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 مقذمٍ
تیشی     گییشی ع اص ممی    هب ثه لنوا  یک  اص معیبسهیبی ممی  تظیکی     ششکت  شذه   سود گضاسش

   شود، که هکواسه میوسد اسیتدبده    م  معیبسهبی اسصیبث  لکرکشد ع تعیی  اسصش ثنگبه اقتظبدی ترق 
کیبسگضاسا  ثیوسس قیشاس    ع گیزاسا    کننیذگب  ظیییش سیمبمذاسا ، سیشمبیه      ؿی  عسیع  اص اسیتدبده 

هبی ثشنعسدی حبیبثذاسی ثیوده ع     سود ثنگبه اقتظبدی متثرش اص سعش   گیشد  اص نظاب که مببسجه  م 
مکک  است ثنب ثیه دالییل   ثنبثشای  ثبشذ،   م  مذیشیت عاحذ تابسی   هبی مب   ثش لمذه  طوس    تمیه

 اقذام ثه مذیشیت سود ظکبینذ  ثنگبه مختر ، مذیشیت
هیبی میب       ظیول  دسیتکبسی طیوس     ،ثیشتش مبققب  حببثذاسی معتقذظذ که میذیشیت سیود  

هیبی حبیبثذاسی ع ییب قوالیذ گضاسشیگشی دس بیبسبوة ا گیوی          است ع مبترضم اظتخیبة سعش 
 ( 7968 ، 7)کبپرنذ شذه کبهش یبثذ   شود اظبشاف سودهبی گضاسش  خبط  است که سجت م 

است که اص ؿشیق دستکبسی    0هبی مذیشیت سود، مذیشیت حببثذاسی سود  یک  اص سعش
ثبشیذ  ایی  سعش ثیش      هب می    ی ثشای تغییش نسایش حببةاثضاسع  م  شوداظابم  8اقالم تعمذی

تیثریش مبیتقی  ظیذاسد  اص ؿشفی ، میذیشیت سیود        ن  هیبی ظقیذی    لکریب  شیشکت ع جشییب   
میذیشیت سیود اص ؿشییق تغیییش دس      .سا ظیض شبمل شیود  4هبی عاقع  تواظذ دستکبسی فعب یت  م 

هیبی ظقیذی اریش مبیتقی        ظبمنذ که ثش جشییب    م  5هبی لکریبت  سا مذیشیت عاقع  سود  فعب یت
 ( 6،0116)سعیچودهبسی داسد

هییبی مختردیی  اص جکرییه اسییتدبده اص اقییالم تعمییذی  ثییشای تشییخیض مییذیشیت سییود سعش
دس ای  پهعهش سیع  ثیش ن  اسیت کیه اص       اختیبسی ع اقالم تعمذی ریش اختیبسی عجود داسد

هیبی قجری  ثیه طیشفه تیش       یک سعش جذیذ که ه  دس صمب  ع ه  دس هضینیه ظبیجت ثیه سعش   
ثب اسیتدبده اص  ثبشذ، مذیشیت سود سا تشخیض دهی   دس ای  سعش تشخیض مذیشیت سود  م 

 گیشد  هب اظابم م  هبی حبشیه سود ع دفعب  گشدش داسای  ظبجت
 

 مباوی وظری
هییبی  امیشعصه میذیشیت سیود یکی  اص موػیولب  ثبیگ ثشاظگییض ع جیزاة دس پیهعهش         

گیشی ثه سقی    گزاسا  ثه لنوا  یک  اص فبکتوسهبی مم  تظکی  حببثذاسی است، صیشا سشمبیه
ی وهیبی قی   الذاد حببثذاسی ثه عیهه سیود، اظگییضه   هشذیذ ثاتکبی . سود توجه خبط  داسظذ
کنذ تب سیود سا ثیه ظدیو خیود دسیتکبسی کننیذ  میذیشیت سیود ا ضامیب            ثشای مذیشا  ایابد م 
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کنذ ع مکک  است مناش ثه اسائه اؿاللیب  ظبدسسیت     لکرکشد عاقع  ششکت سا منعکس ظک 
گیزاسا  دس   دس موسد ششکت شود ع دس ظتیاه ثبلگ قؼبع  ظبدسسیت سیمبمذاسا  ع سیشمبیه   

هیبی   کننذگب  طیوس   شنبسبی  مذیشیت سود ثشای استدبده  زاموسد لکرکشد ششکت شود  
ثینی    د جبسی سا اسصیبث  ظکبینذ، سیودنعسی نتی  سا پییش   مب   اهکیت صیبدی داسد تب لکرکش

 کننذ ع اسصش عاحذهبی اقتظبدی سا تعیی  کننذ   
 گشفتیه اسیت  گشفته اص اثعبد مختر  مذیشیت سود موسد ثشسس  قیشاس   هبی طوس  دس پهعهش
جیض  اختییبسی ع   دع ثبشیذ  اقیالم تعمیذی سا ثیه      هبی اقالم تعمیذی می    تشی  نظمب مذل که اص سایج

( ثیه ایی    0110)   8( ثه ظقل اص میک ظیکیو ض  0170) 7کننذ  جنب  ع هککبسا  یشاختیبسی تقبی  م ر
ای دسثیبسه بگیوظگ  سفتیبس اقیالم تعمیذی دس ظجیود ییک         مبذعدشیذه   ظکته اشبسه کشدظذ، ظیشییه 

دهیذ کیه میذل اقیالم تعمیذی       هبی تاشثی  ظشیب  می     سعیکشد خبص عجود داسد ع هکچنی  یبفته
تواظیذ دس   مشخض هبتنذ ع می   گیشد ثه ؿوس ثب قوه ظب گزاسی سا دس ظیش ظک  سشمبیه اظجبشته که سشذ

ای منیتج شیود  مشیکال  سعش تدکییک اقیالم       کننیذه  موسد سفتبس مذیشیت سود ثه ظتیبیج گکیشاه  
هیبی دیگیشی سا    تعمذی ثه اقالم تعمذی اختیبسی ع ریشاختیبسی مبققی  سا ثش ن  داشت که سعش

هب تعیی  میذیشیت سیود ثیب اسیتدبده اص      سود اسائه ظکبینذ  اص جکره ای  سعش ثشای شنبسبی  مذیشیت
 ثبشذ  ( م 0170) سعش تاضیه ع تبریل دعپوظت توسؾ جنب  ع هککبسا 

 ػیشة دفعیب    ییک شیشکت حبطیل     ، ثیبصده داسایی   9ثش اسبس تاضیه ع تبریل دعپوظت
ه سیود  یهیب( ع حبشی   ای خب ض داس ههب، ظبجت فشعش ث گشدش داسای  )دفعب  گشدش داسای   

( ییک  0170) ثبشیذ  جنبی  ع هککیبسا     فشعش( می   هه سود، ظبجت دسنمذ لکریبت  ثی)حبش
سعش سبده شنبسبی  مذیشیت سود سا پیشنمبد دادظذ که ثش اسیبس تاضییه ع تبرییل دعپوظیت     

یییک مبییشا اسبسیی  ثییشای دسنمییذ ع   کییه فییشعش نظمییب ثیییب  کشدظییذ  قبثییل ثشسسیی  اسییت
هبی لکریبت  دس تشاصظبمیه ع خیب ض دسنمیذ     ثبشذ ع خب ض داسای  م  گزاسی ششکت سشمبیه

 کننذ  تغییش م   لکریبت  دس طوس  سود ع صیب  مبتقیکب  ثب فشعش
است که فشعش مبیشا اطیر  دسنمیذ خیب ض لکرییبت  دس        ثه خوث  پزیشفته شذه ظکتهای  

دسا مبتقی  ایی  مبیئره    ثبشذ، هبی لکریبت  دس تشاصظبمه م  طوس  سود ع صیب  ع خب ض داسای 
که ثبیذ ساثـه پبیذاسی ثی  فشعش ع هشدعی، دسنمذ لکریبت  دس طوس  سیود ع صییب  ع خیب ض    

هبی لکریبت  دس تشاصظبمه موجود ثبشذ، تاضییه ع تبرییل میوسد اسیتدبده دعپوظیت سا تبیت        داسای 
سییود  هیهییب ع یییب حبشیی دهییذ  ثییه لجییبس  دیگییش، تغییییش دفعییب  گییشدش داساییی  پوشییش قییشاس میی 
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کنیذ  لیالعه ثیش ایی  تغیییش دفعیب         هبی نینذه تاضیه ع تبریل کیدیت سود سا تؼکی  می   ثشسس 
د  شیو مذیشیت سود موجت شنبسبی  تواظذ  ه سود دس جمب  مختر  م یهب ع حبش گشدش داسای 

هیب ع   ( استذالل ظکودظذ که جمت حشکت ع تغییش دفعب  گشدش داسای 0170جنب  ع هککبسا  )
ه سیود ظییض   یهیب حبشی   ثه لجبست  ثب افیضایش دفعیب  گیشدش داسایی      ،ثبیذ یکبب  ثبشذه سود یحبش

تواظیذ   هیب کیبهش یبثیذ می      ه سود افضایش، امب دفعیب  گیشدش داسایی    یافضایش یبثذ  بنبظچه حبش
ه سیود ع کیبهش دفعیب     یافیضایش حبشی     ای اص مذیشیت سود مببوة گشدد، ثیویهه مضییت   ظشبظه

کبسی جمت شنبسیبی  میذیشیت سیود سع ثیه ثیبال اسیتدبده        ثه لنوا  ساهتواظذ  هب م  گشدش داسای 
هیب   ه سیود ع افیضایش دفعیب  گیشدش داسایی      یتوا  اص کبهش هکضمب  حبشی  گشدد ع هکچنی  م 

 جمت تشخیض مذیشیت سود سع ثه پبیی  استدبده ظکود 

 گشدد: مـشح م صیش  پشسشسه  ،ثب توجه ثه مجبحگ اظمبس شذه دس ثبال
هیب هکیشاه    که افیضایش حبشییه سیود ثیب کیبهش دفعیب  گیشدش داسایی          نیب هنگبم   7

 شود؟ مذیشیت سود سع ثه ثبال تشخیض داده م  ،شود م 
هیب هکیشاه    نیب هنگبم  که کیبهش حبشییه سیود ثیب افیضایش دفعیب  گیشدش داسایی           0

 شود؟ مذیشیت سود سع ثه پبیی  تشخیض داده م  ،شود م 

ه سود مبتوای اؿاللبت  ثیشتشی ظبیجت  یحبشهب ع  نیب سعیکشد دفعب  گشدش داسای   8
 کنذ؟ ثه اقالم تعمذی ریش لبدی دس شنبسبی  مذیشیت سود فشاه  م 

 

   پیشیىٍ
داس دس صمینه مذیشیت سود اص ؿشیق ثشنعسد اظبشافب  سـح ؿجیع  اقیالم   تبقیقب  ؿالیه

ظقیذی   هیبی  )اختییبسی( ع جشییب    اقالم تعمیذی لیبدی   یتعمذی، سود حببثذاسی سا ثه اجضا
اظتخبة سفتبسهبی حبیبثذاسی   اظذ که اقالم تعمذی اختیبسی، اص ظبش  اص لکریب  تاضیه ظکوده

نینذ ع بب ش اطر  دس صمینه شنبخت مذیشیت  عجود م  سود ثه مذیشیتهذفکنذ، ثه منیوس 
 (  0111ثبشذ)مک ظیکو ض، سود، یبفت  جض اختیبسی اقالم تعمذی ثه کبس گشفته م 

هیب دس صمینیه ثشسسی  میذیشیت سیود اص ؿشییق اقیالم تعمیذی، ثیب اسیتدبده اص            اع ی  تالش
 هیر ، طوس  پزیشفته است  7985اظبشاف سـح ؿجیع  اقالم تعمذی، توسؾ هیر  دس سبل 

ثب تاضیه سیود حبیبثذاسی ثیه اجیضا  جشییب  ظقیذی لکرییبت ، اقیالم تعمیذی ریشاختییبسی ع           
کننیذه   لنوا  تعذیال  تاویضشذه ظمبدهیبی تیذعی    تیبسی ثهاختیبسی، اص اقالم تعمذی ریشاخ
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هیبی ظقیذی ییبد ظکیوده ع اقیالم تعمیذی اختییبسی سا         استبظذاسدهبی حببثذاسی ثشای جشییب  
هبی اع ظشیب  داد کیه    هبی ظقذی ثششکشده است  یبفته تعذیال  مذیشیت ثشای اظتخبة جشیب 

هیبی   اش دس استجیبؽ اسیت ع سعییه   مش  تعمذی ثب قشاسدادهبی پبد دس گضاسشگشی سود، خؾ
 حببثذاسی ثب تعذیل ؿشح پبداش هکجبتگ  داسد 

ذی سا مبظنیذ  می جکیو اقیالم تع   7988ع  7986هیبی   نظارو ظییض دس سیبل   دس هکی  ساستب دی
( تعشی  ظکوده است  ظقـه تکبیض تعشی  اع دس ن  است که جکو اقالم تعمیذی  7985) هیر 

داد کیه   ظشیب  ایی   نمیض  تیبسی ترق  ظکود  ظتبیج موفقیتسبل قجل سا لبمل اقالم تعمذی ریشاخ
  ایی   اسیت  ثشخوسداسثیشتشی داسی  اقالم تعمذی اختیبسی ظبجت ثه کل اقالم تعمذی اص معن 

دع یت ثیش     ثش ن  داشت تب الکبل مذیشیت سود دس صمب  ظیبس  7997جوظض سا دس سبل  ،یبفته
ثیه   مب ییبت  هیبی   سه طیشیح مقیشسا  معبفییت   هبی مب یبت  عاسدا ، ثشسس  ظکبیذ  اشب معبفیت

الصم ثییشای مییذیشیت سییود ثشخییوسداس   هییبی قییشاس داد سا اص اظگیییضه اسقییبم حبییبثذاسی، ؿییشف
ظکود  جوظض معتقذ ثود کیه میذیشیت سیود، اص ؿشییق اسیتدبده اص اقیالم تعمیذی، تغیییش دس          م 
  م  شودهبی حببثذاسی ع تغییش دس سبختبس سشمبیه امکب  پزیش  سعیه

دس تبقیق خود ثب تکشکض ثش جکو اقالم تعمذی ثیه لنیوا  جبیگیبه اطیر  میذیشیت       جوظض
گیشی مذیشیت سود اسیتدبده ظکیود  تدیبع  ثیبسص      اص اقالم تعمذی اختیبسی ثشای اظذاصه سود،
ع مک ظیکو ض ع 7986نظارو،  ، دی7985)هیر ،  تش اص خود ثب سبیش تبقیقب  پیشه مـب عای  

 است که اع ثش سیم  اقیالم تعمیذی اختییبسی اص کیل اقیالم تعمیذی        ( دس ن 7988عیبرو ، 

هیبی   تکشکض داشت صییشا معتقیذ ثیود جکیو اقیالم تعمذی،سیم  قبثیل تیوجم  اص دسیتکبسی         
اسیتدبده  تعمیذی  ای ثشای مببسجه جکیو اقیالم    ظبمه   اع اص سعیکشد تشاصثشداسظذمذیشیت سا دس 

مییذیشا   هییبی عاسداتیی  دع ییت، حکبیییت هییبی اع ظشییب  داد کییه دس صمییب  ظکییود  ظتییبیج یبفتییه
 ظکبینذ  سود سا مذیشیت م ثه ظول  دهنذ ع  هب اقالم تعمذی سود سا کبهش م  ششکت

( ثش ای  ثبعس است که دس اسصیبث  مذل جوظض اظتقبدا  متعذدی ثیش ا   0111) مک ظیکو ض
  داشیته ثبشیذ   اؿکینب ثبیذهبی مجتن  ثش ای  سعیکشد، مبقق  صیشا دس تدبیش نصمو  ،عاسد است

سیضی شذه دس ؿشح  گیشی دس لبمل اقالم تعمذی اختیبسی ثب متغیشهبی ثشظبمه که خـبی اظذاصه
  تبقیق هکجبتگ  ظذاسد

هبی مب   ثه لنوا  اثضاسهیبی   هب ع هضینه ثنذی فشعش داسای  ( ثه شنبسبی  صمب 7884سخشبظ  )
ایی   س تمیشا  پشداخیت  ظتیبیج    شیذه دس ثیوسس اعساق ثمیبدا    هبی پزیشفته مذیشیت سود دس ششکت
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ربثیت ع سیود قجیل اص کبیش مب ییب         فشعش داسایی  حبطل اص ثیبظگش ن  است که ثی  سود تبقیق 
هیبی میب   ع    داسی عجود داسد  هکچنیی  ثیی  هضینیه    ربثت، استجبؽ معن   منمبی سود فشعش داسای 

ظیوسعش ع   ود داسد داسی عجی  هیبی میب  ، استجیبؽ م جیت معنی       سود قجل اص کبش مب ییب  ع هضینیه  
هبی پزیشفته شیذه دس  ثشسس  مذیشیت سود دس ششکتثب لنوا  دس تبقیق خود  (7884هککبسا  )
ظییض اقیذام ثیه میذیشیت سیود        هیبی ثیضسا ایشاظی   شیشکت  ادلب کشدظذتمشا  اعساق ثمبداس ثوسس 
 شود ثیشتش م  ،الکبل ای  مذیشیت ثب افضایش ثذه  ع اظگیضه کننذ م 

( ثیب ثشسسی  ظقیش اقیالم تعمیذی اختییبسی دس میذیشیت سیود         7884)مشبیخ  ع ممشاظ  
هیبی  هبی پزیشفته شذه دس ثوسس اعساق ثمبداس تمشا  ثه ای  ظتیاه سسیذظذ که ششکتششکت

که ثییبظگش لکرکیشد ػیعی  عاحیذ تایبسی       ،ظقذ لکریبت  جشیب موسد مـب عه هنگبم کبهش 
قذام ثیه افیضایش سیود اص ؿشییق افیضایش اقیالم تعمیذی        است، ثه منیوس ججشا  ای  موػوع ا

( دس تبقیق خود تبت لنوا  اثضاسهیبی میذیشیت سیود دس    7884سخشبظ ) کننذ  اختیبسی م 
که ثی  سیود   دست یبفتثه ای  ظتیاه تمشا  شذه دس ثوسس اعساق ثمبداس  هبی پزیشفتهششکت

منمیبی سیود ظبشی  اص فیشعش      هبی ربثت ع سود قجل اص کبش مب ییب  حبطل اص فشعش داسای 
هیبی میب   ع سیود قجیل اص     داسی عجود داسد  هکچنی  ثی  هضینهمعن  هبی ربثت ساثـهداسای 

 عجود داسد   یداسم جت ع معن  کبش مب یب ، ساثـه
هبی لکریبت  ع میذیشیت  ظقذ ظبش  اص فعب یت جشیب ( دس موسد 7885)مشبیخ  ع طدشی 

کیه  ذ هنگیبم  کشدظی  ثییب  ذه دس ثیوسس اعساق ثمیبداس تمیشا     هبی پزیشفته ش سود دس ششکت
هیبی لکرییبت ( ػیعی  اسیت،     هبی لکریبت  )ثیش مجنیبی عجیه ظقیذ ظبشی  اص فعب ییت      فعب یت
 هبی افضایش سود دس پیش ثگیشظذ  هب تکبیل داسظذ استشاتهیششکت
 

 َا  فرضیٍ
 ثبییذ  پبییذاس  ظبیجتب   اقتظیبدی  مبیؾ یک دسکه  ثش ای  ثبعسظذ( 0170) جنب  ع هککبسا 

که دس تبرییل کیدییت    ربثت ثکبظذ ع ای  ه سودیحبشظبجت ع  هب دفعب  گشدش داسای ظبجت 
ظیبصمنیذ پیهعهش ثیشیتشی     ه سیود یحبشی ع یب  هب دفعب  گشدش داسای ، تغییشا  ششکتمب سود
دس  ه سیود یحبشع  هب دفعب  گشدش داسای ظذ که صمبظ  که کشداستذالل نظمب   هکچنی  است

تواظذ مذیشیت سود سا نشکبس سیبصد  ایی  مبیب ه     کننذ، ای  مبئره م  جمب  مخب د  تغییش م 
ثش ای  اسبس است که هکجبتگ  ثی  طیوس  سیود ع صییب  ع تشاصظبمیه، میذیشیت سا ماجیوس       
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هیبی لکرییبت  دس ییک جمیت یکبیب  تیثریش        کنذ ثش دسنمیذ لکرییبت  ع خیب ض داسایی      م 
شییود)خب ض  هییبی لکریییبت  ظکبیییب  میی  شییی  خییب ض داساییی ثگییزاسد  اییی  موػییوع اص تع

هبی لکریبت  سبل قجل ثیه اػیبفه    هبی لکریبت  سبل جبسی ثشاثش است ثب خب ض داسای  داسای 
دسنمذ لکریبت  سبل جبسی منمبی عجیوه ظقیذ لکرییبت  سیبل جیبسی ثیه اػیبفه تغیییشا  دس         

 هبی ثرنذ مذ (  خب ض داسای 
شیود هیش ظیوع     عجیوه ظقیذ هیذایت ظکی      جشییب  ود اص ؿشییق  ثنبثشای ، ثب ای  فشع که س

هیبی لکرییبت  سا ثییش اص حیذ ظشیب        دسنمذ لکرییبت ، خیب ض داسایی     یمذیشیت سع ثه ثبال
هیبی لکرییبت     ، ع خیب ض داسایی   ه سیود یحبشی هذ  بو  دسنمذ لکریبت  طیوس  کبیش    م 

سا  ه سیود یحبشی  ثبشینذ، میذیشیت سیود سع ثیه ثیبال      م  هب دفعب  گشدش داسای ظبجت مخشج 
دهیذ، دس حیب   کیه میذیشیت سیود سع ثیه        سا کبهش م  هب دفعب  گشدش داسای افضایش ع 
دهذ  ثنبثشای  پیشینمبد   سا افضایش م  هب دفعب  گشدش داسای سا کبهش ع  ه سودیحبشپبیی ، 
تیوا    سا م  هب دفعب  گشدش داسای ع  ه سودیحبشهبی  ذ که تغییشا  مخب   دس ظبجتکشدظ
ثیب     ( 0170ا  سعیکشد شنبسبی  دس مذیشیت سود ثیه کیبس گشفت)جنبی  ع هککیبسا ،     ثه لنو

  شوظذ: ثه شکل صیش مـشح م ه هبی تبقیق توجه ثه مجبحگ ثبال فشػی
هیب هکیشاه    عقت  که افضایش حبشیه سود ثیب کیبهش دفعیب  گیشدش داسایی       فرضیٍ ايل:

 است، مذیشیت سود سع ثه ثبال عجود داسد 
هیب هکیشاه    که کبهش حبشیه سیود ثیب افیضایش دفعیب  گیشدش داسایی        عقت  فرضٍ ديم:

 است، مذیشیت سود سع ثه پبیی  عجود داسد 

مبتوای اؿاللبت  ثیشیتشی   ،ه سودیحبشع  هب دفعب  گشدش داسای سعیکشد  فرضیٍ سًم:
 کنذ  ظبجت ثه سعیکشد اقالم تعمذی ریش لبدی دس شنبسبی  مذیشیت سود فشاه  م 

 

  شىاسی ريش 
تواظیذ اص ظیوع     ی  تبقیق ثب توجیه ثیه لیذم امکیب  کنتیشل کرییه متغیشهیبی مشثیوؽ ظکی          ا

تبقیقب  تاشث  مبغ ثبشذ امب، ثب توجه ثه تاضیه ع تبریل اؿاللب  گزشته، ای  تبقیق اص 
نمیذه اص تبقییق ثیه     تاشث  است  هکچنی ، ثب توجه ثه اینکیه ظتیبیج ثذسیت    ظوع تبقیقب  شجه

پشداصد، اص  ببف هذف کبسثشدی ع اص  ببف سعش ظییض    بص م حل یک مشکل یب موػوع خ
 سگشسیوظ  است    ی اص ظوع تاضیه ع تبریل هکجبتگ 
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   جامعٍ ي ومًوٍ
هبی پزیشفته شذه دس ثیوسس اعساق ثمیبداس    ششکت  کریهشبمل نمبسی ای  پهعهش   جبمعه
اظیذ  دعسه صمیبظ     دس ثوسس فعبل ثیوده  7897 غبیت  7881ثبشذ، که اص اثتذای سبل  تمشا  م 

نریبص ع ثیه اظتمیبی     7887سب ه اظتخبة گشدیذ که اص اثتیذای سیبل    بمبسپهعهش، یک دعسه 
اختیبسی، ثیه منییوس افیضایش قبثرییت     شود  امب ثشای مببسجه اقالم تعمذی  خت  م  7891سبل 

سبل افیضایش یبفیت ع هکچنیی  ثیشای      یبصدهثشای ای  متغیش ثه    اتکبی ظتبیج تبقیق ثبصه صمبظ 
ظییض اسیتدبده شیذه     7891هیبی سیبل    شیذه اص داده  اسائیه هبی سود تاذیذ  ثذست نعسد  داده

دس ایی    یبفیت   گبیتشش  7897تیب سیبل    7881دس ظمبیت دعسه صمبظ  پهعهش اص سبل    است 
گیشی هذفکنذ استدبده شذ؛ ثذی  طوس  که  نمبسی اص سعش ظکوظه   تبقیق، ثشای تعیی  ظکوظه
اظیذ،    هبی  که داسای ششایؾ صیش ظجیوده   هبی موجود، ششکت  ششکت   دس هش مشحره اص ثی  کریه

 مبظذه ثشای اظابم نصمو  اظتخبة شذظذ:  هبی ثبق   شذه ع ششکت حزف
 ثبشذ  شذه پزیشفته تمشا  ثمبداس اعساق ثوسس دس 7881 سبل اص ششکت قجل  7

  ظجبشذ گزاسی سشمبیه هبی ششکت یب مب   گشی عاسـه هبی ششکت گشعه دس ثبیذ ششکت  0

 ثبشذ  مبه اسدنذ پبیب ثبیذ  ششکت مب   سبل  8

   ثبشذ ظذاشته عجود ششکت معبمال  اظابم دس عقده شش مبه اص ثیش  4
 سم  ثبصاس قیکت ثب هکشاه ششکت سبالظه مب   هبی طوس  تدظیر  ع کبمل اؿاللب   5

  ثبشذ موجود ،گیشد م  قشاس ثشسس  موسد ششکت که ای دعسه ثشای سبل پبیب  دس

 خب ض دسنمذ لکریبت  دس سبل جبسی یب سبل قجل م جت ثبشذ   6

 -سبل064ششکت، شبمل  66ای ثه تعذاد   دس ظمبیت، پس اص ؿ  مشاحل مضثوس ظکوظه  7
 اظتخبة شذظذ    هبی تبقیق  بم نصمو  فشػیهثشای اظا   ششکت

 

 َا  ريش گردآيری دادٌ
شای اعل ثی    دس مشحریه اسیت     شذه دس ای  تبقیق گشدنعسی اؿاللب  دس دع مشحره اظابم 

دعم، ثییشای گییشدنعسی ی   هع دس مشحرییای   هتییذعی  مجییبظ  ظیییشی تبقیییق اص سعش کتبثخبظیی 
ع ظشم افضاسهبی اؿاللب  میب     ثوسس هبی  سبیتع  ثوسس هبی  ظیش اص مبهنبمه هبی موسد داده

ثه ایی     سپس، ثشای نمبده سبصی اؿاللب  اص ظشم افضاس اکبل استدبده شذه است عهب   ششکت
تشتیت پس اص استخشاج اؿاللب  مشثوؽ ثه متغیشهبی موسد ثشسسی  اص منیبثو رکششیذه، ایی      
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فضاس عاسد شذه ع سیپس مببسیجب    هبی ایابد شذه دس مبیؾ ای  ظشم ا  اؿاللب  دس کبسثشا
 اظابم شذه است  مـب عهالصم ثشای دستیبث  ثه متغیشهبی موسد 

 

 تجسیٍ ي تحلیل اطالعات
 ظیییش هیبی مشکیضی    هب ثب استدبده اص شبخض دس ثخش نمبس توطید ، تاضیه ع تبریل داده

هکچنی ، ثشای اظبشاف معیبس اظابم شذه است  ظییش هبی پشاکنذگ   میبظگی ، میبظه ع شبخض
 هب اص ا گوی سگشسیو   ابتیک استدبده شذه است     نصمو  فشػیه

 

 َا مذل
گیشی  که دس صیش ثه تشیشیح   متغیش ککک م  دعدس ای  پهعهش اص  هب هثشای نصمو  فشػی

 پشداصی : م  پهعهش هبی ههبی ثکبسسفته ثشای نصمو  فشػی نظمب ع مذل
 

     تغییرات غیرمىتظرٌ سًد

دهنیذ،   سا ثه میضا  صیبدی اص دسیت می      تبقق اظتیبسا  مذیشیتامیذ ثه هبی  که  ششکت
سع ثیه پیبیین  داشیته ثبشینذ  ثیه ایی  معنی  کیه           سعد که سودهبی میذیشیت شیذه   احتکبل م 
نعسی سود پبیی  داسظذ، اظگیضه داسظذ کیه دسیت ثیه میذیشیت      هبی  که ثـوس شگدت ششکت

اظگیضی سیود ثیبالی  داسظیذ، اظگییضه      هبی  که ثه ؿوس شگدت سود ثضظنذ، دس حب   که ششکت
هیب دس   داسظذ که سودشب  سا ثشای نینذه رخیشه کننذ  ثعالعه، ثش ای  اسیبس کیه ایی  شیشکت    

سعد که مذیشیت سیود سعثیه ثیبالی      اظذ، اظتیبس ظک  تبقق اظتیبسا  تب حذ صیبدی ظبموفق ثوده
( ثه ؿوس م جت )مند ( ثیب س   EM-UP) EM-DNهشود ک ثین  م  داشته ثبشنذ  ثنبثشای  پیش

(  ثیشای ثشسسی    0170هبی ثبیبس صیبد سود دس استجبؽ است )جنب  ع هککیبسا   داد  شگدت 
، کیه ا گیوی تبقییق جنبی  ع     7ییش اص میذل   متغ یی  اتشخیض میذیشیت سیود ثیب اسیتدبده اص     

شا  ریشمنتییشه  ) تغییی       میذل شیود  دس ایی     ثبشذ، استدبده م  م ظیض ( 0178هککبسا  )
)مذیشیت سود سع ثه        )مذیشیت سود سع ثه ثبال( ع        سود( متغیش عاثبته ع 

 ثبشنذ  ی مبتقل ع ثقیه متغیشهب کنتش   م   هب پبیی ( متغییش
 (7)مذل 
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  سًدتجذیذ ارائٍ 
 احتکیبال  دهنیذ   سود ، مذیشیت سع ثه ثبال )پبیی ( اظابم می    هبی  که دس تاذیذ اسائه ششکت

(  اظتییبس  0170اظذ )جنب  ع هککیبسا ،   اص هکب  اثتذا مذیشیت سود سع ثه پبیی  )ثبال( اظابم داده
سودشب ، مذیشیت سع ثه پبیی  )ثیبال(    هبی  که تاذیذ اسائه سعد که دس یک ظکوظه اص ششکت م 

سعد، کیه دس ییک    اظذ، مذیشیت سود سع ثه ثبال، پش)ک ( ثببمذتش ثبشذ  هکچنی  اظتیبس م  داشته
اظیذ،   داشیته هبی  که دس تاذییذ اسائیه سودشیب ، میذیشیت سع ثیه ثیبال )پیبیی (         ظکوظه اص ششکت

ییش تاذییذ   ثب متغمذیشیت سود سع ثه پبیی ، پش)ک ( ثببمذتش ثبشذ  ثشای تشخیض مذیشیت سود 
ثبشیذ،   ( می  0178تبقیق جنبی  ع هککیبسا  )   مذل، که اص 8ع  0 مبیاسائه سود لکریبت  اص مذ 

)تاذییذ          )تاذییذ اسائیه سع ثیه ثیبال ( ع             کنی   دس ای  ا گو  استدبده م 
)میذیشیت         )مذیشیت سود سع ثه ثبال( ع        سائه سع ثه پبیی  ( متغیش عاثبته ع ا

 .ثبشنذ ی مبتقل ع ثقیه متغیشهب کنتش   م   هب سود سع ثه پبیی ( متغییش
 

 (0)مذل 
                                                

                                  
                          

 

 (8)مذل 
                                        

                                
                                    

، EESهیش سیم ؛    شیذه  ثینی   ی سود پییش ب، سود عاقع  هش سم  منمSURPدس ای  ا گوهب، 
  ثشاثیش طیدش می    طیوس   ی اثبشذ ع دس ریش  م  7دس دهک ثبال یب پبیی  ثبشذ ثشاثش  SURPاگش 
، تدبع  ثی  سود لکریبت  اطر  گضاسش شذه ثب سود لکریبت  تاذیذ اسائه RESTATEثبشذ؛ 
اسیت ع دس   7لکریبت  سع ثه پیبیی  ثبشیذ ثشاثیش     سود، اگش تاذیذ اسائه DN-RESTATEشذه؛ 
لکرییبت  سع ثیه ثیبال ثبشیذ      سود، اگش تاذیذ اسائه UP-RESTATEگیشد؛  م  طوس  ی اریش 
، ثشاثش ظبجت اسصش ثیبصاس حقیوق طیبحجب     MTBگیشد؛  م   طوس  ی ااست ع دس ریش  7ثشاثش 

، اسصش ثیبصاس حقیوق طیبحجب  سیمبم؛     MVEبحجب  سیمبم؛  سمبم ثیش اسصش دفتیشی حقیوق طی    
RNOA    هیبی لکرییبت ؛    ، ثشاثش ظبجت دسنمذ لکریبت  ثش متوسیؾ خیب ض داساییNOA  ثشاثیش ،
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، ATOهییییبی لکریییییبت  ثییییش فییییشعش خییییب ض؛   اسییییت ثییییب ظبییییجت خییییب ض داساییییی  
هبی لکریبت  اص تدیبع    هبی لکریبت ، که خب ض داسای  خب ض داسای ثشخب ضفشعشتقبی 

ثیش فیشعش    لکرییبت  سود ، PM ؛نیذ هبی مب   ثذست م  هب ع خب ض داسای  ثی  خب ض داسای 
ه سییود ثضسگتییش اص طییدش، تغییییشا  دفعییب  گییشدش  ی، اگییش تغییییشا  حبشییEM-UP؛ خییب ض
کنیذ ع   مخب   یک ثبشذ، اسصش ییک اختییبس می       EM_DNt-1کوبکتش اص طدش ع    هب داسای 

ه سییود ی، کییه اگییش تغییییشا  حبشییEM-DN؛ ثبشییذ میی دس ریییش اییی  طییوس  اسصش ن  طییدش 
مخیب       EM_UPt-1ثضسگتیش اص طیدش ع      هب کوبکتش اص طدش، تغییشا  دفعب  گشدش داسای 

 ثبشذ  کنذ ع دس ریش ای  طوس  اسصش ن  طدش م  یک ثبشذ، اسصش یک اختیبس م 
 

 وتایج تحقیق

 آمار تًصیفی
 ظشب  داده شذه است   7 جذعلظتبیج نمبس توطید  متغیشهبی تبقیق دس 

 : نمبس توطید  متغیشهبی تبقیق7 جذعل
 حذاقل حذاکثر اوحراف معیار میاوگیه متغیرَا

 1111/1 1111/7 8919/1 7870/1 مذیشیت سود افضایش 
 1111/1 1111/7 4069/1 0880/1 مذیشیت سود کبهش 
 -6798/5 87766/1 0859/7 1781/1 اقالم تعمذی اختیبسی

 -5877/1 0578/1 1885/1 -1746/1 ظبجت حبشیه سودتغییشا  
 -6547/1 8157/7 7955/1 1117/1 هب تغییشا  ظبجت گشدش داسای 

 6561/1 4781/08 5945/4 5784/4 اسصش ثبصاس ثه اسصش دفتشی حقوق طبحجب  سمبم
 1776/1 7485/5 8597/7 9007/1 اسصش ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم

 -7071/1 6777/1 7707/1 7888/1 هب  ثبصده داسای 

 -7786/1 7650/1 1874/1 -1770/1 هب  تغییشا  ثبصده داسای 
 8069/1 8189/8 7456/7 7540/7 هب ثه فشعش  ظبجت داسای 

 -8047/1 0978/7 5077/1 7897/1 هب ثه فشعش  تغییش  ظبجت داسای 
 1111/1 1111/7 4075/1 0097/1 تغییشا  ریشمنتیشه سود

 1111/1 1111/7 8649/1 7574/1 سع ثه ثبال تاذیذ اسایه

 1111/1 1111/7 4877/1 8809/1 تاذیذ اسایه سع ثه پبیی 
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هیبی توطیید  )گیشایش مشکیضی ع پشاکنیذگ (       شبخض  دهنذه ظشب  7 جذعلهبی  یبفته
گشایش ثه مشکض ع اظبیشاف  هبی مببسجه شذه، میبظگی  شبخض  ثبشذ، که اص میب  شبخض م 

ثبشیذ  ثشسسی  ظتیبیج ککی  نمیبس توطیید         گیشایش پشاکنیذگ  ظکیشا  می     معیبس شیبخض  
اص توصییو     دهیذ کیه مییبظگی  ع اظبیشاف معییبس متغیشهیبی عاثبیته         متغیشهبی تبقیق ظشب  می  

  ثبشنذ  منبسج  ثشخوسداس م 
 

  َا آزمًن مذل
دس سگشسیییو  اسییتدبده شییذه اسییت    ابییتیک اعل اص سگشسیییو  مییذل ثییشای نصمییو  

( اظایبم  LRظبیجت دسسیت ظکیبئ )      داس ثود  کل میذل ثیب اسیتدبده اص نمیبسه      معن  ابتیک، 
 ثبشذ: فشػیه م  0ظبجت دسست ظکبئ ، داسای    شود نمبسه  م 

:H0 طدش ثود  تکبم  ػشایت متغیشهبی مبتقل 
H1 حذاقل یک  اص ػشایت معنبداس ثبشذ : 

طدش مجنی      ثبشذ، فشػیه 15/1ی نصمو ، ککتش اص   داسی نمبسه  دس طوست  که مقذاس معن 
شود، ع حذاقل یکی  اص ػیشایت     هبی مبتقل پزیشفته ظک   ثش طدش ثود  تکبم  ػشایت متغیش

 شود   پزیشفته م  H1داس است  ع فشع   معن 
 

 َا  وتایج آزمًن فرضیٍ

 ثبشنذ: موسد ثشسس  دس ای  پهعهش ثه طوس  صیش م ه هبی فشػی
هیب هکیشاه    حبشیه سود ثیب کیبهش دفعیب  گیشدش داسایی      عقت  که افضایش  فرضیٍ ايل:

 است، مذیشیت سود سع ثه ثبال عجود داسد 
هیب هکیشاه    عقت  که کبهش حبشیه سیود ثیب افیضایش دفعیب  گیشدش داسایی        فرضٍ ديم:

 است، مذیشیت سود سع ثه پبیی  عجود داسد 

ت  ثیشیتشی  مبتوای اؿاللیب  ه سودیحبشع  هب دفعب  گشدش داسای سعیکشد  فرضیٍ سًم:
 کنذ  ظبجت ثه سعیکشد اقالم تعمذی ریش لبدی دس شنبسبی  مذیشیت سود فشاه  م 

کنییی  ع دس ظمبیییت  دس اییی  پییهعهش ثییب اسییتدبده اص هییش مییذل سییه فشػیییه سا ثشسسیی  میی 
ظتیبیج حبطیل اص ثیشنعسد     0 جیذعل نعسیی     گییشی ظمیبی  سا اص سیه میذل ثذسیت می        ظتیاه

دس    ثبشذ   ( م 0170ثش اسبس مذل جنب  ع هککبسا  )   ن  تبقیق سا که دس 7پبسامتشهبی مذل
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 LRی   داس ثییود  کییل مییذل ثییب اسییتدبده اص نمییبسه     سگشسیییو   ابییتیک، دس مییوسد معنیی   
داس   معن  99/1ثذست نمذه دس مذل فوق دس سـح اؿکینب   LRنمبسه شود    گیشی م   تظکی 

هیبی میذل،     ثب توجه ثه سد ظشذ  نمبسه مذل اص  ببف نمبسی معنبداس است  ای است، ثنبثشای  
 شود   هبی تبقیق ثشسس  م   فشػیه

 7مذل ظتبیج حبطل اص ثشنعسد  : 0جذعل

                                    
                                
                                

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1111/1 99778/77 1711/1 لشع اص مجذا
 1111/1 -7070/04 -1544/1 مذیشیت سود افضایش 
 1110/1 6506/8 1847/1 مذیشیت سود کبهش 
 0874/1 6878/1 1160/1 اقالم تعمذی اختیبسی

 1701/1 0894/4 1817/1 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
 1119/1 -4798/8 -1506/1 هب  تغییشا  ظبجت گشدش داسای 
 1111/1 5048/74 7797/1 اسصش ثبصاس ثه اسصش دفتشی

 1048/1 -6557/8 -1070/1 اسصش ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم
 14671/1 -7557/8 -1784/1 هب  ثبصده داسای 

 8540/1 -7840/1 -1878/1 هب  تغییشا  ثبصده داسای 
 8176/1 -1054/7 -7588/5 هب ثه فشعش  داسای  ظبجت

 7811/1 -8511/7 1170/1 هب ثه فشعش  تغییش  ظبجت داسای 
 هبی موصع  ثشنعسد مذل تبقیق  نمبسه

 LR 457/47    نمبسه
 LR 1119/1   سـح معنبداسی
    7017/1 ػشیت تعیی 

 

مذیشیت سود سعثه ثبال ع مذیشیت سود سعثه پبیی  مبتقل ع ثقیه  هبیدس ای  مذل متغیش
، میذیشیت سیود    0جیذعل دس  7ثبشنذ  ثب توجه ثه ظتبیج اسائه شذه، مذل  م   متغیشهب کنتش 

ثبشیذ ع   % کیوبکتش می   5ثبشذ کیه اص   م  1110/1سع ثه پبیی  داسای سـح خـبی احتکبل 
ثبشیذ  ع سیـح خـیبی احتکیبل      داسای ساثـه مبتقی  ثب متغیش تغییشا  ریشمنتیشه سیود می   
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ثبشیذ ع   % کیوبکتش می   5، کیه اص   11/1مشثوؽ ثه مذیشیت سود سع ثه ثبال ثشاثیش اسیت ثیب    
ػشیت مندی  اسیت کیه ایی  ثیه معنیبی عجیود ساثـیه لکیس ثیب تغیییشا             داسای لالمت 

ثبشذ ع سـح خـبی مشثوؽ ثه اقالم تعمذی اختیبسی دس ای  مذل ثشاثیش   ریشمنتیشه سود م 
دهنیذه لیذم ساثـیه ایی  متغییش ثیب متغییش         ثبشذ ع ظشیب   % ثیشتش م 5ثبشذ که اص  م    0847/1

احتکبل مشثوؽ ثیه تغیییشا  ظبیجت حبشییه      ثبشذ  سـح خـبی تغییشا  ریشمنتیشه سود م 
داسی ػشیت ن  ع ساثـه مبتقی  دس مذل  ثبشذ که ظشب  دهنذه معن  م  1701/1سود ثشاثش 

هیب   ثبشذ ع هکچنی  سـح خـیبی احتکیبل مشثیوؽ ثیه تغیییشا  ظبیجت گیشدش داسایی          م 
یییشا   ثبشذ که ثیبظگش عجود ساثـه لکس ثیب متغییش تغ   ع داسای  ػشیت مند  م   1119/1

گیشی  کیه فشػییه اعل ع    ثبشذ  ثب توجه ثه مجبحگ مـشح شذه ظتیاه م  ریشمنتیشه سود م 
ظتیاه گشفت که متغیشهبی کنتش   اسصش    0جذعل اصتوا   شوظذ  هکچنی  م  دعم تبییذ م 

هب داسای ساثـیه لکیس ثیب متغییش تغیییشا        ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم ع متغیش ثبصده داسای 
هب ثه فیشعش ع   هب، ظبجت داسای  ثبشذ ع متغیشهبی تغییشا  ثبصده داسای  ود م ریشمنتیشه س

هب ثه فشعش ثب متغیش تغییشا  ریشمنتیشه سود ساثـه ظذاسظذ  ظتبیج ای   تغییشا  ظبجت داسای 
 ثبشذ  یکبب  م  0170گشفته توسؾ، جنب  ع هککبسا   تبقیق ثب تبقیق طوس 

ا ثه منییوس ثشسسی  تیبریش مبیتقل متغیشهیبی اقیالم       ثشای ثشسس  فشػیه سوم، مذل فوق س
تعمذی اختیبسی، مذیشیت سود افضایش  ع مذیشیت سیود کبهشی ، ثیه دع میذل فشلی  صییش       

 تقبی  شذه است:
  7: ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل  8جذعل

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1111/1 -97/76 -7544/1 مذیشیت سود افضایش 

 1110/1 58/8 1688/1 کبهش مذیشیت سود 

 1811/1 -7888/708 -7858/1 تغییشا  ظبجت حبشیه سود

 1771/1 4657/50 7798/1 مبییتغییشا  ظبجت گشدش داسا

 LR 904/47    نمبسه

 LR 1108/1   سـح معنبداسی

 7768/1 ػشیت تعیی 
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  0: ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل  4جذعل
 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 8896/1 8689/1 1768/1 اقالم تعمذی اختیبسی
 1111/1 -6764/8 -9077/7 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
 1111/1 0446/8 7718/8 هب   تغییشا  ظبجت گشدش داسای

 LR 887/67    نمبسه
 LR 1187/1   سـح معنبداسی
 7715/1 ػشیت تعیی 

هیبی   میذیشیت سیود سع ثیه پیبیی ، متغییش     دس مذل فشل  اعل مذیشیت سود سع ثیه ثیبال ع   
ثبشنذ، که ػشیت تعیی  ای  مذل ظبجت ثه میذل دعم کیه اقیالم تعمیذی اختییبسی       مبتقل م 

دع ا گیوی فشلی  فیوق کیه اص        ثبشذ  ثب مقبیبه ثبشذ داسای مقذاس ثیشتشی م  متغیش مبتقل م 
عل ظبیجت ثیه میذل    توا  گدیت کیه میذل فشلی  ا      اظذ م   حزف متغیشهبی کنتش   ایابد شذه

ثیب توجیه ثیه مجبحیگ مـیشح         دهنذگ  ثبالتشی ثشخوسداس اسیت   فشل  دعم اص قذس  توػیح
 شود  گیشی  که فشػیه سوم تبییذ م  شذه ظتیاه م 
ثش اسیبس میذل      تبقیق سا که دس ن  0ظتبیج حبطل اص ثشنعسد پبسامتشهبی مذل  5 جذعل

ثذسیت نمیذه دس میذل فیوق      LRنمبسه دهذ  ،   ثبشذ، ظشب  م   ( م 0170جنب  ع هککبسا  )
ثیب   داس است، ثنبثشای  کل مذل اص  ببف نمیبسی معنیبداس اسیت      معن  95/1دس سـح اؿکینب  

 شود  هبی تبقیق ثشسس  م   هبی مذل، فشػیه  توجه ثه سد ظشذ  نمبسه

  0ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل    :5جذعل

                                        

                        
                            
                

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1111/1 7687/70 1094/1 لشع اص مجذا

 1114/1 -7070/8 -1180/1 مذیشیت سود افضایش 

 1111/1 6786/4 1444/1 مذیشیت سود کبهش 

 7417/1 8560/7 1871/1 اقالم تعمذی اختیبسی

 1778/1 1888/8 1780/1 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
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 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1497/1 -605/4 -7186/1 هب  تغییشا  ظبجت گشدش داسای

 1758/1 4585/0 1886/1 اسصش ثبصاس ثه اسصش دفتشی 

 1455/1 4584/8 1097/1 اسصش ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم

 0147/1 -0588/1 -1871/1 هب  ثبصده داسای 

 1871/1 7888/0 1046/1 هب  تغییشا  ثبصده داسای 

 0407/1 -8518/1 -1155/1 هب ثه فشعش  ظبجت داسای 

 1507/1 0668/7 1489/1 هب ثه فشعش  تغییش  ظبجت داسای 

 ثشنعسد مذل تبقیق هبی موصع   نمبسه

 LR 780/68    نمبسه

 LR 1017/1   سـح معنبداسی

 1710/1 ػشیت تعیی 
 

دس ای  مذل متغیش مذیشیت سود سعثه ثبال ع مذیشیت سود سعثه ثبال مبتقل ع ثقیه متغیشهیب  
ثیبال  ، میذیشیت سیود سع ثیه    5جیذعل دس  0ثبشنذ  ثب توجه ثه ظتبیج اسائه شذه، مذل  کنتشل م 

ثبشیذ ع داسای ساثـیه    % کیوبکتش می   5ثبشیذ کیه اص    م  1114/1داسای سـح خـبی احتکبل 
ثبشیذ ع سیـح خـیبی احتکیبل مشثیوؽ ثیه        معکوس ثب متغیش تاذیذ اسائه سع ثه ثبال سیود می   

ثبشیذ ع داسای لالمیت    % کیوبکتش می   5، که اص  11/1مذیشیت سود سع ثه ثبال ثشاثش است ثب 
  ثه معنبی عجود ساثـه مبتقی  ثب متغیش تاذیذ اسائه سع ثه ثبال سیود  ػشیت م جت است که ای

ثبشیذ   م  7417/1ثبشذ  ع سـح خـبی مشثوؽ ثه اقالم تعمذی اختیبسی دس ای  مذل ثشاثش  م 
دهنذه لذم ساثـه ای  متغیش ثب متغییش تاذییذ اسائیه سع ثیه ثیبال       ثبشذ ع ظشب  % ثیشتش م 5که اص 
 7781/1احتکیبل مشثیوؽ ثیه تغیییشا  ظبیجت حبشییه سیود ثشاثیش         ثبشذ  سـح خـبی  سود م 

ثبشیذ ع هکچنیی     ثبشذ که ظشب  دهنذه معن  داسی ػشیت ن  ع ساثـه مبتقی  دس مذل م  م 
ثبشیذ ع داسایی     می   1497/1هب  سـح خـبی احتکبل مشثوؽ ثه تغییشا  ظبجت گشدش داسای 

سیود   یغیش تاذیذ اسائیه سع ثیه ثیبال   ثبشذ که ثیبظگش عجود ساثـه لکس ثب مت ػشیت مند  م 
شوظذ   گیشی  که فشػیه اعل ع دعم تبییذ م  ثبشذ  ثب توجه ثه مجبحگ مـشح شذه ظتیاه م  م 

ظتیاه گشفیت کیه متغیشهیبی کنتش ی  اسصش ثیبصاس ثیه اسصش        5جذعل توا  دس  ع هکچنی  م 
هب ثب تاذیذ اسائه سع ثه ثیبال   دفتشی، اسصش ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم ع تغییشا  ثبصده داسای 
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هیب ثیه فیشعش ع تغیییشا       هب، ظبجت داسای  سود ساثـه مبتقی  داسظذ ع متغیشهبی ثبصده داسای 
یشا  ریشمنتیشه سود ساثـه ظذاسظذ  ظتبیج ایی  تبقییق ثیب    هب ثه فشعش ثب متغیش تغی ظبجت داسای 
 ثبشذ   یکبب  م  0170گشفته توسؾ، جنب  ع هککبسا   تبقیق طوس 

ثشای ثشسس  فشػیه سوم، مذل فوق سا ثه منییوس ثشسسی  تیبریش مبیتقل متغیشهیبی اقیالم       
ییش  تعمذی اختیبسی، مذیشیت سود افضایش  ع مذیشیت سیود کبهشی ، ثیه دع میذل فشلی  ص     

 تقبی  شذه است:
 8ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل     :6جذعل 

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1107/1 -5789/0 -1799/1 مذیشیت سود افضایش 

 1170/1 1007/7 1678/1 مذیشیت سود کبهش 

 1111/1 -7000/756 -6774/7 تغییشا  ظبجت حبشیه سود

تغییشا  ظبجت گشدش 
 هب  یداسا

8988/1 8779/1 7717/1 

 LR 784/89    نمبسه

 LR 1710/1   سـح معنبداسی

 1690/1 ػشیت تعیی 

 
 تبقیق 4ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل     :7جذعل 

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 7415/1 0809/0 1589/1 اقالم تعمذی اختیبسی
 1170/1 -5586/796 -1180/1 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
تغییشا  ظبجت گشدش 

 هب   یداسا
1888/0 9067/7 1545/1 

 LR 756/84    نمبسه
 LR 1161/1   سـح معنبداسی
 1648/1 ػشیت تعیی 

هیبی   دس مذل فشل  اعل مذیشیت سود سع ثیه ثیبال ع میذیشیت سیود سع ثیه پیبیی ، متغییش       
تعمیذی اختییبسی   ثبشنذ، که ػشیت تعیی  ای  مذل ظبجت ثه میذل دعم کیه اقیالم     مبتقل م 

دع ا گیوی فشلی  فیوق کیه اص        ثبشذ  ثب مقبیبه ثبشذ داسای مقذاس ثیشتشی م  متغیش مبتقل م 
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توا  گدیت کیه میذل فشلی  اعل ظبیجت ثیه میذل          اظذ م   حزف متغیشهبی کنتش   ایابد شذه
دهنذگ  ثبالتشی ثشخوسداس اسیت  ثیب توجیه ثیه مجبحیگ مـیشح        فشل  دعم اص قذس  توػیح

 شود  گیشی  که فشػیه سوم تبییذ م  ه م شذه ظتیا
 LRنمیبسه  دهیذ     تبقیق سا ظشب  م  8ظتبیج حبطل اص ثشنعسد پبسامتشهبی مذل  8 جذعل

داس است، ثنبثشای  کل مذل اص  بیبف    معن  99/1ثذست نمذه دس مذل فوق دس سـح اؿکینب  
هیبی تبقییق ثشسسی       هیبی میذل، فشػییه     ثب توجیه ثیه سد ظشیذ  نمیبسه     نمبسی معنبداس است 

 شود   م 
  8ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل    :8 جذعل

                                        
                        
                            
                

 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1111/1 8747/78 0177/1 لشع اص مجذا
 1476/1 4411/8 1077/1 مذیشیت سود افضایش 
 1177/1 -7464/0 -7148/8 مذیشیت سود کبهش 
 4870/1 7169/1 8779/7 اقالم تعمذی اختیبسی

 1809/1 -1566/4 -1075/1 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
 1788/1 5174/0 1170/1 هب  داسای  تغییشا  ظبجت گشدش

 1188/1 -5587/0 -1771/1 اسصش ثبصاس ثه اسصش دفتشی 
 1750/1 -5967/1 -1187/1 اسصش ثبصاس حقوق طبحجب  سمبم

 1101/1 -911/6 -1788/1 هب  ثبصده داسای 
 1857/1 -7705/7 -1810/1 هب  تغییشا  ثبصده داسای 

 1997/1 -5155/7 -1418/1 هب ثه فشعش  ظبجت داسای 
 7076/1 6880/7 1886/1 هب ثه فشعش  تغییش  ظبجت داسای 

 هبی موصع  ثشنعسد مذل تبقیق  نمبسه
 LR 770/50    نمبسه

 LR 1111/1   سـح معنبداسی
 1885/1 ػشیت تعیی 

دس ای  مذل متغیش مذیشیت سود سعثه پبیی  ع مذیشیت سود سعثه پبیی  مبیتقل ع ثقییه متغیشهیب    



 98  هب ع حبشیه سود ظبجتمبی دفعب  گشدش داسای تشخیض مذیشیت سود ثب استدبده اص تغییشا  

، مذیشیت سیود سع ثیه ثیبال داسای    8 جذعلدس  4ثبشنذ  ثب توجه ثه ظتبیج اسائه شذه، مذل  کنتشل م 
ثبشذ ع داسای ساثـه مبتقی  ثیب متغییش    % کوبکتش م 5ثبشذ که اص  م  1476/1سـح خـبی احتکبل 

ثبشذ  ع سـح خـیبی احتکیبل مشثیوؽ ثیه میذیشیت سیود سع ثیه         تاذیذ اسائه سع ثه پبیین  سود م 
ثبشذ ع داسای لالمت ػشیت مند  اسیت کیه    % کوبکتش م 5، که اص 1177/1پبیی  ثشاثش است ثب 

ثبشیذ  ع سیـح خـیبی     ای  ثه معنبی عجود ساثـه لکس ثب متغیش تاذیذ اسائه سع ثه پبیین  سود م 
ثبشیذ ع   % ثیشیتش می   5ثبشیذ کیه اص    می     4870/1مشثوؽ ثه اقالم تعمذی اختیبسی دس ای  مذل ثشاثش 

ثبشیذ  سیـح خـیبی     دهنذه لذم ساثـه ای  متغیش ثب متغیش تاذیذ اسائه سع ثیه پیبیین  سیود می      ظشب 
داسی  ثبشذ کیه ظشیب  دهنیذه معنی      م  1809/1احتکبل مشثوؽ ثه تغییشا  ظبجت حبشیه سود ثشاثش 

ثبشذ که ثیبظگش عجود ساثـه لکس ثب متغیش تاذییذ اسائیه    ػشیت ن  ع ظیض داسای ػشیت مند  م 
ثبشذ ع هکچنی  سیـح خـیبی احتکیبل مشثیوؽ ثیه تغیییشا  ظبیجت گیشدش          ع ثه پبیین  سود م س

ثبشذ که ثیبظگش عجود ساثـه مبتقی  ثیب متغییش    ثبشذ ع داسای ػشیت م جت م  م  1788/1هب  داسای 
گیشی  کیه فشػییه    ثبشذ  ثب توجه ثه مجبحگ مـشح شذه ظتیاه م  تاذیذ اسائه سع ثه پبیین  سود م 

ظتیایه گشفیت کیه متغیشهیبی کنتش ی        8 جیذعل تیوا  دس   هکچنی  می    شوظذ ع دعم تبییذ م اعل 
هب ع اسصش حقیوق طیبحجب  سیمبم داسای ساثـیه      اسصش ثبصاس ثه اسصش دفتشی ع متغیش ثبصده داسای 
هیب، ظبیجت    ثبشذ ع متغیشهبی تغییشا  ثبصده داسای  لکس ثب متغیش تاذیذ اسائه سع ثه پبیین  سود م 

 هب ثه فشعش ثیب متغییش تبقیق اظتییبسا  ساثـیه ظذاسظیذ        هب ثه فشعش ع تغییشا  ظبجت داسای  ی داسا
 ثبشذ  یکبب  م  0170گشفته توسؾ، جنب  ع هککبسا   ظتبیج ای  تبقیق ثب تبقیق طوس   

ثشای ثشسس  فشػیه سوم، مذل فوق سا ثه منیوس ثشسسی  تیبریش مبیتقل متغیشهیبی اقیالم تعمیذی       
 شیت سود افضایش  ع مذیشیت سود کبهش ، ثه دع مذل فشل  صیش تقبی  شذه است:اختیبسی، مذی

  5ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل   :9 جذعل
 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 1447/1 8888/4 1158/1 مذیشیت سود افضایش 
 1077/1 -5789/6 -1705/1 مذیشیت سود کبهش 

 1867/1 -1947/0 -0675/0 تغییشا  ظبجت حبشیه سود
 7757/1 5778/7 1888/0 هب   تغییشا  ظبجت گشدش داسای

 LR 046/67    نمبسه
 LR 1111/1   سـح معنبداسی

 1875/1 ػشیت تعیی 
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  6ظتبیج حبطل اص ثشنعسد مذل فشل   :71 جذعل
 احتمال zی   آمارٌ ضرایب متغیر

 7917/1 0701/7 1759/1 اقالم تعمذی اختیبسی
 1171/1 -8159/8 -5468/8 ظبجت حبشیه سودتغییشا  

 0491/1 7588/7 0098/7 هب   تغییشا  ظبجت گشدش داسای
 LR 458/58    نمبسه

 LR 1171/1   سـح معنبداسی
 1788/1 ػشیت تعیی 

هیبی   دس مذل فشل  اعل مذیشیت سود سع ثیه ثیبال ع میذیشیت سیود سع ثیه پیبیی ، متغییش       
تعیی  ای  مذل ظبجت ثه میذل دعم کیه اقیالم تعمیذی اختییبسی      ثبشنذ، که ػشیت  مبتقل م 

ی دع ا گوی فشل  فوق کیه اص    ثبشذ  ثب مقبیبه ثبشذ داسای مقذاس ثیشتشی م  متغیش مبتقل م 
توا  گدیت کیه میذل فشلی  اعل ظبیجت ثیه میذل          اظذ م   حزف متغیشهبی کنتش   ایابد شذه

سداس اسیت  ثیب توجیه ثیه مجبحیگ مـیشح       دهنذگ  ثبالتشی ثشخو فشل  دعم اص قذس  توػیح
هبی فوق دس سـح خـیبی    ثب ثشسس  مذل شود  گیشی  که فشػیه سوم تبییذ م  شذه ظتیاه م 

شود که کریه متغیشهبی مبتقل تبقیق ثب توجه ثه مجبظ  ظیشی مشثوؿیه    دسطذ مشخض م  95
 شوظذ   تبییذ م 
 

 گیری وتیجٍ بحث ي
شا  تمی ثوسس اعساق ثمبداس  دس(0170هککبسا  ) دس ای  پهعهش سعیکشد جذیذ جنب  ع

ای  سعیکشد ثشای تشخیض مذیشیت سود تغییشا  مبتقی  دس   ثشسس  قشاس گشفته استموسد 
  گییشد  میوسد توجیه قیشاس می     هیبی شیشکت    دس حبشیه سود ع ظبجت دفعب  گشدش داسایی  

 ATOس دهکضمیب   عکیبهش   PMکیه افیضایش هکضمیب  دس     مشیبهذه شیذ  مـبثق ثب اظتیبسا  
 ATOدس هکضمیب   عافیضایش   PMکیبهش هکضمیب  دس    ظشبظذهنذه مذیشیت سود سع ثه ثبال ع

هیبی تغیییشا  رییش     متغیش ثه ظبم دعثبشذ  ثب استدبده اص  ظشبظذهنذه مذیشیت سود سع ثه پبیی  م 
  ثشای متغیش اعل اص یک میذل ع ثیشای متغییش    حبطل شذاسائه ای  ظتبیج  ذیذمنتیشه سود ع تا

هب ثه ای  ظتیایه سسییذی  کیه سعیکیشد      دع مذل استدبده شذ ع دس تکبم تاضیه ع تبریل سوم اص
تشخیظ  اسائه شذه دس ای  پهعهش داسای مبتوای اؿاللیبت  ثیشیتش ع مدییذتشی ظبیجت ثیه      

شیود ع    ثب اظابم هش تبقیق، ساه ثه سوی مبیشی جذیذ ثبص می   ثبشذ  سعیکشد اقالم تعمذی م 



 95  هب ع حبشیه سود ظبجتمبی دفعب  گشدش داسای تشخیض مذیشیت سود ثب استدبده اص تغییشا  

 شود:  صیش پیشنمبد م ب  ثنبثشای  اظابم تبقیق دیگشی است  ب ابم تبقیقساه مبترضم اظ   ادامه
  سود هیع حبش هب ی دفعب  گشدش داسا یهب ظبجت شا ییسود ثب استدبده اص تغ تیدیک  ثشسس   ا  
گشدد ثه د یل تدبع  مبییؾ تیثمی  میب   اییشا  ثبکشیوسهبی توسیعه        م  پیشنمبد   ة

فبکتوسهیبی ظمیبدی کشیوس میبهکخواظ  ثیشیتشی       ثبؿشاح  متغیشهبی  که  یبفته، ثب
اسائییه ظکبینییذ تییب مییذیشا ، التجبسدهنییذگب  ع  تییشی هییبی ثییوم  داشییته ثبشییذ، مییذل

 هب استدبده ظکبینذ  گزسا  ثشای اتخبر تظکیکب  مب   خود اص ن  سشمبیه
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