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  چکیده

اي، و مقررات حسابداري نشان می  هاي حرفه هاي دانشگاهی، مجله نامه ها و پایان مجله مرور
عاتی و هاي مطال ت سود یکی از پربسامدترین زمینهمدیریهاي اخیر  در سالدهد که 
ي مدیریت  نظریه درصدد معرفی این مطالعه  چون .بوده استگذاري حسابداري  مقررات

مطالعات به فقط  طبیعی است که در میان ادبیات بسیار غنی مدیریت سودبنابراین  استسود 
و فرضیات مدیریت سود  ها کند که درصدد عرضه و آزمایش نظریه می داستنادانشگاهی 

کشف مدیریت  هاي بندي مدل صورتمحور تمرکز مطالعات دانشگاهی عمدتا . هستند
بیشتر این مطالعات یا مستقیما به یک . استها  گري این مدل بینی و آزمون قدرت پیشسود 

در بین . اي هستند اي زمینه نظریه که ذاتا اثباتی است متکی هستند یا در صدد یافتن نظریه
مدیریت سود پرداخته  هاي نظریهمرور صرفا به کار متمایزي که جاي مطالعات دانشگاهی 

این مقاله درصدد است با مرور ادبیات موضوعی این جاي خالی را پر . خالی است باشد
هاي  و نظریههاي دانشگاهی ربط سود به ارزش  ابتدا تببیندر بخش اول بدین منظور . کند

هاي مدیریت سود معرفی  هاي منتخب نظریه نظریهسپس . شود بازخوانی میمدیریت سود 
هاي مدیریت سود یک  ي شرکت در میان نظریه شود نظریه گیري می نتیجهشود و  می 

 ي پایهبر ي مسلط  به عنوان یک نظریهي شرکت  نظریه  بر این اساس،. ي مسلط است نظریه
گیري، و  راردادها، رویکرد تصمیمي ق با سه رویکرد متمایز شامل رویکرد هزینه ]37[ کار

  . شود می بازخوانی  قانونی - رویکرد سیاسی
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  مقدمه

ي پژوهشی یا صحنه  مانند هر عرصه. پردازد ي مدیریت سود می این مقاله به تبیین نظریه
-ي یگانه براي تبیین و پیشحسابداري دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه

ارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی از بینی مدیریت سود وجود ند
ابتدا اله قدر این م. هاي رقیب است ي شرکت، در میان نظریه ي یک نظریه، نظریه سلطه

شود و فهرستی از  هاي مدیریت سود با ارزش آورده می بحثی در خصوص ارتباط نظریه
هاي مدیریت سود  سپس منتخب نظریه. شود هاي مدیریت سود ارائه می پربسامدترین نظریه

در کانون ي مسلط  به عنوان نظریهدلیل  سهي شرکت به  از این میان، نظریهشود و  میتبیین 
هاي پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش دست کم در عرصه) 1: گیرد بحث مقاله قرار می

د یا به عبارت دیگر دار آن هستنهاي دیگر مدیریت سود به نوعی وامنظریه) 2از بقیه دارد، 
هاي  نظریه) 3، و اش است هاي رقیب ي نظریه این نظریه به مثابه پارادایمی براي مجموعه
ي شرکت با سه  نظریه آن گاه، . ي شرکت هستند دیگر هر یک به نوعی رویکردي از نظریه

 قانونی- گیري، و رویکرد سیاسیي قراردادها، رویکرد تصمیم رویکرد هزینه رویکرد شامل
هاي مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه  در ادامه این رویکردها و دیدگاه. شود می معرفی 

   .شود تبیین و توصیف می

  هاي مدیریت سود ظریهارتباط ارزشی سود و ن

مثال . کنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد اکثر ادبیات مدیریت سود فرض می
ي مدیریت سود با معامالت مالی، مثل  سی رابطهدر این خصوص مطالعاتی براي برر

  .به ثمر رسیده است ]34[ و خرید اهرمی]42،43[ي سهام  عرضه

به عبارت دیگر، . شود هاي دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی می در اینجا تببین 
ي مدیریت سود بحث  کننده هاي حسابداري تبییناز منظر نظریه 1ارتباط ارزشی سود

را  براي اي  ي یگانه نظریههر یک ي مدیریت سود ادبیات متفاوت در عرصه .شودمی
                                                        

١ value relevance of earnings  
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مانند هر بنابر این، . دهندها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میچرایی مبادرت شرکت
ي ي پژوهشی حسابداري دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریهیا صحنه  عرصه

نظري  از دیدگاههر کار پژوهشی . یت سود وجود نداردبینی مدیریگانه براي تبیین و پیش
ي مدیریت  شود یک نظریه در این مطالعه کوشش می. است متفاوتی به این پدیده پرداخته

  .شود ي گوناکون مدیریت سود بازشناسی و معرفی  سود مسلط در میان نظریه

هاي از پژوهشهاي مدیریت سود نیز هاي پژوهش حسابداري، نظریههمانند اکثر عرصه
هاي دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و  هاي دیگر حسابداري، یا حوزهعرصه

ي  نظریهو  2ي پذیرایی نظریهدر این میان . اندروانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده
گذاري سود تقسیمی در  اولی از  مطالعات سیاست: نسبتا جدید هستند 3شویی حساب
و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی  ی وام گرفته شده استي تامین مال حوزه

هاي مدیریت سود فهرست پربسامدترین نظریه. ]44[ مدیریت سود گرفته شده است
  :اند ازعبارت

  ]33،17،38[ داشتي چشمنظریه •
  ]35،42،21[ ي کارگزارينظریه •
  ]36[ ي پذیرایینظریه •
  ]27[ شوییي حسابنظریه •
  ]37، 9[ دهیي عالمتنظریه •
  هاي رفتارينظریه •
  ي بازينظریه •
  ]15،26[ نفعاني ذينظریه •
 ]37[ ي شرکتنظریه •

                                                        
٢ catering theory 
٣ big bath theory 
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  : اك دارندهاي مدیریت سود در سه چیز اشتررسد تمام نظریهبه نظر می

کنندگان هاي استفادهها و گروه یا گروه ي بین مدیران شرکتکوشند رابطهتمام آنها می) 1
به این دلیل و به دلیل استفاده از دو ) 2مدیریت سود تبیین کنند،  به را نفعان نسبتیا ذي
سازي  بیشینه"و محصول این دو، یعنی  "نفع شخصی"و  "انسان عقالیی"ي منطقی  مقدمه

ي مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و کوشند رابطهها میي این نظریه، همه"مطلوبیت
اند و بنابراین طبیعت  حسابداري اثباتی پرداخته شده تازي ها در عصر یکهتمام این نظریه) 3

 .اند اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده

پذیرند و آن را در  می ي مسلط به عنوان یک نظریهرا ي شرکت  نظریه )2008(رانن و یاري
به عنوان دلیل  سهي شرکت به  نظریه در این مقاله نیز. نشانند هاي دیگر می صدر نظریه

هاي پژوهشی دیگر و دست کم در عرصه) 1: گیرد در کانون بحث قرار میي مسلط   نظریه
دار آن هستند هاي دیگر مدیریت سود به نوعی وامنظریه) 2 ؛مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد

و  ؛تاش اس هاي رقیب ي نظریه یا به عبارت دیگر این نظریه به مثابه پارادایمی براي مجموعه
همان طور که  .ي شرکت هستند هاي دیگر هر یک به نوعی رویکردي از نظریه نظریه) 3

ها و  شرکتی ي درون رابطه کوشند ي مدیریت سود می ها نظریهي  پیش از این گفته شد همه
بنابراین می توان نتیجه . کنند سود تبیین می  ي مدیریت ها را نسبت به پدیده شرکتی برون

هاي  رو نظریه و از این ي شرکت و رقبایش وجود دارد پارادایمی بین نظریهگرفت که نسبت 
ي   رویکردهاي نظریه. گیرند ي شرکت قرار می رقیب هر کدام در قالب رویکردهاي نظریه

گیري، و رویکرد ي قراردادها، رویکرد تصمیم رویکرد هزینه: اند از شرکت عبارت
  .قانونی-سیاسی

هاي  ي رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه ابتدا چند منتخب نظریه 
شوند و در بخش بعدي به  شویی، و پذیرایی معرفی می داشت، کارگزاري، ، حساب چشم

  . شود بحث میي مسلط  به عنوان نظریه "ي شرکتنظریه"ي  تفصیل در باره

  هاي رقیب منتخب نظریه
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ي شرکت در ادبیات  ترین رقباي نظریه د مهمشون جا آورده می  هاي رقیب که در این نظریه
اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با . آیند مدیریت سود به شمار می

ي شرکت به  به همین دلیل نظریه. ي خاص و عام دارند ي شرکت به نوعی یک رابطه نظریه
  . گیرد می ي عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار عنوان یک نظریه

داشت  ي چشم نظریه: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد :داشتي چشمنظریه) 1
داشت  ي چشم هر دو رویکرد ریشه در نظریه. داشت ارزشی ي چشم اطالعاتی و نظریه

ي حسابداري با رویکرد داشت در حوزه ي چشم  روانشناسی دارند  براي اولین بار نظریه
اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون . گرفته شد داشت اطالعاتی وام چشم

  .هاي مدیریت سود قرار گرفت پژوهش

ي ي پدیدهانداز اطالعاتی را در مقام عنصر کلیدي زیربناي مطالعهچشم ]38[ اسکیپر
داشت اطالعاتی در اثر ناقرینگی اطالعاتی بر این اساس چشم. دهدمدیریت سود قرار می

نفعان هاي سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذياي شرکتکه در ساختاره
کند داشت اطالعاتی فرض می وي معتقد است چشم. شودتر وجود دارد ایجاد میدورافتاده

مندي را به که افشاهاي حسابداري داراي یک درونه یا بار اطالعاتی است که عالئم فایده
داشت از مدیریت  مدیران با آگاهی از این چشم بنابراین. کندنفعان رله یا مخابره میذي

  .کنندنفعان استفاده میسود براي برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذي

طبق این . کنند داشت اتخاذ می ي چشم رویکرد ارزشی را به نظریه ]10[بورگستقیلرو دقچاو 
ند سود استخراج نفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانگیران یا ذيرویکرد تصمیم

ي زیان محدب و در  گذاري افراد در دامنهیعنی توابع ارزش. کنند تا سطوح مطلق ثروتمی
ها ناخوشایندتر از رساند که زیاناین تلویحاً این مفهوم را می. ي سود مقعر استدامنه

ت از که ثرو آورند میبه دست نفعان باالترین ارزش را وقتی از این رو، ذي. سودها هستند
مخلص کالم این است . کندي مرجع حرکت می یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه

گذاري هایی سرمایهدهند در شرکتگذاران ترجیح میکه اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه
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پذیر هایی که داراي سود نوسانکنند تا شرکت تر را گزارش میکنند که سود کوچک
-ي مرجع براي سرمایه ییر در سود و سطح صفر سود دو نقطهبنابرالین تغ ]30[. هستند

ي مرجع گزارش  اگر مدیران بتوانند سود را باالتر از سطح این نقطه. ]10[گذاران هستند 
به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت . کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد

چنین این نظریه هم. شوندپاداش محسوب میدر مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع 
  .ي مطلوبیت مورد انتظار استي مناسبی براي نظریهگزینه

هاي مدیریت سود مطرح  دو رویکرد به این نظریه در نوشته :ي کارگزارينظریه) 2
هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و . نفعان رویکرد سهامداران و رویکرد ذي: است

  .دارند]25[ مکلینگ

ي کارگزاري، تضاد منافعی بالقوه بین  طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه
این ثروت . مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. سهامداران و مدیران وجود دارد

هاي سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت  با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه
مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و  تاکید بر سود کوتاه. یابد شغلی بهتر افزایش می

بر این اساس مدیران مشوق الزم را براي مدیریت سود . ترین راه افزایش ثروت است کوتاه
   .دارند

نفعان تعمیم  هاي ذي ه  ي کارگزاري تضاد منافع به تمام گرو نفعان به نظریه طبق رویکرد ذي
بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها  معتقدند )2006( ساروکا، و تریبو پرایور، .شود می داده 

ي مثبتی را بین  آنان رابطه .نفعان شرکت رابطه دارند هاي ذي با سهامداران که با دیگر گروه
  . پذیري اجتماعی شرکت یافتند مدیریت سود و مسئولیت

شویی یا ي حسابهنظری: گویندمی ]24[ جوردن و کالرك: شوییي حسابنظریه) 3
کند ممکن استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه 

بر . کاهش دهد) تبدیل آنها به هزینه( ها است سود آن سال را با شستن یا استحمام دارایی
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ي همگانی باشد  شویی در چارچوب اصول حسابداري پذیرفتهاین اساس اگر حساب
. شونداند جریمه و توبیخ نمیهایی که قبالً انجام دادهشوییاز بابت حساب مدیران بعداً

دهد که مدیران جدید شویی زمانی رخ میمعتقدند حساب زاروینبعضی دیگر مانند 
شوند و براي این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند جایگزین مدیران قبلی می

ترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به ممه. اندازند شویی اساسی راه می حساب
-هاي مدیریت سود را تبیین میبه عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیت. مدیریت سود دارد

  .کند

ي پذیرایی را براي تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین نظریه: ]36[ ي پذیرایینظریه) 4
-بینی سرمایهم کردن اقالم تعهدي از خوشآنان معتقدند مدیران با متور. اندمالی وام گرفته

گذاران اشتهاي بسیار بر اساس این نظریه سرمایه. کنندگذران نسبت به سود پذیرایی می
گیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقالم  زیادي براي سود غافل

فرض بر اساس این ه و پیشبه نظر آنان سه مقدم. کنندتعهدي از این اشتها پذیرایی می
ها وجود دارد که به سودهاي یک تقاضاي غیر ارادي براي شرکت) 1: نظریه وجود دارد

هاي محدوده) 2دهند؛ تري میگذاري وزن بیشگیرکننده براي ارزشانگیز و غافلشگفت
مزایاي  مدیران به) 3تواند این تقاضا را پس براند،  و گذاران نیز نمیگیري سرمایهتفاضل
  .دهندي بلندمدت مربوط میها تري در مقابل هزینهمدت پذیرایی وزن بیشکوتاه

      ي شرکت نظریه

پیش از این گفته شد که . است ]37[ مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاري
چون توان گفت  از منظر دیگر می. چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است

ها تولیدکنندگان و گزارشگران اطالعات حسابداري هستند، طبیعی است اهمیت  شرکت
  . یا کند و کاو  شود ي شرکت پژوهیده  سود از منظر نظریه

ي شرکت تبیین شده است که به ما  در ادبیات حسابداري و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه
هاي مدیریت سود  ز میان نظریهي مسلط ا د این نظریه را به عنوان یک نظریهنده اجازه می
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هاي دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی براي یکی از این  چون نظریه. بازشناسی کنیم
سه رویکرد اصلی به تعاریف . اند اندام کرده اند و به طور مستقل عرضه رویکردها شده

رویکرد : اند از اند عبارت ي حسابداري پیوند داده ي شرکت را به حوزه شرکت که نظریه
 .قانونی - رویکرد سیاسی، گیري رویکرد تصمیم، ي قراردادها هزینه

سنگ بناي تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه 
کنند و مدیران سهامداران تملک می. شناسندهاي عام به رسمیت می ي شرکت مشخصه
رکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه تضادي بالقوه بین مدیران ش. کنندکنترل می

طلبی شخصی به معنی  در اینجا عقالیی بودن با منفعت. عقالیی رفتار می کنند
  .برابر است طلبی فرصت

دانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد می
ها  رفته شده توسط مدیران لزوماً با خواستهتصمیمات گ. منافع بین دو طرف را بر می انگیزند
هر طرف براي این که عاقالنه رفتار کنند اقداماتی را . و آرزوهاي سهامداران منطبق نیست

دهد که براي خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به  انجام می
  . حساب آورد

نخستین تفاوت . دیگر تفاوت دارند جنبه با یکهایشان، از دو این رویکردها به رغم شباهت
، تا چه اندازه بدون " شرکتی برون"هاي  در این است که مخاطبان سود حسابداري، یا گروه

آیا دانش کافی ( اتکاء به اعداد حسابداري از سود اقتصادي واقعی شرکت مطلع هستند
نداشته باشند، بعید  اگر اعداد حسابداري هیچ اطالعات جدیدي را درون خود). دارند؟

دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دورافتاده، و . ارزش باشند است سودها با 
آیا قدرت کافی ( شود ها براي انجام تصمیمی مفروض مربوط می شرکتی دیگر برون

. آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت الزم را براي این کار ندارند). دارند؟
مندي را  نداز تلویحاً می گوید که حتی وقتی اعداد حسابداري اطالعات فایدها این چشم
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. اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادي ندارندکنند، به رغم آن ممکن است بی نقل می
  . قدرتو  دانش: کندبندي می این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه 1نمایشگر 

تفاوت اصلی این . پذیردرا می) و تلویحا قدرت(لي قراردادها، دانش کام رویکرد هزینه
قانونی، این است -گیري و رویکرد سیاسی رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم

ي بنیادین آن که ایده ]22[ پذیرند را می "داشت اطالعاتی چشم"که دو تاي دیگر یک 
ناقرینگی این است دلیل . نفعان است بین مدیران و دیگر ذي ناقرینگی اطالعاتوجود 

  . تري دارند که مدیران اطالعات برتر و فراوان

سیاسی متکی به مفروضاتشان از - گیري و رویکرد قانونی تفاوت بین رویکرد تصمیم
اما . گیرداولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و ناآگاه در نظر می. سهامداران است
مدیران است، چون آنان دانش و قدرت الزم  4پایشي سهامداران اساسا  طبق دومی، مسئله

  .را براي اداي این وظیفه ندارند

ي هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود  در ادامه در باره
  . شود بحث می

  ي قراردادها  رویکرد هزینه

  رویکرد

قراردادها  ]12[ شوداي از قراردادها تعریف می  طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته
ها سازمانیدهندگان، و بین شرکت و درونسازمانی مانند قرضبین شرکت و اشخاص برون

  .شوند مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته می

هاي گفتاري یا در مقایسه با تفاهم( هاي نوشتاري مدون یا رسمی علت وجودي قرارداد
دهندگان ترجیح می  براي مثال، قرض. ستهاي قرارداد ا تضاد منافع میان طرف) شفاهی

                                                        
٤ monitoring  
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. دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد
که مالکان ترجیح  کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایاي بیشتري داشته باشند، حال آن

  .می دهند به آنها کمتر بپردازند

و سهامداران، به نظر عقالیی است سود را به عنوان متر یا  با وجود تضاد منافع بین مدیران
. توانند مدیران را پایش کنندي عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن می اندازه

  هایی انجام وظیفه  مخصوصاً اعداد حسابداري به عنوان مبنایی براي قرارداد

کت با دو معیار دانش ي شر بندي سه رویکرد متفاوت به نظریه طبقه  1نمایشگر
 و قدرت
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  بلی               بلی                                                   

  

  

  خیر                            

  

  

  

  بلی                                                                           

  

  

  خیر                                                       

               

به این دلیل از اعداد حسابداري استفاده می . دهندکنند که کلیت شرکت را تشکیل میمی
هایی  پذیرند، و از این رو امکان طراحی قرارداد شود که براي هر دو طرف قرارداد مشاهده

الطرفین، سندي  یا داور مرضی  دهند که براي شخص ثالث از  قرارداد، مثل دادگاهرا می

 گیري   رویکرد تصمیم

-رویکرد سیاسی
 قانونی 

ها واقعیت  سازمانی آیا برون
که  اقتصادي را بدون آن

ابتدا اعداد حسابداري را 
 بیاموزند می دانند ؟

آیا سهامداران قدرت 
س انجام اقدامات الزم را پ

از آموختن اطالعات 
 حسابداري دارند؟

 

 ي قراردادها  رویکرد هزینه
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هاي قرارداد  اگر طرف. قانونی را براي صدور حکم و اجرائیات قانونی به دست می دهند
رویدادهاي اقتصادي نهفته و زیربناي اطالعات حسابداري را بدانند و از اعداد حسابداري 

گاه  د، آنعملکرد شرکت استفاده کننگیري و تعیین  فقط در مقام یک زبان براي اندازه
که ) مثالً فارسی یا انگلیسی(اعداد حسابداري هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی

  . شود، ندارند قرارداد با آن نوشته می

چه وقت اعداد حسابداري با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردادها با تغییر 
هاي  بر باشد و طرفدها  هزینهشرایط اقتصادي تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردا

، قراردادي را بین یک شرکت و . قرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند مثالً
کند،  اي را مشخص می این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه. دهندگانش در نظر بگیرید قرض

کت باشد شر Xاي  که به موجب یکی از آنها اگر سود تقسیمی شرکت کمتر از عدد آستانه
موردي را در نظر بگیرید که در آن سود از . نباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند

X آید نه به این خاطر که شرایط اقتصادي رو به وخامت گذاشته است بلکه به تر می پایین
گیري جدید را تجویز کرده  این خاطر که هیئت استانداردهاي حسابداري یک روش اندازه

این عدد پیامد اقتصادي دارد، چون . دهدرد گزارش را کاهش میاست که سود مو
با این وجود، اگر شرکتی که به این . کندپرداخت سود تقسیمی به سهامداران را متوقف می
دهندگان  ي مجدد کند و در نتیجه قرض آستانه رسیده است در مورد قرارداد بدهی مذاکره

گیري جدید پیامد  ه، یقیناً، روش اندازهرا به سوي پایین تعدیل کنند، آن گا Xسطح 
  . اقتصادي ندارد

هاي ناقص را در  ، قراردادگراییفرصتو  بودن) ناکامل( ناقصترکیب دو شرط 
دهد و از این رو، به ارقام مالی معرض تعدیل نسبت به تغییر شرایط اقتصادي قرار می

نقص یا کامل طراحی شود،  یک قرارداد امکان ندارد واقعا بی. بخشدحسابداري اهمیت می
بینانه  بنابراین، قراردادهاي واقع. و بتواند تمام رویدادهاي آینده را تصریح و مشخص کند
هاي عقالیی و محدود غیرقابل  ناقص هستند، چون بعضی از رویدادهاي آینده توسط طرف

عداد نفسه کافی نیست تا ا این حقیقت که قراردادها ناقص هستند فی. بینی هستند پیش
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توانند قرارداد را تجدید نظر هاي قرارداد دائما می حسابداري را با ارزش سازد، چون طرف
طلبانه رفتار هاي قرارداد فرصت به عالوه، اگر طرف. کنند تا تغییر شرایط را بازتاب دهد

در نگاه اول، به نظر . یکی از آنها ممکن است از تعدیل قرارداد امتناع کند کنند، آن گاه 
پذیر  شود که فهرستی انعطافهایی محدود می ها به قرارداد ي قرارداد ي هزینه رسد نظریهیم

ي مجدد در  ي مجدد کافی را ندارند، این در حالی است که مذاکره از اختیارات مذاکره
هاي سهام داده شده به  اگر اختیارنامه. دار استي کامالً طیفی و دامنه حقیقت یک پدیده

نباشد،  افزا ثروتیا  آور پولیل سقوط قیمت سهام پس از اعطاي آنها  مدیران به دل
اگر شرکت به لحاظ فنی در مورد . هیئت مدیره ممکن است شرایط پاداش را بازتعدیل کند

ي اسقاط حق صادر اش ممکن است یک دادنامه تعهدات بدهی قصور کند، بستانکاران 
اش ممکن است  ورزد، بستانکاران کنند، و اگر شرکت در بازپرداخت یک قرض قصور

از . ي مجدد کنند یا حتی بدهی را به سهام تبدیل کننددهی مذاکره ي قرارداد قرضدرباره
ها آن است که فعالیت قرارداد بستن و  ي قرارداد ي دیگري از رویکرد هزینه این رو، گونه
اي از  شتن مجموعهها را می توان با دا ي مجدد پرهزینه است، و این هزینه نیز مذاکره

  . هاي حسابداري بهتر و کاراتر کاهش داد اندازه

گیري بهتر رویدادهاي آینده از  یعنی، اعداد حسابداري به این دلیل مهم هستند که اندازه
-ي مجدد را که پر کاهند و به تبع آن نیاز براي مذاکره ي نقص قراردادها می شدت و درجه

  . دهندهزینه است کاهش می

مثالً، . ها تبیین کردانداز به ارزش اعداد حسابداري را می توان با شماري از پدیده ماین چش
این قراردادها . در شماري از پژوهش ها تعهدات آستانه اي در قرارداد بدهی مطاله شده اند

  .باعث می شوند از نقص تعهدات آستانه اي پیشگیري کرد

ن تفاوت در واکنش بازار سهام نسبت به اهمیت اعداد حسابداري براي قراردادها هم چنی
شناخت یک معامله به عنوان هزینه در صورت سود و زیان را به جاي افشاي آن در 

ي گزارشگري، یک نوع اطالعات  این دو شیوه. هاي مالی تبیین می کند یادداشت صورت
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بنایی براي دهند، اما تاثیرشان بر اعداد حسابداري مورد استفاده به عنوان مرا انتقال می
  .هاي قراردادش متفاوت است بین شرکت با طرف) صوري(هاي کتبی قرارداد

ادهاي پرهزینه نزدیک و ي حسابداري اثباتی تقریبا به رویکرد قرارد نگاه طرفداران نظریه
شود و این قراردادها توسط هاي کتبی تاکید می چون در اینجا بر قرارداد. ]45[ مرتبط است

ي  رود آنها را اجرا کنند، بنابراین نظریهی شوند که از آنان انتظار میهایی طراحی م طرف
ي مواردي چون وصول  توانند دربرگیرنده ها می پذیرد که قراردادحسابداري اثباتی می

گذاران  قرارداد بین شرکت و مقررات. گذاري باشند مالیات و صنایع تحت انتظام یا مقررات
یعنی، اگر چه شهروندان قرارداد . ارداد اجتماعی استبخشی یک قر یا نهادهاي انتظام
گذاران ندارند که در آن تصریح شده باشد آنان امنیت و تحصیالت  مکتوب با مقررات

رایگان را به ازاي پرداخت مالیات خواهند گرفت، اما هر کس مالیات می پردازد انتظار 
این قرارداد اجتماعی آن  مشکل. دارد به ازاي آن خدمات دولتی و حکومتی دریافت کند

است که مشتري ناراضی نمی تواند پرداخت مالیات را متوقف کند؛ او فقط می تواند 
  . امیدوار باشد تغییري در دولت رخ دهد

  دیدگاه مدیریت سود 

طلبانه ها متضمن آن است که مدیریت سود یک رفتار فرصت ي قرارداد رویکرد هزینه
یافتن به چند عدد تعیین شده در یک قرارداد  به این معنی که هدف  دست. است

مثالً . هاي قراردادش امضاء شده استاست که توسط شرکت و طرف) صوري(مکتوب
اي تصریح شده به موجب تعهدات بدهی در  شرکتی که سودش از سود آستانه

 تر است احتماالً براي اجتناب از نقض یا شکسته شدن دهندگان پایین هایش با قرض قرارداد
  . کنداي بدهی، سود را رو به باال مدیریت می تعهدات آستانه

: ي قراردادها احتماالً تعریفی مانند این را دوست دارند دانشگاهیان طرفدار رویکرد هزینه
طلبانه است یا کارائی اقتصادي یا فرصت  مدیریت سود انتخاب روش حسابداري است که"

کند، به لحاظ ود ارزش شرکت را بیشینه میبر این اساس وقتی مدیریت س.  ]45[ دارد
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کند شود، و وقتی مدیریت سود، ارزش شرکت را بیشینه نمیاقتصادي کارا تلقی می
  . طلبانه استفرصت

ي  انداز مدیریت سود آن است که پدیدهي قراردادها از چشم محدودیت رویکرد هزینه
دادها یا نسبت به تغییر شرایط مدیریت سود فقط به شرایطی محدود می شود که در آن قرار
جالب این که، در مورد . اقتصادي تعدیل نمی شوند یا تجدید مذاکره پرهزینه است

ها  گذاران در آنها درگیرند احتمال این که این قرارداد قراردادهاي رسمی که مقررات
هاي حسابداري تعدیل شوند بسیار کوچک است، زیرا کارکنان دولت  نسبت به انتخاب

  . هاي ضعیفی براي انجام تعدیالت دارند قمشو

  گیري رویکرد تصمیم 

  رویکرد 

گیري حاکی از آن است که شرکت یک موجود خیالی قانونی یا ساخته و رویکرد تصمیم
اگر شرکت یک رشته از قراردادها باشد، این قراردادها به صورت . ي قانونی است پرداخته
گیرانی باشد  از این رو، تمرکز باید بر تصمیم. ]25[ شوندزاد  توسط افراد طراحی می درون

  . کنندکه این قراردادها را طراحی می

داد آن  نگرد که برونگیري، به شرکت به عنوان یک بنگاه اجتماعی می رویکرد تصمیم
شان را یا از طریق قراردادهاي  گیران گوناگون است که روابط هاي تصمیم منتج از تعامل
ي  در نتیجه، وظیفه. کنندیا قراردادهاي تلویحی نانوشته برقرار می) وريص( نوشتاري مدون

گیران کلیدي شرکت و شناسایی سهم آنان از  ها تعیین تصمیمپژوهشگران رفتار شرکت
، این پرسش که چرا )اندازچشم(از این منظر. ها است ي اجتماعی این تعاملآمد یا نتیجه پس

د با این پرسش بازنویسی شود که چرا سود براي سودها براي شرکت مهم هستند بای
  .دارند) سودها( گیرانی مهم است که توانایی و اختیار الزم را براي تعیین این ارقام تصمیم
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به لحاظ وقوع تاریخی، این رویکرد . ي بازي نهفته است گیرنده در نظریه رویکرد تصمیم
هاي ریاضی  منبع الهام آن مدلي قراردادها ظهور کرده است، و  قبل از رویکرد هزینه

ویج  انتخاب منطقی یا مطلوبیت مورد نظر است که توسط وان رن، سو  نویمان و مورجِنست
ي  گیرنده در اینجا کانون تمرکز، یک تصمیم. و بسط یافت شرح ]37نقل از [دیگران 

-بندي می آمدهاي گزینه را رتبه منفرد است که ترجیحاتش با یک تابع مطلوبیت که پس

یک حقوق  ي کارمندان یک حقوق باالتر را به مثالً همه.(شودکند، خالصه و تبیین می
اش ت، به این معنی که اقدام برگزیدهعاقل اس  گیرنده هر تصمیم.) دهندتر ترجیح می پایین

  . کندمطلوبیت مورد انتظارش را بیشینه می

تأکید بر تصمیمات بهینه تلویحا می گوید هر عدد حسابداري که اطالعات مربوط به 
عکس آن هم صادق است، یک عالمت .(کند با ارزش است گیري را فراهم می تصمیم

به ویژه، .) اینده و متفاوت ندارد با ارزش نیستي اطالعاتی فز حسابداري که بار یا درونه
آمد اجتماعی،  گیرنده از پس ي مطلوبیت مورد انتظار مستلزم فهمیدن سهم تصمیم محاسبه

آمد  گیران بر پسچگونگی مطلوبیت مورد انتظار، و چگونگی تاثیر واکنش دیگر تصمیم
   ]11[. اجتماعی است

رزش است که مستلزم تخمین یا برآورد سودهاي هایی با ا گیري سود، به ویژه، در تصمیم
گذاري در یک  گذاري شرکت، یا مستلزم ارزیابی ریسک، مثل سرمایه آینده، مثل ارزش

افزون بر این، اگر سود و دیگر اطالعات حسابداري مالی . یا قرض دادن به آن باشد بنگاه، 
داند، بلکه آنچه را او میگیرنده  جزء اطالعات عمومی باشند، نه تنها آنچه را یک تصمیم

داند، و الخ دانند که او میکند دیگران میدانند، آنچه را فکر میکند دیگران میفکر می
  . کند را، تعیین می

نخست، . گیري از چند جنبه با رویکرد قراردادهاي پرهزینه متمایز است رویکرد تصمیم
مطلع و آگاه نیستند، که این امر گیران کامالً  کند که تصمیم گیري فرض می رویکرد تصمیم

دوم، رویکرد . کندتقاضا براي اطالعات را در قالب اعداد حسابداري ایجاد می
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چگونه چنین قراردادهاي . شمردگیري قراردادهاي تلویحی و ضمنی را مجاز می تصمیم
که این فرض . شودي بازي داده می گذارند؟ پاسخ با نظریهتلویحی بر اقدام بهینه اثر می

گیران عاقل هستند تلویحاً می گوید که هر بازیگر می تواند انتظارات درست را تصمیم
ي  ي همه ي اقدامات بهینه مجموعه. و بنابراین بهینه رفتار یا بازي کند ]31[ شکل دهد

در این جا تعریف تعادل این است که بازیگران . بازیگران یک تعادل را به بار می آورد
خواهد یک جانبه آن را نقض کنند که هیچ بازیگري دلش نمینتخاب میهایی را ا راهبرد

قراردادهاي خود "شوند سپس، اقداماتی که انتخاب می. کند یا از آن منحرف شود
افزون بر این، . شوندهستند و انتظارات بدون قراردادهاي صریح برآورده می "اجرائیات

ن است به قراردادهاي تلویحی بینجامد اش ممک نفعان روابط تکرارشونده بین شرکت و ذي
هاي ضمنی با قبول این تهدید هستند که در دور بعد طرف آسیب که مبتنی بر همکاري

اهمیت . ]39[. دیده از خطا یا انحراف حق دارد رفتار منحرف و خطا را مجازات کند
  : قراردادهاي تلویحی را خالصه می کند

دادهاي تلویحی، که قراردادهاي هاي مدیریت سود هم چنین از قرار مشوق
اینها قراردادهاي مدون یا . گیرندشود، نشأت میعقالیی نیز خوانده می

به عوض، آنها از روابط . رسمی، مانند قراردادهاي پاداش و بدهی نیستند
کنندگان،  سهامداران، کارکنان، عرضه مثل(اش نفعان ذي ستمر بین شرکت وم

شوند و رفتار مورد انتظار مبتنی بر داد ه میبرخاست) دهندگان، مشتریان قرض
  .کنندو ستدهاي تجاري گذشته را بازنمایی می

  دیدگاه مدیریت سود

گیري تلویحاً می گوید که مدیریت سود وقتی بی خطر  تاکید بر ارزش سود براي تصمیم
است که تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت شده همانند تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت 

تواند وقتی رخ دهد که بازیگران اعداد حسابداري را براي پی بردن این امر می. ه باشدنشد
اي مستلزم آن با این وجود، چنین رویه. به عملکرد اقتصادي نهفته و زیربناي آنها بگشایند
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کنندگان مدل درستی را از بزرگا و جهت کوشش مدیریت سود  است که تمام مشارکت
یک شرکت فقط وقتی سود را مدیریت خواهد کرد که بهترین  آن گاه . داشته باشند

واکنش به انتظارات دیگران باشد، چون اگر سود را مدیریت نکند در حالی که چنین 
مثالً اگر . انتظاري وجود داشته باشد، شدیداً با واکنش مخاطبانش مجازات می شود

درصد متورم کند اما  10سازمانی انتظار دارند شرکت سود را به میزان اشخاص برون
 10شرکت تصمیم بگیرد حقیقت را گزارش کند، آن گاه گزارش حقیقی آن به میزان 

این امر به پویایی . تر، تنزیل خواهد شد درصد، با پیامد ترسناك داشتن قیمت بازار پایین
   ]16،40 [. معروف است "انسداد عالمت"

مانند انران، (هاي حسابداري اخیر رسوایی گذاران در با توجه به میلیاردها دالر زیان سرمایه
اي  هنوز برخورد با مدیریت سود به عنوان رفتار خطرناك تا اندازه )ورلدکام، و زیراکس

کنندگان بازار  بینی کامل مشارکت این استدالل مبتنی بر پیش. بسیار سخت پذیرفته می شود
ازي، این فرض می ي ب با این حال، در چارچوب نظریه. از کوشش مدیریت سود است

در خصوص اثر حکم  . ]37[ براي مثال، به کار رانن و یاري. اثر و سست شود تواند کم
10b-5  هاي افشاي اختیاري  کمیسیون بورس اوراق بهادار در مورد مشوق 1934قانون
گذاران سودهاي اقتصادي را مشاهده نمی کنند و  آنان فرض می کنند سرمایه. توجه کنید

یعنی، قدري احتمال مثبت وجود دارد . به طور ناقص حسابرسی شده استگزارش شرکت 
از این رو، یک گزارش عملکرد خوب می تواند . که حسابرس حقیقت را کشف نکند

نشان دهد یا یک شرکت حقیقت را گزارش کرده است یا یک شرکت گزارش را با 
تمایز بگذارد، گزارش  چون بازار قادر نیست بین این دو نوع. موفقیت مدیریت کرده است

کند با این حال ارزش شرکتی که سود را تحریف یا کژنمایی می. کند را پایین ارزیابی می
دهد که شود که بازار مقداري وزن را به این باور مینمایی می هنوز به این دلیل بیش

طلبانه ممکن است نتیجتاً، مدیریت سود فرصت. تواند درست و حقیقی باشدگزارش می
هاي  هاي با عملکرد ضعیف با وانمود کردن به عملکرد شرکت انجام شود زیرا شرکت

  . زنندشان ماسک یا نقاب می خوب به نتایج
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یعنی . ي مدیریت سود را محدود می کند این فرض که تمام بازیگران عقالیی هستند دامنه
از آن ضرر  هایی که آور و مضر تشخیص داده شود، طرف تا جایی که مدیریت سود زیان

این کار بر   هاي می کنند اقداماتی را اتخاذ می کنند تا آن را منع کنند، مگر آنکه هزینه
  .]37[ یاريو  رانن. اش غلبه کند مزایاي

کنند، پس چرا و کارگزار عمل می) کارگمار(چون سهامداران و مدیران به عنوان مالک
کند که اولی یک قرارداد طراحی نمی بار و مضر استاگر مدیریت سود تا این اندازه زیان

پاسخ مبتنی بر این حقیقت است که مدیران بدهی یا . دومی را به راستگویی وادارد
چون بدهی محدود . شان است مسئولیت محدود دارند که محدود به حقوق و مزایاي

جرایمی را به دنبال دارد مستلزم آن است که تولید یک گزارش حقیقی بسیار پرهزینه 
  . شد، و بنابراین شاید قراردادي که مدیریت سود را باعث شود مرجح باشدبا

  قانونی -رویکرد سیاسی  

  رویکرد  

قانونی در مطالعات اخیرتر بیشتر در مطالعات افرادي آمده است که  - رویکرد سیاسی 
 .]4،5،6،7،3،2،1،32،20،19،18[آید نامشان در ادامه می

شود، این رویکرد بر  اي از قراردادها تلقی می ت رشتهي شرکت، شرک چون بر اساس نظریه
نفعان  قرارداد بین مدیران و سهامداران تأکید می گذارد، و قراردادهاي شرکت با دیگر ذي

   .را فرع بر این قرارداد در نظر می گیرد

قانونی همانند دو رویکرد قبلی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را به  - رویکرد سیاسی
هاي نقدي  ها است که جریان اي از دارایی به ویژه، شرکت مجموعه. میت می شناسدرس

هاي نقدي در یک شرکت که تحت کنترل مدیران  تولید می کنند، اما حقوق این جریان
ها را مدیریت کنند تعلق  است به مدیران که حق دارند تصمیم بگیرند چگونه این دارایی

آنان اتخاذ اقداماتی براي   رسالت. گیري هستند صمیممدیران، مالک این حقوق ت. ندارد
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هاي شرکت به منظور تولید جریانی از سود است که نگهداري سهام  مدیریت منابع و دارایی
شرکت را براي سهامداران و نیز انجام فعالیت اقتصادي و کسب و کار را براي دیگر 

) دست کم در مدل آمریکایی(عادي عمدتا سهامداران داراي سهام. ها توجیه کند گروه
، آنان دارندگان . هاي نقدي به آنها تعلق دارد هایی هستند که حقوق جریان گروه قانوناً

مانده هستند تلویحاً به این معنی است هیچ نقدي براي آنان تضمین حقوق یا حق طلب باقی
  . نشده است

هر دو گروه به دنبال . استتمایز بین این دو گروه به دلیل تضاد منافع ذاتی بین آنها مهم 
اي وجود ندارد که این  نوشته ي قبلی و از پیشنامهشان هستند، و هیچ ضمانت نفع شخصی
شان کسب کنند و  گذاري سهامداران دوست دارند بازده روي سرمایه. سو کند منافع را هم

قاء، شان، ارت در خصوص پرتفولیوي کارا تصمیم بگیرند، در حالی که مدیران به پاداش
گذاران دوست دارند  بنابراین، براي مثال، اگرچه سرمایه. مندندشغل دائمی، و شهرت عالقه

عملکرد ضعیف را تا آن جا که ممکن است زودتر بدانند، اما مدیران به دلیل آنکه شغل و 
شان در گرو عملکرد است، ترجیح می دهند انتشار اخبار بد را براي دریافت حقوق  پاداش
  . )هند تا شرایط و امور تغییر کندیا آن قدر لفت بد(عد موکول کنندباال به ب

با این وجود، در صورتی که مالکان بتوانند با اثربخشی مدیران را سرپرستی و رهبري کنند 
مالکان قانوناً قدرت واقعی . این تضاد منافع براي اقدام به مدیریت سود کفایت نمی کند

تصاحب مثالً . شان از شرکت تاثیر می گذارد سهماندکی بر تصمیماتی دارند که بر 
  ساز و کاري براي منضبط کردن و تأدیب مدیران قلمداد و بررسی شده است خصمانه

ي هشتاد قرن بیستم در آمریکا تصاحب خصمانه کامالً  هاي دهه با این که در سال. ]8[
ه به موجب آن هاي خصمانه با وضع قوانین ایالتی ک مسلط و رایج بود، اما تصاحب

ي تصاحب را افزایش می دهد و  ها اجازه دارند مفاد قانونی را بپذیرند که هزینه شرکت
این . کند شدیدا کاهش یافت هاي کمرشکنی را به مهاجمان تصاحب  تحمیل می هزینه

دیگر عبارت   مثال ]24[ شناخته می شوند "هاي سمی قرص"بندها و مفاد قانونی به عنوان 
تصمیمات هیأت مدیره، . گویندمداران به پرداخت سود تقسیمی هرگز نه نمیسها: است از
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قوانین ": گویدبه طور خالصه می ]1[ ببچوك، کندمنافع سهامداران را بازنمایی می
هاي سهامی هم در آمریکا هم در بریتانیا با اصول یکسانی آغاز می شوند، با این که  شرکت

نندگان وجوه هستند، اما ضرورتاً قدرت ندارند به ک سهامداران کسانی هستند که عرضه
   ".اعضاي هیئت مدیره دستور دهند تا از رشته اقدامات خاص پیروي کنند

ضعف قانونی سهامداران در مقابل هیئت مدیره تلویحاً می گوید که رفاه سهامداران بستگی 
رکتی با هاي حاکمیت شرکتی دارد، بر این اساس، حاکمیت ش به عناصر دیگر سیستم

-اي از ساز و کارهاي مکمل که کمک می مجموعه": مسامحه این گونه تعریف می شود

براي مثال، .  ]13[ ".کنند اقدامات و تصمیمات مدیران با منافع سهامداران همسو باشد
یک  گرد قانونی قرار دهند که این  توانند شرکت را تحت پیمالکان سرخورده و ناامید می

از این رو، دو . ارزش است و ممکن است به اخراج مدیران بینجامدي  رویداد کاهنده
مدیران که به ناتوانی سهامداران جهت  -ي مهم از رابطه و وضعیت سهامداران   جنبه

: اند از کنند عبارت شود که مطلوبیت آنان را بیشینه می برانگیختن مدیران به تصمیماتی می
یعنی سهامداران با ابزارهاي محدودي که . تنبود اطالعا) 2حاکمیت شرکتی ضعیف و ) 1

اگر آنان . در اختیارشان است به اطالعاتی براي پایشگري مدیریت و هیئت مدیره نیاز دارند
از عملکرد مدیریت ناراضی باشند، ممکن است بکوشند یک ائتالف را با دیگر سهامداران 

  .]14،1[ تشکیل دهند تا تیم مقامات کنونی را عوض کنند

به معنی دقیق کلمه، آنها داراي مزایاي افزوده هستند، یعنی . ا اطالعات خالصه هستندسوده
حاوي اطالعاتی با ارزش هستند بی که الزم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل 

گزارش تفصیلی عملیات شرکت فرایندي بسیار پرهزینه و پردردسر است، و ممکن . بدانند
  . اختصاصی را در اختیار رقباء قرار دهنداست اطالعات مالکیتی و 

گیري و رویکرد قانونی ناچیز  در نگاه اول، به نظر می رسد تفاوت بین رویکرد تصمیم
هاي یکسانی را می توان در مورد  بینی با اضافه کردن هزینه به ساختار حاکمیت، پیش. است

که دو رویکرد در مشخص با این وجود، واقعیت مسئله این است . هر دو رویکرد انجام داد
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طبق : کردن یا توصیف ناقرینگی اطالعات بین سهامداران و مدیران با هم فرق دارند
یابی می کند   گیرنده با عدم قطعیت رو به رو است، اما پیش گیري، تصمیم رویکرد تصمیم

گذاران  قانونی سرمایه - چه چیز را نمی خواهد بداند، در حالی که تحت رویکرد سیاسی
قانونی با  -از این رو، اطالعات حسابداري تحت رویکرد سیاسی. یده گرفته می شوندناد

گیري بدیهی فرض  افزون بر این، سیستم قانونی، برخالف رویکرد تصمیم. تر هستند ارزش
ي اختیار  توانند قراردادهایی را طراحی کنند که مدیران را از استفادهکند سهامداران نمیمی

  . ي دیگران باز دارند شان به هزینه براي باال بردن نفع شخصی در گزارشگري مالی

  دیدگاه مدیریت سود 

 - گیري تحت رویکرد سیاسی شرکتی هستند که براي تصمیم چون مالکان اشخاص برون
شرکتی، مدیران و هیئت مدیره،  قانونی به اطالعات حسابداري دریافتی از اشخاص درون

طلبانه معنی دارد و عاقالنه  افزا و فرصت مدیریت سود ارزشاتکاء می کنند، بنابراین هر دو 
افزا راهی است براي مدیران تا گزارشی را براي مالکان  مدیریت سود ارزش. و منطقی است

ایجاد کنند بدون آنکه به جزئیات بسیار   با عالمت دادن اطالعات مربوط به ارزش
  . و سرقفلی مالکان ارزشمند است ها در هر حال، امنیت دارایی. دردسرآفرین بپردازند

تضاد منافع بین سهامداران و ) 1: دهد طلبانه به دو دلیل رخ می احتماال مدیریت سود فرصت
توانند از آنها براي در کل، آنان که اطالعات شخصی دارند به آسانی می) 2مدیریت، و 

قانونی در  - د سیاسیپیام رویکر. ي دیگران، استفاده کنند ایجاد مزیت براي خود به هزینه
در هر صورت، چه سیستم قانونی نیاز به . طلبانه ساده است رابطه با مدیریت سود فرصت

تغییر داشته باشد، چه شرایط حاکمیت شرکتی ضعیف یا اطالعات ضعیف وجود داشته 
ي بازي است که در آن مدیریت در مقابل رویکرد نظریه(باشد مدیریت سود توجیه دارد

امداران عقالیی زمانی به حساب گرفته شود که آنان ارزش شرکت و سود توسط سه
  .) کنندیابی می عملکرد مدیریت را ارزش

  خالصه
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سپس . شان به ارزش معرفی شدندهاي مدیریت سود بر اساس ربط مقاله ابتدا نظریهدر این 
در کانون  هاي مدیریت سود ي شرکت به دو دلیل به عنوان پاردایم قالب از  بین نظریه نظریه

هاي پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دست کم در عرصه: ) بحث قرار گرفت
دار آن هستند یا به عبارت دیگر این هاي دیگر مدیریت سود به نوعی وامنظریه) 2دارد، و 

  .  اش است هاي رقیب ي نظریه نظریه به مثابه پارادایمی براي مجموعه

ي قراردادها، رویکرد  رویکرد هزینه: نشان داده شدرکت ي ش به نظریهسه رویکرد    
ي قراردادها اهمیت قراردادهاي  رویکرد هزینه. قانونی- گیري، و رویکرد سیاسیتصمیم

اي به  هاي خالصه سود و دیگر اعداد حسابداري آماره. کندمدون و صوري را برجسته می
اند، اما قراردادها در  شدست می دهند که براي طراحی قراردادهاي اثربخش با ارز

وقتی یک رویداد . شناسایی  و مشخص کردن تمام رویدادهاي آینده ناتوان هستند
هاي قرارداد ممکن است با مفاد قرارداد قدیمی و تعدیل  بینی نشده رخ می دهد؛ طرف پیش

در چنین وضعیتی، سود از وسیله به هدف . نشده با مشکل برخورد کنند و به دردسر بیفتند
ها ممکن است سود را براي تبعیت از ارقام مشخص شده در  شود و شرکتبدیل میت

  . قراردادشان مدیریت کنند

گیرندگان در نظر گیري سودها را به عنوان اطالعات با ارزش براي تصمیم رویکرد تصمیم
ي  نفعان کامال منطقی باشند، مدیریت سود نمی تواند بدون اجازه ي ذي اگر همه. گیردمی
از این رو، یا مدیریت سود بی خطر است چون . گذاران انجام شود ریح یا تلویحی سرمایهص

کند، اما خرابی  کند، یا حقیقت را مخدوش میگزارش مدیریت شده حقیقت را برمال می
  . ي استنباط و بیرون کشیدن حقیقت است از هزینه کمترحاصل 

بخش ابزاري را براي کنترل اثر قانونی اذعان می کند که سهامداران –رویکرد سیاسی
هاي شرکت را  ي عملکردي با ارزشی هستند که فعالیت اعداد سود اندازه. مدیران ندارند

ي ابزارهاي  ي بهتري از مجموعه دهند استفادهخالصه می کنند و به سهامداران اجازه می
رزش آینده اي براي ا فراهم آوردن نشانه - مدیریت سود در معنی خوب. محدودشان بکنند
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ابزاري اثربخش براي پل زدن و برچیدن ناقرینگی اطالعات بین مدیریت و سهامداران  –
ي  نتیجه –تخریب حقیقت  –مدیریت سود به معنی بد . بدون ورود به جزئیات است
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