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  چكيده
شده در بورس اوراق بهادار تهران  يرفتهپذ يسود شركت ها يداريسود و پا يريترقابت در بازار محصول، مد ينارتباط ب يبررس يقتحق ينا يهدف اصل

توجه به  ابوده كه حجم نمونه ب 1393تا  1387 يسال ها يشده در بورس اوراق بهادار تهران ط يرفتهپذ يهاحاضر شركت يقتحق يباشد. جامعه آمار يم
 يريتآنها بر مد يرمستقل در نظر گرفته شده تا تاث يررقابت در بازار محصول به عنوان متغ يقتحق ينباشد. در ا يشركت م 114برابر با  يروش غربالگر

شود. از  يم ادقلمد يهمبستگ - يفيروش توص يثو از ح يهدف كاربرد يث. پژوهش حاضر ازحيردقرار گ يسود شركت ها مورد بررس يداريسود و پا
ها) شركت يمال يها(صورت يخياطالعات گذشته و تار يلو تحل يهتجز يبر مبنا يعني) است، يتجرب يمه(ن يداديپژوهش حاضر از نوع پس رو يگرد يسو

استفاده شده،  يقيتلف يها هكه از داد يقتحق ينباشد. در ا يم يز) نيتا(پانل د ييتابلو يهاداده يلبر تحل يپژوهش مبتن ينا ين. همچنگيرديانجام م
رقابت در بازار محصول  يندهد ب ينشان م %95 يناندر سطح اطم يرهچند متغ يونها با استفاده از رگرسشركت يداده ها يلو تحل يهحاصل از تجز يجنتا

  وجود دارد. يو معكوس معنادار يمارتباط مستق يبسود به ترت يداريسود و پا يريتبا مد

  رقابت در بازار محصول ، مديريت سود ، پايداري سود: هاي اصليواژه

  :مقدمه - 1

 مالي عملكرد مورد در مفيد اطالعات ارائه مالي، گزارشگري اهداف از يكي
 سود صورت .است كنندگان استفاده از ايگسترده طيف براي تجاري واحد

 برآورده را هدف اين كه است اساسي مالي هايصورت از يكي, زيان و
 مالي اطالعات از يكي, خالص سود, زيان و سود صورت محصول .سازدمي

 كننندگان استفاده وساير گذاران سرمايه توسط كه است مهمي بسيار
 47 بند در .شودمي استفاده آن از گيريتصميم منظور به مالي هايصورت
 كه است شده بيان مالي حسابداري استانداردهاي هيات 1 شماره بيانيه

 ارزيابي براي سود از كنندگان استفاده ساير و بستانكاران, گذاران سرمايه
 سودهاي بينيپيش, سهام سود, هابدهي پرداخت توان, سودآوري توان
 سرمايه راستا اين در .كنندمي استفاده گذاريها سرمايه ارزيابي و آينده

 اهداف ساير و آينده سودهاي كيفيت به دستيابي جستجوي در گذاران
 پايداري سود كيفيت ارزيابي معيارهاي از يكي. ]13[ هستند شده ذكر
. است جاري سود )استمرار( تكرار معناي به سود پايداري. است سود

 حفظ براي بيشتري توان تجاري واحد باشد بيشتر سود پايداري هرچه
 محصول، بازار در رقابت متغير سه به توجه با. ]1[ دارد جاري سودهاي
 بازار در رقابت بين رابطه مقاله اين در سود پايداري و سود مديريت
  .گيردمي قرار بررسي مورد سود پايداري و سود مديريت محصول،

  :تحقيق ادبيات - 2

 كه گيرند كار به را توليد از هاييشيوه بايد اجباراً شركتها رقابت، بازار در
 اين به تا باشند برخوردار كارايي ميزان باالترين و هزينه ميزان كمترين از

 قيمت و بهتر كيفيت با كااليي تحصيل در كنندهمصرف به بتوانند ترتيب
 كارآمدتر شيوه به اقتصاد كل منابع حالت اين در. كنند كمك ترپائين
 شرايط در. ببرد سود اقتصاد تمام شودمي باعث و گرفته قرار استفاده مورد
 به جديد رقباي ورود از جلوگيري براي رقابت شامل بازار در رقابت عادي
 خواهد صنعت كي در فعال هايشركت بين رقابت و فعاليت مورد صنعت

 جديد رقباي ورود از تا دارند همكاري هم با هاشركت اول حالت در. بود
 در حاضر هايشركت دوم نوع در كه حالي در كنند جلوگيري صنعت به

 كاهش براي هاشركت حال هر در. كرد خواهند رقابت هم با خاص صنعت
 پيش در را مالي گريگزارش در كارانهمحافظه هايرويه رقابتي تهديدات
 بين اطالعات خاص جريان بهبود باعث بازار در باال رقابت. گرفت خواهند
 توسط كه هاييروش مهمترين از كيي زيرا. شد خواهد نفعانيذ و شركت
 شودمي استفاده مديران عملكرد ارزيابي براي كنندگان استفاده
 ارائه اطالعات مقايسه عنيي تحليلي هايآزمون. است تحليلي هايآزمون
   گذشته اطالعات و هابودجه شركت، رقباي صنعت، متوسط با شركت شده

masroorleila1@gmail.com*  
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 خواهد رقبا با شركت بيشتر مقايسه باعث بيشتر رقابت بنابراين. شركت
 فرايند شدن آسان با و شودمي آسان ارزيابي فرايند ترتيب بدين و بود

 خواهد كمتر نيز مديران براي بد اخبار كردن پنهان امكان ارزيابي
 كي در موجود شركاي بين رقابتي فشارهاي از رهايي جهت هاشركت.شد

 بازار به جديد رقباي ورود از ناشي تهديدات اي و )بالفعل رقباي( صنعت
 در را مالي گريگزارش در سود پايداري و سود مديريت )بالقوه رقباي(

  .]2[ گيرندمي پيش
 خود شخصي هايقضاوت از مديران كه دهدمي رخ هنگامي سود مديريت

 تغيير براي را معامالت وساختار كنندمي استفاده مالي گزارشگري در
 گمراه قصد به اي هدف اين. ]3[ نمايندمي كاري دست مالي گزارشگري

 بر تأثير اي شركت اقتصادي عملكرد درباره سود صاحبان از برخي نمودن
 شخصي سود دستيابي به منوط آنها انعقاد كه است قراردادهايي نتايج
 اقالم طريق از سود مديريت تحقيق اين در. گيردمي صورت باشد،مي

 شودمي محاسبه جونز شده تعديل مدل از استفاده با و اختياري تعهدي
 ارائه به را كنندگان تهيه اطالعات افشاي و ارائه هايمدل بيشتر .]4[

 صنايع و متفاوت شرايط ولي. كنند ترغيب و تشويق اطالعات منصفانه
 جسورانه هايسياست و تصميمات اتخاذ در رقابت شدت نظر از گوناگون

 اطالعات افشاي هايمدل حال اين با هستند گذار اثر كارانهمحافظه اي
 تامين به نياز عدم( عادي شرايط در كارانهمحافظه تصميمات اتخاذ بيانگر
  .هستند رقابت )سهام صاحبان حقوق اي بدهي طريق از مالي
 سود مديريت: اندكرده ارايه سود مديريت از را زير تعريف 1والن و هيلي

 گزارشگري در خود شخصي هايقضاوت از مديران كه دهدمي رخ هنگامي
 مالي گزارشگري تغيير براي را معامالت ساختار و كنندمي استفاده مالي
 از برخي نمودن گمراه قصد به اي هدف اين. نمايندمي كاري دست

 نتايج بر تأثير اي شركت اقتصادي عملكرد درباره سود صاحبان
 باشد،مي شخصي سود دستيابي به منوط آنها انعقاد كه است قراردادهايي

 اجازه حرفه اين به حسابداري در پذيريانعطاف. ]5[ گيردمي صورت
 سود، مديريت چون انحرافاتي. باشد داشته هاييفرآوري كه دهدمي

 نمايندمي استفاده سوء پذيري انعطاف اين از افراد كه دهدمي رخ هنگامي
 شودمي استفاده واقعي مالي هاينوسان پوشش براي انحرافات اين از و
 .نشود آشكار مديريت عملكرد واقعي نتايج شودمي باعث مهم، اين. ]6[

 شده پذيرفته اصول چارچوب در كه دارد داللت براين عبارت، اين
 نمودن پنهان اي سازيدگرگون براي حسابداري تصميمات اگر حسابداري،

 مديريت تواندمي گيرد، قرار استفاده مورد شركت واقعي اقتصادي عملكرد
  . ]7[ شود تلقي سود

براي براي واحد تجاري به همراه دارد. قدرت قيمت گذاري مزايايي را 
توانند قدرت قيمت گذاري باالتر بهتر مي نمونه، واحدهاي تجاري با

كه محصوالتشان منحصر به فرد  را حفظ كنند چراحاشيه سود خود 
تواند به دارند جانشيني پايين محصوالت مي يا برند معتبري هستند و

منحني تقاضايي با حساسيت كمتر براي محصوالت واحدهاي تجاري 
هاي يري واحد تجاري براي گذار از شوكمنجر شود و بر انعطاف پذ

قدرت بازار   ظريه ماسا و گاسپر. طبق ن]8[ اي تاثير گذار باشدهزينه
                                                            

1  Healy And Wahlen 

كند كه واحد تجاري از آن اي طبيعي عمل ميمحصول به عنوان حاشيه
كند. آنها سانات خاص واحد تجاري استفاده ميبراي هموارسازي نو

خاص واحد همگرايي منفي بين قدرت بازار محصوالت و تغييرپذيري 
وري است كه يان اين نكته ضر. ب]9[ اندتجاري را پيش بيني كرده

عنوان عاملي مهم در ارزيابي  هاي مالي، قدرت بازار محصول را بهتحليل
برند. به ويژه بيان شده است كه تنها و انداز واحد تجاري به كار ميچشم

مهمترين تصميم در ارزيابي يك فعاليت اقتصادي قدرت قيمت گذاري 
دن فعاليت . اگر شما قدرت افزايش قيمت را بدون از دست دا]10[ است

اقتصادي خود در برابر رقبا داشته باشيد، فعاليت اقتصادي شما بسيار 
ز اين . همچنين شواهد تجربي در حمايت ا]11[ خوب عمل كرده است

هايي را ارائه بينيهاي مالي كه پيشديدگاه وجود دارد كه تحليل
ت بازار محصول بيشتري دارند دهند، براي واحد تجاري كه قدرمي

 ديگر طرف از. ]12[ دهندرا نشان مي  تر بوده و پراكندگي كمتريدقيق
. شود منجر مدت كوتاه عملكرد بر فشار به تواندمي محصول بازار در رقابت
 دستكاري براي مديران انگيزه تواندمي فشرده رقابتي محيط از ناشي فشار
 هر بحث، اين طبق. دهد افزايش سهام قيمت بر تاثير منظور به را سود
 و طلبانهفرصت رفتارهاي به نتيجتا باشد، تر رقابتي محصول بازار چقدر
 مبحث كه زيربنايي معضالت جمله از. شودمي منجر مديريتي مدت كوتاه

 منافع تضاد است يافته تكوين اساس برآن سود پايداري و سود مديريت
 عمده، سهامداران سوي از مطلق كنترل اعمال مديريت، و سهامداران بين

 منحصر و شركت امور بر جز سهامداران نظارت و كنترل توان كاهش
 اغلب در اينكه به توجه با. باشدمي مديران سوي از تصميمات اتخاذ شدن

 و مديريت بحث تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت
 ارتباط بررسي منظور به حاضر تحقيق لذا باشد،مي مطرح سود پايداري

 انجام هاشركت سود پايداري و سود مديريت محصول، بازار در رقابت بين
  . است پذيرفته

 :تحقيق فرضيات و روش - 3

 محصول، بازار در رقابت بين ارتباط بررسي دنبال به حاضر تحقيق در
 هدف، لحاظ از پژوهش اين. هستيم سود، پايداري و سود مديريت
 نوع از تحقيق يك محتوايي و ماهيت نظر از است، كاربردي پژوهشي

 روش به هامتغير بين همبستگي كشف براي كه باشدمي همبستگي
 ايمطالعه نوع از پژوهش اين همچنين .شد خواهد عمل رويداديپس

 تابلويي هايداده تحليل بر مبتني و بوده علي –تحليلي و ايكتابخانه
 بازار در رقابت شامل حاضر پژوهش متغيرهاي. باشدمي نيز )ديتا پانل(

 تحقيق اين در. باشدمي شركت سود پايداري و سود مديريت محصول،
 تحقيقات بررسي با و ايكتابخانه روش از استفاده با اطالعات گردآوري

 معتبر، مقاالت كتب، از مباحث استخراج و خارجي و داخلي مرتبط
. شد خواهد انجام دانشجويي هاينامهپايان و پژوهشي - علمي مجالت

 از كه معتبر نشريات در موجود هايمقاله از روش اين در همچنين
 علمي، هايمجله عالوه به است، گرديده اخذ اينترنتي علمي هايسايت
 با مرتبط هايكتاب و ارشد كارشناسي و دكترا هاينامهپايان ها،نمايه

 كلية حاضر پژوهش آماري جامعه. است شده استفاده موضوعات
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 1387 هاي سال طي تهران بهادار اوراق بورس شده پذيرفته هايشركت
 )گريغربال( سيستماتيك حذفي روش به نمونه حجم. باشدمي 1393 تا
 انتخابي نمونه حجم كه اندشده گزينش مشخص معيارهاي اساس بر و

 مدل از هافرضيه آزمون براي تحقيق اين در. باشدمي شركت 114
 مورد آماري روش. است شده استفاده متغيره چند خطي رگرسيون
 براي مطالعه اين در. باشدمي پانل هايداده روش تحقيق اين در استفاده
 .است شده گرفته بهره Eviews 7 افزار نرم از هافرضيه آزمون

   تحقيق متغيرهاي 1- 3

 وابسته متغير  

دهد كه مديران از مديريت سود هنگامي رخ مي: ) EM( مديريت سود
ساختار  كنند وخود در گزارشگري مالي استفاده ميهاي شخصي قضاوت

نمايند. اين هدف تغيير گزارشگري مالي دست كاري ميمعامالت را براي 
يا به قصد گمراه نمودن برخي از صاحبان سود درباره عملكرد اقتصادي 

نها منوط به دستيابي شركت يا تأثير بر نتايج قراردادهايي است كه انعقاد آ
گيرد. در اين تحقيق مديريت سود از ميباشد، صورت شخصي ميسود 

يل شده جونز طريق اقالم تعهدي اختياري و با استفاده از مدل تعد
  شود.محاسبه مي

: پايداري سود يكي از معيارهاي كيفيت سود ) EP( پايداري سود خالص
 سود جاري است. هر چه ) استمرار( است. پايداري سود به معني تكرار

شود كيفيت سودهاي گزارش شده پايداري سود بيشتر باشد، فرض مي
سيوني تك باالتر است. براي سنجش پايداري سود از يك معادله رگر

قبل  ر آن سود دوره جاري تابعي از سود دوره مامتغيره استفاده شد كه د
تلقي شده است. به عبارتي، در اين مدل تداوم سود به عنوان نماينده 

چو و ديچو طراحي و توسط د 2002سود است. اين الگو در سال پايداري 
   . ارائه شده است

tititi NIaaNI ,1,10,    

  كه در آن داريم:

tiNI   : سود خالص هر سهم شركت طي دوره جاري؛ ,

1, tiNI قبل ؛: سود خالص هر سهم شركت طي دوره 

ti ,.با قيمانده مدل رگرسيوني :  
هاي طريق داده  1aهاي دوره تحقيق ازكليه سالاين آزمون براي 

درجه پايداري  )ضريب متغير مستقل( شود وه اجرا ميهاي نمونشركت
  سود خالص در طول دوره تحقيق است.

 :متغير مستقل  
COM رقابت پذيري در بازار محصول: رقابت پذيري در بازار محصول از =

  آيد:ميطريق معادله زير بدست 
2

1 i

n

i

i

TS

S








 

فروش كل  TSفروش شركت در دوره مورد بررسي و  iSكه در آن 
  باشد.هاي صنعت مزبور ميشركت

  متغيرهاي كنترلي  
: Cash اه مدت شركت تقسيم تنسبت وجه نقد و سرمايه گذاري هاي كو

  هاي شركت در تاريخ ترازنامه.بر جمع دارايي
:Size ها لگاريتم طبيعي ارزش دفتري داراييكه از طريق  شركت اندازه

  شود.ميمحاسبه 
MB هاي شركت. ارزش بازار به ارزش دفتري دارايي: نسبت 

Growthهاي شركت نسبت به دوره قبل.: درصد تغييرات جمع دارايي 

ROA :هاي ش دفتري داراييبازده شركت كه از نسبت سود خالص به ارز
  آيد.شركت بدست مي

Age عمر شركت كه از تفاوت سال تاسيس شركت و دوره مورد بررسي :
  آيد.ميبدست 

   تحقيق فرضيات -3-2 

 تحقيق اول فرضيه :  
 در شده پذيرفته هايشركت سود مديريت و محصول بازار در رقابت بين

 .دارد وجود معناداري رابطه تهران بهادار اوراق بورس
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 تحقيق دوم فرضيه :  
 در شده پذيرفته هايشركت سود پايداري و محصول بازار در رقابت بين

  .دارد وجود معناداري رابطه تهران بهادار اوراق بورس
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 :تحقيق نتايج-3-3

 پژوهش فرضيات آزمون از حاصل نتايج خالصه صورت به بخش اين در
  :شودمي ارائه

 اول فرضيه بررسي نتيجه:  

 در شده پذيرفته هايشركت سود مديريت و محصول بازار در رقابت بين "
 ."دارد وجود معناداري رابطه تهران بهادار اوراق بورس
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SizeCashComEM
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 فرضيه كه صورتي در خطاهاست؛ استقالل رگرسيون مفروضات از يكي
 باشند، داشته همبستگي كديگري با خطاها و شود رد خطاها استقالل
 منظور به واتسون - دوربين آماره .ندارد وجود رگرسيون از استفاده امكان
 آماره مقدار اگر كه شودمي استفاده كديگري از خطاها استقالل بررسي
 خطاها بين همبستگي فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون دوربين

 - دوربين آماره مقدار. كرد استفاده رگرسيون از توانمي و شودمي رد
 نشان عدد اين و باشدمي 277/2 عدد 1 شماره جدول طبق واتسون

 خود خطاها بين و هستند مستقل كديگري از خطاها كه دهدمي
 و شودمي رد خطاها بين همبستگي فرض و ندارد وجود همبستگي

  . كرد استفاده رگرسيون از توانمي
 نتايج ها،آن برقراري از اطمينان و رگرسيون مفروضات آزمون از پس

. است شده ارائه 1 شماره جدول در فوق رگرسيون معادله برازش از حاصل
 رگرسيون مدل كل معناداري از حاكي نيز )F )779/11 آماره مقدار
 شده مشخص 1 شماره جدول پايين قسمت در كه طور همان. باشدمي

 ترتيب به فوق مدل شده تعديل تعيين ضريب و تعيين ضريب است،
 كه گرفت نتيجه توانمي بنابراين،. درصد 6/62 و درصد 4/64 از عبارتند

 متغير تغييرات از درصد 6/62 حدود تنها مزبور، رگرسيوني معادله در
 مزبور كنترل و مستقل متغيرهاي توسط بررسي مورد هايشركت وابسته
 ضريب مقدار ستون در )منفي( مثبت اعداد جدول اين در. شوندمي تبيين
 مديريت بر متغيرها از كي هر) معكوس( مستقيم تاثير ميزان دهنده نشان
  . است هاشركت سود

 داوري نحوه:  
 سطح از كمتر افزار نرم توسط شده محاسبه sig مقدار كه صورتي در 

 داريمعني باشد، )%5 معادل پژوهش اين در( شده گرفته نظر در اطمينان
 همچنين. گرددمي تاييد آن با مرتبط فرضيه و شده تاييد نظر مورد متغير

 t جدول در آن معادل مقدار از آماره اين اگر نيز ،t آماره مقدار به توجه با
 آن با مرتبط فرضيه باشد، بيشتر) %5( اطمينان سطح همان با استيودنت

  .گرددمي تاييد
 آزمون نتيجه:  

 بازار در پذيريرقابت متغير ضريب معناداري سطح 1 شماره جدول طبق
 نظر در داريمعني سطح از كمتر كه 046/0 با برابر )COM( محصول
 مربوط t آماره قدرمطلق همچنين است؛ %5حاضر پژوهش در شده گرفته

 همان با جدول از آمده بدست t آماره از بزرگتر )231/2( متغير اين به
 محصول بازار در پذيري رقابت معناداري از حاكي كه است آزادي درجه

)COM( 0 فرضيه لذا باشد، %95 اطمينان سطح درH اطمينان سطح در 
 و محصول بازار در رقابت بين كه اين بر مبني 1H فرضيه و شده رد 95%

 رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت سود مديريت
  . شودمي تاييد دارد، وجود معناداري

 دوم فرضيه بررسي نتيجه: 

 شده پذيرفته هاي شركت سود پايداري و محصول بازار در رقابت بين "
  "دارد وجود معناداري رابطه تهران بهادار اوراق بورس در
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 فرضيه كه صورتي در خطاهاست؛ استقالل رگرسيون مفروضات از يكي
 باشند، داشته همبستگي كديگري با خطاها و شود رد خطاها استقالل
 منظور به واتسون - دوربين آماره.ندارد وجود رگرسيون از استفاده امكان
 آماره مقدار اگر كه شودمي  استفاده كديگري از خطاها استقالل بررسي
 خطاها بين همبستگي فرض باشد 5/2 تا 5/1 فاصله در واتسون دوربين

 - دوربين آماره مقدار. كرد استفاده رگرسيون از توانمي و شودمي رد
 نشان عدد اين و باشدمي 426/2 عدد 2 شماره جدول طبق واتسون

 خود خطاها بين و هستند مستقل كديگري از خطاها كه دهدمي
 و شودمي رد خطاها بين همبستگي فرض و ندارد وجود همبستگي

  . كرد استفاده رگرسيون از توانمي
 نتايج ها،آن برقراري از اطمينان و رگرسيون مفروضات آزمون از پس

. است شده ارائه 11- 4جدول در فوق رگرسيون معادله برازش از حاصل
 ميرگرسيون مدل كل معناداري از حاكي نيز )F )885/6 آماره مقدار
 است، شده مشخص 2 شماره جدول پايين قسمت در كه طور همان. باشد

 از عبارتند ترتيب به فوق مدل شده تعديل تعيين ضريب و تعيين ضريب
 معادله در كه گرفت نتيجه توانمي بنابراين،. درصد 9/73 و درصد 1/75

 وابسته متغير تغييرات از درصد 9/73 حدود تنها مزبور، رگرسيوني
 تبيين مزبور كنترل و مستقل متغيرهاي توسط بررسي مورد هايشركت

 نشان ضريب مقدار ستون در )منفي( مثبت اعداد جدول اين در. شوندمي
 سود پايداري بر متغيرها از كي هر )معكوس( مستقيم تاثير ميزان دهنده
  . است هاشركت

 داوري نحوه:  
 سطح از كمتر افزار نرم توسط شده محاسبه sig مقدار كه صورتي در

 داريمعني باشد، )%5 معادل پژوهش اين در( شده گرفته نظر در اطمينان
 همچنين. گرددمي تاييد آن با مرتبط فرضيه و شده تاييد نظر مورد متغير

 t جدول در آن معادل مقدار از آماره اين اگر نيز ،t آماره مقدار به توجه با
 آن با مرتبط فرضيه باشد، بيشتر )%5( اطمينان سطح همان با استيودنت

  .گرددمي تاييد

 آزمون نتيجه:  
 بازار در پذيري رقابت متغير ضريب معناداري سطح 2 شماره جدول طبق

 نظر در داريمعني سطح از كمتر كه 031/0 با برابر) COM( محصول
 مربوط t آماره قدرمطلق همچنين است؛ %5حاضر پژوهش در شده گرفته

 همان با جدول از آمده بدست t آماره از بزرگتر ) 909/2( متغير اين به
 محصول بازار در پذيري رقابت معناداري از حاكي كه است آزادي درجه

)COM (0 فرضيه لذا  باشد، %95 اطمينان سطح درH اطمينان سطح در  
 و محصول بازار در رقابت بين كه اين بر مبني 1H فرضيه و شده رد 95%

 رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايشركت سود پايداري
 . شودمي تاييد دارد، وجود معناداري
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  گيري نتيجه - 4

 كه گيرند كار به را توليد از هاييشيوه بايد اجباراً هاشركت رقابت، بازار در
 اين به تا باشند برخوردار كارايي ميزان باالترين و هزينه ميزان كمترين از

 قيمت و بهتر كيفيت با كااليي تحصيل در كنندهمصرف به بتوانند ترتيب
 كارآمدتر شيوه به اقتصاد كل منابع حالت اين در. كنند كمك ترپائين
 شرايط در. ببرد سود اقتصاد تمام شودمي باعث و گرفته قرار استفاده مورد
 به جديد رقباي ورود از جلوگيري براي رقابت شامل بازار در رقابت عادي
 خواهد صنعت يك در فعال هايشركت بين رقابت و فعاليت مورد صنعت

 جديد رقباي ورود از تا دارند همكاري هم با هاشركت اول حالت در. بود
 در حاضر هايشركت دوم نوع در كه حالي در كنند جلوگيري صنعت به

 كاهش براي هاشركت حال هر در. كرد خواهند رقابت باهم خاص صنعت
 پيش در را مالي گزارشگري در كارانه محافظه هايرويه رقابتي تهديدات
 بين اطالعات خاص جريان بهبود باعث بازار در باال رقابت. گرفت خواهند
  . شد خواهد ذينفعان و شركت
 يك در موجود شركاي بين رقابتي فشارهاي از رهايي جهت هاشركت
 ربازا به جديد رقباي ورود از ناشي تهديدات يا و )بالفعل رقباي( صنعت

 در را مالي گريگزارش در سود پايداري و سود مديريت )بالقوه رقباي(
 دهدمي اجازه حرفه اين به حسابداري در پذيري انعطاف. گيرندمي پيش
 رخ هنگامي سود، مديريت چون انحرافاتي. باشد داشته هاييفرآوري كه
 اين از و نمايندمي استفاده سوء پذيري انعطاف اين از افراد كه دهدمي

 مهم، اين. شودمي استفاده واقعي مالي هاينوسان پوشش براي انحرافات
 براين عبارت، اين.نشود آشكار مديريت عملكرد واقعي نتايج شودمي باعث
 تصميمات اگر حسابداري، شده پذيرفته اصول چارچوب در كه دارد داللت

 واقعي اقتصادي عملكرد نمودن پنهان يا سازي دگرگون براي حسابداري
 در.  شود تلقي سود مديريت تواندمي گيرد، قرار استفاده مورد شركت
 ارائه پيشنهاداتي تحقيق فرضيات بررسي از حاصل نتايج اساس بر ادامه
  :گرددمي
 بازار در رقابت )مستقيم( مثبت تاثير بر مبني اول فرضيه نتايج اساس بر

 نيز و هاشركت مسئوالن و مديران به هاشركت سود مديريت بر محصول
 اتخاذ هنگام در گرددمي پيشنهاد مالي گران تحليل و گذاران سرمايه

 هاشركت سود مديريت بر موثر عوامل بررسي و گذاري سرمايه تصميمات
 توجه سود مديريت بر آن مثبت تاثير و محصول بازار در رقابت عامل به

  .نمايند
 بازار در رقابت )معكوس( منفي تاثير بر مبني دوم فرضيه نتايج اساس بر

 نيز و هاشركت مسئوالن و مديران به هاشركت سود پايداري بر محصول
 اتخاذ هنگام در گرددمي پيشنهاد مالي گران تحليل و گذاران سرمايه

 هاشركت سود پايداري بر موثر عوامل بررسي و گذاري سرمايه تصميمات
 پايداري بر آن )معكوس( منفي تاثير و محصول بازار در رقابت عامل به

 .نمايند توجه سود

  

  رگرسيون معادله برازش از حاصل نتايج): 1(جدول

 داري معني سطح t آماره ضريب مقدار متغير ضريب متغير نام

 0 ثابت عدد
128/0 833/2 018/0 

 COM ( 1 265/0 231/2 046/0( محصول بازار در پذيري رقابت

 Cash ( 2 338/0- 876/2- 021/0( هادارايي كل به نقد وجه نسبت

 Size ( 3( شركت اندازه
427/0- 111/3- 028/0 

 MB ( 4( هادارايي دفتري به بازار ارزش نسبت
714/0- 909/0- 327/0 

 Growth ( 5( هادارايي تغييرات درصد
602/0 921/2 016/0 

 ROA ( 6( هادارايي بازده
288/0- 129/2- 041/0 

 Age ( 7( شركت عمر
194/0- 273/3- 00227/0 

 F 779/11 آماره 644/0 تعيين ضريب

 626/0 شده تعديل تعيين ضريب
 P-Value( 000/0( داريمعني

 277/2 واتسون دوربين آماره
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  رگرسيون معادله برازش از حاصل نتايج ):2(جدول

 داري معني سطح t آماره ضريب مقدار متغير ضريب متغير نام

 0 243/0 616/2 0311/0 ثابت عدد

 COM ( 1 843/0- 909/2- 031/0( محصول بازار در پذيري رقابت

 Cash ( 2 352/0 921/2 016/0( هادارايي كل به نقد وجه نسبت

 ) Size( شركت اندازه
3 

911/0 129/2 041/0 

 MB ( 4 121/0 273/3 0027/0( هادارايي دفتري به بازار ارزش نسبت

 Growth ( 5 561/0- 154/3- 0/002( هادارايي تغييرات درصد

 ROA ( 6 421/0 381/2 018/0( هادارايي بازده

 Age ( 7 527/0 619/2 009/0( شركت عمر

 F 885/6 آماره 751/0 تعيين ضريب

 739/0 شده تعديل تعيين ضريب

 P-Value( 019/0( داريمعني

 426/2 واتسون دوربين آماره

  

  :مأخذ و منابع
 و سود كيفي هايويژگي بين رابطه بررسي ،)1386(، غالمرضا كردستاني، ]1[

  .32 شماره حسابرسي، و حسابداري هايبررسي. عادي سهام سرمايه هزينه
پايداري سود،  ،)1393( ،شعباني، كيوان ،قرباني، محمود ،مرشدزاده، مهناز ]2[

شرايط اقتصادي و ارزش محتوايي اطالعات حسابداري در بورس اوراق 
شماره  - 7، دوره 1393زمستان » . مجله: حسابداري مديريت بهادار تهران

  ).10تا  85از  - صفحه  19.( 23
سود حسابداري و بررسي نقش  ،)1383( ،امين ،فرد، احمد، ناظميظريف ]3[

بورس  هاي پذيرفته شده درهاي نقدي در سنجش عملكرد شركتجريان
  .37هاي حسابداري و حسابرسي، شماره بررسي ،اوراق بهادار تهران

 تغييرات پايداري بررسي ،)1392( ،ياسر احمدي، خسرو، ماكراني، فغاني ]4[
 بورس در شده پذيرفته هايشركت حسابداري سود اجزاي در غيرعادي

 حسابرسي و حسابداري دانش، پژوهشي علمي فصلنامه .تهران بهادار اوراق
  .1392 پائيز ،هفتم شماره ،دوم سال، مديريت

رابطه تركيب سهامداران با تقارن  بررسي و تبيين ،)1384(، نوروش، ايرج ]5[
هاي ، بررسيطالعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد

  .124- 97، 42حسابداري و حسابرسي، ش 

 ،پيمان ،مقدمحيدري ،سعيدزاده، حاجي ،رامين قرباني، ،خدادادي، ولي ]6[
شده  هاي پذيرفتهبررسي پايداري اجزاي نقدي سود در شركت ،)1391(

 9سال سوم.ش  ،مجله دانش حسابداري ،در بورس اوراق بهادار تهران
 .1391.تابستان. 

ود و كاهش س بررسي ارتباط ميان مديريت ،)1389( ،اسداللهي، داوود ]7[
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