائه شده از مديريت سود را مي

گذاران دانند كه با انتقال اطالعات محرمانه مدير به سرمايهاول (سفيد)، مديريت سود را ابزاري مي
افزايد. تعاريف دسته دوم (سياه)، هاي مالي ميت گزارشو كاهش عدم تقارن اطالعاتي بر شفافي

هاي مالي را به شيوهدانند كه مدير از طريق آنها گزارشهايي ميروش مديريت سود را مجموعه
كند و تعاريف دسته سوم (خاكستري)، مديريت سود را اختيار انتخاب اي نامطلوب ارائه مي

طلبانه بكار گرفته شود و منافع تواند با مقاصد فرصتدانند كه هم ميهاي حسابداري ميرويه
تواند در راستاي رفتار اقتصادي بكار رفته و منافع شركت را تامين مدير را بيشينه نمايد و هم مي

  ).256: 2012نمايد (رنكين و همكاران،

  ود:شتوانايي مدير در مديريت سود از طريق اقالم تعهدي توسط عواملي به شرح زير محدود مي



داري و هاي حسابحسابرسان به عنوان بازوي نظارتي، بكارگيري رويه حسابرسي و كيفيت آن:
نمايند؛ هر چه اندازه موسسه حسابرسي بزرگتر هاي مديريت را نظارت ميمبناي منطقي قضاوت

شهرت آن بيشتر باشد، توان بيشتري به كشف مديريت اقالم تعهدي اختصاص داده و ريسك حسن
  ).13: 2012( جوستن، شود مي

  

هاي هاي مديريت در دورههاي حسابداري و قضاوتشيوه اعمال رويه پذيري حسابداري:طافانع
 هاييگذشته بر الگوي مديريت اقالم تعهدي در دوره جاري اثرگذار است و آن را با محدوديت

يان ذكر است چرخه پذير دارند. شاسازد؛ زيرا اقالم تعهدي در طي زمان روندي برگشتمواجه مي
ل اي كه اقالم تعهدي با افزايش طوكند؛ به گونهعملياتي شركت، دامنه اين محدوديت را تعديل مي

  ). 14: 2012؛ جوستن، 677: 2012شوند (ژانگ، چرخه عملياتي با شيب كمتري برگشت مي

وق از حق گذاري را با هدف حفاظتتقويت بستر قانوني، نظارت نهادهاي قانون بستر قانوني:
ها هاي مديريت اقالم تعهدي بر رفتار گزارشگري شركتسهامداران توسعه داده و با افزايش هزينه

  ).14: 2012گذارد ( جوستن، اثر مي

  

هاي نقدي و از طريق عمليات واقعي تالش شوند مدير از مجراي جريانعوامل باال موجب مي
دير عملكرد شركت را با اتخاذ تصميماتي كه در كند سود دوره را مديريت نمايد؛ به اين ترتيب، م

گيري در زمره تصميمات عادي و عملياتي شركت قرار ندارند و كارآمد نيستند (از قبيل تصميم
كند هاي مشهود)، تعديل ميگذاري در داراييخصوص مخارج تحقيق و توسعه، تبليغات، سرمايه

؛ 14: 2012شود (جوستن، قعي ناميده ميكه چنين اقداماتي، مديريت سود از طريق عمليات وا
). اختياراتي كه مدير در اخذ تصميمات مربوط به تخصيص منابع دارد، موجب 678: 2012ژانگ، 

شده هزينه رفتار مشابهي را در برابر افزايش و كاهش درآمد نشان ندهد؛ به اين معني كه سرعت 
يشتر از سرعت كاهش آن در شرايطي افزايش هزينه در شرايطي كه درآمد روند افزايشي دارد ب

است كه درآمد روندي كاهشي دارد. به بيان ديگر، هزينه در برابر تغييرات درآمد رفتاري نامتقارن 
) مورد توجه 2003گذارد. اين رفتار نخستين بار از سوي اندرسون و همكارانش (را به نمايش مي

  ).10: 2013فانگ،  قرار گرفت و از آن به چسبندگي هزينه ياد شد (بنكر و

  

دهد دو گيرند كه رفتار چسبنده هزينه را نتيجه ميدر پاسخ به اينكه چرا مديران تصميماتي مي
  نظريه غالب به شرح زير وجود دارد: 

هاي نظريه رفتار اقتصادي: كه رفتار نامتقارن هزينه را نتيجه تصميم منطقي مدير در برابر هزينه
هاي تامين مجدد منابع در رتي، مديران براي آنكه افزايش هزينهداند؛ به عباتعديل منابع مي

دهند. به پشتوانه نمي مدت درآمد واكنش متناسب نشانبلندمدت را مديريت كنند به كاهش كوتاه
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ها، مخارج سرمايههاي تعديل منابع بيشتر باشد (مانند سطح باالي دارايياين نظريه، هر چه هزينه
روي مدير قرار داشته باشد (مانند نوسانات فروش ) و يا ابهام بيشتري پيشاي يا تعداد كاركنان

  گذارد.تري را از خود به نمايش ميرفتار چسبنده يا بازدهي) هزينه،

داند كه از طلبانه مدير مياي از رفتار فرصتنظريه نمايندگي: كه رفتار نامتقارن هزينه را نشانه
به اين ترتيب، عواملي چون عملكرد مالي شركت، اندازه گيرد؛ مشكالت نمايندگي نشات مي

توانند بر رفتار هزينه از اين منظر اثر بگذارند ( هوكو و مالي شركت ميشركت و وضعيت تامين
  ).256: 2014؛ چن و همكاران، 41: 2015همكاران، 

هاي اليتدهند مديران براي مديريت سود از تركيب اقالم تعهدي و فعتحقيقات اخير نشان مي
هاي بكارگيري اي كه بتوانند براي دستيابي به اهداف خود بين هزينهكنند؛ به گونهواقعي استفاده مي

پذيرد. از جمله هاي شركت اثر ميها از ويژگيآنها توازن مناسبي را برقرار نمايند. اين هزينه
ه عمر شركت ميهاي مهمي است كه در تحقيقات مختلف مورد توجه قرار گرفته، چرخويژگي

  ).7: 2009باشد (چن، 

  

كند و در متون نظري، به ،  نقش بسزايي در شيوه اجراي عمليات آن ايفا ميچرخه عمر شركت
و بر  كندهاي معيني را بر شركت تحميل ميچهار مرحله اصلي تقسيم شده كه هر مرحله ويژگي

  گذارند:هاي واقعي) اثر ميفعاليتتركيب بكارگيري الگوي مديريت سود (از طريق اقالم تعهدي و 

ها مبالغ زيادي را در مقايسه با سطح فروش و يا سهم در اين مرحله شركت مرحله ظهور:
ر كنند تا به اين ترتيب بتوانند دگذاري ميهاي بازاريابي و نوآوري سرمايهبازارشان در فعاليت

هاي بر همين اساس، خالص جريانبازار پذيرفته شوند و يا سهم بازار خود را افزايش دهند. 
ها در اين مرحله به شكل خروجي گذاري و عملياتي شركتهاي سرمايهنقدي حاصل از فعاليت

انگيزد، باور آنها به دورنماي رشد شركت است. گذاري برمياست. آنچه مديران را به سرمايه
شركت در  شود، سطح سودگذاري مديريت موجب ميشايان ذكر است تصميمات سرمايه

آيند سود را بيشتر از مدت كاهش يابد. به همين سبب، آنها در اين مرحله درصدد برميكوتاه
هاي واقعي) مديريت كنند؛ زيرا باورشان به عملكرد آتي شركت، طريق اقالم تعهدي (و نه فعاليت

م و ؛ گراها6: 2009شود نگران اثر عكس اقالم تعهدي در بلندمدت نباشند ( چن، موجب مي
آنكه آنها براي گزارش سود نيز تحت فشار قرار ندارند. به همين  ). ضمن44: 2005همكاران، 

هاي واقع در مرحله ظهور، بيشتر الگوي مديريت سود از طريق سبب، انتظار بر آن است شركت
  اقالم تعهدي را بكار بندند.

  

اند اما براي ار معرفي شدهها در مرحله رشد گرچه تا حدودي به بازشركت مراحل رشد و بلوغ:
هايي كه در مرحله بلوغ مالي داخلي و خارجي هستند. شركتتوسعه عمليات خود نيازمند تامين



قرار دارند هم از سوي بازار تحت فشار هستند تا به سطوح معيني از سود دست يابند. بنابراين 
في براي مديريت سود از طريق هايي كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند انگيزه كامديران شركت

ري گذاهاي واقعي را دارند. اين در حاليست كه آنها اختيارات كافي براي كاهش سرمايهفعاليت
هاي جديد را گذاري در طرحهاي بازاريابي و يا تعويق سرمايهبازده و فعاليتهاي كمدر نوآوري

هاي مختلف مواجهند؛ بنابراين تركيب  نيز دارند، زيرا در هر دو مرحله مديران با سبدي از پروژه
هاي واقعي فراهم انگيزه و اختيار، بستر مناسبي را براي مديريت بيشتر سود از طريق فعاليت

ز روي شركت اكند. اگرچه، اين موضوع را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دورنماي رشد پيشمي
هايي موثر طريق اقالم تعهدي شركتتواند بر الگوي مديريت سود از جمله عواملي است كه مي

). زيرا آنچه مديران 14: 2015باشد كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند ( نگار و راداكريشنان ، 
وس تواند آثار معككند آن است كه آيا سودآوري آتي ميرا ترغيب به چنين الگوي مديريتي مي

هاي واقع در ظار بر آن است شركتاين الگوي مديريت سود را پوشش دهد. به همين سبب، انت
هاي واقعي را بكار ببرند. در مراحل رشد و بلوغ، بيشتر الگوي مديريت سود از طريق فعاليت

هاي فعال در رود ميزان استفاده از اقالم تعهدي براي مديريت سود در شركتعين حال، انتظار مي
هاي واقع در اين ه با ديگر شركتمراحل رشد و بلوغ كه دورنماي رشد بيشتري دارند در مقايس

  مراحل بيشتر باشد.

  

آوري بكار رفته در عمليات، اقدام به كاهش ها به دليل زوال فندر اين مرحله شركت مرحله افول:
هاي حاضر در اين كنند. به همين دليل مديران شركتگذاري و تغييرساختار ميحجم سرمايه

ا هاي واقعي برخوردار نيستند. زيرسود از طريق فعاليتمرحله از اختيارات بااليي براي مديريت 
هاي هاي واقعي جهت مديريت سود هزينهدر اين مرحله، انحراف از تصميم بهينه به واسطه فعاليت

). به 679: 2012؛ ژانگ، 14: 2015همراه دارد ( نگار و راداكريشنان ، بااليي را براي شركت به
اي واقع در اين مرحله بيشتر از الگوي مديريت سود مبتني بر هرود شركتهمين سبب، انتظار مي

  اقالم تعهدي استفاده نمايند.

  پيشينه پژوهش

)، نشان داد مديران در مرحله بلوع تمايل بيشتري به مديريت سود دارند و به همين 2016چن (
ما چنين ا تواند به بهبود كيفيت سود كمك كند.هاي داخلي در اين مرحله ميسبب كيفيت كنترل

)، به اين نتيجه رسيدند كه 2016موضوعي در مراحل رشد و افول برقرار نيست. نگار و سن (
ر هايي كه دگذارد؛ به ويژه شركتها اثر ميبندي اجزاي سود شركتچرخه عمر بر الگوي طبقه

نند. كيهاي عملياتي استفاده ممرحله افول قرار دارند از اين شيوه براي اجتناب از گزارش زيان
ها در مرحله رشد و بلوغ سودشان را از طريق )، بيان كردند شركت2015نگار و راداكريشنان (

 دهند وكنند در حاليكه در مرحله ظهور چنين اقدامي را انجام نميهاي واقعي مديريت ميفعاليت



 7/الگوي مديريت سود در چرخه عمر شركت

اقالم تعهدي  )، بيان كرد فرايند ايجاد2015گذارد. چنگ (اين موضوع بر عملكرد آتي آنها اثر مي
عادي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت متفاوت است و مدل تعديل شده جونز نيز توان 

اي كه اين مدل يكساني در كشف مديريت سود در مراحل مختلف چرخه عمر ندارد؛ به گونه
)، نشان داد  2014واروساويتارانا ( گذارد. عملكرد بهتري در مراحل رشد و بلوغ به نمايش مي

كند؛ به اين معني كه سودآوري وري شركت طي مراحل چرخه عمر از مدل يو پيروي ميسودآ
 رسد و سپسنمايد، در مرحله بلوغ به اوج خود ميشركت از مرحله معرفي شروع به افزايش مي

)، بيان كرد تصميم مدير در خصوص استفاده از 2012يابد. ژانگ (در مرحله افول كاهش مي
پذيرد و هاي آنها اثر ميهاي واقعي از هزينهالم تعهدي يا فعاليتالگوي مديريت سود اق

ر هاي واقعي، تصميمات مديهايي بر اقالم تعهدي يا فعاليتهاي شركت با ايجاد محدوديتويژگي
  دهند.در شيوه مديريت سود را تغيير مي

  

 ) بر رابطه كيفيت) بيان نمودند چرخه عمر شركت (رشد، بلوغ و افول1395ابراهيمي و همكاران (
هاي در مرحله رشد با بهبود اي كه شركتسود با عدم تقارن اطالعاتي اثرگذار است؛ به گونه

)، نشان دادند چرخه 1394دهند. سرلك و همكاران (كيفيت، عدم تقارن اطالعات را كاهش مي
 خود از روش ها در تامين مالياي ندارد و شركتها رابطهمالي شركتعمر شركت با شيوه تامين
هاي مديريت در )، بيان كردند توانمندي1393كنند. پيري و همكاران (سلسه مراتبي پيروي مي

 اي كه اينمراحل مختلف چرخه عمر اثر متفاوتي بر كيفيت گزارشگري مالي دارد؛ به گونه
)، 1393مالي در مرحله رشد اثر مثبت دارد. مرادي و اسكندري (ها بر كيفيت گزارشتوانمندي

كنندگي و پايداري) در مراحل مختلف چرخه عمر بينيها (پيشنشان دادند كيفيت سود شركت
سه با تري در مقايهايي كه در مرحله افول قرار دارند از كيفيت سود پايينمتفاوت است و شركت

 دادند مديران در مراحل مختلف چرخهنشان )، 1390ها برخوردارند. استا و قيطاسي (ديگر شركت
كنند؛ به استفاده مياقالم تعهدي اختيـاري متفاوتي از  ميزان عمر شركت (رشد، بلوغ و افول) به

اي كه اقالم تعهدي اختياري در مرحله رشد بيشتر و در مرحله بلوغ كمتر است. كرمي و گونه
متفاوتي در  دهندگيمعيارهاي ريسك و عملكرد توان توضيح)، هم بيان كردند 1389عمراني (

  .افول) دارند و (رشد، بلوغ مختلف چرخه عمر احلمر
  

توان به طور خالصه بيان كرد: چرخه عمر با سودآوري شركت با توجه به تحقيقات مرور شده مي
)؛ با كيفيت 1389؛ كرمي و عمراني، 2014، اروساويتاراناو محتواي اطالعاتي آن رابطه دارد (

قالم تعهدي )؛ بر ا1393(مرادي و اسكندري،  بيني كنندگي) رابطه داردسود (پايداري و پيش
). به عالوه، مديران الگوي متفاوتي از مديريت 1390(استا و قيطاسي، اختياري اثرگذار است 

اي كه اين الگو در مراحل رشد و گيرند؛ به گونهسود را در مراحل مختلف چرخه عمر بكار مي



ي ظهور و افول بيشتر بر مبناي اقالم تعهد هاي واقعي و در مرحلهبلوغ بيشتر مبتني بر فعاليت
؛ ژانگ، 2015، چنگ، 2015؛ نگار و راداكريشنان، 2016؛ نگار و سن، 2016است (چن، 

هاي مديران با كيفيت گزارشگري مالي در مرحله رشد رابطه ). نكته آخر آنكه توانمندي2012
، عدم تقارن اطالعاتي را كاهش ) و بهبود كيفيت سود در اين مرحله1393دارد (پيري و همكاران، 

  ).1395دهد (ابراهيمي و همكاران، مي

به اين ترتيب، به پشتوانه مباني نظري و پيشينه پژوهش، فرضيه هاي پژوهش به شرح زير مي
  باشند:

هايي كه در هايي كه در مراحل ظهور و افول قرار دارند در مقايسه با شركتشركت فرضيه اول:
داري بيشتر از طريق اقالم تعهدي مديريت رار دارند، سود را به طور معنيمراحل رشد و بلوغ ق

  كنند.مي

هايي هايي كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند در مقايسه با شركتفرضيه دوم: هزينه در شركت
  تري دارد.كه در مراحل ظهور و افول  قرار دارند، رفتار چسبنده

ايي كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند با مديريت سود هفرضيه سوم: دورنماي رشد در شركت
  دار دارد.اي مثبت و معنياز طريق اقالم تعهدي رابطه

  

  پژوهش شناسيروش -3
  

اين پژوهش، از نظر فلسفه از نوع اثباتي، از نظر منطق اجرا از نوع قياسي، از نظر هدف از نوع 
ظر نگر و از نگذشته -ر زمان انجام از نوع طوليتوضيحي، از نظر فرايند اجرا از نوع كمي، از نظ

). متغيرهاي 138: 2011ها از نوع آرشيوي است (ساندرز و همكاران، دآوري دادهروش گر
مستقل پژوهش، مراحل عمر شركت شامل ظهور، رشد، بلوغ، افول، دورنماي رشد شركت و 

ي قعي سود است. متغيرهامتغيرهاي وابسته مديريت سود از طريق اقالم تعهدي و مديريت وا
پذيري هم كنترلي هستند. ها و نسبت ريسكبري، اندازه شركت، نرخ بازده دارايينسبت سرمايه

هاي مركزي و پراكندگي محاسبه شده؛ سپس پايايي هاي توصيفي شامل شاخصهابتدا آمار
هاسمن انجام  مقيد) و Fمتغيرها بررسي گرديده و به منظور تعيين روش برآورد، آزمون چاو (

هاي مدل به منظور برقراري مفروضات رگرسيون (ناهمساني شود. در گام بعد باقيماندهمي
كار ب مدل رگرسيونيسريالي) آزمون خواهد شد. در پايان، نگاره ضرايب واريانس و همبستگي

Pبكارگيري با ( دار بودن ضرايب مدلمعنيگرفته شده تا  − Value  محاسبه شده و سطح خطاي
  ) تعيين شود.αوردنظر م
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  جامعه و نمونه آماري پژوهش

اشند. بتهران مياوراق بهادار  هاي پذيرفته شده در بورسجامعه آماري تحقيق شامل كليه شركت
  هاي زير تعيين شد:نمونه آماري پژوهش نيز به روش غربالگري و با در نظر گرفتن ويژگي

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق شركت در فهرست 1387نام شركت تا پايان سال مالي -1
  در فهرست باقي مانده باشد؛1394بهادار تهران درج شده باشد و تا پايان سال مالي

  اسفند ماه باشد؛ 29دوره مالي آن متنهي به  -2

طي دوره زماني مورد بررسي، تغييرسال مالي يا فعاليت نداده، حذف نشده و يا توقف فعاليت  -3
 نداشته باشد؛

  هاي مالي نباشد؛گريدر گروه شركت هاي فعال در صنعت واسطه-4

  سال)  بررسي شد. -شركت 1192شركت ( 149به اين ترتيب تعداد 

 هاي مورد نياز برايمباني نظري پژوهش از كتب و مجالت تخصصي فارسي و انگليسي و داده
انك جامع اطالعاتي هاي توضيحي، بهاي مالي، يادداشتها با مراجعه به صورتآزمون فرضيه

  آورد نوين گردآوري شد.پايگاه اينترنتي سازمان بورس و اوراق بهادار و نرم افزار ره

 هاي پژوهشمدل

اول)  عمر (فرضيهبه منظور آزمون مديريت سود از طريق اقالم تعهدي در مراحل مختلف چرخه
  ):29: 2009؛ چن، 20: 2015از مدل زير استفاده شد (نگار و راداكريشنان ، 

�� =�����  )1مدل ( + �������� + 	��
���� + ����������� + ����
��� + ������� + ��� 

  كه در آن: 

ست كه ا tدر دوره   iگيري مديريت سود از طريق اقالم تعهدي شركت= شاخص اندازه�����
؛ كوتاري و 65: 2015گيري شده است (لي و وتر، ) اندازه3) و (2( هايبه شيوه مندرج در مدل

  ) : 174: 2005همكاران، 

��=�����  )2مدل ( + ��(
�

	
���������
) + 	��(

∆����

	
���������
) + ��(

�����

	
���������
) + ������� + ��� 

 |���|�=�����   )3مدل (

در سال  iاقالم تعهدي است كه از تفاوت سود خالص و جريان هاي نقد عملياتي شركت  �����=
t ؛رديده استهاي ابتداي سال همگن گحاصل شده است؛ اين متغير با استفاده از مجموع دارايي  

  است؛ t-1در سال  iهاي شركت مجموع دارايي �����������=

=∆�و  t در سال iتغييرات درآمدهاي عملياتي است كه از تفاوت درآمد عملياتي شركت  ���
t-1 حاصل شده است؛  

  است؛ tدر سال  iهاي ثابت شركت مجموع دارايي �����=

	
 tدر سال  iها است كه از حاصل تقسيم سود پس از كسر ماليات شركت بازده دارايي= ���

  حاصل شده است؛ tهاي همان شركت در پايان سال بر كل دارايي



  با بكارگيري مدل است؛ tدر سال  iخطاي برآورد اقالم تعهدي شركت  ���=

  ).683: 2012گ، ) به شكل تركيبي و در سطح هر صنعت برآورد شد ( ژان2مدل (

 =��دهد؛ چنانچه شركت در يك متغير موهومي است كه دوره عمر شركت را نشان مي���
كند؛ ظهور يا افول قرار داشته باشد مقدار يك و در غيراينصورت مقدار صفر را اختيار مي مراحل

ترو شده است (كاس گيريزير اندازه به شيوههاي نقدي مرحله عمر شركت بر مبناي الگوي جريان
  ):1974: 2011؛ ديكنسون، 191: 2016و همكاران، 

  

  نزول  افول  بلوغ  رشد  ظهور  �مراحل چرخه عمر

  �جريان خالص وجوه نقد ناشي از

  +  +  -  - - + + -  عمليات

  +  +  - + + - - -  گذاريهاي سرمايهفعاليت

  -  +  - + - - + +  ماليهاي تامينفعاليت

  

نقد ناشي از عمليات و سود پرداختي  مد پرداختي در طبقه جريان خالص وجوهماليات بر درآ
ي هاي تامين مالي و وجوه دريافتمالي در طبقه جريان خالص وجوه نقد ناشي از فعاليتبابت تامين
١گذاري قرار گرفتهاي سرمايهگذاري در طبقه وجوه نقد ناشي از فعاليتسرمايه بابت بازده

 .  

= 
��حاصل  tدر پايان سال  iهاي شركت دارايياندازه شركت است كه از لگاريتم طبيعي كل ��
  شود؛مي

 هاي ثابت شركتبري است كه از طريق خالص تغييرات در دارايينسبت سرمايه ���������=
i در سالt ت در پايان هاي همان شركمحاسبه شده است؛ كه با استفاده از ارزش دفتري دارايي

  سال همگن شد؛

=��
گيري شد ) اندازه4است كه با استفاده از مدل ( tدر سال  iپذيري شركت نسبت ريسك ���
  ):336: 2016(ادين، 

مدل 
)4(  

��
���=��

	
∑ (����� −
���
� ���������

�	)
� 

؛ هوكو و 7: 2015) استفاده شد (ژاي و هانگ، 5به منظور آزمون فرضيه دوم پژوهش از مدل (
  ):42: 2015همكاران، 

  )5مدل (

�� � ��
��

��
����

 = �� + ���� � ����

������
 + ��������� ∗

�� � ���.�
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∗ �� � ���.�
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 + ��
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����������� + ����
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  ؛ ) استt  )t-1 در سال iهاي فروش و عمومي اداري شركت هزينه= ���"!(�����"!	) 

=(�  ؛ ) استt  )t-1 در سال iشركت  درآمدهاي عملياتي �.���	(	�����

با كاهش درآمد  t-1نسبت به سال  tدر سال  iاگرشركت  ;موهومي است متغير ����	���=
 و در غير اين صورت صفر است. 1مواجه باشد 

؛ 20: 2015نگار و راداكريشنان ، ) استفاده شد (6پژوهش از مدل (فرضيه سوم  به منظور آزمون
  ): 29: 2009چن، 

مدل 
)6(  

�����= �� + ��"#$%�ℎ�#
�� + 	��
���� + ����������� +����
��� + ������� + ��� 
  كه در آن:

="#$%�ℎ�#
سنجش دورنماي رشد شركت است كه از تقسيم تغييرات درآمدهاي  شاخص ��
حاصل شده  tبر كل درآمدهاي عملياتي همان شركت در سال  t-1و  tدر سال  iعملياتي شركت 

  است.

  شود كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند.هايي آزمون مياين مدل در سطح شركت

  

  پژوهش هافرضيهروش آزمون 

) آزمون شد؛ نتايج حاكي از آن 2001غيرهاي پژوهش با استفاده از آزمون فيشر (ابتدا پايايي مت
ح انباشتگي نبود و از سطبود متغيرها در سطح پايا هستند. بنابراين، نيازي به انجام آزمون هم

هاي چاو (ضريب الگرانژ)، هاسمن و آزمون متغيرها استفاده شد. سپس، با توجه به نتايج آزمون
هاي پانل استفاده شد ) در دادهPCSEهاي مدل، از روش تصحيح خطاهاي استاندارد (باقيمانده

) باشند. خطاهاي استاندارد و ماتريس BLUEتا ضرايب مدل سازگار، بدون تورش وكارا (
 هاي مدلشوند كه باقيماندهكوواريانس در اين روش بر مبناي اين فرض برآورد مي -واريانس

هاي مقاطع به يكديگر همبسته هستند؛ اين واريانس دارند و باقيماندهدر سطح مقاطع ناهمساني 
در حاليست كه امكان لحاظ همبستگي سريالي خطاها در هر مقطع در محاسبات وجود دارد. 

ها توزيع يكسان و هاي پانل در شرايطي كه باقيماندهروش تصحيح خطاهاي استاندارد در داده
ن مناسب است. چنانچه خطاهاي مدل ساختاري خودهمبسته ندارند يك جايگزي )i.i.dمستقل (

ه گيرد؛ اگرچنداشته باشند اين مدل از روش حداقل مربعات عادي جهت برآورد پارامترها بهره مي
 شود (هان) بكار گرفته ميP-Wماداميكه خطاها به يكديگر وابسته باشند روش پريس و وينستن (

شود؛ چنانچه ) بررسي مي1در مدل ( ��اول، ضريب  ضيه). به منظور آزمون فر42: 2011مانگ، 
گردد. فرضيه دوم پژوهش نيز با اول پژوهش رد نمي دار باشند، فرضيهمثبت و معني ��ضريب 

دار باشد شود؛ چنانچه اين ضريب مثبت و معني) آزمون مي5در مدل ( 	�βاستفاده از ضريب 



) آزمون 6در مدل ( �βسوم نيز ضريب  به منظور آزمون فرضيهگردد؛ فرضيه دوم پژوهش رد نمي
  گردد.ار باشند فرضيه سوم رد نميدگردد. چنانچه اين ضريب مثبت و معنيمي

  

  هاي پژوهشيافته -4
  

  آمار توصيفي

  باشند:آمار توصيفي متغيرها به شرح زير مي
  : آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش1نگاره 

ميانگي  ضينماد ريا  شرح متغير
  ن

بيشي  ميانه
  نه

كمين
  ه

  انحراف معيار

/25  26/0   �����  مديريت سود از طريق اقالم تعهدي 
0  

75/
0  

01/
0  

12/0  

��ℎ%$#"  دورنماي رشد #
��   17/0  12/
0  

6/4  1-  44/0  

��  لگاريتم نسبت درآمد عملياتي  � ���.�

������
    10/0  11/

0  
7/1  4/2

-  
36/0  

�� هاي فروش و عمومي اداري لگاريتم هزينه � ��
��

��
����

    13/0  14/
0  

5/2  3/2
-  

37/0  

���  تغييرات درآمد ����   3/0  0  1 0  46/0  

  47/0  0  1  0  35/0  ������  مرحله عمر شركت 

04  05/0   ���
��  ريسك/
0  

03/
1  

00/
0  

07/0  


  اندازه ����   6/13  4/1
3  

1/1
9  

8/9  5/1  

/07  07/0   �����  ها نرخ بازده دارايي
0  

1/2 58/
0-  

15/0  

  

هاي نمونه در مرحله اي از شركتعمده هاي مركزي و پراكندگي نشان داد بخشبررسي شاخص
بت اريتم نسبت درآمد عملياتي و لگاريتم نسرشد و بلوغ قرار دارند؛ مقايسه ميانگين دو متغير لگ

بيانگر آن است كه تغييرات هزينه همگام با تغييرات درآمد  هاي فروش و عمومي اداريهزينه
 اي مقدماتي از وجود رفتارها از ميانگين بيشتري برخوردارند كه اين خود نشانهنيست و هزينه

متغير تغييرات درآمد نيز حاكي از آن است  هاست؛ اين در حاليست كه ميانگينچسبنده در هزينه
و برگ و نمودار تغييرات درآمدي منفي بوده است. بررسي نمودار ساقه  %30طي دوره پژوهش 

چندك متغير مديريت سود از طريق اقالم تعهدي نشان داد استفاده از ريشه دوم براي  -چندك
  كند.را اصالح مي) مناسب است و رفتار چوله آن 3قدرمطلق باقيمانده مدل (

به منظور بررسي بيشتر، آمار توصيفي متغيرهاي مديريت سود از طريق اقالم تعهدي، لگاريتم 
 ظهور و افول مراحلدر  فروش و عمومي اداريهاي نسبت درآمدعملياتي و لگاريتم نسبت هزينه

  ) ارائه شده است:2رشد و بلوغ نيز محاسبه شد كه در نگاره ( مراحلو 



 13/الگوي مديريت سود در چرخه عمر شركت

  

  : آمار توصيفي برخي متغيرهاي پژوهش به تفكيك مراحل چرخه عمر2 نگاره

ميانگي  نماد رياضي  شرح متغير
  ن

انحراف   كمينه  بيشينه  ميانه
  معيار

ل ظهور و افول
مراح

  

/28  29/0 �����  مديريت سود از طريق اقالم تعهدي
0  

75/0  02/
0  

12/0  

��  لگاريتم نسبت درآمد عملياتي � ���.�

������
    06/0  08/

0  
7/1  28/

2-  
41/0  

هاي فروش و عمومي لگاريتم هزينه
  اداري

�� � �������

���������
    1/0  1/0  07/2  4/1

-  
41/0  


  اندازه شركت����   5/13  4/1
3  

7/18  8/9  4/1  

/04  05/0   �����  نرخ بازده دارايي
0 

1/2  58/
0-  

18/0  

ل رشد و بلوغ
مراح

  

/23  24/0   �����  مديريت سود از طريق اقالم تعهدي
0  

73/0  01/
0  

11/0  

��  لگاريتم نسبت درآمد عملياتي � ���.�

������
    12/0  13/

0  
4/1  4/2

-  
33/0  

هاي فروش و لگاريتم نسبت هزينه
  عمومي اداري

�� � ��
��

��
����

    14/0  15/
0  

5/2  3/2
-  

35/0  


  اندازه شركت����   6/13  4/1
3  

1/19  03/
10  

5/1  

/08  09/0   �����  نرخ بازده دارايي
0  

63/0  41/
0-  

13/0 

  

ظهور و افول در مقايسه  مراحلها در ) حاكي از آن است شركت2هاي مندرج در نگاره (شاخص 
زينه گيرند. اين در حاليست كه هرشد و بلوغ اقالم تعهدي اختياري بيشتري را به كار مي با مراحل

هايي كه دوران ظهور يا رشد و بلوغ قرار دارند در مقايسه با شركت مراحلهايي كه در شركت
ه در هايي كگذارد. به عالوه، شركتتري را از خود به نمايش ميگذارند رفتار چسبندهافول را مي

  تري برخوردارند.مراحل ظهور و افول قرار دارند اندازه كوچكتري دارند و از نرخ بازده پايين

  

  هانتايج آزمون فرضيه
  فرضيه اول

داري ضرايب و ) استفاده شد؛ ضرايب برآورد شده، سطح معني1از مدل ( براي آزمون اين فرضيه
  ت:) ارائه شده اس3هاي سنجش توانمندي مدل در نگاره (شاخص

  اول : نتايج آزمون فرضيه3نگاره
�����= �� + �������� + 	��
���� + ����������� + ����
��� + ������� +��� 

ضري  نماد رياضي  شرح
  ب

نماد   شرح  مقدار
  رياضي

ضري
  ب

  مقدار

/05***   ��   ������  مرحله عمر 
0 

ريپذيريسك
  ري 

��
��� �� *11/0  




  اندازه شركت ��  03/0 �� �����  نرخ بازده   004/0   ��   ��

نسبت
ريبسرمايه

/16*** ��  --  عرض از مبدا  3/0***   ��   ���������
2ضريب تبيين (  94***  آماره والد:   0

R:(  40/0     آماره رو
)rhos( 

28/0  

  %10و  %5، %1دار در سطح به ترتيب معني *،  **،  ***

  

داري آماره والد بيانگر آن است كه مدل توانسته است تغييرات در واريانس متغير سطح معني
)  	��ركت (مر شاي مناسب تبيين نمايد. نتايج برآورد نشان داد متغير مرحله عوابسته را به شيوه

) با مديريت سود از طريق اقالم تعهدي دارد؛ بنابراين، %1داري (در سطح رابطه مثبت و معني
اند خطاي بيشتري در برآورد اقالم تعهدي هايي كه در مرحله ظهور و افول قرار گرفتهشركت
دار با اقالم ثبت و معنياي مبري نيز رابطهپذيري و نسبت سرمايه، متغيرهاي ريسكعالوهبهدارند. 

هاي روي شركت افزايش يابد و يا داراييتعهدي اختياري دارند؛ به اين معني كه هر چه ابهام پيش
يابد. آماره ثابت بيشتري در اختيار شركت قرار گيرد سطح اقالم تعهدي اختياري نيز افزايش مي

يرات متغير مديريت سود از طريق از تغي %40نيز حاكي از آن بود مدل توان توضيح  ضريب تبيين
  اقالم تعهدي را داراست. به اين ترتيب، فرضيه اول پژوهش رد نشد.

  

  دوم فرضيه

داري ضرايب ) استفاده شد؛ ضرايب برآورد شده، سطح معني5ها از مدل (براي آزمون اين فرضيه
  ) ارائه شده است:4هاي سنجش توانمندي مدل در نگاره (و شاخص

  ايج آزمون فرضيه دوم:  نت4نگاره 

�� � ��
��

��
����

 = �� + ���� � ����

������
 + ��������� ∗

�� � ���.�

������
 +��������� ∗ ������	

∗ �� � ���.�

������
 + ��
���� +

����������� + ����
��� + ������� + ���  
  ��   ��   ��   ��   ��  ضريب

 18/0  مقدار
***21/0 13/0- 

**17/0 002/0  

        ��   ��  ضريب

        01/0***  32/0*  مقدار

  2R:(  12/0ريب تبيين (ض  49 آماره والد

  rhos( 076/0آماره رو (  000/0  داريسطح معني
  %10و  %5، %1دار در سطح به ترتيب معني *،  **،  ***



 15/الگوي مديريت سود در چرخه عمر شركت

   
داري آماره والد بيانگر آن است كه مدل توانسته است تغييرات در واريانس متغير سطح معني

) به علت نداشتن رابطه 	��پذيري (سكاي مناسب تبيين نمايد. متغير كنترل ريوابسته را به شيوه
 	��وابسته و ناپايدار كردن مدل حذف شد. نتايج برآورد نشان داد متغير درآمد (دار با متغيرمعني

دارد؛ اين در  اداري هاي فروش و عموميهزينهداري با ) به طور ميانگين رابطه مثبت و معني
)؛ اين  ��ش درآمد كمتر است ( منفي بودن ضريب حاليست كه شدت اين رابطه در زمان كاه

) حاكي از 5بدين معني است كه هزينه به طور ميانگين رفتاري چسبنده دارد. نتايج آزمون مدل (
) است؛ از %5دار ( در سطح ) مثبت و معني 	��آن است كه ضريب متغير مرحله عمر شركت (

رشد و بلوغ قرار دارند در مقايسه با  مراحلكه در هايي دهد هزينه در شركتاينرو، نشان مي
 تري دارد. به ايندار رفتار چسبندهظهور و افول قرار دارد به طور معني مراحلهايي كه در شركت

  ترتيب، فرضيه دوم پژوهش رد نشد.

  فرضيه سوم

و  داري ضرايب) استفاده شد. ضرايب برآورد شده، سطح معني6براي آزمون اين فرضيه مدل (
  ) ارائه شده است:5هاي سنجش توانمندي مدل در نگاره (شاخص

  سوم هيفرض آزمون جينتا:  5 نگاره
����� = �� + ��"#$%�ℎ�#
�� + 	��
���� + ����������� + ����
��� +������� + ���  

ضري  اد رياضينم  شرح
  ب

نماد   شرح  مقدار
  رياضي

ضري
  ب

  مقدار

دورنما
  ي رشد 

"#$%�ℎ�#
�� ��   **018/
0 

پذيريسك
  ري 

��
���   ��   ***29/
اندازه   0

  شركت 


��نرخ بازده   003/0   ��   ��
  ها دارايي

�����   ��   *06/0  

نسبت 
سرمايه

���������   ��   ***23/
0  

عرض از 
  مبدا

--  ��   ***16/
آماره   0

  والد: 

آماره   2R:(  54/0ضريب تبيين (  77***
رو 

18/0  
  %10و  %5، %1دار در سطح به ترتيب معني *،  **،  ***

  

 ت در واريانس متغيرداري آماره والد بيانگر آن است كه مدل توانسته است تغييراسطح معني
) ��اي مناسب تبيين نمايد. نتايج برآورد نشان داد متغير دورنماي رشد شركت (وابسته را به شيوه

)؛ به اين معني%5دار با مديريت سود از طريق اقالم تعهدي دارد (در سطح اي مثبت و معنيرابطه
اند بهبود يابد لوغ قرار گرفتهرشد و ب مراحلهايي كه در كه چنانچه دورنماي رشد در شركت

يابد. اين در حاليست كه ميزان بكارگيري الگوي مديريت سود از طريق اقالم تعهدي افزايش مي
اي مثبت با سطح اقالم تعهدي اختياري پذيري نيز رابطهبري و ريسكمتغيرهاي نسبت سرمايه

هايي كه در اي ثابت در شركتهروي مديران و سطح داراييدارد. از اينرو، افزايش ابهام پيش



مرحله رشد و بلوغ قرار دارند نيز به بكارگيري بيشتر الگوي مديريت سود از طريق اقالم تعهدي 
  رساند. بنابراين، فرضيه سوم پژوهش رد نشد.ياري مي

  

  و پيشنهادها گيرينتيجه -5
   

ه در ساير علوم از جمل شناسي پديدار شد و به سرعتمفهوم چرخه عمر نختسين بار در علم اندام
ها )، با مطرح نمودن اين بحث كه ساختار سازمان1962علوم اجتماعي بكار گرفته شد. چندلر (

كند، نقش مهمي در ارائه نظريه چرخه عمر در طول زمان متناسب با تغييرات راهبردي تغيير مي
ها اي كليه شركتهشركت داشت. بر اساس اين نظريه، مدل سازماني واحدي براي پوشش ويژگي

ها در طول سازمان با افزايش و دستيبابي به كارآمدي سازماني وجود ندارد. تكامل شركت
ه گذارد. آنچه در نظريها اثر ميهاي محيطي و سازماني بر سيستم حسابداري شركتپيچيدگي

كند و با تغيير طي زمان، مراحل مختلف چرخه عمر چرخه عمر شركت نقش كليدي بازي مي
اند زند دورنماي رشد شركت است. در طول ساليان گذشته محققان تالش كردهركت را رقم ميش

رابطه چرخه عمر شركت با متغيرهايي چون عملكرد مالي، راهبرد سازماني، كيفيت گزارشگري 
). اين در حاليست كه وقوع 1: 2009مالي و تصميمات مدير را بررسي كنند (آبراو و همكاران، 

گيري آنها موجب شد هاي متقلبانه در دهه گذشته و نقش مديريت در شكلگريبرخي گزارش
ساز نهادهاي ناظر، چگونگي گزارشگري سود را با دقت بيشتري رصد كنند و به عواملي كه زمينه

  نند. گذاران صيانت كمديريت سود هستند توجه بيشتري بنمايند تا بتوانند از اعنماد سرمايه

 

هاي واقعي بهره سود عموما از تركيب دو الگوي اقالم تعهدي و فعاليت مديران براي مديريت
روي يشهاي شركت و شرايط پگيرند؛ اينكه تركيب اين دو الگو چگونه است وابسته به ويژگيمي

كند كه آيا به ). به همين سبب، اين سوال به ذهن خطور مي38: 2014آن است ( حسن وابراهيم، 
  توان الگوي غالب مديريت سود شركت را معين كرد.ياتكاي چرخه عمر شركت م

در اين پژوهش، رابطه چرخه عمر شركت با الگوي مديريت سود آزمون شد. هدف آن بود تركيب 
ود؛ گيرد را تعيين نمالگوي مديريت سودي كه مدير در مراحل مختلف چرخه عمر شركت بكار مي

اي از يب بررسي كرد. به اين منظور، نمونهو اثرگذاري عامل دورنماي رشد را هم بر اين  ترك
از طريق  1394الي  1387در بازه زماني  بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذيرفته شده در شركت

مالي و با بكارگيري مدل ديكنسون گذاري و تامينهاي نقدي عملياتي، سرمايهالگوي جريان
بندي شدند؛ سپس، الگوي مديريت سته) در قالب چهار مرحله ظهور، رشد، بلوغ و افول د2011(

) و الگوي مديريت سود 2005سود از طريق اقالم تعهدي با استفاده از مدل كوتاري و همكاران (
ده سنجي هاي فروش و عمومي اداريهزينههاي واقعي به استناد رفتار چسبنده از طريق فعاليت

ختلف چرخه عمر شركت متفاوت ها در مراحل مشد. نتايج نشان داد الگوي مديريت سود شركت
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ها در مراحل چرخه عمر بر تصميمات مدير در هاي حاكم بر شركتاست؛ به اين معني كه ويژگي
خصوص شيوه مديريت سود اثرگذار است؛ اين نتيجه با نتايج برخي تحقيقات همگرا است كه 

تند ( داتسچرخه عمر را عاملي موثر بر سودآوري و كيفيت گزارشگري مالي شركت مي
آنكه، ). ضمن1393؛ مرادي و اسكندري، 1389؛ كرمي و عمراني، 2014، اروساويتارانا

هايي كه در مراحل ظهور و افول قرار دارند سود را به ميزان بيشتري از طريق اقالم تعهدي شركت
هايي كه در مراحل رشد و بلوغ قرار دارند به كنند ( فرضيه اول پژوهش) و شركتمديريت مي

). كنند ( فرضيه دوم پژوهشهاي واقعي براي مديريت سود استفاده ميان بيشتري از فعاليتميز
ز اقالم ها در مراحل ظهور و افول بيشتر ااين نتيجه با نتايج برخي تحقيقات كه بيان كردند شركت

اقعي اي وهگيرند و در مراحل رشد و بلوع به استفاده از فعاليتتعهدي براي مديريت سود بهره مي
؛ نگار و 2016؛ نگار و سن، 2016شوند سازگار است (چن، براي مديريت سود متمايل مي

)؛ اگرچه با نتايج برخي ديگر از تحقيقات 2012؛ ژانگ، 2015، چنگ، 2015راداكريشنان، 
اي موثر دانست توان در مشاهده چنين نتيجه)؛ عاملي كه مي1390همگرا نبود( قيطاسي و استا، 

هاي بيشتر اين گيري اقالم تعهدي اختياري در اين پژوهش است. البته نتايج تحليلزهشاخص اندا
ها در مرحله بلوغ در مقايسه با ديگر مراحل چرخه عمر پژوهش كه ارائه نشد نشان داد شركت

گيرند كه با نتايج تحقيق قيطاسي و استا شركت از كمترين سطح اقالم تعهدي اختياري بهره مي
ها بود.  نتايج را است اما بيشترين سطح اقالم تعهدي متعلق به مرحله ظهور شركت) همگ1390(

هايي كه در مراحل اين پژوهش نشان داد عامل دورنماي رشد با سطح اقالم تعهدي در شركت
اي كه سهم الگوي مديريت سود از طريق اقالم رشد و بلوغ قرار دارند رابطه مثبت دارد؛ به گونه

توان ناشي از افزايش ابهام پيش روي مدير دانست اي را ميدهد. چنين نتيجهيش ميتعهدي را افزا
پذيري با دهد. رابطه مثبت متغير ريسككه اختيارات مدير را در برآورد اقالم تعهدي افزايش مي

سطح اقالم تعهدي نيز تاييدي بر اين تفسير است. هر تحقيقي در مسير انجام خود با مسائلي 
سازد به منظور كاهش آثار آن اقداماتي را تعبيه كند و بدين شود كه محقق را ناچار ميمواجه مي

سازد؛ در اين پژوهش نيز حفظ كارآمدي مدلها و جهت دسترسي به نتايج مطلوب را محدود مي
هاي فعال در مرحله نزول محقق را بر آن داشت مراحل افول و نزول را يك حجم پايين شركت

  كه شايسته است در تفسير نتايج موردتوجه قرار گيرد. مرحله لحاظ كند

  

اند توهايي است كه ميآنچه در اين پژوهش حاصل شد آنكه، چرخه عمر شركت بيانگر ويژگي
تصميمات مدير را در خصوص چگونگي مديريت سود تحت تاثير قرار دهد به همين سبب توجه 

اقدامات مديريت حايز اهميت است؛ به نقش آن در سنجش كيفيت گزارشگري مالي و كارآمدي 
 هاي سنجش مديريتشود محققان در مدلدر تحقيقاتي كه اخيرا در اين حوزه انجام ميسبب بدين

هاي واقعي، مراحل چرخه عمر را هاي مرتبط با مديريت سود از طريق فعاليتسود به ويژه مدل



در  متوليان حوزه كيفيت گزارشگري شود نهادهاي ناظر وپيشنهاد مي بنابراينكنند. نيز دخيل مي
ها به اين موضوع توجه نمايند؛ اگر چه هاي پايش گزارشگري شركتطراحي و تدوين شاخص

هاي جامعه حسابداران رسمي ابالغي به حسابرسان، مرحله چرخه در دستورالعملها و چك ليست
ده است؛ اما در بستر هاي شركت به عنوان متغيري اثرگذار معرفي شعمر در شناخت كلي فعاليت

اجرايي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به عالوه آنچه سبب شده است پديده دستكاري سود 
از طريق فعاليت هاي واقعي در تحقيقات مورد توجه قرار گيرد اثرات سوء اين شيوه است؛ به 

ن دهد. اييران قرار ميمدت مدگذاران را در مقابل منافع كوتاهاي كه منافع بلندمدت سرمايهگونه
 آنهايي همراه است كه آگاهي از در حاليست كه شناخت مصاديق چنين مديريتي با دشواري

تر در خصوص كند. به همين سبب، لحاظ افشاي تفضيليجزييات افشاي متفاوتي را طلب مي
توسط بايست هاي مديريت هزينه در مواقع كاهش درآمد از جمله موضوعاتي است كه ميسياست

نهادهاي ناظر مورد توجه قرار گيرد. بدين ترتيب با آگاهي از اقدامات اجرايي مديران در مديريت 
توان به ارزيابي كيفيت گزارشگري و سطح تضاد هزينه در كنار مرحله چرخه عمر شركت مي

  منفعت ناشي از نمايندگي مدير دست يافت. 

  

توانند از هاي راهبري شركتي ميانيزمبررسي ادبيات موضوعي پژوهش حاكي از آن بود مك 
طلبانه مديران بكاهند اگرچه ميزان اثرگذاري آنها به عوامل متفاوتي وابسته است. رفتارهاي منفعت

شود محققان در تحقيقات آتي چگونگي اثرگذاري ساختار راهبري شركت به از اينرو پيشنهاد مي
هاي واقعي در مراحل مختلف چرخه عمر يتعنوان يك عامل نظارتي را بر اقالم تعهدي و فعال

 تواند در اين حوزه نقشآزمون كنند و بررسي نمايند كداميك از مكانيزم هاي راهبري شركتي مي
عملياتي مدير از جمله سطح سرمايه  توان انواع تصميماتموثرتري را ايفا كند. در ضمن مي

سرمايه را نيز در مراحل مختلف هاي مديريت ساختار مالي و سياستدرگردش، شيوه تامين
ها را بر هاي حاكم در مرحله چرخه عمر شركتچرخه عمر آزمون كرد و بدين ترتيب اثر ويژگي

اي از تصميمات مدير سنجيد. در پايان آنكه در ادبيات پژوهشي، چگونگي معامالت با دامنه
اد ست؛ بر اين اساس، پيشنهاي برخودار بوده اهاي گروه از جايگاه ويژهاشخاص وابسته در شركت

شود محققان نقش چرخه عمر شركت را در معامالت با اشخاص وابسته و بر راهبردهاي مي
  هاي تحت كنترل را مورد بررسي قرار دهند.مديريتي شركت
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