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چكیده
بر اساس تئوری رقابتی و تئوری عالمت دهی ،شرکت ها طی مراحل مختلف چرخة عمرشان دارای ویژگی ها و
شرایط متفاوتی هستند که ممکن است بر نحوة گزارشگری مالی آنها اثرگذار باشد .پژوهش حاضر با هدف اثر پذیری
قابلیت اتکا اطالعات مالی از چرخة عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور بررسی قابلیت اتکا اطالعات
مالی بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی از دو مولفة بیان صادقانه و بی طرفی اطالعات استفاده شده است.
همچنین به منظور اندازه گیری این دو مولفه از شاخص مدیریت سود به عنوان عامل کاهنده قابلیت اتکای اطالعات،
به صورت معکوس و از دو معیار بی طرفی بر مبنای سودهای هرسهم گزارش شده دوره قبل و جاری به صورت
معکوس برای ارزیابی ویژگی بی طرفی استفاده شده است .نمونه آماری این پژوهش شامل  721شرکت بورس اوراق
بهادار تهران در بازة زمانی  7931_7931می باشد .به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به
منظور مقایسه میانگین متغیرها از روش حداقل اختالف معنی دار( )LSDو نرم افزار  spssکمک گرفته شده است.
یافته ها حاکی از آن است که بین بیان صادقانه شرکتها در طی چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود ندارد .همچنین
نتایج بررسی حاکی از آن است که بی طرفی اطالعات ارائه شده در دوره های بلوغ و افول تفاوت معنیداری با هم
ندارند؛ در حالی که بی طرفی اطالعات ارائه شده در دوره رشد تفاوت معنیداری با دوره بلوغ و افول دارد .براساس
نتایج می توان بیان کرد که سیاست های به کارگیری اطالعات مالی در طی عمر شرکت متفاوت نمی باشد.
همچنین نتایج این پژوهش مطابق تئوری عالمت دهی است.
واژههای كلیدی :قابلیت اتکا اطالعات مالی ،تئوری چرخه عمر ،آزمون.LSD
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 -1مقدمه
گزارشهای مالی ،محصول نهایی فرآیند
گزارشگری مالی است .فرآیند گزارشگری مالی شامل
ایجاد ،انتشار ،اطمینان بخشی و استفاده از اطالعات
مالی توسط استفاده کنندگان از این گزارش ها است و
حوزه آن از اجرای استانداردهای گزارشگری مالی برای
تهیه گزارش های مالی شروع و تا اطمینان بخشی،
انتشار و استفاده از آنها گسترش می یابد .استفاده
کنندگان برای قضاوت و تصمیم گیری در بازار سرمایه
و ارزیابی مفاد قراردادی و مباشرت مدیریت ،نیاز به
اطالعات سودمند دارند .سودمندی اطالعات اشاره به
مفهوم" کیفیت اطالعات" دارد .کیفیت اطالعات مالی
از طریق ویژگی های ذاتی و ویژگی های سیستم
گزارشگری مالی تعیین می شود (دیچو و همکاران،
 .)2171بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی با
مقاصد عمومی ویژگی های کیفی اطالعات مندرج در
گزارشهای مالی با مقاصد عمومی ،ویژگی های کیفی
اصلی در محتوای اطالعات شامل دو بخش قابلیت اتکا
و مربوط بودن می باشد .بنا بر مفاهیم نظری،
اطالعاتی قابل اتکاست که عالوه بر کامل بودن ،عـاری
از اشـتباه و تمـایالت جانبدارانـه با اهمیت باشد و به
طور صادقانه معرف آن چیـزی باشـد کـه مـدعی
بیـان آن اسـت یـا به گونه ای معقول انتظار می رود
بیان کند .بنابراین قابلیت اتکا اطالعات شامل سه
مولفة بیان صادقانه ،بی طرفی و کامل بودن اطالعات
می باشد .عالوه بر اهمیت این موارد ،پژوهش های
تجربی حاکی از آن است که استفاده کنندگان از
اطالعات حسابداری در هنگام تصمیم گیری به ویژگی
قابلیت اتکا نسبت به ویژگی مربوط بودن تاکید
بیشتری دارند (شورورزی ونیکومرام .)7933،با توجه
به تاکیدی که بر قابلیت اتکای اطالعات مالی وجود
دارد؛ یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر گزارشگری
اطالعات مالی ،تئوری عمر شرکت می باشد که این
خود تأثیر عمیقی بر تصمیم های استراتژیک و
عملکرد شرکت می گذارد .بر اساس این نظریه،
شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و
اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند،
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بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی کلی
شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که
شرکت در آن قرار دارد (بیکسیا .)2111،این نظریه بر
تفاوت در کیفیت گزارشگری شرکت در دوره های
مختلف چرخه عمر بنا به اهداف و سیاست های
متفاوت گزارشگری در این ادوار و میزان عدم تقاون
اطالعاتی دارد .شرکتها در سطوح مختلف چرخه عمر
دارای توانایی های متفاوتی در بدست آوردن منابع
مالی از بازار هستند .شرکتها در سطوح آغازین چرخه
عمر ،نسبتا کوچک و ناشناخته هستند و خیلی کمتر
توسط سرمایه گذاران و تحلیلگران مورد پیگیری قرار
می گیرند .بنابراین این شرکتها عدم تقارن اطالعاتی
بسیار باالیی را دارند .در طرف دیگر شرکتهای به بلوغ
رسیده قابلیت حفظ موجودیت بلندمدت تری را در
بازار دارا می باشند و به طور پیوسته از نزدیک توسط
تحلیلگران و سرمایه گذاران مورد پیگیری قرار می
گیرند ،در نتیجه از عدم تقارن اطالعاتی کمتری
برخوردارند و دارای ریسک کمتری هستند (کرمی و
آخوندی .)7931 ،از اینرو ،انتظار می رود که در این
دوره از عمر شرکت گزارشگری قابل اتکاتری در
راستای پاسخ به نیازهای بازار ارایه نماید.
در دسترس بودن و شفافیت اطالعات در باره
مدیریت و سود آوری بالقوه شرکتهای بزرگ باعث می
شود که سطوح عدم اطمینان کاهش یابد .شرکتهایی
که برای مدت زمان بیشتری به فعالیت خود ادامه داده
اند ،بهتر توسط سرمایه گذاران شناخته شده اند ،که
باعث بهبود دقت اطالعات درباره شرکت و کاهش
ریسک و افزایش قابلیت اتکای اطالعات می شود
(کرمی و آخوندی .)7931 ،باتوجه به مطالب فوق،
هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای قابلیت اتکا
اطالعات مالی به عنوان یکی از مولفه های کیفیت
اطالعات در طی چرخه عمر شرکتها می باشد .دراین
پژوهش با توجه به تعریف هیلی و واهلن( )7333از
رفتار مدیریت سود که بیان می کند مدیران به صورت
عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا
تاثیرگذاری بر تخصیص منابع ،در گزارشگری مالی از
قضاوت استفاده می کنند و همچنین با توجه به
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مطالعات تجربی دربارة مدیریت سود مجدداً تاکید
خود را از تئوری اثباتی به سمت انگیزه های بازار

معموالً بین %11تا %711در نوسان است .به دلیل وفور
نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین مالی از

سرمایه ای نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر
داده اند (تئو و همکاران )7333،؛ به منظور اندازه
گیری بیان صادقانه از مدل تعدیل شده جونز( )7337و
از بی طرفی اطالعات بر مبنای سودهای هرسهم
گزارش شده دوره قبل و جاری به عنوان عوامل کاهنده
قابلیت اتکای اطالعات استفاده می شود.

خارج ،عموماً بازده سرمایه گذار ی یا بازده سرمایه
گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه
است (آدیزس .)333،شرکت در دوره افول از توان
نقدینگی پایینی برخوردار است و شرکت به منظور
ایفای تعهداتش به هزینه های تامین مالی روی می
آورد و شرایط رقابتی در این مرحله زیادتر می شود .با
توجه به شدت بدهی و کاهش نقدینگی و عدم سرمایه
گذاری در شرکت ،ریسک افزایش می یابد و در نهایت
با توجه به افت میزان فروش ،جایگزینی فناوری یا
حتی منسوخ شدن محصوالت روبرو و زیان عملیاتی
بیشتر می شود (بلیک .) 7333،از اینرو ،شرکت برای
بقای خود در هر مرحله از چرخه عمر استراتژی های
رقابتی خاصی را دنبال می کند که آن را از رقبای
خود متمایز می سازد و این موضوع بر نحوه
گزارشگری برون سازمانی آن به عنوان یک سیاست در
پی استراتژی انتخابی اش تاثیر خواهد گذاشت.
آدیزس ( )7333بیان می کند که همه موجودات
زنده از جمله نباتات ،جانوران و انسان ها همگی از
منحنی عمر یا چرخه عمر یپروی می کنند .همه این
موجودات متولد می شوند ،رشد می کنند ،به پیری
می رسند و در نهایت می میرند ای سیستم های زنده
در هر مرحله از چرخه عمر خود دارای الگو ی رفتاری
خاص به منظور چیرگی بر مسائل آن دوره و مشکالت
مربوط به انتقال از یک دوره به دوره دیگر هستند.
تئوری چرخه عمر شرکت فرض می کند که شرکت ها
همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند،
رشد می کنند می میرند ،دارای منحنی عمر یا چرخه
عمر هستند (کرمی و عمرانی .)7933 ،بیکسی
( )2111یکی از ویژگی های اقتصاد ی شرکتها را
چرخه عمر آنها می داند (به نقل از رستمی ،سیدی و
سلمانیان .)7939 ،از اینرو کیفیت اطالعات منتشره
شرکت ها نیز هم از بعد درون سازمانی و هم برون
سازمانی در پیروی از ویژگی شرکت در آن دوره خاص
از چرخه عمر آن متفاوت است .چرا که مدیران نیز در
هر دوره تصمیمات متفاوتی برای شرکت اتخاذ می

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
نظریة چرخه عمر برای اولین بار بین سالهای
7311و 7331میالدی شهرت پیدا کرد .بلیک ()7333
نظریه چرخه عمر شرکت را به صورت بسط نظریه
چرخه عمر محصول توصیف نمود که از ادغام بازاریابی
و اقتصاد خرد بدست آمده است .آنتونی و رامش
( ،)7332مولر ( )7312و یان ( )2171از جمله
پژوهشگرانی در حوزه حسابداری بوده اند که تأثیر
چرخه عمر شرکت را بر اطالعات حسابداری و مباحث
مالی مورد مطالعه قرار دادند .محتوای اصلی این
مطالعات بر دو محور وجود مراحل گوناگون در طول
چرخه عمر شرکت و ویژگی های منحصر به فرد هر
مرحله از مراحل دیگر استواراست (کالونگی و سیلوال،
 .)2113این پژوهشگران چهار مرحلة تولد ،رشد ،بلوغ
و افول را برای توصیف چرخه عمر شرکت بیان کردند
که هر کدام از این مراحل ویژگی خاص خود می
باشند .به عنوان نمونه شرکت در مرحله رشد در
دارایی های مولد سرمایه گذاری می کند و سعی دارد
نقدینگی خود را افزایش دهد .اصوال شرکت های در
این مرحله دارای رشد فروش و رشد مخارج سرمایه ای
باال هستند (چرچیل ولوییز7339،؛ نیسیم و پنمن،
 .)2117از این رو یکی از استراتژی های رشد فروش و
رقابت در بازار ،تنوع محصوالت می باشد .در مرحلة
بلوغ شرکت فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و
نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی
تأمین می شود .اندازه ی دارایی های این شرکت ها نیز
به تناسب بیشتر از اندازة دارایی های شرکت های در
مرحلة رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها
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کنن د که اطالعات با ویژگی های کیفی متفاوتی را می
طلبد ،لذا از بعد سیستم حسابداری مدیریت نیز

آنها نشان داد در مرحلة رشد اقالم تعهدی و جریانات
نقدی آزاد دارای بار اطالعاتی هستند .حسن و حبیب

بررسی موضوع تحقیق می تواند حایز اهمیت باشد.
دیچو( )7331وضعیت ثابت شرکت را چنین
توصیف می کند که شرکت نه در حال رشد و نه در
حال افول باشد؛ نیازمند وجه نقد نسبتا ثابتی است.
دیچو همچنین استدالل می کند زمانی که شرکت
نتواند در وضعیت ثابتی بماند ،جریان وجه نقد
مشکالت زمانبندی و تطابق را نشان می دهد و در
نتیجه ،اقالم تعهدی را کاهش می دهد .تحقیقات
متفاوتی به مطالعه اثر چرخة عمر شرکت پرداخته
شده است .جنکینز و همکاران ( )2111به بررسی اثر
چرخه عمر شرکت در مربوط بودن ارزش مؤلفه های
سود پرداختند .نتایج تحقیق آنان ،مربوط بودن ارزش
مؤلفه های سود را از طریق تاکید بر سودآوری در
مراحل پایانی چرخه عمر ،به جای تاکید بر رشد در
مراحل اولیه چرخه عمر نشان می دهند .آهارونی و
همکاران ( )2112به مقایسه توان توضیحی معیارهای
مبتنی بر جریان های نقدی و معیارهای مبتنی بر اقالم
تعهدی در تبیین ارزش واحدهای تجاری در مراحل
مختلف چرخه عمر پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشان
داد که در مرحله رشد توان توضیحی معیارهای مبتنی
بر جریان های نقدی بیشتر بوده ،درحالی که در مراحل
بلوغ و افول توان توضیحی معیارهای مبتنی بر اقالم
تعهدی بیشتر است .جعفر ( )2171به بررسی رابطه
بین چرخه عمر شرکت ،رویکرد حسابداری دارایی های
نامشهود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار استرالیا پرداخت .نتایج حاصل از پژوهش وی
بیانگر این بود که بر مبنای رویکرد مبتنی بر منابع،
مالکان و مدیران شرکت می توانند با مدیریت و انباشته
کردن منابع (دارایی های مشهود و نامشهود) کمیاب و
ارزشمند ،مزیت های رقابتی را برای شرکت به وجود
آورند .هریبار و ویدا ( )2171در پژوهشی به بررسی
قیمت گذاری اشتباه جریان نقدی و اقالم تعهدی در
مراحل مختلف عمر شرکت پرداختند .نتایج آنها حاکی
از آن بود که اقالم تعهدی و جریانات نقدی آزاد
همبستگی منفی با مرحله بلوغ دارند .همچنین نتایج

( )2171در پژوهشی به بررسی ارتباط بین نوسانات
ویژه و مراحل چرخه عمر شرکت پرداختند .نتایج آنها
بیانگر آن بود که عملکرد شرکت و دسترسی به
اطالعات در مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و
چنین تغییراتی بر عدم اطمینان در مورد جریانهای
نقدی آینده و بازده سهام تأثیر می گذارد .پورحیدری
وعالی پور( )7931در تحقیقی به بررسی رفتار دادههای
حسابداری با توجه به چرخه های تجاری در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج این تحقیق نشان
داد که در بورس اوراق بهادار تهران بین برخی از
متغیرهای حسابداری (رشد فروش و حاشیه سود
ناخالص( با چرخه های تجاری ارتباط معناداری وجود
دارد و در رابطه با برخی از متغیرها ) مانند تغییر کل
داراییها) نیز هیچگونه ارتباطی مشاهده نشد.
همچنین ،یافته های این تحقیق نشان داد که ارتباط
بین داده های حسابداری با چرخه های تجاری تحت
تاثیر اندازه شرکت ها و چرخه ای یا غیر چرخه ای
بودن شرکت ها) ویژگی های خاص شرکت ها) است.
رستمی و همکاران ( )7939به بررسی تاثیر چرخه
عمر بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند .با استفاده از
داده های نمونه آماری متشکل از  231سال  -شرکت
برا ی دوره زمانی پنج ساله  7932تا  7931با کمک
متغیر های چرخه عمر شامل رشد فروش ،سود
تقسیمی و مخارج سرمایه ای نمونه به سه طبقه شامل
شرکت های در مرحله رشد ،مرحله بلوغ و مرحله افول
دسته بندی شد .یافته های پژوهش آشکار ساخت که
میانگین معیارهای ارزیابی کیو توبین و بازده دارایی ها
در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها با یکدیگر
تفاوت معنی داری دارند ،بررسی های بیشتر نشان داد
که میانگین کیو توبین در دو مرحله رشد و افول
تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و میانگین معیار
مذکور برای شرکت های در مرحله افول بیشتر از
شرکت های در مرحله رشد است .همچنین نتیجه
آزمون مشابه درباره مقدار بازده دارایی ها نیز نشان
داد که این معیار در مراحل رشد و بلوغ و همچنین
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مراحل رشد و افول تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
پورزمانی و جمشیدی( )7931در پژوهشی به تاثیر
چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار
سرمایه پرداختند .نتایج آنها نشان داد هر دو مرحله
رشد و افول از چرخه عمر شرکت رابطه معنی داری
بین کیفیت افشای اطالعات حسابداری یک شرکت و
ساختار سرمایه وجود دارد ،در حالی که رابطه ای در
مرحله بلوغ دیده نشد .سرلک ،فرجی و بیات ()7931
به بررسی رابطه بین ویژگیهای مالی شرکت و ساختار
سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت پرداختند .نتایج
حاصل از بررسی  297شرکت نشان میدهد که علیرغم
تفکیک چرخه عمر شرکتها به مراحل رشد ،بلوغ و
افول ،تفاوتی در نحوه تأمین مالی آنها مشاهده نشد.
شرکتها در هر سه مرحله از چرخه عمرشان تأمین
مالی از طریق بدهی را ترجیح می دهند.
پورزمانی و ایمان ( )7931به مقایسه توان پیش
بینی بازده مورد انتظار در چرخه عمر شرکت با
استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت پرداختند .دراین
پژوهش اطالعات مالی  217شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  2392تا
 2397بررسی شده است .نتایج تحقیق نشان داد که
بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل
چهار عاملی کارهارت در دوران رشد و بلوغ شرکت به
بازده واقعی نزدیکتر است .اما در دوران افول به بازده
واقعی نزدیک نیست.
 -3فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطروحه و اهمیت بررسی
مقایسه ای قابلیت اتکا اطالعات مالی در طی چرخه
عمر شرکتها و به منظور تفکیک ویژگی قابلیت اتکا
اطالعات مالی شامل بیان صادقانه و بیطرفی ،فرضیات
فوق تبیین می گردد:
فرضیه اول :بیان صادقانه اطالعات مالی در طی چرخه
عمر شرکت ها تفاوت معناداری دارد.
فرضیه دوم :بی طرفی اطالعات مـالی در طـی چرخـه
عمر شرکت ها تفاوت معناداری دارد.

 -4روششناسی پژوهش
با درنظرگرفتن هدف پژوهش مبنی بر بررسی
مقایسه ای ،قابلیت اتکا اطالعات مالی در طی چرخه
عمرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،روش تحقیق ،بررسی وجود رابطه و مقایسه در
همبستگی بوده و روش شناسی تحقیق از نوع پس
رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) می باشد.
همچنین این تحقیق از نظر تئوری در گروه تحقیقات
اثباتی ،و از نظر دسته بندی تحقیق بر مبنای هدف از
نوع کاربردی بوده و انجام پژوهش درچارچوب
استدالل قیاسی_استقرایی است.
جامعه تحقیق حاضر به حذف سیستماتیک بدست
آمده است .جامعه مذکور شامل شرکت هایی اسـت
که مجموعه شرایط زیر را داشته باشند :پایان سال
مالی آنها 23اسفند ماه باشد ،در دوره تحقیق درتابلوی
سازمان بورس حضورداشته باشند ،جزو شرکتهای
سرمایه گذاری ،بانکها و بیمه ها نباشند ،داده های
مورد نیاز تحقیق آنها در دسترس باشند با توجه به
معیارهای فوق 721،شرکت قادر به احراز شرایط فوق
گردیدند .که با توجه به محدود بودن حجم جامعه
همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه
مرحله تحلیل می گردد .ابتدا شرکت های عضو نمونه
آماری با استفاده از متغیرهای تفکیک کننده به مراحل
رشد ،بلوغ و افول طبقه بندی می شوند .سپس با
استفاده ازمدل تعدیل شده جونز( )7337به صورت
معکوس و معیار معکوس بی طرفی بر مبنای سودهای
هر سهم گزارش شده دوره قبل و جاری ،قابلیت اتکا
اطالعات مالی تعیین می شود و در مرحلة آخر برای
بررسی فرضیه های پژوهش از تجزیه واریانس و به
منظور مقایسه میانگین متغیرها از آزمون روش حداقل
اختالف معنی دار( )LSDو نرم افزار  spssکمک گرفته
می شود .این آزمون به منظور مقایسة میانگین بین دو
گروه (تیمار) استفاده می شود .این روش مورد تائید
بسیاری از محققین می باشد.کارمر و اسوانسن در
مطالعه ای که در مورد تعدادی از روش های مقایسه
ای چندگانه انجام دادند اعالم کردند که روش حداقل
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زهره حاجیها و مالک بهادری

اختالف معنی دار روش بسیار مؤثری برای نشان دادن
اختالف های واقعی میانگین ها می باشد(مونتگمری،
ترجمه دهقانی.)7932،
 -5مدل و متغیرهای پژوهش
 اندازهگیری و تفكیک مراحل چرخه عمر
در این تحقیق برای اندازهگیری و تفکیک مراحل
چرخه عمر از الگوی آنتونی و رامش( )7332و بلک
( )7333به منظور دسته بندی مناسب سال_-شرکت
استفاده شده است .مشاهدات سال_شرکت ،با استفاده
از روش دسته بندی چند متغیره به منظور جلوگیری از
اُریب بودن نتایج ،به سه مرحله چرخه عمر تقسیم می
شوند .به منظور تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه
عمر از چهار متغیر :رشد فروش ،مخارج سرمایه ای،
نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است.
مبنای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر در این
پژوهش نیز مشابه رویه های مورد استفاده در پژوهش
های آنتونی و رامش( )7332و پارک و چن( )2112به
صورت زیر است:
ا بتدا مقدار هر یک از متغیرهای رشد فروش،
مخارج سرمایه ای ،نسبت سود تقسیمی و سن(عمر)
شرکت برای هر سال_ شرکت محاسبه شده است
.سال_شرکت ها بر اساس هر یک از چهار متغیر
مذکور و با استفاده از پنجک های آماری در هر صنعت
به پنج طبقه تقسیم می شود که با توجه به قرار
گرفتن در پنجک ،نمره ای بین  7تا  1می گیرند.
سپس برای هر سال_ شرکت ،نمره ای مرکب بدست
می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل
رشد ،بلوغ و افول طبقه بندی می شود:
 الف -در صورتیکه مجموع نمرات بین  72و 21
باشد ،در مرحله رشد
 ب -در صورتیکه مجموع نمرات بین  3و  71باشد،
در مرحله تثبیت یا بلوغ
 ج -در صورتیکه مجموع نمرات بین  1و  3باشد،
در مرحله افول
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 اندازهگیری ويژگی قابلیت اتكا اطالعات مالی
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی قابلیت اتکا
اطالعات مالی شامل بیان صادقانه و بی طرفی می
باشد (دیلمی و رمضانی .)7932،دراین پژوهش به
منظور بررسی و سنجش بیان صادقانه
( )Representational faithfulnessاز شاخص مدیریت
سود به عنوان عامل کاهنده قابلیت اتکای اطالعات ،به
صورت معکوس استفاده شده است .اطالعاتی قابل اتکا
است که عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت،
به طور منصفانه و بی طرفانه تهیه شده و به طور
صادقانه مبین ارزشهای موردانتظار باشد (آقایی و
همکاران .)7932 ،این ویژگی در سود حسابداری به
عنوان نتیجه عملیات واحد اقتصادی بیش از بقیه
معیار ها متبلور می شود چرا که طبق ویژگی بیان
صادقانه اطالعات باید اثر معامالت و سایر رویدادهایی
را که ادعا میکند بیانگر آن است یا به گونهای معقول
انتظار می رود بیانگر آن باشد ،را به طور صادقانه بیان
کند .به دلیل اینکه سود تغییرات در ارزش اقتصادی
شرکت را گزارش میکند ،سود گزارش شده هر چقدر
به سود واقعی (سود اقتصادی) نزدیکتر باشد ،معیار
بهتری از بیان صادقانه خواهد بود (سجادی ،تاکر و
محمودی .)7931 ،از اینرو ،برای محاسبه این شاخص
از مدل تعدیل شدة جونز استفاده شده است .برمبنای
مطالعات برخی از پژوهشگران مانند دچو و
همکاران( ،)7331بنتیش و همکاران ( )7333مدل
تعدیل شده جونز قدرتمندترین مدل برای توصیف و
پیش بینی مدیریت سود را فراهم می آورد .اقالم
تعهدی ،عوامل تعدیل در جریانهای نقد ناشی از
عملیات واحد تجاری است .اگرچه سود حسابداری
نسبت به جریانهای نقد ،معیار مناسبتری جهت
ارزیابی رویدادهای اقتصادی شرکت محسوب میشود،
اما جزء تعهدی سود در معرض دستکاری مدیران،
اشتباه در برآورد و تخصیص جریانهای نقد به سایر
دوره ها قرار دارد .از این رو کیفیت سود به عنوان
کیفیت اقالم تعهدی تعبیر میشود(دیچو و همکاران،
 .)2113کل اقالم تعهدی جاری برای شرکت  iدر سال
 tبصورت زیر ،محاسبه می شود:
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رابطة()2

رابطة ()7
)TCAit =(∆CAit_∆Cashit)_( ∆CLit_∆STDebtit
 :TCAitکل اقالم تعهدی شرکت  iدرسال t

 : ∆CAitتغییر در دارایی هـای جـاری شـرکت  iبـین
سال  tوt-1
 :∆CLitتغییر در بدهی های جاری شرکت  iبین سال t
و t-1
 : ∆Cashitتغییر در بدهی های شرکت  iبین سـال  tو
t-1
 :∆STDebtitهزینه استهالک شرکت  iدر سال t

ابتدا از معادلـه زیـر و بـا اسـتفاده از روش  OLSبـرای
تمام شرکت های نمونه ،اقالم تعهـدی اختیـاری را در
یک دوره زمانی مشخص ،محاسبه می کنیم.
مدل()1
TCAit / TCAit_1 = α0 + α1*(1/TAit_1) +
α2*(∆REVit / TAit_1) + Ɛit
 :TCAitکل اقالم تعهدی شرکت  iدرسال t
 :TAitجمع کل دارایی های شرکت  iدرسال t
 :∆REVitتغییر دردرآمد فروش شرکت  iبین سال tوt-
1

با استفاده از برآوردهای  α1و  α2بخـش غیـر اختیـاری
اقالم تعهدی جاری کل را بصـورت زیـر محاسـبه مـی
نماییم:
مدل()2

_ NDACit = α0 + α1*(1/TAit_1) + α2*(∆REVit
∆ARit / TAit_1) + Ɛit
 :TAitجمع کل دارایی های شرکت  iدر سال t
 : ∆REVitتغییر در درآمد فروش شرکت  iبـین سـالt
وt-1

 : ∆ARitما باالتفاوت حساب های دریافتی شرکت  iدر
سال t
ســپس از اقــالم تعهــدی اختیــاری مطلــق ( )DACرا
بعنوان بخـش دیگـری از کـل اقـالم تعهـدی جـاری،
تعریف می کنیم.

||DACit| = |TCAit / TAit_1 _ NDACit

کیفیت اقالم تعهدی توسط اقالم تعهدی اختیـاری
مطلق ،نشان داده می شود( .)DACبا ثابت بودن سـایر
عوامـل ،هرچقـدر مقــدار عـددی  DACبیشـتر باشــد،
کیفیــت اقــالم تعهــدی ،کمتــر اســت .بــاروآ از بــین
معیارهای معرفی شده در رساله دکتـرای خـود معیـار
فوق را یکـی از بهتـرین معیارهـا بـرای بیـان صـادقانه
معرفی نموده است زیرا یکی از معیارهای اقالم تعهدی
غیر عادی می باشـد (بـاروآ ،2112 ،ص  .)23از اقـالم
تعهدی غیر عادی در تحقیقـات داخلـی نیـز اسـتفاده
شده است (سجادی و همکاران)7931 ،
 اندازه گیری ويژگی بی طرفی
بی طرفی در اطالعات مالی ،فقدان تعصب در
اطالعات گزارش شده برای رسیدن به نتایج از قبل
پیشبینی شده تعریف شده است(  7331FASBبه
نقل از باروآ )2112 ،و (سجادی و همکاران.)7931 ،
لذا ،به منظور ارزیابی ویژگی بی طرفی()Neutrality
براساس تحقیق باروآ ( )2112از دو معیار معکوس بی
طرفی بر مبنای سودهای هر سهم گزارش شده دوره
قبل و جاری استفاده شد .این شاخص بیانگر شرکت
هایی است که با نوسانات در سود مواجه می شوند و یا
با آن مقابله می کنند .از ویژگی های این دو معیار
استفاده از داده های صورت های مالی است (باروآ،
 .)2112این متغیرها به عنوان شاخص در شرکتهایی به
کار گرفته میشود که تغییر در رقم سود آنها مثبت و با
تغییرات اندکی باشد به بیان دیگر شرکت هایی مد نظر
قرار می گیرند که تغییرات سود آنها منفی نباشد و از
کاهش سودها ،اجتناب کنند .همچنین افزایش
تغییرات سود این شرکتها ،میزان معقولی باشد؛ میزان
تعیین شده برای این افزایش در تابع توزیع تغییرات
سود حداکثر تا پنج دهم درصد خطای تابع توزیع
نرمال باشد ،دارای بی طرفی کامل و نمره یک ،در غیر
این صورت با وجود تغییرات کاهش و یا افزایش از حد
مجاز(در محدوده  1درصد) خطای باقیمانده به عنوان
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عدم بی طرفی (نمره صفر) در نظر گرفته می شود
(همان منبع).
 -6يافته های پژوهش
 آمار توصیفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها،
همچنین برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها،
آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.
آمار توصیفی به محاسبه پارامترهای جامعه میپردازد
و شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی جامعه و...
میباشد .در نگاره شماره( )7آمارتوصیفی متغیرهای
پژوهش شامل میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه ،انحراف
معیار آورده شده است.
نگاره  -1فروانی شركت ها بر اساس چرخه عمر
چرخه عمر

فراوانی

درصد

افول
بلوغ
رشد

99
293
37

1/9
39/1
77/3

بررسی مشاهدات بر مبنای چرخه عمر نشان داد
 99مشاهده در دوره افول 213 ،مشاهده در دوره بلوغ
و  37مشاهده در دوره رشد بودند .با توجه به یافته
های آماری می توان بیان نمود ،بیشتر شرکت های
عضو بورس اوراق بهادار تهران در مرحله بلوغ قرار
دارند .همچنین نتایج آمار توصیفی در جدول ذیل
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد
میانگین معیار بیان صادقانه شرکتها برابر  1/1113و
بی طرفی شرکتها برابر  1/1199می باشد .همچنین
انحراف معیار متغیر بی طرفی بیشترین مقدار را به
خود اختصاص داده است .این بدان معنا می باشد که
پراکندگی این متغیر در بورس اوراق بهادار تهران
نسبت به بیان صادقانه بیشتر است .همچنین با توجه
به نزدیک بودن میانگین و میانة متغیرهای پژوهش
می توان استنباط نمود که دارای داده های نرمال
هستند.
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نگاره  -2آمار توصیفی متغیرهای قابلیت اتكا
اطالعات مالی
آماره

بیان صادقانه

بی طرفی

میانگین
میانه
انحراف معیار
کمترین
بیشترین

1/1113
1/11
1/17927
1/17
7/31

1/1199
7
1/13311
1
7

 آزمون فرضیه های پژوهش
در این پژوهش به منظور آمار استنباطی از تجزیه
واریانس ( )ANOVAاستفاده می شود .با توجه به
ماهیت متغیر چرخه عمر شرکت در این پژوهش از
آزمون مقایسه ای میانگین های چند گروه (بیش از دو
گروه) یا چند جامعه استفاده می شود .لذا فرض صفر
در این آزمون برابری میانگین تمام گروه ها و رد
نشدن آن به معنای موثر نبودن اثر متغیر گروهی
است .بدین صورت که فرض H0:μi=μjرا برای تمام
 i≠jآزمون نمائیم .چنانچه اختالف میانگین بین دو
گروه (تیمار) بیش از مقدار ثابت  LSDباشد ،به معنی
اختالف معنی دار بین دو گروه می باشد .بنابراین رد
فرض صفر بیانگر معناداری مدل بوده و نشان می دهد
میانگین حداقل یکی از گروه ها متفاوت از دیگری
است .اما اینکه تفاوت بین کدام گروه ها وجود دارد
مشخص نیست و باید به سراغ روش هایی برای
مقایسه جفت جفت میانگین ها رفت .این مجموعه
روش ها در بسته ای با عنوان آزمون های post Hoc
شناخته می شود .به منظور انجام این روش از آزمون
 LSDاستفاده شده است .این روش یکی از موثرترین
شیوه های مقایسه ای بین چند گروه برای نشان دادن
اختالف های واقعی میانگین ها می باشد.
آزمون فرضیه اول :بررسی نتایج تجزیه واریانس
بیان صادقانه در چرخه عمر شرکتها نشان داد تفاوت
معنیداری بین ویژگی بیان صادقانه وجود دارد
( .)sig <1011از اینرو فرض H0پذیرش و فرض H1
رد میشود .به عبارتی بین ویژگی بیان صادقانه
شرکتها در طی چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود
ندارد (نگاره .)9
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نگاره  -3تجزيه واريانس بیان صادقانه در چرخه عمر
متغیر

بیان صادقانه

چرخه عمر

میانگین

انحراف معیار

رشد

1/131

1/177

بلوغ

1/117

1/172

افول

1/272

1/111

آماره F

7/727

سطح
معنیداری
1/971

نتیجه آزمون

تفاوت ندارند (عدم رد )H0

1
0.8

a

a

a

0.6
0.4
0.2
0

رشد

افول

بلوغ

نمودار  -1مقايسات میانگین بیان صادقانه در چرخه عمر شركت ها

مقایسات میانگین نشان داد ویژگی بی طرفی دورههای
بلوغ و افول تفاوت معنیداری نداشت در حالی که بی
طرفی در دوره رشد تفاوت معنیداری با دوره بلوغ و
افول نشان داد (نگاره .)1

آزمون فرضیه دوم :نتایج تجزیه واریانس ویژگی
بی طرفی شرکت نشان داد در طی چرخه عمر شرکت
تفاوت معنیداری با هم دارند( .)sig >1011ازاینرو
فرض H0رد و فرض  H1پذیرش میشود .بررسی

نگاره  -4تجزيه واريانس بی طرفی در چرخه عمر
متغیر

بی طرفی

چرخه عمر

میانگین

انحراف معیار

رشد

1/1122

1/131

بلوغ

1/12

1/132

افول

1/212

1/132

آماره F

1/112

سطح
معنیداری
1/173

نتیجه آزمون

تفاوت دارند (رد )H0

1
0.8

a
0.6

a

b

0.4
0.2
0

رشد

بلوغ

افول

نمودار  -2مقايسات میانگین بی طرفی در چرخه عمر شركت
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 -7نتیجه گیری و بحث
در این پژوهش به بررسی مقایسة قابلیت اتکا
اطالعات مالی در طی چرخه عمر در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته
شد .به منظور اندازه گیری قابلیت اتکا اطالعات مالی
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی از مولفة بیان
صادقانه و بی طرفی استفاده شد .همچنین به منظور
بررسی اثر چرخة عمر شرکت از مدل آنتونی و رامش
( )7332استفاده شده است .به طور خالصه ،بررسی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین ویژگی بیان
صادقانه شرکتها در طی چرخه عمر تفاوت
معنیداری وجود ندارد .به عبارتی در دوره های
مختلف چرخه عمر شرکت ها در گزارشگری مالی ود
این معیار را بیشتر رعایت نمی کنند .برای این منظور
آنها در دوه خاصی دست به مدیریت سود بیشتر
نسبت به سایر ادوار نزده اند .بنابراین براساس نتایج
می توان بیان کرد که سیاست های به کارگیری اقالم
تعهدی اختیاری در طی عمر شرکت های بورس اوراق
بهادار تهران متفاوت نمی باشد .به عبارت دیگر رویه
های یکنواختی جهت ارائه جانبدارانه اطالعات در
طیعمر شرکت دارند .این نتایج مغایر با نتایج پژوهش
آنتونی و رامش ( ،)7332سوجیانیس( ،)7332بلک
( ،)7333و جنگینز ( ) 2111می باشد .آنها معتقدند
کیفیت بیان صادقانه اطالعات در مراحل مختلف
چرخه عمر متفاوت است .البته شاید دلیل عدم تفاوت
این کیفیت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
را بتوان در عدم تنوع حضور شرکت هایی در مراحل
مختلف چرخه عمر در بورس جستجو نمود زیرا اغلب
شرکت های مورد بررسی در این تحقیق در مرحله
بلوغ یا تثبیت بودند (بیش از  39درصد جامعه مورد
بررسی) ،آنها اغلب سیاست های گزارشگری خود را
تثبیت نموده و نیازی به جلب بازار برای اثبات خود و
جذب منابع زیاد برای انجام پروژه های خود ندارند .به
عبارتی آنها در بازار جا افتاده اند و تثبیت شده اند .از
دالیل دیگر متفاوت بودن این نتایج با تحقیقات
پیشین می توان به انگیزه های مدیران (مانند انگیزه
های پاداش و سیاسی) و شرایط خاص بورس اوراق
811

بهادار تهران اشاره نمود .به عبارتی انگیزه مدیران در
مدیریت سود ممکن است بیشتر برخواسته از تیوری
پاداش و انگیزه های سیاسی باشد تا انگیزه کاهش
عدم تقارن اطالعاتی و تیوری جذب منابع .همچنین
نتایج بررسی های پژوهش حاکی از آن است که بی
طرفی اطالعات ارائه شده در دوره های بلوغ و افول
تفاوت معنیداری با هم ندارند؛ در حالی که بی طرفی
اطالعات ارائه شده در دوره رشد تفاوت معنیداری با
دوره بلوغ و افول دارد .شاید بتوان گفت یکی از دالیل
این نتایج این است که شرکت در مرحله رشد سعی
می کند به سرمایه گذاری و نقدینگی الزم دست یابد.
به منظور رسیدن به این هدف ،با ارائه اخبارخوب و
نرمال در مورد شرایط مالی و بازدهی خود ،به ارائه
اطالعات مالی به بازار دست میزند .براساس نظریه
عالمت دهی ،شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار
اطالعات هدفدار برخوردار هستند .بنابراین موجب
متفاوت شدن کیفیت اطالعات می گردد .از اینرو بر
اساس این معیار شرکت های در مرحله افول اطالعاتی
به بازار ارایه می دهند که کمتر دارای معیار بی
طرفیست و بیشتر با اهداف آنها از ارایه اطالعات به
بازار همراه است .از آنجا که در ایران و خارج از ایران،
پژوهشی که به بررسی اثر چرخة عمر شرکت بر بی
طرفی اطالعات بپردازد ،انجام نشده است؛ لذا مقایسه
نتایج این پژوهش با مطالعات داخلی و خارجی امکان
پذیر نمی باشد .با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر
متفاوت بودن بی طرفی اطالعات در طی عمر شرکت،
پیشنهاد میشود که سرمایهگذاران و تصمیم گیرندگان
در تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات،
عامل اساسی و حیاتی چرخه عمر را به عنوان یکی از
متغیرهای با اهمیت تصمیم در نظر داشته باشند به
عبارتی برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که در
مرحله رشد هستند به بی طرفی اطالعات کمتر اتکا
نموده و اخبار خوب و بد هر دو را مورد بررسی قرار
دهند زیرا این شرکت ها نسبت به سایرین بیشتر
تمایل به ارایه اخبار خوب از خود دارند .از طرفی با
توجه به نتایج می توان بیان نمود که بیشتر شرکت
های عضو بورس اوراق بهادار تهران در مرحله بلوغ قرار
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دارند .بر همین اساس به مشارکت کنندگان بازار
سرمایه پیشنهاد می شود که برای ارزیابی شرکت های
بورس برای تصمیمات تخصیص منابع به عمر شرکت
توجه داشته باشند .به محققین و عالقه مندان
پیشنهاد می شود در پژوهشی به بررسی اثر چرخة
عمر شرکت بر مدل های مختلف مدیریت سود شامل
مدل اسلوان ( ،)7332مدل دى آنجلو( ،)7332هیلى
( ،)7331مدل جونز( ) 7337پرداخته شود .همچنین
به عالقه مندان توصیه می شود به بررسی رابطة چرخه
عمر شرکت و ویژگی مربوط بودن اطالعات بپردازند.

فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار .سال .2
شماره  .73صص.11-97
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