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 چکیده

محاسبه شده با معیار )های محیطی دا بررسی رابطه میان عدم اطمینانابت ،هدف این پژوهش

با مدیریت سود و بازده سهام  (سود هر سهم بینی پیشضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری 

ین بد است یا خیر. اثرگذارآیا توانایی مدیر بر این رابطه  شود میشرکت بوده و سپس بررسی 

 1394الی  1390های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شرکت از شرکت 119منظور تعداد 

پژوهش مورد  های فرضیههای آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، انتخاب شده و با روش

های محیطی، جهت مدیران در مواجهه با عدم اطمیناند نتایج پژوهش نشان دارار گرفت. آزمون ق

دهد بازار عدم  میهمچنین نتایج نشان  نمایند، میکاهش نوسانات سود، اقدام به مدیریت سود 

درک نموده و به این  های محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان )ضریب تغییرات فروش( رااطمینان

اما به  ،(باشد میعدم اطمینان دارای محتوای اطالعاتی  )این نوع دهد میها واکنش نشان عدم اطمینان

. در دهد میمحیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش نشان ن های اطمینانعدم 

های نمونه، در بازه زمانی پژوهش، تاثیر دهد توانایی مدیران شرکت مینهایت نتایج پژوهش نشان 

 های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارد.اداری بر رابطه میان عدم اطمینانمعن
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 . مقدمه1

و ارتباط متقابل با محیط  دادوستدها برای ادامه حیات خود، ناگزیر به انجام سازمان

آن و هم از  گذارند مییرامون خود تاثیر پیرامون خود هستند؛ بنابراین همواره هم بر محیط پ

. محیط سازمان عبارت است از تمامی عواملی که در خارج از مرز سازمان پذیرند تاثیر می

ها (. سازمان1383ریچارد ال دف،) گذارند میوجود دارند و بر تمام یا بخشی از سازمان اثر 

 بینی پیشکه یا قابل  شوند می رو روبهدر این برقراری ارتباط با محیط، همواره با شرایطی 

آن با عدم قطعیت باالیی همراه است این شرایط را عدم اطمینان وارد  بینی پیشنبوده و یا 

م اطمینانهای محیطی به . در دنیای مدیریت شرکتی، عدنامند میشده از طرف محیط 

دیر احساس که م شود میزمانی ایجاد  تردیدها. این گردد میای مدیران بر تردیدهای حرفه

آن در زمان کنونی مشکل  بینی پیشکه  شود می رو روبهبا شرایط رقابتی در آینده  کند می

 (.2006، 1)مک موالند و شپرد باشد می

های هایی که فعالیتهای محیطی به میزان تغییرپذیری یا ناپایداریمفهوم عدم اطمینان

 رقابلیغهایی همانند ایداریگردد؛ ناپآورد بر میمحیطی به عملیات سازمان وارد می

 های گروهبودن واکنش مشتریان، تامین کنندگان کاال و خدمات، رقبای شرکت و  ینیب شیپ 

شوند احتماالت در نظر گرفته شده به دلیل تغییرات مداوم، کارایی که باعث می گذار قانون

لی عدم (. بطور ک4،1998و دراگو 1984، 3. دس و برید1972، 2چیلدباشند )نداشته 

شرایط تحمیل شده توسط محیط بر سازمان تعریف نمود که  توان میهای محیطی را اطمینان

( متغیر 3را برای شرکت ایجاد نموده و  تهدیدهاییها و ( فرصت2بینی بوده،  پیش رقابلیغ( 1

های محیطی از عوامل مهم تاثیر گذار بر شرکت عدم اطمینان(. 1987، 5میلیون) باشند می

های مختلفی اتخاذ رو شدن با آنها ممکن است استراتژی روبهکه مدیر در هنگام  باشد می

نماید. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده است که مدیران در هنگام 

برای تعدیل اثر این  تا چه اندازه از ابزار مدیریت سود های محیطیه با عدم اطمینانمواجه

های محیطی چه تاثیری بر و همچنین عدم اطمینان می کنند ها بر سود استفادهعدم اطمینان

بر رابطه  که آیا توانایی مدیر شود میدر نهایت در این پژوهش بررسی  ؛ وبازده شرکت دارد
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در این  .باشد میبازده شرکت اثرگذار های محیطی با مدیریت سود و ینانمیان عدم اطم

های محیطی مرتبط با ط با عدم اطمینانهای مرتببه بررسی برخی از جنبه پژوهش سعی شده

 گزارشات مالی شرکت و محتوای اطالعاتی آن پرداخته شود.

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش. 2

های تحمیل شده از طرف مدیران همواره در تالشند تا سازمان خود را با محدودیت

از این (. یکی 2،1973؛ گلبریث1،1962محیط عملیاتی واحد تجاری تطبیق دهند )چندلر

همانطور که بیان شد عدم  باشد.ها، عدم اطمینان محیطی میهای حاکم بر سازمانمحدودیت

بودن محیط  ینیب شیپ  رقابلیغهای محیطی، میزان تغییرپذیری یا درجه ناپایداری و یا اطمینان

دهد (. تحقیقات نشان می1984دس و برید، ) شود میفعالیت واحد تجاری تعریف 

پذیری و پردازند، انعطافمدیران در واکنش به محیطی که در آن به فعالیت می که  یینجاازآ

شوند کنند، لذا برای مقابله با عدم اطمینانهای محیطی که با آن مواجه میاعمال نظر پیشه می

های پاداشی کارکنان مثال، ممکن است مدیران به طرح؛ نمایندراهبردهای مختلفی اتخاذ می

و یا میزان منابع داخلی را کاهش و یا افزایش دهند؛ همچنین ممکن است  ندروی آور

بنابراین مدیران همواره سعی ؛ (2005، 3دیوایال و وایترسدهند )بودجه شرکت را تغییر 

های محیطی را تعدیل کنند )منظور از پذیری اثر این عدم اطمیناننعطافدارند با ا

های با مقابل شرایط عدم اطمینان در محیطدر  ، توانایی سازگاری شرکتیریپذ انعطاف

های وسط مدیر نتواند اثر عدم اطمینانهای انتخابی تاگر استراتژی (.باشد میتغییرات سریع 

لی آثار ناشی از تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد، آنگاه گزارشگری مالی تحت تاثیر ما

در  ( بیان کردند که مدیران2009ها قرار خواهد گرفت. گاش و اولسن )این عدم اطمینان

های محیطی، برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده از هنگام مواجهه با عدم اطمینان

کنند. آنها بیان داشتند در شرایط عدم اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود استفاده می

انگیزه اطمینان باال، ریسک ارزیابی سودهای آینده کاهش خواهد یافت و در نتیجه این 

برای مدیر ایجاد خواهد شد که با استفاده از مدیریت سود نوسان سودهای گزارش شده را 

های ی راهبردی آثار عدم اطمینانها یاستراتژبنابراین اگر مدیر نتواند با انتخاب ؛ کاهش دهد

های حسابداری الزم، یا ید، سعی خواهد کرد با انتخاب روشمحیطی را در سود تعدیل نما
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ها را در گزارش آثار این عدم اطمینان ها،و یا تعجیل در شناسایی درآمدها و هزینهخیر تا

سود خنثی نماید. اقالم تعهدی اختیاری به مدیر این اجازه را خواهد داد که تغییرپذیری 

در هنگام افزایش عدم  رود ا کاهش دهند؛ بنابراین انتظار میسودهای گزارش شده خود ر

دیران بیشتر از اقالم تعهدی اختیاری استفاده نموده و اقدام به محیطی، م یها نانیاطم

 مدیریت سود نمایند.

گزارش شده شرکت باعث خواهد شد  یسودهاافزایش استفاده از اقالم تعهدی در 

کیفیت سود گزارش شده کاهش پیدا کند؛ و در نتیجه آگاهی بازار از این کیفیت پایین 

(. از 2006، 2، چن و همکاران1996، 1اسلوان) یابد یمسود، بازده سهام شرکت نیز کاهش 

در هنگام مواجهه با عدم  طرفی افزایش استفاده مدیر از اقالم تعهدی اختیاری در سود،

( بیان 2008های محیطی، باعث کاهش کیفیت اقالم تعهدی نیز خواهد شد. اگنوا )اطمینان

ازده سهام آن نیز کاهش خواهد هرگاه کیفیت اقالم تعهدی یک شرکت کاهش یابد ب دارد می

های محیطی، اشت در هنگام افزایش عدم اطمینانانتظار د توان می طور کلیبنابراین ب؛ یافت

و در پی  به دلیل استفاده بیشتر مدیر از اقالم تعهدی اختیاری، کیفیت اقالم تعهدی کاهش

ودن کیفیت سود در نهایت با آگاهی بازار از پایین ب ؛ وآن کیفیت سود نیز کاهش یابد

 گزارش شده، بازده سهام شرکت نیز کاهش یابد.

های چه مدیر نتواند آثار عدم اطمینانبیان نمود چنان توان میطور خالصه بنابراین ب

د، جهت محیطی تحمیل شده بر شرکت را با انتخاب استراتژی عملیاتی مناسب از بین ببر

خود، اقدام به مدیریت سود خواهد ها در گزارشگری عملکرد حذف آثار این عدم اطمینان

نمود و وجود مدیریت سود در گزارشگری عملکرد باعث کاهش بازده سهام شرکت 

 .شود می

صورت عملیاتی رای حالتی است که مدیر نتواند بهای تئوریک بیان شده در باال برابطه

ابل موارد محیطی را در روند فعالیت شرکت حذف نماید. در نقطه مق یها نانیاطمآثار عدم 

فوق حالتی است که مدیر دارای مهارت و توانایی باالیی در هدایت و راهبری شرکت 

و  وری بهرهد با استفاده از منابع در اختیار خود، بهترین کارایی، توان میاست. مدیر توانا 

عملیاتی شرکت  پذیری انعطافمتنوع،  گذاری سرمایههای ثربخشی را داشته و با ایجاد فرصتا
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مثال ایجاد امکان دسترسی به بازارهای گوناگون، امکان تولید  عنوان بهفزایش دهد؛ را ا

کاالهای متنوع، ایجاد فرصت دسترسی به منابع مالی متعدد جهت تامین مالی و غیره. این 

عدم  که به سادگی بتواند در مقابل دهد میعملیاتی به شرکت این امکان را  پذیری انعطاف

ده از طرف محیط پاسخ نشان داده و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد. به های تحمیل شاطمینان

مکان دچار محدودیت شد، بتواند عنوان مثال، مدیر زمانی که فروش کاالی شرکت در یک 

سرعت بازارهای فروش جدید را جایگزین نماید و شرکت را از آثار احتمالی این ب

عملکرد دهند، های کاراتری انجام میریگذا سرمایهمحدودیت مصون دارد. مدیران تواناتر، 

ارشگری مالی خود را نیز ارتقا بخشند و همچنین کیفیت گزآتی شرکت خود را بهبود می

های دارای مدیران شود شرکت می( و این موارد باعث 2006، 1دهند. )جین و میرمی

جه این امر، توانمندتر، کمتر از مدیریت سود در گزارشگری خود استفاده نمایند و در نتی

بنابراین توانایی ؛ کیفیت سود شرکت ارتقا یافته و به طبع آن بازده شرکت نیز افزایش یابد

قش بسزایی در گذر از این د نتوان می های محیطیمدیران در مواجهه با عدم اطمینانباالی 

د توان میها بدون تاثیرپذیری از آنها باشد و یا توانایی پایین مدیر در این شرایط محدودیت

 منجر به کاهش کیفیت سود و بازده گردد.

بنابر مطالب ارائه شده، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا 

های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام تواند بر رابطه میان عدم اطمینان میتوانایی مدیر 

 شرکت تاثیر بگذارد؟

، مدیریت سود و بازده سهام توانایی مدیر های محیطی،رابطه با عدم اطمیناندر 

ز آنها که مرتبط با این های بسیار زیادی انجام شده است که در ذیل به برخی اپژوهش

 :شود میگردد اشاره پژوهش می

در بررسی متغیرهای مرتبط با عملکرد شرکت، همواره توانایی مدیر به عنوان یک عامل 

 ( به بررسی1394ابطه، بزرگ اصل و صالح زاده )کننده تلقی شده است. در همین رینتعی

 در نقدی و جریانهای تعهدی اجزای تفکیک به سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه

 رابطه وجود مؤید پژوهش پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج شرکتهای

 اجزای پایداری و یریتتوانایی مد همچنین و سود پایداری و مدیریت توانایی بین مثبت

 نسبت بخش تعهدی پایداری و مدیریت توانایی بین رابطه ولی است، سود نقدی و تعهدی

                                                 
1 Jin & Mayer 
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( به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رابطه 1393) یاالسالم خیش .است تر یقو نقدی بخش به

س های پذیرفته شده در بورگذاری در شرکت سرمایهمیان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی 

توانایی مدیران اثر معناداری بر  دهد میتهران پرداختند. نتایج حاصل از بررسی آنها نشان 

های گذاری ندارد. در ادامه پژوهش سرمایهرابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی 

( به بررسی تاثیر توانایی مدیر بر کیفیت 1393مرتبط با توانایی مدیر، پیری و همکاران )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الی در طول چرخه عمر شرکترشگری مگزا

اری بر پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد در دوره رشد، توانایی مدیر تاثیر مثبت معناد

وغ و های نمونه دارد. همچنین نتایج آنها نشان داد در دوره بلکیفیت گزارشگری مالی شرکت

ها منجر افزایش کیفیت گزارشگری مالی شرکتد به توان میها نشرکتافول، توانایی مدیریتی 

بیش از حد  گذاری سرمایه( بیان کردند 2016) 1گردد. در حوزه مطالعات خارجی، حبیب

است. شواهد این  گذاری سرمایهدر تعیین کارایی  یا کننده نییتععامل  عنوان به، مدیران توانا

ریسک دیر و کیفیت پایین گزارشگری باعث افزایش پژوهش نشان داد اثر مشترک توانایی م

 مدیریت توانایی ( رابطه2013همکاران ) و گردد. آندروسقوط آتی قیمت سهام شرکت می

 با مدیریت توانایی که رسیدند نتیجه این دادند و به قرار بررسی مورد شرکت را عملکرد و

 و مخارج شرکت شامل بدهیها منابع تواناتر، دارد و مدیران مستقیم رابطه عملکرد شرکت

 .نداکرده مدیریت کاراتری صورتب تر،پایین توانایی دارای مدیران به نسبت را ایسرمایه

 سود کیفی ویژگی چهار بر مدیریت تأثیر توانایی پژوهشی ( در2012) همکاران و دمیرجیان

 خطای میزان و تعهدی اقالم سود، کیفیت پایداری مالی، صورتهای مجدد ارائه تعدد شامل

 میزان که اند دهیرس نتیجه به این و نموده بررسی را الوصول مشکوک مطالبات در برآورد

 این به همچنین آنها .مثبت دارد رابطه شده ذکر ویژگی چهار از هرکدام با مدیریت توانایی

 مستقیم صورتب سود تعهدی بخش پایداری بر مدیریت توانایی که اند رسیده نتیجه

 است. تأثیرگذار

( در 1390های محیطی، حجازی و همکاران )زه مطالعات مرتبط با عدم اطمیناندر حو

های محیطی بر اجزای سود )سود مدیریت نشده خود به بررسی تاثیر عدم اطمینان پژوهش

های محیطی بر ن داد عدم اطمینان. نتایج پژوهش آنها نشا( پرداختندو اقالم تعهدی اختیاری

های محیطی یران برای تعدیل اثر عدم اطمیناند اثرگذار است و مدبخش مدیریت نشده سو

                                                 
1 Habib 
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 ای مقاله( در 1389و همکاران ) محقر. کنند نمیدر سود شرکت، از مدیریت سود استفاده 

درون سازمانی و روابط بین سازمانی را بر  های کننده تسهیلاثر عوامل عدم اطمینان محیطی، 

ت، در مبحث اقدامات مدیریت زنجیره تامین تسهیم اطالعات و کیفیت تسهیم اطالعا

عدم  ،عامل روابط بین سازمانی سههر داد پژوهش نشان این  های یافتهآزمون کردند. 

تسهیم  یبر رورا  دار یمعندرون سازمانی اثری مثبت و  های کننده تسهیلاطمینان محیطی و 

ی سنجش عدم ارهایمع یبند دسته( به 1389. رضوانی و سهام خدم )گذارند میاطالعات 

که  اند یافته  دست. در این پژوهش آنها به این نتیجه اند پرداختههای محیطی اطمینان

سازمان معیار سنجش عدم  یها یورودمتغیرهای مشتریان، رقابت، تکنولوژی و تامین 

که هریک از این  اند داشته. آنها اظهار باشند میمحیطی در یک سازمان تجاری  یها نانیاطم

 توان میآنها  گیری اندازهنتایج  بندی جمعدارند که با  گیری اندازهبرای  هایی شاخص، رهامعیا

انتخاب شده  های استراتژی( به بررسی 1388به سطح عدم اطمینان محیطی پی برد. نادری )

ن پژوهش آن ای نتیجهمحیطی پرداخت.  یها نانیاطمتوسط مدیریت هنگام مواجهه با عدم 

ها باشد و یا یک سطح نیست که مناسب برای تمام سازمان تژی به تنهاییبود که هیچ استرا

ها وجود ندارد. همچنین این نتیجه نیز حاصل پذیری یکسانی برای تمام سازمان انعطاف

به عنوان یک فاکتور کلیدی  پذیری انعطافنامطمئن، باید  های محیطگردید که در 

طی بکار گرفته شود. سینایی و هاشمی ، جهت مبارزه با عدم اطمینان محیزیآم تیموفق

های محیطی، تغییرات نرخ بهره و بیان کردند با توجه عدم اطمینان (1388قندعلی )

، اختیارات یا هیسرما یها پروژهتحقیق و توسعه، چگونه مدیران هنگام ارزیابی  یها نهیهز

پژوهش به این موضوع ن ای نتیجه. برند میرا به کار  یا هیسرما یها ییدارادر  یگذار هیسرما

، نرخ گذاری سرمایههای بررسی شده، میزان هزینه ه دارد که از دیدگاه مدیران شرکتاشار

بهره بدون ریسک، عدم اطمینان محیطی و میزان هزینه تحقیق و توسعه در کاربرد اختیارات 

د در های مدیریت سو انگیزه( به بررسی 1388) تاثیر دارد. مدرس و همکاران گذاری سرمایه

های نفتی، شیمیایی و فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج شرکت

بدهی محرکی برای  قراردادهایپژوهش نشان داد در صنایع مذکور، اندازه شرکت و 

های عملیاتی و مدیریت سود رابطه معناداری سود است و بین انحراف در فعالیت مدیریت

 .وجود ندارد
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 های محیطی، اجبولد و همکارانمرتبط با عدم اطمینانه مطالعات خارجی در حوز

های ی بودند که نشان دهد عدم اطمینان( در پژوهشی به دنبال یافتن شواهد تجرب2010)

ها دیریت آن سازمانحسابداری م های سیستممحیطی تحمیل شده بر سازمان، در طراحی 

های محیطی بر وجود اثر قوی عدم اطمینانآمده،  دستباشد یا خیر. نتایج ب می اثرگذار

( 2010) 1وست و درنیوایچ نشان داد. حسابداری مدیریت را های سیستمطراحی و عملکرد 

 یها یژگیودلی پرداختند که اثر عدم اطمینانهای محیطی را با شاخصهای صنعت، به ارائه م

های محیطی عدم اطمینان ا نشان دادند که این. آنهداد میجغرافیای و اثر عوامل کالن نشان 

های کوچک و تازه تاسیس را تحت تاثیر قرار دهد. کورمیر و تواند فعالیتهای شرکت می

( به بررسی و مقایسه اثر استانداردهای حسابداری بر مفید بودن سود، در 2010) 2همکاران

؛ که وجود این اند پرداختهقانونی متفاوت کشورهای فرانسه و انگلستان  یساختارها

های محیطی تعریف عنوان یکی از موارد عدم اطمینان قانونی متفاوت را به اختارهایس

که در  باشد میاین  اند یافته دستکه آنها در این پژوهش به آن  ای نتیجه ترین مهم. اند نموده

قانونی متفاوت آنها، در  ساختارهایو در  اصول پذیرفته شده کشور فرانسه و انگلستان

یش( فروش، اقالم تعهدی اختیاری کمتر )بیشتر( از میزان واقعی ارزیابی زمان کاهش )افزا

( با بررسی میزان استفاده مدیران از اقالم تعهدی اختیاری 2009. گاش و اولسن )شوند می

در شرایط ابهام و عدم اطمینان، بیان کردند که مدیران برای کاهش نوسانات در سود 

( به بررسی 2001) 3کنند. لونیال و راجواستفاده میگزارش شده از اقالم تعهدی اختیاری 

 های زمینهبازار بر عملکرد سازمان در جهات و  گیری جهتکه آیا  اند پرداختهاین موضوع 

های محیطی ه عدم اطمینانیا خیر. نتایج این پژوهش نشان داد ک باشد می اثرگذارمختلف 

 عملکرد شرکت دارد.بازار و  یها یریگ جهتاثر معناداری بر ارتباط بین 

های محیطی و توانایی مدیران حاکی از بررسی پیشینه پژوهشهای مرتبط با عدم اطمینان

عدم اطمینانهای محیطی  وجود خال در بررسی توانایی مدیر در کنترل یا عدم کنترل

ها توسط مدیر، کم شدن میزان استفاده از مدیریت جه کنترل این عدم اطمینان. نتیباشد می

که در این پژوهش به  باشد میهای محیطی پذیری کمتر بازده از عدم اطمینانتاثیر سود و 

 .شود میبررسی این موضوع پرداخته 

                                                 
1 West & Drnevich 
2 Cormier et al 
3  Lonial & Raju 
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 پژوهش های فرضیه .3

 :شوند میپژوهش به شرح ذیل مطرح  های فرضیهبا توجه به مبانی نظری ارائه شده، 

 ناداری وجود دارد.های محیطی و مدیریت سود رابطه مع( بین عدم اطمینانفرضیه اول

 های محیطی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم( بین عدم اطمینان

های محیطی و مدیریت سود تاثیر مدیر بر رابطه میان عدم اطمینان فرضیه سوم( توانایی

 معناداری دارد.

هام تاثیر های محیطی و بازده سمدیر بر رابطه میان عدم اطمینان فرضیه چهارم( توانایی

 معناداری دارد.

های محیطی از دو معیار ورد متغیر عدم اطمیناناز آنجایی که در این پژوهش جهت برآ

؛ شود میسود هر سهم شرکت استفاده  بینی پیشضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری 

 .شود میهای محیطی آزمون جایگزین عدم اطمینانبنابراین هر فرضیه دو بار و با دو متغیر 

 روش پژوهش. 4

های توصیفی و اربردی بوده و با استفاده از روشاین پژوهش با توجه به هدف آن، ک

های آماری های پژوهش با استفاده از روش فرضیهستگی انجام گرفته است. همچنین بهم

 همبستگی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده است.

بوده که برای محاسبه  (EM)سود متغیر وابسته برای آزمون فرضیه اول و سوم مدیریت 

( 2005این متغیر از کیفیت اقالم تعهدی محاسبه شده در مدل فرانسیس و همکاران )

همکاران استفاده شده است. برای برآورد کیفیت اقالم تعهدی با استفاده از مدل فرانسیس و 

 ( استفاده شد:1( از رابطه )2005)

 (1رابطه )
TCAj,t = ∅0,j + ∅1,jCFOj,t−1 + ∅2,jCFOj,t + ∅3,jCFOj,t+1 + ∅4,j∆REVj,t

+ ∅5,tPPEj,t + εj,t 

 

است  tدر پایان سال  j کل اقالم تعهدی جاری تجهیزات شرکت TCAj,tدر این رابطه

 :گردد می( محاسبه 2که با استفاده از رابطه )

 (2رابطه )
TCAj,t = (∆CAj,t − ∆Cashj,t) − (∆CLj,t − ∆STDEBTj,t) 
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تغییر در  CLj,t∆تغییر در وجه نقد، Cashj,t∆تغییر در دارایی جاری، CAj,t∆در اين رابطه

تغییر در اسناد پرداختنی یا ساسر بدهی های کوتاه مدت بهره  STDEBTj,t∆بدهی جاری،

t نسبت به سال tدر سال  jتغییرات فروش شرکت  REVj,t∆دار، − ناخالص  PPEj,tو 1

باقی مانده در رابطه  εj,t؛ واست tدر پایان سال  j اموال، ماشین آالت، تجهیزات شرکت

 باشد میکه معیار تعیین مدیریت سود  باشد می( 1)

  

که با استفاده از رابطه  باشد می tدر پایان سال  j جریانات نقدی شرکت CFOj,tهمچنین

 :گردد می( محاسبه 3)

 (3رابطه )
CFOj,t = NIBEj,t − TAj,t 

کل  TAj,tو tدر سال  jسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه شرکت  NIBEj,tدر این رابطه

 :گردد می( محاسبه 4که با استفاده از رابطه ) باشد می tدر پایان سال  j اقالم تعهدی شرکت

 (4رابطه )

TAj,t = TCAj,t − Depj,t 

 

 است tدر سال  jهزینه استهالک  Depj,tهدر این رابط

 

دوم و چهارم، بازده سهام شرکت  های فرضیهمتغیر وابسته بعدی پژوهش، جهت آزمون 

(Ret)  است. بازده سهام هر شرکت نیز با استفاده از قیمت بازار سهام شرکت در اول و آخر

 :شود میمحاسبه  (5دوره و نیز منافع مالکیت سهامدار در آن دوره، با استفاده از رابطه )

 (5رابطه )

Ri,t =
(1 + α)Pi,t − Pi,t−1 − α(1000) + (1 + α)Di,t

Pi,t−1 + α(1000)
 

 tدر دوره  iمنافع مالکیت سهم شرکت  Di,tقیمت سهم، Pi,t، نرخ بازده سهم،Ri,tکه

ریال مبلغ اسمی هر سهم در  1000درصد سهام جایزه شرکت و  α)سود نقدی هر سهم(، 

 .باشد میایران 

طی است. برای های محیعدم اطمینان پژوهش، های فرضیهمتغیر مستقل جهت آزمون 

های فناوری )کریسر و یطی متغیرهای متفاوتی مثل ویژگیهای محبرآورد عدم اطمینان
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( رقابت در تامین مواد اولیه و رقابت برای مشتریان 2،2000؛ سیمرلی و لی2002، 1مارینو

های دولتی، محیط اقتصادی و روابط صنعتی قوانین و مقررات و سیاست(، 1972 ،3)دانسن

ن پژوهش برای ( و برخی متغیرهای دیگر مطرح شده است. در ای1984، 4)گردن و ناریانان

 بینی پیشهای محیطی از دو معیار ضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری برآورد عدم اطمینان

دهد بین معیارهای عدم  میهای پیشین نشان پژوهش. شود میسود هر سهم شرکت استفاده 

های محیطی همبستگی مثبت و دراک ذهنی مدیران از عدم اطمینانهای محیطی و ااطمینان

(. از طرفی تغییرپذیری باال در فروش، شرایط 1985، 5معناداری وجود دارد )بورجنیوس

بنابراین مدیر به  ؛شود میکه از طرف مشتریان بر شرکت تحمیل  کند مینامطمئنی را ایجاد 

 ،6)دچیو شود میسهم شرکت از بازار، دچار تردید  بینی پیشها، در یناندلیل این عدم اطم

منزله شاخص سود نیز به  بینی پیشپراکندگی  دهد میهای پیشین نشان پژوهش(. 1994

(. لذا 1998 ،7)بارون و استورک رود میهای واحد تجاری به کار مفیدی از عدم اطمینان

محیطی به کار  یها نانیاطمسود هر سهم به منزله دومین شاخص عدم  ینیب شیپدگی پراکن

 .شود می( استفاده 6از رابطه )( CV(Zi,t)فروش ). برای محاسبه ضریب تغییرات رود می

 (6رابطه )

UNC1 = CV(Zi,t) =
√∑

(Zi,n − Z)̅̅̅2

4
t
n=t−4

Z̅
 

سود هر سهم شرکت، از انحراف معیار  بینی پیشهمچنین برای محاسبه تغییرپذیری 

؛ شود میشده در ابتدای هر سال و تغییرات آن در طی سال استفاده  بینی پیشسود هر سهم 

 گردد می( استفاده 7که برای محاسبه آن از رابطه )

 (7رابطه )
UNC2=FD=STD(earning forecast dispersion) 

( MA) تیریمدچهارم پژوهش، توانایی جهت آزمون فرضیه سوم و  کننده تعدیلمتغیر 

است. در  شده (، استفاده2012همکاران ) و دمرجیان مدل از آن گیری اندازهاست که برای 

                                                 
1 Kreiser & Marino 
2 Simerly & Li 
3 Duncan 
4 Gordon & Naryanan 
5 Bourgeois 
6 Dechow 
7 Barron & Stuerke 
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الگوی مورد استفاده در این پژوهش ابتدا نسبت درآمد حاصل از فروش به عنوان خروجی 

رابطه به متغیر دیگر به عنوان ورودی، برای هر شرکت محاسبه شده است که این  7و 

 :باشد می( 8صورت رابطه )

 (8رابطه )

max =
sales

CoGS+SG&𝐴+PPE+OpeLease+R&𝐷+GoodWill+OtherIntan
  

 

اداری و  های هزینه SG&A، بهای تمام شده کاالی فروش رفته CoGS(، 8در رابطه )

مخارج  R&D، اجاره عملیاتی OpeLeaseو تجهیزات،  آالت نیماش ،اموال PPE، یالتیتشک

از  ریبه غنامشهود  یها ییداراسایر  otherIntanو  سرقفلی Goodwill، تحقیق و توسعه

 ذاتی یها یژگیو اثر کنترل منظور به( 2012) همکاران و سرقفلی است. در ادامه دمرجیان

بر  ییکار آ جدا، یعنی دو بخش را به شرکت ییکار آ، اند داده ارائه که الگویی در شرکت

 را با کار این آنها. اند کرده میتقس مدیریت، ییو توانا شرکت تیذا یها یژگیو اساس

 نقدی انیجر ،بازار شرکت سهم شرکت، اندازه شرکت خاص یژگیو 5 کنترل از استفاده

 هرکدام .اند داده ( انجامصادرات) خارجی و فروش در بورس شرکت پذیرش عمر شرکت،

 تا کنند کمک مدیریت به ندتوان میهستند،  شرکت ذاتی یها یژگیو که ریمتغ 5 این از

 .کنند محدود مدیریت ییو توانا کرده عمل عکس جهت قادر نماید اتخاذ بهتری تصمیمات

 شده، ، ارائه(2012) همکاران و دمرجیان توسط ( که9رابطه ) الگوی در ویژگی 5 این

 :اند شده کنترل

 (9رابطه )
Firm Efficiencyi,t

= a0 + a1Sizei,t + a2MarketSharei,t

+ a3FreeCashFlowIndicatori,t + a4Agei,t

+ a5ForeinCurrencyIndicatori,t + a6YearIndicatori,t + ei,t 

 

 یها ییدارااندازه شرکت و برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع  Sizeکه در آن؛ 

ا نسبت فروش شرکت به فروش سهم بازار شرکت و برابر است ب Market Shareشرکت؛ 

نقد عملیاتی را  یها انیجرکاهش( در ) شیافزا Free cash Flow Indicatorکل صنعت؛ 

نقدی عملیاتی، برابر یک و در غیر این  یها انیجرکه در صورت مثبت بودن  دهد مینشان 

یعی رابر با لگاریتم طبعمر شرکت بوده و ب Age، شود میصورت، برابر صفر در نظر گرفته 
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 tدر سال  jصادرات شرکت  Forein currency Indicatorهای عمر شرکت است، تعداد سال

صفر در نظر گرفته  صورت نیا، برابر یک در غیر اند داشتههایی که صادرات و برای شرکت

 شده است و باقی مانده الگو نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت است.

نسبت ارزش بازار به ارزش  ( وSizeشرکت )زه متغیرهای کنترلی پژوهش نیز اندا

های نمونه، از لگاریتم  سهام شرکت است که برای متغیر اندازه شرکت (MKBK) یدفتر

 .شود میهای مذکور در پایان دوره استفاده  های شرکت طبیعی مجموع دارایی

( 10) یها رابطهاول تا چهارم پژوهش، به ترتیب از  های فرضیهدر نهایت برای آزمون 

 شود می( استفاده 13الی )

 (10رابطه )
EMi,t = a0 + a1UNCi,t + a2MAi,t + a3sizei,t + a4MKBKi,t + ei,t 

 

 (11رابطه )
Reti,t = a0 + a1UNCi,t + a2MAi,t + a3sizei,t + a4MKBKi,t + ei,t 

 

 (12رابطه )
EMi,t = a0 + a1UNCi,t + a2MAi,t + a3UNC ∗ MAi,t + a4sizei,t + a5MKBKi,t

+ ei,t 

 

 (13رابطه )
Reti,t = a0 + a1UNCi,t + a2MAi,t + a3UNC ∗ MAi,t + a4sizei,t + a5MKBKi,t

+ ei,t 

  

 جامعه و نمونه آماری. 4

بهادار تهران بین  اوراقه شده در بورس های پذیرفتجامعه آماری پژوهش حاضر شرکت

با استفاده از روش حذف  گیری نمونهاست. در این پژوهش  1394الی  1390های سال

های نمونه در قلمرو زمانی این پژوهش گیرد. شرایط انتخاب شرکت میسیستماتیک صورت 

 :باشد میبه شرح زیر 

دوره تحقیق، تغییر سال مالی  طول در و بوده سال هر اسفندماه پایان مالی، سال پایان

 نداده باشند.
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دچار وقفه بیشتر از سه ماه نشده  1394تا  1390های طول سال ها درمعامالت آن 

 باشد.

های مالی آنها بصورت کامل و پیوسته، در دوره بررسی، در دسترس اطالعات صورت

 باشد.

 مالی نباشد یگر واسطهو  گذاری سرمایههای جزء شرکت

محاسبه ضریب  ساله پنجبه دلیل دوره  1389الی  1386ی از دادهای سال همچنین برخ

در قلمرو  ها تیمحدودشرکت با اعمال این  119، تعداد جهیدرنتتغییرات استفاده شد. 

 زمانی مذکور انتخاب گردید.

 آمار توصیفی. 5

 افزار نرماز  ها داده یبر روو انجام محاسبات  ها داده یبند دستهدر این پژوهش، برای 

Excel  افزار نرمآماری از  های مدلالزم جهت برآورد  های رگرسیونو همچنین برای انجام 

EViews ( یک نمای کلی از 1استفاده شده است. در نگاره )شامل تعداد، میانگین، ها داده ،

، ارائه ها فرضیهمحاسبه شده جهت آزمون  متغیرهایانحراف معیار  میانه، حداقل، حداکثر و

 است.شده 
 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1 جدول

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

EM 002339/0 001191/0 280266/0 28715/0- 096806/0 

Ret 52679/42 52875/13 4452/370 7338/71- 81179/79 

UNC1 330141/0 319324/0 205565/1 054421/0 151678/0 

UNC2 8558/525 0088/294 892/4769 0000/0 7882/608 

MA 00111/0- 0000236/0- 649103/0 5716/0- 237441/0 

SIZE 93932/13 84007/13 73931/18 16654/10 426728/1 

MKBK 169296/3 411242/2 52990/17 68223/7- 996463/2 

 پژوهش های یافتهمنبع: 

به انجام  ود قبل از هر کار نیازشهای ترکیبی برای تخمین استفاده میهنگامی که از داده

لیمر برای تشخیص نوع روش و نحوه برآورد است، اگر نتیجه آزمون بر استفاده  Fآزمون 

و اگر  شودهای تلفیقی انجام میهای تلفیقی باشد، تخمین مدل با روش دادهاز روش داده

سمن برای ها آزمونهای تابلویی باشد آنگاه از نتیجه آزمون بر استفاده از روش داده

 ثابت یا تصادفی بودن الگو استفاده خواهد شد. تشخیص اثرات
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 پژوهش های فرضیهنتایج آزمون . 6

پژوهش، ابتدا با استفاده از سه آزمون  های فرضیهآماری و آزمون  های مدلجهت برآورد 

Bartlett ،Levene و Brown-Forsythe  آماری  های مدلناهمسانی واریانس موجود در

حاکی از وجود ناهمسانی واریانس در  ها آزمونبررسی قرار گرفت که نتایج این مورد 

 های مدلپژوهش بود. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در تمامی  های مدلتمامی 

پژوهش  های مدلبرای برآورد  (EGLS) افتهی میتعمپژوهش، از روش حداقل مربعات 

 .استفاده گردید

( و 10) یها رابطهاز آزمون فرضیه اول و دوم با استفاده از  ( نتایج حاصل2در نگاره )

 محیطی ارائه شده است. یها نانیاطم(، با در نظر گرفتن هر دو معیار عدم 11)
 

 : نتایج آزمون فرضیه اول و دوم2 جدولن

 پژوهش های مدل

 10رابطه  11رابطه  

UNC2 UNC1 UNC2 UNC1 

Ret Ret EM EM متغیر وابسته 

012326

/0 

0433/

225 

00002/

0 

057941

/0- 

مقدار 

 ضریب
UNC 

متغ

یر 

 مستقل
1344/0 0000/0 0134/0 0232/0 

معناداری 

 tاماره 

5704/

197 

1591/

158 

201447

/0 

242530

/0 

مقدار 

 ضریب
MA 

متغ

یرهای 

 کنترلی

0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 

معناداری 

 tاماره 

936205

/1- 

56047/

21- 

009162

/0 

027025

/0 

مقدار 

 ضریب
SIZE 

8204/0 0047/0 0485/0 0006/0 

معناداری 

 tاماره 

956792

/0 

350928

/1 

000460

/0- 

000371

/0 

مقدار 

 ضریب
MK

BK 

0297/0 0115/0 2540/0 4590/0 

معناداری 

 tاماره 
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368598

/2 

980273

/2 

194741

/8 

163459

/9 
 مقدار

 F آماره

0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 

 سطح

 معناداری

261663

/0 

338968

/0 

596401

/0 

626401

/0 
 شده تعدیلضریب تعیین 

422914

/2 

414256

/2 

852045

/1 

913937

/1 
 واتسون -آماره دوربین 

 پژوهش های یافتهمنبع: 

( ارائه شده است 2که در نگاره ) ها مدلبرای تمام  Fبا توجه سطح معناداری آماره 

فوق معنادار بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل  ایه مدلبیان نمود تمامی  توان می

واتسون ارائه -. همچنین با توجه به میزان آماره دوربینباشد میرگرسیونی مخالف صفر 

ارائه شده، خود همبستگی نوع اول  های مدلدریافت تمامی  توان می شده در این نگاره،

مقدار ضریب تعیین  است(. در نهایت 2.5الی  1.5مقادیر آماره بین ندارد )وجود 

(، گویای این مطلب است که 10برآورد شده برای مدل رگرسیونی رابطه ) شده تعدیل

% رفتار متغیر وابسته مدیریت سود توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده 60حدود 

؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتا باالی متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته شود می

(، 11برآورد شده برای مدل رگرسیونی رابطه ) شده تعدیلو مقدار ضریب تعیین  باشد یم

% رفتار متغیر وابسته مدیریت سود توسط متغیرهای 30گویای این مطلب است که حدود 

؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتا پایین متغیرهای مستقل شود میمستقل و کنترلی توضیح داده 

 .باشد میوابسته و کنترلی با متغیر 

( 12) های رابطه( نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم و چهارم با استفاده از 3در نگاره )

 محیطی ارائه شده است. های اطمینان(، با در نظر گرفتن هر دو معیار عدم 13و )
 : نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم3جدول 

 پژوهش های مدل

 
 12رابطه  13رابطه 

UNC

2 
UNC

1 UNC2 UNC

1 

Ret Ret EM EM متغیر وابسته 

02998 7619/ 000117 06403 مقدار  UNC  متغیر
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 مستقل ضریب -0/0 0/ 107 7/0

1082/0 0031/0 4793/0 0228/0 

معناداری 

 tاماره 

02748

8/0 

87963

9/2- 

000008

24/0 

00915

7/0 

مقدار 

 ضریب
UNC*

MA 

متغیر 

 شده تعدیل

1861/0 9426/0 5485/0 5728/0 

داری معنا

 tاماره 

86525/

94 

02938/

73 

198743

/0 

23658

4/0 

مقدار 

 ضریب
MA 

متغیر

های 

 کنترلی

0009/0 0177/0 0000/0 0000/0 

معناداری 

 tاماره 

02834

7/1- 

12999

4/1- 

008552

/0 

02642

2/0 

مقدار 

 ضریب
SIZE 

7634/0 7353/0 1002/0 0008/0 

معناداری 

 tاماره 

44750

3/0 

44389

0/0 

000416

/0- 

00036

8/0- 

مقدار 

MKB ضریب

K 

3790/0 3774/0 3666/0 4656/0 

معناداری 

 tاماره 

55639

9/4 

51283

4/6 

612341

/8 

16242

6/9 
 مقدار

 F آماره
00043

8/0 

00000

7/0 0000/0 0000/0 

سطح 

 معناداری

02906

6/0 

04434

6/0 

611845

/0 

62828

0/0 
 شده تعدیلضریب تعیین 

33078

5/0 

16059

1/2 

857628

/1 

91622

6/1 
 واتسون -آماره دوربین 

 پژوهش های یافتهمنبع: 

( ارائه شده است 3که در نگاره ) ها مدلبرای تمام  Fبا توجه سطح معناداری آماره 

فوق معنادار بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل  های مدلبیان نمود تمامی  توان می

واتسون ارائه -به میزان آماره دوربین . همچنین با توجهباشد میرگرسیونی مخالف صفر 

ارائه شده، خود همبستگی نوع اول  های مدلدریافت تمامی  توان میشده در این نگاره، 

برآورد شده برای مدل رگرسیونی  شده تعدیلوجود ندارد. در نهایت مقدار ضریب تعیین 
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ریت سود توسط % رفتار متغیر وابسته مدی61(، گویای این مطلب است که حدود 12رابطه )

؛ که این امر بیانگر ارتباط نسبتا باالی شود میمتغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده 

برآورد  شده تعدیلو مقدار ضریب تعیین  باشد میمتغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته 

% رفتار متغیر 3(، گویای این مطلب است که حدود 11شده برای مدل رگرسیونی رابطه )

؛ که این امر شود میسته مدیریت سود توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده واب

 .باشد میبیانگر ارتباط بسیار پایین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته 
 

 نتایج آزمون فرضیه اول .6.1

محیطی و مدیریت سود رابطه  های اطمینانبین عدم  دارد میفرضیه اول پژوهش بیان 

( فرضیه اول پژوهش پذیرفته 2اری وجود دارد. با عنایت به نتایج ارائه شده در نگاره )معناد

محیطی محاسبه شده با استفاده از معیار ضریب  های اطمینان؛ بدین معنا که بین عدم شود می

سود هر سهم شرکت و مدیریت سود رابطه  بینی پیشتغییرات فروش و معیار تغییرپذیری 

محاسبه شده برای متغیر  tد؛ به این ترتیب که مقدار احتمال آماره معناداری وجود دار

UNC1  وUNC2  ،درصد  95که در سطح اطمینان  باشد می 0.0134و  0.0232به ترتیب

 .رابطه معنادار است

 . نتایج آزمون فرضیه دوم2.6

محیطی و بازده سهام رابطه  های اطمینانبین عدم  دارد میفرضیه اول پژوهش بیان 

(، در صورت استفاده از معیار 2ناداری وجود دارد. با عنایت به نتایج ارائه شده در نگاره )مع

محیطی، فرضیه دوم پژوهش  های اطمینانضریب تغییرات فروش به عنوان شاخصی از عدم 

محیطی محاسبه شده با استفاده از معیار  های اطمینان؛ بدین معنا که بین عدم شود میپذیرفته 

ات فروش شرکت و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که ضریب تغییر

که در سطح  باشد می UNC1 ،0.0000محاسبه شده برای متغیر  tمقدار احتمال آماره 

اما چنانچه از معیار ؛ شود میدرصد رابطه معنادار بوده و فرضیه دوم پذیرفته  95اطمینان 

محیطی  های اطمینانشرکت به عنوان شاخصی از عدم سود هر سهم  بینی پیشتغییرپذیری 

و وجود رابطه معنادار میان عدم  شود میاستفاده شود، فرضیه دوم پژوهش پذیرفته ن

ر سهم سود ه بینی پیشمحیطی محاسبه شده با استفاده از معیار تغییرپذیری  های اطمینان

محاسبه شده  tاحتمال آماره  ؛ به این ترتیب که مقدارشود مین شرکت و بازده سهام پذیرفته
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درصد رابطه معنادار نبوده و  95که در سطح اطمینان  باشد می UNC2 ،0.1344برای متغیر 

 .شود میفرضیه دوم پذیرفته ن

 

 . نتایج آزمون فرضیه سوم3.6

محیطی  های اطمینان، توانایی مدیر بر رابطه میان عدم دارد میفرضیه سوم پژوهش بیان 

( فرضیه سوم 3ثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره )و مدیریت سود تا

محیطی  های اطمینانعدم  شده تعدیلکه متغیر  صورت نیبد؛ شود میپژوهش پذیرفته ن

سود  بینی پیش)محاسبه شده با استفاده از معیار ضریب تغییرات فروش و معیار تغییرپذیری 

ایی مدیر، رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد )مقدار هر سهم شرکت( با استفاده از توان

و  0.5728به ترتیب،  UNC2*MAو  UNC1*MAمحاسبه شده برای متغیر  tاحتمال آماره 

 (نیستدرصد، ضریب معنادار  95که در سطح معناداری  باشد می 0.5485

 

 . نتایج آزمون فرضیه چهارم6.4

 های اطمینانی مدیر بر رابطه میان عدم ، توانایدارد میفرضیه چهارم پژوهش بیان 

( 3محیطی و بازده سهام شرکت تاثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره )

عدم  شده تعدیلکه متغیر  صورت بدین؛ شود میفرضیه چهارم پژوهش پذیرفته ن

ش و معیار محیطی )محاسبه شده با استفاده از معیار ضریب تغییرات فرو های اطمینان

سود هر سهم شرکت( با استفاده از توانایی مدیر، رابطه معناداری با  بینی پیشتغییرپذیری 

و  UNC1*MAمحاسبه شده برای متغیر  tبازده سهام شرکت ندارد )مقدار احتمال آماره 

UNC2*MA  ،درصد،  95که در سطح معناداری  باشد می 0.1861و  0.9428به ترتیب

 (نیستضریب معنادار 

 پژوهش ارائه شده است های فرضیه( خالصه نتایج حاصل از آزمون 4در نگاره )
 ها فرضیه: نتایج آزمون 4جدول

فر

 ضیه
 عنوان فرضیه

 های اطمینانمعیار عدم 

 محیطی
 نتیجه

او

 ل

محیطی و  های اطمینانبین عدم 

مدیریت سود رابطه معناداری وجود 

 دارد.

 شود میپذیرفته  ضریب تغییرات فروش

 بینی پیشتغییرپذیری 
EPS 

 شود میپذیرفته 
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دو

 م

محیطی و بازده  های اطمینانبین عدم 

 سهام رابطه معناداری وجود دارد

 شود میپذیرفته  ضریب تغییرات فروش

 بینی پیشتغییرپذیری 
EPS 

پذیرفته 

 شود مین

سو

 م

توانایی مدیر بر رابطه میان عدم 

ر محیطی و مدیریت سود تاثی های اطمینان

 معناداری دارد

 ضریب تغییرات فروش
پذیرفته 

 شود مین

 بینی پیشتغییرپذیری 
EPS 

پذیرفته 

 شود مین

چه

 ارم

توانایی مدیر بر رابطه میان عدم 

محیطی و بازده سهام تاثیر  های اطمینان

 معناداری دارد

 ضریب تغییرات فروش
پذیرفته 

 شود مین

 بینی پیشتغییرپذیری 
EPS 

پذیرفته 

 ودش مین

 پژوهش های یافتهمنبع: 

 گیری نتیجه. 7

تحمیل شده از طرف محیط قرار دارند. این  های اطمینانها همواره تحت تاثیر عدم شرکت

شرکت باشند و هم بر  یها تیفعالد هم دارای آثار عملکردی بر توان می ها نانیاطمعدم 

تا به نحوی واحد  اند شتالگزارشگری مالی شرکت اثر بگذارند بنابراین مدیران همواره در 

تطبیق داده و در نتیجه واحد تجاری کمتر  ها تیمحدودتجاری تحت کنترل خود را با این 

 محیطی قرار گیرد. های اطمینانتحت تاثیر این عدم 

محیطی بر مدیریت سود و بازده سهام  های اطمیناناین پژوهش به بررسی تاثیر عدم 

الی  1390در بازار بورس تهران در بازه زمانی  هدد میشرکت پرداخته است. نتایج نشان 

محیطی اقدام به مدیریت سود نموده و از این  های اطمینانمدیران در مواجهه با عدم  1394

با  ها یافته. این اند کردهراهکار به عنوان سپری برای کاهش نوسان در سود شرکت استفاده 

بازار، عدم  دهد میتایج نشان ( مطابقت دارد. همچنین ن2016) بیجبنتایج پژوهش 

محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان )ضریب تغییرات فروش( را درک نموده  های اطمینان

)این نوع عدم اطمینان دارای محتوای  دهد میواکنش نشان  ها نانیاطمو به این عدم 

د هر محیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سو های اطمینان( اما به عدم باشد میاطالعاتی 

 .دهد میسهم واکنش نشان ن

نمونه، در بازه زمانی  یها شرکتتوانایی مدیران  دهد میدر نهایت نتایج پژوهش نشان 

محیطی با مدیریت سود و بازده  های اطمینانپژوهش، تاثیری معناداری بر رابطه میان عدم 
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توانایی  هکنند تعدیلسهام ندارد. بدلیل آنکه هیچ پژوهش داخلی بطور مستقیم به نقش 

محیطی و مدیریت سود و بازده سهام نپرداخته است  های اطمینانمدیران بر رابطه میان عدم 

( مطابقت دارد در این 1393) االسالمی شیخ های یافتهبنابراین نتایج این پژوهش با بخشی از 

ی پژوهش نیز توانایی مدیران اثر معناداری بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارای

 ندارد. گذاری سرمایه

محدودیت اصلی پژوهش حاضر، کمبود مبانی نظری پیرامون مباحث مرتبط با عدم 

 باشد میمحیطی بود که دلیل آن، جدید بودن مباحث مربوطه در این حوزه  های اطمینان

در بررسی روند حرکتی  شود میپیشنهاد  گذاران سرمایهبا توجه به نتایج پژوهش، به 

محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان  های اطمینانبازده مرتبط با آن، به عدم قیمت سهام و 

 مربوط به خرید و فروش سهام دچار اشتباه نشوند. گیری تصمیمشرکت توجه نمایند تا در 

 منابع. 8

 پایداری و مدیریت توانایی رابطه (.1394) ستونیب و صالح زاده، بزرگ اصل، موسی، 

پذیرفته در بورس اوراق  یها شرکت در نقدی یها انیجرو  یتعهد اجزای تفکیک به سود

 .170-153، ص 58بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال چهارم. شماره 

تاثیر توانایی مدیر بر کیفیت  (.1393پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه و خدایاریگانه، سیما )

اق بهادار پذیرفته شده در بورس اور های شرکتگزارشگری مالی در طول چرخه عمر 

 .118-99. ص 3شماره ، 6سال  ،حسابداری مالی های پژوهشتهران. مجله 

های  تأثیر عدم اطمینان (.1390) هادی، شیخی و محمد، رضوان؛ محمودی، حجازی

مجله . شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته محیطی بر اجزای سود شرکت

 .48-27 ، ص2، شماره 1 سالربی حسابداریف، تج های پژوهش

معیارهای سنجش عدم  بندی دسته"(؛1389سهام خدم، مازیار؛ ) رضوانی، حمیدرضا، و

 المللی بین. تهران. پنجمین کنفرانس "محیطی و ارائه یک چارچوب مفهومی های اطمینان

 مدیریت استراتژیک

 )ترجمع علی پارساییان(. تهران.تئوری و طراحی ساختار.(. 1383. )ال دفت ،ریچارد

 .های فرهنگ پژوهشنتشارات دفتر ا



1400، زمستان3، شماره 1فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

 

167 

 

بررسی میزان استفاده مدیران  (.1388سینایی، حسنعلی، و هاشمی قندعلی، عیسی )

-76، ص 15. فصلنامه حسابداری مالی، شماره گذاری سرمایهاز نظریه اختیارات  ها شرکت

92. 

زارشگری تاثیر توانایی مدیران بر رابطه میان کیفیت گ (.1393االسالمی، فرامرز. ) شیخ

 نامه انیپاپذیرفته شده در بورس تهران.  های شرکتدر  گذاری سرمایهمالی و کارایی 

 کارشناسی ارشد. دانشگاه قم.

بررسی عوامل  (.1389) ؛ احمدی، امیر، محقر، فاطمه و معصوم زاده، نسیمعلی، محقر

زنجیره  بر تسهیم اطالعات و کیفیت تسهیم اطالعات در یسازمان بروندرون و  اثرگذار

 .مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات المللی بینششمین کنفرانس  تهران، .تامین

مدیریت سود  های انگیزهبررسی  (.1388مدرس، احمد؛ قفقازی، زهرا و شاکری، امیر )

نفتی، شیمیایی و فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه  های شرکتدر 

 .78-59، ص 4ه حسابداری مالی، شمار

 .ناپایدار های محیطاستراتژی منعطف راز موفقیت در  (.1388نادری، سهم الدین )
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