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 اثر نوسان پذیری جریان وجوه نقد و اهرم مالی بر مدیریت سود

 

 ایمان عبادار

  

 مالی دانشگاه آزاد واحد مالیر -مدیریت بازرگانی رشتهکارشناسی ارشد 

 استان خوزستان کارمند سازمان تامین اجتماعیو 

 
تاثیر نوساان ذاریرو وجاوه نقاد و اهاری ماالی بار        هدف این تحقیق، بررسی : چکیده 

-س اوراق بهاادار تهاران اساتن انادازه    هاو ذریرفته شده در بوردر شرکتمدیریت سود 

گیارو  هاو وجوه نقد و اندازهذریرو وجه نقد از طریق انحراف معیار جریانگیرو نوسان

ها از طریاق بارآورد مادل تعادیه شاده جاونز       میزان اعمال مدیریت سود توسط شرکت

هااو  و متغیرها از دادههاو تحقیق و بررسی رابطاهانجای شده استن براو آزمون فرضیه

و آمارو شرکت ذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه 09مربوط به 

هاو ترکیبی در قالب رگرسیون به روش تحلیه داده 0931-0909و زمانی و براو دوره

هااو مناساب آزماون    اندن براو برآورد مدلچند متغیره مورد تجزیه و تحلیه قرار گرفته

هاو چاو و هاسمن استفاده شدن نتاای  تمماین   و ترکیبی از آزمونها در داده هافرضیه

هاو تحقیق باوده استن لرا، نوساان جریاان وجاه    ها در که حاکای از تایید فرضیهمدل

هاو مورد مطالعه تاثیر مثبت معنادار و نسبت اهری مالی تاثیر منفای  نقد در بین شرکت

 معنادارو بر مدیریت سود داردن  

 ذریرو وجه نقد، اهری مالیمدیریت سود، نوساندی: های کلیواژه

 

   دمهـمق -1

سه گروه  شودن ثبت ممتلف روش چند یك یا با معامالت از بسیارو دهدمی اجازه حسابدارو وشده ذریرفته اصول     

دو گروه باید توجه داشت که طبق تئورو نمایندگی هر ذینفع در هر شرکتی مدیران، سهامداران و بستاکاران هستندن 

سهامداران جریان کسب سود شرکت را ذیگیرو کنندن مدیران و سهامداران )مالکان( براو افزایش منافع خود تالش می

یابدن اما، سود همواره در معرض دستکارو توسط مدیریت قرار ها نیز افزایش میکنندن چراکه با افزایش سود ثروت آنمی

او دارندن زیرا، منافع هاو ذینفع در شرکت به جریان وجوه نقد توجه ویژهو گروههمه توان ادعا نمود کهداردن در مقابه، می

در واقع، سرمایه گراران وجوه نقد خود را اساساٌ به خاطر دستیابی به ن بینند خود را در قالب جریان وجوه نقد خروجی می
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کنندن از سوو دیگر، سرمایه گرارو می وجوه نقد بیشتر و کسب سود نقدو بیشتر در سهای عادو واحدهاو انتفاعی

 نبستانکاران و اعتباردهندگان نیز به اطالعات صورت گردش جریان وجوه نقد توجه بیشترو نسبت به سود و زیان دارند 

 

 تحقیق  نظـری مبانی -2

جریان  و توان شرکت در ایجادجریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت گردش وجوه نقد عملیاتی نشان دهنده

او اطالعات تهیه و ارائه شود به گونه رودها از شرکت، انتظار میمدیران از یك سو به دلیه آگاهی بیشتر آنوجوه نقد استن 

که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کندن از طرف دیگر، ممکن است بنا به دالیلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت 

 ناسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند ذاداش، و سایر عوامه، مدیران خو

هاو ممتلف بیشتر باشد، سهامداران و سایر گروه هاو ذینفع در شرکت، هر چه نوسان جریان وجوه نقد طی دوره     

و گراران بالفعه لرا ممکن است مدیریت براو جلب اعتماد سرمایه ریسك و عدی اطمینان بیشترو را احساس خواهند کردن

هاو ورودو و از دیگر سوو، یکی از عواملی موثر بر جریان نبالقوه به سود توجه نموده و آنرا دستکارو و مدیریت کند

باشدن ها و نسبت اهری مالی میهاو تامین مالی شرکتخروجی وجوه نقد و رفتار مدیریت در گزارشگرو سود، سیاست

هاو ثابت مالی یا اهری مالی به هزینهطبق تعریف،  ی استنشاخص اصلی سنجش سیاست تقسیم سود، نسبت اهری مال

سود بیشترو نسبت به مقدار درصد افزایش شود ، باعث میشود که با افزایش فروش شرکتعملیاتی شرکت گفته می

د و شود تا به طور تجربی تاثیر نوسان ذریرو وجوه نقدر این تحقیق، سعی مین بمورد فروش براو سهامداران شرکت رقم 

 شودن  هاو ذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نسبت اهری مالی بر مدیریت سود در شرکت

 

  تحقیق یپیشینه  -3

و بین هاو ذریرفته شده در بورس اوراق بهادار هند انجای داد به بررسی رابطهدر تحقیقی که بر شرکت (2902، ) باندیا      

و مثبت معنادارو بین جدیریت سود و و تحقیق نشان داد رابطهریت سود ذرداختن نتیجهجریان وجوه نقد آزاد و مدی

 جریان وجوه نقد آزاد وجود داردن 

و نوسان ذریرو جریان شرکت از کشور آمریکا به بررسی رابطه -سال 0779( در تحقیق خود بین 2902آجا و بروسا )     

هاو نقدو با مدیریت سود د و به این نتیجه رسیدند که نوسان ذریرو جریانوجوه نقد، اهری مالی و مدیریت سود ذرداختن

 و منفی معنادارو داشته استن  و مثبت معنادار و نسبت اهرمی با مدیریت سود رابطهرابطه

و بین ساختار مالکیت، سیاست تامین مالی و جریان در تحقیقی با موضوع بررسی رابطه (2902فاتما و چیچتی )     

شرکت ذریرفته شده در بورس تونس به این نتیجه  99بر روو  2993تا  0000و زمانی ووه نقد آزاد در کشور طی دورهوج

و مستقیم و تمرکز مالکیت و نسبت رسیدند که نسبت اهری مالی و نسبت مالکیت مدیران با جریان وجوه نقد آزاد رابطه

 معکوس داردن و سهامداران نهادو با جریان وجوه نقد آزاد رابطه

به بررسی سیاست تقسیم سود  "نقش سیاست تقسیم سود بر مدیریت واقعی سود  "( در ذژوهشی با عنوان2902) لیو     

کوچك تر از سود تقسیمی د زمانی که سود از ذیش مدیریت شد بر مدیریت واقعی سود ذرداختننتای   ذژوهش نشان می دا

 نسال قبه است 
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هاو نیز طی تحقیقی به بررسی تاثیر اهری مالی بر سیاستهاو تقسیم سود در شرکت (2902، ) آصف، رسول و کمال     

و منفی معنادار بین اهری مالی و میزان سود تقسیمی بوده و تحقیق آنان حاکی از رابطهکشور کراچی ذرداختندن نتیجه

هاو تقسیم سود ی نقدو نیز بر سیاستاستن همچنین تحقیق آنان نشان داد که تغییرات سود خالص و بازده سود سها

 موثر استن 

( با بکارگیرو نسبت بدهی به سرمایه و نرخ موثر مالیات ثابت کردند که با بزرگ 0932در ایران نیز، نوروش و دیگران )    

 ها، مدیران تمایه بیشترو به مدیریت کردن سود دارندنشدن شرکت

جه گرفتند که هدف اصلی مدیران شرکت از مدیریت سود، منافع شمصی ( در تحقیق خود نتی0932ذور و کریمی)احمد 

 گیردن است که در قالب ذاداش و امنیت شغلی و با توجه به شرایط آینده صورت می

 

 ی تحقیق هافرضیه  -4

 :است به شرح زیر تدوین شده ها، فرضیههاو ذیشینمبانی نظرو و تحقیق با توجه به     

 ن  دارد رو وجوه نقد بر مدیریت سود اثر معنادارونوسان ذری ی اول:فرضیه

 ن دارد نسبت اهری مالی بر مدیریت سود اثر معنادارو ی دوم:فرضیه

 

   تحقیق متغیرهایها و مدل -5

هاو به صورت مدلتحقیق و بین متغیرهاو هاو تحقیق و بررسی رابطههاو تدوین شده براو آزمون فرضیهمدل     

 باشد: ( می2( و )0و )شماره

 itititititittiti SalesROASIZETangiblMBCFVaEM 
6543210 ,,       

)0(   

 

 itititititititti SalesROASIZETangiblMBBLaEM 
6543210,           

)2(   

 

ها از شودن در این مدل( براو آزمون فرضیه دوی استفاده می2و اول و مدل شماره )( براو آزمون فرضیه0مدل شماره )     

ها و فروش نیز به عنوان و شرکت، بازده داراییندازههاو نامشهود، انسبت ارزش بازار به ارزش دفترو سهای، نسبت دارایی

 متغیرهاو کنترلی استفاده شده استن 

EM: وابسته( مدیریت سود؛    ر)متغی 

BL: مستقه( نسبت اهری مالی ؛  ر)متغی 

CFV :(نوسان ذریرو وجوه نقد )؛   متغیر مستقه 

MB :( نسبت ارزش بازار )سهای به ارزش دفترو سهای؛  متغیر کنترل 

Tangible :؛  هاهاو نامشهود به جمع که دارایی)متغیر کنترل( بیانگر نسبت دارایی 

SIZE( :اندازه شرکت است )؛ متغیر کنترل 

Sales :و   و میزان فروش شرکت استن )متغیر کنترل( نشان دهنده 
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 دارخطاو قابه برآورد در مدل استن مق: 

 

 گیرو متغیرهاو تحقیق به شرح زیر خواهد بود:   و اندازهنحاوه

      

 مدیریت سود       الف( متغیـر وابسته: 

( به شرح 0009) شود از طریق مدل تعدیه شده جونزمدیریت سود که به عنوان متغیر وابسته تحقیق به کار گرفته می     

 گیرو خواهد شد ( اندازه9-9مدل شماره )
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PPE
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cievablesSales

AssetsAssets

TA
DiscAcc                                  )9( 

                        
 که در این رابطه:

i,t DiscAcc  اقالی تعهدو اختیارو در سال ؛t  براو شرکتi   ؛ 

i,t TA که اقالی تعهدو در سال  ؛t  براو شرکتi  سود )قابه استمراج از صورت سود و زیاان(   ؛ اقالی تعهدو از تفاوت بین

 شودن و جریان نقد عملیاتی )قابه استمراج از صورت گردش وجوه نقد( محاسبه می

i,t Sales که فروش )قابه استمراج از صورت سود و زیان( در سال  ؛t  براو شرکتi  ؛ 

i,t Recievables سال هاو دریافتنی )قابه استمراج از ترازنامه( در حساب ؛t  براو شرکتi  ؛ 

i,t PPE هاو ثابت یا اموال، ماشین آالت و تجهیزات )قابه استمراج از ترازنامه( در سال جمع دارایی ؛t  براو شرکتi    و 

0-i,t Assets  0ها )قابه استمراج از ترازنامه( در سال جمع که دارایی؛-t  براو شرکتi  استن 

 

 ب( متغیرهای مستقل: 

 ـری وجوه نقد        نوسان پذی (1

هاو ممتلف بیشتر باشد، سهامداران و سایر گروه هاو ذینفع در شرکت، هر چه نوسان جریان وجوه نقد طی دوره     

 و زیر قابه محاسبه است: ریسك و عدی اطمینان بیشترو را احساس خواهند کردن این متغیر از طریق رابطه

 ttttt CFOCFOCFOCFOCFOCFV   1234
                                     

)2(   

 

 نسبت اهرم مالی        (2

و زیر محاسبه نسبت اهری مالی از رابطه باشدنهایش مینسبتی از بدهی شرکت مربوط به دارایی، نسبت اهری مالی      

 شود:  می

TA
TLBL

it

it

ti ,                                                                                                   
)9(   

TL قابه استمراج از ترازنامه(ها بیانگر جمع که بدهی(  وTA اها بیانگر جمع که دارایی )ستن )قابه استمراج از ترازنامه 
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 ج( متغیرهای کنترلی: 

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام         (1

او رگرسیون نسبت ارزش بازار سهای به ارزش دفترو سهای استن این متغیر از طریق هاولین متغیر کنترلی در مدل    

 شود:و زیر محاسبه میرابطه

  
SBV
SMVMB                                                                                                 

)1(     

SMV در ارزش بازار سهای ذایان  )قابه استمراج از ترازنامه(ضرب تعداد سهای ادو که از حاصهبیانگر ارزش بازار سهای ع

بیانگر ارزش دفترو سهای است که از طریق  SBVشود و محاسبه می (www.rdis.ir)قابه استمراج از سایت بورس سال 

 شودن شرکت محاسبه می به تعداد سهای)قابه استمراج از ترازنامه( حاصه تقسیم جمع حقوق صاحبان سهای 

 

 های نامشهود         نسبت دارایی (2

و زیر محاسبه هاو نامشهود استن این متغیر از طریق رابطههاو رگرسیون نسبت داراییدومین متغیر کنترلی در مدل   

 شود:می

  
TA

AInt
Tangible                                                                                           

)7(   

Int A و  )قابه استمراج از ترازنامه( هاو نامشهود شرکتبیانگر جمع داراییTA  بیانگر جمع که دارایی هاستن 

 

 ی شرکت         اندازه (3

و حجم منابع در  و شرکت استن این متغیر به معناو میزان فعالیتهاو رگرسیون اندازهسومین متغیر کنترلی در مدل   

 شود:و زیر محاسبه میاختیار شرکت بوده از طریق رابطه

   TALOGSIZE 
                                                                                             

)3(   

LOG (TA) ستن رازنامه( ا)قابه استمراج از تها بیانگر لگاریتم طبیعی جمع که دارایی 

 

 فروش          (4

 شود:و زیار محاسبه میهاو رگرسیون میزان فاروش استن ایان متغیر از طریق رابطهچهارمین متغیر کنترلی در مدل   

  
TA

TSales
Sales

it

it                                                                                             
)0(   

TSales و  )قابه استمراج از صورت سود و زیان(هاو شرکت بیانگر جمع که فروشTA هاستن  بیانگر جمع که دارایی  

 

  تحقیق روش   

 تحقیاق  این استن همبستگی -توصیفی نوع از روش، و ماهیت اساس بر و کاربردو نوع از هدف، اساس بر حاضر تحقیق     

باراو   اساتن  شده انجای گرشته( اطالعات طریق )از رویدادو ذس رویکرد از استفاده با و بیتجر نیمه تحقیق طرح اساس بر

  ها، از رویکرد داده هاو ترکیبی استفاده شده استن تجزیه و تحلیه داده هاو تحقیق و برآورد مدل
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        آماری ینمونه و جامعه -6

 بهادار اوراق بورس در 0931-0909 هاوسال بین که تاس هاییشرکت وکلیه شامه تحقیق این در آمارو وجامعه     

  اندنکرده حفظ دوره این در را خود عضویت و اندشده ذریرفته )ایران( تهران

شرکت  09هاو ذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران و اعمال شرایاط و محدودیت هاو فوق تعداد با بررسی شرکت 

 اندنهاو تحقیق انتماب شدههها و آزمون فرضیجهت برآورد مدل

 

 تحقیق هاییافته -8

  های توصیفی تحقیقآماره -1-8

و تحقیق که شامه میانگین، میانه، حداکثر، حداقه و انحراف معیار هاو توصیفی متغیرهاو مستقه و وابستهآماره     

هاو تحقیق کلی از وضعیت توزیع داده ارائه شده استن مقادیر مرکور شمایی (0) هاو تحقیق است محاسبه و درجدولداده

    کنندن ارائه می

 

 

  هاو توصیفی متغیرهاو تحقیقآماره(: 1جدول )

 حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها  متغیرها
انحراف 

 معیار

مدیریت سود )اقالی تعهدو 

 اختیارو(    
EM 9992ن9 -91ن2 13ن9 939ن9 921ن 

 029ن9 -211ن9 312ن9 991ن9 919نCFV 9 نوسان ذریرو جریان وجه نقد   

 922ن0 -923ن9 302ن9 910ن9 921نFL 9 نسبت اهری مالی     

نسبت ارزش بازار به ارزش 

 دفترو سهای 
MB 0902ن2 -931ن2 922ن02 311ن0 220ن 

 092ن9 927ن9 932ن9 230ن9 003نTangible 9 هاو نامشهود     نسبت دارایی

 092ن0  711ن2 021ن3 017ن9 213نSIZE  1 اندازه شرکت      

 923ن9  991ن9 920ن9 002ن9 931نSales 9 نسبت فروش      

 منبع: محاسبات محقق

 

    

 

  ی تحقیق هاآزمون فرضیه

لیمر )چاو( استفاده  Fهاو ترکیبی، از آزمون براو بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دوره هاو زمانی ممتلف داده     

 ( قابه مشاهده استن 2ده و در جدول )ش
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 : نتای  آزمون چاو     (2جـدول )

 نوع آزمون 
 ی آزمون آماره

(p-value) 
 نتیجه آزمون

 آزمون چاو  
232/0 

(012/9) 

 مدل اثرات مقید

Pooled  data 

 آزمون چاو  
090/0 

(231/9) 

 مدل اثرات مقید

Pooled  data 

 منبع: محاسبات محقق                                   

    

تحقیق فرض صفر این آزمون مبنی  شود، نتای  آزمون چاو در هر دو مدلطور که در جدول مرکور مشاهده میهمان     

ها را، تایید کرده استن بنابراین، باید از مدل ذول )اثرات مقید( براو آزمون بار مشابه بودن عرض از مبدا در تمای دوره

 قیق استفاده کردن هاو تحمدل

 

 اول  آزمون فرضیه

 ذردازدن  و اول تحقیق به بررسی تاثیر نوسان ذریرو جریان وجه نقد بر مدیریت سود میفرضیه     

شود دار استن بنابراین، نتیجه میمعنی %00، با سطح اطمینان  F وشود، آمارهگونه که در جدول مشاهاده میهمان

و مدل یعنی دار بوده و متغیرهاو مستقه موجود در مدل توانایی توضیح متغیر وابستهتحقیق در که معنی که مدل

 مدیریت سود را دارندن 

 

    تحقیقاول  نتای  تممین مدل(: 3جـدول )

 ititititittiti SalesSIZETangiblMBCFVaEM 
543210 ,,

 

 t-static p-value ضریب پارامتر شــرح

 9999ن9 -9201ن2 -9032ن9α 9 ضریب ثابت

CFV 0β 99920ن9  2991ن9 2290ن 

MB 2β 99229ن9  3397ن9  9391ن 
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Tangible 9β 99032ن9 1120ن0 2919ن 

SIZE  2β 09033ن9 3022ن0 9712ن 

Sales 9β 99999ن9 -0973ن1 -2237ن 

2Adjusted R 92307ن 

F-static 19229ن 

F (p-value) 99999ن 

D-W 03032ن 

 299 تعداد مشاهدات 

 محاسبات محقق                                منبع:        

                                 

( مندرج در جدول p-value) و سطاح معنادارو آن CFVمرباوط باه متغیر مستقه  tو با توجاه باه مقادیر آمااره     

ده است، ضریب متغیر نوسان وجاه نقد بو 99/9 ذژوهش این براو شده گرفته نظار در خطاو ( و با توجه به اینکه سطح9)

باشدن در نتیجه، نوسان وجه نقد معناادار بوده استن ضاریب این متغیر مثبت می %00( باا سطاح اطمینان 2290ن9)

هاو عضو نمونه، عملیاتی بر مدیریت سود تاثیرو معکوس داردن به بیان دیگر، با افزایش نوسان وجه نقد در بین شرکت

و اول هاو مزبور افزایش یافته استن لرا، فرضیهختیارو به عنوان شاخص اندازه گیرو مدیریت سود شرکتاقالی تعهدو ا

 تحقیق مورد تایید قرار گرفته استن

 

 دوم  آزمون فرضیه

 ذردازدن  اهرمی بر مدیریت سود می و دوی تحقیق به بررسی تاثیر نسبتفرضیه     

شود دار استن بنابراین، نتیجه میمعنی %00، با سطح اطمینان  F ود، آمارهشوگونه که در جدول مشاهاده میهمان

و مدل یعنی دار بوده و متغیرهاو مستقه موجود در مدل توانایی توضیح متغیر وابستهتحقیق در که معنی که مدل

 مدیریت سود را دارندن 

      تحقیق دوینتای  تممین مدل (: 4جـدول )

 ititititititti SalesSIZETangiblMBFLaEM 
543210,

 

 t-static p-value ضریب پارامتر شــرح

 9999ن9 -2307ن2 -9972ن9α 9 ضریب ثابت

FL 0β 99999ن9 -1033ن2 -2911ن 
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MB 2β 99279ن9  9039ن2  0023ن 

Tangible 9β 92199ن9 1299ن0 9932ن 

SIZE  2β 09992ن9 3022ن9 3090ن 

Sales 9β 99999ن9 -7917ن1 -9001ن 

2ed RAdjust 99097ن 

F-static 13290ن 

F (p-value) 99999ن 

D-W 07300ن 

 299 تعداد مشاهدات 

 منبع: محاسبات محقق                    

 

( ضریب p-value) و سطاح معنادارو آن FLمرباوط باه متغیار مستقه  tو ( آمااره2با تاوجاه به نتایا  جادول )     

حاصه شده براو این متغیر کمتر  معنادارو سطح کهاین ( معنادار بوده استن با توجه به-2911ن9متغیر نسبت اهری مالی )

با سطاح اطمینان  نسبت اهری مالیتوان چنین نتیجه گرفت که بنابراین در مورد این متغیر مستقه می بوده است، 90/9 از

 ق نیز مورد تایید قرار گرفته استنو دوی تحقیبر مدیریت سود تاثیر معنادار داشته استن لرا، فرضیه 00%

 

  گیرینتیجه -9

رگرسیون تحقیق نشان داد که ضریب متغیر مستقه اول مورد نظر در مدل یعنی نوسان ذریرو  تای  برآورد مدلن     

توان ن در نتیجه میبوده است یهفرض تایید اینهاو ذژوهش بیانگر یافتهبه بیان دیگر، جریان وجه نقد معنادار بوده استن 

 هاو ذریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبتشرکت نوسان جریان وجه نقد عملیاتی در ادعا نمود که

آجا و بروسا  و اول تحقیق، با نتای  تحقیقنتای  حاصه از آزمون فرضیه داردن بر میزان اعمال مدیریت سود معنادارو

 و مثبت معنادارو داردن که نوسان در جریان وجه نقد با مدیریت سود رابطه ها نیز معتقد بودند،آن مشابه استن( 2902)

دهد که ضریب متغیر مستقه دوی یعنی نسبت اهری مالی )نسبت بدهی نتای  برآورد مدل رگرسیون تحقیق نشان می     

به تاثیر منفی و معکوس داردن  به دارایی( معنادار بوده و اهری مالی بر اقالی تعهدو اختیارو به عنوان شاخص مدیریت سود

  ن بوده است یهفرض تایید اینهاو ذژوهش بیانگر یافتهبیان دیگر، 

هاو مالی شود که شرکت هزینهباعث می ،باال بودن نسبت اهرمی که کرد استباطبدین صورت  توانمی را نتیجه این     

هاو مورد نسبت اهری مالی در شرکتتوان ادعا نمود که می ،در نتیجهبیشترو داشته باشد که باید طی سال ذرداخت کندن 
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آجا و بروسا  و اول تحقیق، با نتای  تحقیقنتای  حاصه از آزمون فرضیه داردن بر مدیریت سود معنادارومنفی  تاثیرمطالعه 

 مشابه استن ( 2902)

 

  منابع 

 یه آمارو(ن انتشارات سمت جلد دوینن آمار و کاربرد آن در مدیریت )تحل0930آذر، عاادل و مومنی، منصورن  -0

هاو حسابدارو، و بررسینامههایی ذیرامون نمایش سودن فصهن گمان0972آقائی، محمد علی و کوچکی، حسنن  -2

 ن  79و بهار  72، زمستان 09و02شماره 

انسانی  و علوین مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایهن مجله دانشکده0939احمدذور، احمد و کریمی، محسنن  -9

 ن   00-92: ص 09، ش 9دانشگاه سمنانن سال 

تاکید بر نقش ارقای  بازده سهای با و بررسی ارتباط بین کیفیت سود ن 0932 نناظمی ، امین وخواجوو ، شکراهلل  -2

، 29 وهاو حسابدارو و حسابرسی ، شمارهبورس اوراق بهادارتهران، بررسی هاو ذریرفته شده درتعهدو درشرکت

  ن 97-19صص

: 33هاو کنترل آنن ماهنامه حسابدار، شاماره  ن مدیریت سود و روش0977خوش طینت، محسن و خانی، موسی،  -9

 ن  92-10صص 

ن بررسی نظرات استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه او و قانون گراران در رابطه با 0939دستگیر و ناظمین  -1

 ن 02 -03ن ص 00مدیریت سودن دانش و ذژوهش حسابدارو: شماره و 

، ش 2هاو اقتصادو، دوره و بررسینامههاو ترکیبی در اقتصاد سنجین فصهن کاربرد داده0932زراءنژاد و انوارون  -7

 ن  20-92ن 2

ن تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سودن فصلنامه حسابدار رسمی، 0933سجادو، سید حسین و عربی، مهدون  -3

 ن  092 -000: 02شماره 

  ن 0، ص 7حسابدارو برق، شماره  وفصلنامه هاو نقدینگی، مدلن 0930ن ، حسینادوعب -0

ناماه کارشناسای ارشادن    ن بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بود اطالعات حسابدارون ذایاان 0930عربی، مهدون -09

 دانشگاه شهید چمران اهوازن 

 

 


