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دهد و می تواند اتکاي صورتهاي مالی را تحت تاثیر قراروجود رقم تعدیالت سنواتی در صورتهاي مالی

برخی از متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعدیالت سنواتی بر رشد 
شرکت پذیرفته شده 143شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر روي 

اصلی و فرضیات فرعی صورت پذیرفته و فرضیه1391تا 1381در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 
تحت آزمون قرار گرفتند. براي اندازه گیري رشد شرکت از معیارهاي رشد فروش، دارایی ها و آن

سودآوري استفاده شده است. روش تحقیق کاربردي و از نوع مطالعات همبستگی است. نتایج آزمون 
رشد شرکت ندارد و فرضیه دهد، تعدیالت سنواتی رابطه معنی داري با فرضیه هاي تحقیق نشان می

دهد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام رابطه مثبت و شود. سایر یافته ها نشان میتحقیق رد می
معنی داري با هر سه متغیر رشد دارد.
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و جباري یفراهانینیفرمه

مقدمه
استفاده کنندگان صورتهاي مالی و قانون گذاران بر صحت و درستی اطالعات مالی تاکید زیادي دارند. 

یا آنها با تجدید ارائه مواجه هنگامی که در صورتهاي مالی تعدیالت سنواتی وجود داشته باشد و 
]. 21ه است [آید که صورتهاي مالی گذشته نادرست و تحریف کننده بودشوند این درك به وجود میمی

گیرد، ممکن است به طور کلی تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادي و اجتماعی صورت می
تغییر در اصول و روش هاي حسابداري براي هماهنگ کردن صورتهاي مالی واحد تجاري با شرایط 

].3محیطی جدید ضرورت یابد [
کنند، ممکن است حاوي اشتباه هاي با اهمیتی ه میافزون بر این، صورتهاي مالی را که واحد تجاري تهی

تواند ناشی از اشتباه هاي محاسباتی و یا اشتباه در بکارگیري باشد. اشتباهات در صورتهاي مالی می
دارد بیان می،2005اصول حسابداري و سایر موارد باشد. هیئت استانداردهاي حسابداري مالی در سال 

دوره گذشته، تحلیل گران را در فهم اطالعات مقایسه اي یاري کند. که اصالح اشتباهات و تحریفات
بازار از تعدیالت سنواتی و تجدید ارائه همراه با بار منفی بوده و اعتماد به گزارشگري مالی را برداشت

تواند رشد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد که در این پژوهش بررسی شده دهد. این عامل میکاهش می
دارند صورتهاي مالی سنوات گذشته به دو دلیل تغییر طبق استاندارد هاي حسابداري نیز بیان میاست.
تغییر در رویه ].9شوند [اصل) حسابداري و اصالح اشتباهات حسابداري تجدید ارائه می(هیرودر 

ر است که حسابداري عبارت از بکارگیري رویه پذیرفته شده حسابداري به جاي رویه پذیرفته شده دیگ
.]11[قبال در تهیه صورتهاي مالی مورد استفاده قرار گرفته است 

دهد بازار به صورتهاي مالی تجدید ارائه شده به دلیل تغییر در مطالعات انجام شده در بازار نشان می
دهد. چون این افزایش منجر به تجدید نظر در اصول و رویه هاي حسابداري واکنش منفی نشان نمی

ولی به .یابدشود و بنابراین انتظارات سرمایه گذاران نیز تغییر میاي نقدي مورد انتظار آتی میجریان ه
دلیل کاهش در جریان هاي نقدي آتی، بازار به کاهش در سود تجدید ارائه شده ناشی از اشتباهات 

ر سیستم دهد. کاهش جریان هاي نقدي آتی احتماال بحسابداري واکنش منفی و معنی داري نشان می
شرکت .]1دارد [حسابداري ضعیف و رفتار فرصت طلبانه مدیران در تالش براي افزایش در سود داللت 

هایی که به دلیل اشتباهات حسابداري به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی درآمد، ادغام و تحصیل به 
هاي حسابداري صورتهاي ورزند به دلیل تغییر در اصول و رويتجدید ارائه صورتهاي مالی مبادرت می

].14[مالی تجدید ارائه شده، نسبت به شرکت هاي دیگر داراي عمر کوتاه تري هستند 
دارند تجدید ارائه صورتهاي مالی با ایجاد عدم اطمینان و قابلیت ) بیان می2012البرینگ و همکاران (

خواهد شد. کمیسیون بورس اتکا منجر به افزایش نرخ تامین مالی، کاهش رشد و فرصت هاي پیش روي 
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دارد تجدید ارائه صورتهاي مالی یکی از مواردي است که بسیار مورد توجه اوراق بهادار امریکا بیان می

اشاره دارد که تجدید ارائه ها به طور بالقوه منجر به هزینه زایی براي 2008در سال گراهام.شودمی
دهد و انجام داده است کاهش مییی که شرکت شرکت شده و اطمینان سهامداران را نسبت به افشا

].14[توان بسیاري از فرصت هاي رشد روبروي شرکت را از بین برده و ارزش شرکت را کاهش دهدمی
تواند سرمایه گذاري هاي شرکت، مخارج ناتوانی در دستیابی به تامین مالی ارزان قیمت نیز می

هش دهد. با توجه به آنچه گفته شد می توان این سواالت اي رشد شرکت را کااي و به شکل ویژهسرمایه
را بیان کرد که آیا بین تعدیالت سنواتی و نرخ رشد شرکت رابطه معنی داري وجود دارد؟ آیا بین 
میانگین نرخ رشد شرکت هاي داراي تعدیالت سنواتی با شرکت هایی که فاقد تعدیالت سنواتی می

؟باشند، تفاوت معنی داري وجود دارد
الزم به ذکر است که پژوهش مد نظر به دنبال تاثیر تعدیالت سنواتی و تجدید ارائه بدون در نظر گرفتن 
اجزاي آن، بر رشد شرکت است چرا که ممکن است اجزاي تجدید ارائه فی نفسه کم اهمیت باشند و 

بر تجدید ارائه متغیرهاي حسابداري نیاز به تجدید ارائه آنها وجود ندارد. عالوه 6طبق استاندارد شماره 
رود با رشد رابطه منفی دیگري نیز مانند سود تقسیمی در مدل قرار داده می شود چرا که انتظار می

ها به عنوان معیار عملکرد از دیگر داشته باشد. نسبت سود خالص به فروش و فروش به دارایی
رکت می تواند تاثیر مثیتی بر رشد تواند متاثر باشد. عملکرد بهتر شمتغیرهایی است که بر رشد می

داشته باشد. اندازه، نسبت هاي اهرمی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان متغیرهاي کنترلی 
فرضیه هاي تدوین بنابراین ؛ هستند که در مدل قرار داده و تاثیر آنها بر رشد شرکت بررسی شده است

شده در این پژوهش عبارتند از:
بین تعدیالت سنواتی و رشد شرکت رابطه معنی داري وجود دارد.فرضیه اصلی: -
فرضیه فرعی اول: بین تعدیالت سنواتی و رشد دارایی ها رابطه معنی داري وجود دارد.-
فرضیه فرعی دوم: بین تعدیالت سنواتی و رشد فروش رابطه معنی داري وجود دارد.-
ص رابطه معنی داري وجود دارد.فرضیه فرعی سوم: بین تعدیالت سنواتی و رشد سود خال-

پیشینه پژوهشمروري بر 
پیشینه نظري

نظريطبق مفاهیماست.آناتکاپذیريحسابداري،اطالعاتکیفیویژگی هايمهم ترینازیکی
تحقیقاتی].4باشد [جانبدارانه خالیتمایالتواشتباهازکهاستاتکاپذیراطالعاتیمالی،گزارشگري
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دلیلبهایرانیاز شرکت هايباالییدرصدکهدهدمینشاناستگرفتهانجامایراندرپیشترکه

سنواتیتعدیالتعنوانتحتراو رقمیارائهتجدیدرامالیصورتهايحسابداري،اشتباهاتاصالح
نظر ویژگیازشرکت هاحسابدارياطالعاتکهدهدمینشانموضوع]. این10کنند [میگزارش

قبل،هايدورهمالیصورتهايارائهتجدیدوسنواتیاست. تعدیالتتردیدموردبودناشتباهازعاري
پاداشنظیرموارديمحاسبهمبنايخالص،سودرقمدارد.همراهبهرامنفی متعدديپیامدهاي

بهنسبت قیمتوسهمهرسوداین،برعالوهاست.سهامدارانبهتقسیمیسودومالیاتمدیره،هیئت
گیرد میقرارگذارانو سرمایهگرانتحلیلاستفادهموردکهاستشاخص هاییجملهازسهمهرسود

]16.[
تصمیم هايگرفتنازپسبعد، یعنیهايدورهدرآناصالحواطالعات حسابدارينادرستارائهنتیجه

].6] و [1خواهد داشت [مختلفافرادبرايمالیواقتصاديآثارمربوط،
برشمردهاقداماتیبراي چنینرامختلفیهايانگیزهزمینه گزارشگري متقلبانه،درشدهانجامتحقیقات

ازطیفیدرونیستتقلبهمواره نشانهمالیصورتهايتجدیدارائهکهداشتیادبهبایدالبته].12اند [
سرپوشیعنوانبهتواندمیبسادگیاماگیرد؛قرار میمتقلبانهگزارشگريتاسهوياشتباهاتاصالح
آن اعم از]. بازار و استفاده کنندگان اطالعات 14مدیریت به کار رود [متقلبانهيرفتارهابراي

دید ارائه صورتهاي مالی با تردیدسهامداران، تحلیل گران و اعتباردهندگان در مجموع نسبت به تج
کاهش ارزش سهام شرکت و داراییبهنگرند از طرفی این عامل منجر منفی و عدم اطمینان می

و آثاردهدشود. کاهش ارزش بازار سهام فرصت هاي رشد شرکت را نیز کاهش میسهامداران می
].17دیگري نیز دارد [

پیشینۀ تجربی
از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد که، اظهار نمودند 1389شریعت پناهی و کاظمی در سال 

صورتهاي مالی فقط بیانگر مشکالت عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکالت آتی 
شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار براي شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می

گردد. یافته هاي آنها بیانگر این است شده میو شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهاي گزارش
شود و شرکت هایی که عمده که تجدید ارائه صورتهاي مالی موجب کاهش محتواي اطالعاتی سود می

ترین دلیل صورتهاي مالی تجدید ارائه شده آنها اصالح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد است، محتواي 
ارائه مجدد صورت هاي مالی و ]. رابطه بین 24و22و 8اطالعاتی سود آنها کاهش یافته است [
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محافظه کاري را مورد بررسی قرار داد. وي بیان می دارد طبق اصول پذیرفته شده حسابداري، صورت 
هاي مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداري و اصالح اشتباهات حسابداري 

شرکت پذیرفته شده در بورس و 79این پژوهش با بکارگیري اطالعات شوند. یافته هايتجدید ارائه می
نشان داد ارتباط مثبت و معناداري بین ارائه 1389تا 1384اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 

]. مومنی در سال 8[کندمجدد صورت هاي مالی و استراتژي گزارشگري محافظه کارانه حمایت می
این هايرا بررسی نمودند. یافتهرابطه تجدید ارائه صورتهاي مالی با مدیریت سود و کیفیت سود، 1390

].12[پژوهش حاکی از وجود رابطه بین مدیریت سود و تجدید ارائه صورتهاي مالی بوده است
ها را بررسی کرد و همچنین پیامدهاي ریت سود شرکت) نقش تعدیالت سنواتی در مدی1390فاطمی (

ها نشان داد اقتصادي تعدیالت سنواتی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
از اهرم باال و سطح وجه نقدآزاد پایینی برخوردارند و هایی که درگیر تعدیالت سنواتی هستند، شرکت

پردازند. همچنین هر چه شرکت سود خود را بیشتر داران خود میسود نقدي کمتري نیز به سهام
ها به خاطر دو متغیر دیگر دستکاري نموده باشد، تامین مالی بیشتري نیز انجام خواهد داد. ولی شرکت

شوند. هاي سیاسی و انتشار اوراق بهادار درگیر مدیریت سود و تعدیالت سنواتی نمیشامل هزینه
تر و حجم معامالتی کنند، لزوما قیمت سهام پاییناقدام به تجدید ارائه میهایی کههمچنین شرکت

کمتري نسبت به رقباي خود نخواهند داشت، ولی تجدید ارائه باعث نوسان در قیمت و حجم معامالت 
دهد که بعد از تجدید ارائه ) نشان می1391(ییتومرا]. نتایج تحقیق 7[ها خواهد شدسهام این شرکت

رسی بر)، به 1391(هیزعفرانهوشمند .]2[یابداي مالی، ریسک اطالعاتی اختیاري افزایش میصورت ه
...پرداختهانوع و محتواي اطالعاتی تعدیالت سنواتی و اثر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت

فرضیه هاي پژوهش نشان داد که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیالت سنواتی از نتایج حاصل از آزمون 
نوع اشتباهات منفی حسابداري، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می دهد؛ همچنین 
نتایج وي نشان داد که بازار سرمایه واکنش قابل تفسیري نسبت به تعدیالت سنواتی از نوع اشتباهات 

حسابداري از خود نشان نمی دهد. عالوه بر این، یافته هاي ایشان نشان داد که بین تعدیالت مثبت 
.]13سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها از لحاظ آماري، رابطه معناداري وجود ندارد [

رم ) رابطه بین رشد شرکت شامل رشد دارایی، فروش و رشد سود را با اه1392(روزجاهیفشاهمردانی 
شرکت پذیرفته شده در بورس 57مالی مورد بررسی قرار داد. یافته هاي ایشان با استفاده از اطالعات 

دهد رشد دارایی با اهرم مالی رابطه مثبت ولی رشد فروش و توان سودآوري اوراق بهادار تهران نشان می
.]5با اهرم مالی رابطه منفی دارد [

در کشورهاي مختلف صورت پذیرفته است که عبارتند از:همچنین تحقیقات دیگري در این زمینه
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) به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورتهاي مالی و رشد شرکت پرداختند. 2012همکاران (آلبرینگ و 

دهد تجدید ارائه صورتهاي مالی منجر به از بین رفتن اعتبار شرکت و عدم یافته هاي آنها نشان می
دهد متعاقب تجدید ارائه و کاهش اعتبار هاي آنها نشان میشود. یافتهاطمینان به صورتهاي مالی می

در نتایج بدست آمده از تحقیقات چن و ژانگ.]14یابد [هاي رشد آنها نیز کاهش میشرکت، فرصت
دهد شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورتهاي مالی شان نموده اند ارزش ، نشان می2012سال 

.]18ت به شرکت هایی که تجدید ارائه نکرده اند دارند [بازار کمتري نسب
) به بررسی رابطه بین تجدید ارائه حسابداري و به موقع بودن گزارشگري مالی 2013همکاران (چن ما و 

دهد که رابطه منفی و معنی داري بین تجدید ارائه ساالنه شرکت ها پرداختند. یافته هاي آنها نشان می
موقع بودن ارائه صورتهاي مالی وجود دارد. همچنین نشان دادند که بین میزان صورتهاي مالی و به 

هیرشی و ].7تجدید ارائه و به موقع بودن صورتهاي مالی شرکت را بطه منفی و معنی داري وجود دارد [
سرمایه گذاران اعتبار کمی براي شرکت هایی که اقدام به که، نشان دادند 2013همکاران در سال 

ارائه به خصوص عوامل مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات داشته اند، قائل هستند. همچنینتجدید 
که استفاده از تجدید ارائه به عنوان معیاري کند) بیان می2013همکاران (شواهد و یافته هاي بابر و 

.]15[مختصر از کیفیت گزارشگري مالی است 
مالی و رشد شرکت را بررسی کرده اند. آنها با بررسی بازار ) رابطه بین تامین2013دیدیر و اشمالکر (

سرمایه دو کشور چین و هند نشان دادند که به طور نسبی شرکت هاي کمتري تمایل به افزایش سرمایه 
دارند و بیشتر به تامین مالی روي می آورند. یافته هاي آنها بیانگر این بوده است که بین تامین مالی و 

.]19دارد [بطه معنی داري وجود رشد شرکت ها را
) مدلی براي بررسی رابطه بین اندازه و رشد شرکت تدوین نمودند. یافته هاي 2014متزینگ و گوردون (

نشان داده اند نیشیقاتپیتحق.]23دارد [دهد اندازه با نرخ رشد شرکت رابطه معنی داري آنها نشان می
تأسیسوکارشناساناستخدامامکانمالی،امکاناتمحدودیتبه دلیلکوچک ترکه در شرکت هاي

دیگر، سويازونداردوجودشرکتنیازموردحسابداريروش هايتعیینبه منظورمستقلیواحد
شرکت ها خطايایندرکهرودمیانتظاربنابراین،دارد.کمتريعینیتشرکت،دستورالعمل هاي

) کارایی و رشد را 2014هوما و همکاران (.]3باشد [داشتهوجودحسابدارياطالعاتارائهدربیشتري
در صنعت بانکداري مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود ساختار کارایی جدیدي را بررسی 
کردند. آنها نشان داده اند بانک هاي کاراتر در حال رشد هستند. عالوه بر این یافته هاي آنها بیان کننده 

.]20دارد [پویایی بین کارایی و رشد وجود این است که رابطه
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تحقیقروش

تا پایان 1381تحقیق حاضر کاربردي و از نوع مطالعات همبستگی است. قلمرو زمانی این تحقیق از 
است. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی است. در این سال11، به مدت 1391سال 

تحقیق جامعه آماري شامل تمام شرکت هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده 
است. نمونه آماري به روش حذفی و با در نظر گرفتن قلمرو زمانی و مکانی انتخاب شده است. به همین 

اري این تحقیق آن دسته از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که منظور نمونه آم
داراي شرایط زیر بوده اند:

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.1380تا پایان اسفند -
داده هاي مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.-
ا بانک ها و کلیه شرکت هاي سرمایه گذاري، تحقیق براي شرکت هاي غیر مالی انجام می شود، لذ-

لیزینگ ها و موسسات مالی از نمونه حذف شدند.
در طی دوره تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.-
باشد.29/12سال مالی آنها منتهی به -

و 16Spssشرکت بوده است. از نرم افزار آماري 143با توجه به موارد ذکر شده تعداد شرکتهاي نمونه 
Eviews6.براي تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین بتاها استفاده شده است

مدل و متغیرهاي پژوهش
:استفاده شده است)3) و (2)، (1از مدل هاي (براي آزمون فرضیات به ترتیب-

SGi,t+1):1مدل ( = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t

+ β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t

AGi,t+1):2مدل ( = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t

+ β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t

PGi,t+1):3مدل ( = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t

+ β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t β7 PPA i,t + εi,t

SGi,t+1 متغیر وابسته درصد تغییر در فروش شرکت :iدر زمانt+1برابر است با فروش در دوره که
t+1 در دورهفروشمنهايt در دوره تقسیم بر فروشt.که نشان دهنده رشد است

AGi,t+1 متغیر وابسته درصد تغییر در جمع دارایی هاي شرکت :i زماندرt+1 که برابر است با جمع
که نشان tدر دوره تقسیم بر جمع دارایی ها tدر دوره جمع دارایی هامنهاي t+1دارایی ها در دوره 
دهنده رشد است.
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PGi,t+1 متغیر وابسته درصد تغییر در سود خالص شرکت :iدر زمانt+1برابر است با سود خالص که
که نشان دهنده رشد است.tدر دوره تقسیم بر سود خالص tدوره در سود خالصمنهاي t+1در دوره 
DIVi,t متغیر مستقل درصد سود تقسیمی شرکت :iدر زمانt که برابر است با نسبت سود تقسیمی

مصوب هر سهم به سود هر سهم.
NIi,t/NSi,t متغیر مستقل نسبت سود خالص به فروش خالص شرکت :iدر زمانt.

NSi,t/NFAi,t متغیر مستقل نسبت فروش خالص به جمع دارایی هاي ثابت شرکت :iدر زمانt.
SIZEi,t متغیر مستقل اندازه شرکت :iدر زمانt که برابر است با لگاریتم جمع دارایی هاي شرکتi در

.tزمان
LTDi,t متغیر مستقل نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی هاي شرکت :iدر زمانt.
M/Bi,t متغیر مستقل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت :iدر زمانt ارزش دفتري سهام .

برابر است با جمع حقوق صاحبان سهام منهاي حقوق سهام ممتاز تقسیم بر تعداد سهام عادي منتشره.
i,t (PPA)Prior Period Adjustmentsمتغیر مستقل مجازي تعدیالت سنواتی است که برابر با :

است چنانچه شرکت داراي تعدیالت سنواتی باشد و اقدام به تجدید ارائه صورتهاي مالی کند، در غیر 1
این صورت صفر خواهد بود.

پژوهشیافته هاي
آمار توصیفی
نشان دهنده آمار توصیفی مربوط به متغیرهاست. آمار توصیفی ارائه شده بیانگر 1جدول شماره 

مرکزي و پارامترهاي پراکندگی (انحراف معیار، حداکثر و حداقل) متغیرهاي اطالعاتی در مورد پارامتر
تحقیق است.

نتایج آمار توصیفی متغیر ها.1جدول 
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر

SGi,t+1143056/098/018/025/0
AGi,t+1143023/0-92/018/0204/0
PGi,t+1143044./ -20/117/032/0
Div i,t143000/098/043/029/4

NI/NS i,t143006/0 -87/018/016/0
NS/NFA i,t143045/023/288/028/0
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نتایج آمار توصیفی متغیر ها.1جدول 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر
SIZE i,t143058/944/1808/1346/1
LTD i,t143002/067/009/0086/0
M/Bi,t143001/175/526/202/1
SGi,t+1 : درصد تغییر در فروش شرکتi در زمانt+1

AGi,t+1 : درصد تغییر در جمع دارایی هاي شرکتi در زمانt+1

PGi,t+1 : درصد تغییر در سود خالص شرکتi در زمانt+1

Div i,t : درصد سود تقسیمی شرکتi در زمانt که برابر است با نسبت سود تقسیمی مصوب هر سهم به سود
هر سهم

NI/NS i,t : نسبت سود خالص به فروش خالص شرکتiدر زمانt.
NS/NFA i,t : نسبت فروش خالص به جمع دارایی هاي ثابت شرکتiدر زمانt.

SIZE i,t :اندازه شرکتiدر زمانtکه برابر است با لگاریتم جمع دارایی ها
LTDi,t نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی هاي شرکت :i زماندرt

M/Bi,t نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت :iدر زمانt

دهد، متوسط رشد شرکت طبق معیارهاي رشد فروش، رشد دارایی ها و نشان می1همانطور که جدول 
درصد بوده است. این نتیجه نشان دهنده متوازن بودن رشد 17و 18، 18رشد سود خالص به ترتیب 

است. نسبت بدهی هاي بلند مدت به جمع 43/0متوسط تقسیم سود شرکتها نیز شرکتهاي نمونه است.
درصد ساختار سرمایه شرکتها از بدهی هاي بلند مدت 9درصد است به عبارت دیگر 9دارایی ها نیز 

- است نشان می6/2تشکیل شده است. با نگاهی به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت که 

شد شرکتها به این میزان بوده است.دهد فرصت هاي ر

آزمون همبستگی
نشان دهنده نتایج آزمون همبستگی است. یافته هاي آزمون همبستگی نشان دهنده این 2جدول 

هستند که بین متغیر تعدیالت سنواتی با هیچ کدام از متغیرهاي وابسته رشد شرکت یعنی رشد فروش، 
همبستگی معنی داري وجود ندارد.رشد دارایی ها و رشد سود خالص شرکت 
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. نتایج آزمون همبستگی2جدول  

متغیر SGi,t AGi,t PGi,t Divi,t NINSi,t NSNFAi,t SIZEi,t LTDi,t MTBi,t PPAi,t

SGi,t

ضریب 
همبستگی

1

332/0 ** 417/0 **/ 001/0 042/0 * 055/0- * 064/0 ** 121/0 ** 001/0 028/0

سطح 
معنی 
داري

000/0 000/0 964/0 114/0 037/0 015/0 000/0 000/0 287/0

AGi,t

ضریب 
همبستگی

332/0 **

1

238/0 ** 099/0 ** ** 207/0 ** 807/0 032/0 043/0- ** 183/0 039/0

سطح 
معنی 
داري

000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 223/0 107/0 000/0 141/0

PGi,t

ضریب 
همبستگی

** 417/0 ** 238/0

1

020/0- 004/0- *- 062/0 026/0 021/0 ** 082/0 000/0

سطح 
معنی 
داري

000/0 000/0 455/0 894/0 019/0 317/0 427/0 002/0 992/0

Divi,t

ضریب 
همبستگی

001/0 ** 099/0 020/0-

1

** 211/0 021/0- 034/0 ** 102/0- * 052/0 * 067/0

سطح 
معنی 
داري

964/0 000/0 455/0 000/0 420/0 193/0 000/0 049/0 011/0

NINSi,t

ضریب 
همبستگی

042/0 ** 207/0 004/0- ** 211/0

1

** 211/0- ** 176/0 ** 071/0 ** 201/0 009/0

سطح 
معنی 
داري

114/0 000/0 894/0 000/0 000/0 000/0 008/0 000/0 738/0

NSNFAi,t

ضریب 
همبستگی

* 055/0 ** 087/0 * 062/0 021/0- ** 192/0-

1

*- 063/0 046/0- * 057/0 019/0

سطح 
معنی 
داري

037/0 001/0 019/0 420/0 000/0 017/0 083/0 032/0 473/0

SIZEi,t

ضریب 
همبستگی

* 064/0 032/0 026/0 034/0 ** 186/0 *- 063/0

1

047/0 *- 055/0 017/0

سطح 
معنی 
داري

015/0 223/0 317/0 193/0 000/0 017/0 079/0 039/0 510/0
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. نتایج آزمون همبستگی2جدول  

متغیر SGi,t AGi,t PGi,t Divi,t NINSi,t NSNFAi,t SIZEi,t LTDi,t MTBi,t PPAi,t

LTDi,t

ضریب 
همبستگی

** 121/0 043/0- 021/0 *- 102/0 ** 071/0 046/0- 047/0

1

005/0 045/0-

سطح 
معنی 
داري

000/0 107/0 427/0 000/0 008/0 083/0 079/0 856/0 091/0

MTBi,t ,

ضریب 
همبستگی

** 100/0 ** 183/0 ** 082/0 ** 052/0 ** 201/0 * 057/0 *- 055/0 005/0

1

047/0

سطح 
معنی 
داري

000/0 000/0 002/0 049/0 000/0 032/0 039/0 856/0 073/0

PPAi,t ,

ضریب 
همبستگی

028/0 039/0 000/0 * 067/0 009/0 019/0 017/0 045/0- 047/0

سطح 1
معنی 
داري

287/0 141/0 992/0 011/0 738/0 473/0 510/0 091/0 073/0

%1* *معنی داري در سطح %5* معنی داري در سطح 

تواند نشان دهنده نتایج رگرسیون نیز باشد، هر چند باید نتایج آزمون رگرسیون نیز این یافته ها می
جداگانه مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. متغیرهاي وابسته تحقیق با یکدیگر همبستگی مثبت، قوي و 

آنها است. سایر معنی داري دارند. این نتایج با نتایج آماره هاي توصیفی نیز یکسان است و موید
دهد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نسبت سود فروش به جمع دارایی ها همبستگی ها نشان می

با رشد سود خالص به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معنی داري هستند. همچنین متغیرهاي نسبت 
ام همبستگی مثبت و سود خالص به فروش، فروش به دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سه

معنی دار با رشد دارایی دارند. متغیرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام، نسبت بدهی ها و 
اندازه شرکت همبستگی مثبتی نیز با رشد فروش دارند.

نتایج آزمون فرضیات
فرضیه اول

نزدیک به صفر و انحراف براي نرمال بودن خطاها عالوه بر روش نموداري، الزم است که میانگین خطاها
دهد که، پراکندگی خطاها داراي ) نشان می1معیار یک باشد. نمودار توزیعی فراوانی خطاهاي مدل (
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توزیع نرمال است. میانگین آنها صفر و انحراف معیارشان تقریبا یک است. نتایج آزمون هم خطی بین 

با توجه به آن که تولرانس بیشتر از 3منعکس است. در جدول 3) در جدول 1مدل (متغیرهاي مستقل 
) متغیرهاي موثر 1توان نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مستقل مدل (صفر و نزدیک به یک است، می
بر عملکرد هم خطی وجود ندارد.

. نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل3جدول 
Toleranceمتغیر توضیحی

- مقدار ثابت
93/0سود هر سهمنسبت سود تقسیمی به 

84/0نسبت سود خالص به فروش
95/0نسبت فروش به جمع دارایی ها

95/0اندازه شرکت
97/0نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی ها

94/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت
99/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی

شود. در صورت انتخاب روش استفاده میFو آماره پولینگ از آزمون چاوبراي انتخاب بین روش پانل و 
شود. جدول پانل، آزمون هاسمنبراي انتخاب از بین روش هاي تاثیرات ثابت و تاثیرات تصادفی انجام می

نشان دهنده نتایج آزمون چاو است.4
. نتایج آزمون چاو4جدول 

سطح معنی داريFآماره 
32/1009/0

% بوده و بنابراین باید 5لیمر کمتر از Fآماره دهد، سطح معنی داري ) نشان می4طور که جدول (همان
5از آزمون هاسمن براي انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده کرد. نتایج آزمون هاسمن در جدول 

منعکس شده است.
: نتایج آزمون هاسمن5جدول 

سطح معنی داريآماره خی اسکوئر
2/62000/0

درصد بوده و بنابراین باید نتایج با استفاده از 5دهد آماره خی اسکوئر کمتر از نشان می5جدول نتایج 
نشان داده شده است.6هاي ترکیبی با اثرات ثابت صورت بگیرد که در جدول داده
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نتایج آزمون فرضیه اول.  6جدول 
SGi,t+1 = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t + β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t 1مدل 

نتایج آزمونمتغیر توضیحی
tP-valueآماره ضریب

82/0-22/0-01/0مقدار ثابت
004/0173/086/0نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم

07/0-016/037/0نسبت سود خالص به فروش
04/0-03/2-05/0فروش به جمع دارایی هانسبت

01/034/200/20اندازه شرکت
34/044/400/0نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی ها

026/095/300/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
014/007/128/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی

F67/6آماره 
P-value00/0

R232/0
R2. Adj27/0

D-W80/1آماره 

است. 1مدل آن بیانگر معنی داري کل P-valueو Fدهد آماره ) نشان می6همان طور که جدول (
) نیز بر عدم وجود خود همبستگی خطاها داللت دارد. سطح معنی 8/1واتسون (-مقدار آماره دوربین 

بوده و تعدیالت سنواتی رابطه معنی داري با رشد % 5داري ضریب متغیر تعدیالت سنواتی بیشتر از 
شود. از بین متغیرهاي مستقل، متغیر نسبت فروش به فروش ندارد و بنابراین فرضیه فرعی اول رد می

جمع دارایی ها رابطه منفی و متغیرهاي اندازه شرکت، نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع 
ري سهام شرکت رابطه مثبت و معنی داري با رشد فروش ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتدارایی

شرکت دارند.
دومفرضیه

با توجه 7منعکس است. در جدول 7) در جدول 2مدل (نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل 
توان نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مستقل به آن که تولرانس بیشتر از صفر و نزدیک به یک است، می

خطی وجود ندارد.) هم 2مدل (



14....                                                                              بر رشد شرکتهایسنواتالتیتعدریتاث

نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل.7جدول 
Toleranceمتغیر توضیحی

- مقدار ثابت
93/0نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم

84/0نسبت سود خالص به فروش
95/0نسبت فروش به جمع دارایی ها

95/0اندازه شرکت
97/0دارایی هانسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع 

94/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت
99/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی

% بوده و بنابراین باید از آزمون 5لیمر کمتر از Fآماره نتایج آزمون چاو، سطح معنی داري بر اساس
منعکس 9هاسمن براي انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده کرد. نتایج آزمون هاسمن در جدول 

شده است.
. نتایج آزمون هاسمن8جدول 

سطح معنی داريآماره خی اسکوئر
03/14300/0

درصد بوده و بنابراین باید نتایج با استفاده از 5کمتر از دهد آماره خی اسکوئرنشان می8جدول نتایج 
مقدار آماره نشان داده شده است.9داده هاي ترکیبی با اثرات ثابت صورت بگیرد که در جدول 

) نیز بر عدم وجود خود همبستگی خطاها داللت دارد. سطح معنی داري ضریب 1,6واتسون (دوربین
ی رابطه معنی داري با رشد % بوده و تعدیالت سنوات5ل قبل، بیشتر از متغیر تعدیالت سنواتی مانند مد

شود.میها ندارد و بنابراین فرضیه فرعی دوم رددارایی

نتایج آزمون فرضیه دوم. 9جدول 
AGi,t+1 = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t + β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t

:2مدل  

نتایج آزمونمتغیر توضیحی
tP-valueآماره ضریب

52/0-64/0-03/0مقدار ثابت
032/078/107/0نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم

245/0007/700/0نسبت سود خالص به فروش
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نتایج آزمون فرضیه دوم. 9جدول 

AGi,t+1 = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t + β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t

:2مدل  

نتایج آزمونمتغیر توضیحی
tP-valueآماره ضریب

08/045/400/0نسبت فروش به جمع دارایی ها
001/0502/061/0اندازه شرکت

07/0-8/1-11/0نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی ها
02/015/500/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام

009/0909/036/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی
F36/18آماره 

P-value00/0
R208/0

R2. Adj07/0
D-W6/1آماره 

مستقل، متغیرهاي نسبت سود خالص به فروش، نسبت فروش به جمع دارایی ها و از بین متغیرهاي 
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت رابطه مثبت و معنی داري با رشد دارایی هاي شرکت 

دارد.
سومفرضیه

باشند. میانگین آنها صفر و انحراف پراکندگی خطاها در مورد این فرضیه نیز داراي توزیع نرمال می
10) در جدول 3مدل (معیارشان تقریبا یک است. نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل 

توان با توجه به آن که تولرانس بیشتر از صفر و نزدیک به یک است، می10منعکس است. در جدول 
ارد.) هم خطی وجود ند3نتیجه گرفت که بین متغیرهاي مستقل مدل (

. نتایج آزمون هم خطی بین متغیرهاي مستقل10جدول 
Toleranceمتغیر توضیحی

-مقدار ثابت
93/0نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم

84/0نسبت سود خالص به فروش
95/0نسبت فروش به جمع دارایی ها

95/0اندازه شرکت
97/0نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی ها

94/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت
99/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی
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دهد که بایستی از آزمون % نشان می5لیمر کمتر از Fآماره با سطح معنی داري نتایج آزمون چاو

هاسمن براي انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده کرد.
. نتایج آزمون هاسمن11جدول 

سطح معنی داريخی اسکوئرآماره 
84,370,000

درصد بوده و بنابراین باید نتایج با استفاده از 5دهد آماره خی اسکوئر کمتر از نشان می11جدول نتایج 
نشان داده شده است. همان طور که 12داده هاي ترکیبی با اثرات ثابت صورت بگیرد که در جدول 

است. مقدار آماره 3مدل آن بیانگر معنی داري کل P-valueو Fدهد، آماره نشان می11جدول 
) نیز بر عدم وجود خود همبستگی خطاها داللت دارد. سطح معنی داري ضریب 1,86واتسون (- دوربین

% بوده و تعدیالت سنواتی رابطه معنی داري با 5متغیر تعدیالت سنواتی مانند دو مدل قبل، بیشتر از 
شود. از بین متغیرهاي مستقل، متغیرهاي ابراین فرضیه فرعی سوم نیز رد میرشد دارایی ها ندارد و بن

نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شرکت به ترتیب رابطه 
داري با رشد سود خالص شرکت دارد.منفی، مثبت و معنی 

نتایج آزمون فرضیه سوم.  12جدول 
EGi,t+1 = α + β1 DIVi,t + β2 NIi,t/NSi,t + β3 NSi,t/NFAi,t + β4 SIZEi,t + β5 LTDi,t + β6 M/Bi,t + β7 PPA i,t + εi,t 3مدل 

متغیر توضیحی
نتایج آزمون

tP-valueآماره ضریب

1/015/124/0مقدار ثابت
52/0-63/0-018/0نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم

15/0-407/1-08/0نسبت سود خالص به فروش
007/0-68/2-08/0نسبت فروش به جمع دارایی ها

007/026/12/0اندازه شرکت
062/062/053/0نسبت جمع بدهی هاي بلند مدت به جمع دارایی ها

03/055/30004/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
96/0-047/0-0008/0متغیر مجازي تعدیالت سنواتی

F89/2آماره 
P-value014/0

R2009/0
R2. Adj07/0

D-W86/1آماره 
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نتیجه گیري و پیشنهادها

دهد، از طرفی قابلیت اتکاي تعدیالت سنواتی اعتبار صورتهاي مالی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می
گذاران و سهامداران را نیز کاهش دهد. این امر اعتماد سرمایه صورتهاي مالی را نیز تحت تاثیر قرار می

دهد. از طرفی رشد شرکت که در گرو تامین مالی مناسب است متاثر از اعتماد داده و تحت تاثیر قرار می
و اطمینان استفاده کنندگان صورتهاي مالی است. از اینرو این پژوهش به بررسی رابطه بین تعدیالت 

ش، رشد دارایی ها و رشد سودآوري ارزیابی شده است، سنواتی با رشد شرکت که با معیارهاي رشد فرو
پرداخت.

) در پژوهشی مشابه به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورتهاي مالی و رشد 2012همکاران (آلبرینگ و 
دهد تجدید ارائه صورتهاي مالی منجر به از بین رفتن اعتبار شرکت پرداختند. یافته هاي آنها نشان می

دهد که متعاقب تجدید ارائه هاي آنها نشان مینان به صورتهاي مالی می شود. یافتهشرکت و عدم اطمی
.]14[ابدیو کاهش اعتبار شرکت، فرصت هاي رشد آنها نیز کاهش می 

در خصوص تایید فرضیه هاي تحقیق آلبرینگ و همکاران و عدم تایید این فرضیه ها می توان دالیل 
متعددي را موثر دانست.

م ترین این دالیل این است که در ایران وجود رقم تعدیالت سنواتی امري عادي براي یکی از مه
حتی اصالح 6شماره حسابداران و حسابرسان تلقی شده و آنها بر خالف مفاد استاندارد حسابداري 

ر گیرند در حالی که این ارقام نباید داشتباهات کم اهمیت را نیز به عنوان تعدیالت سنواتی در نظر می
- تعدیالت سنواتی درج شوند بلکه باید در سود و زیان دوره جاري لحاظ شوند. این امر منجر به این می

شود که تعدیالت سنواتی به معناي واقعی در صورتهاي مالی مندرج شده و صورتهاي مالی به هر دلیل 
تجدید ارائه نشوند.

و رشد رابطه وجود ندارد ولی بین نسبت هاي این پژوهش نشان داد بین تعدیالت سنواتیهر چند یافته
- ارزش دفتري به ارزش بازار و رشد رابطه معنی داري وجود دارد. به منظور تحقیقات بیشر پیشنهاد می

شود بررسی رابطه بین تعدیالت سنواتی و کیفیت افشا و یا مطالعه تاثیر تعدیالت سنواتی بر تامین مالی 
کنندگان از صورتهاي مالی براي ارزیابی همچنین، استفادهو نرخ بهره مرتبط با آن صورت گیرد.

هاي دیگري در این زمینه صورت نگرفته است، تعدیالت متغیرهاي موثر بر رشد تا زمانیکه تحقیق
سنواتی را از جمله متغیرهاي موثر بر رشد در نظر نگیرند.

توان از شاخص ه گیري رشد میمهم ترین محدودیت این تحقیق اندازه گیري رشد است. به منظور انداز
هاي دیگري مانند رشد ارزش بازار سهام شرکت استفاده کرد. عالوه بر این براي ارزیابی رشد باید عوامل 

توان در نظر گرفت.دیگري مانند تورم را در نظر گرفت که به دلیل فقدان اطالعات معتبر نمی
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There figure Prior Period Adjustments in annual financial statement can be
influence on relied this matter and some of the body affected by. The
purpose of this research is investigating the effect of Prior Period
Adjustments on the firm growth has been listed in Tehran stock exchange.
This research was conducted on 143 firms that has been listed in Tehran
stock exchange during the period 1381 to 1391.  This research has the main
hypothesis and the main has three subsidiary hypotheses. In order to
measuring of the firm growth used three criteria including growth of sales,
assets and profitability has been used. The Methodology was applicable and
the type of correlation studies. The results of the hypothesis test shows Prior
Period Adjustments did not have significant effect on growth. Other findings
show that market to book value ratio has a positive and significant relation
with all of the growth variables.
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