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و شرکت هاي پذیرفته شده در بورس بررسی رابطه بین سود تقسیمی و کیفیت سود حسابداري
1390الی 1386اوراق بهادار تهران سالهاي 

عباس منادي
مدیر مالی و اعتبارات 

چکیده
سال هاي طیاوراق بهادار تهرانوبورسدر شده رفتهیپذيشرکت هاي سود حسابدارتیفیو کیمیسود تقسنیابطه بر،در این مقاله

سیونی چند مدل هاي رگرو برازش ، مده از آزمون هاي همبستگی پیرسوندست آنتایج ب. مورد بررسی قرار گرفته است1390تا 1386
رابطه ي مستقیم و ها، که رابطه معنادار و معکوس میان اقالم تعهدي اختیاري و میزان سود تقسیمی شرکتمتغیره حاکی از آن است 

هاي میان فرصتري معکوس و معناداها و رابطهکتمعنادار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود تقسیمی شر
.ها وجود داردگذاري و میزان سود تقسیمی شرکتسرمایه

کلیات پژوهش: فصل اول.دار تهراناوراق بهاو سود تقسیمی، کیفیت سود، اقالم تعهدي، بورس : کلید واژه ها

مقدمه
یارتواند کمک بسیمآنینیبیشو توان پیندهآر دي سودآوریتبوده و قابلآن ها ینفعها همواره مورد توجه افراد ذشرکتيسودآور

همچنین .باشدعملکرد خود براي بهبودیرانبه مديهشدارنیزو آن هابه ادن اعتبار ، دو فروش سهامخریددریريگیمبه تصمیديمف
کارشناسان،مدیران،گذاران،سرمایهتوجهکانوندیربازازکهاستموضوعیآنبرثرؤمعواملوشرکتسودتقسیمسیاست
بهمالیهايتئوريازبسیاريکهصورتاینبهاست؛بودهحسابداريومالیحیطهپردازاننظریهومالیهايصورتازکنندگاناستفاده

در خصوص هاي پیشینپژوهشو اندپذیرفتهصورتآن برتمرکزباتجربیمطالعاتاززیاديتعدادوپرداختهموضوعاینتشریحوتبیین
که آیا در پی تغییرات سود تقسیمی، ه تمرکز بر روي این مسئله داشتهتمایل بیشتري بنیز ها محتواي اطالعاتی سود تقسیمی توسط شرکت

به نیز هاي اخیر برخی از پژوهش.پیوندد یا خیرجهتی از سود بازار به وقوع میجهتی در سود حسابداري و همچنین واکنش همتغییرات هم
)عدم تقسیم سود/تقسیم(که آیا موقعیت تقسیم سودو این ه اندجاي تمرکز بر روي تغییرات سود تقسیمی، به مطالعه این موضوع پرداخت

این دسته از مطالعات، به جاي تشریح وجود یا عدم . نماید یا خیرهاي جاري و آتی شرکت به بازار مخابره میاطالعاتی را در خصوص سود
ها، به بررسی محتواي تغییرات قیمت سهام و سودهاي آتی با سودهاي تقسیمی توسط شرکتو همچنین چگونگی ارتباط میان وجود

در این پژوهش برآنیم، تا در راستاي شاخه اخیر . اندها پرداختهاطالعاتی موقعیت تقسیم سود در خصوص سودهاي حسابداري آتی شرکت
هاي محتواي اطالعاتی سود تقسیمی، یعنی کیفیت کی از جنبهمطالعات در خصوص محتواي اطالعاتی سودهاي تقسیمی، به طور خاص ی

. ها را مورد بررسی قرار دهیمسود حسابداري شرکت
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تشریح و بیان موضوع
اوراق بهادار و بورس در شده رفتهیپذيشرکت هاي سود حسابدارتیفیو کیمیسود تقسنیرابطه بمسأله اساسی در پژوهش حاضر، 

:می باشد و به پرسش هاي پژوهش زیر پاسخ داده خواهد شد کهتهران
؟هر سهم برخوردار استیمیسود تقسینیبشیپاز توانایی بیشتري براي آنسود در مقایسه با هر سهم ينقدانیجر
وجود دارد؟يداریو معنمعکوس رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتاقالم تعهدي اختیاري نیبآیا 
دارد؟با سود تقسیمی شرکت يداریبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معننسآیا 
دارد؟با سود تقسیمی شرکت يدارگذاري رابطه معکوس و معنیهاي سرمایهفرصتآیا

، حسابداريکیفیت سودهاي و یمیسود تقسنیبرابطهدییها است؛ در صورت تاآزمون رابطه شرکتقیتحقنیایهدف اصل
کیفیت سودهاي حسابداري گزارش شده در خصوص یاز منابع اطالعاتیکیشرکت به عنوان یمیاز سود تقستوانندیمگذارانهیسرما

این امر همچنین . در بازار سهام کمک کندیبه کاهش عدم تقارن اطالعاتتواندیمموضوعنیا،جهیو در نتاستفاده نمودهها توسط شرکت
تیروشن ساختن اهم.خواهد شدمنجر ها شرکت يجاریمیتقسياز سودهاشتریدر استنتاج اطالعات بگذارانهیسرمابه مک در جهت ک

تحقیقنیز یکی دیگر از اهداف این هاشرکتیمیدر خصوص سود تقسرندهیگمیارکان تصميبرایمیتقسيسودهایاطالعاتيمحتوا
مخابره اطالعات مربوط به يبرایدهابزار عالمتکیعامل به عنوان نیاز اتوانندیمزینهان آ، منظر آن روي سکهاست؛ چرا که از 

.ندیسهام استفاده نمايشرکت به بازارهایآتنتظارمورد اطیشرا

ادبیات تحقیق
سود حسابداري یعنی اقالم تعهدي گیري کیفیت ترین معیار مورد استفاده براي اندازهدر این تحقیق مطابق با ادبیات کیفیت سود، از رایج

گردد؛ اقالم تعهدي اختیاري نشان دهنده مدیریت سود و معکوس کیفیت سود هستند، به این اختیاري و با استفاده از مدل جونز استفاده می
.خوردار استتري برشود که سود حسابداري از کیفیت پایینصورت که هر چه اقالم تعهدي اختیاري بیشتر باشند چنین قلمداد می

با نسبت کمتر سود انباشته به حقوق صاحبان سهام در مرحله تزریق سرمایه قرار دارند و بنابراین قادر به توزیع سود هايشرکتهمچنین 
توانایی هایی بالغ هستند که از شرکت،هاي با نسبت باالتر سود انباشته به حقوق صاحبان سهامباشند؛ در حالی که شرکتنقدي سهام نمی

گذاري زیادي هاي سرمایهکه از فرصتهاییشرکت،از طرف دیگر. )2006(دي آنجلو و دیگران م برخوردارندبیشتري براي توزیع سود سها
ها به وجوه نقد باالیی احتیاج خواهند داشت؛ بنابراین ممکن است سودهاي کسب شده توسط مندي از این فرصتور بهرهبرخوردارند به منظ

، )1982،روزف(نمایندتوزیعگذاري نموده و در نتیجه میزان سود نقدي کمتري هاي داخلی شرکت سرمایهرا مجدداً در پروژهشرکت 
. )2009،چِی و سا(و) 2006،دي آنجلو و دیگران(، )2001،فاما و فرنچ(، )2000،الپورتا و دیگران(،)1992،اسمیت و واتس(

فرضیه هاي تحقیق
:فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرارگرفته استدر این تحقیق سه

۱H :برقرار استيداریو معنمعکوس رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتاقالم تعهدي اختیاري نیب.
۲H :با سود تقسیمی شرکت دارديدارینسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معن.
۳H :با سود تقسیمی شرکت دارديدارگذاري رابطه معکوس و معنیهاي سرمایهفرصت.
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جامعه آماري و نمونه آماري
باشد که به روش حذفی و بر اساس معیارهاي اوراق بهادار تهران میو هاي پذیرفته شده در بورس جامعه آماري این تحقیق شامل شرکت

: اندذیل انتخاب شده
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛ و در بورس 1386هاي مورد بررسی، قبل از سال در سالبه منظور همگن شدن نمونه آماري .1
د؛نهاي مذکور دوره مالی خود را تغییر نداده باشها منتهی به اسفند ماه بوده و طی سالبه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن.2
داراي زیان انباشته نباشند؛،هاي مالی مذکوردر تاریخ ترازنامه سالده نبوده و هاي مذکور زیاندر هیچ یک از سال.3
سهام ،ذالگذاري شرکت نیازمند تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آن هستیمهاي سرمایهکه براي محاسبه فرصتاز آنجائی.4

. شرکت در طول اسفند ماه هر سال حداقل یک بار معامله شده باشد
ها براي دوره مورد بررسی در دسترس باشد؛هاي مالی حسابرسی شده آناطالعات مربوط به صورت.5
.گري مالی نباشندهاي فعال در صنعت واسطهبه دلیل ماهیت خاص فعالیت جزو شرکت.6

استفاده خواهد ) تحقیقجامعه آماري(هاي حائز شرایط شرکت، از کلیه)گريغربال(فاده از روش حذفی در این تحقیق با توجه به است
. پذیردگیري صورت نمیگردید؛ لذا نمونه

روش تحقیق
.هاي ترکیبی استفاده شده استبا توجه به ادبیات تحقیق موجود در این پژوهش از داده

آن از معیار نسبت براي اندازه گیري ) 2009(ها است که مطابق با چی و سا متغیر وابسته در این تحقیق میزان سود تقسیمی توسط شرکت
:به شرح زیر استفاده خواهد شد) DV/E(سود تقسیمی به سود خالص شرکت 

DV/E=
سهام نقدي سود

خالص سود

مجموعارتباطگامنیاولدرمدلاین در.شوداز اقالم تعهدي اختیاري استفاده می) 2011(مطابق با تانگ و میائو :(DAC)کیفیت سود
:شودیمبرآوردریزشرحبهزاتیتجهوآالتنیماشاموال،،هاها، مجموع داراییمجموع درآمديهاریمتغبايتعهداقالم

ACCR jkوt / TA jkوt-١ = α kوt (١/TA jkوt-١) + β kوt (∆REV jkوt/TA jkوt-١) + y kوt (PPE jkوt / TA jkوt-١) + e jkوt (١)

:که در آن 
جمع کل اقالم تعهدي بنگاه اقتصادي=  ACCR jkوt

جمع کل دارایی هاي بنگاه اقتصادي=  TA jkوt-١

)خالص درآمد(تغییر در فروش خالص=  ∆REV jkوt

میزان اموال و ماشین آالت و تجهیزات ناخالص بنگاه اقتصادي=  PPE jkوt

رگرسیون) اخالل(مقدار خطاي=  e jkوt

اسبهحمریزشرحبه) AAC(ياریاختيتعهداقالم،ترکیبیهايدادهيهامدلقیطراز) 1(شمارهمدليپارامترهانیتخمازپس
:شوندیم

AAC jkوt = ACCR jkوt / TA jkوt-١ – [ α kوt (١/TA jkوt-١) + β kوt ( ∆REV jkوt / TA jkوt-١)+y kوt(PPE jkوt/TA jkوt-١)] (2)

:شوندمحاسبه میبه روش زیر ،قابل دسترسیاطالعاتبهتوجهبايتعهداقالممجموع
ACCRit = Eit – OCFit (3)
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.گر وجوه نقد حاصل از عملیات استنشانOCFمعرف سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه و Eکه در آن 
دي (نسبت سود انباشته به ارزش دفتري جمع حقوق صاحبان سهام): RE/TE(نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام 

)2009چِی و سا،(و ) 2008اوسوبو،دنیس و (، )2006آنجلو و دیگران،
، )2002گرولون ودیگران،(، )2001فاما و فرنچ،(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت):MBR(گذاري سرمایههاي فرصت

)2006،دي آنجلو و دیگران(
. شوداندازه گیري می) Log(TA)(ها داراییکه به صورت لگاریتم مجموع : ، اندازه1متغیر کنترلی 
.شودکه به صورت سود هر سهم در دوره جاري شرکت محاسبه می: سود دوره جاري شرکت، 2متغیر کنترلی

DV/Ei,t= ß0 + ß1DACi,t+١ + ß2 RE/TEi,t + ß3 MBRi,t + ß4 Log(TA) + ß5EPSi,t + εi,t

گیري عالئم مورد استفاده در مدل نحوه اندازه. باشدمعرف جمله خطا میεi,tو هاپارامتربیانگر برآوردß5و... و ß1و ß0در مدل فوق 
.باشند که در باال اشاره گردیدفوق نیز به شرح توضیحات متغیرهاي تحقیق می

آزمون فرضیه اول 
و فرضیه آماري آن باشد میهاشرکتو میزان سود تقسیمی اقالم تعهدي اختیاري بینهدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه

: بصورت زیر تعریف می شود
٠H :نیستبرقرار يداریو معنمعکوس رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتاقالم تعهدي اختیاري نیب.
١H:برقرار استيداریو معنمعکوس رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتاقالم تعهدي اختیاري نیب.

.برآورد می شود)1(این فرضیه با استفاده از مدل 

tititititi EPSTALogDACEDV ,,٣,٢١,١٠, )(/   )1(

)1(نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل -1جدول 
P-Valueدرجه آزاديمقدار آماره آماره تعدادآزمون

500F6263/1)439،111(0003/0چاو
500٢6543/7790000/0هاسمن

گر این است که رد شده و بیان% 95آزمون در سطح اطمینان ٠H، فرضیه)0003/0(آن P-Valueو چاوبا توجه به نتایج آزمون 
05/0که کمتر از ) 0000/0(آن P-Valueچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و هم. هاي پانل استفاده نمودتوان از روش دادهمی
. شودپذیرفته می١Hرد شده و فرضیه% 95آزمون در سطح اطمینان ٠Hباشد، فرضیهمی

شدهارائه2و دوربین واتسون نیز در جدول شماره ) آزمون برش پاگان(هاجارکیو، بررسی همسانی واریانسهايآزموننتایجخالصه
.است
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)1(هاي مربوط به مفروضات آماري مدل نتایج آزمون-2جدول 
-Durbinآماره Breusch-Paganآماره Jarque-Beraآماره 

Watson

Ramseyآماره 

٢ValuePFValuePDFValueP

4952/14351/07258/120000/034/28745/1061/0

دار معنی% 95با اطمینان ) 000/0(باشد تر میکوچک05/0از Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی معنی
ها توسط متغیرهاي میزان سود تقسیمی شرکتدرصد از 73/25نیز گویاي آن است کهمدل ضریب تعیین . شودبودن کل مدل تایید می

.گرددوارد شده در مدل تبیین می
اقالم تعهدي اختیاريبراي ضریب متغیر tجایی احتمال آماره از آن، 7-4ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداري ضرایب در بررسی معنی

ها در میزان سود تقسیمی شرکتو اقالم تعهدي اختیارياري میان د، در نتیجه وجود رابطه معنی)0451/0(باشد می05/0تر از کوچک
اقالم بین توان گفت درصد می95بنابراین فرضیه اول تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان . گیردیید قرار میتادرصد مورد 95سطح اطمینان 
حاکی از وجود رابطه ) -2810/9(بودن ضریب این متغیر منفی. رابطه معناداري وجود داردمیزان سود تقسیمی شرکت ها،و تعهدي اختیاري
میزان ، اقالم تعهدي اختیاريواحدي 1طوري که با افزایش باشد بهها میمیزان سود تقسیمی شرکتو اقالم تعهدي اختیاريمعکوس میان 

.بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می شود.یابدواحد کاهش می2810/9به میزان نیز ها سود تقسیمی شرکت

آزمون فرضیه دوم 
هاو میزان سود تقسیمی شرکتبین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی رابطه

: و فرضیه آماري آن بصورت زیر تعریف می شودباشد می
٠H :نیستبرقرار يداریو معنمثبت رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتنسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام نیب.
١H:داري برقرار استو معنیها رابطه مثبت بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود تقسیمی شرکت.

. شودبرآورد می)2(استفاده از مدل این فرضیه با 

tititititi EPSTALogTEREEDV ,,٣,٢١,١٠, )(//   )2(

)2(نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل -3جدول 
P-Valueدرجه آزاديمقدار آماره آماره تعدادآزمون

500F7402/1)435،111(0054/0چاو
500٢4418/78100000/0هاسمن

گر این است که رد شده و بیان% 95سطح اطمینان آزمون در ٠H، فرضیه)0054/0(آن P-Valueو چاوبا توجه به نتایج آزمون 
05/0که کمتر از ) 0000/0(آن P-Valueبا توجه به نتایج آزمون هاسمن و چنین هم. هاي پانل استفاده نمودتوان از روش دادهمی
لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات . شودپذیرفته می١Hرد شده و فرضیه% 95آزمون در سطح اطمینان ٠Hباشد، فرضیهمی

. ثابت برآورد شود
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.استشدهارائه4و دوربین واتسون نیز در جدول شماره ) آزمون برش پاگان(هاجارکیو، بررسی همسانی واریانسهايآزموننتایجخالصه

)2(هاي مربوط به مفروضات آماري مدل نتایج آزمون-4جدول
Ramseyآماره Durbin-Watsonآماره Breusch-Paganآماره Jarque-Beraآماره 

٢ValuePFValuePDFValueP

8244/15211/05122/140000/035/29525/11322/0

% 95با اطمینان ) 0006/0(باشد تر میکوچک05/0از Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی معنی
ها توسط تقسیمی شرکتدرصد از میزان سود 73/25نیز گویاي آن است کهمدل ضریب تعیین. شوددار بودن کل مدل تایید میمعنی

.گرددمتغیرهاي وارد شده در مدل تبیین می
نسبت سود انباشته براي ضریب متغیر tجایی احتمال آماره از آن، 10-4ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداري ضرایب در بررسی معنی

نسبت سود انباشته به جمع داري میان رابطه معنی، در نتیجه وجود )0024/0(باشد می05/0تر از کوچکبه جمع حقوق صاحبان سهام
بنابراین فرضیه دوم تحقیق . گیردمییید قرار ادرصد مورد ت95ها در سطح اطمینان میزان سود تقسیمی شرکتو حقوق صاحبان سهام

زان سود تقسیمی شرکت ها،میو نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهامبین توان گفت درصد می95پذیرفته شده و با اطمینان 
نسبت سود انباشته به جمع میان ) مستقیم(حاکی از وجود رابطه مثبت 7840/15مثبت بودن ضریب این متغیر . رابطه معناداري وجود دارد

صاحبان نسبت سود انباشته به جمع حقوق واحدي 1طوري که با افزایش باشد بهها میمیزان سود تقسیمی شرکتو حقوق صاحبان سهام
.بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می شود.یابدواحد افزایش می7840/15به میزان نیز ها میزان سود تقسیمی شرکت، سهام

آزمون فرضیه سوم 
و فرضیه آماري باشد میهاو میزان سود تقسیمی شرکتگذاري هاي سرمایهبین فرصتهدف از آزمون فرضیه سوم تحقیق بررسی رابطه

: بصورت زیر تعریف می شودآن 
٠H :نیستبرقرار يداریو معنمعکوس رابطه هاو میزان سود تقسیمی شرکتگذاري هاي سرمایهفرصتنیب.
١H:داري برقرار استو معنیها رابطه معکوس گذاري و میزان سود تقسیمی شرکتهاي سرمایهبین فرصت.

یید قرار امورد ت،معنی دار باشد% 95در سطح اطمینان ١برآورد می شود و در صورتی که ضریب)3(این فرضیه با استفاده از مدل 
. خواهد گرفت

tititititi EPSTALogMBREDV ,,٣,٢١,١٠, )(/   )3 (






٠:

٠:

١١

١٠




H

H

)3(نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدل -5جدول
P-Valueدرجه آزاديمقدار آماره آماره تعدادآزمون

500F6163/1)422،111(0004/0چاو
500٢2855/82130000/0هاسمن
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گر این است که رد شده و بیان% 95آزمون در سطح اطمینان ٠H، فرضیه)0004/0(آن P-Valueو چاوبا توجه به نتایج آزمون 
05/0که کمتر از ) 0000/0(آن P-Valueبا توجه به نتایج آزمون هاسمن و چنین هم. هاي پانل استفاده نمودتوان از روش دادهمی
لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات . شودپذیرفته می١Hرد شده و فرضیه% 95آزمون در سطح اطمینان ٠Hباشد، فرضیهمی

. ثابت برآورد شود
شدهارائه6، دوربین واتسون و رمزي در جدول شماره )آزمون برش پاگان(هاجارکیو، بررسی همسانی واریانسهايآزموننتایجخالصه

.است

)3(هاي مربوط به مفروضات آماري مدل نتایج آزمون-6جدول 
Ramseyآماره Durbin-Watsonآماره Breusch-Paganآماره Jarque-Beraآماره 

٢ValuePFValuePDFValueP

7842/13841/04351/110000/035/25254/04312/0

دار معنی% 95با اطمینان ) 0046/0(باشد تر میکوچک05/0از Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی معنی
ها توسط متغیرهاي درصد از میزان سود تقسیمی شرکت73/25نیز گویاي آن است کهمدل ضریب تعیین . شودبودن کل مدل تایید می

.گرددوارد شده در مدل تبیین می
هاي فرصتبراي ضریب متغیر tجایی احتمال آماره از آن، 13-4ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداري ضرایب معنیدر بررسی

میزان سود تقسیمی و گذاريهاي سرمایهفرصتداري میان ابطه معنی، در نتیجه وجود ر)0227/0(باشد می05/0تر از کوچکگذاريسرمایه
توان درصد می95بنابراین فرضیه سوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان . گیردیید قرار میادرصد مورد ت95ها در سطح اطمینان شرکت
) 2810/9(منفی بودن ضریب این متغیر . رابطه معناداري وجود دارد،میزان سود تقسیمی شرکت هاو گذاريهاي سرمایهفرصتبین گفت 

واحدي 1طوري که با افزایش باشد بهها میمیزان سود تقسیمی شرکتو گذاريهاي سرمایهفرصتحاکی از وجود رابطه معکوس میان 
بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید.یابدیواحد کاهش م2810/9به میزان نیز ها میزان سود تقسیمی شرکت، گذاريهاي سرمایهفرصت

.می شود

نتیجه گیري
نتایج این .اوراق بهادار پرداخته شدو می شرکت هاي پذیرفته شده در بورس یدر این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت سود و سود تقس

فرصتهاي : 3نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام : 2اقالم تعهدي اختیاري: 1تحقیق حاکی از آن است که بین سه پارامتر 
سود تقسیمی تعهدي و فرصت هاي سرمایه گذاري، بدین ترتیب با افزایش اقالم. سرمایه گذاري با سود تقسیمی رابطه معناداري وجود دارد

.ش می یابدکاهش و با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی افزای

هاي تحقیقمحدودیت
:مدنظر قرار گیرندباید محدودیت هایی که در تحقیق وجود داشتند و در تجزیه و تحلیل نتایج 

هاي ورس و اطالعات مندرج در بانکها بین اطالعات آماري گزارش شده از سوي سایت شرکت ببرخی اختالفوجود-
.ارائه شده از سوي سایت بورس و شرکت بورس اتکا شداطالعاتی است که در این مورد به اطالعات
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1386هاي تهران طی سالاوراق بهادارو هاي پذیرفته شده در بورساین تحقیق شامل شرکتآوري شده دراطالعات جمع-
تحقیق از اعتبار باالتري جایی که با افزایش اطالعات و تعداد مشاهدات نتایج آزمون و به طبع آن نتیجه باشد، از آنمی1390الی 

. نتایج متفاوتی حاصل گردد،گردد، ممکن است با افزایش دوره زمانیبرخوردار می
بخصوص در مورد ،آوري اطالعات سعی و دقت فراوان صورت گرفته لیکن به دلیل ضعف منابع اطالعاتیجمعکه در با آن-

.ها از نمونه آزمون کنار گذاشته شدندشرکتها، چند مورد ازعوامل مربوط به اجزاي کیفیت سود شرکت

پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق
تري را در خصوص اطالعات جامع،تواند با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابهاوراق بهادار میو سازمان بورس -1

.ها براي سهامداران منتشر نمایدارتباط بین سود تقسیمی و کیفیت سود شرکت
توصیه مراجع تدوین استانداردهاي حسابداري به افشاي اختیاري اطالعات جامع در خصوص میزان و سطج کیفیت سود -2

.هاشرکت
گذاران داشته باشد، ارائه تواند اثرات مهمی بر تصمیم سرمایهاز آن جهت که افزایش میزان و سطح سود تقسیمی می-3

.گشا خواهد بودزمینه میزان و سطح سود تقسیمی، بسیار راهاطالعات کامل و شفاف از سوي مدیریت در 
ها و اوراق بهادار در کنار تحلیلو گذاري در بورس بازار سرمایه، مشاوران سرمایهدر فعال گران مالی بهتر است تحلیل-4

گذار بر آن و ساختار تأثیرهاي خاصی مبتنی بر وضعیت کیفیت سود و عوامل دهند، تحلیلهاي معمولی که انجام میتکنیک
.ها با توجه به استانداردهاي حسابداري به عمل آورندتقسیم سود شرکت

هاي آیندهیی براي پژوهشهاپیشنهاد
.هابین سود تقسیمی و کیفیت سود حسابداري شرکتنوع صنعت بر روي روابط تأثیرمطالعه -1
چنین و همهاکیفیت سود حسابداري شرکتو سایر متغیرهاي ارزیابی سود تقسیمی استفاده از سایر متغیرها براي ارزیابی -2
.هابین سود تقسیمی و کیفیت سود حسابداري شرکتسایر متغیرهاي کنترل، در بررسی رابطه تأثیر
کیفیت سود حسابداري تورم، بهاي نفت و نرخ ارز بر روي شناسایی : متغیرهاي کالن اقتصادي، مانندتأثیربررسی -3

.هاشرکت
آن بر نسبت تقسیم تأثیرناشی از مسائل سیاسی و کیفیت سود حسابداري انجام تحقیق مشابه دیگري با در نظر گرفتن -4

.هاسود شرکت
با گردد تحقیقی گري مالی از نمونه تحقیق حذف شده بودند، پیشنهاد میبا توجه به این که شرکت هاي با فعالیت واسطه-6

هاي تحقیق ها انجام گرفته و نتایج آن با یافتهدر این نوع شرکتد تقسیمی و کیفیت سود حسابداري سورابطه بین موضوعیت 
.حاضر مقایسه گردد


