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بررسی رابطه بین اقالم تعهدي و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه 
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمر شرکت

  
   2وحیده جویبان  1محمد رضا عباس زاده
  

   چکیده
در طول چرخـه عمـر  آن هـا در سـال      بررسی رابطه بین اقالم تعهدي و تصمیمات عملیاتی مدیران

از شرکت هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس      )سال 8شرکت در  235(سال  –شرکت 1880 بر روي 1390
در ایـن تحقیـق از آزمـون رگرسـیون     . انجام گردید1388تا  1381محدود به سالهاي اوراق بهادار تهران 

استفاده شد که متغیر اقالم تعهدي تعـدیل یافتـه بـه عنـوان متغیـر      ) Backwardبه روش (خطی چند گانه 
در ادامه رگرسیون کـل  . تغیرهاي عملکرد شرکت به عنوان متغیرهاي پیش بین وارد معادله شدندمالك و م

از میـان متغیرهـاي عملکـرد    . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spssاقالم تعهدي تعدیل یافته در نرم افزار 
ین مـالی، سـن   مخارج سرمایه اي، تغییر در درآمد ،جریان نقدي حاصـل از عملیـات و جریـان نقـدي تـام     (

متغیر سن شرکت در هیچ یک از مراحل چرخه عمرشـرکت  ) شرکت و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
مخارج سرمایه اي، تغییر در درآمد ، بهاي تمام شده (رابطه معناداري با اقالم تعهدي نداشته و سایر متغیرها  

رابطـه معنـاداري بـا اقـالم     ) امین مـالی کاالي فروش رفته، جریان نقدي حاصل از عملیات و جریان نقدي ت
  .تعهدي دارند

اقالم تعهدي، متغیرهاي عملکرد، چرخه عمر شرکت، رشد کند، رشد سریع، بالغ، رو :واژه هاي کلیدي
  به افول، افول کرده 
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  مقدمه
د از آنجایی که رویدادها و پیامدهاي آینده غیر قطعیست و اطمینان کاملی نسبت به آنها وجود ندار

تصمیمات در شرایط عدم اطمینان اتخاذ مـی شـوند و بـراین اسـاس الزمـه تصـمیم گیـري برخـورداري از         
اطالعات، دانش و آگاهی است تا هدف تصمیم گیرنده تأمین و به نتیجـه مطلـوب خـود دسـت یابـد و در      

رت مـی  یک نوع از این تصمیمات که در شرایط عدم اطمینان صـو . نهایت باعث کاهش عدم اطمینان شود
هـاي   است که آنها نیز بر پایه اطالعاتی از دوره هاي قبلـی و اسـتدالل  ا  ه شرکت  گیرد تصمیمات مدیران

مالی قادر به تصمیم گیري جهت هدایت هوشمندانه شرکت می باشند لـذا از ایـن رو افـراد جهـت تصـمیم      
یک از طرف دیگر  حسابداریست یکی از این منابع اطالعاتی ، اطالعات. گیري نیاز به اطالعات مالی دارند

قضــاوت هــاي داراي برآوردهــاي حسـابداري،   و   بنگـاه اقتصــادي متـأثر از روشــهاي متنـوع حســابداري   
  . گوناگون و تصمیمات مختلف است

یک الگوي خاص از فـروش شرکت،سـود خـالص ، جریـان وجـه نقـد       ) 1992(1آنتونی و رامش
أمین مالی در چرخه عمر شرکت را فـرض نمودنـد و آن را   حاصل از فعالیتهاي عملیاتی،سرمایه گذاري و ت

و )رشد، بلـوغ، رکـود  (آنها سالهاي عمر شرکت را به سه مرحله تقسیم نمودند .در تحقیقاتشان دخالت دادند
مخـارج سـرمایه اي ،رشـد     هاي شـرکت در پرداخـت سـود سـهام،     آن را مبنایی در خصوص اندازه گیري

فرض کردند کـه پیشـرفت یـک    ) 1992(طور خاص، آنتونی و رامش به  .فروش و سن شرکت قرار دادند
شرکت از مرحله رشد به مرحله کاهش و نزول بوسیله افزایش پرداخت سود سـهام، کـاهش رشـد فـروش،     

   .کاهش مخارج سرمایه اي و افزایش سن شرکت شناخته می شود
کردند کـه تصـمیمات   مطالعات تجربی قبلی در مورد ویژگیهاي اقالم تعهدي به طور ضمنی فرض 

) 2006( 2میشل لیو .عملیاتی شرکت و ویژگیهاي اقالم تعهدي حاصل در طول عمر شرکت تغییر نمی کند
استدالل می کند که تصمیمات عملیاتی مدیران در شرکتهاي در حال رشد متفاوت از شرکتهایی است کـه  

________________________________________________________________ 
1 Anthony & Ramesh  

2 Michelle m.liu  
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وي .می شودا ه قالم تعهدي این شرکتهاي ا این امر منجر به تفاوت ویژگی.در مرحله بلوغ یا افول هستند
یک معیار اندازه گیري براي مرحله عمر شرکت ارائه کرد تا نشـان دهـد کـه بـا تغییـر در محـیط عملیـاتی        

دسته از تحقیقات آتی کـه تفـاوت در    این نتیجه براي آن.شرکت،اقالم تعهدي نیز دستخوش تغییر می شود
راي بررسی کیفیت اقالم تعهدي شرکت مورد استفاده قرار می ویژگیهاي اقالم تعهدي را به عنوان معیاري ب

  .دهند، حائز اهمیت است
یافته هاي تحقیق لیو با این نکته سازگار است که نوسان اقالم تعهدي ناشی از تصـمیمات عملیـاتی   

 ها را می توان از نوسان اقالم تعهدي ناشی از تفاوت در کیفیـت  مدیران در چرخه هاي متوالی عمر شرکت
که مدیران انگیزه دارند که در دوره هاي رشد سـود را   تصمیمات حسابداري مدیران متمایز ساخت بطوري

با این استدالل پیش  .افزایش و نوسان اقالم تعهدي در طول چرخه هاي متوالی عمر شرکت را کاهش دهند
و به افول به ترتیب مثبت، هاي در حال رشد ، بالغ و ر بینی می شود که اقالم تعهدي غیر نرمال براي شرکت

در حقیقت اقالم تعهـدي غیـر نرمـال در حـد وسـط مـی       .در آید Vیعنی به شکل .منفی و سپس مثبت باشد
  .هاي رو به افول هاي در حال رشد و منفی براي شرکت باشند یعنی مثبت براي شرکت

ملکـردي شـرکت،   اقالم تعهدي، اقالم تعهدي را به عنـوان تـابعی از متغیرهـاي ع    برآوردهاي  مدل
؛ 1998  3و واتز، 2 کوثري، ؛دیچو،11991 جونز،(مشخص می نمایند از جمله جریان نقدي و تغییر درآمد

  ).2005 6 شیواکومار، و، و بال   2002 5 ، نیچلز مک؛2002       4دچو و دیچو،
تحقیقی در خصوص تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاري بر ارزش ) 1388(کرمی و عمرانی 

رکت انجام داده ، که در این تحقیق مراحل چرخه عمر شرکت ها به سه دسته رشد، بلـوغ و افـول تقسـیم    ش
آن ها نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران اهمیت بیشتري به خـالص دارایـی هـاي عملیـاتی و     .بندي شده است

  .ول می دهندسود عملیاتی غیر عادي شرکت هاي در مرحله رشد نسبت به شرکت هاي مراحل بلوغ و اف
لیو ترکیب رتبه ها را براي همه شش اقالم مخارج سرمایه اي، سـن شـرکت، تغییـرات در درآمـد،     
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و جریان وجه نقد حاصل از عملیات وتأمین مالی را به یک متغیر مرکب  

یانه شرکت با رتبـه هـاي   مشاهدات سال. در داخل هر گروه صنعتی اختصاص داد  100-1از چرخه عمر از 
________________________________________________________________ 

1 Jones  
2 Kothari 

3 Watts 
4 Dechow, P., Dichev  

5 McNichols  
6 Ball, R., Shivakumar  
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، به مراحل رشد سریع، رشد کند، بلوغ، رو به افـول و  100 -81، 80 -61، 60 -41، 40 -21، 20 -1
  .افول کرده اختصاص داد

  مواد و روشها
چارچوب مکانی تحقیق ، .است 1388تا  1381قلمرو زمانی این تحقیق ، محدود به سالهاي 

جامعه آماري مورد استفاده ، شرکتهاي پذیرفته .بهادار تهران استشرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق 
  :شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که شرایط زیر را دارا می باشند

 .نداده باشندشرکتها طی دوره تغییر سال مالی  )1

 .در بورس پذیرفته شده باشند 80شرکتها قبل از سال  )2

 .رت عمومی منتشر شده باشداطالعات مورد نیاز از سوي شرکتها به صو )3

 .اطالعات الزم براي محاسبه متغیرها براي تمامی سالها در اختیار باشد )4

 .توقف فعالیت نداشته باشند )5

شرکت  235(سال  –شرکت  1880نمونه آماري به روش غربال گري سیستماتیک و مشتمل بر 
  .است) سال 8در 

اطالعات اولیه وارد نرم افـزار   .ه شده استاستفاد Spssو  Excelدر این پژوهش از نرم افزارهاي 
Excel سپس یک سـري  . شده و برخی محاسبات و کنترل هاي اولیه از طریق این نرم افزار انجام می شود

آمارهاي توصیفی براي بررسی توزیع فراوانی مشاهدات و کسب یک دیـدگاه کلـی در مـورد متغیـر هـاي      
حقیق و برازش معادلـه هـاي مـدل بـه داده هـا، از نـرم افـزار        تحقیق و در نهایت براي آزمون فرضیات این ت

  .استفاده می گردد Spssآماري 
  :نتایج بحث

ضرب  1.000.000با توجه اینکه میانگین اقالم تعهدي از رقم کمی برخوردار بود لذا آنها را در 
 :کردیم

y×1.000.000=yy  

  yy=اقالم تعهدي نرمال شده
  yy1=الم تعهدي نرمال شدهوارون اق

5)000.000.1(
11




y
yy  
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  :فرضیات تحقیق به شرح زیر است
)H1:(  بین اقالم تعهدي و متغیرهاي عملکرد شرکت در طول چرخه هاي متوالی

 .عمر شرکت رابطه معناداري وجود دارد
) Backwardبـه روش  (به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسـیون خطـی چنـد گانـه     

ستفاده شد که متغیر اقالم تعهدي تعدیل شده به عنوان متغیر مالك و متغیرهاي عملکرد شرکت بـه عنـوان   ا
  .متغیرهاي پیش بین وارد معادله شدند

  .با توجه به پنج نوع چرخه مختلف عمر، این فرضیه به پنج زیر فرضیه تقسیم می شود
هاي بالغ رابطه معنی  بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت: H1aفرضیه

 .داري وجود دارد
  رابطه بین اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي بالغ: 1جدول شماره 

ضریب   گام
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  01/0  65/0  65/0  81/0  1گام 
  01/0  65/0  65/0  81/0  2گام
  01/0  65/0  65/0  81/0  3گام 

در قدم اول همه متغیرها به طور همزمان وارد معادله شدند که با توجه به جـدول فـوق ایـن متغیرهـا     
  . اقالم تعهدي تعدیل شده را تبیین کنند% 65می توانند حدود 

و در قدم سوم متغیر بهاي تمام شده کاالي فـروش رفتـه   ) p=90/0(در قدم دوم متغیر سن شرکت 
)28/0=p ( معنی دار نبودن با متغیر اقالم تعهدي از معادله خارج گردیدنـد و بـین سـایر متغیرهـاي     به دلیل

عملکرد شرکت با اقالم تعهدي تعدیل شده در شرکت هاي بالغ رابطه معنی داري وجـود داشـت بـه همـین     
  .دلیل در معادله باقی ماندند

  در شرکت هاي بالغ اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکردضرایب : 2جدول شماره 

  متغیر
  ضریب استاندارد  ضریب غیر استاندارد

 Tمقدار 
سطح 
معنی 
  داري

Tolerance VIF  مقدارB 
اشتباه 

  مقدار   استاندارد

      >001/0p  94/870    00/0  20/0  ثابت
  001/0p<  99/0  01/1  -29/8  -20/0  00/0  -003/0  مخارج سرمایه اي
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  p  99/0  00/1=001/0  -27/3  -08/0  00/0  00/0  تغییر در درآمد
جریان نقدي حاصل 

  از عملیات
03/0-  001/0  63/0-  97/24-  001/0p<  87/0  15/1  

جریان نقدي تامین 
  001/0p<  87/0  15/1  -28/29  -74/0  001/0  -04/0  مالی

در شـرکت   بر اساس جدول فوق بین اقالم تعهدي تعدیل یافته و متغیرتصمیمات عملیـاتی مـدیران  
) ضریب غیر استاندارد( Bرابطه معنا داري وجود دارد که در  این رابطه بر اساس داده هاي ستون  هاي بالغ 

  :می توان به پیش بینی اقالم تعهدي به شرح زیر رسید
= 2/0-)مخارج سرمایه اي*003/0(-)تغییر در درآمد*100/0(-)جریان نقد حاصل از عملیات*03/0(- )جریان نقدي تأمین مالی *04/0(

   تعهدي پیش بینی شده اقالم

می توان گفت صرف نظر از عالمت مثبت یا منفی، هریک از متغیرها که  همچنین بر اساس مقدار
  .ثیر بیشتري بر اقالم تعهدي پیش بینی شده داردأبزرگتر است ت رقم آن در ستون 

لیـاتی  لذا بیانگر این مطلب است که متغیرهـاي باقیمانـده از متغیـر تصـمیمات عم     VIF<10چون 
  .مدیران به همدیگر وابسته نیستند

بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي رو به افول : H1bفرضیه
  .رابطه معنی داري وجود دارد

 

  رابطه بین اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي رو به افول: 3جدول شماره 

ضریب   گام
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

عیین ضریب ت
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  01/0  97/0  98/0  99/0  1گام 
  01/0  97/0  98/0  99/0  2گام
  01/0  97/0  98/0  99/0  3گام 

________________________________________________________________ 
صفر درج ) 0.00013(شده ، لیکن به دلیل کوچک بودن آناین رقم اگر چه در این ستون صفر درج  1

  .شده است
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در قدم اول همه متغیرها به طور همزمان وارد معادله شدند که با توجه به جـدول فـوق ایـن متغیرهـا     
  . اقالم تعهدي تعدیل شده را تبیین کنند% 97می توانند حدود 

ــرکت   ــر ســن ش ــدم دوم متغی ــات   ) p=87/0(درق ــان نقــدي حاصــل از عملی ــدم ســوم جری و در ق
)49/0=p (     به دلیل معنی دار نبودن با متغیر اقالم تعهدي از معادله خارج گردیدنـد و بـین سـایر متغیرهـاي

بـه   عملکرد شرکت با اقالم تعهدي تعدیل شده در شرکت هاي رو به افول رابطه معنی داري وجـود داشـت  
مـی باشـد کـه نشـان دهنـده       661/1همچنین میزان آماره دوربین واتسن  .همین دلیل در معادله باقی ماندند

  .میزان مستقل بودن خطاها است
  اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي رو به افولضرایب : 4جدول شماره 

  متغیر
  ضریب استاندارد  ضریب غیر استاندارد

 Tمقدار 
سطح 
معنی 
  داري

Tolerance VIF  مقدارB 
اشتباه 

  مقدار   استاندارد

      >001/0p  66/312    001/0  20/0  ثابت
  001/0p<  22/0  61/4  -02/6  -55/0  01/0  -06/0  مخارج سرمایه اي

  p  25/0  96/3=002/0  93/3  34/0  00/0  001/0  تغییر در درآمد
بهاي تمام شده 

  کاالي فروش رفته
01/0-  001/0  41/0-  90/8-  001/0p<  86/0  16/1  

جریان نقدي تامین 
  مالی

03/0-  003/0  67/0-  91/11-  001/0p<  59/0  71/1  

در شـرکت   بر اساس جدول فوق بین اقالم تعهدي تعدیل یافته و متغیرتصمیمات عملیـاتی مـدیران  
ضـریب غیـر   ( Bسـتون  رابطه معنا داري وجود دارد که دراین رابطـه بـر اسـاس داده هـاي     هاي رو به افول 

  :می توان به پیش بینی اقالم تعهدي به شرح زیر رسید) استاندارد
مخارج سرمایه *006/0(-)تغییر در درآمد*001/0(-)جریان نقد حاصل از عملیات*01/0(- )جریان نقدي تأمین مالی *03/0(

  اقالم تعهدي پیش بینی شده = 2/0-)اي
نظر از عالمت مثبت یا منفی، هریـک از متغیرهـا   می توان گفت صرف  چنین بر اساس مقدار هم

  .ثیر بیشتري بر اقالم تعهدي پیش بینی شده داردأبزرگتر است ت که رقم آن در ستون 
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لذا بیانگر این مطلب است که متغیرهاي باقیمانده از متغیر تصمیمات عملیـاتی مـدیران بـه     VIF<10چون 
  . همدیگر وابسته نیستند

تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد کند رابطه بین اقالم : H1cفرضیه
  .معناداري وجود دارد

  رابطه بین اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد کند: 5جدول شماره 

ضریب   گام
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد

  01/0  73/0  73/0  85/0  1گام 
  01/0  73/0  73/0  85/0  2گام
  01/0  73/0  73/0  85/0  3گام 

در قدم اول همه متغیرها به طور همزمان وارد معادله شدند که با توجه به جـدول فـوق ایـن متغیرهـا     
  . اقالم تعهدي تعدیل شده را تبیین کنند% 73می توانند حدود 

تمام شده کاالي فـروش رفتـه    و در قدم سوم متغیر بهاي) p=69/0(در قدم دوم متغیر سن شرکت 
)29/0=p (     به دلیل معنی دار نبودن با متغیر اقالم تعهدي از معادله خارج گردیدنـد و بـین سـایر متغیرهـاي

عملکرد شرکت با اقالم تعهدي تعدیل شده در شرکت هاي با رشد کند رابطه معنـاداري وجـود داشـت بـه     
مـی باشـد کـه نشـان دهنـده       829/0آماره دوربین واتسن همچنین میزان  .همین دلیل در معادله باقی ماندند

 .میزان مستقل بودن خطاها است
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد کندضرایب : 6جدول شماره 

ضریب   ضریب غیر استاندارد  متغیر
 Tمقدار   استاندارد

سطح معنی 
 Tolerance VIF  داري
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 Bمقدار 
تباه اش

  مقدار   استاندارد

      >001/0p  73/1090    00/0  20/0  ثابت
  001/0p<  99/0  01/1  -94/7  -14/0  00/0  -002/0  مخارج سرمایه اي

  001/0p<  98/0  02/1  -65/3  -07/0  00/0  -00010/0  تغییر در درآمد
جریان نقدي 

  حاصل از عملیات
03/0-  001/0  48/0-  83/26-  001/0p<  96/0  04/1  

ن نقدي تامین جریا
  مالی

04/0-  001/0  74/0-  96/40-  001/0p<  97/0  03/1  

در شـرکت   بر اساس جدول فوق بین اقالم تعهدي تعدیل یافته و متغیرتصمیمات عملیـاتی مـدیران  
ضـریب غیـر   ( Bرابطه معناداري وجود دارد که دراین رابطـه بـر اسـاس داده هـاي سـتون      هاي با رشد کند 

  :پیش بینی اقالم تعهدي به شرح زیر رسیدمی توان به ) استاندارد
= 2/0-)مخارج سرمایه اي*002/0(-)تغییر در درآمد*0001/0(-)جریان نقد حاصل از عملیات*03/0(-)جریان نقدي تأمین مالی *04/0(

   اقالم تعهدي پیش بینی شده

یرهـا  می توان گفت صرف نظر از عالمت مثبت یا منفی، هریـک از متغ  چنین بر اساس مقدار هم
  .ثیر بیشتري بر اقالم تعهدي پیش بینی شده داردأبزرگتر است ت که رقم آن در ستون 

لذا بیانگر این مطلب است که متغیرهـاي باقیمانـده از متغیـر تصـمیمات عملیـاتی       VIF<10چون 
   .مدیران به همدیگر وابسته نیستند

ا رشد سریع بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي ب: H1dفرضیه
 .رابطه معنی داري وجود دارد

 

 

 

 

  رابطه بین اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد سریع: 7جدول شماره 

ضریب   گام
  همبستگی

ضریب 
  تعیین

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

انحراف 
  استاندارد
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  01/0  71/0  72/0  85/0  1گام 
  01/0  71/0  72/0  85/0  2گام
  01/0  71/0  72/0  85/0  3گام 
  01/0  71/0  71/0  84/0  4گام 

در قدم اول همه متغیرها به طور همزمان وارد معادله شدند که با توجه به جـدول فـوق ایـن متغیرهـا     
  . اقالم تعهدي تعدیل شده را تبیین کنند% 71می توانند حدود 

شـده کـاالي فـروش رفتـه      ، در قدم سوم متغیر بهاي تمام)p=99/0(در قدم دوم متغیر سن شرکت 
)18/0=p ( و در قدم چهارم متغیر مخارج سرمایه اي)11/0=p (       به دلیـل معنـی دار نبـودن بـا متغیـر اقـالم

تعهدي از معادله خارج گردیدند و بین سایر متغیرهاي عملکـرد شـرکت بـا اقـالم تعهـدي تعـدیل شـده در        
همچنـین   .ن دلیـل در معادلـه بـاقی ماندنـد    شرکت هاي با رشد سریع رابطه معنی داري وجود داشت به همـی 

  .می باشد که نشان دهنده میزان مستقل بودن خطاها است 333/0میزان آماره دوربین واتسن 
  اقالم تعهدي تعدیل شده با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد سریعضرایب :  8جدول شماره

  متغیر
ضریب   ضریب غیر استاندارد

 Tمقدار   استاندارد
سطح 

عنی م
  داري

Tolerance VIF 
 Bمقدار 

اشتباه 
  مقدار   استاندارد

      >001/0p  17/430    00/0  20/0  ثابت
  p  98/0  02/1=05/0  -01/2  -09/0  00/0  00/0  تغییر در درآمد

جریان نقدي حاصل 
  001/0p<  99/0  01/1  -25/10  -45/0  003/0  -03/0  از عملیات

جریان نقدي تامین 
  مالی

04/0-  002/0  72/0-  27/16-  001/0p<  98/0  02/1  
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در شـرکت   براساس جدول فوق بین اقالم تعهدي تعدیل یافته و متغیرتصـمیمات عملیـاتی مـدیران   
ضـریب غیـر   ( Bرابطه معناداري وجود دارد که دراین رابطه بر اسـاس داده هـاي سـتون    هاي با رشد سریع 

  :یر رسیدمی توان به پیش بینی اقالم تعهدي به شرح ز) استاندارد
اقالم تعهدي پیش = 2/0-)تغییر در درآمد*0001/0(-)جریان نقد حاصل از عملیات*03/0(- )جریان نقدي تأمین مالی *04/0(

  بینی شده 
می توان گفت صرف نظر از عالمت مثبت یا منفی، هریـک از متغیرهـا    چنین بر اساس مقدار هم

  .قالم تعهدي پیش بینی شده داردثیر بیشتري بر اأبزرگتر است ت که رقم آن در ستون 
لذا بیانگر این مطلب است که متغیرهـاي باقیمانـده از متغیـر تصـمیمات عملیـاتی       VIF<10چون 
  . دیگر وابسته نیستند مدیران به هم

بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي افول کرده : H1eفرضیه
  .رابطه معنی داري وجود دارد

تعداد شرکت هاي افول کرده بسیار کم می باشـد لـذا تجزیـه و تحلیلـی روي ایـن      با توجه به آنکه 
 .گونه شرکت ها صورت نگرفته است

  :نتیجه گیري
گونه اي چرخه عمر شرکت ها در این تحقیق میتوان فرضیه اصلی  5با توجه به وجود تقسیم بندي 

هاي افول کـرده بـدلیل پـایین     شرکت با توجه به حذف زیر فرضیه دیگر تقسیم کرد که 5این تحقیق را به 
  :زیر قابل تقسیم و رسیدگی می باشدفرضیه  4ه لذا این فرضیه ب، بودن فراوانی آنها
بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي بالغ رابطه : H1aفرضیه 

  .معناداري وجود دارد
متغیر بهاي تمام شده کـاالي   و) p=0/90(از شش متغیر، متغیر هاي عملکرد شرکت، متغیر سن با 

ــی ســایر  ) p=0/28(فــروش رفتــه بــا ــا اقــالم تعهــدي در شــرکت هــاي بــالغ ندارنــد ول رابطــه معنــاداري ب
رابطـه  ) مخارج سرمایه اي، تغییر در درآمد، جریان نقد حاصل از عملیات، جریان نقد تـأمین مـالی  (متغیرها

ناً بیشترین میزان تأثیر بین این چهار متغیر بـر اقـالم   ضم. معناداري با اقالم تعهدي در شرکت هاي بالغ دارند
  :تعهدي، به شرح زیر می باشد

بیشـترین میـزان تـأثیر و جریـان نقـد حاصـل از عملیـات بـا         ) =0/74(جریان نقد تأمین مالی بـا  
)=0/63 (و مخارج سرمایه اي با )=0/2( و تغییر در درآمد با)=0/08( دررتبه هاي بعد تأثیر بر روي
  .قالم تعهدي قرار دارندا
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بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي رو به افول : H1bفرضیه 
  .رابطه معناداري وجود دارد

و متغیر جریـان نقـد حاصـل از    ) p=0/87(از شش متغیر، متغیر هاي عملکرد شرکت، متغیر سن با 
ــا اقــالم تعهــدي در شــرکت هــا) p=0/49(عملیــات ــه افــول ندارنــد ولــی ســایر رابطــه معنــاداري ب ي رو ب

) مخارج سرمایه اي، تغییردردرآمد، بهاي تمام شده کاالي فر وش رفتـه، جریـان نقـد تـأمین مـالی     (متغیرها
ضمناً بیشترین میزان تأثیر بـین ایـن چهـار    . رابطه معناداري با اقالم تعهدي در شرکت هاي رو به افول دارند

  :ی باشدمتغیر بر اقالم تعهدي ، به شرح زیر م
 )=0/55( بیشترین میزان تأثیر و مخارج سرمایه اي با) =0/647(جریان نقد تامین مالی با 

دررتبه هاي بعد تأثیر بر )=0/34(و تغییر در درآمد با) =0/41(وبهاي تمام شده کاالي فروش رفته با
  .روي اقالم تعهدي در شرکت هاي رو به افول قرار دارند

تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با رشد کند  بین اقالم: H1cه فرضی
 .رابطه معناداري وجود دارد

و متغیر بهاي تمام شـده کـاالي   ) p=0/69(از شش متغیر، متغیر هاي عملکرد شرکت، متغیر سن با
رابطه معناداري با اقالم تعهدي در شرکت هاي با رشـد کنـد ندارنـد ولـی سـایر      ) p=0/29(فروش رفته با 

رابطـه  ) مخارج سرمایه اي، تغییر در درآمد، جریان نقد حاصل از عملیات، جریان نقد تـأمین مـالی  (امتغیره
ضمناً بیشترین میزان تأثیر بین این چهار متغیر بر . معناداري با اقالم تعهدي در شرکت هاي با رشد کند دارند

  :اقالم تعهدي ، به شرح زیر می باشد
بیشـترین میـزان تـأثیر و جریـان نقـد حاصـل از عملیـات بـا         ) =0/74(جریان نقد تامین مالی بـا  

)=0/48 (و مخارج سرمایه اي با )=0/14( و تغییر در درآمد با)=0/07( رتبه هاي بعد تأثیر بـر   در
 .روي اقالم تعهدي در شرکت هاي با رشد کند قرار دارند

شد سریع بین اقالم تعهدي با متغیرهاي عملکرد در شرکت هاي با ر: H1dفرضیه
  .رابطه معناداري وجود دارد

و متغیر بهاي تمام شده کـاالي  ) p=0/99(از شش متغیر، متغیر هاي عملکرد شرکت، متغیر سن با 
رابطه معناداري با اقالم تعهدي در شـرکت  )p=0/11 (و متغیر مخارج سرمایه اي با)p=0/18(فروش رفته

ر درآمد، جریان نقد حاصل از عملیات، جریان نقد تأمین تغییر د(هاي با رشد سریع ندارند ولی سایر متغیرها
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ضمناً بیشترین میزان تأثیر بین ایـن  . رابطه معناداري با اقالم تعهدي در شرکت هاي با رشد سریع دارند)مالی
  :سه متغیر بر اقالم تعهدي ، به شرح زیر می باشد

ن نقـد حاصـل از عملیـات بـا     بیشـترین میـزان تـأثیر و جریـا    ) =0/74(جریان نقد تامین مالی بـا  
)=0/45 (و تغییر در درآمد با)=0/09( رتبه هاي بعد تأثیر بر روي اقالم تعهدي در شرکت هاي با  در

 .رشد سریع قرار دارند

  :نابعم
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A Study of Relationship between Accruals and Managerial 
Operating Decisions over Firm Life Cycle among Listed 

Firms in Tehran Stock Exchange 
Abstract  

The link between accruals and managerial operating decisions over firms’ life cycles was 
examined in 1,880 firm-year (235 firms in 8 years) in 2011 among the firms listed in 
Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 2002 to 2009 using backward multiple linear 
regression (BMLR) on modified accruals as criterion variable and performance as 
predictor. SPSS was used to analyze the regression of total modified accruals. Among the 
performance variables (capital expenditure, cash flow from operating activities (CFO) and 
cash flow from financing activities (CFF), firm age, and cost of goods sold (CGS)), firm 
age and CGS were not significantly related to accruals in any stage of firm’s life cycle 
while a significant relationship was found between the rest of the variables (capital 

expenditures, variation in revenue, CFO, and CFF) and accruals.  
 

Keywords: Accruals; Performance Variables; Firm Life 
Cycle; Startup (Fast Growth); Consolidation (Slow Growth); 

Mature; Declining; Declined   
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