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خالصه

وپیچیدگیدلیلبهمختلفعلوموشدهبرداشتهعلمیگرایشاتبینموجودمرزامروزه
حاضرقرندرحسابداري.اندگشتههممکملیاوشدهادغامیکدیگردرزیادعلمیبار
مالیاثردارايرویدادهايومعامالتکهاستتحلیلی–توصیفی،دانشیگذشتهخالفبر
درانسانیرفتارپايردامروزجهاندر.کندمیتحلیلوتوصیفرااقتصاديواحدهايبر

مدیرانسیاسیهاي،رفتاررفتارهاایننمونه.استشدهثابتمالیهايگزارشارائهوتهیه
سازمانیبرونکنندگاناستفادهومدیرانبینموجودمنافعتضادنیزآناصلیریشه.است

شدهگرفتهتصمیمات..گیردمیسرچشمهنمایندگیتئوريازکهاستمالیاطالعاتاز
اینبرايطرفهر.نیستمنطبقسهامدارانآرزوهايوهاخواستهبالزومامدیرانتوسط

باشد، بیسودمندمنتفعخودشبرايکهدهدمیانجامرااقداماتیکنندرفتارعاقالنهکه
مسائلبامدیرانکهجاییدرسیاسیرفتار. وردآحساببهرادیگرطرفنفعماولزآنکه
مدیریتومحاسبهکهاینجاست، مسئلهکندمیپیدانمودبیشتر،شوندمیروبرومالی
میبنابراین. استواقعیتیکسیاسیرفتاروسیاسیقدرتولی،مجازيامریکسود
آنهاتوسطشدهگزارشمالیاطالعاتدرمدیرانسیاسیرفتارهايداشتانتظارتوان

به مدیریت سود و هموار سازي سود را در این مقاله ابتدا نظریه هاي مربوط.گرددمنعکس
توضیح داده ، سپس رفتارسیاسی مدیران و عوامل موثر بر آن را شرح داده و در نهایت با 
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نقش دارند را مدیرانی که در مدیریت سود و رفتار سیاسیایجاد یک مدل ترکیبی عوامل
ارائه می شود .

کلمات کلیدي: مدیریت سود ، هموار سازي سود ، رفتار سیاسی ، تضاد منافع ، تئوري 
نمایندگی 

مقدمه

وپیچیدگیدلیلبهمختلفعلوموشدهبرداشتهعلمیگرایشاتبینموجودمرزامروزه
حاضرقرندرحسابداري.اندگشتههممکملیاوشدهادغامیکدیگردرزیادعلمیبار
مالیاثردارايرویدادهايومعامالتکهاستتحلیلی–توصیفی،دانشیگذشتهخالفبر
درانسانیرفتارپايردامروزجهاندر.کندمیتحلیلوتوصیفرااقتصاديواحدهايبر

سیاسیهاي،رفتاررفتارهاایننمونه.استشدهثابتمالیهايگزارشارائهوتهیه
برونکنندگاناستفادهومدیرانبینموجودمنافعتضادنیزآناصلیریشه.استمدیران

توانمیبنابراین.میگیردسرچشمهنمایندگیتئوريازکهاستمالیاطالعاتازسازمانی
منعکسآنهاتوسطشدهگزارشمالیاطالعاتدرمدیرانسیاسیرفتارهايداشتانتظار
برعالوه.استهاشرکتمالیعملکردارزیابیشاخصاطالعاتاینازاينمونه.گردد

مدرنهايشاخصبراستممکن،رفتارسیاسیعملکردارزیابیسنتیهايشاخص
عنوانتحتکهعملکردسنجشجامعشاخصمانندگذاردتاثیرنیزعملکردارزیابی
ونوترونتوسطباراولینشاخصاین. استشدهشناخته)BSC(متوازنامتیازيکارت
معیارهايکهطوريبهاستآنجامعیت،شاخصهايگیویژازگردیدمطرحکاپالن

طبیعیعناصرازسیاست[14]. دهدمیقرارنظرمدارزیابیدرتوامارامالیغیرومالی
منافعدرشدندرگیرصورتبهراهبرديگیريتصمیم.استنرامدیراهبرديتصمیمات

کنترلسمتبهوواداریکدیگرازجانبداريبهرامدیرانکاراین.شودمیتعریفمادي
راهبرديگیريتصمیمفرآیندیکبهسیاست.دهدمیسوقائتالفوتشکیلاطالعات

شوندمیروبرومالیمسائلبامدیرانکهجائیدرسیاسیرفتاراینوشودمیختمضعیف
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آنهامالیارشدنمدیراسیاسیهايرفتارباتولیديهايسازماندرگیري.یابدافزایش،
[15]. گذاردتاثیرآنهاسويازشدهارائهمالیهايگزارشبرتواندمی

طبقهوتلخیصاطالعاتارئههدفباراخودمالیصورتهايبایدکهارشديمدیران.
برخود،تجاريواحدمالیپذیريانعطافومالیعملکردمالیوضعیتدربارهشدهبندي

استفادههمهبهآن،تبعبهوسازماندقیقارزیابی،جهتمالیدورههردر،صداقتاساس
مسالهاین.باشنددستاین،ازدهندارائهمالیاتیاداراتجملهازسازمانیبرونکنندگان

وفور،بهبورستحتشرکتهايارشدمدیرانسويازشدهدریافتمالیهايگزارشدر
مدیرانبرخی.داردبسیاريدالیلمالیهاي،شاخصواقعیغیرنمایش.شودمی،یافت

باعداوتوکافی،کینهنبوداطالعاتسازمانی،ارشدمدیراننزدنمایی،خودعلتبهمالی
اقدام... ووجهیچندسیاست،شخصیتهمچونرفتاريوشخصیتیهايویژگیورؤسا

برهزینهمالیوزمانیلحاظبهسوییازعملاین.دنماینمیواقعیغیراطالعاتانتشاربه
مینمایشبهجامعه،دربزرگسازمانهايهايفعالیتازراکاذبدیدگاهیهموبوده

ارقاموجودزیرااستگذار،تاثیرنیزشرکتخودفعالیتهايوندر،دیگرسويازواردذگ
مدتگذشتازبعدوکشاندهبیراههبهراسازمانهاآنهااساسبرفعالیتادامهوناصحیح
اهدافازیکی. [5]گرددمیهویدا،سازمانکاذبصعوديیانزولی،روندمدیدي
استمنابعیقبالدرآنهاحسابدهییامدیریتمباشرتوظیفهانعکاسمالیهايصورت

گرانتحلیلحسابدارانبینسودلهومقازبرداشت.استگرفتهقرارآنهااختیاردرکه
را)حسابداريسود(شدهگزارشخالصسودعمومامالیگرانتحلیلاستمتفاوتمالی

،سودتحلیلگراناستممکنکهدالیلیازیکی.دانندمیاقعیوسودازمتفاوت
دستکارياحتمالکهاست،اینبدانندمتفاوتواقعیسودباراشدهگزارشحسابداري

عهدهبهمالیهايصورتتهیهکهانجااز.داردوجودمدیرانتوسطحسابداريسود
سودمدیریتبهاقداممختلفدالیلبهبنااستممکنباشدمیتجاريواحدمدیریت

یاشدهگزارشحسابداريسودهبکهاستهاییفعالیتبرايچتريسودمدیریت. نماید
سودحديتاکهاستحسابدارانمیماتصتازآنهاشروعوگزاردمیاثرآنهاتفسیر

تهیهزمان،درتعهداتاندازهوحسابداريرفتارانتخابواسطهه برانهفتهاقتصادي
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گزارشتفسیربرکهاستهاییفعالیتدرآنپایانوکندمیمشخصمالیهايگزارش
درافتدمیاتفاقسودمدیریتدلیلچهبهبدانیماگر. [16]اردذگمیاثرايدورههاي
درکهحسابداريهايتقلبازبرخی.دهیمکاهشرانآکهبودخواهیمقادرصورتآن

صنعتدرفاحشتغییراتبهترشناختسويبهمارا.استدادهرخاخیرسالچندین
قانونگذارانحوادثاین.کندمیهدایتقانونگذارانگستردهتغییراتوحسابداري

ایندالیلبهپاسخبرايتاداشتهآنبررادانشگاهیانواندرکاران،کارگزاران،دست
. [17]نمایندپژوهشهاتقلب

مسالهبیان

رفتاروسیاسیقدرتولی،مجازيامریکسودمدیریتومحاسبهکهاینجاستمسئله
) مالیحسابدارياستانداردهايهیئتعضو(موسودیوید. استواقعیتیکسیاسی

سیاسیفرایندیککهکندمیایجاببازيقاعده: استکردهبیانگونهبدینراموضوع
قدرتمسابقهیکجزچیزيآنبگذاریدخواهیدمیچههررانآنامدرآیداجرابه

راآنبایدزمانیچهکهاینواستشرکتسوداصلیموضوعمسابقهایندر. نیست
.[12]کردگزارش

پژوهشيپیشینهوادبیات

و هموارسازي سودمدیریت سود

پذیرایی، نظریهکارگزاريداشت ، نظریهچشمنظریه:ازعبارتندسودمدیریتنظریه هاي
نفعان ، ذي، نظریهبازي، نظریهرفتاري، نظریهدهیعالمتشویی ،نظریهحساب، نظریه

شرکت .نظریه

افشاهايکهکندمیفرضاطالعاتیداشتچشماستمعتقد:داشتچشمنظریه
مخابرهرانفعانذيبهرامنديفایدهعالئمکهاستاطالعاتیباریادرونهیکحسابداري

اهدافبرآوردنبرايسودمدیرانازداشتچشماینازاگاهیبامدیرانبنابراینمیکند
.کنندمیاستفادهنفعانذيانتظارموردسود
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بینبالقوهمنافعی،تضادکارگزارينظریهبهسنتیرویکردطبق:کارگزارينظریه
ثروتاین.کنندبیشترراخودثروتکوشندمیمدیرانداردوجودمدیرانوسهامداران

افزایشبهترشغلیموقعیتکسب،یاسهامارزشیاسهامهاينامهاختیار،ارزشافزایشبا
راهترینکوتاهوبهترینمدتبلندسودکردنفداومدتتاهوکسودبرتاکید. یابدمی

.دارندسودمدیریتبرايراالزممشوقمدیراناساساینبر.استثروتافزایش

قائلاستحمامیاشوییحسابنظریه:گویندمیکالركوجوردن:شوییحسابنظریه
باراسالآنسوداستممکنکندتجربهراپایینسودسالیکدرشرکتیاگراینکهبه

درشوییحساباگر.دهدکاهش)هزینهبهآنهاتندیل(هاداراییاستحمامیاشستن
قبالکههاییشوییحساببابتازبعدامدیرانباشدهمگانیپذیرفتهاصولچهارچوب

میرخزمانیشوییحساباستمعتقدزاروین.شوندنمیتوبیخوجریمهانددادهانجام
خودازخوبیعملکرداینکهبرايوشوندمیقبلیمدیرانجایگزینجدیدمدیراندهدکه

.اندازندمیراهاساسیشوییحسابدهندنشان

نسبتگذرانسرمایهبینیخوشازتعهدياقالمکردنمتورمبامدیران:پذیرایینظریه
سودبرايزیاديبسیاراشتهايگذارانسرمایهنظریهایناساسبرکنندمیپذیراییسودبه

اینازتعهدياقالمکردنمتورمبامدیرانودهندمینشانسورپرایزیاکنندهگیرغاقل
.کنندمیپذیراییاشتها

حسابدارياطالعاتگزارشگرانوکنندگانتولیدهاشرکت:شرکتنظریه
هارویکردتمامبنايسنگ.شودبررسیشرکتمنظرازسوداهمیتاستهستند،طبیعی

سهامی هايشرکتيمشخصوجهعنوانبهراکنترلازمالکیتجداییكاستاین
تضادي.کنندمیکنترلمدیرانوکنندمیتملکسهامداران.شناسندمیرسمیتبهعام

. کنندمیرفتارعقالییگروهدوهروداردوجودسهامدارانوشرکتمدیرانبینبالقوه
دانیممی.استبرابرطلبیفرصتمعنیبهشخصیطلبیمنفعتبادنوبعقالییاینجادر
بینمنافعتضادبنابراینگیرندمیراشرکتتصمیمات،اکثرامالکاننهومدیرانچونکه
و وآرزهاخواستهبالزومامدیرانتوسطشدهگرفتهتصمیمات.انگیزدمیبرراطرفدو
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انجامرااقداماتیکنندرفتارعاقالنهکهاینبرايطرفهر.نیستمنطبقسهامدارانيها
حساببهرادیگرطرفنفعماولزآنکهبیباشد،مندسودمنتفعخودشبرايکهدهدمی

[4].وردآ

:سودسازيهموار

گونهبهشودمیتعریفسودسطحنوساناتآگاهانهکاهشعنوانبهسودسازيهموار
کنندمیهموارراسودمختلفدالیلبهمدیران.برسدبنظرعاديشرکتسودکهاي

پشتیبانیمنظوربهترثباتباجریانیکایجادسودسازيهمواردرمالیاهدافازیکی.
ریسکعنوانبهتواندمیترثباتباسودجریان.باشدمیباالترپرداختنیسودسطحاز

میترپاییناستقراضهايهزینهوباالترسهامقیمتبهمنجرکهشوددركترپایین
قدرتافزایشبرايتجاريواحدمدیریتتمایلسودهموارسازيدیگرهدف.گردد
وسودثباتافزایشدلیلبهباشدمیشرکتریسککاهشگذارانسرمایهبینیپیش

باشندداشتهآتیسودازتريدقیقبینیپیشتوانندمیگذارانسرمایهآننوساناتکاهش
بهتوانمیشودمیحاصلاقتصاديمتونازکهسودسازيهمواردیگراهدافاز.

.نموداشارهبدهیقراردادها،مالیاتسیاسیهايهزینهمالحظات

فروشبندي،زمانحسابداريهايروشدرتغییرنظیر(سودسازيهموارهايانگیزه
گستردهطوربهاقتصاديپیامدهايو)اختیاريتعهدياقالمدرتغییروثابتهايدارایی

میراسودهموارسازيهايانگیزهاستگرفتهقراربررسیوبحثموردمالیادبیاتدر
اندازهمتغیرسهاین.مرتبطشدهاستفادهاقتصاديپیامدهايادبیاتدرکهمتغیرسهباتوان

ازکهشدهذکرمتغیرسهبرعالوه.باشندمیبدهیقراردادهايودرامدبرمالیاتشرکت،
جملهازتواندمیکهنیزدیگرمتغیر،دواستشدهاقتباساقتصاديپیامدهايادبیات
هايفعالیتدرفعالیتدرانحرافوسودپذیرينوسانباشدسودسازيهموارهايانگیزه

.باشدمیعملیاتی

سیاسینظرازکوچکشرکتهايبهنسبتبزرگهايشرکت: شرکتياندازه
سبباستممکنبزرگهايشرکتدرسوداهمیتبامثبتنوساناتهستندترحساس



٧

سوددرتوجهقابل،افزایشدیگرعبارتبه.گرددانحصاريسودمورددرتردیدافزایش
ازاستفادههاشرکتاینکهآوردپدیددرراشبهایناستممکنبزرگهايشرکت
بزرگهايشرکتدیگر،درسوياز.انددادهافزایشراسودخودانحصاريقدرت
ممکنبزرگهايشرکتدرسوداهمیتبامنفی،نوساناتنگرانیسبباستممکن
محیطدرراشرکتتصویروگردیدهاحتمالیورشکستگیمورددرنگرانیسبباست

توجهقابلنوساناتچنینهم.نمایدخرابنمایدمیفعالیتآندرتجاريواحدکهتجاري
تقاضاينظیرناخواستهسیاسیهايهزینهایجادبزرگ؛احتمالهايشرکتسوددر

رادولتتوسطکنندهمحارهاي،محدودیتشرکتکارکنانتوسطدستمزدافزایش
.دارندراسودکردنهمواربرايبیشتريانگیزهبزرگهاي،شرکتبنابرایندهدافزایش

مالیگزارشگريدرتوجهیقابلنقشمالیاتیسیستمایراندر: آمددربرمالیات
هايرویهوروشروشانتخابدرمهمیعاملمالیاتیقوانینوداردهاشرکت

مالیاتتاثیرنمودنحداقلسودکردنهمواربرايهاشرکتانگیزه.باشدمیحسابداري
دروشودمیبیشترمالیاتپرداختبهمنجربیشترسودکهآنجااز.باشدمیزمانطولدر

قابلمالیاتیهايبدهیدارايشرکتکهمواقعیدر،خصوصانقدینگیخروجسببواقع
.بزندسودسازيهمواربه،دستباشدمیتوجهی

سودسازيهمواربهاقدامریسککاهشمنظوربههاشرکت:بدهیدادهايقرار
باشندمیبرخوردارباالییهايداراییکلبهبدهینسبتازکههاییشرکت.نمایندمی
وهاوامبهرهواصلپرداختتواناییبرمبنیدهندگاناعتباربهبخشیاطمینانمنظوربه

درتوجهقابلنوساناتوجودعدم.نمایدمیسودسازيهمواربهاقدامدریافتیاعتبارات
بهقادرآیندهدرتجاريواحدکهآوردمیپدیددهندگاناعتباربرايرااطمیناناینسود

کاهشوسودسازيهموارباریسککهآنجاییاز.بودخواهندآنانمطالباتپرداخت
.یابدمیکاهشهاداراییکلبهبدهینسبت

فعالیتهايازواقعیعملیاتیهايفعالیتکهزمانی: عملیاتیهايفعالیتدرانحراف
هرچه.یابدمیافزایشسودسازيهموار،انگیزهگیردمیفاصلهانتظارموردعملیاتی



٨

باشدداشتهبیشتريانحرافکنندگاناستفادهانتظاراتازواقعیعملیاتیهايفعالیت
.داشتخواهدوجودشدهگزارشسودنمودنهمواربرايبیشتري،انگیزه

مندنظامریسک(بتامانندبازارریسکشاخصباسودپذیريتغییر: سودپذیريتغیر
ارزیابیبهمنجرتواندمیسوددرزیادنوسانات.استمرتبطبازدهمعیارانحرافو)شرکت
شرکتتوسطاستقراضنرخافزایشوسهامقیمتافتسببوگردیدهباالریسک

دروپایینریسکارزیابیبهمنجرتواندسودمیدرکم،نوساناتدیگرطرفاز.گردد
(پور حیدري .گرددشرکتتوسطاستقراضنرخکاهشوسهامقیمتافزایشنتیجه
1385(

هايقضاوتازمدیرانکهدهدمیرخهنگامیسودمدیریت)1991(والنوهیلینظراز
تغیرجهترامعامالتساختاروکننداستفادهمالیگزارشگريدرخودشخصی

سهامازبرخینمودنگمراهقصدبهیاعملاین. نمایندکاريدستمالیگزارشگري
برتاثیرهدفبایااستشرکتاقتصاديعملکردخصوصدرگذارانسرمایهوداران
ایتولوي.استمشخصیسودبهدستیابیبهمنوطآنهاانعقادکهباشدمیقراردادهایینتایج

طبقهیک،درحسابداريادبیاتدرگرفتهصورتتحقیقاتبهتوجهبا)2004(برتونو
انباشتگزارشوسودسازي،هموارسودمدیریتطبقهسهبهراآنسودمدیریتازبندي
جاريسهمهرسودپراکندگیسهم،کاهشهرسطوحتاثیرافداهباترتیببهمنفیاقالم

دارندهمپوشانییکدیگرباترپایینوحطسدر،کهآتیسهمهرسودافزایشمنظوربه
برايزیاديابزارهايسودمدیریتمورددرتحقیقاتمطالعاتدربعالوه. نمودند،تقسیم

برايرویکردسهبه)2000(نیکولمکنمونهبعنواناستشده،ذکرسودمدیریت
مبنايبرکهاول،تحقیقاتی.نمایدمیاشارهحسابداريادبیاتدر،سودمدیریتتحقیقات

دوم،تحقیقاتی. اندکردهاستفادهجونزمدلازاغلبآندر،کهاستتعهدياقالممجموع
کندمیبررسیراتعهدياقالمازقلمچندیایکواستخاصتعهدياقالممبنايبرکه

سودکهاستشدنمدیریتازبعدهاسودتوضیعمبنايبرتحقیقاتیکردروسومینو
جاريسالسودازگرانتحلیلانتظاراتوگذشتهسال،سودصفرسدآستانهسهدرهارا

.دهندمیقرارارزیابیموردسودمدیریتشواهدگونههرمنظوربه
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درسودمدیریتسیاستبالقوه،عوامل)2006(زگالوعثمانتوسطشدهانجاممطالعات
سیستمحسببراروپاقارهازنمایندگیبهفرانسهوآمریکاقارهنمایندهبعنوانکاناداکشور

برراکشوردوهراجتماعیاقتصاديخصوصیاتتاثیرنمودندبررسیراآنهاحسابداري
يهاانگیزهازکدامهرایجادکهیافتنددرآنانبررسیمورسودمدیریتهايانگیزه

درکهدهدمی،نشانپژوهشاینهايیافته.استارتباطدرمحیطباعثسودمدیریت
نرخبدهیدادهايقرارهايانگیزهواسطهبهبیشترسود،مدیریتفرانسويهايشرکت
مدیریتانگیزهکاناداییهايشرکتدرکهاستحالیدراینشودمیانجامموثرمالیات

مدیریتبرايانگیزهترینقويسهامانتشارواستپویاسرمایههايبازاربامرتبطسود
. هاستشرکتایندرسود

شرکتدرسودسازيهموارانگیزهعنوانباپژوهشیدر)1385(افالطونیوحیدريپور
درآمدبر،مالیاتشرکتاندازههايانگیزهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههاي

به راسودپذیرينوسانعملیاتیفعالیتدر،انحرافداراییکلبهبدهی،نسبتشرکت
ررسیي باختیارتعهدياقالمازاستفادهباسودسازيهمواربرايمدیرانهايانگیزهانعنو

اختیاريتعهدياقالمازاستفادهباسودارسازيوهمکهدادنشانحاصلنتایج.کردند
درانحرافآمددربرمالیاتوگیردمیصورتایرانیهايشرکتمدیرانتوسط
تعهدياقالمازاستفادهباسودسازيهمواربراياصلیهايمحركعملیاتیهايفعالیت

شرکتاندازهغربیمحققینهايیافتهخالف،بردریافتندآنهاهمچین.باشندمیاختیاري
هايمحركانوعنبهسودپذیرينوسانو)بدهیقراردادهاي(داراییکلبهبدهینسبت
همکارانومشایخی[3].باشندنمیبرخوردارچندانیاهمیتازسودسازيهموار

پذیرفتههايشرکتدرسودمدیریتدراختیاريتعهدياقالمنقشبررسیدر)1384(
رسیدندنتیجهاینبهجونزیافتهتعدیلمدلازاستفادهباتهرانبهاداراوراقبورسدرشده

اینمدیریتواقعدراستشدهاعمالسودمدیریتمطالعهموردهايشرکتدرکه
واحدضعیفعملکردبیانگرکهعملیاتازحاصلنقدوجوهکاهشهنگامبهها،شرکت
تعهدياقالمطریقازسودافزایشبهاقدامموضوعاینجبرانمنظوربه.استبودهتجاري

[7].اندکردهاختیاري
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سیاسیرفتار

نتایجیآوردنبدستبرايموجهغیروسایلازاستفادهباسازمانهادراستممکنمدیران
متوسل،باخودشخصیهايهدفتحققاست،معنینشدهتوجیهسازمانطرفازکه

میخواندهسیاسیآنانرفتارصورتآندر.شوندترغیباخالقیغیرهايحربهبهشدن
میناپسندبسیارراآنهابعضی:داردوجودواژهاینمورددردیدگاهدواصوالشود

راآننیزهابعضیاما.دانندمیمترادفزدنخنجرپشتازیاونیرنگوحیلهباوشمارند
بناماکیاولفلسفهاساسبرهمانآنلبهیککهکنندمیقلمدادلبهدوشمشیرعنوانبه

دهدمیآشتیهمبارارقیبمنتفعکهاستخالقهنريعنوانبهدیگرلبهوشدهنهاده
داشتههمزیستیهمباوبپرهیزندیکدیگربامواجههازوبیایندکنارهمبابایدافرادبعضی
کنندمیکارهمباوشوندمیملحقهمافرادبهآندرکهاستجایینیزسازمانوباشند
شودمیتامینآنانشخصیمنافعچون

نفوذوقدرتاعمالوخودازسیاسیرفتاردادننشانبهعالقهوتوان: سیاسیظرفیت
ظرفیتبیانگرفردنفوذوقدرتمجموعکهدارندمیبیانبرخی.نامندسیاسیظرفیترا

ولیاندمتفاوتنفوذوقدرتسبککهچندهراستسیاسیاقدامبرايويسیاسی
تواند،میدیگرانازسیاسیاستفاده.داردقرارسیاسیقلبدردیگران همرفتارازاستفاده
استفادهشکلچهار.بودخواهدمثبتیامنفینتیجهدروباشدنفوذباقدرتبراساس
ایندر.سرکوبواخالقیالزام،تشویق،ایجادانگیزهایجاد:از،عبارتنددیگرانازسیاسی

.آنهاستشکلترینخشنسرکوبومالیمترینتشویقمیان

کهفرديمانندمیشودناشیافرادخودویژگیازهمسیاسیرفتار: سیاسیرفتاردالیل
تالشباشدداشتهاداريمقاموامنیتوعملآزاديوقدرتبهشدیدينیازسازماندر
روسازمانیمنابعکه،هنگامیسازمانیعواملازهموشودمتوسلسیاسیرفتاربهکندمی
رفتارهايقوياحتمالبهباشدتغییرمنابعموجودالگوکهزمانیبارودمیکاهشبه

تسخیردررامختلفیهايشیوهکارکنانازبعضیکردخواهدبروزسیاسیمشخص
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بلهونظرتاییدوستاییخودوتوصیفاز.بندندیمبکارخودرؤسايومدیراناحساسات
سیرئازدعوتباکهکارمندي... وکوهومسافرتوسینماوشامبهدعوتتاگفتنقربان
بهسازمانآندررااو،همسرشبرايايهدیهگرفتنوشامضیافتبهخودکارتازه

ازاينمونه.شودمیمندبهرهمتعدديماديمزایايازکراتبهوآوردهدراستخدام
تامیندرتخصصبدونافراداگرچنانچهاینکهنتیجه.استمدیراناحساساتتسخیرشیوه

برمخربیآثارشکبیبزندرفتارهاییچنینبهدستخودشانشخصیهايخواسته
افرادروحیهوشدهسازماندراداريفسادرشدباعثوگزاردمیجامعهسازمانهاي

ارتباطایجادباوهوشیاريضمنمدیراناستبهترلذا. کندمیپیداافتشدتبهکارآمد
رفتارهاياثراتقدرتوسیاستواقعیتهادركواطمینانعدمکاهشوآشکارهاي

شاهدصورتاینغیردرنمایدکمرنگرامعاصرهايمافیانقشمحدودرامنفیسیاسی
[1]. ببرندپیآنعلتبهآنکهبدونبودخواهندخودسقوط

کسیباشدداشتهانتظارکهمدیري.بردمیانازتواننمیراسازماندرسیاسیرفتارهاي
معرضبهراخودلوحیسادهازاينشانهنگرشاینبا.بزندرفتارهاگونهاینبهدست

درتاکردکنترلبایدوتوانمیراسیاسیهايمانورولی.استگذاشتهنمایش
بیانچنینهاروارددانشگاهاستادسالزنیکآبرهامگیردقرارسازندهومنطقیمحدودیتی

سازندمتمرکزواقعیمسائلازمعینیتعدادراخودتوجهتوانندمیهاانسان: داردمی
ازکمتريفکريواحساسیانرژيشوندمتمرکزسیاسیهايرفتاربربیشترهرچه،بنابراین

بودنسیاسیمیزانکهشودمیگفته.ماندمیباقیکارواقعیمسائلبهپرداختبرايآنان
اولی.داردبستگیاوخويوخلقواخالقیهاي،روشفرديهايارزشبهفردهر

حالی،دراستشدهگذاشتهکنارکهکنداحساسویابدارتقاکنديبهکهاستممکن
دستازراخویشاعتباروحیثیتوشودمتهمخدمتیخوشبهاستممکندومیکه

درضعیفافرادعنوانبهگیرندمیقرارسیاسیطیفنهایتدودرکهافرادي. بدهد
حسابسیاسیهايرفتارازمتوسطیمیزانمعمولطوربهایندمیشماربهگروهیتالش

رفتارگفتیمشود،پسمیمحسوبپیچیدههايسازمان،درحیاتادامهابزارعنوانبهشده
ویژهاهدافبرايکهاستفعالیتهاییشاملوبودهاجتنابقابلغیرهاسازماندرسیاسی
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برتريایجادباعثکهمنابعسایروقدرتازاستفادهو،توسعهآوردندستبههمچون
بهترسازمانهادرسیاسیهايرفتارصحیحمدیریتبراي.گیردمیانجامشودمیشخص

[2]. است

سیاسیچندهراستسیاسیهایتانانگیزهنکنندتصورسایرینکهگرددرفتارطوري•
نباشند

پذیري،مسئولیتدستانزیربهبخشیدناستقالل•

زوربردنبکارازدوري•

آشکاروعلنیصورتبهمخالفتاعالمبرايشرایطکردنفراهم•

کنندپرهیزپنهانیفعالیتهاياز•

تقسیممشروعناومشروعبعددوبهراسیاسیرفتاربنديتقسیمیکدر)1991(رابینز
مثلروزانهعاديهايسیاستکهشودمیاطالقرفتاريبهمشروعسیاسیرفتار.کرد

زیادهو،سختگیريائتالفمراتب،تشکیلسلسلهنکردن،رعایتسرپرستازشکایت
مربوطسازمانتصمیماتیاوهامشیوخطانداختنعقبنتیجهدرومقرراتدرروي
مقررانآناساسبرکههستندنامشروع،رفتارهایییاسیاسینهایتبیهايرفتار.باشد

نپوشیدنمثل،سمبلیکاعتراضاتوکاريخرابه:ازعبارتندکهکهشوندمینقضمربوط
براي)1990(فرانستوسطدیگربنديطبقهکردندوتمارضجمعیطوربه،وکارلباس

تعقیبوسیلهبهآنمنفینماي.شدگرفتهنظردرمنفیومثبتنمايدورسیاسیرفتارهاي
،نیازهايهکجونموارديدارندهبردروشودمیمشخصفرديفرديمنافعاندازهازبیش
اینکه–باختوبردحسبموقعیتهابربهنگریستنبه،تمایلدیگرانبرتسلطاجتماعیغیر
برد–بردحسببرموقعیتهابهنگریستنعوضدر_کنیدمیضرروشماشوممیبرندهمن

کردن،مخفیگیري،غافلکاريپنهانمثلجنگیهايتاکتیکزیادگیريکاربهو
وسیلهبههاسیاستمثبتنماي.دیگراناغفالواطالعاتکردنجلسات،مضایقهدستور
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دربرد–بردحسببروضعیتهامشاهدهشاملوشودمیمشخصفرديمنافعمتعادلتعقیب
.باشدمیاهدافسازيروشنومسالهحلگیر

خواهدزیاديتاثیرمدیراناجراییهايرویکردونگرشبرشرکتهايژيستراتا
بهنامتمایلسیاسیغیرمدیرانوزدهسیاستراسیاسیمدیرانکهطوريداشت،به
استممکنسیاسیهايرفتار.دهدسوقشدنسیاسیسويوسمتبهراسیاسیرفتارهاي
آنهاتحققدرتاخیردیگرهايهدفنیافتن،تحققمقاصدازبعضیتحققتسهیلموجبات

شکلبرحاکمحاکمهايچوبچهاروقواعد،دركحالهربه،اماآوردفراهمرا
کهرسدمینظربهدرستادعااین.استحیاتیکامال،امريمذکورهايرفتارگیري

سازماندرسیاسیرفتارهايکارکردبودنمنفییامثبتبرناظرمطلقینگرشهیچگونه
تابعسازماندرسیاسیرفتارهايعملیابعادبودنمخربیاسازنده،زیرانباشدصحیح
کارکردنگرشازبرخورداريبامدیران.استسازمانیوفرديعواملو،اقتضاهاشرایط
بههاراتهدیداینگونهتبدیلامکانتوانند،میسیاسیرفتارهايبهنسبتسازندهگرایانه
ممکنسیاسیرفتارمقولهبهمدیرانمثبتدیگر،نگرشعبارتبه.سازندفراهمفرصت

سازمانیامورسازيبهینهوسازندگیسويرفتارهابهآنمنفیهاينقشتبدیلدراست
.کندایفاکارسازکاالنقشی

سازمانیرفتاربهسیاسیعلومکمک،حاصلسازماندرسیاسیهايرفتارشناخت
مطالعهمورداندرونسیاسیرفتارازجداراهاسازمانتوانامروز،نمیدنیايدر.است
بسیاردارندمیبرگامسازمانمقاصدواهدافبرايتنهاسازمانافراداینکهتصور.دادقرار

سازماندرپرسنلرسمیوظایفشرحازبخشیسیاسیهايرفتارالبته.باشدمیخوشبینانه
ايژهویاهمیتازخطردفعومنافعکسببرآنتاثیردلیلبهشود،امانمیمحسوب

کهنیست،همنانیکسانسازمانمختلفسطوحدرسیاسیرفتارهايتوزیع.استبرخوردار
هامبادرتسیاسیاینبهکهکسانی.باشدنمیبرابرنیزمواقعتمامدرآندادنرخاحتمال

اهدافبهنیلدرنقشیکهآورندمیرويسیاسیهايبازيانواعبهآگاهانهرزندمی
،امانداردوجودسازماندررفتارهاییچنینحذفامکانکهچندهر.نداردسازمانی
مطالبیدهدیاريمخربشاثراتکاهشدررامدیرانتواندمیآنهابروزنحوهازآگاهی
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باتضاددرسیاسیرفتارکهکندایجادراذهنیتاین،شایدآمدهسیاسیرفتاربابدرکه
تصورسازمانسیستمپاشیفروجهتدرخطريوتهدیدعنوانبهواستسازمانمنفعت

پس.نیستشودمیتصورکهاینگونهسیاسیرفتارهايازمقصودومرادکهحالیدر.شود
ازوبخشندمیتحققراسازمان،اهدافطرفیکازسیاسیهايرفتارکهگفتمیتوان

بروزباکوشندمیافرادسیاسیرفتاردر.باشندمیسازماناهدافبهنیلمانعدیگررف
بپردازندآنبامخالفتبهیابپوشانندعملجامهسازمانهدفبهیامنفیومثبترفتارهاي

عواملیوشدهتعریفسازماندرسیاسیرفتاروشد،سیاسیتخواهدسعیمقالهایندر
باالخرهوسیاسی،اشتباهاتسیاسیهايتاکتیککنند،انوعمیکمکسیاسیرفتاربهکه
[6].گیردقراربررسیموردسازماندرسیاسیرفتاربرغلبهوکنترلهايراه

هايرفتار.شوندمیتقسیمنامشروعومشروعدستهدوبهسیاسیرفتارهايکلیطوربه
بهکردنشکایتازعبارتندآنهاينمونهکهروزانهعاديسیاستیعنیمشروعسیاسی

گیريسختهاائتالف،تشکیلاختیاراتمراتبسلسلهنکردنرئیس،رعایتیاسرپرست
هستندکهآنهایینامشروعیاافراطیسیاسیهاي،رفتاردیگرسويازمقرراتردافراطی
اقدامات،بنابراینشوندمینامیدهاخاللگرياصالحاکنندمینقضرامقرراتوقوانین

سیاسیرفتارهايبیشترالبتهکارهنگامبهابالیگريالواغتشاشایجادازعبارتندنامشروع
نامشروعاقداماتکهاست،چراروشنبسیارهمآندالیل.باشندمیمشروعوقانونینوعاز

مشمولافراطیگروهايوافرادیاداردپیدرراشغلدادندستاز،خطرافراطحددر
ابهام:ازعبارتندسازماندرسیاسیرفتاربروزعللترینمهم.شوندمیشدیدهايتحریم

ونشدهریزيبرنامه،تصمیماتمحیطوتکنولوژيدرمنابع،تغییراتدردرهدف،محددیت
[9].سازمانیتغییرات

سیاسیرفتارهايبرموثراملوع
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تقسیمسازمانیفرديعواملدستهدوبهراسیاسیرفتارگیريشکلبرموثرعامل
،کنترلزیادکنترلیخودازعبارتندسیاسیرفتارگیريشکلبرموثرفرديعوامل.کرد

.موفقیتانتظارشغلیهاي،گزینهسازمانیسرمایه،بکارانداختنطلبی،ریاستدرونی

تخصیصهمچنین.موارديبهتوانمیسیاسیرفتارهايگیريشکلسازمانیعواملاز
نامشخصعملکردارزیابینقش،سیسیتمدرکم،ابهام،اعتمادارتقاهايمنابع،فرصتمجدد

خواهددادهدیگريبهشوددادهنفریکبهاگرکهصورتاینبه(پاداشثابتمیزان،به
زیادکارفشار)مردمی(دمکراتیکگیريتصمیمسیستمباختوبردپاداشسیسیتمیا)شد

. کرداشارهخواهخودمدیران

:سیاسیهايتاکتیک

:ازعبارتندگیرندمیقراراستفادهمرداغلبکهسازمانسیاسیهايتاکتیک

راهکلیطوربه.استسازمانبخشحیات،خوناطالعات:اطالعاتبهدسترسیکنترل
ارائهازداريخود: ازعبارتندسازماندرفردسازمانیموقعیتاطالعاتکنترلهاي

کهافراديازاجتناب، )فروشتنزیلمثل.(نباشدخوبرسدمینظربهکهاطالعاتی
گزینشیکامالشکلبه. نکنیمافشاراآنهادهیممیترجیحوخواهندمیماازرااطالعاتی
.کنیمقانعناقصاطالعاتبارادیگران.کنیمفاشخواهیممیکهرااطالعاتی

هستندخودسازمانیکنترلافزایشبهعالقمندکهافرادي:مطلوبتاثیریکتقویت•
افراداین.بگذارنددیگرانرويخوبیاثرتاکنندایجادخیالیتصویریککنندمی،سعی
توجهسادگیبهوساختهمرتبطآورندمیدستبهدیگرانکههاییتوفیقباراخود

افراديکنند،چنینمیجلبخودساختگیهايموقعیتومثبتخصوصیاتبهرادیگران
.نامندمیسازمانیهايپرستآفتابرا

دیگرانپشتیبانیاز،اغلبدیگراندرآمیزموفقیتنفوذبراي:پشتیبانپایگاهیکتوسعه
.شودمیاستفادهسازماندر
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برايفرد،یعنیسپربالست،یافتنسیاسیرایجتاکتیکیک:دیگرانبهحملهوسرزنش
.کندسرزنشرادیگران.استشدهمرتکباشتباهیکاریاشکست

طریقازضعیففردحالتایندر:قدرتمندافرادسایرطرقازخویشکردنمطرح
. کندمیقدرتکسبخودبرايقويفردباارتباطبرقراري

پردازندمی) منتقدین(دیگرانحدازبیشتمجیدوتعریفبهافراد:دیگرانسازيخشنود
یاافرادرفتاردراینقدرتمندپیمانانهمباائتالف. کنندپیداآناننزدمطلوبايوجههتا

میائتالفآنانباوکنندمیشناساییمتفاوتهايزمینهدرراتوانمندمدیرانیاکارکنان
.شوندنایلخودهايخواستهبهبتوانندتاکنند

میکوششمختلفاقداماتانجامباافرادازگروهی:اخالقیتعهداتیازاماتلاایجاد
بدهکاررافردنوعیبههدیهدادنبامثالسازند،برايمتعهداخالقینظرازرادیگرانکنند

.کنندمیخودمدیونیا

: سیاسیاتهاشتبا

مخاطرهبسیارالبتهکهدهدرخاشتباهاتیاستممکنسیاسیرفتارهاياجرايمسیردر
سیاسیراهکارهايازبسیارينابوديموجباتاست،ممکناوقاتگاهیوحتیاستآمیز

:ازعبارتندانهااربرخیکهآوردفراهمرا

حالدرقدرتشکهشخصیباهمبستگیارتباط:مغلوبهايطرفباارتباطوتعامل
.شدمیفردقدرتکاهشاست،موجبکاهش

مراتب،سلسهمشکلبروزهنگامدرافرادازبرخی:فرماندهیمراتبسلسلهنقض
موجودهايمشیخطازپیرويجايبهمشکلحلبرايگیرندمینادیدهراسازماندهی

.کنندمیمراجعهسرپرستازباالترمقامات،بهسرپرستبهمراجعهوسازماندر

میعقلشجاعتشاخصدهندهنشانبحرانیشرایطدرخونسردي:بودنمزاجدمدمی
ضروريبسیارخونسرديحفظکنندمیبروزمشکالتکههنگامیدلیلهمینباشد،به
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واستسیاسیخودکشییکنوعی،بهدیگرانباپرخاشگرانهرفتاروعصبانیتزیرااست
.شودقدرتدادندستاز،واحترامی،بی،رقابتدشمنیایجادموجبتاندمی

میحساسخودبسیاراختیاراتبهارشدمدیرانمعموال:سازمانارشدمدیرباتضادایجاد
همینبهگیرندمیبکارهستندمخالفآنهامقامومجازاتبرايراخودقدرتوباشند
[6].استانگیزمخاطرهبسیارارشدمدیریتباهکاريباهمکاريعدموگفتن))نه((دلیل

سیاسیهايرفتارمدیریت

کسیباشدداشتهانتظارکهمدیري.بردبینازتواننمیراسازماندرسیاسیرفتارهاي
سازمانیهايمانور،ولیاندیشدمیمساالهاینبهلوحانه،سادهنزندسیاسیرفتاربهدست

میبیانچنینهاروارددانشگاهاستادسلزنیکآبرهام. کردکنترلبایدتوانمیرا
،بنابراینکنندمتمرکزکارهاازمعینیتعدادرويراخودتوجهتوانندمیهاانسان:دارد

برايآنانازکمتريفکريواحساسی،انرژيشندمتمرکزسیاسیرفتاربربیشترهرچه
سیاسیرفتارمدیریتبرايعملیهايتوصیه.ماندمیباقیکارواقعیمسائلبهپرداخت

:ازعبارتندسازماندر

سازیدروشنارزیابیفراگرددررامبناها-

.شویدقائل،تمایزدارندضعیفیاعالیعملکردکهکسانیبهدادنپاداشدر-

،اطمینانباشدداشتهارتباطعملکردباواسطهبدونومستقیمطوربهپاداشاینکهاز-
.کنیدحاصل

برسانیدحداقلبهرامنابعگرفتنبرايمدیرانمیانرقابتکنیدتالش-

راسازمانازخارجازمنابعتامینمدتبلندومدتکوتاههايهدفکنیدتالش-
کنیدمنابعگرفتنبرايرقابتجایگزین

خردهتقسیمیابرداشتن،باداردوجودمنسجمبسیارقدرتیباهايامپراتوريکهجاییدر-
.بشکنیدهمدرآنهاراکارآمدناهايگروه
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برراسازمانیهايهدفکهغیرسیاسینگرشرامدیرانارتقايشاخصترینمهم-
.دهید،قراردهداولویتاوفرديقدرتکسب

سیاسیحمایتهايجلبآنهاکارشیوهکهمدیرانیبه،نسبتهستیداجراییمدیراگر-
مانورکهکنیداخطارافراداینگونهبهنخستباشیدحساساست،کامالخودشانبراي

کهاستآنترجیحوکنیدکناربرمنصبازآنهارایافتادامه،اگرسازندمتقفراسیاسی
.کنیداخراجسازمانازراآنان

وجود.استسیاسیرفتارکردنمحدددرموثربسیارفنونازیکیآشکارارتباطات-
خودکنترلبهراارتباطبتواندتنهاییبهنفرهرکهشودمیآنازمانعآشکارارتباطات
.درآورد

موردآنهارااثرتواندمیبشناسد،بهترراسیاسیرفتارفنونهاعلتمدیراگرنهایترد
دیگرانهايتصور،تغییرسیاسیبازي،انجامجلسهدستورکنترلبهاقدام.دهدقراربررسی
هايرفتارها،قدم.ماندنمیپوشیدهآگاهناظردیداز...وگیريتصمیمپارامترهاي،کنترل
رفتارمدیریتهايکلیدکلیطوربه..برداردآنهااثراتکردنمحدودبرايرامناسبی
کاريهايگروه،تشویقانتظارات،تعیینمشارکتی،مدیریتبازارتباط:ازعبارتندسیاسی

باکردنمرتبطومابعتخصیصفرایندنمودنواضحو،روشنیکدیگرباهمکاريبه
.عملکرد

مدل ترکیبی نقش مدیریت سود و هموار سازي در رفتار سیاسی مدیران
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عباس افالطونی عوامل موثر بر مدیریت سود و هموارسازي سود از مقاله امید پورحیدري و 
گرفته شده و عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران از کتاب علی رضائیان استفاده شده است 

.

نتیجه گیري : 

بهراهبرديگیريتصمیم.استمدیرانراهبرديتصمیماتطبیعیعناصرازسیاست
ازجانبداريبهرامدیرانکاراین.شودمیتعریفماديمنافعدرشدندرگیرصورت
یکبهسیاست.دهدمیسوقائتالفوتشکیلاطالعاتکنترلسمتبهوواداریکدیگر

کهجائیدرسیاسیرفتاراینوشودمیختمضعیفراهبرديگیريتصمیمفرآیند
رفتارباتولیديهايسازماندرگیري.یابدافزایش،شوندمیروبرومالیمسائلبامدیران

آنهاسويازشدهارائهمالیهايگزارشبرتواندمیآنهامالیارشدمدیرانسیاسیهاي
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سازمانی،ارشدمدیراننزدنمایی،خودعلتبهمالیمدیرانبرخی.گذاردتاثیر
همچونرفتاريوشخصیتیهايویژگیورؤساباعداوتوکافی،کینهنبوداطالعات

عملاین.تمایدمیواقعیغیراطالعاتانتشاربهاقدام... ووجهیچندسیاست،شخصیت
هايفعالیتازراکاذبدیدگاهیهموبودهبرهزینهمالیوزمانیلحاظبهسوییاز

خودفعالیتهايروند،دیگرسويازوگزاردمینمایشبهجامعه،دربزرگسازمانهاي
آنهااساسبرفعالیتادامهوناصحیحارقاموجودزیرااستگذار،تاثیرنیزشرکت

کاذبصعوديیانزولی،روندمدیديمدتگذشتازبعدوکشاندهبیراههبهراسازمانها
در این مقاله عواملی مانند اندازه شرکت ، مالیات بردرآمد ، .گردد،هویدامیسازمان

قراردادهاي بدهی ، انحراف از فعالیتهاي عملیاتی ، و نوسان پذیري سود ، بر مدیریت سود 
د اثر می گذارند و عواملی مانند ابهام در نقش ، فشار براي عملکرد عالی و هموارسازي سو

ی ، اعتماد کم و تخصیص منابع  روي رفتار سیاسی ،سیستم تصمیم گیري مبتنی بر دموکراس
اثر می گذارند . که با شناخت عوامل اثر گذار بر مدیریت سود و رفتار سیاسی می تواند تا 
حدي مدیریت سود و هموار سازي سود توسط مدیریان براي کسب قدرت و جایگاه باالتر 

را کنترل نمود .
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Role Earnings management and income smoothing in
political behavior management

Abstract :The border between academic interest due to the complexityand time taken and the various sciences academic merged orcomplementary .hsabdary been in the past century,descriptive, analytical knowledge that the financial effects oftransactions and events. In today's world of economicentities is to describe and analyze traces of human behaviorSample preparation and presentation of financial fixed thisbehavior, political behavior of its managers .ryshh conflict ofinterest between managers and users outside theorganization of financial information is derived from agencytheory. .tsmymat Taken by the managers do not comply withthe demands and wishes of shareholders. Each party to thewise act to perform actions that are beneficial to its ownbenefit, without necessarily take into account the interests ofother parties. Political behavior where managers are facedwith financial problems, mainly reflected, accounting andearnings management problem is that a virtual affair, butpolitical power and political behavior is a reality. It can beexpected behaviors reflected by the political directors of thefinancial information reported..
Keywords: earnings management, income smoothing,political behavior, conflicts of interest, representation theory


