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 چکیده

تعاملی و متقابل مدیریت سود و سود تقسیمی بر یکدیگر است. این تحقیق به دنبال بررسی اثر 

 روش این تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود.

همچنین به لحاظ گردآوری داده ها واطالعات نیز تحقیقی کتابخانه ای است. جامعه آماری این 

دار تهران است و روش نمونه گیری نیز غربالگری تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بها

است. فرضیه ها به روش تحلیل رگرسیونی  1399تا  1395است. دوره زمانی تحقیق بین سالهای 

مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیلی نشان می  8سیله نرم افزار ایویوز نسخه به و

سود تقسیمی دارد. در عین حال سود تقسیمی نیز دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر 

 تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارد.

 وراق بهادار تهرانمدیریت سود، سود تقسیمی بورس ا کلمه های کلیدی:
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 مقدمه -1

های پژوهش در جذاب و برانگیز بحث موضوعات از یکی سود مدیریت امروزه

 مهم فاکتورهای از یکی عنوان به گذارانسرمایه که دلیل این به رود.می شمار به حسابداری

 خاص اهمیت رفتاری، از جنبه ها پژوهش این دارند، خاصی توجه سود رقم به گیریتصمیم

آن  کیفیت از حکایت سود، پایدار و کم نوسان که است داده نشان هادارد. پژوهش را دوخ

 هاییشرکت سهام در بیشتر خاطر اطمینان با گذارانسرمایه ترتیب، این دارد. به

 (.1392است )سرلک واکبری،  ترباثبات سود آنها روند که کنندمی گذاریسرمایه

 سود مدیریت جهت مدیران برای را اختیاراتی دارمو برخی در فعلی حسابداری سیستم

 به دستیابی برای سود گزارشگری در اختیارات این از توانندمی مدیران. است شده قائل

 در خود اختیارات از مدیران کهزمانی تا داشت توجه باید .کنند استفاده خود اهداف

 مدیریت نوع دو هر کنند،می استفاده حسابداری یشده پذیرفته استانداردهای یمحدوده

 صورت به خود مالی گزارشگری ینحوه مورد در اختیاراتی مدیران .نیست غیرقانونی سود

 سود حسابداری مدیریت و سود واقعی مدیریت بنابراین دارند، جسورانه یا کارانهمحافظه

 (.2018، ماتسورا)هستند ،سود مدیریت برای سودمندی ابزارهای

وجـود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود  ی برای مدیریت سـوددالیل احتمالی زیاد

سهامداران احساس اطمینـان بیشـتری خواهنـد کـرد، مدیریت سود باثباتی گزارش کند، 

تاثیر مطلوبی بـر ارزش سـهام و هزینـة سرمایه دارد یا سهامداران اطالعات بیشتری از 

بنابراین، با توجه بـه اهمیت  .(2017، )لی و همکاران دست خواهند آورد اعـالم سود به

ارد مـدیران همـواره در تالشـند کـه در سود و محتوای اطالعاتی باالیی که سـود د

 راسـتای اهـداف خاصی که دنبال میکنند، مبلغ سود گـزارش شـده را دستکاری نمایند

 (. 1391)خدادادی و جان جانی، 

انتظار داشت که بسته به رویکرد این  در نتیجه دستکاری یا مدیریت سود می توان

سیاست های کالن آن نیز دیده شود. یکی از ده، تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکت و پدی

این حوزه هایی که می تواند در ارتباط با مدیریت سود باشد، سود تقسیمی است. ادبیات 

شد، می تواند تاثیر موجود نشان میدهد که مدیریت سود چنانچه در راستای منافع مدیران با

ن رغبت بیشتری برای تقسیم معناداری بر تقسیم سود بگذارد. در این وضعیت احتماال مدیرا

سود خواهند داشت تا نشان دهند که شرکت از لحاظ سودآوری در وضعین مطلوبی قرار 
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دارد. اگرچه به طور دقیق نمی توان اذعان کرد که الزاماً مدیری سود منجر به تقسیم سود 

 (.2021باالتر خواهد شد )بکمن و همکاران، 

ابل نیز برای این دو پدیده متصور بود. بدین معنا ای متقتوان رابطهدر سوی مقابل، می 

که احتماال شرکتهایی با تقسیم سود باالتر به دلیل افزایش سطح انتظار سهامداران نسبت به 

ا عملکرد مناسب ارزش آتی کیفیت سودآوری، مدیران را وادار خواهند ساخت که یا ب

توانایی در ایجاد سود پایدار،  شرکت را افزایش داده و سودآوری کنند و یا در صورت عدم

 (.2021)ویگاند و همکاران،  احتماال به سمت مدیریت سود گرایش پیدا خواهند کرد 

 بر اساس آنچه بیان شد و با مرور ادبیات تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود

داخلی و سود تقسیمی در یک رابطه دو سویه با یکدیگر قرار دارند اما هرگز در تحقیقات 

به این مسئله پرداخته نشده است و به طور تجربی مشخص نیست که این مسئله در بورس 

ئله سود تقسیمی شرکتها، ساوراق بهادار تهران به چه شکل خواهد بود. خصوصاً آنکه در م

نیز می تواند ی نظیر وضعیت اقتصادی شرکتها و اقتصاد کالن شاخص های مختلف دیگر

اوصاف مسئله اصلی ان تحقیق آن است که مدیریت سود و سود تقسیمی موثر باشد. با این 

 چه تاثیری بر یکدیگر دارند؟

 تحقیق یمبانی نظر -2

 سودآوری

های بنیادی و های مورد استفاده در تجزیه و تحلیلترین روشیکی از رایج

متغیرهای ها، روش مبتنی بر سود حسابداری است. بنابراین گذاری شرکتارزش

(، بر 2000گران مالی قرار دارند. پنمن )حسابداری، به ویژه سود، در کانون توجه تحلیل

پردازند، بایت خرید سود گذاران برای خرید سهام میاین عقیده است که بهایی که سرمایه

کنند، بلکه آنها برای ن فقط به سود دوره جاری توجه نمیشرکت است. البته، سهامدارا

رزش سهام، به سودهای آتی، پایداری سود و بازدهی آن نیز توجه دارند. تعیین ا

کنند. بینی میگذاری سهام، سود شرکت و بازدهی آن را پیشگران نیز برای ارزشتحلیل

بینی کند و چنانچه در پیشکز میمعموالً، بازار بر سود شرکت به عنوان یک معیار کلی تمر

دهد. به دلیل صله بازار نسبت به آن واکنش نشان میسود خطائی رخ داده باشد، بالفا
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های حسابداری رسماً بر سود تمرکز گذاری مبتنی بر دادههای ارزشاهمیت سود، مدل

 (.1392اند )دارابی و همکاران، کرده

 سودمفهوم 

ا پیدایش علم اقتصاد و در گرایی در ذات او بوده است.ب درابتدای پیدایش انسان منفعت

آن حسابداری مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرده است.به طوری که کنار 

حسابداری دو طرفه با نظریه ی مالکیت شروع شد؛ بعدها نظریه تئوری تفکیک شخصیت 

بان آن بوده و مطرح گردید.در این تئوری، شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاح

و بستانکاران بوده است؛ و به دنبال  هدف مؤسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران

آن تئوری های مؤسسه، حقوق باقی مانده و وجوه مطرح شدند؛ که هر کدام تقسیم 

جدیدتری از اطالعات حسابداری به خصوص سود را ارائه می دهند. در تئوری وجوه، 

مفهومی ندارد، در تئوری مؤسسه واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی سود حسابداری معنی و 

به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست 

بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می گویند سود تنها انگیزه ی تاسیس 

، اجتماعی و اقتصادی هم مؤسسات نیست بلکه معتقدند که مؤسسات با اهداف رفاهی

نظریه ی اقتصاد دانان این نظریه وجود دارد که اکثر ممکن است ایجاد شوند البته در کنار 

 .(1389واحدهای تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند )قربانی، 

 مدیریت سود

ی عمومی مدیریت در (، مدیریت سود به مداخله2001از دیدگاه وایلد و همکاران)

گردد. با باشد، اطالق میمیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت فرآیند تعی

یابد که افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در مورد شرکت نیز افزایش می

پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه تضاد منافع، تنها منافع سهامداران 

دان، جامعه و غیره ی ذینفعان؛ شامل اعتبار دهندگان، کارمنافع کلیهمطرح نیست، بلکه من

( معتقدند، از آنجایی که تصمیمات مدیران به طور مستقیم 1992مطرح است. هیل و جونز)

ی ی همهگذارد، بنابراین باید به مدیر به عنوان نمایندههای دینفع اثر میی گروهروی همه

 ی یک گروه خاص.مایندهذینفعان نگریسته شود نه فقط ن

 یریت سود را به قرار ذیل می توان برشمرد:مهمترین عوامل موثر بر مد
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 اندازه شرکت

 قرا استفاده مورد بازار در اطالعات بودن دسترس در برای شاخصی اغلب شرکت اندازه

 شرکت برای اطالعات از تر دسترسی در بزرگ اغلب های شرکت برای اطالعات .گیرد می

های  شرکت با مقایسه در بزرگ شرکتهای درباره هم گران تحلیل و باشد می چککو های

 خالص سود های اعالمیه اطالعاتی محتوای نیز و دهند می انجام بیشتری تحقیقات کوچک

ی شرکت بزرگتر ( معتقد است هر چه اندازه1987موزز ) .است بیشتر بزرگتر شرکتهای

داشت. زیرا، با ری برای مدیریت سود خواهند یشتی بباشد، مدیران این شرکت ها انگیزه

تر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخ گویی مدیران در مقابل ذی نفعان بیشتر، افزایش بزرگ

 می یابد.

 ساختار مالکیت 

( معتقد است مدیران شرکت هایی که مالکان متعدد دارند و از سهامداران 1992بلک ) 

ی پردازش دارند. زیرا، هزینهرای مدیریت سود تری بی بیشعمده برخوردار نیستند، انگیزه

اطالعات برای سهامداران جزء توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه، آنان مجبورند به اطالعات 

 ها اتکا کنند.سود و زیان گزارش شده توسط مدیریت شرکت

 تغییر در عملکرد شرکت 

میزان مانند تغییر در  توان با استفاده از شاخص های متعددیعملکرد شرکت را می

ی دارایی ها ی حقوق صاحبان سهام و نسبت بازدهفروش، تولید، جریان نقدی، نسبت بازده

( به این نتیجه 2001( و اسکینر و اسلوان )2001اندازه گیری کرد. آباربانل و لیهاوی )

ا رسیدند که تفاوت بین سود واقعی و شاخص از قبل تعیین شده )سود پیش بینی شده( ب

یابد. آنان به این نتیجه رسیدند که میزان عملکرد بر شرکت، افزایش میافزایش عملکرد 

 مدیریت سود موثر است.

 اندازه حسابرس

 عنوان به حسابرسی موسسات اندازه توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهای اکثر در

 بدان این .شود می گرفته نظر در کیفیت حسابرسی برای ها شاخص ترین مناسب از یکی

حسابرسی  موسسات که است آن مالی های صورت کنندگان استفاده عموم تصور که معناست
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 وی گرفته صورت حسابرسی کیفیت اعتبار، این و بوده بیشتری شهرت و اعتبار دارای بزرگ

  .نماید می تضمین را

 کیفیت به مالی صورتهای کنندگان استفاده که نموده اظهار اینگونه (،1981آنجلو ) دی

 ذهنی بطور را شده ارائه های گزارش قابلیت اتکای و داده اهمیت حسابرسی های گزارش

اتکا  قابلیت از را خود برآرودهای گذاران، سرمایه تصمیمات در همچنین .کنند می برآورد

 .دهند می تاثیر مالی صورتهای

 ی شرکت پیش بینی رشد سود های آینده

هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی شود شرکت غالباً پیش بینی می

( به این 1992برخوردار هستند، در آینده نیز به این روند ادامه دهند. بارث و دیگران )

نتیجه رسیدند سهام شرکت هایی که از رشد مداوم سود  طی چند سالی متوالی برخوردار 

ی نیستند، ارزش گذاری هستند، به مبلغی بیش از سهام شرکت هایی که دارای چنین رشد

شود، ارزش سهام شرکت های مزبور به شدت می شوند. هنگامی که این رشد متوقف می

کند. در این ی زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد میکند. این موضوع انگیزهسقوط می

 حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و ارزش سهام اینگونه شرکت هاست.

 قیقتحپیشینه 

(، در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود تقسیمی شرکتها و 2022هوآنگ و همکاران )

تحلیل وضعیت سود دهی شرکت پرداختند. این مطالعه بر روی شرکتهای چینی در خالل 

 ینیب شیپ لگرانیکه تحلصورت گرفته است. نتایج نشان داد که  2018تا  2007سالهای 

کنند. مطالعه  یم یریسوگ یا نانهیام به طرز خوش بسود خود را پس از سود سه یها

که شرکت  یزمان لگریتحل نانهیسود سهام بر تعصب خوش ب ریدهد که تأث ینشان م شتریب

کوچک  یشرکت کارگزار کیدر  لگریکه تحل یزمان ایاست  یکمتر ینهاد مالکیت یدارا

 است، مهم تر است..

رسی تاثیر مدیریت سود بر سود تقسیمی (، در تحقیقی به بر2021ویگاند و همکاران )

شرکت آمریکایی صورت گرفت نشان  200پرداختند. این تحقیق که بروی بیش از شرکت 

که هدف  رمنتظره،یغ یسود نسبت به درآمدها تیریاستاندارد مد یارهایکه معداده است 

به ه ک ییهاعملکرد دارند. شرکت یرهایبا مس یتریسود است، رابطه قو تیریمد یفرض

 دهند،یم شیاحتماالً سود سهام خود را افزا کنند،یم تیریرا مد یشتریسود ب رسدینظر م
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 یهاهیدر ارزش شرکت را در مورد اعالم راتییتغ سود، تیریاستاندارد مد یارهایاما مع

سود بدون در  تیریاستاندارد مد یارهایمع یری. بکارگدهندینم حیسود سهام توض رییتغ

 شیافزا یبرا رانیتواند منجر به اشتباه در تالش مد یعملکرد م یرهاینظر گرفتن مس

 سود شود. تیریمد یارزش شرکت برا

(، در پژوهشی با عنوان »آشفتگی مالی، کنترل داخلی و  مدیریت 2021لی و همکاران )

 تیریبه مد لیتما یمالی دارای آشفتگی شرکت هاسود: شواهدی از چین« دریافتند که 

 تیریبا مهار مد یدارند. کنترل داخل یکمتر یسود واقع تیریو مد شتریب یسود تعهد

 یم ریسود تأث تیریو مد یمال یشانیپر نیرابطه ب لیعد، بر تیسود واقع تیریو مد یتعهد

 یدر شرکت ها یسود و کنترل داخل تیریدر مورد مد یشتریب نشیمطالعه ب نیگذارد. ا

 دهد. یم ر حال ظهور، ارائهاز منظر اقتصاد د ژهی، به ویمضطرب مال

(، در تحقیقی با عنوان مدیریت سود اقالم تعهدی در پاسخ به 2020فرود و همکاران )

قابل  شیافزابر عملکرد شرکتها به  2014قیمت نفت«، با بررسی تاثیر بحران نفت در سال 

 سه ماهه سوم و دربر این اساس، . دست یافت نفت متیسود پس از افت ق تیریتوجه مد

در  یعاد ریغ یکردند و اقالم تعهد میها درآمد خود را تنظ شرکت، 2014چهارم سال 

 رفتاراقتصاد کالن بر یشوک ها ریمطالعه درک تأث نیا سهم. شد ییکاهش درآمد شناسا

 .دهد یو گسترش م لیسود را تکم تیریمد

یمی ( در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت سود بر سود تقس 1400یعقوبی و موسوی )

مورد بررسی قرار  سیاست تقسیم سود و کیفیت سود پژوهش ارتباط میاناین در پرداختند. 

و  ت داردآن شرک سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در کیفیت سود . می گیرد

سود تقسیمی درآمدهای شرکت است که بین سهامداران توزیع می شود . سود خالص 

تخصیص می یابد و یا به صورت سودانباشته  سودتقسیمی شرکت ها به سهامداران از طریق

یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچ گونه  کیفیت سود .در شرکت نگهداری می شود

در خصوص تعریف آن وجود ندارد و در سال های اخیر و پس از بحران های  ظریاتفاق ن

مالی متعدد که باعث شده بسیاری از شرکت ها از لحاظ مالی متضرر گردند، اهمیت یابد. 

پرداخته شده است .  سود سیاست تقسیم بر کیفیت سود در تحقیق حاضر به شناسایی تاثیر

شرکت ها  سیاست تقسیم سود و کیفیت سود نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات

 .رابطه معناداری وجود دارد بورس اوراق بهادار تهران در

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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(، نیز تحقیقی به منطور بررسی تاثیر مدیریت سود اقالم 1400محفوظی و همکاران )

هرم همچنین در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی ادی بر سیاست تقسیم سود پرداختند. تعه

مالی در ارتباط میان اقالم تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. 

روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. در این تحقیق برای 

( استفاده شد. همچنین از 1995مدل دیچو و همکاران ) سنجش اقالم تعهدی اختیاری از 

تقسیم شده بر سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات برای  نسبت میزان سود )زیان(

شرکت پذیرفته شده در  101سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شد. در این تحقیق تعداد 

مونه آماری و به روش به عنوان ن 1397الی  1390بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 

های اده از برازش مدلهای تحقیق با استفحذف سیستماتیک انتخاب شدند. فرضیه

مورد تحلیل قرار  2010و اکسل  10رگرسیون خطی و با استفاده از نرمافزارهای ایویوز 

گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقالم تعهدی اختیاری به طور مثبت و معنادار بر سیاست 

تعهدی  کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقالمسود تاثیرگذار است؛ اما نقش تعدیلتقسیم 

 .اختیاری و سیاست تقسیم سود به طور معنادار مشاهده نشد

بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر  (درتحقیقی با عنوان »1398دزفولی و همکاران )

« به این نتیجه دست یافته است عیمدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واق

تولید ناخالص ملی،نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ معیارهای عدم اطمینان اقتصادی)رشد که 

بهره( تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی دارد. عالوه بر این، 

ناخالص ملی،  دهد که معیارهای عدم اطمینان اقتصادی)رشد تولیدنتایج پژوهش نشان می

مدیریت سود واقعی)هزینه  نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره( تأثیر مثبت و معناداری بر

 .های نقدی عملیاتی غیرعادی( دارداختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان

(، تحقیقی با عنوان» بررسی نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر رابطه 1398رحیمی )

اوراق های پذیرفته شده در بورس شخاص وابسته و مدیریت سود در شرکتبین معامله با ا

نشان  تحقیق ویتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل های بهادار تهران«، انجام داده است. ن

معامالت اشخاص وابسته بر مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. می دهدکه 

معناداری بر رابطه بین معامله با اشخاص  همچنین، کیفیت حسابرسی اثر تعدیلگر منفی و

 د دارد.وابسته و مدیریت سو
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 فرضیه تحقیق-3

 سود تقسیمی بر مدیریت سود تاثیر معناداری دارد. ی اول:فرضیه

 تاثیر معناداری دارد.مدیریت سود بر سود تقسیمی ی دوم: فرضیه

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی: ✓

 تقسیمی در شرکتهای فعال در بورس اوراقبررسی تاثیر تعاملی مدیریت سود و سود 

 بهادار تهران

 اهداف فرعی: ✓

 بررسی تاثیر سود تقسیمی  بر مدیریت سود  -1

 بررسی تاثیر مدیریت سود  بر سود تقسیمی  -2

 روش تحقیق -4

باشد. در تحقیق همبستگی، هدف تحقیق حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی می

ی بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر ااصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه

که تحقیق همبستگی این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است؟ باید توجه داشت 

پردازد، بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف لی نمیهرگز به تبیین یک رابطه علت و معلو

ا خیر. وجود یک رابطه کند صرف نظر از اینکه این رابطه، رابطه علت و معلولی است یمی

 سازد.پذیر میبینی را امکانقوی، پیش

شود که عددی میزان رابطه بین دو متغیر معموالً از طریق یک ضریب همبستگی بیان می

و متغیر که به هم وابسته نیستند، ضریبی نزدیک صفر و دو متغیر که + است. د1و  -1بین 

توانند به صورت دارند. از طرفی دو متغیر می 1اند، ضریبی نزدیک قویاً به هم وابسته

معکوس نیز به هم وابسته باشند. در چنین حالتی ضریب رگرسیون، عددی منفی خواهد 

 باشد.می  -1بود که در صورت وجود رابطه قوی معکوس، ضریب مربوطه نزدیک 

 باشد. تحقیقاتی میهمچنین، تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربرد

ها، اصول و فنونی را که در تحقیقات ها، قانونمندیکاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه

گیرند. این نوع شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میبنیادی تدوین می

دهند. ها را کمتر مورد توجه قرار میتحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تاکید دارند و علت
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شتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش این تاکید بی

 (.1388شود )سرمد و همکاران، هدایت می

 و نمونه آماریجامعه 

فعال در بورس اوراق بهادار تهران  شرکتهای کلیه از عبارت است پژوهش جامعه آماری

حاضر روش حذف سیستماتیک می باشد که با هش باشد. روش نمونه گیری در پژو می

توجه به محدودیت های زیر تعدادی از شرکت ها از کل جامعه مورد بررسی حذف می 

گردند و نمونه آماری بدست می آید. برای جامعه مورد پژوهش محدودیتهای زیر را جهت 

 تعیین نمونه آماری، اعمال می گردد:

 تا کنون 1392 شرکت های حذف شده از ابتدای سال -1

مالی، هلدینگ، بانک و گریگذاری، واسطهسرمایهشرکت هایی که جزء صنایع  -2

 لیزینگ می باشد.

 شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند -3

 شرکت هایی که دارای وقفه معامالتی بیشتر از سه ماه باشند. -4

 دباشنمی  29/12شرکت هایی که تاریخ سال مالی آنها منتهی به  -5

 با توجه به دوره مورد تحقیق تعداد نمونه بصورت زیر می باشد:
 تعداد شرح 

 499 1387تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا ابتدای سال 

  کسر می شود: 

 111 و یا فاقد اطالعات در دسترس تا کنون 1392تعداد شرکت های حذف شده از ابتدای سال 

 66 مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ می باشد.گریگذاری، واسطهسرمایهصنایع  تعداد شرکت هایی که جزء

 41 تعداد شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند

 83 تعداد شرکت هایی که دارای وقفه معامالتی بیشتر از سه ماه باشند.

 89 نمی باشد 29/12تعداد شرکت هایی که تاریخ سال مالی آنها منتهی به 

 109 نمونه آماریاد تعد

شرکت می  109لذا با توجه به محدودیتهای فوق تعداد نمونه های شرکت برابر با 

 باشد.
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 ها و ابزار گردآوری اطالعاتروش

بخش انجام گرفته  دودر این تحقیق جمع آوری و بررسی اطالعات مورد نیاز، در 

نجام شده است، با است. بخش اول که شامل مبانی نظری موضوع و سوابق تحقیقات ا

مرتبط با موضوع، های دانشگاهیای، استفاده از کتابمطالعه کتابخانه استفاده از روش

ها و جستجوی اطالعات نامهعلمی، پایانهایمقاالت ارایه شده در مجموعه مقاالت همایش

اول در بخش می باشد. مه منابع الکترونیکی در اینترنت،  شبکه های اطالعاتی و... و ترج

بخش دوم شامل شده است. برداری و پرینت کامپیوتری استفاده هش از ابزارهای فیشپژو

در  آوری آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای مورد مطالعه درجامعه آماری می باشد.جمع

آوری اطالعات مورد نیاز، از گزارشهای مالی منتشر شده از بخش دوم پژوهش برای جمع

 یمال هایصورتهای زمانی سازمان بورس اوراق بهادار ایران،  مجموعه اطالعات سری

 اسناد و نینو آوردره افزارنرم و بهادار اوراق بورس تیسا در مندرج شده یحسابرس

 شده است. استخراج تهران بهادار اوراق و بورس سازمان کتابخانه در موجود

 

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها-5

خست نیاز به در اختیار داشتن یک مدل ن متغیرها در وهله نبرای بررسی روابط بی

مفهومی و کمی مناسب است. برای این منظور و در این تحقیق با استفاده از پژوهش 

 است:(، از مدل زیر استفاده شده 2021ویگاند و همکاران )

 
 (2021: مدل مفهومی پژوهش) ویگاند و همکاران ، 1-3 شکل



 ...هایشرکت در تقسیمی سود و سود مدیریت تعاملی اثر بررسی     

295 

 

 زیر هستند: ی کمی تحقیق به قراردر همین راستا مدلها

 )بررسی تاثیر متغیر مستقل بر وابسته اول(: 1مدل
EM  i,t =α  +β1 Div I,t +β2 SIZE I,t +β3 OCF I,t +β4 AUDITSIZE I,t +β5 LEV I,t +β6 

MTB I,t +εI,t 

 )بررسی تاثیر متغیر مستقل بر وابسته در وضعیت عکس(: 2مدل 
Div,t =α  +β1 EM I,t +β2 SIZE I,t +β3 OCF I,t +β4 AUDITSIZE  I,t +β5 LEV I,t +β6 MTB 

I,t +ε I,t 

 تعریف مفهومی متغیرها

( مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود 1999دی جورج ) مدیریت سود:

حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های توسط مدیریت، جهت 

برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی  خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا

از مدیریت سود، مدیریت سود  سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور

یق مدل تعدیل شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طر

 ( محاسبه شده است.1995) جونز

بخشی از سود ممکن است مبادرت به توزیع شرکتها در پایان سال مالی  سود تقسیمی: 

به دست آمده ناشی از فعالیت های تجاری سال یا سالهای مالی قبل را نمایند. این سیاست 

اعتماد سهامداران تلقی شود. )ویگاند می تواند در راستای افزایش شفافیت شرکت و جلب 

 (.2021و همکاران، 

 تعریف عملیاتی متغیرها

(، نحوه محاسبه متغیرها به قرار زیر خواهد 2021گاند و همکاران )با توجه به تحقیق وی

 بود:

این متغیر یک شاخص موهومی خواهد بود که چنانچه شرکت  (: DIVتقسیم سود )

تقسیم سود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر اختیار می کند.  الزم به ذکر 

 در مدل دوم نقش مستقل ایفا می کند.است که این متغیر در مدل اول نقش وابسته و 

( 2000ده مدل تعدیل شده جونز )این متغیر بااستفاده از باقیمان (: EMمدیریت سود )

محاسبه می شود که یک مدل استاندارد است. الزم به ذکر است که این متغیر در مدل اول 

 نقش مستقل و در مدل دوم نقش وابسته ایفا می کند.
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 :متغیرهای کنترلی

دازه شرکت )لگاریتم دارایی ها( / جریان نقد عملیاتی )بی مقیاس توسط تقسیم بر نا

دارایی کل( / اندازه حسابرس )موسسات حسابرسی برابر با یک و سایر موسسات برابر با 

 .صفر می شوند( / اهرم مالی )بدهی تقسیم بر دارایی( / ارزش بازار به دفتر سهام

 تجزیه و تحلیل آماری : -6

 توصیفی ارآم

 اند.بدین ترتیب آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر مشخص شده 

 های پژوهش: شاخص های توصیفی  متغیر1-4جدول شماره 

 شاخص آماری 

 متغیر
 نماد

 میانه میانگین حداقل حداکثر 
انحراف 

 معیار

 EM 72/0 08/0 44/0 40/0 38/0 مدیریت سود

 DIV 1 0 45/0 0 33/0 تقسیم سود

 Size 26/6 11/8 45/4 43/4 69/0 اندازه شرکت

 OCF 69/0 33/0- 21/0 14/0 36/0 عملیاتیجریان نقد 

 AUDITSIZE 1 0 52/0 1 29/0 اندازه حسابرس

 LEV 79/0 09/0 32/0 28/0 11/0 اهرم مالی

ارزش بازار به دفتری 

 سهام
MTB 42/4 02/0 78/0 61/0 55/0 

 

 آماراستنباطی

 یرهای تحقیقنایی متغآزمون ما

ر تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود د

، خی دو و ... بنا شده است، t  ،F ماری که اساس آن ها بر پایهآنداشته باشد، آزمون های 

مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرها مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام 

رای اطمینان از این وضعیت در این تحقیق از آزمون لوین، لین، ب .سیون کاذب بروز کندرگر

چو استفاده شده است. بر اساس آنچه جدول نتایج نشان می دهد کلیه متغیرها در سطح 

 درصد مانا هستند. 95اطمینان 
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 های پژوهشمتغیر آزمون مانایی: 2-4جدول شماره 

 آزمون: لوین، لین، چو 

 سطح معناداری آماره آزمون آزمونآماره  نماد غیرتم

 EM 86/13- 000/0 مدیریت سود

 DIV 08/63- 000/0 تقسیم سود

 Size 00/5- 000/0 اندازه شرکت

 OCF 96/18- 000/0 جریان نقد عملیاتی

 AUDITSIZE 11/89- 000/0 اندازه حسابرس

 LEV 22/639- 000/0 اهرم مالی

 MTB 92/59- 000/0 سهام ارزش بازار به دفتری

 همخطی متغیرها

افتد که دو یا بیش از دو متغیر همخطی چندگانه زمانی اتفاق می اقتصادسنجی در

چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی  تحلیل رگرسیون یک در( مستقل) توضیح دهنده

بین متغیرهای  ارتباط خطی باالیی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک

مستقل است. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نوع همخطی متفاوت 

 .خواهد بود

ست؛ آنچه که مهم است شدت ا جودمو رگرسیون هایمدلهمخطی کمابیش در همه 

های فرض متغیرهای مستقل است. وجود »همخطی کامل« موجب نقضهمخطی بین 

در این تحقیق برای بررسی این موضوع از آزمون وایف  .شودمی کالسیک مدل رگرسیون

کوچکتر  5عدد  استفاده شده است و با توجه به اینکه آماره این ازمون در کلیه موارد از

 ی است.است، وجود همخطی شدید منتف

 های پژوهشمتغیر آزمون همخطی: 3-4جدول شماره 

 آزمون: وایف 

 آماره آزمون نماد متغیر

 EM 04/1 مدیریت سود

 DIV 80/2 تقسیم سود

 Size 93/2 اندازه شرکت

 OCF 72/1 جریان نقد عملیاتی

 AUDITSIZE 00/1 اندازه حسابرس

 LEV 75/1 رم مالیاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 MTB 02/1 دفتری سهامارزش بازار به 

 

 آزمونهای رگرسیون خطی فرضیه اول

برای بررسی رابطه میان متغیرها در قالب مدل یک مدل ترکیبی، پیش از انجام رگرسیون 

الزم است تا مفروضات آن بررسی شوند و در صورت برقراری شرایط مناسب نسبت به 

 ادامه به این آزمونها پرداخته شده است.می توان اقدام نمود. در  استفاده از آن رگرسیون

 خود همبستگی پیاپی

 خود وجود بررسی برای که میباشد آزمون آماره یکواتسن -در آمار، آماره دوربین

بین بافیمانده ها در تحلیل رگرسیون استفاده می گردد. مقدار این آماره همواره  همبستگی

 :است زیر صورت به آن پذیرش مورد های آستانه که دمیگیر قرار 4 تا 0بین 

 در مطلوب حالت که میباشد همبستگی خود برای این آماره نشانگر عدم وجود 2مقدار 

دامنه مطلوب این   .باشد می رگرسیون تحلیل در ها باقیمانده به مربوط اصلی فرضیات

 از بیشتر یا 1 از کمتر اگر مونآز آماره مقدار است ذکر به الزم است.  5/2تا  5/1آماره بین 

بر  انده می باشد.باقیم بین منفی یا مثبت همبستگی خود وجود برای هشدار زنگ باشد 3

 اساس نتایج، وجود خودهمبستگی پیاپی در رگرسیون مدل اول منتفی است.
 آزمون خودهمبستگی پیاپی: 4-4جدول شماره 

 آماره شاخص نماد شاخص

 Dorbin-watson 88/1 دوربین واتسون

 ناهمسانی واریانس

واریانس  موضوع شودآن برخورد می اب اقتصاد سنجی یکی از موضوعات مهمّی که در

ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر  واریانس. است ناهمسانی

که با استفاده از  رگرسیون نابرابر هستند. در واقع در تخمین واریانسهای جمالت خطا دارای

که تمامی جمالت خطا  شودشود ابتدا فرض میروش حداقل مربعات معمولی انجام می

با استفاده از یک سری ه شد، برابر هستند و بعد از ان که مدل تحمین زد واریانسهای دارای

آیا واقعاً در مدل واریانس  پرداخته می شود کهها به بررسی این فرض ها و تکنیکروش

بر طبق نتایج  چ استفاده می شود.برای این منظور از آزمون ال. ام. آر همسانی وجود ندارد؟

 تایید فرض صفر، وجود مشکل ناهمسانی واریانس منتفی است.با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 آزمون ناهمسانی واریانس: 5-4جدول شماره 

 سطح معناداری آماره آزمون آماره آزمون نماد آزمون

 L.M.Arch 46/1 2264/0 ال. ام. ارچ

 کفایت کلی مدل

شود. اساس استفاده می  Fسرانجام اینکه به منظور بررسی کفایت کلی مدل، از آزمون 

این آزمون بر نگرش کلی به فرآیند تحلیل بوده و نیکویی کلی برازش را مورد بررسی قرار 

دهد. با توجه به نتایج مندرج در جدول، به دلیلی رد فرض صفر آزمون، می توان به می

 قطعیت از نیکویی برازش و کفایت کلی آن اطمینان حاصل کرد.

 مدلن کفایت کلی آزمو: 6-4جدول شماره 

 سطح معناداری آماره آزمون آماره آزمون نماد آزمون

 F 76/7 000/0 فیشر

با توجه به تامین تمامی شرایط الزم می توان از برازش صورت گرفته جهت تفسیر 

فرضیه استفاده کرد. الزم به ذکر است به جهت ترکیبی بودن داده ها، ضرورت دارد تا 

ین منظور دو آزمون لیمر و هاسمن تعریف شده مشخص گردد که برای اروش برآورد نیز 

 اند.

 آزمون لیمر

تعیین نمودن قیود وارد شده بر مدل  مدلهای ترکیبیاولین گام در تخمین های 

اقتصادسنجی است. به عبارت دیگر ابتدا باید مشخص کنیم که رابطه رگرسیونی در نمونه 

ست یا اینکه فرضیه عرض مورد بررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن ا

 می هپذیرفت های تلفیقی( از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع )مدل داده

بر اساس نتیجه به دست آمده با  .مورد استفاده قرار می گیرد لیمر آزمون منظور بدین. شود

أ در عرض از مبدرد فرض صفر، می توان بیان داشت که داده ها ازنوع داده های تابلویی )

 ( می باشد.تمام مقاطع برابر هستند
 پولینگآزمون انتخاب بین داده های پانلی یا : 7-4جدول شماره 

 سطح معناداری آماره آزمون آماره آزمون نماد آزمون

 F 72/7 000/0 لیمر

 آزمون هاسمن
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مون بر اساس نتیجه آزمون لیمر و به دلیل تلفیقی بودن داده ها الزم است تا با انجام آز

هاسمن نسبت به تعیین یکی از دو روش اثرات ثابت یا تصادفی اقدام نمود. بر اساس نتیجه 

دست آمده از این آزمون، فرض صفر آزمون رد شده و نتیجه گرفته می شود که داده ها به 

 از نوع تلفیقی با اثرات ثابت هستند.
 فیآزمون انتخاب بین اثرات ثابت یا اثرات تصاد: 8-4جدول شماره 

 سطح معناداری آماره آزمون آماره آزمون نماد آزمون

 H 90/37 000/0 هاسمن

 نتایج رگرسیون )آزمون معناداری ضرایب(بررسی 

پس از انجام آزمونهای الزم برای سنجش مناسب بودن رگرسیون انجام شده می توان 

مود. نتایج مورد اقدام ن tنسبت به بررسی روابط مورد نظر تحقیقی با استفاده از آزمون 

 اشاره در جدول زیر به نمایش درآمده اند.
 آزمون معناداری ضرایب: 9-4جدول شماره 

 مدیریت سود تاثیر معناداری دارد.بر فرضیه پژوهش: سود تقسیمی 

 سطح معناداری  tآماره  ضریب نماد متغیر

 C 02/0- 79/0 5138/0 عرض از مبدا

 DIV 13/0- 26/3- 0011/0 تقسیم سود

 Size 03/0 11/1 0952/0 اندازه شرکت

 OCF 25/0- 01/3- 0029/0 جریان نقد عملیاتی

 AUDITSIZE 03/0- 98/0- 3208/0 اندازه حسابرس

 LEV 12/0 88/2 0125/0 اهرم مالی

 MTB 11/0- 96/2- 0098/0 ارزش بازار به دفتری سهام

 2R 49/0 ضریب تعیین تعدیل شده

با سطح  -13/0برابر با ( βتوان دید، ضریب متغیر تقسیم سود) همانگونه که می

دهد تقسیم سود تاثیر منفی و معناداری است که نشان می 0011/0( برابر با Sigمعناداری)

ترتیب فرضیه اول پژوهش تایید می شود. بدین معنا که برمدیریت سود شرکت دارد. بدین

 سود کاهش خواهد یافت.با افزایش تقسیم سود، احتمال بروز مدیریت 

 آزمونهای رگرسیون خطی فرضیه دوم
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ش دوم با توجه به موهومی بودن متغیر وابسته یعنی تقسیم سود، از رگرسیون در بخ

خطی لجستیک استفاده می شود. در این بخش آزمونهای هاسمر لمشو و ال آر برای 

 سنجش مناسب بودن کیفیت رگرسیون استفاده می شوند:

 لمشومدلهای پژوهش -هوسمرآزمون 

بینی شده بر اساس مشاهده شده را با متغیر وابسته پیشاین شاخص مقدار متغیر وابسته 

مدل مقایسه میکند و چنانچه این تفاوت معنادار نباشد، نیکوئی برازش حاصل است. یک از 

توسط  1989لمشو می باشد که در سال  -های نیکویی برازش آماره هوسمرشاخص

بر اساس میزان احتمال و ارائه گردیده است. بر اساس این آماره مشاهدات هوسمر و لمش

پیش بینی شده  در چند گروه یکسان طبقه بندی شده و طبق رابطه زیر مورد آزمون قرار 

 می گیرد: 
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 احتماالت j1Pامین گروه،  Jتعداد کل مشاهدات در  jnتعداد گروه ها،  Gدر این آماره 

امین گروه می باشد. این  Jاحتماالت مشاهده شده در  j1Qامین گروه و  Jبرآورد شده در 

می باشد. فرضیه صفر  G-2آماره از توزیع کای دو  برخوردار بوده و دارای درجه آزادی 

 این آماره بصورت زیر می باشد: 
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پذیرفته شده  و  0Hدرصد  باشد فرضیه  5 در این آماره زمانی که مقدار احتمال بیشتر از

بینی شده معنادار بیانگر این است که تفاوت متغیر وابسته مشاهده شده با متغیر وابسته پیش

آورده شده  10-4نبوده و نیکوئی برازش حاصل شده است.نتایج آزمون مذکور در جدول 

تمال آماره، فرض صفر بودن اح 05/0اساس نتایج آزمون با توجه به بزرگتر از است. بر 

 توان نتیجه گرفت که مدلها به خوبی برازش شده اند.تایید شده و می

 لمشو -: نتایج آزمون هوسمر10-4جدول

 وضعیت احتمال آماره آماره آزمون مدل

 تایید فرض صفر 2222/0 55/10 لجستیک

 مدلهای پژوهش ال. آرآزمون 



 

 

1140پاییز، 3، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

302 

 

تری به بررسی مناسب بودن برازش  عالوه بر آزمون هاسمر لمشو که به صورت جزئی

دیدگاهی کلیاز مناسب بودن برازشها را به دست  LRصورت گرفته می پردازد، آماره 

 05/0میدهد. چنانچه سطح معناداری این آزمون  )برخالف آزمون هاسمر لمشو(، زیر 

توان نتیجه گرفت که برازشهای صورت گرفته به طور کلی  باشد، ضمن رد فرض صفر می

 سب و قابل اعتماد هستند. منا

نتایج به دست آمده از این آزمون را برای هر شش مدل پژوهش مورد  11-4جدول 

سنجش قرار داده است و آنچنان که پیداست کلیه مدلها بر اساس اسین شاخص از وضعیت 

 تماد هستند.مطلوبی برخوردار بوده  و قابل اع
 : نتایج آزمون ال آر11-4جدول

 وضعیت احتمال آماره نآماره آزمو مدل

 رد فرض صفر 000/0 13/627 لجستیک
 

 هابررسی روابط و فرضیه

با توجه به تایید کیفیت مطلوب برازش انجام گرفته توسط هر دو معیار، اینک می توان 

 با اطمینان از قابل اعتماد بودن برازش، نسبت به تفسیر روابط اقدام کرد. 

 وم پژوهش گزارش شده است.برای مدل د -12-4نتایج در جدول 

 پژوهشآزمون معناداری ضرایب مدل دوم : 12-4جدول شماره 

 فرضیه پژوهش: مدیریت سود بر سود تقسیمی تاثیر معناداری دارد. 

 سطح معناداری آماره ضریب نماد متغیر

 C 09/0- 36/1 0455/0 عرض از مبدا

 EM 39/0- 11/5- 000/0 مدیریت سود

 Size 01/0 01/1 2215/0 اندازه شرکت

 OCF 30/0 49/3 0009/0 جریان نقد عملیاتی

 AUDITSIZE 12/0 96/1 0211/0 حسابرساندازه 

 LEV 19/0- 42/3- 0018/0 اهرم مالی

ارزش بازار به دفتری 

 سهام
MTB 19/0 

18/3 
0029/0 

 MF 56/0 ضریب تعیین مک فادن

با سطح  -39/0برابر با ( βهمانگونه که می توان دید، ضریب متغیر مدیریت سود)

دهد مدیریت سود سود تاثیر منفی و نشان میاست که  000/0( برابر با Sigمعناداری)
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ترتیب فرضیه دومپژوهش نیز تایید می شود. معناداری بر تقسیم سود شرکت دارد. بدین

 بدین معنا که با افزایش مدیریت سود، احتمال تقسیم سود کاهش خواهد یافت.

 :نتایج فرضیه های تحقیقخالصه  -7

نشان داده شده است، با رد  1-5جدول  بر اساس یافته های فصل قبل، طبق آنچه در

فرض صفر در هر دو فرضیه، می توان گفت که هر دو فرضیه پژوهش مورد تایید قرار 

 گرفته اند.
 خالصه یافته های تحقیق-1-5جدول 

 نتایج فرضیات تحقیق

 0H رد مدیریت سود تاثیر معناداری دارد.سود تقسیمی بر  :اولفرضیه 

 0Hرد  مدیریت سود بر سود تقسیمی تاثیر معناداری دارد. :دومفرضیه 

 

بر اساس بخش اول نتایج به دست آمده مشخص شده است که سود تقسیمی بیشتر 

 احتمال بروز مدیریت سود را کاهش خواهد داد.

مطلوب شفافیت شرکتی بر کاهش عدم ا دیدگاه تاثیر این موضوع را می توان در راست

تقارن اطالعاتی قلمداد کرد. بدین معنا که شرکتهایی که سود بیشتری تقسیم می کنند مایل 

به ارائه گزارش دقیق از فعالیت صورت گرفته خود هستند و به عنوان عاملی مثبت در 

بهتر قعالیت های نتیجه با افشای جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران به آن نگاه می کنند. در 

صورت گرفته و افزایش شفافیت اطالع رسانی احتمال بروز مدیری سود نیز به طور طبیعی 

 کاهش خواهد یافت.

(، ویگاند و همکاران 200این یافته را می توان همسو با مطالعات هوآنگ و همکاران )

همگی ( قلمداد کرد. 1400)( و یعقوبی و موسوی 1400(، محفوظی و همکاران )2021)

این مطالعات به نوعی تاثیر سود و شفافیت اطالع رسانی در زمینه سود بر کنترل رفتارهای 

 فرصت طلبانه مدیران و در نتیجه کاهش مدیریت سود رار مورد تایید قرار داده اند.

همچنین بخش دوم نتایج به نوعی در راستای بخش اول نتایج به دست آمده نشان داد 

 تاثیر منفی بر تقسیم سود خواهد گذاشت.که بروز مدیریت سود 

ادبیات موجود دیدگاه دوگانه ای در خصوص مدیریت سود و تبعات آن دارد. هیلی و 

دهد که مدیر برای گزارشگری مالی ( معتقدند، که مدیریت سود زمانی رخ می1999والن)

از هدف گمراه کردن برخی کند و این مار را با از قضاوت شخصی خود استفاده می
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ی عملکرد واقعی یا برای تاثیر در نتایح قراردادهایی که به ارقام سهامداران درباره

( به مدیریت سود، به 1997دهد. اسکات)حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می

یابی به برخی از اهداف های حسابداری برای دستعنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست

کند: ی اصلی برای مدیریت سود تعریف می( دو انگیزه1991کالگ)کند. مدیر، اشاره می

( 1988گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی)تشویق سرمایه

ی مدیران از مزایای عدم تقارن اطالعاتی کند که مدیریت سود معموال از استفادهبیان می

ه است. اول، برای افزایش پاداش مدیران که ی مهم را مطرح نمودهشود و دو مسئلناشی می

گذاران بالفعل شود و دوم، سرمایهکنند، سود دستکاری میگذاران ان را تامین میسرمایه

تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت 

ی یک تقاضای داخلی ه ایجادکنندهگذاران قدیمی کرمایهگذاران جدید به سبالقوه از سرمایه

(، 2001آید. همچنین از دیدگاه وایلد و همکاران)سود هستند، به وجود میبرای مدیرت 

ی عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای مدیریت سود به مداخله

یریت، میزان ش منابع در اختیار مدگردد. با افزایباشد، اطالق میاهداف دلخواه مدیریت می

یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع افراد ذینفع در مورد شرکت نیز افزایش می

ی ذینفعان؛ است. در نتیجه تضاد منافع، تنها منافع سهامداران مطرح نیست، بلکه منافع کلیه

 شامل اعتبار دهندگان، کارمندان، جامعه و غیره مطرح است.

یدگاه ها می توان نتایج این تحقیق را همسو با مطالعاتی ررسی این تحقیقات و دبا ب

دانست که مدیریت سود را رفتاری فرصت طلبانه می دانند. در نتیجه با بروز این نوع 

رفتارها، ارزش شرکت آسیب خواهد دید و در نتیجه احتمال تقسیم سود نیز کاهش خواهد 

 یافت.

 منابع 

 چهاردهم، چاپ اول، جلد ،«مدیریت در آن کاربرد و آمار(. »1389. )مومنی منصور. عادل آذر،

 . تهران سمت، انتشارات

 کیفیت بر مالی بحران تاثر ،(1395) رضا ممشلی، و علی نسب، بهرامی سیدکاظم، ابراهیمی،

 415-444 صص ،23 دوره ،4 شماره حسابرسی، و حسابداری هایبررسی سود،

 سال حسابداری، تحقیقات ،«سود مدیریت نظریه»  ،(1389)آرمین نسب، پوریا و ثقفی،علی

 .60 ص ششم، دوم،شماره
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 پذیری مسئولیت و سود کیفیت بین ارتباط بررسی ،(1394) فرزاد قیصری، و صابر جلیلی،

 ،57 شماره حسابداری، دانش تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در اجتماعی

 25-38 صص

 پذیرفته شرکتهای سودآوری و سود مدیریت رابطه بررسی ،(1391) جانی جان و ولی خدادای،

 96-77 صص ،1 شماره ،3 دوره مالی، حسابداری های پژوهش بهادارتهران، اوراق بورس در شده

 بر اقتصادی عدم تاثیر بررسی ،(1398) علیرضا جرجزاده، کرم؛ اله صالحی، بابک؛ دزفولی،

 مدیریت، حسابرسی و حسابداری دانش سود، مدیریت و تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت

 116-95 صص ،30 شماره

 و سود کیفیت سود، هموارسازی بین رابطه بررسی» ،(1390) دیگران و داریوش دموری،

 های پژوهش ،«تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در شرکت ارزش

 99-87 ص اول، شماره سوم، سال مالی، حسابداری

 سود، مدیریت و وابسته اشخاص با معاالت بین رابطه ،(1392) مینا اکبری، و نرگس سرلک،

 92-77 صص ،4 شماره ،20 دوره حسابرسی، و حسابداری هایبررسی فصلنامه

 در سود مدیریت بر اقتصادی کالن های شاخص تاثیر بررسی ،(1399) افسانه سنجری،

 سمنگان عالی آموزش موسسه ارشد، کارشناسی نامه پایان سرمایه، بازار در فعال شرکتهای

 حسابرسی و حسابداری تخصصی تحقیقات مرکز ، «حسابداری تئوری» ،(1387) شباهنگ،رضا

 .حسابرسی سازمان

 اقدامات از استفاده با مالی آشفتگی خطر بینیپیش ،(1400) امیر هرتمنی، و پور،محسن صیادی

 383-363 صص ،50 شماره کار، و کسب مدیریت فصلنامه شرکتی، حاکمیت

 بازار در سود مدیریت میزان بر شرکتی حاکمیت تاثیر ،(1394) سعید فیضی، و حسن قدرتی،

 205 -232 صص  ،58 شماره حسابرسی، دانش تهران، بهادار اوراق بورس

 تغییرات به بازار واکنش و سود کیفیت بین رابطه تبیین و بررسی ،(1383) غالمرضا کردستانی،

 تهران دانشگاه دکتری نامه پایان ،سود

 اقالم تاثیر بررسی(. 1400) محمدرضا پرست، وطن و سعید جهانبخشی، غالمرضا؛ محفوظی،

 حسابداری، و مدیریت در نوین پژوهشی رویکردهای سود، تقسیم سیاست بر اختیاری تعهدی

 54-42 صص ،57 شماره

 شرکت در سود مدیریت و عملیات از ناشی نقد وجه» ،(1385) مریم صفری، و بیتا مشایخی،

 سیزدهم، سال حسابرسی، و حسابداری های بررسی نامه فصل ،«تهران بورس در شده پذیرفته های

 73-85 صص ،44 شماره
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 و واقعی سود مدیریت بین رابطه بررسی ،(1395) حسی امیر پور، حسین و بابک مشایخی،

 مطالعات تهران، بهادار اوراق سبور تقلب به مشکوک های شرکت در تعهدی سود مدیریت

 29-52 صص ،49 شماره حسابداری، تجربی

 در سود مدیریت بر سود هموارسازی تاثیر بررسی» ،(1391) لطفی نوردیده، و مهدی مشکی،

 مالی، حسابداری هایپژوهش مجله ،«تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 118 -105ص ،11ش

 راهبرد مجله ایران، اقتصاد در مالی تامین های روش ارزیابی ،(1390) امیرحسین مزینی،

 177-209 صص ،26 شماره توسعه،
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