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 چکيده
 رد مديريت سود و فروش رشد اقالم نيب رابطه بررسيدر اين پژوهش، تجزيه و تحليل بر روي 

انجام گرفت. هدف از اين پژوهش بررسي  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت

رشد فروش باال و رشد  هاي بارابطه بين اقالم تعهدي اختياري و عملکرد آينده سهام در شركت

تعديل شده جونز و براي مدل اختياري از  يتعهد اقالمفروش پايين مي باشد. براي سنجش 

ها و بازده سهام استفاده شد. در اين تحقيق اثرات سنجش عملکرد آينده از دو معيار بازده دارايي

 نيب روابط بر رفتيم ارانتظ ت كهيريمد ييكارا و يسودآور ،يمال اهرم شركت، اندازهچهار متغير 

شركت  211كنترل گرديد. جامعه مورد مطالعه شامل  باشد گذار اثر وابسته و مستقل يرهايمتغ

فعال در بورس اوراق بهادارتهران مي باشد. قلمرو زماني تحقيق شامل يك دوره پنج ساله براساس 

 از اتيفرض آزمون جهت هاي مورد مطالعه است.شركت 2931الي  2931صورتهاي مالي سالهاي 

. در است شده استفاده متغيره چند خطي ونيرگرس آزمونآزمون همبستگي پيرسون، اسپيرمن و 

ها دار بين اقالم تعهدي اختياري با بازده داراييكل نتايج تحقيق حاكي از عدم وجود رابطه معني

  وش پايين مي باشد.هاي با رشد فرو بازده سهام در شركت هاي با رشد فروش باال و هم در شركت

زده با، هاييبازده داراآينده، عملکرد  فروش شركت، رشد مديريت سود، :يديکل واژگان
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  2 بيژن عابدینی،  1 علی پاشایی

 .دانشجوي دكتري حسابداري پرديس بين الملل قشم 2
 .عضو هئيت علمي دانشگاه هرمزگان 1

 

 نام نویسنده مسئول:
 لی پاشاییع

ه رفته شدهاي پذیبررسی رابطه بين رشد فروش و مدیریت سود شرکت

 در بورس اوراق بهادار تهران
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 مقدمه
 ارهشم بيانيه در. است استفاده كنندگان برخوردار كليه براي خاصي اهميت از كه مالي است هايصورت اقالم از يکي تجاري واحد سود

 مجراي از كه است عملکرد شركت درباره كه است اطالعاتي روي بر مالي گزارشهاي تأكيد»كه  مي شود گفته  2مالي ريمفاهيم حسابدا از يك

 اين آنها نتيجه تحقيق و دادند انجام ايكتابخانه ( پژوهشي2391) 1ويرجيل و كاف پن«. مي گردد ارائه آن، دهنده اجزاي تشکيل و سود محاسبه

 سود به لقمتع اعداد كه دارند نظر توافق مورد در اين مالي تحليلگران كه رسيدند نتيجه اين به آنها. تأييد كرد را ودس محاسبه براي تقاضا نوع

 سود اهميت دليل به. زيادي هستند اهميت داراي و مي گيرند قرار همگان دردسترس كه هستند اقالمي مهمترين زمره در فروش و هرسهم

( 2332) 9و كالگ كالگ. كند دستکاري را شركت سود ارائه و نحوه مبلغ كندمي سعي مديريت مالي، هايرتصو كنندگان استفاده براي شركت

 شركت ارزش بازار افزايش ديگري و شركت سهام خريد سرمايه گذاران براي تشويق يکي را( سود مديريت) دستکاري سود براي اصلي انگيزه دو

 مديران هب توجهي قابل انتخاب تعهدي حق حسابداري زيرا است، تعهدي اقالم از شركت، استفاده دسو دستکاري روشهاي از يکي .مي كنند عنوان

 مالي اقتصادي اطالعات، گزارشگري جنبه هاي به توجه (. با2931 دستگير و رستگار،)كند مي اعطا متفاوت زماني در دوره هاي سود تعيين در

 است. اطالعاتي سرمايه گذاران تأمين نيازهاي مالي گزارشگري اصلي كند. هدفمي ايفا يهسرما بازار در حياتي را نقش حسابداري سيستم و

 استفاده شركت گذاريارزش براي آن از و بيني پيش شركت را آتي عملکرد حسابداري اطالعات از استفاده با كنندگان استفاده و سرمايه گذاران

 گمراه شده و پيش بيني نادرستي از عملکرد و ارزش سرمايه گذاراندي اقدام به دستکاري كند كنند. حال اگر مديريت با استفاده از اقالم تعهمي

 خواهند داشت. شركت

  

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -1

 مبانی نظري تحقيق -1-1

با  اديز دبا رش يهاشركت يگزارشگر يهازهيكنند كه انگيم انيگذشته ب قاتياست. تحق يمهم ريمتغ هيبازار سرما ديرشد شركت از د

 زهينگبا رشد باال ا يهاكه شركت نيارائه نمودند از ا يو اسلون شواهد نريبا رشد كم متفاوت است. به طور مشخص، اسک ييهاشركت يها زهيانگ

ته شود ست گفكاهش انتظارات بازار دارند. پس معقول ا ايكارانه در ارتباط با مواجهه  محافظه ريغ يگزارشگر ياستهاياز س يرويپ يراب يتريقو

 كنند. دريعملکرد سود خود متهورانه عمل م يدر گزارشگر دارند احتماالً ياديكه رشد ز ييهاشركتط، يشرا ريبودن سا يكه در صورت مساو

رک حرشد به عنوان م ايشود آ ياست بررس نيبر ا يسع قيتحق نيخواهد بود. در ا شتريآنها ب يمال يهادر گزارش يتعهد قالما زانيم جهتين

  .ريخ ايحساس بازار اثر گذارد  يمال يهاو نسبآينده بر عملکرد  قيطر نيمتهوارنه باشد و از ا يتواند مشوق گزارشگر يم ياقتصاد

« اقالم تعهدي نابهنجاري»اصطالحا  منفي است. اين رابطه سهام آينده بازده و تعهدي اقالم بين منفي ايرابطه حسابداري، بيانگر ادبيات

 هاي زياد، بازده اقالم تعهدي با هاييشركت پرتفوي كه داد نشان اسلون مطالعه شد. ( معرفي2331) 4اسلون توسط بار اولين كه شودمي ناميده

 ذهنيت آن دليل كه داد سود نسبت نقدي جزء با مقايسه در اقالم تعهدي كمتر پايداري به را موضوع اين آورد. وي مي دست به كمي آينده

مي  پايدار كمتر آينده هايدر دوره سود بيشتر است، سود تعهدي جزء كه است. بنابراين، زماني تعهدي اقالم برآورد بيشتر در تقضاو و گرايي

 كنند. ناديده نمي درک را نقدي هايجريان و اقالم تعهدي پايداري متفاوت و متمركز هستند شركت سود بر سرمايه گذاران بيشتر طرفي ماند. از

 آينده درباره و بينخوش زياد، بسيار تعهدي با اقالم آينده شركتهاي عملکرد درباره ارزيابي گذاران سرمايه كه است شده سبب تفاوت گرفتن اين

 آينده، به هاي شود. در دورهمي ارزشگذاري غيرمنطقي و نادرست ايبه گونه هاشركت لذا سهام كم، بدبين باشند؛ تعهدي اقالم با هاييشركت

كم،  تعهدي اقالم با شركتهايي و انتظار مورد حد از كمتر هايي تعهدي، بازده زياد اقالم حجم با هاييتعهدي، شركت اقالم كمتر يداريپا دليل

 خام گونه اي به گذاران واقع، سرمايه در .است معروف پايداري استدالل به ديدگاه خواهند كرد. اين انتظار كسب حد مورد از بيش هايي بازده

نام دارد « ثبات فرضيه»تفسير  اين. نيستند نقدي هايجريان و تعهدي اقالم كامل اطالعات به شناسايي قادر و دارند تمركز سود تجربه بر بي و

مثال،  براي است؛ گرفته صورت سهام بازده و اقالم تعهدي با مورد در مختلفي هاي( پژوهش2331اسلون ) كار نتايج دنبال (. به1119، 1ژانگ)

                                                           
1 - SFAC 1, Par 43. 
2 - Pankoff  and Virgil 
3 - Kellog, I. and L.B. Kellog  
4 -Sloan 
5 -Zhang 
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 نابهنجاري علت (، در بررسي1122) 21همکاران و فديك (، و1111) 3(، كور1111) 8همکاران و (، كرفت1119) 9(، زاچ1112) 1زاي نظير عاتيمطال

 كنند.مي اشاره سرمايه گذاران توسط تعهدي اقالم نادرست گذاري قيمت به تعهدي اقالم

 مبناي بر. اندكرده مطرح تعهدي اقالم زمينه نابهنجاري در را رشد دالل(، است1119) 22همکاران و پايداري، فيرفيلد براستدالل عالوه

 ونهگ اين .رو است پيش رشد و گذاري سرمايه هايفرصت از شركت استفاده كاال، بيانگر نظير موجودي تعهدي اقالم رشد، افزايش استدالل

. مي يابندن دست اوليه سالهاي در نظر مورد بازدهي و سود به قاعدتاو  هستند ظرفيت توسعه دنبال به تکامل و رشد ابتدايي سال هاي در شركتها

 بودنن آشنا. است گذار اثر آينده آن بازدهي بر شركت هر توسعه و رشد لذا مي يابد؛ كاهش عمليات ابتدايي دوره هاي داراييها در بازده نتيجه در

 هب آورند؛ مي دست به زيادي زياد، سودهاي تعهدي اقالم با رشد حال در هايكه شركت كنند تصور گذاران سرمايه مي شود باعث موضوع اين با

 شوديم ارزشگذاري نادرست اي گونه به اين شركتها بهادار اوراق و دهد مي نشان واكنش حد از بيش شركت هر رشد به نسبت عبارت ديگر، بازار

 (.1119ران، همکا و دارد )فيرفيلد در پي را تعهدي اقالم امر، نابهنجاري اين كه

 و لعوام فقط و كنند مي آزمون سهام آينده در بازده تغييرات با ارتباط در را جاري دوره تعهدي اقالم در تغييرات تنها پيشين مطالعات

 اضافي ايه اگر بازده لذا دهند؛ مي قرار است، مدنظر تأثيرگذار سهام بازده بر كه شركت اندازه نظير جاري را دوره در شده شناخته ويژگيهاي

 هاويژگي با تعهدي اقالم كه صورتي در. شود مي گرفته ناديده افق بلندمدت در بازده برگشت باشد، امکان مرتبط قبل دوره اطالعات با شده كسب

 خواهد سهام يندهآ بازده و تعهدي بين اقالم ارتباط در كننده گمراه نتايج ايجاد سبب موضوع اين گرفتن باشد، ناديده مرتبط دوره قبل اطالعات و

 (. 1121شد )ريساتك، 

 دوره در تعهدي اقالم و ايجاد شناخت با شده ايجاد اضافي هاي بازده كه است ( حاكي1111همکاران ) و توسط كوتاري شده ارائه شواهد

 ايه بازده جاري سال د، دران كرده شناسايي را زيادي اختياري سال گذشته، اقالم چهار طي در كه شركتهايي معتقدند آنها. است مرتبط قبل

( 1111)همکاران  و كوتاري توسط ارائه شده الگوي. شود مي معکوس بازده كسب آينده، روند سالهاي در ولي كنند مي مثبتي كسب اضافي

 انواكنش نش بلق هايدوره در اختياري تعهدي اقالم ايجاد و شناخت با مرتبط اطالعات به قوي نسبت طور به گذاران سرمايه كه دهد مي نشان

 كنند.مي منظور سهام قيمت ارزشگذاري در و دهند نشان مي واكنش آنها به نسبت گذاران سرمايه كه اطالعاتي اين، نوع وجود با دهند؛مي

 ادهتفاس كنند، بامي منظور سهام قيمت در اقالم تعهدي ايجاد هاي دوره در گذاران سرمايه كه اطالعاتي بررسي منظور به( 1121) ريساتك

 .كرد تعهدي عرضه اقالم نابهنجاري زمينه در جديد شد، ديدگاهي ( معرفي1111تيتمن ) و دنيل نامشهود، كه توسط و مشهود اطالعات از

 

 پيشينه تحقيقات -2-1

 تحقيقات خارجی -1-2-1
 بررسي كردند تجاري واحد عمر چرخه مختلف درمراحل را سهام بازار قيمت با عملکرد ارزيابي ( رابطه معيارهاي2331) 21 رامش و آنتوني

 ميزان طوري كه است، به تجاري واحد چرخه عمر مراحل از عملکرد، تابعي معيارهاي به بازار سهام واكنش كه يافتند دست نتيجه اين به و

  .دارد نزولي روند افوال تا ظهور ازمرحله اي سرمايه مخارج و فروش رشد معيارهاي مربوط بودن

 فروش افزايش نه يا افول باشد حال در نه و رشد حال در نه شركت كه كند توصيف مي چنين را شركت ثابت توضعي (2334) 29ديچو 

است.  نسبتاً ثابتي نقد وجه نيازمند مالي تامين و گذاري و سرمايه گردش در سرمايه براي داشته باشد. همچنين، شركت فروش كاهش نه و

 و دهدمي نشان را تطابق و زمانبندي مشکالت وجه نقد بماند، جريان ثابتي وضعيت در نتواند تكه شرك زماني كندمي استدالل همچنين ديچو

  .دهد مي كاهش را تعهدي نتيجه، اقالم در

 منتشر حال در كه هاييشركت براي سهام آتي هاي بازده و اختياري جاري تعهدي اقالم منفي بين رابطۀ يك (2338) 24همکاران و تئو

 كردند. اظهار ها شركت ساير نيز و هستند سهام جديد كردن

                                                           
6 -Xie 
7 -Zach 
8 -Kraft 
9 -Core 
10 -Fedyk 
11 -Fairfield 
12 - Anthony, J., Ramesh, K., (1992) 
13 - Dechow, P. (1994). 
14 - Teoh, S.,Welch, I., and Wong, T. (1998) 
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 مثبت رابطه اقتصادي هاي رشد فعاليت نرخ با سودها اطمينان ضرايب و پايداري سودها اينکه بر مبني يافت مداركي (2333) 21جانسون 

 .دارد

 كه كردند آنان فرض .دپرداختن سود مؤلفه هاي ارزش بودن مربوط شركت در عمر چرخه اثر بررسي به (2004)21 همکاران و جنکينز

 هاي ارزش مؤلفه بودن آنان، مربوط تحقيق نتايج كنند. اتخاذمي را متفاوتي راهبردي اقدامات عمر مختلف چرخه مراحل در تجاري واحدهاي

 .ددهنمي نشان عمر چرخه اوليه در مراحل رشد بر تاكيد جاي عمر، به چرخه پاياني درمراحل سودآوري بر تاكيد طريق از را سود

 كاركنان، رشد تعداد در مانند رشد، است مثبت گردش در سرمايه تعهدي رشد اقالم هاي ويژگي ديگر از كه كندمي ( بيان1111)29زانگ

 گردش در سرمايه حال رشد، در در تجاري واحدهاي موارد اين به توجه مالي. با فعاليتهاي ماهيت در رشد و ثابت در داراييهاي فروش، رشد در

 كنند. ايجاد مثبت گردش در سرمايه تعهدي كه اقالم نموده ذاريسرمايه گ

 تبيين در تعهدي اقالم بر مبتني ومعيارهاي نقدي جريانهاي بر مبتني معيارهاي توضيحي مقايسه توان به (2006)28 همکاران و آهاروني

 مبتني معيارهاي توضيحي توان مرحله رشد در كه ددا نشان آنها تحقيق نتايج و عمر پرداختند چرخه مختلف مراحل در تجاري ارزش واحدهاي

 .بيشتراست تعهدي اقالم بر مبتني معيارهاي توضيحي افول توان و بلوغ مراحل در كه بوده، درحالي بيشتر هاي نقدي جريان بر

 از تحقيق، حاكي اصلي هيافت .است انتظارپرداخته مورد بازده نرخ تعيين در تجاري واحد چرخه عمر اثر بررسي به (2007)23 سو بگزيا 

 .است تجاري واحد عمر مراحل چرخه به ريسك، مشروط عوامل ارزش بودن كه مربوط دهد مي نشان نتايج .است عمر چرخه معنادارمراحل اثر

 نيمبت تعهدي اقالم فرضيه، نابهنجاري اين براساس. پرداختند ثبات فرضيه آزمون و بررسي به پژوهشي در( 1122) 11همکاران و فديك

 اقالم شتبا برگ و است تعهدي اقالم پذير برگشت ماهيت گرفتن نظر در بدون سود بر تمركز سرمايه گذاران نتيجه در نادرست قيمت گذاري بر

 رتباطا سهام آينده بازده و تعهدي اقالم بين كه مي دهد نشان نتايج بررسي. ميشود تصحيح بازار نادرست گذاري آينده، قيمت دوره در تعهدي

 .شود مي حذف منفي رابطه آينده، اين هاي دوره در اختياري تعهدي اقالم با برگشت و هست نفيم
 

 تحقيقات داخلی -2-2-1
عملکرد در بورس  و ريسك معيارهاي بودن مربوط ميزان بر شركت عمر چرخه (، تحقيقي را با عنوان تأثير2983مشايخي و همکاران )

 معيارهاي افزاينده توضيحي توان نيز و عملکرد و ريسك معيارهاي بودن مربوط ميزان كه دهد مي نشان ايجاوراق بهادار تهران انجام دادند. نت

 كه دهد مي نشان آماريوونگ آزمون از حاصل نتايج . دارند يکديگر با معناداري تفاوت عمر)رشد، بلوغ، افول( چرخه مختلف مراحل ريسك در

 است. مقدار كمترين داراي مرحله بلوغ در و مقدار بيشترين رشد، داراي مرحله در ريسك معيارهاي افزاينده توضيحي توان

 كيفيت با سهام و بازده تعهدي اقالم سود(، اندازه )پايداري سود كيفيت بين رابطه تحقيقي با عنوان بررسي (، در2931دستگير و رستگار )

 نشان تحقيق نتايج اين .قرار دادند بررسي تعهدي را مورد اقالم كيفيت با سهام بازده و سود( )پايداري سود كيفيت بين تعهدي رابطه اقالم

 اندازه افزايش و تعهدي اقالم كيفيت كاهش با اينکه ضمن دارد؛ مستقيم رابطه تعهدي اقالم كيفيت با سود( سود)پايداري كيفيت كه دهدمي

 .يابدمي افزايش سهام بازده تعهدي اقالم

 اتکاي قابليت كيفي خصوصيت بين سهام، رابطۀ بازده بر تعهدي اقالم اتکاي قابليت اي با عنوان اثرمقاله در (،2932باباجاني و عظيمي )

 اي ترازنامه رويکرد يك مبناي بر تعهدي اقالم از جامعي آنها تعريف قرار دادند. بدين منظور را مورد مطالعه سهام بازده و حسابداري اطالعات

 هايپژوهش يهايافته دارندنمودند. آنها اظهار مي بندي رتبه طبقه هر اتکاي قابليت و تدوين تعهدي ترازنامه اقالم از كاملي بندي طبقه و ارائه

قابليت  مفهوم گذاران سرمايه چنانکه .است دارند، كمتر تري پايين اتکاي قابليت كه تعهدي اقالم از دسته آن است پايداري داده نشان پيشين

 اين . باشد داشته آينده وجود در سهام بازده و اتکاپذير كمتر تعهدي اقالم بين قويتري منفي رابطۀ كنند، نبايد درک را يتعهد اقالم اتکاي

 از متشکل پژوهش اين آماري است. جامعۀ اجرايي شده تركيبي هاي داده قالب در كه است همبستگي و كاربردي هايپژوهش از پژوهش

 انتخاب آن از شركت 141 حجم به اي نمونه كه است 1387 تا  1380زماني بازة در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت

 در سهام بازده و دارند تري پايين اتکاي قابليت كه جاري دورة سود تعهدي اقالم از دسته آن دهد بين مي نشان پژوهش هاي يافته .است شده

 .ندارد وجود منفي قويتري رابطۀ آينده

                                                           
15 - Johnson, M., (1999) 
16 - Jenkins, D.S., Kane, G.D. and Velury,U. (2004)  
17 - Zhang, X. F., (2005) 
18 - Aharony J., H Falk, N Yehuda. (2006) 
19 - Bixia, Xu. (2007) 
20 - Fedyk 
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 اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت در سهام بازده يريرپذييتغ با سود تيفيك نيب رابطه يبررس( در تحقيقي به 2932شمي نژاد )ها

( مورد سنجش 1114و مدل ريچاردسون ) (1119) همکاران و لئوز(، 1111) سيمکو و بارتونبراساس سه مدل  سود تيفيكپرداخت.  تهران بهادار

باشد. قلمرو زماني تحقيق شامل يك دوره پنج ساله شركت فعال در بورس اوراق بهادارتهران مي 93جامعه مورد مطالعه شامل  قرار گرفته است.

 متغيره چند خطي ونيرگرس آزمون از اتيفرض آزمون جهتهاي مورد مطالعه است. شركت 2931الي  2931هاي مالي سالهاي بر اساس صورت

 مي باشد. سهام بازده يريرپذييتغ با سود تيفيكج تحقيق حاكي از عدم ارتباط در كل نتاي است شده استفاده

  

 روش تحقيق، جامعه آماري، نحوه تحليل داده ها و تعریف متغيرها -2

جامعه آماري اين تحقيق شامل  باشد.در حوزه تحقيقات اثباتي و مبتني بر اطالعات واقعي گذشته ميو تحقيق حاضر، از نوع آرشيوي 

در بورس اوراق بهادارد تهران پذيرفته شده باشند. دوره  2981هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه تا قبل از سال ركتتمام ش

گيري انجام نشد بلکه كل جامعه آماري با توجه به موارد در اين تحقيق نمونهدر واقع  باشد.مي 2931تا  2981ساله بين  1تحقيق شامل دوره 

 مورد بررسي قرار گرفت:  زير

 اسفند هر سال است.  13هايي كه پايان دوره مالي آنها منتهي به شركت -2

 در بورس اوراق بهادار پذيرفته باشند.  2981هايي كه تا پايان سال شركت -1

 ها در دسترس باشد.اطالعات مورد نياز در اين تحقيق درباره شركت -9

 هاي بازار بورس و صندوق هاي بازنشستگي نباشند. شركتها جز شركتهاي بيمه، بانکها، واسطه  -4

امل ش نيز دوره تحقيق .شركت داراي تمام شرايط باال بودند و بنابراين به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت  211، بنابراين

اده شده است. متغيرهاي تحقيق نيز بصورت جدول استف   11SPSSو جهت آناليز داده ها از نرم افزار  باشد.مي 2931تا  2931ساله بين  1دوره 

 زير تعريف و مقدار دهي شده اند:

 تعریف متغيرهاي پژوهش -1جدول شماره 

 نحوه اندازه گيري برچسپ نام متغير

EM (∋برابر است با باقيمانده مدل جونز تعديل شده ) مديريت سود 

Growth رشد فروش 

 

ROA هايبازده دارائ 

 

R  امسهبازده 

 
Size اندازه شركت SIZEј,t = Ln (Sale ј,t) 

LEV مالي اهرم 
 

PROF حاشيه سودآوري  

MAEF كارآيي مديريت 
, , , , ,

[ / ( & ]
i t i t i t i t i t

M A E F S A L E C O G S S G A D E P R  
 

 منبع: یافته هاي پژوهشگر
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 آمار توصيفی داده ها -3

هاي توصيفي گامي در جهت درک ميانگين دهد. آگاهي از آمارهمي هاي پراكندگي و مركزي را نشانآمار توصيفي، ارقام مربوط به شاخص

 باشد. ها و ارتباطات بين آنها و نيز بررسي تقريبي وضعيت توزيع متغيرها ميروند داده
 

 ي پژوهشهاي توصيفی متغيرها: آماره2جدول 
 

 حداكثر حداقل انحراف معيار مد ميانه ميانگين تعداد مشاهدات شاخص آماري

ROA 488 0.16 0.13 0.07 0.12 -0.18 0.76 

R 488 30.16 15.76 23.07 59.53 -71.18 450.66 

EM 488 0.71 0.45 .14 0.79 0.00 6.67 

Size 488 12.94 12.84 12.60 1.41 9.16 18.41 

LEV 488 0.59 0.62 .65 0.17 0.10 1.07 

PROF 488 0.40 0.28 .23 0.15 -0.26 0.83 

MAEF 488 1.25 1.21 1.12 0.35 0.17 4.51 

Growth 488 0.20 0.15 0.16 0.45 -0.83 5.21 

 منبع: یافته هاي پژوهشگر
 

 آزمون نرمال بودن متغيرهاي وابسته -4
ل ابا توجه به نرمال نبودن متغيرهاي وابسته؛ در اين تحقيق با توجه به حجم نمونه، و با استناد به قاعده حد مركزي، متغيرهاي وابسته نرم

 ض مي گردند و بر اين اساس نيز در الگوي هاي رگرسيوني مورد استفاده قرار مي گيرند.فر

 

 سایر آزمون هاي مربوط به داده ها و الگوهاي رگرسيونی -5

ليمر استفاده گرديده است. پس از تاييد مناسب  Fاز آزمون  -پانل و تجميعي –در اين پژوهش جهت انتخاب ساختار داده هاي رگرسيوني 

ساختار داده هاي پانلي براي تمامي الگوها، از آزمون هاسمن نيز جهت انتخاب از بين روشهاي اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده گرديد بودن 

در مرتبه اول و همچنين از  ARها از روش كه نتيجه آن انتخاب روش اثراث ثابت بود. همچنين جهت رفع خود همبستگي بين باقيمانده مدل

 جهت رفع ناهمساني واريانس ها استفاده گرديده است.   WHITEآزمون 

 

 آزمون فرضيات -6

ركت( ش -)سال يبيخطي چند متغيره به صورت ترك يونرگرس تحليلاز  يه هاجهت آزمون فرض. فرضيه مي باشد دواين تحقيق شامل 

 استفاده شده است.

 فرضيه: با استفاده از متغير وابسته اقالم تعهدي اختياري

 .رشد فروش رابطه معني داري وجود داردو  يارياخت يم تعهدبين اقال -

 
  

 سال 4شركت و  211ها و سال مورد مطلعه: شركت روش آماري : مدل رگرسيون خطي چند متغيره

 ROAمتغير وابسته:  % 31سطح اطمينان :  Enterروش ورود منتغير : 

 ضريب تعيين تعديل شده
Adjusted R square 

 ضريب تعيين
R squaer 

 دوربين واتسون
 Anovaداري كل مدل معني

Sig  آمارهF 

.348 .358 2.001 .000 37.195 

 بتــا متغيرهاي مستقل
 داري هر يك از متغيرهامعني

Sig  آمارهt 

 Constant(Bo) 0B 4.923 .002 3.177 

 DA 1B .024 .0318 .999 اقالم تعهدي اختياري

 Size 2B .299 .318 1.001 اندازه شركت

1 1 2 3 it 4 5
D A S iz e L E V P R O F M A E F

i t o it i t i t i t i t
R O A       


           

http://www.joas.ir/


 55 - 39، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 LEV 3B -.455 .000 -4.129 اهرم مالي

 PROF 4B .486 .000 6.766 سود آوري

 MAEF 5B .452 .000 3.965 كارآيي مديريت

 منبع: یافته هاي پژوهشگر

 

 لهر چقدر رشد فروش بيشتر، اقالم تعهدي اختياري )مديريت سود( كمتر باشد. يعني شركتهايي كه رشد فروش كمتر دارند احتما

 مديريت سود در آنها بيشتر مي باشد دليل اين امرنيز همسان سازي و هموار سازي سود و كاهش تلورانس ميزان سود مي باشد كه قطعا بر قيمت

 ها تاثير مثبتي دارد.سهام شركت

ير متغSig اشد. همچنين نشانگر تاثير آن بر متغير وابسته مي ب مي باشد %1از  ( كمتر0318.اقالم تعهدي اختياري ) Sigاز آنجايي 

 ( مي باشد.ROAكه نشان دهنده عدم تاثيرگذاري آن بر بازده دارايي ها ) مي باشد %1از  ( نيز بيشتر318.) اندازه شركت

 Sig مي باشد كه بيانگر تاثيرگذاري آنها بر متغير  %1( كمتر از 001.( و كارايي مديريت )001.(، سودآوري )001.ي )اهرم ماليرهاي متغ

 ( مي باشد.ROAازده دارايي ها )ب

  ( و455.-ي )اهرم مالرقم بتا نشان دهنده نوع رابطه و شيب خط رگرسيون مي باشد. رقم بتا براي متغيرهاي معني دار از جمله 

( 486.ودآوري )( مي باشد. همچنين رقم بتا براي متغيرهاي سROA(، منفي مي باشد نشانگر ارتباط معکوس آنها با بازده دارايي ها )346.-)

 ( مي باشد.ROA(، مثبت مي باشد و نشانگر ارتباط مستقيم آنها با بازده دارايي ها )452.كارايي مديريت ) و

در فرضيه  1Hبدين ترتيب با توجه به عدم معني داري متغير اقالم تعهدي اختياري در شركتهاي با رشد باال با استفاده از رگرسيون خطي، 

 شود.مي  ( ردROAاول)روش 
 

 نتایج پژوهش -7
نتايج تحقيق حاكي از وجود رابطه معني دار بين رشد فروش با مديريت سود مي باشد. كه بر اين اساس داليل زير را در كسب نتايج 

 بدست آمده در اين تحقيق مي توان موثر دانست:

شركتهايي كه رشد فروش كمتر دارند احتمال مديريت  هر چقدر رشد فروش بيشتر،اقالم تعهدي اختياري )مديريت سود( كمتر باشد.يعني

 سود در آنها بيشتر مي باشد دليل اين امرنيز همسان  سازي و هموار سازي سود و كاهش تلورانس ميزان سود مي باشد كه قطعاً بر قيمت سهام

 شركتها  تاثير مثبتي دارد.

هاي نظارتي، اصالح مقررات، ثبات بيشتر در آيد. بهبود مکانيزمبازار سرمايه ايران از نظر كارايي اطالعاتي ضعيف به حساب مي

گذاران مي تواند به آنها كمك كند تا به جاي تصميم گيري گذاري ها و ايجاد سازو كار مناسب براي ارائه اطالعات آگاهي بخش به سرمايهسياست

عه متغيرهاي حسابداري تصميم گيري خود را بهبود بخشند. و دليل ديگر بر پايه اطالعات مالي و غيرمالي بدست آمده از منابع غير رسمي با مطال

 ت.تر دست يافتر مي توان به نتايج دقيقرا مي توان محدوديت زماني دانست. طبيعي است با انجام تحقيق مشابه در دوره هاي زماني طوالني
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 حسابداري هاي پژوهش مجله ،"سهام بازده بر تعهدي اقالم اتکاي قابليت اثر" ،(2932)،.م انچشمه،ي يميعظ و. ،جيباباجان  [11]

 .1 شماره مالي،

 فيتكي با سهام بازده و تعهدي اقالم اندازه ،(سود پايداري) سود كيفيت بين رابطه بررسي ،(2931) ،.م رستگار، ،.ر،ميدستگ [19]

 (.9)  پياپي شماره اول، شماره سوم، سال مالي، حسابداري هاي پژوهش ،مجله تعهدي اقالم

 ريسك معيارهاي بودن مربوط ميزان بر شركت عمر چرخه تأثير ،(2983. )،ريرحمان كالته و. م نژاد، ييفدا ،.،بيخيمشا [14]

 (.9)پياپي شماره اول، شماره دوم، سال مالي، حسابداري هاي پژوهش مجله عملکرد، و

 ورسب در شده رفتهيپذ يها شركت در سهام بازده يريرپذييتغ و سود تيفيك رابطه يبررس "،(2932)ناصر،.نژاد يهاشم  [11]

 .زيتبر واحد ياسالم آزاد ارشد،دانشگاه يكارشناس نامه اني،پا"تهران بهادار اوراق
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