
 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

1 

 

 

 SAتاثیر اقالم تعهدی بر شاخص 
 

 (vahid.bekhradinasab@gmail.com) کارشناس ارشد حسابداری، وحید بخردی نسب

 (jolanejad1022@gmail.com) کارشناس ارشد حسابداری، فاطمه ژوالنژاد

 

های اختیاری اقالم تعهدی و مطالعات درباره  انتخاب های اخیر، حجم زیادی ازدر سال - چکیده

های ی انتخابرگذاریتأثهای کمی در ارتباط با چگونگی ، ولی تحلیلشدهانجاممدیریت سود 

حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر  .های مالی شرکتی وجود داردحسابداری بر تصمیم

اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی  اما معموالً ؛دانندمی)سود اقتصادی(  رویدادهای دنیای واقعی

اقالم تعهدی بیانگر  اقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد.وهای دنیای اند که ممكن است با پدیدهبنا شده

شرکت در طی دوره زمانی  84تعداد  رونیا ازتفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است. 

 ی بیانگر این است که،  اقالم تعهدی اختیاری و غیراختیاری برطورکلبهو  اندشدهیبررس 1391تا  1385

 است. رگذاریتأث ،در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکتاین شاخص در 

اقالم تعهدی، اقالم تعهدی اختیاری، اقالم تعهدی غیراختیاری، اندازه شرکت، عمر  واژگان کلیدی:

 شرکت.

 

 پژوهشادبیات 

 هافعالیت انجام در بتوانند چه هر و شوندمی محسوب اقتصاد محرکه موتور کشور هر در مالی بازارهای

-وظیفه مهمترین. بود خواهد برخوردار بیشتر توسعه و پویایی از کشور اقتصاد کنند، عمل ترموفق خود

 حال در که است واحدهایی به منابع این بهینه تخصیص و پراکنده هایسرمایه جذب سرمایه، بازار ی

 موثر بطور سرمایه بازار این بر عالوه. کنندمی امینـت را گذارانسرمایه انتظار مورد منافع و بوده توسعه

 تجارت دشوار و پیچیده رقابت .کندمی نظارت بازار در فعال هایشرکت مالی گزارشگری فرآیند بر

 جهانی ابتـرق عرصه در ماندن برای تولید تنوع به ات کرد خواهد وادار را تولیدی هایبنگاه کنونی،

 را گذاریسرمایه تحلیل و تجزیه  بنابراین. است گذاریسرمایه مستلزم جدید محصول تولید. بیندیشند

 هایتصمیم گذاری،سرمایه هایفرصت و منابع محدودیت دلیل به که چرا داشت؛ خواهد همراه به

 .[4] شوند اتخاذ الزم دقت با و علمی ولاص بر تكیه با باید گذاریسرمایه
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 مالی تامین برای منابع حداکثر جذب دنبال به همواره بازار در فعال هایشرکت دیگر سوی از

 از مثبت عالئم مختلف هایروش با کنندمی سعی آنها دلیل همین به. هستند خود اجرایی هایپروژه

 .نمایند شرکت جذب را آنها ترتیب این به و کنند ئهارا بازار در فعال گذارانسرمایه به خود فعالیت

 گرفته، قرار استفاده مورد گذارانسرمایه اعتماد جذب برای اخیر هایسال در که هاییراه از یكی

 ارائه در مثبت نقش تواندمی که است تعهدی اقالم حوزه در حسابداری هایانتخاب از استفاده

 اختیاری هایروش به محققین اکثر تاکنون که وجودی با .باشد داشته سودمند و مفید اطالعات

-می نگاه گمراه کننده و نادرست اطالعات ارائه و سود دستكاری برای هاییروش عنوان به حسابداری

 بهتر چه هر ارائه برای هاانتخاب این از توانندمی هاشرکت از بسیاری رسدمی نظر به ولی کردند،

 باشد داشته بازار بهتر عملكرد در موثر نقش تواندمی موضوع این و کنند استفاده حسابداری اطالعات

استفاده  (1983) مالی حسابداری استانداردهای هیأت حسابداری مفاهیم 1 شماره بیانیه طبق .[13]

 عملكرد( الف: توانندمی آنها. میکنند گوناگونی استفادههای سود از ،مالی صورتهای کنندگان

 ؛کنند ارزیابی مدت طوالنی افق یك طی در را شرکت سودآوری توان( ب ؛کنند بیارزیا را مدیریت

 را آن به اعتباردهی یا شرکت در مخاطرات سرمایهگذاری( د یا کنند پیشبینی را آتی سودهای( ج

 [.10] کنند برآورد

شود بر مبنای تعهدی تهیه شده است. در های مالی که از سیستم حسابداری حاصل میگزارش

-ها، سودها و زیانهای تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینهنای تعهدی، از ارقام تعهدی و روشمب

 شود.های نقدی بسنده نمیها و پرداختشود و به انعكاس دریافتهای نقدی در یك دوره استفاده می

نبود انطباق بندی و کنند، زیرا مشكالت زمانیند ارزشگذاری بازی میآاقالم تعهدی نقش مهمی در فر

دهند. اما اتكاپذیری و مفید بودن اقالم تعهدی مورد تردید است؛ نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می

وردی بودن این اقالم، قادرند آنها را دستكاری کنند تا سود آچرا که مدیران با توجه به ذهنی و بر

رو با ل خود تعدیل کنند. از اینشده حسابداری و مطابق میشده را سازگار با اصول پذیرفتهگزارش

ها، مخالفانی در بین گیریها و تصمیمبینینظر در مورد سودمندی اقالم تعهدی در پیشوجود اتفاق

 [.5] صاحبنظران وجود دارد

 در تعهدی روش از استفاده. دمیشو ارشگزو یگیرازهندا یتعهد یمبنا سساابر اریحسابد دسو

 نقدی جزء که شود، تفكیك تعهدی و نقدی جزء دو به عملیاتی سود که شودمی باعث حسابداری
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 نقدی جزء و عملیاتی سود تفاوت تعهدی جزء و عملیاتی هایفعالیت از حاصل نقدی هایجریان همان

 .است

 در مدیریت متهورانه اعمال زاییده تعهدی اقالم که است این تعهدی اقالم از عمومی تعبیر

 مبلغ و شناسایی زمان مورد در حسابداری شده پذیرفته اصول. است هارویداد گزارش و ثبت شناسایی،

 سود مدیران که وقتی و است داده نسبی عمل آزادی هاشرکت مدیران به هاهزینه و درآمدها

 [.15] شوندمی ایجاد تعهدی اقالم کنندمی شناسایی حاصل نقد وجوه از بیشتر مبلغی به را حسابداری

 غیرمنتظره) غیرعادی دسته دو به تعهدی اقالم. است تعهدی و نقدی اقالم از متشكل خود نیز سود

 هستند اقالمی غیرعادی تعهدی اقالم. شوندمی تفكیك( غیراختیاری یا منتظره)  عادی و( اختیاری یا

 که هستند آنهایی غیرعادی تعهدی اقالم دیگر، بیان به کند؛ کنترل را آنها تواندمی مدیریت که

 را آنها شناسایی و ثبت یا و کند حذف بیاندازد، تأخیر به را آنها تواندمی داشته، کنترل آنها بر مدیریت

 که آنجا از. کند راکنترل آنها تواندنمی مدیریت که هستند اقالمی عادی تعهدی اقالم. نماید تسریع

 به اقالم این از است، مدیریت توسط نظر اعمال قابل و مدیریت اختیار در غیرعادی، تعهدی اقالم

 [.3] شودمی استفاده سود مدیریت کشف در شاخصی عنوان

 و شرکت ازهندا است، دهکر فمعطو دخو به را نشگاهیدا محافل توجه که متغیرها ینا از یكی

 شرکت هایدارایی یا فروش لگاریتم ،شرکت زاربا ارزش رتصو به معموالً که دهبو شرکت سن

ها، مالی شرکت هامحدودیت شناسایی برای را معیار این( 2010)  پیرس و هدلوک. دشومی تعریف

 اندازه معیارهای براساس تنهایی به شاخص این و است معروف SA شاخص به که اندکرده پیشنهاد

 به طمربو یهایافته تعمیم قابلیت انهشگروپژ از بعضی وهعال به. شودمی محاسبه شرکت عمر و شرکت

 که دارد دجوو طستنباا ین[. ا8] [7] ندادهکر سیربر شرکت عمر خهچر بچورچا در را شرکت ازهندا

 تامین لحاظ از بزرگ هایشرکت و باالیی مالی تامین جذب مشكالت دارای کوچك یهاشرکت

های های کوچك از انتخابمدیران شرکت رودمی رنتظاا ینابنابر. دارند کمتری مشكالت مالی،

 بزرگ استفاده کنند.های اختیاری بیشتری در مقابل شرکت

:S التین مختصر همان واقع در که SIZE شرکت ازهندا  و سایز معنی به مالی اصطالحات در باشد،می 

 از بیشتر سهم که نجاییآ از. ستا شرکت از مختلفی یهاجنبه نمایانگر دمتعد تاـمطالع در که است،

 را شرکت نداتومی رـگتربز ازهندا و کافی لیما منابع شتندا الذ دارد، بیشتر وشفر و تولید به زنیا زاربا

 دیجاا قابتیر هاییتمز ندابتو تا کند رییا بیشتر یابیزاربا و تولید یهاهزینه فصر و بیشتر تولید در
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 توسعه. باشد اریحسابد یهاحطر کیفیت و مدیریت ناییاتو نمایانگر نداتومی شرکت ازهندا. نماید

 منابع یشافزا در سعی اریسابدـح یهاحطر از دهستفاا با که ستا یقو مدیریت نشانگر شرکت ازهندا

 مشكالت با کوچك ایـهشرکت مقابل در بزرگ هایشرکت. [2] باشد شتهدا شرکت دیقتصاا

 هایهزینه با دهندگان اعتبار بزرگ، هایشرکت در زیرا هستند واجهـم کمتری گذاریرمایهـس جذب

 باالتر هایهزینه بزرگ، های شرکت به نسبت کوچك هایرکتش نتیجه در  هستند؛ مواجه تریکم

-بزرگ هایشرکت است، معتقد [. پینروس11] هستند سرمایه بازار به محدودتر دسترسی و مالی تامین

 هایشرکت زیرا،. هستند ترکوچك هایشرکت از سودآورتر گسترده، فعالیت حجم دلیل به تر

 را شرکت مختلف هایبخش هایفعالیت نیروها این و هستند متخصص نیروهای دارای تربزرگ

 کندمی بیان شفرد، همچنین،. [14] کنندمی حذف را غیراقتصادی و زاید هایفعالیت و کرده ارزیابی

 بازار ناقص رقابت شرایط در و دارند دراختیار را فروش بازار از مشخصی سهم بزرگ هایشرکت که

 بازار، به محصول یعرضه میزان و قیمت نظر از یاکننده تعیین نقش توانندمی دارند که قدرتی دلیل به

 دفتری ارزش و  دارند قرار وسیعی سطح در اندازه لحاظ از که هاییشرکت رو این از. کنند ایفا

 مالی هایمحدودیت فاقد  که شودمی بینیپیش دارند، باالیی( شرکت اندازه معرف) فروش یا هاداریی

 .[16] باشند

A: التین مختصر همان واقع در که Age شرکت عمر و سن معنای به مالی اصطالحات در باشد،می 

 انسانی نیروی یتجربه و شده شرکت انسانی نیروی تجربه افزایش باعث شرکت عمر افزایش. باشدمی

 نیز موضوع این. شود انجام ترپایین یهزینه و کمتر زمان در محصول تولید فرآیند شد خواهد باعث

 وضعیت دلیل به باال عمر با هایشرکت. [8] داشت خواهد پی در را بیشتر سودآوری و وریبهره

 هایشرکت. دارند تریکم محدودیت از خود، اطالعات ترآسان و ترسریع دسترسی و بهتر اعتباری

 خارجی مالی تامین محدودیت دارای باید دلیل، این به و دارند باالتری اطالعاتی ریسك ترجوان

 [.11] باشند بیشتری

 

 پیشینه پژوهش

-اند که مدیریت سود که از طریق انتخابهمچنین به بررسی این موضوع پرداخته (2008) 1لیو و تانگ

گذاری آتی شرکت تواند بر سرمایهشود میگیری و بررسی میهای اختیاری حسابداری اندازه
                                                           
1. Li and Tang 
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گذاری مالی دارای حساسیت کمتر نسبت به ه سرمایهاند کتاثیرگذار باشد. آنها به این نتیجه رسیده

های اختیاری اقالم تعهدی در آنها وجود هایی است که حجم زیادی از انتخابجریانات نقدی شرکت

 [.12] دهندها منابع خود را بطور نادرست تخصیص میاند که این شرکتدارد و به این نتیجه رسیده

های مختلف مربوط به اند که جنبهسی مطالعاتی پرداخته( به برر2010) 1دیچو، جی، و اشراند

اند نوسانات سود و نتایج مربوط اند و به این ترتیب سعی کردهگیری کیفیت سود را تحلیل کردهاندازه

نتایج مشاهده شده این محققین  توجه به در این مطالعات را تحلیل کنند. با به معیارهای مورد استفاده

اطالعاتی خاص در تحلیل مورد توجه  محتوای حتماً کیفیت سود باید برای بررسیکنند که بیان می

 [.9] باشدگیری میکیفیت وابسته به محتوای تصمیم»قرار گیرد، زیرا در عمل 

( طی انجام پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با 1386) مالنظری و کریمی زند

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه شرکتی شرکت و نوع صنعت در اندازه

ی شرکت و هموارسازی سود، همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به رسیدند که بین اندازه

های هموارساز سود، از نظر صنعت ای بین شرکتصورت معكوس است. همچنین تفاوت قابل مالحظه

که تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی آنها بیان نمودند  وجود ندارد.

داری بین هموارسازی ساختگی شود. سرانجام، آن محققین ابراز نمودند که ارتباط معنیمشاهده می

داری ی شرکت وجود داشته ولی بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معنیسود با اندازه

 [.6] وجود ندارد

بینی اقالم تعهدی برای تشخیص مدیریت ( به مقایسه الگوهای پیش1391) ل، غفارپوربزرگ اص

های پذیرفته شده در دهد در شرکتهای این پژوهش نشان میسود مورد بررسی قرار داده و یافته

( توان بیشتری 1995) بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی مدیریت سود، الگوی تعدیل شده جونز

 [.1] دارد

 

 های پژوهشفرضیه

هایی که از اندازه و عمر بیشتری شرکت ،کندیم شنهادیحاضر پ پژوهشدر نظر گرفته شده در  هیفرض

  کنند.های اختیاری بیشتری استفاده میها از انتخابدر صنعت برخوردارند، مدیران آن

                                                           
1. Dechow, Ge and Schrand 
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ده در بورس اوراق ش یرفتهپذی هاشرکت در SAفرضیه اول: بین اقالم تعهدی اختیاری و شاخص 

 بهادار تهران که عمر کمی دارند، رابطه معناداری وجود دارد.

شده در بورس اوراق  یرفتهپذی هاشرکت در SAفرضیه دوم: بین اقالم تعهدی اختیاری و شاخص 

 بهادار تهران که عمر طوالنی دارند، رابطه معناداری وجود دارد.

شده در بورس اوراق  یرفتهپذی هاشرکت در SAاخص فرضیه سوم: بین اقالم تعهدی اختیاری و ش

 بهادار تهران که اندازه آنها کوچك است، رابطه معناداری وجود دارد.

شده در بورس اوراق  یرفتهپذی هاشرکت در SAاختیاری و شاخص  فرضیه چهارم: بین اقالم تعهدی

 رد.بهادار تهران که اندازه آنها بزرگ است، رابطه معناداری وجود دا

شده در بورس اوراق  یرفتهپذی هاشرکت در SAفرضیه پنجم: بین اقالم تعهدی غیراختیاری و شاخص 

 بهادار تهران که عمر کمی دارند، رابطه معناداری وجود دارد.

شده در بورس اوراق  یرفتهپذی هاشرکت در SAفرضیه ششم: بین اقالم تعهدی غیراختیاری و شاخص 

 طوالنی دارند، رابطه معناداری وجود دارد.بهادار تهران که عمر 

شده در بورس  یرفتهپذی هاشرکت  در SAفرضیه هفتم: بین اقالم تعهدی غیراختیاری و شاخص 

 اوراق بهادار تهران که اندازه آنها کوچك است، رابطه معناداری وجود دارد.

شده در بورس  یرفتهذپی هاشرکت  در SAفرضیه هشتم: بین اقالم تعهدی غیراختیاری و شاخص 

 اوراق بهادار تهران که اندازه آنها بزرگ است، رابطه معناداری وجود دارد.

 

 جامعه و نمونه آماری

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین قلمرو جامعه آماری این پژوهش شرکت

گیری از روش حذف سیستماتیك هباشد. برای نمونمكانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می

 خواهد شد که شرایط آن به صورت زیر تعریف شده است. استفاده

یا  29ها هایی که پایان سال مالی آنها و متغیرها، شرکتبه منظور قابلیت مقایسه داشتن داده .1

  .شونداسفند ماه نیست حذف می 30

ه دلیل ماهیت متفاوت فعالیت گذاری مالی بهای سرمایهها و موسسات مالی و شرکتبانك .2

   .شوندهای تجاری حذف میها از سایر واحدآن
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ی متغیرها را های الزم برای محاسبهی دادههایی که در طول دوره مورد بررسی همهشرکت .3

  .شونداند حذف مینداشته

-ره، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دو1385ها باید قبل از سال شرکت .4

ی آماری ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند. دلیل این امر آن است که تعداد نمونه

  .های مورد بررسی، برابر باشددر سال

 

 و مدل پژوهشها متغیر

در این پژوهش ابتدا برای تجزیه و تحلیل اقالم تعهدی اختیاری مطابق پیشنهاد کوتاری، لئون، و 

 الح شده جونز استفاده خواهد شد:اص ( از مدل2005) 1واسلی

 (1) رابطه

TAi = λ1(ΔSalesi − ΔARi) + λ2PPEi + εi 
 

-کل اقالم تعهدی است که متغیر وابسته است، که از طریق محاسبه تغییر در دارایی TAدر مدل فوق، 

. متغیر شودهای جاری منهای استهالک تعریف میهای جاری غیر نقدی منهای تغییر در بدهی

ΔSalesi  عبارت از تغییرات در خالص فروش برای شرکتi  .استΔARi های تغییرات در حساب

 دهد.ها و تجهیزات شرکت را نشان میمبلغ اموال، دارایی PPEiدهد. همچنین دریافتنی را نشان می

تعهدی اختیاری را نشان خواهد مبلغ اقالم  εiبه این ترتیب مبلغ باقیمانده در معادله رگرسیون یعنی  

 شود:داد. اقالم تعهدی غیراختیاری نیز از طریق ذیل محاسبه می

 (2) رابطه

NDA  =(ΔSalesi − ΔARi) + λ2PPEi 
 اقالم تعهدی غیراختیاری است.  NDAدر این مدل  

 SAیون ریال(ها است )به میلعبارت است از اندازه شرکت لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی 

-(. براساس دو متغیر اندازه شرکت و سن شرکت به صورت زیر محاسبه می2010)هدلوک و پیرس، 

  شود: 

 (3) رابطه

−0.737 ∗ Size + 0.043 ∗ Size2 − 0.040 ∗ Age 
                                                           
1  . Kothari, Leone, and Wasley 
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 هاتجزیه و تحلیل داده

در های موجود ی تمام شرکتی آنها از اندازهها از مقادیر میانههایی که اندازه و سایز آنشرکت

هایی با اندازه کم و در غیر این صورت اندازه زیادی دارند و تر باشد، درگروه شرکتنمونه، پایین

های موجود در نمونه، ی آنها از عمر تمام شرکتها از مقادیر میانههایی که سن و عمر  آنشرکت

 ند.هایی با عمر کم و در غیر این صورت عمر زیادی دارتر باشد، درگروه شرکتپایین

 
 دارای سن کم و سن زیاد، عمر کم و عمر زیاد به تمایز های نمونه(: تعداد شرکت1نگاره )

های پژوهشمنبع: یافته  

 

سن  باشد.اظ وضع مالی و قدرت بازپرداخت بدهی میاندازه حاکی از قدرتمندی شرکت از لح

 باشد.شرکت به منزله تجربه و توانایی شرکت در مهار نقدینگی شرکت و کنترل نقدینگی شرکت می

 

 به روش لوجیت (: برآورد الگو 2نگاره )  

 منغیرها
 احتمال آماره انحراف استاندارد ضریب

 غیراختیاری اختیاری غیراختیاری ختیاریا غیراختیاری اختیاری غیراختیاری اختیاری

 0.8256 0.000 -15.236 7.265 0.0137 0.0044 -0.0063 0.1127 اندازه بزرگ
 0.7698 0.000 -12.365 6.235 0.0126 0.0012 -0.0026 0.1263 اندازه کوچك

 0.7523 0.000 -11.652 3.254 0.114 0.0026 -0.0035 0.1431 سن زیاد

 0.6523 0.000 -14.965 5.123 0.165 0.0063 -0.0041 0.1387 سن کم

های پژوهشمنبع: یافته  

 

 

 

 

 متغیر

 SAشاخص 

 عمر شرکت اندازه شرکت

 عمر بزرگ عمر کوچك اندازه بزرگ اندازه کوچك

 73 11 63 21 (84کل شرکت ها )
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 هانتیجه فرضیه
 جه فرضیه پژوهشی(: نت3نگاره )

 شماره فرضیه نتیجه رابطه

 قبول مستقیم
 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و اختیاری تعهدی اقالم بین
 ..دارد وجود معناداری رابطه دارند، کمی عمر که

1 

 قبول مستقیم
 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و اختیاری تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه دارند، طوالنی عمر که
2 

 قبول مستقیم
 بهادار اوراق سبور در شدهپذیرفته هایشرکت  در SA شاخص و  اختیاری تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه است، کوچك آنها اندازه که تهران
3 

 قبول مستقیم
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت  در SA شاخص و اختیاری تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه است، بزرگ آنها اندازه که تهران
4 

 رد -
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و یاریغیراخت تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه دارند، کمی عمر که تهران
5 

 رد -
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و غیراختیاری تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه دارند، طوالنی عمر که تهران
6 

 رد -
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و  اختیاری غیر تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه ، است کوچك آنها اندازه که تهران
7 

 رد -
 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در SA شاخص و غیراختیاری تعهدی اقالم بین

 ..دارد وجود معناداری رابطه است، بزرگ آنها اندازه که تهران
8 

های پژوهشمنبع: یافته  

 گیرینتیجه

 های مدیران هستندتحت تاثیر انتخاب شرکت ازهندا و عمر چرخه که گرفت نتیجه انتومی عمجمو در

 ضریب نگرسیور لهدمعا به شرکت ازهندا وعمر  چرخه یمتغیرها از امکد هر ورود با که ریطو به

رابطه مستقیم و  شرکتبزرگ  ازهندا طوالنی و عمر تاثیر چرخه ماا. یابدمی یشافزا هشد تعدیل تعیین

با سن عمر  چرخه یمتغیرها دننمو پژوهش وارد ینا جه تمایزو معناداری با اقالم تعهدی اختیاری دارد.

 نقش کید برتا پژوهش نتایج. ستاقالم تعهدی ا بطهرا در سطح بزرگ درشرکت  ازهندا و کم و زیاد

این است که هر  همچنین نتایج حاکی از   دارد. اختیارات مدیران را و اندازه شرکت در  عمر چرخه

چه اندازه یك شرکت بزرگتر و عمر یك شرکت بیشتر، استفاده مدیران از اقالم تعهدی اختیاری بیشتر 

های اختیاری از انتخاب های با سن کمتر و اندازه کوچكتر، استفاده مدیرانباشد ولی در شرکتمی

 باشد.تر میکمرنگ
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 های پژوهشمحدودیت

تفسیر نتایج پژوهش و قابلیت تعمیم  هایی که در اجرای پژوهش وجود داشته و در تعبیر ومحدودیت

 باشد:آن بایستی مورد مالحظه قرار گیرد به شرح زیر می

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار های تولیدی با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت -1

ها بایستی با تهران و اینكه سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه است، تسری نتایج به سایر شرکت

 احتیاط انجام گیرد. 

های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام از آنجایی که برای محاسبه متغیرهای پژوهش از صورت -2

های مالی برای تورم ممكن است ده است؛ در صورت تعدیل اطالعات صورتشده تاریخی استفاده ش

 نتایج تحقیق متفاوت از نتایج فعلی باشد.

سال( بوده است  7) 1391تا  1385های های مالی مربوط به سالهای استخراج شده از صورتداده -3

 ات زیادی شده استکه در این بازه زمانی استانداردهای حسابداری مورد استفاده دچار تغییر

 استانداردها اضافه شده(. در نتیجه ممكن است اعداد استخراج شده همگون نباشند.)

 

 های آتی پیشنهاد برای پژوهش

رسد انجام مطالعات بیشتر و با در نظر گرفتن با توجه به اهمیت کیفیت اطالعات حسابداری، به نظر می

 شود شامل موارد زیر است:های آتی پیشنهاد میوهشجوانب دیگر موضوع الزامی باشد. آنچه برای پژ

 های غیر تولیدی  در شرکت SAرابطه بین اقالم تعهدی و شاخص  -1

 های بزرگهای مدیران در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در شرکتارزیابی انگیزه -2

 های کوچكتهای مدیران در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در شرکارزیابی انگیزه -3

 هایی با عمرکمهای مدیران در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در شرکتارزیابی انگیزه -4

 هایی با عمر زیادهای مدیران در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در شرکتارزیابی انگیزه -5

 های متفاوت های مدیریت در محیطرابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و واکنش -6

 

 سایر پیشنهادها

 های دانشگاهی.گذاران، و ... از پژوهشگران مالی، سرمایهایجاد زمینه مناسب جهت استفاده تحلیل -1
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های های همراه آن( شرکتهای مالی و یادداشتبه دلیل عدم وجود اطالعات مالی )صورت -2

از نمونه حذف شده است. شرکت  17،  80های قبل از سال پذیرفته شده بورس اوراق بهادار در سال

اندازی یك بانك اطالعاتی جامع، این اطالعات شود در جهت راهبنابراین به بورس تهران پیشنهاد می

های دانشگاهی در طی دوره زمانی بیشتر و با های پذیرفته شده تقاضا نماید؛ تا پژوهشرا از شرکت

 تعداد مشاهدات بیشتری آزمون گردد.
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