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 چکیده 

رود، یمشمار  به یمیپرداخت سود تقس يعنوان راهنما بهو  ياقتصاد یماتدر تصم تیاهم سود ازجمله اطالعات با

تواند قدرت یمباشد و یمدر نتیجه شناسایی عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار برآن از اهمیت بسزایی برخوردار 

بر  حاشیه سود خالص یرتأث یبررسآورد. هدف این پژوهش یماي سرمایه گذار فراهم پیش بینی کنندگی بر

از  ي،نظر هدف کاربردمپژوهش از  یناباشد. یشده در بورس اوراق بهادار تهران م یرفتهپذ يهاشرکت يسودآور

ژوهش پ ینر اد .تاس یاز نوع همبستگ یرهامتغ ینو از نظر ارتباط ب پیمایشی – یفیپژوهش توص ينظر منطق اجرا

)از  یدادياز نوع پس رو پژوهش یمدل استفاده شده است. روش شناس ینجهت تخم ییتابلو يهااز روش داده

 یونگرسو ر یهمبستگ يهاآزمون ي،آمار يهااز آزمون پژوهشانجام  يگذشته( است. برا اتاستفاده از اطالع یقطر

پژوهش  ینا يجامعه آمار گردد.یاستفاده م T يعنا دارتفاوت م يهاو در صورت لزوم از آزمون یرهچند متغ

ست. ا یروش حذف ي،یرو روش نمونه گ باشدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م یرفتهپذ يهامشتمل بر شرکت

 يونه آمارنم یقاز طر يسپس مشخصات جامعه آمار گیردیمورد آزمون قرار م يصورت که نمونه آمار ینبد

نتایج پژوهش است.  استفاده شده Eviews ياز نرم افزار آمار یهآزمون فرض يپژوهش برا ینر ا. دشودیاستنباط م

 یرأثار تهران تشده در بورس اوراق بهاد یرفتهپذ يهاشرکت يسود خالص بر سودآور یهحاشحاکی از آن است که 

  دارد. يدار یمعن
 

 حاشیه سودخالص، سودآوري، سود :واژگان کلیدی

                                                           
 مدرس دانشگاه 1
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 مقدمه
 و انتظار مورد زشار برآورد جهت گذاران سرمایه براي حسابداري اطالعات رسدیتجربی صورت گرفته به نظر م پژوهش هاي سبراسا

العاتی نداشت اط بار و محتوا حسابداري اطالعات اگر باشیم داشته نظر در است کافی فقط. است سودمند و مفید اوراق بازده ریسک

 دونب و شد نخواهد فروش و دخری تصمیمات باعث بنابراین و داشت نخواهد وجودها در اثر دریافت آن هاینیب هیچگونه بازنگري در پیش

 باعث اگر یدندمف خودشان حد در اطالعات. داشت نخواهد وجود قیمت و معامالت حجم در تغییري گونه هیچ فروش یا خرید تصمیمات

 قیمت و حجم تغییرات اندازه و عتوس وسیله به تواندیمیزان و درجه مفید بودن م عالوه به شوند، گذاران اید و رفتارهاي سرمایهعق تغییر

 عاتاطال کارا، بازار فرضیه ساسا بر زیرا باشد، سهام قیمت تعیین در عاملی تواندیم شوند. سود اندازه گیري اطالعات انتشار دنبال به

سودمندي  اتی، مفهوم سودهام بگذارند. اگر چه از دیدگاه محتواي اطالعم را بر قیمت سالز تأثیر و شوند کسب دیگر منابع از است ممکن

فروضات ماست. بر اساس  تردید مورد کماکان سهام، ارزش بنیادي یريگاندازه معیار دیدگاه از امّا کند،یفعالیت حسابداري را توصیف م

یستم سبداري یک . حساداراي محتواي اطالعاتی استتجربی نیز مؤید آن است، سود حسابداري  يهابازار کاراي سرمایه که پژوهش

دهد. یمرار قه کنندگان ي مالی تهیه و جهت تصمیم گیري در اختیار استفادهاگزارشاطالعاتی است که اطالعات کمی مالی را در قالب 

صورت حساب  رد، شامل ترازنامه،گییمیی که توسط این سیستم اطالعاتی تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرار هاگزارشین ترعمده

یت مالی یک باشد. ترازنامه یک صورت مالی است که همانند یک عکس، تصویر لحظه اي از وضعیمسود و زیان و صورت جریان وجوه نقد 

دهد یمشان نی ندهد. صورت حساب سود و زیان نیز عملکرد مالی بنگاه را در طی یک دوره زمایمواحد انتفاعی را در تاریخ مشخص نشان 

ی دیگري است توان اظهار داشت که صورت حساب سود و زیان نیز یک صورت مالی پویا است. در این میان نیاز به صورت مالیمواقع  در

ی که در آن : صورتکه مدیریت وجوه نقدي را ارائه نماید. اریک لئوس کوهلر صورت گردش وجوه نقد را بدین صورت تعریف نموده است

به  گردد. اطالعات تاریخ مربوطیمشود به بیان دیگر در این صورت مالی منابع و مصارف وجوه ارائه یموضع مالی نشان داده تغییرات در 

ي هاصورتنندگان توان در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانات وجه نقد آتی به استفاده کیمجریان وجه نقد 

تیجه مشخص نو در  مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ایجاد وجه نقد مالی کمک کند. اطالعات

 کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاري است.

ي گذارارزشار شود. عالوه برآن، مبنا و معییمسودآوري یکی از ازمعیارهاي اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب از طرفی 

هامداران، سباشد. سیاست تقسیم سود بین یمسهام واحدهاي انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است نیز 

رس، بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دستیمامداران را تحقق سازد و حداکثر نمودن ثروت سهیمتداوم فعالیت شرکت را ممکن 

این  اهی از تأثیري تقسیم سود و آگهاروشیر مستقیم دارد. آشنایی با تأثن مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی یتأمشیوه 

د را ارتقاء هاي کوتاه مدت و بلند مدت واحدهاي تجاري، کارآیی و اثر بخشی سیاست تقسیم سویتفعالسیاست بر وضعیت مالی شرکت و 

هاي تیمحدودگذاري، مالیات بر درآمد، مالحظات و یهسرماي هافرصتقسیم به عواملی از قبیل سودآوري، بخشد. اعمال سیاست تیم

ندک باشد، یعنی ابدین صورت که اگر جریان نقدي زیاد و نیاز به وجود وجوه نقد  .(1379رشیدي، )داردقانونی و نقدینگی بستگی 

دي در ه وجوه نقکاشد شرکت بایستی سود تقسیمی را افزایش دهد و هنگامی ي سرمایه گذاري سودآور کمتري وجود داشته بهافرصت

 (.Ferdinand and Tsui, 1998)دهدیمي سرمایه گذاري اندک باشد سود تقسیمی را کاهش هافرصتمقایسه با 

 
 بیان مسأله

ره براي کلیدي است که هموا موضوعات دارترینیتاولوین و ترمهممالی و اعتباري در دنیا از  مؤسساتموضوع سود و سودآوري براي 

بر  مؤثرلمی عیان بررسی و لحاظ فاکتورهاي تجربی و مي برخوردار بوده است. در این امالحظهنفع، از اهمیت قابل يذهاي یمتمدیران و 

ي در این اگستردهانی ي میدهاپژوهشي پذیرفته شده در بورس مورد مالک بوده و هر ساله هاشرکتي هامجموعهافزایش سودآوري براي 

 (.Chen and Strange, 2005)تي خود صورت پذیرفته اسهامجموعهزمینه به منظور کمک به مدیران جهت افزایش سودآوري 

الی و در کل یرونی نهادهاي مي علمی نمایانگر این مطلب است که موضوعیت سودآوري خود معلول عوامل درونی و بهاپژوهشها و یبررس

 قابت، موفقیترباشد. عوامل بیرونی خود در گرو فاکتورهایی نظیر اندازه شرکت، رشد اقتصادي کشور، چیرگی در یم هاازمانسو  هاشرکت

ثیرگذار گذاري سودآور و... بوده است که هر یک از این عوامل به طور شگرف بر روي میزان سودآوري تایهسرمادر جلب سرمایه، 

 (.Claver et al, 2011)باشندیم
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ل و ، به منظور حصوداشته بلکه هاشرکتتري بر ایجاد سودآوري براي مجموعه يقویر تأثاما در این میان عوامل درونی هستند که نه تنها 

هاي وي یريگ نفعان برخوردارند. این عوامل خود حول محور مدیریت و تصمیميذ، از سرعت و هزینه کمتري براي مدیران و هاآننیل به 

جعفري، )باشندیمها، سودآوري، درآمدها و ... يگذارسرمایه و  یکنترل يهاییدارا ،هانهیهز يکارا تیریمدفاکتورهایی نظیر  در رابطه با

1394). 

سنجش  بزاریمی، ات سود تقسپرداخ يعنوان راهنما. سود بهرودیبه شمار م ياقتصاد یماتدر تصم تیسود ازجمله اطالعات بااهم

بوده  یمال یلگرانو تحل یرانمد گذاران،هیهمواره مورداستفاده سرما ها،يریگمیتصم یابیو ارز ینیبشیپ لهیو وس یریتمد یاثربخش

مله کنند. ازج ییها را شناساشرکت يکردند عوامل مؤثر بر سودآور یسع یارياساس، محققان بس ینبر هم .(1383، ییآقا ی وثقف)است

که  باشدیم... شرکت  حاشیه سود خالص و ناخالص، بازده حقوق صاحبان سهام و، باشد ررگذایبر سود تأث رسدیمی که به نظر عوامل

 .شود يسودآور شیباعث افزا تواندیم

گذاران را قادر شوند. این درصد سرمایهها به بیان ساده، عوایدي هستند که به صورت نسبت یا درصدي از فروش شرکت، بیان میحاشیه

ها، چنین توانایی را هاي مالی شرکتورتصا را به مقایسه بگذارند که اعداد و ارقام بدست آمده از هسازد که سوددهی شرکتمی

ز منابعی است که نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود اهمچنین بازده حقوق صاحبان سهام  .(1391، همکاران و مزروعی راد)ندارند

گذاري میزان سود به ازاء هر ریال از وجوه نرخ بازده سرمایه .(1390، رانهمکا و صحت)اندسهامداران در اختیار شرکت قرار داده

 .کندشده در شرکت را محاسبه میگذاريسرمایه

 ر بورس اوراقي پذیرفته شده دهاشرکت يو سودآور حاشیه سود خالص نیرابطه معنادار ب یکه به بررس میپژوهش قصد بر آن دار نیدر ا

 يرادا زیر آن نب رگذاریتأث عوامل ییمؤثر است شناسا اریبس ياقتصاد يهايریگمیکه سود در تصم آنجا از نیچن. همبپردازیم بهادار تهران

 .هست تیاهم

 

 اهمیت موضوع
قابت با رمجبور به  یتتداوم فعال يها براشرکت هایطنوع مح یندر ا کنندیم یتفعال یو رقابت یاپو یطمح یکدر  يامروز يهاشرکت

 .باشدیشرکت م يساختار مناسب در درآمدها یرقابت ینهستند الزمه چن یو فرامل یمل يهاشرکت

 یابیست. الزمه دباشدیها مرکتش یتیاز اهداف فعال تریشکسب سود ب یناست. بنابرا گذاريیهسرما یماتجمله عوامل مهم در تصم سود از

 يدارا سود ییرر تغب ذاریرگعوامل تأث ییشناسا یناست. بنابرا یمال منابع یحصح یریتاز منافع شرکت و مد ینهاستفاده به یهدف ینبه چن

 مهم در يورهاازجمله فاکت یناست، بنابرا حاشیه سود خالص شودیم یپژوهش بررس ینعوامل که در ا ین. ازجمله اباشدیم يایژهو یتاهم

 .خواهد بود ،شود يآور دمنجر به سو تواندیکه م گذاريیهسرما یماتاتخاذ تصم

  
 ادبیات و پیشینه پژوهش

که  کندیم یانب ینپرداخته است و چن يقدرت سودآور بینییشسود در پ یممفاه یتاهم یخود به بررس نامهیاندر پا یشستا

 یماتآمده، تصمعملبه یجکرده و بر اساس نتا بینییشمختلف را پ يهاشرکت آتیي سهام، قدرت سودآور یددر خصوص خر گذارانیهسرما

 گذارانیهامتعدد سود توسط سرم میاز مفاه یکیمزبور با استناد به  بینییشپ کهینو آنچه مسلم است ا نمایندیرا اتخاذ م یتضمق

 .(1373، یشستا)دخواهد بو گذارانیهتوسط سرما يقدرت سودآور بینییشپ کهینا یجه. نتباشدیم یرپذامکان

ازار ر ایران یک بکند که بازار سرمایه دیمي سودآوري و بازده سهام پرداخته اند. وي بیان هانسبتبین  رتبهمهرانی و مهرانی به بررسی 

ن مشغول یی که در بورس تهراهاشرکتي اقتصادي است. واحدهاشناخت نوع فعالیت  ر،ناشناخته است. یکی از ابعاد شناخت این بازا

ازار دو بازار محصول و ب ازار کاال بهر مالی. هرچند بکاال و بازا بازار از: اندعبارتزارها با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این با د،باشنیمفعالیت 

مر عبعی از چرخه گردد. در بازار محصول سودآوري شرکت تایمعوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم 

بینی یشپي مالی در هانسبتها بیش از سایر ییدارابازده  آمدهدستبهطبق نتایج نوع فعالیت و غیره دارد.  ت،چرخه عمر صنع ل،محصو

 .(1382، مهرانی و مهرانی)بازده سهام مؤثر است

 ینچن. همت وجود داردشرکت رابطه مثب يو سودآور یهساختار سرما ینکه ب کنندیم یانپژوهش خود ب یجزاده طبق نتا یرو ش ينماز

 .(1384، زاده یرشو  ينماز)دارد یبه نوع صنعت بستگ يو سودآور یهاساختار سرم ینرابطه ب
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در  شدهییشناسا يفاکتورها ی،طور تجرببه «یریتسود توسط مد بینییشمؤثر بر اعتبار پ یرهايمتغ»تحت عنوان  یدر پژوهش ياکبر

که اوالً اعالن  دهدیمنشان  پروژه یجقرارداد که نتا یابیبورس اوراق بهادار تهران مورد ارز يو مطالعات خارج از کشور را بر رو یقاتتحق

اندازه  یاً. ثاننمایدیم یجاداسهام  یمتدر ق یشتريکمتر از گذشته( نسبت به خبر مثبت واکنش سود ب شدهبینییش)سود پ یخبر منف

گذشته  هايبینییشثالثاً صحت و تحقق پ است. یشتريب یرأثت يگذاران دارانزد سرمایه شدهبینییشباور و قبول سود پ یزانها در مشرکت

 تیمرا در ق یشتريکنش بساالنه وا هايینیب یشپنسبت به ايدورهیانم هايبینییشمؤثر است. رابعاً پ یندهآ هايبینییشباور پ يبر رو

 ذاریرگتأث يبعد هايبینییشار پاعتب وباور  يبر رو هابینییشدر پ یلعدم وجود تعد یاوجود  ینکها یتاًو نها نمایدیم یجادسهام ا

 .(1387، ياکبر)یستن

بر  یغاتتبل يینهو هز ییبه دارا ی، نسبت بدهییبه دارا یهشش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرما یرو همکاران تأث يسجاد

 یه، بازدییاراد یبازده یاررت سه معصوبه یزن يکردند. سودآور یدر بورس اوراق بهادار تهران را بررس شدهیرفتهپذ يهاشرکت يسودآور

 ییارابه د یت بدهو نسب ییه داراب یهن است که اندازه، نسبت سرماه آدهندنشان یجاست. نتا شده یفتعر یهو بازده سرما ییه داراشدیلتعد

 .(1386، و همکاران يسجاد)باشندیم يبر سودآور یرگذارعوامل تأث

یجه پژوهش، تدرنختند و ي سودآوري و ساختار سرمایه با نرخ بازده سهام پرداهانسبتطه بین خواجه و فیضی به بررسی راب باقر زاده

 ت، کهذیرفته اسپیافته انجام تکاملي یهسرماي بازارهافرضیات پروژه رد شدند و برخالف تحقیقات مشابهی که در کشورهاي برخوردار از 

یر قرار زگروه  3را در  هاآن وایشان علت این عدم تطابق را ناشی از عواملی دانستند یرهاي پروژه مشاهده نکردند. متغ ینبرابطه معناداري 

خواجه و  ادهباقر ز)( مشکالت ناشی از افزایش سرمایه3هاشرکت( کیفیت سود 2خی ها به ارزش تاریییداراي شدهتمام( بهاي 1دهند: یم

 .(1386، فیضی

 يود حسابدارس یرز دو متغا یکنمودند که کدام  یقرار دادند و بررس یرا مورد بررس ينقد هايیانصورت جر یاطالعات يمحتوا يبرد و د

از  تریشب يرسود حسابدا یرتأث گرفتند که یجهها نتدهد. آن یحبازده سهام را توض تواندیبهتر م یاتحاصل از عمل ينقد یاناتو جر

اند و از ادت کردهع یخیتار يبر مبنا يرکه افراد به سود حسابدا دهندیم یحرابطه توض ینها در انآاست.  یاتحاصل از عمل ينقد یاناتجر

 (.Board and Day, 1989)دهند ییروجود ندارد که رفتارشان را تغ یلیکه هنوز در دسترس است دل یین جاآ

 يخته است. وم پردابازده سهابا  یاتحاصل از عمل ينقد یانو جر یاتدر گردش حاصل از عمل یهرابطه سود، سرما یبه بررس یعل یقعاش

رابطه  یک یاتلحاصل از عم ينقد هايیانرجدر گردش و  یهسود، سرما یرها و هرکدام از سه متغبازده ینمنظور فرض کرد ب ینا يبرا

 یضافا یتاعاطال يمحتوا يدارا یروجود دارد و هر سه متغ یاتحال از عمل ينقد یاندر گردش و جر یهسود، سرما یرهايمتغ ینب یخط

 (.Ashiq, 1994)هستند

بازده  یانگینکه م ندیافتدر 1988تا  1969 يها سال یها، طشرکت یسود سهام پرداخت 4179از  ينمونه ا یو استارک با بررس یون

 امسود سه یشامل در افزاع ینباال بوده و ا یوتوبینک يدارا يهااز شرکت یشترب یاربس یین،پا یوتوبینک يدارا يهاشرکت يعاد یرغ

 سود سهام، رییتغ یزاندو گروه پس از کنترل م ینا ینسهام ب یمتق يهاواکنش یزاندر حجم و م یتفاوت یچه مامؤثر است. ا یپرداخت

که  دهدین مم نشاسود سها ییراتشرکت پس از تغ يا یهمخارج سرما یبررس ینبازده سود سهام و ارزش بازار شرکت وجود ندارد. همچن

رج در مخا يعمده ا یشها، )کاهش( افزاسود سهام شرکت یشها، پس از )کاهش( افزاشرکت يگذار یهسرما يهاصرف نظر از فرصت

 (.Yoon and Starks, 1995)آزاد مطابقت دارد ينقد یانجر یهبا فرض یجنتا ین. اشودیمشاهده م يا یهسرما

الیایی پرداخت کرده شرکت استر 142مؤثر بر سودآوري  ملعوا بررسی به "صنایع آوري سود برمؤثر  عوامل" عنوان با پژوهشی درفینی 

 اثر برآورد با وي. استبوده  1994-1997 یزمان يمقطعی و بر اساس میانگینی از سه سال در دوره يهااست. مطالعه وي به صورت داده

سرمایه بر سود  ي سود، شدت اثررو بر کار نیروي کیفیت و مدیریت فروش، میزان سرمایه، موجودي شرکت، ياندازه مانند عواملی

 صنعتی مختلف هايیتفعال دسو بر مطالعه مورد هايیهسرما اثر شدت که گرفت نتیجه نهایت در و کرد بررسی را مطالعه مورد يهاشرکت

 (.Feeny, 2000)اردد وجود داري معنی رابطهها آن سودآوري برمؤثر  عوامل و صنعتی فعالیت هاي نوع بین همچنین،. است متفاوت

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان از طریق آزمون فرضیه چرخه هاشرکتبه بررسی سیاست پرداخت سود سهام همکاران ونگ و 

هاي نقدي آزاد و نسبت سود انباشته به حقوق یانجر سودآوري، هاآنکه در  تربزرگي هاشرکتدهد که یمعمر پرداختند. نتایج نشان 

ي رشد بیشتري دارند و نسبت ارزش بازار به هافرصتیی که هاشرکتکنند و یمام باالتر است، سود سهام بیشتري پرداخت صاحبان سه
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هاي این پژوهش فرضیه چرخه عمر و کنند. در مجموع یافتهیمباالتر باشد، سود سهام کمتري پرداخت  هاآنارزش دفتري دارایی هاي 

 (.Wang et al, 2011)دکنیمیید تأجریان نقدي آزاد را 

 يهار شرکتد يسودآور با یرمتغ ینارتباط ا یبه بررس يو سودآور هايموجود یریتمد ینتحت عنوان رابطه ب يادر مقاله پانیجراهی

 یانه جرکداشته است  یانب ینچن هاييموجود یریتخود در ارتباط با مد پژوهشدر  یافت. وي یردستز یجپرداخته است و به نتا يهند

 یررسهندوستان باهدف ب یمانس يهامقاله در شرکت یناست. ا يضرور یو رشد هر شرکت یتموفق يبرا هايموقع موجودو به یکاف

 يوابسته سودآور یرعنوان متغرا به سود ناخالص مچنینگرفته است. هانجام يو رابطه آن با سودآور هاييموجود یریتمد ینارتباط ب

و  يطه معناداره رابکاز آن بود  یحاک یجاستفاده کرده است. نتا یانسوار یلو تحل یوناز رگرس یاتن فرضآزمو يکرده است. برا یینتع

 يد، سودآورکن یداپ یشافزا هايموجود يهرچه دوره نگهدار دیگر،یانبوجود دارد. به يو سودآور هايدوره نگهداشت موجود ینب یمنف

جهت  یمال هايیدهو نسبت ب ياندازه شرکت، نسبت جار یکنترل یرهايمقاله از متغ یندر ا ینو بالعکس. همچن کندیم یداکاهش پ

دازه ان ینب و یفرابطه من يو سودآور یمال هايینسبت بده یناز آن بود که ب یاکح یجاستفاده کرده است که نتا يبر سودآور یرگذاريتأث

 (.Panijrahi, 2013)رابطه مثبت وجود دارد يبا سودآور يشرکت و نسبت جار

 کیاد دارد اعتق يو ند:ان نمود، نتایج زیر را بیسود خالص، یک عقیده و جریان وجوه نقد، یک واقعیتدر مقاله اي تحت عنوان  پابلو فرناندز

خوب به  یهدگاید نوانع بهآن را  توانیدانست، اما م حیمطلق صح طور بهآن را  توانیوجود دارد که اگر چه نم یو مال ياصل حسابدار

ص سود خال يدارا هايشرکتاست.  تیواقع کیوجوه نقد  انیاما جر ده،یعق کیسود خالص فقط »است که  نیشمار آورد. آن اصل، ا

ممکن است  هاهینظر نیا . البته، همهشوندیم هاشرکتباعث کاهش ارزش )سهامداران(  ان،یز يدارا هايشرکتو  شیمثبت، موجب افزا

 ای يسابدارح ينقد انیکه جر دیآیم دست به یبا افزودن استهالک به سود خالص، اغلب رقم هالیتحل و هیتجزاز  ياریاشتباه باشد. در بس

وجوه  انیاند، اما جرگاهآمسائل  نیکه از ا نیاز افراد، با ا ياریاست که بس نی. اما نکته مهم در اشودیم دهینام اتیعملنقد حاصل از  انیجر

 (.Fernandez, 2013)رندیگینظر مسود خالص در  جاي بهنقد را 

 يهانکبا شدر گرد یهسرما یریتمد یربه تأث يدر گردش بر سودآور یهسرما یریتمد یرتأث یتحت عنوان بررس يادر مقاله یرانگامالز و رات

ها شامل آن پژوهشدر  یبررس در گردش مورد یهسرما مدیریت :تندیاف یردستز یجاند و به نتاها پرداختهآن يبر سودآور النکايسر

 رباره ادامهد یناندر گردش را حصول اطم یهسرما یریتها هدف مدمدت است. آنکوتاه یمدت و بدهکوتاه هايییدارا ینارتباط ب یریتمد

ز ا ییکر گردش د یهسرما یریته مدک شتنددا یانب ینکردند. همچن یانب هایرداخت بدهزپبا يبرا یوجه نقد کاف یانها و جرشرکت یتفعال

 تیریمد ینط بارتبا یهش بررسپژو یناست. هدف از ا یرگذارتأث يبر سودآور یمطور مستقبه یراارزش بازار شرکت است، ز يعوامل ضرور

 یلو تحل ونیسون و رگرسیرپ یهمبستگ يهااز آزمون هايیهاثبات فرض ياست. برا يآن بر سودآور یرثأو ت يدر گردش و سودآور یهسرما

 يیرهات و متغاس يو نسبت نقد ، نسبت وام به سپردهيدر گردش شامل: نسبت جار یهسرما یریتمد یرهاياند. متغده کردهاستفا یانسوار

ر د ییبه سزا ریثأت يآن بود که نسبت نقد زا یحاک یجکارکنان. نتا یهو بازده سرما یهسود خالص، بازده سرما یهشامل: حاش يسودآور

ام به وو نسبت  يارنسبت ج یرهايمتغ گیرد،یم یرثأانداز تمانند نرخ بهره و پس یرهاییکه از متغ یهاسود خالص دارد و بازده سرم یهحاش

 (.Gamlath and Rathiranee, 2014)هستند یرگذارثأسپرده در آن ت

 
 پژوهش فرضیه

 یر معنی داري دارد.تأثي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاشرکتحاشیه سود خالص بر سودآوري 

 
 اهداف پژوهش

 هداف اصلیا
 باشد.یمي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هاشرکتبر سودآوري حاشیه سود خالص یر تأثهدف این پژوهش بررسی 

 
 اهداف کاربردی
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تواند براي سهامداران، یم گیرد، نتایج این پژوهشیمدر بورس اوراق بهادار تهران انجام  ي پذیرفته شدههاشرکتاین پژوهش در بین 

 مفید و کاربردي باشد. هاشرکتاعتبار دهندگان، کارگزاران بورس و مدیران 

  

 متغیرهای پژوهش

  (:2حاشیه سود خالص)متغیر مستقل 

فروش خالص  را بر مالیات کسر از پس سوده مقدار کند؛ به این ترتیب ک، سودآوري هر ریال از فروش را محاسبه میحاشیه سود خالص

درصد،  ین. اشوندیم یاناز فروش شرکت، ب يدرصد یاهستند، که به صورت نسبت  یديساده، عوا یانبه ب هایهحاش کند.تقسیم می

 . ارندبگذ یسهها را به مقاشرکت یکه سودده سازد،یرا قادر م گذارانیهاران و سرمامدسها

 
 : (3سودآوری)متغیر وابسته 

 شود.یمین استفاده توب Qز مقیاس براي اندازه گیري عملکرد مالی ا :دهد، عملکرد مالییمنشان  سودآوري عملکرد کلی یک شرکت

Q از در این پژوهش : ینتوبQ باشدتوبین ساده استفاده شده است که به شرح زیر می 

                          
SRC

STDEBTSBONDPREFVALCOMVAL
Q


  1                                                            توبین

 آن: در که

COMVALشرکت عادي سهام سال پایان بازار : ارزش 

PREFVALشرکت ممتاز سهام سال پایان بازار ارزش : برآورد 

SBONDشرکت مدت بلند هايبدهی سال پایان دفتري : ارزش 

STDEBTیکسال از کمتر سررسید با شرکت هايبدهی سال پایان دفتري : ارزش 

SRC: شرکت هايدارایی کل سال پایان دفتري ارزش 

 
 روش اجرای پژوهش

« اقل ممکن کاهش یابدها به حدها گردآوري شود و مورد تفسیر قرار گیرد و به طوري که ابهام حاصل از آنچگونه داده»این سؤال که 

ه روش شناسی درست کاهد بود، مگر زمانی هاي علمی یا شناخت علمی میسر نخوپژوهش است. دستیابی به هدف یشناسمربوط به روش

اي اشد که اعتبار دستاوردهابد. بنابراین پژوهشگر باید توجه داشته بیصورت پذیرد به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می

معتبر هاي و راه زارهااي از قواعد، ابروش پژوهش مجموعه روشی است که براي پژوهش خود برگزیده است. یرپژوهش به شدت تحت تأث

 .(1388 ،یخاک)است، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت هایت)قابل اطمینان( و نظام یافته براي بررسی واقع

ها با توجه به نوع پژوهش و کند که این روشاستفاده می تریحخاصی براي رسیدن به نتایج هر چه صح يهاهر پژوهش از ابزار و روش

در سازمان وشناسایی و مشخص کردن  ینآفرهاي مشکلغیرند. نخستین گام در هر پژوهش عبارت است از آگاهی در زمینههدف آن مت

اطالعات،  يهاي بعدي را براي گردآورگامتوان مشکلی که به بررسی و اصالح نیاز دارد. بعد از مشخص شدن مشکل با مشکالت مهم می

ند را یالحی به حل مشکل پرداخت. مجموعه این فرآصمشکل ما پیوند دارند، پیمود. آنگاه با اقدامات ا ها و نمایش عواملی که باتحلیل داده

شود. از نظر دانشمند علوم اجتماعی یا پژوهشگري که در علوم کنیم توسط آن مشکالت را حل کنیم پژوهش نامیده میکه سعی می

هاي روابط متقابل بین افراد را بهتر کوشد بدان وسیله پیچیدگیه محقق میکند، پژوهش عبارت است از فرایندي ککاربردي پژوهش می

درباره معنی  کند،می يآورها، اطالعاتی را جمعها و واکنش)سیستماتیک( درباره کنش هاي منظمدرک کند. محقق با استفاده از روش

پژوهش  چند . هردهدکند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه میها را ارزیابی میرسد، آنهایی میاندیشد، به نتیجهها میومفهوم آن

 که را پدیده یک پس در پنهان روابط توانمی آن به کمک که فرآیندي کرد، تعریف چنین آنرا تواننیست، می چارچوب معینی داراي علمی

                                                           
2 Net profit Margin 
3 profitability 
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کنند، قبول می تبیین را پدیده ماهیت رسدمی نظر به که ییهانظریه یا الگوها ابتدا علمی روش درنمود.  رسند، کشفمی نظر مغشوش به

 سنجند، الگو تعدیلمی واقعی هاينتایج یافته به توجه با را هاآن و آیدمی بدست شده پذیرفته الگوي از منطقی نتایج سپس و شودمی

پژوهش  هايانواع زمینه اندازه به آگاهی کسب فرآیند هايویژگی و یابدمی پدیده ادامه بهتر براي تبیین یافتن منظور به جستجو و شودمی

 .(1385، یمؤمن و آذر)اندمتفاوت

 یرهايمتغ از نوع یرهامتغ ینو از نظر ارتباط ب پیمایشی – یفیپژوهش توص ياز نظر منطق اجرا ي،پژوهش از منظر هدف، کاربرد ینا

نوع پس  از پژوهش یمدل استفاده شده است. روش شناس ینجهت تخم ییتابلو يهاپژوهش از روش داده یناست در ا یهمبستگ

چند  یونسو رگر یهمبستگ يهاآزمون ي،آمار يهااز آزمون پژوهشانجام  يگذشته( است. برا اتاستفاده از اطالع یق)از طر یداديرو

سپس  گیردیورد آزمون قرار مم يصورت که نمونه آمار ینبد گرددیاستفاده م T يتفاوت معنا دار يهاو در صورت لزوم از آزمون یرهمتغ

استفاده  Eviews ير آماراز نرم افزا یهآزمون فرض يپژوهش برا ین. در اشودیاستنباط م ينمونه آمار یقاز طر يمشخصات جامعه آمار

 در شده یرفتهپذ هايتوضیحی شرکت هايیادداشت و مالی هاياز صورت واي کتابخانه روش بهپژوهش  این نیاز مورد اطالعات شده است.

 هايتهران، لوح بهادار اوراق بورس هايسالنامه و ساالنه هايسرمایه( گزارش ترین بازارهايمهم از یکی عنوان تهران )به بهادار اوراق بورس

استخراج  بورس رسانی اطالع هايسایت و 92 لغایت 88 هايسال براي بورس در شده هاي پذیرفتهشرکت اطالعات شامل فشرده

 استفاده و هاکتابخانه در موجود رجیو خا داخلی مقاالت و ها، نشریات، کتبنامه پایان مطالعه طریق ازپژوهش  نظري مباحثاست. شده

 است. شده ازاینترنت گردآوري

 فیحذ وشر گیري، نمونه روش و باشدیورس اوراق بهادار تهران مبهاي پذیرفته شده در مشتمل بر شرکت پژوهشآماري این  جامعه

 وآنشود یم ظلحا آماري نمونه جزء بوده، زیر شرایط هایی که دارايهاي این پژوهش، آن شرکتاست. به این صورت که براي تخمین مدل

 :باشندیم یرز شرح به مذکور . شرایطگردندیم حذف آماري، نمونه ازباشند نداشته  را این شرایط که هایی ازشرکت دسته

 باشد.یم 1392تا  1388ال هاي سال و بین س 5دوره زمانی 

 .باشد اسفندماه پایان به منتهی هاآن مالی به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال

 باشند. بهادارتهران اوراق دربورس شده پذیرفتهي هاجزء شرکت پژوهش يدر تمامی دوره

 نباشند. هامادر( و بانک يها)شرکتها ینگهلد مالی، يگرواسطه يهاشرکتعضو 

 ي زیان ده نباشند.هاجزء شرکت

 وقفه سه ماهه نداشته باشند.

 يهاز شرکتا تایی 112مونه که منجر به انتخاب یک ناشد، شد که حائز شرایط فوق ب ییهامحدود به شرکت، هابنابراین جمع آوري داده

ورت خالصه صبه  1 واهد گرفت. جدول شمارهل گردید و همین تعداد شرکت به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار خبا اطالعات کام

 دهد:یمروش نمونه گیري پژوهش را نشان 

 
 فیلترینگ جامعه آماری -1جدول

  تعداد شرح

1392اعضاي جامعه آماري در پایان سال   جمع کل 484 

(124باشد. )یممنتهی به پایان اسفندماه  هاآنیی که سال مالی هاشرکت  فیلتر 360 

 فیلتر 252 (108زء صنعت سرمایه گذاري، بانک ها و واسطه گرهاي مالی محسوب نمی شوند.)شرکت هایی که ج

(140شوند. )ینم ي زیان ده محسوبهاشرکتیی که جزء هاشرکت  فیلتر 112 

ي حذف شده از جامعه آماريهاشرکتجمع   کل فیلتر 372 

از تابلوي بورس خارج  ۲۹/۱۲/1392شده، یا بعد از یرفتهپذدر بورس اوراق بهادار  ۱/۱/8۱۳۸یی که قبل از هاشرکت

هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران باشند.ي پژوهش جزء شرکتو در تمامی دوره اندشده  

 مانده 112

ي آمارينمونهي عضو هاشرکتجمع   مانده 112 

 

 یافته ها
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هاي حاصل از تخمین مدل است. البته بودن توزیع مقادیر باقیمانده ، نرمالOLSیکی از فروض موردبررسی در برآورد رگرسیون به روش 

باشد و تأثیري بر نتایج ها، تأثیري بر کارایی ضرایب برآوردي ندارد و صرفاً به پایایی مدل مرتبط میعدم نرمال بودن توزیع مقادیر باقیمانده

 صورت زیر است.شود که فرضیه مورد آزمون بهاستفاده می Jarque-Beraمنظور آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آماره برآورد ندارد. به

H0 =نرمال بودن 

H1 =غیر نرمال بودن  

 

 
 JB آزمون جینتا -1نمودار 

 
هاي مدل یماندهباقو  همورد تأیید قرار نگرفت H0فرض بیانگر آن است که  1نتایج آزمون نرمال بودن جمالت پسماند در نمودار شماره 

ي وجود دارد که در آن یک یا دو باقیمانده روي رد (. در چنین حالتی مواردp-value˂0.05باشد )برآوردي داراي توزیع نرمال نمی

از الگوي سایر  این مشاهدات که. شوندي توزیع ظاهر میهادنبالهگذارند که چنین مشاهداتی عموماً در فرض نرمال بودن تأثیر می

شوند. در چنین حالتی به منظور افزایش احتمال نرمال شدن خطاها، کنند به عنوان مشاهدات پرت شناخته میها پیروي نمییماندهباق

تن متغیر با در نظر گرف Jarque-Beraنتایج آزمون  .(1389 و همکاران، پورحیدري)توان از متغیرهاي موهومی استفاده نمودیم

 ورده شده است.موهومی مربوطه در ادامه آ
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 یموهوم ریمتغ گرفتن نظر در با JB آزمون یجنتا -2نمودار 

 
درصد  5در سطح خطاي  0Hبیانگر آن است که فرض  2با ورود متغیر موهومی، نتایج آزمون نرمال بودن جمالت پسماند در نمودار شماره 

 .(p-value > 0.05باشد    )اي مدل برآوردي داراي توزیع نرمال میهیماندهباقمورد تأیید قرار گرفته و 

 شود.یمانجام  هادادهآزمون چاو براي تعیین به کارگیري مدل اثر ثابت در مقابل تلفیق کل  

 
H0: مدل دادههاي تلفیقی 

H1: مدل اثرات ثابت 

ي مربعات خطا اس مجموعي آزمون چاو بر اسآمارهیر مقید است. فرضیه صفر بر اساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن بر اساس مقادیر غ

 مدل مقید و غیر مقید به صورت زیر است:

Chow =                                                                                                                           2 

جدول  F يآمارهارزش  مقید محاسبه شده از Fآماري  درجه آزادي است. اگر ارزش NT-N-NKو  N-1با  Fیع این آماره داراي توز

داري براي مقاطع وجود خواهد داشت و مدل اثرات ثابت یمعنشود و اثر یمرد  0Hکمتر باشد، در سطح معنی دار تعیین شده، فرضیه 

ان داده شده نش 2شود. نتایج آزمون چاو در جدول شماره یماستفاده  ي تلفیق شدههادادهانتخاب خواهد شد. در غیر این صورت از مدل 

% 05دو در سطح معنی داري یخو  Fاست. نتایج مذکور براي مدل ارائه شده در این پژوهش نشان دهنده آن است که هر دو آماره 

بایست مدل بر اساس روش پنل دیتا یمشود و ینمه پذیرفته م استفاده ازمدل تلفیق شدباشند. لذا فرضیه صفر مبنی بر لزویممعنادار 

 تخمین زده شوند.

 
 پژوهش مدل یبرا( دیمق F آزمون) چاو آزمون جینتا -2جدول

 .Prob مقدار آماره آماره

دیمق  F 412/6  000/0  

424/10 خی دو  000/0  
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، روش مناسب هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفیز میان روشکه مدل مناسب براي تخمین پانل تشخیص داده شد، الزم است تا ا پس از آن

 3ماره مشخص شود. براي این منظور از آزمون هاسمن استفاده که نتایج آن براي مدل پژوهش به شرح جدول ش یهفرضبراي آزمون 

 باشد.می

هیچ "ست کهاسمن به این معنی اشود. فرضیه صفر درآزمون هاز آزمون هاسمن براي مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی استفاده می

رت دیگر در . به عبا"دمستقل ازیکدیگرهستن هاآنارتباطی بین جزء اخالل مربوط به عرض ازمبدأ و متغیرهاي توضیحی وجود ندارد و 

کنیم و یمیید تأرا  صورتی که فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود سازگاري روش اثرات ثابت و ناسازگاري روش اثرات تصادفی

 .باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم

% 1دو در سطح معنی داري یخنشان داده شده است. نتایج مذکور نشان دهنده آن است که آماره  3نتایج آزمون هاسمن در جدول شماره 

مدل بر اساس روش اثرات ثابت  بایستیمشود و ینمبر لزوم استفاده از اثرات شیب پذیرفته  باشند. لذا فرضیه صفر مبنییممعنادار 

 تخمین زده شود.

 
 پژوهش مدل هاسمن آزمون جینتا -3جدول

 .Prob مقدار آماره آماره

 هاسمن

 
051/14  000/0  

 
 .ي داردمعنی دار ریأثتي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هاشرکتحاشیه سود خالص بر سودآوري  پژوهش بیان می دارد که  فرضیه

 

H0= حاشیه سود خالص بر سودآوري شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار ندارد 

H1= حاشیه سود خالص بر سودآوري شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار دارد 

 
 فرضیه پژوهش ثابت اثرات روش به ونیرگرس آزمون جینتا -4جدول

عیینضریب ت متغیر  سطح معناداري  T محاسبه شده انحراف معیار 

014/3 حاشیه سود خالص  1205/1  432/2  000/0  

C 453/12-  256/5-  3465/0  562/0  

R ضریب   362/0   (F-statistic) عناداريمسطح    124/0  

R جذر   457/0 34/2 آزمون دوربین واتسون   

F آماره   362/2  

 
 014/3با توان بیان داشت که براساس ضریب برآورد شده براي این متغیر که برابر است می 4ماره با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ش

داري این متغیر مالحظه وجود دارد. و از طرفی دقت در سطح معنیحاشیه سود خالص و سودآوري شرکت نسبت یر مثبت میان تأث

شود. بر این اساس یمیید تأمیان این دو متغیر معنی داري  ریتأثشد لذا بامی 000/0محاسبه شده برابر با  Probجا که شود که از آنمی
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دارد،  معنادار ریتأث تهران در بورس اوراق بهادار شدهرفتهیپذي هاشرکتاینکه حاشیه سود خالص بر سودآوري فرضیه پژوهش مبنی بر 

 شود.یید میتأ

 
 نتیجه گیری و پیشنهادات

 ار است. زیراهمیت بسزایی برخوردا، نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات می باشد که از پژوهشآیند هر ترین بخش در فر ترین و مهماساسی

نها از ایج بهینه تبه نت می تواند مبنایی براي رفع مشکل هاي موجود یا بهبود وضعیت موجود به سوي وضعیت مطلوب باشد. البته دستیابی

توان بیان داشت که می 4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره می گیرد. طریق دسترسی به اطالعات و محاسبات درست صورت 

وجود ملکرد شرکت حاشیه سود خالص و عنسبت یر مثبت میان تأث 014/3با براساس ضریب برآورد شده براي این متغیر که برابر است 

 یرتأثباشد لذا می 000/0محاسبه شده برابر با  Probجا که شود و از آنداري این متغیر مالحظه میدارد. و از طرفی دقت در سطح معنی

فته تغیر بکارگرضریب م اوالً اي انجام گرفته، نشان داد کهه و آزمون به دست آمده هايینتخم شود.یمیید تأدار میان این دو متغیر معنی

پذیرفته  يهاشرکت سودآوري حاشیه سود خالص بر بین یرتأث وجود دهنده نشان این مساله که باشد،یم داراشده در  مدل رگرسیونی معن

 به مدل دهندگی وان توضیحشده مدل، نشان دهنده ت تعدیل تعیین ضریب مقدار بررسی اما باشد.یشده در بورس اوراق بهادار تهران م

ی مدل توضیح دهندگ (،000/0و با توجه به سطح معنی داري این ضریب ). باشدیمسودآوري شرکت وابسته یعنی  متغیر تشریح منظور

لیان رهنمودي براي متو رودیکه امید مارائه می شود پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي  يهاافتهیبر اساس نتایج و  معنی دار است.

و  انگذارهیسرما ه ویژهباستانداردگذاري و مراجع حرفه اي حوزه حسابداري باشد و نیز استفاده کنندگان از اطالعات حسابداري و مالی 

 .یاري نماید يریگمیرا در امر تصم اعتباردهندگان 

براي اینکه  شودید مپیشنهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هاشرکتبخصوص  هاشرکتیت ، به مدیرپژوهشبا توجه به نتیجه 

و  گذارانهیسرمایرا زه مربوط باشد دهند ک قرار بدهند اطالعاتی را ارائه ریتأثو اعتباردهندگان را تحت  گذارانهیسرمابتوانند تصمیمات 

 .کنندیمي ریگمیتصمي و یا اعطاي وام گذارهیسرمااعتباردهندگان بر اساس اطالعات مربوط نسبت به 

ان، به راق بهادار تهرشرکت در بازار بورس او سودآوريجهت افزایش  شودیپیشنهاد م هاشرکتیت ، به مدیرپژوهشبا توجه به نتیجه 

 .تشکیل دهنده حاشیه سود خالص توجه نمایند عوامل

 .ه می گرددارائ ژوهش باشدبعدي درباره موضوع پ يهاراهنمایی براي پژوهش تواندیآتی که م يهاپیشنهادهایی براي پژوهشدر ادامه 

ي پذیرفتوه شوده در   هوا شورکت بر سوودآوري   هایبدهي مالی و ارزش هانسبتساختار سرمایه، به خصوص  ریتأثدر خصوص  ییهاپژوهش

 بورس اوراق بهادار انجام شود.

شود که پژوهش حاضر در مورد صنایع مختلف یمافشاء بر سودآوري شرکت انجام شود. و همچنین پیشنهاد  ریتأثدر خصوص  ییهاپژوهش

 به تفکیک صنعت خاص انجام پذیرد.

 

 منابع 

 انک ملت شهرشعب ب یر خدمات بانکداري الکترونیک بر رشد حاشیه سودمزروعی راد، امین، صالحی، حمیدرضا و شوروزي، محمدرضا، تاث

 .1391، بهار 4مشهد، پژوهش حسابداري، شماره 

 ، مدیریت ریسک، انتشارات شابک.1379، رشیدي، مهدي

 ،يابدارحس تیقامجله تحق، شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته يهاشرکت يعوامل مؤثر بر سودآور همکاران،و  ینحس ي،سجاد

1386. 

 .1383 ،9شماره ی،و حسابرس يحسابدار ي،رفتار سود حسابدار هايیبررس ی، ،محمدعل یی،آقا وعلی ی، ثقف

 يده اقتصادافزو ارزش وها، بازده حقوق صاحبان سهام  ییرابطه بازده دارا، مسافري راد، فرازسیدمجتبی و شریعت پناهی، ، صحت، سعید

 .1390، 110-0 صص،0231زمستان   ،23شماره  ،نهم سالی، مال يحسابدار یمطالعات تجربنامه  فصل، مهیدر صنعت ب
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 ی،انسان و علوم یاتده ادبارشد، دانشک یکارشناس نامهیان، پايقدرت سودآور بینییشسود در پ یممفاه یتاهم ین،محمد حس یش،ستا

 .1373 ،مدرس یتدانشگاه ترب

 ی،سابرسحو  يحسابدار هايیبررس، و بازده سهام در بازار بورس تهران يسودآور يهانسبت ینبرابطه  ،کاوه ی،مهران وساسان ی، مهران

 .1382 ،33شماره  ،سال دهم ،تهران یریتمجله دانشکده مد

 ،هرانتشده در بورس اوراق بهادار پذیرفته يهاشرکت يبا سودآور یهرابطه ساختار سرما یبررس ،جالل ،زاده یرش ومحمد ي، نماز

 .1384،یو حسابرس يحسابدار هايیسبرر

 .1387، 19ره شما ی،مال يحسابدار یمطالعات تجرب یریت،سود توسط مد بینییشمؤثر بر اعتبار پ يمتغیرهای، مرتض ي،اکبر

 شناسیمه کار، پایان نااني پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرهاشرکتیر ساختار درآمد بر سودآوري تأثبررسی ، جعفري، عزت اله

 .1394 ،ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم

سال  یریت،دمعلوم ، سهام با نرخ بازده یهو ساختار سرما يسودآور يهانسبت ینرابطه ب یبررس ،اصغر یضی،ف ید ومج، باقر زاده خواجه

 .1386 ،3شماره  ،اول

 .پنجم چاپ بازتاب، انتشارات ،یسینو نامه انیپا به يکردیرو با قیتحق روش  ،1388 ،غالمرضا ی،خاک

 ،(سمت)ها دانشگاه یانانس علوم یدرس کتب نیتدو و مطالعه سازمان ت،یریمد در آن کاربرد و آمار  ،1385 منصور، ی،مؤمن و ادلع ،آذر
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