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تعهدي براي ارزیابی بررسی توانایی مدل مبتنی بر درآمد اختیاري در مقایسه با مدل مبتنی بر اقالم 

  مدیریت سود

  ٢پویا مدافعی، ١غالمرضا کردستانی

 چکیده

بررسی بیشتر این رویکرد، . شود میهاي مبتنی بر اقالم تعهدي اختیاري استفاده  براي ارزیابی مدیریت سود، از مدلدر ادبیات مالی 
هاي جایگزین را مورد توجه ا بر آن داشته تا رویکردمحققان ر اندیشمندان وجهی را مطرح نموده و به این سبب هاي قابل تو چالش

ضمن مروري گذرا بر سایر رویکردهاي ارزیابی مدیریت سود و معرفی مدل درآمدهاي اختیاري ابداع شده  در این راستا. قرار دهند
  . چالش کشیده شده استبه  ي اختیاري در ارزیابی مدیریت سودهاي مبتنی بر اقالم تعهد ط استوبن، توانایی این مدل و مدلتوس

استفاده  1389 تا 1380ي ده ساله  رس اوراق بهادار تهران براي دورهشرکت پذیرفته شده در بو 120در راستاي این مهم از اطالعات 
هاي جونز،  مدلیعنی (هاي متداول مبتنی بر اقالم تعهدي  مدلهاي ارزیابی مدیریت سود، از  براي بررسی توانمندي مدل. ده استش
ها نشان  یافته. استفاده شده است) فصلی و شرطی( و مدل درآمدهاي اختیاري) مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو عدیل شده جونز وت

بی براي ارزیا دیل شده جونز از توانمندي بیشتريي جونز و تعها مدلکه مدل درآمدهاي اختیاري فصلی در مقایسه با  دهد می
بررسی . دهد میي را میان این مدل و مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو نشان ندار معنیقیق تفاوت هاي تح یافته. مدیریت سود برخوردارند

حکایت دارد و کارآمدي  ها مدلمیان این  دار معنیي اقالم تعهدي نیز از تفاوت ها مدلهاي اختیاري شرطی با توانمندي مدل درآمد
  .دهد میمدل درآمدهاي اختیاري شرطی را نشان 

  .، درآمدهاي اختیارياختیاري مدیریت سود، اقالم تعهدي :واژگان کلیدي

  مقدمه
گزارشگري مالی با هدف ارائه اطالعات سودمند به استفاده کنندگان مالی، می بایست امکان قضاوت درباره انتخاب روش هاي 

ممکن است آزادي عمل مدیران، بنابر این . مناسب شرایط اقتصادي شرکت را براي مدیران فراهم سازدافشا گزارشگري، برآورد ها و 
این اقدام که از آن در ادبیات مالی و . اجازه و فرصت گزارش هدفمند سود را صرفنظر از انعکاس واقعیت هاي اقتصادي فراهم سازد

در حسابداري به مدیریت سود یاد می شود، طیف گسترده و متنوعی از اقدامات واقعی و غیر واقعی را در بر می گیرد و در نهایت 
در این میان دست یابی به ابزار هاي شناسایی . 1)366 ،1999هیلی والن، (د سود گزارش شده واحدهاي انتفاعی نمود پیدا می نمای

کارآمد روش هاي اعمال مدیریت سود، اندیشه ایی است که توجه بسیاري از تحقیقات مالی را در دهه هاي اخیر به خود اختصاص 
  ).2008، 4؛ رونن و یاري20033؛ پالیپو و همکاران،20002مک نیکولز، (است داده 

                                                                                                                                                                                     
  ).ره(دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی  -  ١
  .کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد قزوین - ٢
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مطابق بیانیه شماره یک هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی، حسابداري تعهدي در ارزیابی و پیش بینی قدرت سود آوري و 
در زمان بندي جریان  در این مبنا، تفاوت). SFAC,NO:1 (جریان هاي نقدي یک شرکت، از سودمندي فوق العاده اي برخوردار است 

هاي نقدي و ضوابط مربوط به شناخت مبادالت، به شکل گیري اقالم تعهدي منجر می شود و آزادي عمل مدیران در انتخاب رویه 
همراه دارد و ممکن است با عدم تقارن در زمان شناخت درآمد ها و هزینه ها بصورت مدیریت سود نمود پیدا  هاي حسابداري را به

باشد  میاز محققان معتقدند که تفاوت میان سود خالص و جریان هاي نقدي عملیاتی شاخصی از جمع اقالم تعهدي برخی . کند
در ادبیات تجربی مدیریت سود، روش هاي مختلف براي ارزیابی آن مورد بررسی . 6)1995 و همکاران وادیچ (و 5)1991جونز، (

 ). 2000،317ز، مک نیکول(ارائه شده است ) 1(قرارگرفته که در شکل 

  روش هاي ارزیابی مدیریت سود
سود حسابداري را به اجزاء  تحقیقات طالیه دار در زمینه شناخت مدیریت سود از طریق برآورد انحرافات سطح طبیعی اقالم تعهدي،

 و جریان هاي نقدي ناشی) اختیاري(، غیر عادي)غیر اختیاري(اقالم تعهدي عادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل هاي اقالم تعهدي انباشته
  ، با استفاده از جمع اقالم تعهدي بعنوان عامل مدیریت سود)1985(هیلی - 

  ، با استفاده از تغییر در جمع اقالم تعهدي بعنوان عامل مدیریت سود)1986(دي آنجلو -

  ). تجهیزاتو  ین آالتفروش،اموال، ماش(، با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون جمع اقالم تعهدي با تغییرات )1991(جونز -

با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون جمع اقالم تعهدي با تغییرات ] مدل تعدیل شده جونز)[ 1995(دیچاو، سلون و اسوینی -
تعدیل  رویداد، که در آن درآمد، از طریق تغییر در حساب هاي دریافتنی در دوره) تجهیزات و فروش،اموال، ماشین آالت(

  .می شود

تفاوت دارایی هاي جاري غیر نقدي از بدهی هاي ( با استفاده از جزء باقیمانده رگرسیون حاصل از) 1995(کریشنانکانگ و
  ). تجهیزات و درآمد، هزینه، اموال، ماشین آالت(با افزایش تعدیل شده ) اول دوره

 مدل هاي اقالم تعهدي خاص

  با استفاده از ذخیره مطالبات مشکوك الوصول ) 1988(ونمک نیکولز و ویلس -

  با استفاده از خطا ي برآورد ذخیره زیان در شرکت هاي بیمه حوادث و دارایی) 1992(پترونی -

  با استفاده از ذخیره زیان وام ها ) 1996(بیور و انگل -

مطالبات، کیفیت دارایی ها، استهالك، حاشیه ناخالص سود، دوره وصول (با استفاده از شاخص هاي ) 1997(بی نیش -
  به جمع دارایی ها) هزینه هاي اداري و فروش

 با استفاده از همبستگی سریال یک سال ذخیره زیان شرکت هاي بیمه حوادث و دارایی ) 1998(بیور و مک نیکولز -
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از اقالم تعهدي غیر اختیاري به عنوان  از عملیات تجزیه نموده اند و 
تعدیالت تجویز شده نهاد هاي تدوین کننده استاندارد هاي حسابداري براي جریان هاي نقدي و از اقالم تعهدي اختیاري به تعدیالت 

 ). 2008به نقل از رونن و یاري،  1985 ،7هیلی( نموده اند راي انتخاب جریان هاي نقدي یادانجام شده از جانب مدیریت ب

بررسی این روند نشان داده است که اقالم تعهدي اختیاري، از انتخاب رفتارهاي حسابداري هدفمند، به منظور اداره سود بوجود می 
مک نیکولز، (باشد  میختیاري اقالم تعهدي بکارگرفته شده آیند و چالش اصلی در زمینه شناخت مدیریت سود، یافتن جزء ا

اندیشمندان سال هاي اخیر نیز اقالم تعهدي را در سه جزء اختیاري، غیر اختیاري و اثر وارونگی ناشی از مبادالت دوره ي  .)2000
ت دوره جاري، سطح عملکرد و استراتژي که از مبادال می دانندآنان اقالم تعهدي غیر اختیاري را اقالمی . قبل، طبقه بندي نموده اند

اقالم تعهدي آنان  .استهاي تجاري، قرارداد ها و رویداد هاي اقتصادي شرکت ناشی می شوند و وجود آن ها امري مسلم و قطعی 
وجود می بکه از انتخاب هدفمند رویه ها و رفتارهاي حسابداري بمنظور مدیریت سود  می داننداقالم تعهدي  را جزیی ازاختیاري 

  ).373 ،2008رونن و یاري، (آیند 

است که رابطه میان مدیریت سود و اصول پذیرفته شده حسابداري اشکال مختلف حسابداري را به  هیافته هاي محققان نشان داد
دیده پ از آنجا که.این دیدگاه بتصویر کشیده شده است) 2( در شکل). 239 ،2000، 8دچو و اسکینر( عرصه نمایش کشانیده است

در این راستا برخی از . مدیریت سود در حوزه رفتارهاي انسانی قرار دارد، بنابر این از زوایاي مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است
آنان این انگیزه ها را در سه .محققان به وجود انگیزه هاي اعمال مدیریت سود در میان مدیران واحد هاي تجاري اشاره نموده اند

هیلی و والن، (طبقه بندي نموده اند ) زه هاي مربوط به بازار سرمایه، انگیزه قراردادي و انگیزه هاي نظارتیانگی(دسته کلی 
1999،370.(  

در برخی از تحقیقات، مدیریت سود از منظر الگوهاي مختلف، مورد بررسی قرار گرفته و این الگو ها در دو قالب تصمیمات مبتنی بر 
. منجر می شوند 9به انحراف از اعالن حقیقت در این بررسی ها فرض بر آنست که این الگو ها. ه استمبادله و حسابداري معرفی شد

این بدین معنا است که الگو هاي مدیریت سود، منعکس کننده انحرافات صورت گرفته از واقعیت هاي اقتصادي هستند و این الگو ها 
بیست، (صورت می پذیرند  13و هموارسازي سود 12، بیشینه سازي سود11، حداقل سازي سود10در قالب مواردي همچون رسوا نمایی

2011،47(14.  

  )2000مک نیکولز، ( عامل اقالم تعهدي اختیاري): 1(شکل 

 رویکرد توزیع فراوانی

نه تحقق یافته نواحی باال و پایین سود صفر و سود هاي سال با آزمون فراوانی سود هاي ساال) 1997(بیرگشتالر و دیچیو -
  از سود مورد انتظار) کمتر(گذشته بیشتر

  ...فراوانی سود هاي میان دوره اي تحقق یافته نواحی باال و پایین سود صفر و  با آزمون) 1999(دي جئورگ و همکاران -

سود بر عدم مدیریت سود مورد انتظار فزونی  ارقام متوالی با آزمون این مطلب که آیا افزایش) 1999(می یرز و اسکینر -
 . دارد
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 ا

 

  مدل هاي مبتنی بر اقالم تعهدي اختیاري -ف
، با استفاده از انحراف سطح طبیعی اقالم تعهدي، توسط هیلی از طریق اقالم تعهدي بررسی مدیریت سود در زمینه اولین تالش ها

او با تجزیه سود حسابداري به اجزاء جریان نقدي عملیاتی، اقالم تعهدي غیر اختیاري و . ، صورت پذیرفته است1985در سال
هاي حسابداري براي جریان هاي اختیاري، از اقالم تعهدي غیر اختیاري بعنوان تعدیالت تجویز شده نهادهاي تدوین کننده استاندارد

یافته هاي او نشان داده . نقدي یاد نموده و اقالم تعهدي اختیاري را تعدیالت مدیریت براي انتخاب جریان هاي نقدي برشمرده است
 است که در گزارشگري سود، خطی مشی تعهدي با قراردادهاي پاداش در ارتباط است و رویه هاي حسابداري با تعدیل طرح پاداش

  .همبستگی دارد

. تعریف نموده است) 1985(جمع اقالم تعهدي را همانند هیلی  1988و  1986نیز خالل سال هاي  15در همین راستا، دي آنجلو 
نتایج موفقیت . نقطه تمایز تعریف او در آن است که او جمع اقالم تعهدي سال قبل را عامل اقالم تعهدي غیر اختیاري تلقی نمود

  تفاوت میان مدیریت سود و حسابداري متقلبانه ): 2(شکل 

 

حسابداري محافظه 
 کارانه

  زیاد نمایی در شناخت متهورانه ذخایر و اندوخته ها  -

  زشیابی بیش از حد تحصیل در فرایند تحقیق و توسعهار -

 ارائه بیش از حد مخارج تجدید ساختار و حذف دارایی ها  -

 سود هاي معمول سود هاي کسب شده در فرایند عملیات عادي  -

  کمتر از حد برآورد نمودن ذخیره مطالبات مشکوك الوصول -

ها و ذخائر به شیوه اي بیش از کمتر از حد نشان دادن اندوخته -
  حد متهورانه 

 

متهورانهحسابداري   

 

متقلبانه حسابداري   

  ثبت فروش هاي واهی  -ثبت قبل از تحقق فروش  -

  فاکتور هاي فروش هاي تاریخ گذشته -

   از طریق ثبت موجودي کاالي واهیبیشینه نمایی موجودي کاال -

 رویه هاي حسابداري

 حیطه 

 اصول 

 عمومی 

پذیرفته 
 شده 

 حسابداري 

 

 حیطه نقض

 

 

 ينقد رویه هاي واقعی جریان

  تاخیر در فروش،

  مخارج تحقیق و توسعه (ت تسریع در شناخ

 )و هزینه هاي تبلیغات

معوق نمودن مخارج تحقیق و توسعه 
  

  هزینه هاي تبلیغات
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نشان داده است که اقالم تعهدي اختیاري نسبت به کل اقالم تعهدي از افزایش معنی داري  1988او در سال  آمیز پژوهش هاي
بر آن داشت تا اعمال مدیریت سود را در زمان نظارت هاي دولت بر معافیت هاي  1991این جریان جونز را در سال . برخوردارند

طرف هاي قرارداد را ، ررات معافیت هاي وارداتی به ارقام حسابداري گزارش شدهاشاره صریح مق. مالیاتی براي واردات، بررسی نماید
جونز معتقد بود که مدیریت سود، از طریق استفاده از اقالم تعهدي، تغییر در . از انگیزه الزم براي مدیریت سود برخوردار می نمود

  . رویه هاي حسابداري و تغییر در ساختار سرمایه امکان پذیر است

ر تحقیق خود با تمرکز بر جمع اقالم تعهدي بعنوان جایگاه اصلی مدیریت سود، از اقالم تعهدي اختیاري براي اندازه گیري او د
و مک  1986، دي آنجلو، 1985هیلی، ( تفاوت بارز مطالعات او با سایر تحقیقات پیش تر از خود . مدیریت سود استفاده نمود

به جاي سهم اقالم تعهدي (ه او بر سهم اقالم تعهدي اختیاري از کل اقالم تعهدي در آن است ک) 1988نیکولز و ویلسون، 
تمرکز داشت زیرا معتقد بود جمع اقالم تعهدي، سهم قابل توجهی از دستکاري هاي مدیریت را ) تعهدي خاص اقالماختیاري از 

نتایج یافته هاي او نشان داد که در . ي استفاده نموداو از رویکرد ترازنامه اي براي محاسبه جمع اقالم تعهد. در خود جاي می دهند
   .اقالم تعهدي سود را کاهش می دهند و بدین صورت سود را مدیریت می نمایند ها شرکتزمان حمایت هاي وارداتی دولت، مدیران 

ه اقالم درآمد، نه در با بررسی مدل جونز اعالم نمودند که در مدل جونز، بطور ضمنی فرض بر آنست ک) 1995(دیچاو و همکارن 
آنان بر این باورند . دستکاري نمی شوند) دوره برآورد(د و نه در زمان تخمین مدیریت سو) دوره رویداد(زمان برآورد پارامترهاي مدل

مترصد اعمال مدیریت سود در دوره برآورد نباشند و حساب هاي دریافتنی را در دوره رویداد مدیریت  ها شرکتکه در صورتی که 
بنابر این با نقض فرض . مایند، اقالم تعهدي مربوط به فروش هاي اعتباري در دوره رویداد غیر عادي محسوب خواهند شدن

مدیریت سود قرار می گیرد و باید تغییرات حساب هاي  تأثیر می توان گفت تغییرات درآمد فروش در دوره برآورد تحت) 1991(جونز
. غییرات درآمد فروش سالیانه کسر نمود و مدل جونز را با توجه به موارد یاد شده تعدیل نموددریافتنی را بمنظور تعدیل مدل، از ت

اعمال  ها شرکتاست، مدیریت سود از جانب مدیران  ها شرکتنتایج یافته هاي آنان نشان داد در زمانی که تمرکز بر عملکرد مالی 
  . می شود

، )مدل تعدیل شده جونز(، )1995(و مدل دیچاو و همکارن) 1991(عهدي جونزمحققان بر این باورند که بررسی مدل هاي اقالم ت
پالیپو و (د شوتحقیقات آتی را بر آن داشته تا براي تجزیه و تحلیل مدیریت سود، از الگوهاي تعهدي و جریان هاي نقدي استفاده 

برعملکرد  دي نماینده بهتري براي کنترل و نظارتدر این راستا سایرین نیز بر این اعتقادند که جریان هاي نق. 16)2003همکاران، 
  . 17)2005، کوهن و همکاران(د مالی محسوب می شون

د از روش اندازه گیري جدیدي استفاده نموده ان ها شرکتمحققان در بررسی و سنجش کیفیت اقالم تعهدي و سود گزارش شده 
تعدیالت موقتی هستند که جریان هاي نقدي را در میان دوره هاي در نظر آنان اقالم تعهدي، ضرورتا . 18)2002دیچاو و دیچیو، (

آنان مدل خود را برپایه اقالم تعهدي سرمایه در گردش قرار دادند و اعالم نمودند که جریان هاي . زمانی مختلف جابجا می نمایند
نتیجه مقایسه مدل . ردیابی هستندنقدي عموما در جریان یک سال مالی تحقق می یابند و به لحاظ نظري و تجربی بیشتر قابل 

نتایج آزمون مدل . ، اندیشمندان را به سوي ابداع مدل ترکیبی ترغیب نموده است)1991(و مدل جونز) 2002(ابداعی دیچاو و دیچیو
در  ترکیبی که از اقالم تعهدي و جریان هاي نقدي استفاده نموده، نشان داده است که بکارگیري جریان هاي نقدي در مدل جونز

  . 19)2002مک نیکولز، (ت و تبیین رفتارهاي مدیریت از توانمندي بهتري برخوردار اس ها شرکتکنترل عملکرد مالی 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             921

  مدل هاي درآمد اختیاري - ب
در مرحله برآورد، ضرایب اقالم تعهدي نرمال . در رویکرد اقالم تعهدي اختیاري جونز از فرایندي دو مرحله اي استفاده می شود

مدیریت سود از اقالم تعهدي عادي تفکیک می  شوند و در مرحله رویداد اقالم تعهدي غیر عادي بمنظور آزمون وجودتعیین می 
اولین چالش در ارتباط با اعتبار برابري اقالم . در این رویکرد پرسش هاي قابل تعمقی مطرح می شود محققان بر این باورند که. شوند

برخی از پیامد هاي این چالش، به شرایط متغیر تجاري و پیامد هاي تغییر . یاري استتعهدي غیر عادي با اقالم تعهدي اخت
به . استراتژي و تصمیمات عملیاتی واحد هاي تجاري مربوط می شود و نمی توان آن را به اعمال مدیریت سود نسبت داده است

نن و رو(اید خطاي نوع اول رخ داده است عبارت دیگر زمانی که آزمون تحقیق، فرضیه صفر عدم مدیریت سود را رد می نم
  ).2008،415یاري،

از طرف دیگر زمانی که در آزمون مدل جونز، نمونه انتخابی از تعدادکوچکی تشکیل می شود احتمال وقوع خطاي نوع دوم یعنی 
 23در مطالعات خود از ) 1991(بطور مثال جونز. نیز افزایش می یابد) پذیرش عدم وجود مدیریت سود( پذیرش نادرست فرضیه صفر

و ) شرکت 4(، مس)شرکت 2(، استیل و ابزار آلیاژ استیل)شرکت 5(د ، فوال)شرکت 4(خودروسازي [صنعت  5شرکت حاضر در 
  ).416همان منبع،(استفاده نموده و این مطلب احتمال وقوع خطاي نوع دوم را افزایش داده است  ])شرکت 8(صنعت کفش 

زیرا در تفسیر آزمون هاي مبتنی بر . ور است که در ارزیابی مدل جونز انتقادات متعددي برآن وارد استبر این با) 2000(مک نیکولز
این رویکرد ، محقق می بایست اطمینان داشته باشد که خطاي اندازه گیري در عامل اقالم تعهدي اختیاري با متغیرهاي برنامه ریزي 

اري از استفاده از اقالم تعهدي خاص، اعالم نموده است که در تبیین رویکرد او ضمن جانبد. شده در طرح تحقیق همبستگی ندارد
  :اقالم تعهدي خاص، می بایست معایب زیر را نیز در نظر گرفت

  . بحث بر انگیز است ،انعکاس اختیار مدیران از طریق اقالم تعهدي خاص بصورتی قابل اتکاء) 1

نیازمند دانش عمیقی است که این امر هزینه استفاده از این رویکرد را افزایش می  ،ياین رویکرد در مقایسه با رویکرد اقالم تعهد) 2
  ..دهد

یی که از ها شرکتیی که از طریق اقالم تعهدي خاص به مدیریت سود می پردارند در مقایسه با تعداد ها شرکتممکن است تعداد ) 3
این مطلب تعمیم پذیري یافته ها را تحت الشعاع قرار می دهد و . طریق اقالم تعهدي انباشته اعمال مدیریت می نمایند کمتر باشد

ممکن است تشخیص مدیریت سود را در زمانی که اقالم تعهدي خاص از حساسیت الزم برخوردار نیستند دچار محدودیت سازد 
  ). 334و  333همان منبع، (

اقالم تعهدي خاص رویکرد جامع الشرایطی نخواهد بود و می  در همین راستا برخی از محققان دیگر نیز بر این باورند که استفاده از
بررسی اجزاء غیر منتظره اقالم تعهدي ). 2005کوهن و همکاران، (بایست توانمندي آنرا با ترکیب سایر رویکرد ها ارتقا داد 

رد اقالم تعهدي خاص کمتر یی که سود، روند افزایشی کمتري داها شرکت، نشان داده است که در )مانند حساب هاي دریافتنی(خاص
  از حد معمول

درآمد هاي اختیاري براي  براي افزایش سرمایه از ها شرکتگزارش درآمد، بزرگ نمایی نمی شود و در این  می شوند و در ارائه 
 ).2004، 20مارکواردت و ویدمن(افزایش یا کاهش سود هاي دوره قبل استفاده می شود 
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  :فاده از اقالم تعهدي خاص، از سه معیار زیر یاد شده استارزیابی مدیریت سود و در است در

  .حساب تعهدي خاص، باید در صنایع مختلف بطور مشترك مورد استفاده قرار گیرد) 1

  .حساب تعهدي خاص، موضوع اعمال اختیار توسط مدیران باشد)2

، 2010 ،21استوبن(د سود را تبیین نمایحساب تعهدي خاص مورد استفاده، سهم قابل توجهی از اعمال اختیار مدیریت در ) 3
699.(  

درآمد هاي . با توجه به این سه معیار، می توان از حساب درآمد، بعنوان کاندیدي ایده آل از حساب هاي تعهدي خاص نام برد
ت نقدي فروش در تخفیفا: برخی از آن ها از طریق مدیریت رویداد هاي واقعی مانند. اختیاري در اشکال مختلفی بکار برده می شوند

مقتضیات مهلت هاي اعتباري و متورم نمودن فروش از طریق الزام به تولید دوره اعتباري مورد نظر، صورت حساب فروش معوق، 
بعنوان (و کاربرد نامناسب اصول پذیرفته شده حسابداري و برخی دیگر از طریق بکارگیري حسابداري متهورانه بیشتر به جهت توزیع

  . شناسایی می شوند)  و خدماتفروش تعهدي کاال

زیرا بیش از نیمی از الزامات  باشد میتحقیقات نشان داده است که شناخت زود هنگام درآمد متداول ترین شکل مدیریت درآمد 
در مورد متورم نمودن حساب هاي دریافتنی است که از  1989تا  1982کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا خالل سال هاي 

  ).700همان منبع، ، به نقل از22فیروز و همکاران(زود هنگام درآمد ناشی می شود شناسایی 

مبناي شکل گیري مدل درآمد هاي اختیاري بر این فرض قرار دارد که درآمد هاي مدیریت شده با مجموع درآمد هاي غیر اختیاري 
باقی مانده و جریان هاي نقدي وصولی، از جانب درآمد  و اختیاري برابر باشد و جزء غیر اختیاري درآمد در پایان سال مالی الوصول

در این صورت، حساب هاي دریافتنی با مجموع درآمد هاي اختیاري و غیر اختیاري الوصول برابر . هاي اختیاري شکل نگرفته باشد
سی بیشتر می توان زیرا فرض بر آنست که حساب هاي دریافتنی در پایان سال مالی قابل وصول می شوند و براي برر. می شود

 .فروش هاي معوق را نیز در مدل منظور نمود زیرا آثار کیفی این مطلب بالتغییر باقی می ماند

در این راستا درآمد هاي اختیاري موجب افزایش یکسان حساب هاي دریافتنی و درآمد به مبلغ مشخصی می شوند و حساب هاي  
بنابر این می . از آنجا که درآمد هاي غیر اختیاري قابل مشاهده نیستند. می شوند دریافتنی اختیاري، برابر با درآمد هاي اختیاري

را  ها شرکتتوان حساب هاي دریافتنی پایان سال را بعنوان اقالم درآمد گزارش شده مجددا طبقه بندي نمود و درآمد هاي اختیاري 
  .بعنوان جزء باقیمانده مدل اولیه زیر دانست

ضریب  β، درآمد اختیاري شرکت εit، نهالتغییرات در درآمد هاي سا ΔRit، یرات در حساب هاي دریافتنیتغی ΔARit: در این مدل
مقایسه با مدل هاي اقالم تعهدي مزیت مدل حساب هاي دریافتنی درآنست که حساب  در .باشد میجزء ثابت  α و تغییرات درآمد

درآمد . باشد میابطه در سایر رویکرد ها ي اقالم تعهدي قابل تشخیص نهاي دریافتنی مستقیما در ارتباط با درآمد هستند و این ر
هاي پیش بینی شده زمانی با درآمد هاي دوره جاري برابرند که درآمد هاي فروش از گام تصادفی پیروي نمایند و این مطلب در 

مشخص است زیرا درآمد به تنهایی حساب رابطه میان سایر اقالم تعهدي و تغییر درآمد نیز نا. ي روبه رشد مصداق نداردها شرکت
هاي دریافتنی، موجودي کاال و سایر اقالم تعهدي را توضیح نمی دهد و این امر به کمتر از حد برآورد نمودن مقدار درآمد مدیریت 

ت در درآمد از تغییرا نقیصه براي رفع این) 1995(مشهود است و دیچو و همکاران ) 1991(این مطلب در مدل جونز.شده می انجامد
  . جمع درآمد استفاده نموده اندبه جاي  هاي نقدي
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محدودیت دیگر مدل هاي اقالم تعهدي در آنست که با مشروط نمودن درآمد هاي ساالنه، رفتار ابتداي سال آنها بعنوان درآمد سال 
بنابر این ممکن است درآمد فروش .اقالم تعهدي سال جاري عموما براي همان سال مالی مقرر می شوند. بعد در نظر گرفته می شود

 .به تعویق افتد و بعنوان یک حساب دریافتنی در پایان سال مالی تلقی شود

  پیشینه تحقیقات داخلی
استفاده از مدل هاي اقالم تعهدي انباشته  اعمدتا بدر زمینه مدیریت سود،  داخلی تحقیقاتدر سال هاي اخیر،  از منظر این تحقیق

 نتایج. صورت پذیرفته است) 2002(و مدل جریان هاي نقدي دیچاو و دیچیو) 1995(و مدل تعدیل شده جونز )1991(اختیاري جونز
  .ارائه شده است) 3( شکلاین پژوهش ها در  و یافته هاي برخی از

  فرضیه تحقیق
ول اقالم تعهدي، پرسش با توجه به تحقیقات گسترده در زمینه ارزیابی مدیریت سود و موارد عنوان شده براي رویکرد هاي متدا

 .باالتري در ارزیابی مدیریت سود برخوردار باشند اصلی این تحقیق آنست که آیا می توان به مدل هایی دست یافت که از توانمندي
  :شود می با توجه به این مهم، فرضیه تحقیق بدین صورت مطرح

مدل جونز، (مدل هاي مبتنی بر اقالم تعهدي انباشتهنسبت به ) فصلی و شرطی(در ارزیابی مدیریت سود، مدل درآمد اختیاري 
  . داردبرتري ) 2002و مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو، 1995، مدل تعدیل شده جونز، 1991

  

تحقیق مدل سال نام محققین نتیجه تحقیق  ردیف 

....درابطه منفی معنا دار میان کیفیت گزارشگري و وجوه نق  1  دل دیچاو و دیچیوم 1388 فخاري و تقوي 

رابطه منفی معنی دار میان سطح مالکیت نهادي و تمرکز بر 
 مدیریت سود

مراد زاده فرد و 
 همکاران

 2 مدل تعدیل شده جونز 1388

رابطه منفی معنا دار میان هموارسازي سود و عدم اطمینان 
 اطالعاتی

 3 مدل جونز 1390 حجازي و همکاران

در ارگیري اقالم تعهدي اختیاريانعطاف پذیري مدیریت در بک 
 زمان افزایش طول دوره تصدي حسابرس 

 4  مدل جونز 1390 کرمی و همکاران

وجود رابطه مستقیم معنا دار میان مدیریت سود و جریان هاي نقدي 
 آزاد 

اعتمادي و شفا 
 خیبري

 5 مدل تعدیل شده جونز  1390

  جامعه و نمونه آماري
انتخاب  ي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت هاي زیر،ها شرکتین نمونه آماري این تحقیق، از ب

  .شده اند

  .در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در این مدت از بورس خارج نشده باشند 1389تا لغایت  1380از سال  - 1

  .اسفند ماه باشد 29ن ها منتهی به در دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته و سال مالی آ - 2

  )3(شماره  شکل
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  .نباشند) سرمایه گذاري(ي واسطه گري مالیها شرکتجزء  - 3

  .مورد مطالعه قرار گرفته است شرکت بعنوان نمونه نهایی تحقیق، 120بر این اساس، تعداد 

  مدل ها و متغیرهاي تحقیق
مدل (، تعدیل شده جونز)1991(یت سود، از مدل هاي جونزدر این تحقیق براي مقایسه و ارزیابی توانمندي مدل هاي ارزیابی مدیر

و مدل درآمدهاي اختیاري فصلی و شرطی استفاده شده است و هریک ) 2002(و ترکیبی دیچاو و دیچیو) 1995دیچاو و همکاران، 
  :از مدل ها به همراه متغیرهاي مورد استفاده بصورت زیر تعریف شده است

  

  : )1991(مدل جونز

  

  ):1995مدل دیچاو و همکاران، (شده جونز مدل تعدیل
  

  :)2002(چاو و دیچیویترکیبی د مدل
  

، )دارایی ثابت مشهود(ت ناخالص اموال و تجهیزا PPEitنه، تغییرات درآمد ساال ΔRit جمع اقالم تعهدي ، ACit :در مدل هاي یاد شده
α ،1متغیرهاي جزء ثابت مدل-tiO F C، tiOFC ،1+tiOF C نقدي عملیاتی ابتداي دوره، دوره جاري و دوره بعد  بترتیب جریان

نشانه هاي شرکت و دوره زمانی است و کلیه متغیر ها با دارایی هاي اول دوره  tو  iشاخص هاي  ضرایب مدل، i β شرکت می باشند،
  .بعنوان اقالم تعهدي اختیاري در نظر گرفته شده است εit همگن شده اند و در نهایت ها شرکت

  :تحقیق مدل درآمد هاي اختیاري، در دو شکل درآمدهاي اختیاري فصلی و شرطی بصورت زیر تعریف شده انددر این 

  

  :مدل درآمد اختیاري فصلی
تغییرات درآمد در سه ماهه  R4it∆ تغییرات درآمد در سه ماهه سوم،3it ∆RI- تغییرات درحسابهاي دریافتنی، ARit∆ در این مدل

  .بعنوان درآمد اختیاري در نظر گرفته می شود εit ضرایب مدل و iβ جزء ثابت و α،  چهارم

   :مدل درآمدهاي اختیاري شرطی
  

ACit = α + β1 (ΔRit - ΔARit) + β2PPEit + εit 

ACit = α + β1ΔRit + β2PPEit +β3 ΔRit  CFOit-1 + β4CFOit + β5CFOit+1 + εit 

ΔARit = α + β1ΔRI-3it + β2ΔR4it + εit 
 

ΔARit = α + β1ΔRit  SIZEit + β2ΔRit  GRM-SQit + εit 

ACit = α + β1 ΔRit + β2 PPEit + εit 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             925

  

متغیر هاي لگاریتم طبیعی جمع دارایی هاي شرکت بعنوان اندازه شرکت و  تغییرات حساب هاي دریافتنی، ΔARit: در این مدل
میانه جذور رب تغییرات درآمد فروش سالیانه در اندازه شرکت و مبترتیب حاصل ض )ΔRit  GRM-SQit(و  )ΔRit  SIZEit(تعاملی 

  .بعنوان درآمد اختیاري در نظر گرفته می شود εitضرایب مدل و  i βبعنوان جزء ثابت،  αحاشیه سود ناخالص، 

  فرضیه تحقیق هاي روش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون
ي مورد بررسی، درآمد هاي اختیاري ها شرکتایب مدل ها براي هر یک از آزمون فرضیه تحقیق، در ابتدا پس از برآورد ضر براي

تفاوت اقالم تعهدي اختیاري تعیین شده بر اساس مدل هاي اقالم تعهدي  ،مقایسه زوجیمحاسبه شده و سپس با استفاده از آزمون 
 .و درآمد هاي اختیاري بررسی شده است

  آمار توصیفی
و در نگاره مدل  هر اختیاري اقالم تعهديآمار توصیفی مربوط به برآورد )2(و در نگاره هاي اصلی آمار توصیفی متغیر  )1(در نگاره 

  .تحقیق ارائه شده استضرائب همبستگی متغیر هاي ) 3(

  

  

  

CFO PPE ΔR4 ΔRI-3 ΔR ΔAR AC متغیر ها 

12/0 44/0 05/0 04/0 15/0 05/0 03/0  میانگین

10/0 39/0 03/0 03/0 11/0 03/0 002/0-  میانه

03/0 22/0 01/0- 005/0- 01/0 004/0- 07/0-  چارك اول

18/0 6/0 09/0 07/0 25/0 09/0 08/0  چارم سوم

15/0 28/0 15/0 12/0 33/0 11/0 21/0  انحراف معیار

  حداکثر  0170/3  0557/1  5769/6  6230/1  7153/1  0941/2  6579/0
  حداقل  -6012/0  -4918/0  -8061/0  -9724/0  -9748/0  0037/0  -0822/2

محاسبه شده  ها شرکتمعرف اقالم تعهدي ساالنه است و از طریق تفاوت سود عملیاتی از جریان نقدي عملیاتی  AC، )1(درنگاره
 درآمد سه ماهه سوم، تغییرات ΔRI-3نه، تغییر درآمد ساال ΔRتغییرات حساب هاي دریافتنی در پایان سال مالی است،  ΔAR است،
ΔR4 ،تغییرات درآمد سه ماهه چهارم PPE دارایی ثابت مشهود(ت ناخالص اموال و تجهیزا( ،CFO به  جریان نقدي عملیاتی است و

 .همگن شده اند جهت قابلیت مقایسه کلیه متغیرها با داریی هاي اول دوره

  

  
  آمار توصیفی متغیرها): 1(نگاره
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حداک
 ثر

انحراف  حداقل
 معیار

 مدل هاي تحقیق میانگین میانه

697/8  958/0-  318/0  026/0  053/0 مدل درآمد هاي اختیاري فصلی     

564/0  532/0-  641/8  020/0  075/0 مدل درآمد هاي اختیاري شرطی     
567/35  002/276 -  017/3  015/0-  352/10-   مدل جونز  

153/422  560/161 -  035/29  029/0-  375/9- عدیل شده جونزمدل ت   

208/0  623/0-  012/3  001/0-  026/0  مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو 

  

 AC ΔAR ΔR ΔRI-3 ΔR4 PPE CFO 
AC  304/0  170/0  079/0  130/0  077/0-  575/0-  

ΔAR 441/0   246/0  164/0  266/0  072/0-  240/0-  

ΔR 228/0  355/0   608/0  748/0  056/0  023/0  

ΔRI-3 127/0  221/0  675/0   326/0  047/0  033/0  

ΔR4 160/0  340/0  671/0  361/0   029/0  004/0-  

PPE 152/0-  037/0-  077/0  060/0  060/0   181/0  

CFO 558/0-  267/0-  068/0  067/0  024/0  208/0   

 اقالم از قبل سود تفاوت طریق از و است ساالنه تعهدي اقالم معرف AC نگاره، این در
 هاي حساب تغییرات ΔAR است، شده محاسبه ها شرکت عملیاتی نقدي جریان و غیرمترقبه
 سوم، ماهه سه درآمد تغییرات ΔRI-3 نه،ساال درآمد تغییر ΔR ، مالی سال پایان در دریافتنی

ΔR4 چهارم، ماهه سه درآمد تغییرات PPE د دارایی هاي ثابت مشهو ناخالص، CFO جریان 
 شده همگن دوره اول هاي داریی با متغیرها کلیه ،مقایسه قابلیت جهت به. است عملیاتی نقدي

 .اند

کلیه ضرایب  در بررسی ضرایب همبستگی پیرسون. ارائه شده است) پایین(و اسپیرمن) باال(ضرایب همبستگی پیرسون )3( در نگاره
بعنوان مثال تغییرات حساب هاي دریافتنی از همبستگی مثبت معنی . ندهستشکل معنی داري مخالف صفر  بهمتغیر ها 

از اقالم تعهدي جاري را  بخش با اهمیتیزیرا تغییرات حساب هاي دریافتنی عموما  .با اقالم تعهدي برخوردار است) 304/0(داري
  .تشکیل می دهد

بزرگتر از ضرایب همبستگی ) 246/0(ساب هاي دریافتنیاز طرف دیگر ضرایب همبستگی میان تغییرات درآمد ساالنه و تغییرات ح 
ضریب همبستگی میان تغییرات حساب هاي دریافتنی و تغییرات درآمد سه  بعالوه. است) 17/0(میان درآمد ساالنه و اقالم تعهدي 

  .است) 164/0(ه سومبیشتر از ضرایب همبستگی میان تغییرات حساب هاي دریافتنی و تغییرات درآمد سه ماه) 266/0(ماهه چهارم
برآورد هاي مدل هاي اقالم تعهدي  در مقایسه با) فصلی و شرطی(این ضرایب نشان می دهد که برآورد مدل هاي درآمد اختیاري 

به تشخیص  ،یاد شده از آشفتگی کمتري برخوردار است و بکارگیري اطالعات فصلی براي انباشته نشدن تغییرات ساالنه در درآمد
  .ی انجامدم بهتر مدل ها

  اقالم تعهدي اختیاري محاسبه شده ):2(نگاره

ضرائب همبستگی پیرسون و اسپیرمن متغیر هاي تحقیق): 3(نگاره  
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  نتایج آزمون فرضیه تحقیق
ارزیابی مدیریت سود، در مدل درآمد هاي اختیاري فصلی و مدل هاي اقالم تعهدي جونز، تعدیل شده  نتایج آزمون بررسی توانمندي

رطی و و نتایج آزمون بررسی توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري ش) 6(تا ) 4(جونز و مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو در نگاره هاي 
  .ارائه شده است) 9(تا ) 7(مدل هاي اقالم تعهدي جونز، تعدیل شده جونز و مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو در نگاره هاي 

)1991(مدل جونز فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري فصلی نسبت به  

sig df T جه گیرينتی میانگین تفاوت  
000/0  868 660/8  698/10 می شودتأیید  فرضیه   

  

بعلت  همانطور که مشاهده می شود در مقایسه توانمندي ارزیابی مدیریت سود، میان مدل هاي درآمد اختیاري فصلی و مدل جونز،
بنی بر عدم وجود تفاوت معنی می توان فرضیه صفر را م تفاوت معنی دار است و ، 660/8برابر با  t و آماره 000/0سطح معنی داري 

 است 698/10مثبت بوده و برابر با هاي اختیاري محاسبه شده مدل ها، همچنین از آنجا که میانگین تفاوت در درآمد .درد نمو ،دار
  .می توان ادعا کرد توانمندي مدل درآمد اختیاري فصلی نسبت به مدل جونز، براي ارزیابی مدیریت سود بیشتر است

  فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري فصلی نسبت به
 )1995( و همکاران مدل دیچاو -مدل تعدیل شده جونز

sig df T نتیجه گیري میانگین تفاوت 
  می شودتأیید  فرضیه 604/9 283/9 868 000/0

است و میانگین تفاوت درآمدهاي  238/9و  000/0آماره آزمون بترتیب برابر با  سطح معنی داري ونشان می دهد که ) 5(نگاره 
بنابر این می توان ادعا نمود که مدل درآمد اختیاري فصلی در ارزیابی مدیریت . است 604/9اختیاري محاسبه شده مثبت و برابر با 

  .تسود نسبت به مدل جونز و تعدیل شده جونز از توانمندي الزم برخوردار اس

  )2002(نسبت به مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري فصلی
 
sig df T نتیجه گیري میانگین تفاوت 
061/0  771 879/1  048/0 نمی شودتأیید  فرضیه   

درآمدهاي اختیاري فصلی با مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو بدست آمده، نشان می دهد،  که از مقایسه توانمندي مدل) 6(نگاره نتایج 
از آنجا که سطح معنی . تفاوت معنی داري مشاهده نمی شودمیان مدل درآمدهاي اختیاري فصلی با مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو 

بنابر این نمی توان تفاوت  .حاصل نمی شودیه صفر حد نصاب رد فرضاست،  879/1آزمون برابر با  tو آماره  061/0داري برابر با 
 . معنی داري میان این دو مدل در ارزیابی مدیریت سود انتظار داشت

 

  

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 4(نگاره

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 5(نگاره

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 6(نگاره
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)1991(مدل جونز فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري شرطی نسبت به  

Sig df T گیرينتیجه  میانگین تفاوت  
000/0  1075 604/9  428/10 می شودتأیید  فرضیه   

  

)1995(مدل تعدیل شده جونز فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري شرطی نسبت به  

Sig df T نتیجه گیري میانگین تفاوت 
000/0  1075 692/10  475/9 می شودتأیید  فرضیه   

  

)1995(مدل تعدیل شده جونز فرضیه توانمندي مدل درآمدهاي اختیاري شرطی نسبت به  

Sig df T نتیجه گیري میانگین تفاوت 
000/0  949 980/8-  047/0 می شودتأیید  فرضیه   

میان مدل هاي درآمد اختیاري شرطی و مدل هاي جونز، تعدیل شده جونز  ندي،نتایج آزمون مقایسه توانم) 9(تا ) 7( هاي در نگاره
عدم وجود تفاوت معنی دار میان توانمندي ارزیابی مدیریت سود مدل هاي (حکایت از رد فرضیه صفر و مدل ترکیبی دیچاو و دیچیو،

مثبت  تیاري محاسبه شده در هر سه آزمون نیزمیانگین تفاوت درآمدهاي اخ .دارد) درآمد اختیاري شرطی و مدل هاي اقالم تعهدي
تعهدي جونز، تعدیل شده جونز و مدل  بنابر این می توان ادعا کرد مدل درآمد هاي اختیاري شرطی نسبت به مدل هاي اقالم. است

   .ترکیبی دیچاو و دیچیو، در ارزیابی مدیریت سود توانمندي بیشتري دارد

  گیري نتیجه
سود، طیف گسترده اي از رفتارهاي حسابداري محافظه کارانه تا حسابداري متقلبانه را در بر می گیرد،  از آنجا که پدیده مدیریت

 در راستاي این مهم و در این تحقیق، توانمندي. دستیابی به ابزارهاي کارآمد ارزیابی مدیریت سود، امري مهم و حائز اهمیت است
یافته . بررسی شده است) 2010(درآمد اختیاري فصلی و شرطی توسط استوبنارزیابی مدیریت سود بر اساس مدل هاي ابداع شده 

نسبت به مدل هاي ) فصلی و شرطی(هاي تحقیق نشان می دهد که در برآورد مدیریت سود، استفاده از مدل درآمد هاي اختیاري
دگان بازار سرمایه را براي تجزیه و تحلیل درك مشارکت کنن تواند میمتداول اقالم تعهدي انباشته از ارزیابی بهتري برخوردار است و 

  . نحوه گزارشگري مدیران، بهبود بخشد

 پیشنهاد براي تحقیقات آتی

با توجه به نتایج مالی و اقتصادي ناشی از اطالعات مدیریت شده و چالش هاي مختلف پیرامون آن، به نظر می رسد که تحقیقات 
در صورتی که از مدل هاي درآمد اختیاري توسعه یافته تر در سایر . آشکار سازدبیشتر در این زمینه، ابعاد رفتاري مختلفی را 

بنابر این پیشنهاد می شود با بسط مدل هاي . تحقیقات استفاده شود، ممکن است از پیچیدگی هاي پدیده مدیریت سود کاسته شود

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 7(نگاره

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 8(نگاره

 آزمون مقایسه میانگین اقالم تعهدي اختیاري): 9(نگاره 
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اي عمر و سیاست هاي مالی و اعتباري و سایر درآمد اختیاري و بگارگیري متغیر هایی که منعکس کننده عملکرد تجاري، چرخه ه
شرایط حاکم بر حیطه فعالیت هاي اقتصادي می باشند، نتایج کارآمد تري در مورد نحوه شناسایی مدیریت سود بدست آید و بر 

  . ادبیات تجربی و نظري این عرصه افزوده شود

    :یادداشت ها
1-Healy & wahlen,1999. 

2-McNichols,2000. 

3-Palepu et al,2003. 

4- Ronen & Yaari, 2008  

5-Jones, 1991  

6-Dechow, Sloan &Sweeney, 1995 

7-Healy,1985 

8-Dechow & Skinner, 2000 

9-True – Telling  

10-Taking a Bath  

11- Income Minimization 

12-Income Maximization 

13-Income Smoothing  

14-Beest, 2011 

15-DeAngelo, 1986-1988 

16-Palepu, Healy and Bernard, 2003 

17-Cohen, Dey and Lys, 2005 

18-Dechow&Dichev, 2002 
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  هاي پیوست در بورس تهران ي مالی اساسی و یادداشتها ورتصکفایت افشا در 

  3، عابدین وثوقی نسب2، محمد اسناوندي1نسب حسین وثوقی
  

  چکیده
 ي هکه هم کند میاین اصل ایجاب . دارد تأکیدجوانب گزارشگري مالی  ي کلیه از اصول مهم حسابداري بوده که براصل افشا یکی 

در این . رش شودو گزا واحدهاي تجاري به شکل مناسب افشاي مالی ها فعالیت ویدادهاي مالی ومربوط به ر اهمیتهاي با واقعیت
  .ي عضو بورس اوراق بهادار ایران از نظر کاربران مورد پرسش واقع گردیدها شرکتي مالی ها صورتدر  تحقیق کیفیت افشا

ي مالی اساسی ها صورتافشا در ها و مقررات موجود براي عملدستورال) الف :ایراندر بورس اوراق بهادار بر اساس نتایج این تحقیق 
 برخی ازافشا در مورد ) ؛ پهاي گزارشگري مناسب است سازوکارها و سامانه) ؛ بشود میي پذیرفته شده کافی تلقی ها شرکت
ها و مواد  ی از حسابو باید افشاي بیشتري در خصوص برخ شدهن یتلق یکاف ها شرکت یاساس یمال يها صورتمندرج در  يهاحساب

 یمال يها صورتدر  ربط ذي موارد يدر شرکت افشا یبحران مال طیشرابروز  ایو  یتورم طیدر شرا) ؛ تاطالعاتی صورت پذیرد
 .ضرورت دارد یاساس

ج آن و در خصوص موارد اضافی که باید افشا شود پرسش شده و نتای بررسیموارد افشا  ،ها هریک از حسابدر این تحقیق همچنین 
  .در گزارش آمده است

   .اطالعات مالی، ي مالیها صورت ،دستورالعملهاي افشا ،افشا: کلیدي واژگان

  مقدمه
از سویی دیگر کلیه اطالعات موجود در . گیرداي فراگیر است و تقریباً تمامی فرایند گزارشگري را در بر میدر حسابداري واژه افشا

بنابراین بی مناسبت نخواهد . بت، طبقه بندي و تلخیص رویدادهاي مالی موسسات دارندگزارشات حسابداري ریشه در شناسایی، ث
ي مالی واحدهاي ها فعالیت درباره رویدادها و) موثر بر تصمیمات کاربران( بود اگر افشاي کلیه واقعیت هاي با اهمیت و مربوط

در کلیه مفاهیم و ادبیات حسابداري افشا بنابراین مفهوم . نیماقتصادي را یکی از اصول اولیه و یا حتی یکی از تعاریف حسابداري بدا
  :در خصوص افشاي اطالعات می توان سئواالت متعددي را مطرح کرد .قابل مشاهده است

 هدف از افشاي اطالعات مالی چیست؟  
 اطالعات مالی براي چه اشخاصی افشا می شود؟  
 چه اطالعاتی و به چه میزان باید افشا شود؟  
 الی چگونه باید افشا شود؟اطالعات م 

                                                                                                                                                                                     
 آزاد اسالمی واحد زاھدان عضو ھیئت علمی دانشگاه  -١
 کارشناس ارشد حسابداری  -٢
 ان محاسبات کارشناس دیو -٣
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  هدف از افشاي اطالعات
توان بنابراین به اجمال می. در حسابداري همان اهداف گزارشگري مالی استافشا بر اساس آنچه که پیش از این گفته شد، هدف از 
  :ارایه اطالعات براي نیل به اهداف زیر در نظر گرفت

 ارزیابی عملکرد واحد اقتصادي 

 ونگی استفاده واحد اقتصادي از منابع در اختیار قضاوت در مورد چگ

  پیش بینی روند سودآوري واحد اقتصادي در آینده

اهمیت دسترسی به . شود، باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشدي مالی ارایه میها گزارشبنابراین اطالعاتی که از طریق 
ن مختلف به حدي است که در جوامع دموکراتیک، شفافیت اطالعات و اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم توسط کاربرا

بانک جهانی نیز در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها، به . گیرندگذار در نظر میامکان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه
ورج اکرلوف، میشل اسپنس، و جوزف جایزه نوبل به ج 2001در سال . افشاي اطالعات به عنوان یکی از شاخص هاي مهم توجه دارد

- که اهمیت اطالعات را روي عملکرد بازارها و این که چگونه اطالعات ناقص سبب شکست بازار میاستایالیز تعلق گرفت، به دلیل آن
   .)Bellve, et al.,2003.(شود، را مورد تحلیل قرار دادند

  مخاطبان افشاي اطالعات
گذاري، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی د نیازها و خواست هاي سهامداران، موسسات سرمایهاساساً در افشاي اطالعات مالی بای

براي درك بهتر موضوع آشپزخانه یک . ولی خواست سهامداران مخصوصاً سهامداران خرده، جایگاه خاصی دارد. مورد توجه قرار گیرد
از طرفی بیماران، همراهان بیمار، کادر . باید یک نوع غذا تولید کند فرض کنید که این آشپزخانه فقط. بیمارستان را در نظر بگیرید

اي باشد که بدیهی است که غذایی که قرار است طبخ شود، باید به گونه. شونددرمانی و اداري استفاده کنندگان این غذا محسوب می
ثانیاً غذاي بیماران توسط افراد دیگر . ن تامین می شودبراي بیماران قابل استفاده باشد زیرا اوالً هزینه هاي بیمارستان توسط بیمارا

توانند غذاي مورد نیاز خود را از منابع دیگر تامین کنند ولی بیماران ثالثاً سایرین می. قابل استفاده است ولی عکس آن صادق نیست
این گروه پرداخت کنندگان هزینه . ستاین قاعده به سهامداران، خصوصاً سهامداران خرده قابل تعمیم ا. قادر به این کار نیستند

ضمن آنکه سایرین به . اطالعات افشا شده براي استفاده این گروه توسط سایرین قابل استفاده است. افشاي صورتهاي مالی هستند
اصوالً . ستتوان سهامداران دانترین مخاطبان افشاي اطالعات حسابداري را میبنابراین اصلی. سایر منابع اطالعاتی دسترسی دارند

در گزارشگري مالی برخاسته از عدم تقارن اطالعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی افشا 
  ).Kothari, et al.,2008(د افشاي اطالعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسایل دار. است

  محتواي افشاء
اگر . هاي بنیادي حسابداري جستجو کردوال که چه اطالعاتی باید افشا شود را باید در هدفکه اشاره شد پاسخ به این سئ همچنان

باشد، یکی از هدفها را باید ارایه اطالعات کافی به منظور فراهم کردن تأکید  خواست ها و نیازهاي کلی سرمایه گذاران اصلی مورد
کی از راههاي دستیابی به این هدف افشاي اطالعات کافی در مورد نحوه بنابراین ی. امکان مقایسه نتایج مورد انتظار در نظر گرفت

زیرا با این کار امکان تبدیل مبالغ مربوط به واحدهاي انتفاعی مختلف . اندازه گیري و محاسبه اقالم منعکس در صورتهاي مالی است
  .شودبه ارقام همگنی که مستقیماً قابل مقایسه باشند براي سرمایه گذاران فراهم می



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             933

 : افشاي اطالعات کمی: گروه اول

درباره اینکه کدام اطالعات کمی براي سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با اهمیت و  گیري تصمیمدر مورد انتخاب معیارهاي الزم براي 
در . مالی داشته باشد می شود که جنبهتأکید  مربوط است، با توجه به فرض واحد اندازه گیري پولی در حسابداري بیشتر بر اطالعاتی

ها موثر باشد گیريهاي پیوست که ممکن است در تصمیمکنار اطالعات پولی اقالمی نظیر تعداد سهام و یا حجم فروش در یاداشت
  :اطالعات مالی به یکی از چند صورت زیر قابل گزارش است. گیردنیز مد نظر قرار می

ي مالی هر دوره تنها ها گزارشدر نتیجه . شودبه شکل ادواري تهیه و ارایه میصورتهاي مالی لزوماً : اياطالعات مالی مقایسه
بنابراین ارایه صورتهاي مالی مقایسه اي براي چندین دوره، سودمندي . نمایدفعالیت واحد اقتصادي را منعکس می بخشی از تاریخچه

عالوه بر این، ارایه اطالعات مالی مقایسه . دهدرا بهتر نشان میو روند تغییرات موثر بر واحد انتفاعی  هاي مالی مزبور را افزایشصورت
ي مالی یک دوره را که ممکن است معرف قدرت سودآوري و وضعیت مالی واحد ها گزارشاي احتمالی اتکاي بیش از حد تنها بر 

بل مقایسه باشد، و هر استثنایی صورت هاي مالی دوره هاي قبل باید با صورتهاي مالی دوره جاري قا. دهدتجاري نباشد، کاهش می
در این خصوص در بخش بعدي که به بررسی رابطه افشا و ویژگیهاي کیفی اطالعات حسابداري . شودافشا بر قابلیت مقایسه باید 

  .پردازد توضیح بیشتري داده خواهد شدمی

مقایسه با صورتهاي مالی جداگانه براي هر یک اعتقاد بر این است که ارایه صورتهاي مالی تلفیقی گروه در : اطالعات مالی تلفیقی
از واحدهاي عضو گروه براي استفاده کنندگان مفید تر است، زیرا صورتهاي مالی تلفیقی، محتواي اقتصادي اطالعات مالی گروه ویا به 

کلیه واحدهاي عضو گروه،  که گویی کند افشا میبیان دیگر وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد گروه را به نحوي ارایه و 
افشاي صورهاي مالی تلفیقی زمانی ضرورت دارد که واحد اصلی کنترل موثري بر واحد فرعی . باشندواحد اقتصادي یگانه اي می

مشروط بر اینکه این کنترل تداوم داشته باشد و تهیه صورتهاي مالی تلفیقی تصویر گویا تر و مفهوم تري از وضعیت . داشته باشد
اما اگر مشخص شود که کنترل مزبور موقتی است و یا به طور مثال در . ، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد گروه را ارایه کندمالی

مواردي که واحد فرعی عضو، در یک کشور دیگر مستقر باشد و واحد تجاري نتواند دارایی هاي واحد مزبور را با آزادي برداشت کند 
 .رد نخواهد داشتتهیه صورتهاي مالی تلفیقی مو

هم . است گیري تصمیمیکی از اهداف اولیه گزارشگري مالی، ارایه اطالعات الزم براي : هااطالعات مربوط به تغییر سطح قیمت
هاي مالی گذاران، اعتباردهندگان و مدیریت نسبت به این موضوع که صورتاکنون قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان از جمله سرمایه

هاي جاري اقتصادي را منعکس نماید تواند واقعیتاساس اصول پذیرفته شده حسابداري و بهاي تمام شده تاریخی نمی تهیه شده بر
  . آگاهی کامل دارند

اما قدرت . شوددر حسابداري، رویدادهاي مالی بر حسب واحد پول که یکی از مفروضات بنیادین حسابداري است اندازه گیري می
در حسابداري فعلی که مبتنی . یابدص اندازه گیري رویدادهاي مالی، معموالً به دلیل وجود تورم کاهش میخرید پول به عنوان شاخ

. گیري ثابت استگردد که ارزش واحد اندازهبر بهاي تمام شده تاریخی است، کاهش ارزش پول در نظر گرفته نمی شود و فرض می
هاي متفاوت مربوط به سالهاي مختلف، قابلیت و در نتیجه اجتماع قیمت هااما واقعیت این است که به دلیل تغییر سطح قیمت

به طور مثال تطابق هزینه هاي یک دوره با درآمدهاي همان دوره در . مقایسه اقالم منعکس در صورتهاي مالی زیر سئوال خواهد بود
گیري هزینه ها و درآمدهاي همان دوره قرار زهحساب سود و زیان به دلیل متفاوت بودن قدرت خرید واحد پول که مبناي اندا صورت

زیرا اقالمی نظیر هزینه استهالك، بر مبناي قدرت خرید فعلی واحد پول در زمان تحصیل یا . شودگرفته است، با اشکال مواجه می
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حال آن که . شودمیایجاد دارایی مربوط محاسبه و با درآمدهاي دوره جاري که مبتنی بر قدرت خرید فعلی واحد پول است مقابله 
از . اي با قدرت خرید فعلی پول داشته باشداختالف قابل مالحظهتواند میقدرت خرید پول در زمان تحصیل هر دارایی استهالك پذیر 

شود که قدرت خرید واحد اقالم منعکس در ترازنامه در حالی با یکدیگر جمع می. سوي دیگر به ترازنامه نیز همین ایراد وارد است
هاي مالیِ مبتنی بر بهاي تمام شده تجدید ارزیابی و تعدیل در صورت. گیري هر یک بکار رفته، متفاوت استی که براي اندازهپول

تا حدودي  تواند میها که بر اساس این واقعیت که ارزش واحد پول ثابت نیست انجام می شود، تاریخی به واسطه تغییر سطح قیمت
ها اگر همراه با صورتهاي مالی به هر حال از آنجاییکه تغییر سطح قیمت. مالی را افزایش دهد ارزش اطالعاتی افشاي صورتهاي

افشا اساسی، صورتهاي مالی دیگري که حاوي اطالعات تعدیل شده در ارتباط با تغییر سطح عمومی قیمتها باشد به عنوان مکمل 
 . ري دهدهاي مالی یااستفاده کنندگان را در تفسیر صورت تواند میشود 

شود و و اصرار میتأکید  امروزه در کشورهاي مختلف بر ارایه اطالعات مالی پیش بینی شده: بینی شدهارایه اطالعات پیش
برخی معتقدند که واحدهاي انتفاعی . استفاده کنندگان صورتهاي مالی نیز در مورد افشاي این گونه اطالعات تقاضاي زیادي دارند

به هر . سازدکنند که امکان پیش بینی را براي سرمایه گذاران فراهم میافشا اطالعات مالی تاریخی و جاري را باید تنها آن گروه از 
شود این است که چه اطالعاتی باید پیش بینی شود؟ و چگونه می توان قابلیت اعتماد جهت سئواالتی که در این زمینه مطرح می

ترین پیش بینی مربوط به سود خالص و سود هر سهم است ولی پیش گرچه متداولاطالعات پیش بینی شده را اندازه گیري کرد؟ ا
زیرا اصوالً پیش بینی سود در حسابداري مبتنی بر متغیر . بینی این گونه اقالم شاید به سختی و با حداقل قابلیت اعتماد انجام گیرد

سایر مواردي که افاشاي اطالعاتی پیش بینی شده . هاي ذهنی و مفروضات زیادي در مورد واحد انتفاعی و وضعیت اقتصادي است
 :حایز اهمیت باشد به شرح زیر است تواند می

 فروش هاي مورد انتظار 
 دریافت و پرداختهاي مورد انتظار 
 ها و تقاضا براي محصوالت واحد انتفاعیاندازه گیري تغییرات مورد انتظار در قیمت 
 دستمزد و بهاي کاالها و خدماتی که معموالً توسط واحد انتفاعی تحصیل می شود اندازه گیري تغییرات مورد انتظار در هزینه.  

در هر صورت، همراه با اطالعات مالی پیش بینی شده الزم است مفروضات اساسی مربوط به وضعیت صنعت و تغییرات در شرایط 
 .ابلیت اتکاي این گونه اطالعات را ارزیابی کنندشود تا استفاده کنندگان از اطالعات پیش بینی شده بتوانند قافشا اقتصادي نیز 

 : گروه دوم افشاي اطالعات غیر کمی

زیرا . ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن اطالعاتی که نمی توان آنها را به شکل کمی ارایه کرد، دشوارتر از اطالعات کمی است
به طور . ي متفاوتی را براي آنها قایل می شوندها ارزشدهند، گیري خود قرار می اشخاصی که این قبیل اطالعات را مبناي تصمیم

بنابراین معیار را باید جایی جستجو کرد که بتوان . گیري بستگی داردکلی میزان مربوط بودن اطالعات به میزان ارزش آنها در تصمیم
  . ظر کردبا اهمیت است که از افشاي آن نباید صرف ن گیري تصمیمگفت اطالعات به اندازه اي در 

. مربوط بودن انواع معینی از اطالعات غیر کمی را می توان از طریق مربوط بودن اطالعات کمی همبسته با آن اطالعات تعیین کرد
مثالً اگر دارایی هاي مشخصی وثیقه طلب وام دهندگان معینی است، چنانچه دارایی هاي مزبور از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد، 

اما اگر دارایی هاي مورد وثیقه فاقد اهمیت باشد اطالعات توصیفی در مورد وثیقه نیز . ثیقه نیز مربوط خواهد بوداطالعات مربوط به و
مثالً زیان اندك در مورد موجودي مواد و کاال یا . اما این موضوع در برخی موارد ممکن استصادق نباشد. احتماالً مربوط نخواهد بود
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ترین اطالعات غیرکمی زیر مهم. مدیران باشد ممکن است یک واقعیت مربوط محسوب گرددوجوه نقد چنانچه به علت اختالس 
  :گرددافشا هاي پیوست صورتهاي مالی باید اطالعات توصیفی و غیر کمی است که از طریق یادداشت

ا حتی واحدهاي انتفاعی تنوع روشهاي پذیرفته شده حسابداري که در واحدهاي انتفاعی غیر مشابه و ی: هاي حسابداريرویه - 1
هاي پیشنهادي، یکی از راه حل. گیرد، قابلیت مقایسه مستقیم صورتهاي مالی را مشکل تر ساخته استمشابه مورد استفاده قرار می

به این امید که یکنواختی رویه هاي پذیرفته شده معدود باقی . باشد میکوشش در جهت کاهش تعداد روشهاي مختلف پذیرفته شده 
  . ه امکان مقایسه را خود به خود فراهم کندماند

با این فرض که استفاده کنندگان صورتهاي مالی . هاي استفاده شده در هر مورد استراه حل پیشنهادي دیگر افشاي مناسب روش
حل اگرچه در برخی این راه . ي مالی را به منظور دستیابی به قابلیت مقایسه، خود مجدداً تنظیم کنندها گزارشقادر خواهند بود که 

توانند صورتهاي مالی مختلف را که مبتنی بر روشهاي متفاوت رسد اما در اغلب موارد استفاده کنندگان نمیشرایط عملی به نظر می
  . است بر مبناي روش یکسان تهیه کنند و از این طریق به قابلیت مقایسه صورت هاي مزبور دست یابند

هاي مالی هریک از واحدهاي به تفسیر بهتر صورت تواند میشود، اطالعات غیر کمی محسوب می هاي حسابداري که جزءافشاي رویه
از این رو و بر مبناي این فرضیه . قرار دهد تأثیر هاي مزبور را تحتدر نتیجه تصمیمات مبتنی بر صورت. انتفاعی کمک کند

هاي مالی اري مورد استفاده را براي افشاي مطلوب صورتهاي حسابداستانداردهاي حسابداري، افشاي اطالعات مربوط به روش
  .ضروري دانسته است

و  ها فعالیت بکارگیري یکنواخت و مستمر اصول و روشهاي حسابداري دیر زمانی است که از لحاظ ارزیابی: تغییرات حسابداري -2
انداردهاي حسابداري نیز حامی این نظر است. پیش بینی عملیات آتی واحدهاي انتفاعی به عنوان یک ضرورت شناخته شده است

اما با پذیرش تغییرات حسابداري در صورت ضرورت، استانداردهاي حسابداري خواستار افشاي کامل هرگونه تغییر و ارایه . است
هاي تغییرات حسابداري شامل تغییر در اصول و روش. هاي مالی در دوره مالی تغییر شده استتوجیهات مربوط در صورت

  .بداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و تغییر در شخصیت حسابداري واحد گزارشگر استحسا

  افشاي رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه
هاي مالی و تصمیمات اتخاذ شده بر مبناي شود اعتبار و تفاسیر صورتبسیاري از رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه واقع می

-انواع رویدادهاي مربوط که ممکن است بعد از تاریخ صورت. قرار می دهد تأثیر هاي مالی مزبور را تحتاطالعات منعکس در صورت
  :ي مالی واقع شود به شرح زیر استها گزارشهاي مالی اما قبل از تکمیل 

  .دهدهاي مالی مستقیما موثر است و آنها را تغییر میآن بخش از رویدادهایی که بر مبالغ منعکس در صورت

اي با هاي منعکس در ترازنامه یا روابط بین اجزاي تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونهرویدادهایی که اعتبار دایمی ارزیابی
-هاي قبل به عنوان برآوردهاي دوره جاري را به نحوي موثر تحتي گزارش شده دورهها فعالیت اهمیت تغییر می دهد، یا سودمندي

  .الشعاع قرار می دهد

  .قرار دهد تأثیر هاي آتی را به نحوي با اهمیت تحترویدادهایی که ممکن است عملیات یا ارزیابی
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رویدادهاي نوع اول ناشی از فقدان اطالعات کافی طی دوره مالی است و به دلیل دسترسی به اطالعات جدید بعد از تاریخ ترازنامه به 
  تغییراتی در ارزیابی ها و برآوردها منجر می شود 

- رود که تصمیمات مبتنی بر صورتي مستقیم ندارد، اما احتمال میتأثیر هاي مالی سال مورد گزارشرویدادهاي نوع دوم بر صورت
  .هاي آتی داردرویدادهاي نوع سوم آثار نامشخص و نامعینی بر درآمدها و ارزیابی. قرار دهد تأثیر هاي مزبور به نحوي با اهمیت تحت

  ت مالی هاي افشاي اطالعاروش
انتخاب بهترین راه به ماهیت و اهمیت نسبی اطالعات در هر . اي مختلف افشا کردي مالی اطالعات را می توان به گونهها گزارشدر 

  :هاي متداول و مرسوم براي افشاي اطالعات مالی را می توان به شرح زیر طبقه بندي کردراه. مورد بستگی دارد

  ساسی شکل و ترتیب صورت هاي مالی ا- 1

  اصطالحات و ارائه جزییات - 2

  یادداشت هاي همراه صورت هاي مالی- 3

  گزارش حسابرس مستقل - 4

  گزارش هیات مدیره- 5

  شکل وترتیب صورت هاي مالی اساسی
ترین اطالعات باید همواره در متن صورت هاي مالی اساس منعکس شود مشروط بر این که انعکاس چنین ترین و با اهمیتمربوط
به محض اینکه بتوان رویدادهاي مالی و سایر تغییرات ایجاد شده را با اعتماد و میزان . هاي مزبور مقدور باشدتی در صورتاطالعا

ها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در ها و بدهیمتعارفی از دقت و صحت اندازه گیري کرد الزم است دارایی
  .هاي مالی افشا شودصورت

  حات و ارائه جزئیاتاصطال
رود و هاي مالی اساسی از لحاظ افشا اهمیت دارد اصطالحاتی که در صورت هاي مالی مزبور بکار میهمان گونه که شکل صورت

هاي مالی ها و توضیحات مربوط به اقالم منعکس در صورتاگر سرفصل. شود نیز واجد اهمیت استجزئیاتی که در آن منعکس می
هاي اما استفاده از اصطالحات مبهم باعث سردرگمی و برداشت. دهدهاي الزم را میشد به استفاده کنندگان آگاهیمناسب و گویا با

استفاده از اصطالحات فنی حسابداري و داراي معانی شناخته شده و بکارگیري یکنواخت آنها در مورد اقالم مشابه . نادرست گردد
به طور کلی رعایت اختصار یک هدف مطلوب در . شودد کیفیت گزارشگري را باعث میرا افزایش و بهبو هاي مالیسودمندي صورت

هاي مالی با اهمیت و ضروري تشخیص داده در مورد صورت گیري تصمیماما اگر ارائه جزئیات بیشتر از لحاظ  .گزارشگري مالی است
  .شود، باید به افشاي مناسب اطالعات تفصیلی ارجحیت داد

  ه صورت هاي مالی هاي همرایادداشت
. نامندهاي مالی میهاي همراه صورتاي است که آن را عصر یادداشتوضعیت گزارشگري مالی در اوضاع و احوال کنونی به گونه

زیرا اغلب تنها راه عملی براي . ي مالی محسوب می شودها گزارشهاي مالی اساسی بخش مهمی از هاي همراه صورتیادداشت
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هاي مالی افشاي هاي همراه صورتهدف از ارائه یادداشت. ها و رویدادهاي خاص استانواع معینی از وضعیت توصیف کامل و مناسب
اي مناسب بدون این که هاي مالی به گونهتوان آنها را از طریق انعکاس در متن صورتاطالعات مربوط و با اهمیتی است که نمی

  :هاي همراه صورت هاي مالی کاربرد آنها در موارد زیر استمزایاي عمده یادداشت. هاي مزبور کاسته شود ارائه کردمطلوبیت صورت

  ارائه اطالعات غیر کمی به عنوان جزء الینفک صورت هاي مالی  - الف

  هاي مالیافشاي شرایط و محدودیت هاي مربوط به اقالم منعکس در متن صورت - ب

  الی مقدور نیستافشاي جزئیاتی که ارائه آنها از طریق صورت هاي م -ج

ارائه مقادیر کمی و مطالب توصیفی که افشاي آنها ضروري تشخیص داده شده است، اما در مقایسه با اطالعات منعکس در متن  -د
  .هاي مالی در درجه دوم اهمیت قرار داردصورت

. ها مترتب استبر این یادداشت هاي مالی اشکاالتی نیزهاي پیوست صورتالبته علیرغم ضرورت و ارزش اطالعاتی باالي یادداشت
  :هاي مالی به شرح زیر استهاي همراه صورتاشکاالت عمده یادداشت

از این رو ممکن . هاي همه جانبه مشکل به نظر می رسدها بدون اشراف بر واحد انتفاعی و بررسیمطالعه و درك یادداشت - الف
  .است نادیده گرفته شود

تر از بکارگیري اطالعات کمیِ خالصه، طبقه بندي و منعکس ها مشکلگیريي استفاده در تصمیمها براتحلیل محتواي یادداشت - ب
  .شده در متن صورت هاي مالی است

نداشته و از طرفی نیز با تصمیمات مالی کاربران در ارتباط باشد، الزم است افشا اصوالً هر اطالعاتی که در متن صورتهاي مالی امکان 
شود به شرح زیر صورت هاي مالی افشا می هاي همراهاهم اطالعاتی که عموماً از طریق یادداشت. شودافشا پیوست تا در یادداشتهاي 

  :است
 تاریخچه فعالیت واحد غیر انتفاعی به طور خالصه و مفید 
  خالصه اهم رویه هاي حسابداري و تغییرات حسابداري 
   اعتبار دهندگان ) ممتاز(حقوق مرجح 
 اخت سود سهام محدودیت در پرد 
  حقوق و امتیازات دارندگان سهام 
  قراردادهاي در دست اجرا 
  احتمالی ) درآمدها و بدهی ها(پیش آمدهاي 
 داشتن معامالت با اشخاص وابسته 
  رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه 
 نظیر صورت ریز حسابها، صورت  (ت ی اسهاي مکمل و اطالعاتی که افشاي آن طبق قوانین و یا مقررات الزامخالصه ها و جداول و صورت

 شودمیافشا هاي مالی هاي همراه صورتاطالعاتی که از طریق یادداشت... ). تغییرات دارایی هاي ثابت، صورت ریز سهامداران شرکت و
ید جزء متمم، مکمل، با بلکه با. هاي مالی تضاد داشته و همچنین نباید تکرار آن اطالعات باشدنباید با اطالعات منعکس در متن صورت

  .اهمیت و الینفک اطالعات منعکس در متن صورتهاي مالی باشد
 گزارش حسابرس  
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توان براي افشاي اطالعات با اهمیت در مورد واحد انتفاعی اصوالً در گزارش حسابرس مستقل جایی ندارد اما از گزارش مزبور می
  .:افشاي انواع اطالعات زیر استفاده کرد

 هاي پذیرفته شده هاي حسابداري متفاوت با روشت ناشی از به کارگیري روشآثار با اهمی 
 آثار با اهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداري به روش پذیرفته شده دیگر 
 رفته شده اختالف نظر بین حسابرس مستقل و واحد انتفاعی مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداري به کار گ

 ي مالی واحد مزبورها گزارشدر 

اطالعات بخش اول و دوم یاد شده در باال باید در صورت هاي مالی و یادداشتهاي همراه آن که توسط واحد انتفاعی ارایه می شود نیز 
  .گرددافشا 

  گزارش هیات مدیره 
کمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعاً گزارش مالی هاي مها، جداول و صورتها، خالصههاي مالی اساسی همراه با یادداشتصورت

اما انواع معینی از اطالعات را . شودافشا کلیه اطالعات مالی مربوط و با اهمیت باید در گزارش مالی منعکس و . دهدرا تشکیل می
این گزارش در زمره اگر چه . توان از طریق گزارش هیات مدیره که بخشی از گزارش ساالنه واحد انتفاعی است، ارایه کردمی

ي موکد استانداردهاي حسابداري نبوده و افشاي بخشی از اطالعات در آنها نافی ضرورت افشا در صورتهاي مالی اساسی ها گزارش
  :این گونه اطالعات شامل موارد زیر است. نیست

 رویدادها و تغییرات غیر مالی طی سال که موثر بر عملیات واحد انتفاعی است. 
 ه و تغییر در عملیات دوره هاي آتیبرنامه توسع 
 پیش بینی مربوط به آینده صنعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعی در ارتباط با آن 
 میزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمایه اي جاري و آتی و کوشش هاي تحقیقاتی 

اما بعد از اینکه مشخص شد چه اطالعات مالی . تمفهومی نسبی اسافشا می توان گفت افشا با توجه به کلیات ارایه شده در ارتباط با 
مربوط . باید به یکی از هدفهاي اساسی ارایه صورتهاي مالی مد نظر قرار گیردافشا براي چه اشخاصی و با چه هدفی ارایه می شود 

صورتهاي مالی  ترین اطالعات مالی باید به شکل کمی تلخیص و حتی المقدور در صورتهاي مالی و سپس در یادداشتهاي پیوست
اطالعات توصیفی تنها باید به شکل خالصه و مفید در متن صورتهاي مالی آورده شود و توصیف جزئیات باید از طریق . ارایه شود

  .یاداداشتهاي همراه صورتهاي مزبور انجام گیرد

این مقررات افشاي . قابل اجرا شد 2000اکتبر  23و از . به تصویب رسید 2000مقررات افشاي منصفانه آمریکا در دهم آگوست سال 
حامیان این قانون بیان می کنند که در صورتی که . اتخابی اطالعات مهم را لغو و شرکتها را ملزم به افشاي وسیع و عمومی نمود

ا منتقدان ام. بعضی از مشارکت کندگان بازار از اطالعات با خبر باشند و افشاي عمومی صورت نگیرد، تمامیت بازار به خطر می افتد
 ها شرکتبر این عقیده بودند که الزام شرکتها به افشاي اطالعات مهم، منجر به کاهش مقدار و کیفیت اطالعات می شود، زیرا این 

  .بیم استفاده رقبا از اطالعات را دارند

باشد و هیچ سرمایه گذاري به افشاي فوري اطالعات مهم توسط ناشران در قالب انتشار اطالعات سبب می شود بازار در هر زمان آگاه 
  .علت فقدان دسترسی به اطالعات محروم نباشد
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افشاي اطالعات و راهکارهاي افزایش اعتبار . مسایل اطالعاتی و انگیزشی مانع از تخصیص کاراي منابع در بازارهاي سرمایه می شود
یکی از مهمترین چالش هاي اقتصادي، . کند میافشا بین مدیران و سرمایه گذاران نقش مهمی در جهت کاهش این مشکالت ایفاء 

ها و پس انداز کنندگان مایل به تعامل و تجارت در حالی که شرکت. تخصیص بهینه پس اندازها در فرصت هاي سرمایه گذاري است
لب اطالعات اوالً مدیران اغ. با یکدیگر هستند، تخصیص بهینه پس اندازها به فرصتهاي سرمایه گذاري به دو دلیل پیچیده است

بیشتري نسبت به پس انداز کنندگان در خصوص ارزش فرصتهاي سرمایه گذاري دارند همچنین آنها مایل به بیش نمایی شرکت 
ثانیاً شرکت . شوندبا مشکل اطالعات مواجه می ها شرکتدر این حالت پس انداز کنندگان پس از سرمایه گذاري در این . خود هستند

که این امر منجر به ایجاد مسایل نمایندگی خواهد . در صدد سوء استفاده از حقوق سرمایه گذاران برآیدسرمایه پذیر ممکن است 
جهت حل این مشکل انعقاد قرارداد بهینه بین واحد تجاري و سرمایه گذاران و وضع مقررات افشاي اجباري، انگیزه و الزام . شد

  .کند میرزیابی غلط را فراهم مناسب جهت افشاي کامل اطالعات خصوصی و کاهش مشکل ا

  سوابق و پیشینه تحقیق 

در آمریکا تحقیقات زیادي براي بررسی اثر وضع مقررات افشاي منصفانه بر روي  2000پس از ابالغ قانون افشاي منصفانه سال 
  :بخشی از نتایج این تحقیقات به تفصیل به شرح زیر آمده است. محیط اطالعاتی به اجراء درآمد

افزایش افشا ، بیلی و هفلین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کمیت افشاي عمومی اختیاري بعد از وضع مقررات استراستر
در این تحقیق تمرکز روي بررسی متغیرهایی از قبیل پراکندگی و دقت پیش بینی هاي تحلیلگران، تغییرات در تاریخ . یافته است

 .ده استاعالم سود و درجه تقارن اطالعاتی بو

گران، بینی انجام شده توسط تحلیلگومز و همکاران در تحقیق دیگر آثار مقررات افشاي منصفانه بر متغیرهاي بازار شامل تعداد پیش
بینی و نوسان در اعالم سود شرکتها را از طریق سري زمانی مقطعی و رگرسیون اثرات انتشار آگهی قبل از اعالن سود، خطاي پیش

بندي و تفکیک نمونه بر اساس اندازه در این تحقیق آزمون ها بر مبناي رده. متغیرها بررسی و تحلیل نمودند ثابت شرکت روي
گران در شرکتهاي بزرگ افزایش یافته و در شرکتهاي متوسط و هاي تحلیلدهد تعداد پیش بینینتایج نشان می. شرکت انجام شد

نیز محدود به افشا ر انتشار آگهی قبل از اعالم سود بعد از تصویب مقررات افزایش مشاهده شده د. کوچک با کاهش همراه است
همچنین یافته ها نشان داد که . شرکتهاي بزرگ و متوسط است و در شرکتهاي کوچک تغییر مهمی در میزان انتشار مشاهده نشد

 .ایش داشته استبراي شرکتهاي کوچک افز. خطاي پیش بینی براي شرکتها با اندازه بزرگ و متوسط کاهش 

بعد  اي را در محیط اطالعاتی بازارهاي سرمایه قبل از انتشار سود، در دورههفلین و همکارانش در تحقیقات خود کاهش قابل مالحظه
ها همچنین آن. مشاهده نکردند، اما یک افزایش قابل مالحظه در تعداد افشاي اختیاري بعد از مقررات یافتندافشا از اعمال مقررات 

 .گر اثري نداردبینی تحلیلیان کردند که مقررات افشا بر دقت و پراکندگی پیشب

یافته . گران در زمان اعالم سود مورد آزمون قرار دادندبیلی و همکاران اثر مقررات افشاي منصفانه را بر روي رفتار پیش بینی تحلیل
-بینی تحلیلباري، افزایش در حجم معامالت و پراکندگی پیشهاي این تحقیق حاکی از آن است که بعد از اجراي مقررات افشاي اج

گران  ، اختالف در ایده تحلیلافشا در نتیجه بیلی و همکارانش بیان نمودند که بعد از اجراي مقررات . مشاهده شده است گران
 .افزایش یافته است
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. طریق تغییرات در سطح عدم تقارن اطالعاتی پرداخت بر روي تغییر سطح افشاي اختیاري ازافشا استراستر به مطالعه اثر مقررات 
هاي استراستر بر پایه این تئوري اقتصادي بود که افزایش در کیفیت و کمیت اطالعات سبب کاهش در سطح عدم تقارن تحلیل

سطح عدم تقارن افزایش در افشا علیرغم این موضوع با توجه به بررسی هاي انجام شده، بعد از وضع مقررات . شوداطالعاتی می
و اطالعات در دسترس افشا در این تحقیق نشان داد که مقررات سبب بهبود در کمیت افشا بررسی حجم . اطالعاتی مشاهده شد

ها با افزایش کمیت و کاهش کیفیت اطالعات به آن با توجه به نتایج قبلی این تحقیق او بیان کرد که شرکت. عموم شده است
 .اندمقررات پاسخ داده

هاي قبل از اعالن سود شرکت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افزایش آگهی 1720فرانکل و همکارانش در تحقیقی که برروي 
 . افزایش یافته استافشا بعد از اجراي مقررات 

در بورس اوراق بهادار هاي پذیرفته شده و آیین نامه افشاي اطالعات شرکت 1380در ایران نیز بخشنامه افشاي فوري در مرداد ماه 
  .به تصویب رسید 1345بهشت در تکمیل قانون بورس اوراق بهادار کشور مصوب اردي 1382در تیرماه 

رسانی قانونگذار به مباحث شفافیت و اطالع. قانون جدید بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید 1384در یکم آذر 
تبصره به اطالع رسانی در بازارهاي اولیه و  2ماده و  6نه اي که فصل پنجم این قانون مشتمل بر توجه بسیاري نموده است، به گو

  :به قرار زیر استافشا این قانون سطوح اطالعاتی الزامی براي  45وفق ماده . ثانویه اختصاص یافته است

  
  افشاالزامات   ردیف

  مالی ساالنه حسابرسی شده صورت  1

  دوره اي سه ماهه و شش ماههصورتهاي مالی میان  2

  .اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد  3

در . سازدنکته مهم در این قانون تفکیک میان عملیات و نظارت است که قانون جدید را از قانون قدیم بازار اوراق بهادار متمایز می
  .ظارت و شرکت بورس وظیفه عملیات را به عهده داردقانون جدید سازمان بورس وظیفه ن

همچنانکه قبالً نیز . االشاره به اجرا در آمده استدر زمینه تحقیقاتی نیز در ایران تحقیقات بسیاري پیش و بعد از تصویب قوانین فوق
اطالعات مختلف بر روي قیمت سهام  بسیاري از تحقیقات حسابداري که در پی تعیین اثر اعالمافشا اشاره شد به دلیل گستره مفهوم 

بر این اساس در . گیرندو نیز نحوه بکارگیري اطالعات توسط سهامداران و یا بسیاري از موارد مشابه بوده اند در این چارچوب قرار می
  .شودو مفهوم آن پرداخته اند، بررسی میافشا این بخش، تعدادي از تحقیقات که مستقیماً به بررسی موضوع 

 ررسی اثر مقررات افشاي اطالعات بر کیفیت اطالعات منتشره شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانب - 1

ها رضوان حجازي، زهرا مظفري و آقاي علی رحمانی با هدف بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روي کیفیت این تحقیق توسط خانم
توسط  1380این تحقیق آثار تصویب مقررات افشاي فوري اطالعات که در سال  در. اطالعات منتشر شده توسط شرکتها اجرا شد
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( 1380تا  1378به تصویب رسید در سه مقطع زمانی سالهاي  1384شوراي بورس ابالغ شد و قانون بازار اوراق بهادار که در سال 
و ) مقررات و قبل از تصویب قانون بازار دوره بعد از تصویب( 1384لغایت  1381و سالهاي ) دوره پیش از تصویب مقررات بورس

در این تحقیق فرضیه هاي زیر در سه مقطع قبل و بعد از مقاطع . بررسی شد) دوره بعد از تصویب قانون بازار(  1387لغایت  1385
  :زمانی فوق مورد سنجش قرار گرفت

 ات بیشتر استخطاي پیش بینی سود در دوره قبل از تصویب مقررات نسبت به بعد از تصویب مقرر. 
 اعالم سود واقعی در دوره پس از تصویب مقررات نسبت به قبل از آن به موقع تر است .  

و خطاي پیش ) به موقع بودن(ت آید در این تحقیق کیفیت اطالعات بر مبناي سرعت ارایه اطالعاهمچنانکه از فرضیات تحقیق برمی
اجراي این تحقیق حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطاي پیش بینی نتایج حاصل از . اندازه گیري شد) اتکا پذیري( بینی 

در نتیجه بعد از تصویب مقررات . مشاهده نگردید ولی از لحاظ اعالم سود رسمی شرکتها بعد از تصویب به موقع تر صورت گرفت
  . کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است

 ممیزان افشا بر هزینه سها تأثیر - 1

 29/12/79این تحقیق توسط آقایان دکتر محسن دستگیر و حمید رضا بزاززاده از طریق مقایسه صورتهاي مالی ساالنه منتهی به 
  : در این تحقیق دو فرضیه زیر مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد 40تعداد 

  . هزینه سهام عادي موثر است میزان افشا اطالعات بر: فرضیه اصلی

  .شودافزایش میزان افشا اطالعات موجب کاهش هزینه سهام عادي می: فرضیه فرعی 

و نیز قانون تجارت ایران، آیین نامه ها و قوانین  1/1/1378در این تحقیق با مطالعه رهنمودهاي حسابداري ایران قابل اجرا قبل از 
سپس از نسبت موارد افشا شده به مواردي که باید افشا شوند بدون وزن دادن به . گردیدمور افشاي اجباري شناسایی  242بورس 

همچنین در این تحقیق با استفاده از مدل قیمت گذاري دارایی هاي . ، نمره افشا هر واحد تجاري محاسبه گردیدفشا اقالم الزم اال
ن تحقیق نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش نتایج حاصل از ای. سرمایه اي میزان هزینه سهام عادي محاسبه شد

به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتري براي سرمایه گذاري در شرکتهایی دارند که داراي میزان . هزینه سهام عادي می شود
  .افشاي بیشتر در صورتهاي مالی خود بوده و یا ریسک کمتري داشته باشند

  یستماتیکافشا بر ریسک س تأثیر -2
افشا اطالعات حسابداري بر ریسک  تأثیر در تکمیل تحقیق قبلی، آقایان دکتر محسن دستگیر و حمید رضا بزاززاده به بررسی

نتیجه این تحقیق که فرضیه اصلی آن عبارت از آن بوده است که میزان افشاي . سیستماتیک شرکتهاي مورد مطالعه پرداختند
 تأثیر ها شرکتموثر است، حاکی از آن است که میزان افشاي اطالعات در صورتهاي مالی ساالنه  اجباري بر ریسک سیتماتیک شرکت

  .ندارد) که با عامل بتا محاسبه شده است( بر ریسک سیستماتیک 

  بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود  - 3
لغایت  1381ي تاریخی سالهاي ها دادهستفاده از در این تحقیق که توسط آقایان دکتر ایرج نوروش و سید علی میر حسینی با ا

شامل به موقع (شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد، رابطه بین کیفیت افشاي شرکتی  51مربوط به  1386
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قارن اطالعاتی می که بهبود کیفیت افشاي شرکتی باعث عدم تاز آنجایی. و مدیریت سود بررسی گردیده است) بودن و قابلیت اتکا 
گردد و کاهش عدم تقارن اطالعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرضیه اصلی این تحقیق آن بود که بهبود کیفیت افشاي 

اتکا  از دو معیار به موقع بودن و قابلیتافشا گیري کیفیت در این تحقیق براي اندازه. شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد
- هاي این تحقیق نشان می یافته. ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده استگردیده و مدیریت سود شرکت استفاده

همچنین یافته هاي تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی . دهد که بین کیفیت افشاي شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد
  .تی و مدیریت سود استمعنی دار بین به موقع بودن افشاي شرک

  تعریف موضوع 
این . داردتأکید  بوده که در کلیه جوانب گزارشگري مالی یکی از اصول مهم حسابداريافشا همچنانکه پیش از این بیان شد اصل 

مناسب ي مالی واحدهاي تجاري به شکل ها فعالیت هاي با اهمیت مربوط به رویدادهاي مالی وکه کلیه واقعیت کند میاصل ایجاب 
اي مربوط و به موقع باشد و به گونه اطالعات با اهمیت هاي مالی اساسی باید حاوي تمامیبر این اساس صورت. و گزارش شودافشا 

  . را براي استفاده کنندگان فراهم نماید کامل و قابل فهم ارائه شود تا زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب و آگاهانه

شا در صورتهاي مالی اساسی و با فرض اینکه موارد افشا در صورتهاي مالی اساسی کافی تلقی شود بنا بر این با توجه به موارد اف
هاي مالی سرمایه گذاران و سهامداران به عنوان اولین کاربران اطالعات حسابداري رعایت این اصل در صورت سئوال اینجاست که

هریک از افشا از طرفی نیز کفایت . ان را به چه میزان ارزیابی می کننداساسی فعلی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر
هاي مالی به چه میزان است و چه مواردي باید به آن افزوده شود؟ به طور مثال در خصوص هاي گزارش شده در صورتحساب

هاي مالی رورت ارایه صورتتورمی ض ها تا چه حد ضرورت دارد؟ همچنین در شرایطحسابهاي دریافتنی ترتیب سنی این حساب
ي جاري تا چه حد است؟ و یا در شرایطی که شرکت نشانه هاي ورشکستگی را از خود بروز می دهد نظیر اعالم ها ارزشمبتنی بر 

ها تا چه حد ضرورت قانون تجارت شده است ارایه ارزش جاري دارایی 141ماده  نظر حسابرسان در خصوص اینکه شرکت مشمول
  دارد؟

  تحقیق)هاي سئوال (ها فرضیه
هاي مالی اساسی شرکتهاي که پیشتر اشاره شد هدف از اجراي این تحقیق تعیین کفایت افشاي اطالعات صورت آن گونههم 

شود میزان کفایت  با توجه به ماهیت آن که تالش میدر این تحقیق بر این اساس . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است
براي بعضی از افشا مالی اساسی را از نظر سرمایه گذارن بورس اوراق بهادار ارزیابی نماید و همچنین موارد جدیدي از  صورتهايافشا 

شود تا  بلکه در این تحقیق تالش می. هاي مندرج در صورتهاي مالی اساسی توصیه نماید، از تبیین فرضیه استفاده نشده استحساب
  .االت زیر ارزیابی گردداین موضوعات در قالب پاسخ به سئو

شده در بورس اوراق بهادار تهران از  رفتهیپذ يهاشرکت یاساس یمال يهاافشا در صورت ها و مقررات موجود برايدستورالعمل ایآ - 1
  ؟ی شودم یتلق یبازار کاف نیگذاران ا هینظر سرما

  سی شرکتها مناسب است؟آیا ساز و کار گزارشگري و دسترسی سرمایه گذاران به صورتهاي مالی اسا- 2

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آیا افشا در مورد هریک از حسابهاي مندرج در صورتهاي مالی اساسی شرکت - 3
  شود؟نظر سرمایه گذاران این بازار کافی تلقی می
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  ساسی ضرورت دارد؟هاي مالی اهاي مندرج در صورتآیا افشاي موارد دیگري در مورد هریک از حساب - 4

  هاي مالی اساسی ضرورت دارد؟ آیا در شرایط تورمی و یا شرایط بحران مالی در شرکت افشاي موارد بیشتر و مکمل در صورت - 5

  قلمرو تحقیق

که عبارتند از است  عد زمانی، مکانی و موضوعی مورد توجه قرارگرفتهقلمرو پژوهش حاضر در سه ب :  
 این مقررات. اي اطالعات مالی منطبق بر استانداردها و مقررات موجود در این زمینه موضوع این تحقیق استمیزان افش :قلمرو موضوعی 

شامل کلیه مواردي است که حسابداران را ملزم به افشاي اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورتهاي مالی می نماید و شامل رهنمودها 
 . ، قانون تجارت ایران، آیین نامه ها و قوانین و مقررات بورس استو استانداردهاي الزم االجراي حسابداري

 از آنجاییکه در جمع آوري اطالعات مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شد دوره زمانی تکمیل پرسش نامه توسط  :قلمرو زمانی
  .دهدل میرا تشکیزمانی تحقیق  است که قلمرو 1390هاي پاییز و زمستان پرسش شوندگان فصل

 از طرفی دیگر افرادي حایز . هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیردشرکت ،قلمرو مکانی تحقیق :قلمرو مکانی
. شرایطی که اقدام به تکمیل پرسشنامه هاي این تحقیق نمودند، ساکن شهرهاي تهران و زاهدان و تاحدي بیرجند و مشهد می باشند

   .امر نیزمحدودیت دسترسی به افرادي است که تمایل به همکاري با پژوهشگران را داشته و اقدام به تکمیل پرسش نامه نموده اند دلیل این

  جامعه و نمونه آماري
بدیهی است براي آزمون فرضیات تحقیق باید جامعه آماري را به گونه اي انتخاب نمود که بتوان اطالعات مورد نظر را با اعتماد 

بنابراین جامعه آماري در این تحقیق کلیه افرادي که . مینان بیشتر جمع آوري کرد و به نتیجه مطلوبتري در پژوهش دست یافتواط
ي حسابدار، حسابرس، تحلیگر مالی، سهامدار و مدرس دروس حسابداري بودن را دارا بودند به عنوان جامعه آماري ها ویژگییکی از 

  . این تحقیق در نظر گرفته شدند

عدم امکان شناسایی کلیه افراد جامعه آماري و همچنین محدودیت دسترسی یکسان به افراد جامعه آماري که تمایل به همکاري با 
بنابراین در این تحقیق سعی شد تا . محققین را داشته باشند مانع از اجراي روشهاي نمونه گیري اي منطبق با روشهاي آماري گردید

حب نظر و آشنا به صورتهاي مالی اساسی و روشهاي افشاء، پرسشنامه این تحقیق از طریق این افراد تکمیل با جلب رضایت افراد صا
  . گردد

  روش تحقیق
گویی به سئواالت  دراین مطالعه در راستاي پاسخ. اي در حوزه تحقیقات حسابداري است تحقیق حاضر، تحقیق کاربردي و توسعه

اي ضمن مطالعه ادبیات موضوع و جستجو در نتایج تحقیقات قبلی و مطالعه کتب، نشریات و  ابخانهتحقیق، ابتدا با استفاده از روش کت
مجالت معتبر این حوزه و نیز جستجوي پایگاههاي علمی در اینترنت عوامل و اجزاي اطالعاتی الزم االفشاي صورتهاي مالی مورد 

نظرات  نامه در سطح جامعه آماري ه مناسب، نسبت به توزیع پرسشنام در ادامه این تحقیق با تدوین پرسش. شناسایی قرار گرفت
  شوندگان گردآوري گردید پرسش

استفاده  spssتغذیه گردید و سپس براي تجزیه و تحلیل از نرم افزار  EXCELدر ادامه اطالعات حاصل از این پرسشنامه در نرم افزار
  . شد
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  شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات
هاي بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار  نامه و با استفاده از طیف لیکرت با گزینه طالعات از طریق پرسشهمچنان که اشاره شد ا

بررسی گردید که با توجه به  ها دادهاسمیرنوف توزیع  –کم گردآوري شده است جهت تحلیل اطالعات ابتدا توسط آزمون کلموگروف 
 –جهت بررسی فرضیه هاي تحقیق از آزمون من . بهره گرفته شد شهاي ناپارامتريبراي تحلیل از رو ها دادهنرمال نبودن توزیع 

   .، استفاده گردیدباشد میویتنی که همتاي ناپارامتري آزمون تی استیودنت 

مبتنی بر آزمون من  Post-Hocاز روش ) سئواالت مربوط به هر فرض(به منظور دسته بندي متغییرها مورد استفاده قرار گرفته 
و در حقیقت این  باشد می» بعد از آن و البته به دلیل آن « مخفف جمله اي التین به معناي  Post-Hocکلمه . ی استفاده گردیدویتن

روشی است که در آن بعد از مقایسه میانگین چند نمونه از جامعه که داراي صفتی خاص هستند این میانگین ها را دسته بندي می 
است که اختالف معنی داري بین میانگین ها موجود باشد بنابراین بعد از معنی دار بودن اختالف بین  کنند و البته این زمانی ممکن

نمونه ها و بدلیل همان اختالف از این روش جهت بررسی این موضوع که کدام عامل در معنی دار شدن اختالف نقش موثرتري 
  .داشته مورد استفاده قرار می گیرد

در حقیقت این روشها بسته به شرایط نمونه داراي دقتهاي متفاوت (ري به علت متعدد بودن، نادقیق بودن براي آزمون هاي ناپارامت
این متد، در اکثر نرم ) براي محاسبه عمدتا از مدلهاي بازگشتی استفاده می شود(و گاها طوالنی بودن محاسبات،  )می باشند

و  Excel،Matlab(سبتا ساده بوده می توان آن را در محیطهاي محاسباتی افزارهاي آماري پیش بینی نشده است اما الگوریتم آن ن
  .به اجرا در آورد...) 

    نتایج تحقیق
هاي تحقیق به نظرات متخصصین و صاحب نظران شامل حسابرسان، حسابداران و همچنانکه اشاره شده براي پاسخگویی به سئوال

  : گذاران در بازار سرمایه مراجعه شده بر این اساس نتایج زیر حاصل شدیهمدیران مالی ، اساتید دانشگاه و سهامداران و سرما

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر هاي مالی اساسی شرکتافشا در صورتها و مقررات موجود براي دستورالعمل
 سرمایه گذاران این بازار کافی تلقی می شود 

 .ستاشرکتها مناسب  یاساس یمال يگذاران به صورتها هیسرما یو دسترس يساز و کار گزارشگر

 یمال يمندرج در صورتها يهاحساب برخی ازافشا در مورد  )افشاها و مقررات موجود براي علیرغم کفایت دستورالعمل(در مجموع 
 .شود یمن یتلق یبازار کاف نیگذاران ا هیشده در بورس از نظر سرما رفتهیپذ يها شرکت یاساس

 .ضرورت دارد بیشتريموارد  يافشا یاساس یمال يمندرج در صورت ها ياز حساب ها برخیمورد  در

 .ضرورت دارد یاساس یمال يدر صورت ها ي ذیربطموارد يدر شرکت افشا یبحران مال طیشرا ایو  یتورم طیدر شرا

  نتایج تفصیلی 
و ضرورت افشاي موارد بیشتر در خصوص افشا ارتباط با کفایت  عالوه بر موارد فوق با توجه به اینکه در پرسشنامه توزیع شده در

  :هریک از حسابها و عناصر صورتهاي مالی سئواالتی از پرسش شوندگان به عمل آمده بود بر این اساس نتایج زیرحاصل شد
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اطالعات از طریق صورتهاي بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري و دستورالعملها و قوانین موجود در ایران میزان افشاي 
 .باشد میکافی مالی 

ي شده حسابدار رفتهیپذ يمنطبق با استانداردها) افتد یآنچه در عمل اتفاق م( شرکتها را یمال ياطالعات در صورتها يافشا تیفکی
  .نیست

 یمال يصورتها هیامکان ارا ياردفتر د اتیو عمل يدر حرفه حسابدار يو سخت افزار ينرم افزار يشرفتهایدر حال حاضر با توجه به پ
 . است را مقدور یسال مال انیماه بعد از پا 3را حداکثر  یرانیا يشده توسط شرکتها یحسابرس

حد عضو بورس اوراق بهادار تا  يشرکتها یاساس یمال يگذاران به صورتها هیسرما یو دسترس يساز و کار گزارشگردر حال حاضر 
 . استمناسب  زیادي

 يرا برا )و سال قبل  يسال جار(دو ساله  ياسهیمقا یمال يصورتها هیو ارا هیته در حسابداري سهیمقا تیقابلجود اصل با توجه به و
 .است یکافاین اصل تحقق 

مربوط به وجه نقد در  ياطالعات حساب ها يافشا زانیم وستیپ يادداشتهایصورت گردش وجوه نقد در کنار افشا در  هیارا علیرغم
مربوط به وجه نقد  يحساب هااطالعات بیشتر در خصوص  يافشادر این ارتباط ارایه و  .نیست یکاف یرانیا يشرکتها یمال يصورتها

 .ت زیادي داردضرورشود، بر اساس شناختی که از نیاز اطالعاتی کاربران حاصل می

اطالعات  يافشادر این ارتباط ارایه و  .یستن یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت یافتنیها و اسناد دراطالعات حساب يافشا
و  جادیمدت زمان ا يبر مبنا يطبقه بند ایوصول بودن و  انیدر جر ایراکد و  رینظ یافتنیها و اسناد درحساببیشتر در خصوص 

 .ردت زیادي داضرورشود، بر اساس شناخت از نیاز اطالعاتی کاربران مشخص می و سایر اطالعاتی که آن دیسررس خیتار

 يافشادر این ارتباط ارایه و . نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهاکاال در صورت يمربوط به موجود يهااطالعات حساب يافشا
 يموجود برا هیپوشش مواد اول زانیاقالم راکد، م تیاقالم مهم، وضع تیمقدار و کم ریکاال نظ يموجوداطالعات بیشتر در خصوص 

 .ت زیادي داردضرور شود،بر اساس شناخت از نیاز اطالعاتی کاربران مشخص می اطالعاتی کهو سایر  دیتول کلیس کی

 يافشاارایه و  در این ارتباط. نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت هاپرداخت شیمربوط پ يهااطالعات حساب يافشا
 .ت زیادي داردضرورآید عاتی کاربران به دست میاطالعات بیشتر در پیش پرداختها بر اساس شناختی که از نیاز اطال

ارایه و  در این ارتباط. نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهاثابت در صورت يها ییدارابه مربوط  يهااطالعات حساب يافشا
مورد استفاده در  یی هايدارا تیاقالم مهم، وضع تیمقدار و کم ریثابت نظ يها ییدارااطالعات بیشتر در خصوص حساب  يافشا
و سایر اطالعاتی که بر اساس شناخت از نیاز استفاده نشده  يهانیو زم یواحد شامل اراض ازیمازاد بر ن ایواحد و  ياقتصاد تیفعال

 .ت زیادي داردضرور شود،اطالعاتی کاربران مشخص می

ارایه و  در این ارتباط. نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت نامشهود يهاییدارابه مربوط  يهااطالعات حساب يافشا
 آید،که بر اساس شناخت از نیاز اطالعاتی کاربران به دست می نامشهود يها ییدارااطالعات بیشتر در خصوص حساب  يافشا

 ت زیادي داردضرور
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 يافشادر این ارتباط ارایه و . نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهاها در صورت ییدارا ریسا به مربوط يهااطالعات حساب يافشا
 یحقوق تیوضع ایخارج شده و  دیتول انیاسقاط از جر يها ییارزش فروش دارا ریها نظ ییدارا ریسااطالعات بیشتر در خصوص 

 .ت زیادي داردضرور شودو سایر اطالعاتی که بر اساس شناخت از نیاز اطالعاتی کاربران مشخص میشده  فیتوق يهاییدارا

در . نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت یپرداختن التیحساب ها و اسناد و تسهبه مربوط  يهااطالعات حساب ياافش
معوق شده تعداد اقساط معوقه  يپرداختها رینظ یحساب ها و اسناد پرداختناطالعات بیشتر در خصوص  يافشااین ارتباط ارایه و 

و سایر اطالعاتی که بر اساس شناخت از نیاز  یبانک يها یمجدد و استمهال بده طیه جهت تقساقدامات انجام شد ،یبانک التیتسه
 .ت زیادي داردضرور شود،اطالعاتی کاربران مشخص می

اطالعات  يافشادر این ارتباط ارایه و . نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت اطالعات بخش حقوق صاحبان سهام يافشا
و سایر اطالعاتی که معامله با شرکت  يدارا ایمشابه و  يسهام آنها در شرکتها تیسهامداران شرکت از جمله وضعصوص بیشتر در خ

 .ت زیادي داردضرور شود،بر اساس شناخت از نیاز اطالعاتی کاربران مشخص می

اط با نوع نیاز اطالعاتی کاربران، در ارتب. نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت انیاطالعات صورت سود و ز يافشا
 . پاسخگویان اظهار نظ معنی داري نکردند

 يافشادر این ارتباط ارایه و  .نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهاشرکت در صورت تیفعال خچهیاطالعات در خصوص تار يافشا
 شود،نیاز اطالعاتی کاربران مشخص می که بر اساس شناخت از شرکت تیفعال خچهیدر خصوص تار شتریتر و ب قیدقاطالعات 

 .ت زیادي داردضرور

 يافشادر این ارتباط ارایه و  .نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهاشرکت در صورت رهیمد اتیه تیاطالعات وضع يافشا
عاتی که بر اساس و سایر اطال یتیریو مد ییو اجرا یلیسوابق تحص ریشرکت نظ رهیمد اتیه تیوضع شتریتر و ب قیدقاطالعات 

 .ت زیادي داردضرور شودشناخت از نیاز اطالعاتی کاربران مشخص می

 يافشاارایه و  در این ارتباط. نیست یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهادر صورت یاحتمال يها یاطالعات در خصوص بده يافشا
 .ت زیادي داردضرور آید،عاتی کاربران به دست میی که بر اساس شناخت از نیاز اطالاحتمال يها یبده اطالعات بیشتر در خصوص

  .تلقی می شود یکاف یرانیا يهاشرکت یمال يهااطالعات در خصوص معامالت با اشخاص وابسته در صورت يافشا

 يردفتر دا اتیو عمل يدر حرفه حسابدار يو سخت افزار ينرم افزار يشرفتهایبا توجه به پپاسخ پرسش شوندگان به این سئوال که 
 یبه موقع بودن تلق یژگیرا منطبق با و یسال مال انیروز بعد از پا 10ماه و  4شده  یحسابرس یمال يصورتها هیاطالعات و ارا يافشا

  .منجر به نتیجه معنی داري نشد ؟ دیکن یم

  نکات با اهمیت و محدودیتهاي تعمیم نتایج تحقیق
احبه و توزیع پرسشنامه انجام شده است، محدودیتهاي خاص خود نظیر عدم از آنجائیکه این پژوهش ناگزیر با استفاده از روش مص

یکسانی درك و مفاهیم از سوي تنظیم کنندگان و پاسخ دهندگان و نیز شرایط روحی و روانی پاسخ دهندگان هنگام پاسخ دهی و 
  .موارد دیگر وجود دارد
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نتیجه محدودیت انتخاب پرسش شونده، نمونه آماري تحقیق به  به دلیل عدم تمایل افراد به پاسخگویی به پرسشنامه تحقیق و در
و تحلیلگران  حسابداران و مدیران مالی، حسابرسان، اساتید دانشگاه، سرمایه گذاران(طور همگن و متناسب از افراد جامعه آماري 

 .نیست) مالی

شرایط جمع آوري نظرات . بوده اند ان مالیپاسخ دهندگان پرسشنامه هاي تحقیق عمدتاً اساتید دانشگاه و حسابداران و مدیر
هاي سرمایه گذاري حاضر در بورس اوراق بهادار که بخش اعظم سهام سهامداران و سرمایه گذاران در بورس و مدیران عامل شرکت

 . بورس متعلق به آنان است فراهم نگردید فراهم نگردید

هاي مالی ز نظر پاسخ دهندگان ضرورت دارد تا به شکل بهتري در صورتتعیین اهمیت و ارزش اطالعاتی آن بخش از موارد افشا که ا
بر این اساس برخی از مواردي که به نظر پاسخ دهندگان الزم از در صورتهاي مالی افشا . افشا گردد در ابتدا هدف این تحقیق نبود

 .ر باشندشود ممکن است از درجه اهمیت باال و برخی دیگر از درجه اهمیت پایین تري برخوردا

   پیشنهاد هاي تحقیق
هاي سرمایه گذاري حاضر دربورس اوراق بهادار انجام شده و با پیشنهاد می گردد تحقیقی دیگر با جمع آوري نظر مدیران شرکت - 1

  .نتایج این تحقیق مقایسه شود

ر شناسایی و بر اساس درجه پیشنهاد می شود در تحقیقی به طور مشخص در ارتباط با یک حساب، ضرورت افشاي موارد بیشت - 2
  .اهمیت آنها رتبه بندي شود
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  .1389، سال 10، فصلنامه بورس اوراق بهادار سال سوم، شماره بهادار تهران
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  تهران بورس و اوراق بهادار بر سطح افشاي اختیاري در بورس سازمانقوانین و مقررات  تأثیر

  3جواد ادیبیان، 2مهدي ادیبیان، 1احمد ناصري
  چکیده

رود  احتمال می ها آنپردازیم که بر اساس مفاد مندرج در  بورس می سازمانته از قوانین و مقررات در این پژوهش به بررسی آن دس
ها،  براي این منظور ابتدا اهم قوانین، دستورالعمل. قرار دهند تأثیر ي پذیرفته شده در بورس را تحتها شرکتسطح افشاي اختیاري 

گاه بر اساس مفاد مندرج در  آن. مورد مطالعه قرار گرفت 1389تا  1380زمانی ي  هاي تصویب شده در دوره ها و بخشنامه نامه آیین
 ها آنگذاري تأثیر میزانانین و مقررات نامبرده انتخاب و ، تعدادي از قوها آنمتن قوانین و مقررات و میزان الزامات افشاي مقرر در 

اثر دهد که  هاي آماري نشان می ها و تحلیل تیجه آزمونن. شد آزموني پذیرفته شده در بورس ها شرکتروي سطح افشاي اختیاري 
دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات مصوب ، 1384یعنی قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ،آزمونمورد از قوانین و مقررات  یک هیچ

، 1389رفته شده مصوب ي پذیها شرکتو دستورالعمل راهبري شرکتی براي  1386، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب 1386
  .نیستبه لحاظ آماري معنادار در بورس اوراق بهادار تهران، ي پذیرفته شده ها شرکتروي سطح افشاي اختیاري 

   .، بورس اوراق بهادار تهرانمقررات بورسو افشاي اختیاري، قوانین  :کلیدي واژگان

  مقدمه - 1
، بورس اوراق بهادار بازاري است متشکل  01/09/84وري اسالمی ایران مصوب یک قانون بازار اوراق بهادار جمه ي بر اساس مفاد ماده

اي خود و  حرفه يها فعالیت و خود انتظام که براي حسن انجام وظایفی که به موجب قانون بر عهده دارد و همچنین براي تنظیم
، با رعایت قانون وضع و داند یضباطی را که الزم ماي و ان انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه

پذیرفته شده نزد سازمان اعم از  يها بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران براي تمامی شرکت .اجرا نماید
ستورالعمل اجرایی، دولتی مشمول واگذاري مقرراتی را تحت عناوینی همچون قانون، د يها و شرکت یستأس یدجد يها شرکت

 03/05/86برخی از این مقررات ازجمله دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات مصوب .وضع و اجرا نموده است... نامه، بخشنامه و  آئین
نظام راهبري  بهبود و برخی به طور غیرمستقیم و از طریق کنند یپذیرفته شده را مستقیماً ملزم به افشاي اطالعات م يها ، شرکت

  .شوند یها م پذیرفته شده، موجب ارتقاي کیفیت افشاي آن يها تی شرکتشرک

بعدي پیرامون اهم قوانین و مقرراتی که توسط مجلس شوراي اسالمی و سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده و  يها در بخش
سپس . دهیم یختصراً توضیح م، مدهد یقرار م تأثیر ها را به طور مستقیم و غیر مستقیم محتمالً تحت سطح افشاي شرکت

ها  هاي آماري به بررسی فرضیه هایی را در مورد هر یک از قوانین و مقررات نامبرده مطرح کرده و در نهایت از طریق آزمون فرضیه
  .پردازیم می

                                                                                                                                                                                     
  .عضو ھیئت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ١
 mehdi_adibian@yahoo.com. کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ٢
 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ٣
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  مجلس شوراي اسالمی 01/09/84قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب -2
مجلس شوراي اسالمی تصویب و در  01/09/84علنی روز سه شنبه مورخ  ي تبصره در جلسه 29ماده و  60این قانون مشتمل بر 

  .ارائه شده است 1-2اهم مفاد این قانون در جدول .شوراي نگهبان رسیدتأیید  به 02/09/84تاریخ 

 توضـیحــــــــــــــــات نمفاد استخراج شده از متن قانو

پذیرش اوراق بهـادار در بـورس طبـق دسـتورالعملی     : 30ي  ماده 
 . رسد خواهد بود که به پیشنهاد بورس به تصویب سازمان می

ورس ملـزم بـه      بر این اساس شرکت  هاي پذیرفته شـده در ـب
رعایــت دســتورالعمل پــذیرش اوراق بهــادار در بــورس اوراق  

 .هستند 01/10/86بهادار تهران مصوب 

هـاي مـالی را    ناشر اوراق بهادار را موظف است صورت: 42ي  ماده 
طبق مقررات قانونی، استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالی، 

هاي اجرایی ابالغ شده از سوي سازمان  ها و دستورالعمل آئین نامه
 .بورس تهیه کند

 تعیین چارچوب گزارشگري

هـادار مکلـف اسـت گزارشـاتی از جملـه      ناشر اوراق ب: 45ي  ماده 
هاي مالی میان  ي حسابرسی شده، صورت هاي مالی ساالنه صورت

دوره اي و گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرسـی  
را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهـد  ... و

 . شد، تهیه و به سازمان ارائه نماید

اق بهادار ملزم به رعایـت دسـتورالعمل   بر این اساس ناشر اور 
 .شده است 03/05/86اجرایی افشا مصوب 

  

 يها در این قانون به موارد کلی اشاره شده و موارد جزئی از جمله جزئیات پذیرش و افشاي شرکت شود یهمان گونه که مالحظه م
 .وسط سازمان بورس شده استاجرایی بعدي ت يها ها و دستورالعمل پذیرفته شده موکول به تصویب آئین نامه

ي سازمان بورس و اوراق  ثبت شده نزد سازمان مصوب هیئت مدیره يها دستورالعمل اجرائی افشاي اطالعات شرکت - 3
   3/5/86بهادار 

مجلس  1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب آذرماه  45 ي و ماده 7 ي ماده 18و  11در اجراي بندهاي 
به تصویب هیئت مدیره ي سازمان بورس اوراق  3/5/86تبصره در تاریخ  9ماده و  21اي اسالمی، این دستورالعمل در سه فصل ،شور

 .ارائه شده است 2- 2اهم مفاد این دستورالعمل در جدول  .بهادار رسید

 توضـیحــــــــــــــــات مفاد استخراج شده از متن قانون

 1384مفادي از قانون بازار اوراق بهادار مصوب  -1جدول 

  1386دستورالعمل اجرائی افشاي اطالعات مصوب  -2جدول 
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ها اشاره شده،  هاي افشا که در این دستورالعمل به آن ها و روش موارد ، ضرورت: 4ي  ماده 
باشد و تعیین و تشخیص سایر اطالعاتی کـه   حداقل الزامات در زمینه افشاي اطالعات می

 .ي ناشر است مهم است و باید افشاي فوري شود بر عهده

ع کـه ایـن   تأکید بر این موضـو 
دســتورالعمل حــداقل الزامــات 

 .کند میافشا را تعیین 

اطالعات افشا شده از سوي ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانب داري :  5ي  ماده
 تـأثیر  منفی باید به همان سرعت و دقتـی کـه اطالعـات داراي    تأثیر اطالعات داراي. باشد

ن اطالعات مهم باید صریح ، دقیق و تا حد امکان همچنی. شود، افشا شود مثبت منتشر می
 .به صورت کلی ارائه گردد

اشاره به خصوصیات کیفی اطالعـات  
 افشا شده

هاي مالی سـاالنه و   و صورت ها گزارشموارد افشا به ترتیب در قالب سه بخش : فصل سوم
 .شود میان دوره اي، مجامع عمومی و اطالعات مهم مشخص می

رشاتی که شـرکتها  بیان کلی نوع گزا
 .باید افشا کنند

ي شـرکت  ي حسابرسی شـده  هاي مالی ساالنه ناشر بورسی مکلف است صورت: 7ي  ماده 
اصلی و تلفیقی، گزارش هیئـت مـدیره بـه مجـامع و اظهـار نظـر حسـابرس در مـورد آن،         

هـاي مـالی    اي حسابرسی نشده، اطالعات و صورت هاي مالی میان دورهاطالعات و صورت
ي حسابرسی نشـده، برنامـه هـاي     هاي مالی ساالنه ن دوره اي حسابرسی شده، صورتمیا

هاي اصلی و تلفیقی گروه، پـیش بینـی    ي شرکت بینی عملکرد ساالنه آتی مدیریت و پیش
هـاي   گـذاري  ي شرکت اصـلی و تلفیقـی گـروه، اطالعـات پرتفـوي سـرمایه       عملکرد ساالنه

هـاي تحـت    هـاي مـالی شـرکت    عات و صورتهاي سرمایه گذاري و هلدینگ و اطال شرکت
 .کنترل را مطابق استانداردهاي ملی و یا فرم هاي سازمان تهیه و افشا نماید

ــوع گزارشــاتی کــه   بیــان تفصــیلی ن
 .شرکتها باید افشا کنند

ه افشـاي فـوري آن     : 13ي  ماده هـا   در این ماده مصادیق اطالعات مهم که ناشـر موظـف ـب
اي مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد، تصمیمات است، در چهار بخش رویداده

و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر، تغییر در ساختار مالکیت ناشـر  
گـذاران بیـان    و سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمـت اوراق بهـادار ناشـر و تصـمیم سـرمایه     

 .کنیم ها صرف نظر می گردد، که از ذکر جزئیات آن می

 مصادیق اطالعات مهم

  

نوع گزارشات و مصادیق  گزارشات، ي یهپذیرفته شده نزد سازمان کیفیت ته يها با توجه به این که مفاد این دستورالعمل براي شرکت
عد پذیرفته شده در بورس ب يها که سطح افشاي اجباري و اختیاري شرکت رود یلذا انتظار م. افشا را به تفکیک مشخص کرده است

 .از صدور این دستورالعمل بهبود قابل مالحظه اي داشته باشد
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  ي بورس ت مدیرهأهی 1/10/86دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب  -4
ی و ماده مجلس شوراي اسالم 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی مصوب آذرماه  30 ي این دستورالعمل در اجراي ماده

ي سازمان بورس و اوراق بهادار  ت مدیرهأبه تصویب هی 1/10/86در تاریخ  هیئت وزیران، 3/4/86اجرائی آن مصوب  ي آئین نامه 16
  .رسید

در بورس  دوست دارند ها شرکتدر یک بررسی نگرشی براي کشف اینکه چرا ) 2،2006به نقل از باراکو ودیگران  1،2001واگاچا(
یی که در ها شرکتبه منابع مالی است و  تر ارزاني میل به پذیرش در بورس دستیابی  عمدهدلیل «که  کند میبیان ؛ پذیرفته شوند

از طرفی بنا به  .»کنند یماصلی پذیرش جستجو  ي یزهانگی را به عنوان بانک یرغهاي  یمال ینتأمدستیابی به  شوند یمبورس پذیرفته 
افشاي اطالعات به خودي خود یک ابزار «) 2006،ودیگران و  به نقل از باراکو 4،1992و لو 3،1993پیو هلی و پال(استدالل 

 ي نمونهي ها شرکتبنابراین  .»بخشد یمي ممکن ارتقاء  ینههزاستراتژیک است که توانایی شرکت را براي افزایش سرمایه به کمترین 
 ي یزهانگمنابع مالی از به  تر ارزانبراي دستیابی ، اند شدهب ي پذیرفته شده در بورس انتخاها شرکت پژوهش حاضر که تماماً از بین
  .وردار هستندخزیادي براي افشاي اطالعات بر

اي روي سطح افشا داشته  قابل مالحظه تأثیر تواند یمشود، نیز  یمتشریح  3-2ي نامبرده که در جدول  نامه از این گذشته، مفاد آئین
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                                                                                                                                     
1 -wagacha 
2 -Barako and others 
3 -Healy and Palepu 
4 -Lev 
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 1386 مل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوبدستورالع -3جدول 

 توضـیحــــــــــــــــات مفاد استخراج شده از متن قانون

متقاضی پـذیرش در بـورس اوراق بهـادار تهـران بایـد مـدارك و       :  25ي  ماده 
هـاي مـالی سـاالنه     ي پذیرش، امید نامه، صـورت  مستنداتی ازجمله پرسشنامه

ي مالی منتهی به تاریخ پذیرش بـه همـراه گـزارش     حداقل سه دوره مربوط به
ي حسابرسـی   هاي مالی شش ماهـه  حسابرس و بازرسی قانونی، آخرین صورت

هاي مالی سه ماهه، گـزارش پـیش بینـی عملکـرد سـال مـالی        شده و صورت
جاري و آتی حسابرسی شده، گزارش هیأت مدیره به مجامع عمـومی عـادي و   

ي مالی اخیر، صورت جلسات مجـامع عمـومی    اقل براي دو دورهالعاده حد فوق
 ي کسب و کار براي حداقل سه سال آینـده،  حداقل براي دو سال اخیر، برنامه

هاي کنترل داخلـی شـرکت،    ي حسابرسی در خصوص کفایت سیستم یهتأیید
آخرین نمودار سازمانی مصوب به همـراه شـرح مختصـري از سـاختار نیـروي      

هاي سازمان بورس تهیه و از طریق مشـاور پـذیرش    ا در قالب فرمر... انسانی و
 .به بورس تسلیم نمایند

هـاي دولتـی مشـمول     بر اساس این ماده شرکت 
واگذاري از طریق بورس براي پذیرفتـه شـدن در   

هـاي مـالی    بورس باید گزارشاتی فراتر از صـورت 
از آن . اساسی را تهیـه و بـه بـورس ارائـه نماینـد     

شرکتها به هنگام پذیرش در بورس  جایی که این
با طرز تهیـه و فرآینـد سـازي گزارشـات مـذکور      

رود بعـد از پذیرفتـه    لذا انتظار مـی . اند آشنا شده
ي ایـن گزارشـات را    شدن در بـورس رونـد تهیـه   

هـا نسـبت بـه     حفظ نموده و افشاي اختیاري آن
ورس بهبـود چشـم گیـري        قبـل از پـذیرش در ـب

 .داشته باشد

شرکتی که اوراق بهادار آن در بـورس پذیرفتـه شـده اسـت، بایـد       :35ي  ماده
ي سـازمان را رعایـت نمـوده و از     اصول راهبري شرکتی مصوب هیـأت مـدیره  

تطبیق عملیات شرکت بـا اسـتانداردها، اهـداف شـرکت و قـوانین و مقـررات       
 .مربوطه اطمینان حاصل کند

هاي پذیرفته شده در بورس  بر این اساس شرکت 
ه  رعایـت دسـتورالعمل راهبـري شـرکتی      ملزم ـب

هاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق     براي شرکت
 .هستند 1389بهادار تهران مصوب 

ی از    : 36ي ماده ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس موظـف اسـت مقرراـت
جمله الزامات ایـن دسـتورالعمل و ضـوابط افشـاي اطالعـات ناشـران مصـوب        

 .سازمان را رعایت کند

ــا ــاي    اش ــراي افش ــتورالعمل اج ــه دس ره دارد ب
زد سـازمان       اطالعات شـرکت  هـاي ثبـت شـده ـن

 1386مصوب

ایـن   36و  35در صورت عدم ایفـاي وظـایف ناشـر مطـابق مفـاد      : 30ي ماده 
تواند دستور تعلیق پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده  دستورالعمل، سازمان می

 . را به بورس صادر نماید

ی کـه سـازمان بـورس و اوراق    با توجه به الزامـات 
داوم پـذیرش اوراق بهـادار وضـع       بهادار جهـت ـت

رود کــه سـطح افشــاي   کـرده اسـت، انتظــار مـی   
هـاي پذیرفتـه شـده     اجباري و اختیـاري شـرکت  

هاي قبل از پذیرش در  تفاوت چشم گیري با سال
 .بورس داشته باشد

ه   در صورت عدم ایفاي تعهدات ناشـر در مـورد افشـاي ک   : 41ي  ماده امـل و ـب
ماه پـس از تـاریخ تعلیـق     6این دستورالعمل،  36ي  موقع اطالعات طبق ماده

اعالم شده از سوي سازمان یا هیأت پذیرش، پـذیرش اوراق بهـادار در بـورس    
 .گردد لغو می

 توضـیحــــــــــــــــات مفاد استخراج شده از متن قانون
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هـاي دولتـی،    ا از جمله شرکته در این ماده براي برخی از شرکت: 59ي  ماده 
شـده کـه رعایـت ایـن     تأکیـد   شرایط اختصاصی پذیرش تعریف شده اسـت و 

شرایط اختصاصی عالوه بر مفاد دستورالعمل مزبور، بـراي هـر شـرکت خـاص     
 .ضروري است

هاي دولتـی مشـمول    بر این اساس تمامی شرکت
واگذاري از طریق بورس ملـزم بـه رعایـت کامـل     

ورس  مفاد دستورالعمل پذ یرش اوراق بهادار در ـب
و همچنـین   1/10/86اوراق بهادار تهران مصـوب  

 .شرایط اختصاصی مربوطه هستند

  

 يها از بین شرکت اًا را که تمامم  پژوهش ي نمونه يها که مفاد این دستورالعمل سطح افشاي اختیاري شرکت رود یبنابراین انتظار م
  .قرار دهد أثیرت اند تحت پذیرفته شده در بورس انتخاب شده

ي  ت مدیرهأپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هی يها دستورالعمل راهبري شرکتی براي شرکت - 5
   25/3/89سازمان 

حساس (شوند  یها با آن هدایت و کنترل م حاکمیت شرکتی را نظامی نامید که شرکت توان یبر اساس یک تعریف عمومی م
که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این اهداف و  آورد یتی ساختاري را فراهم مراهبري شرک ).1385،یگانه

هاي  انگیزه ت مدیره و مدیریت،أراهبري شرکتی مطلوب باید براي هی. گردد ینظارت بر عملکرد مدیران معلوم م ي همچنین نحوه
و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل  نمایند م داران آن است دنبالمناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سها

اي که نقش  ي شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده مدیره تأمیان جایگاه هی ینپس در ا). 1،1386ي سازمان بورس  آئین نامه( کند
یابد  یبر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت م داران  مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرائی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهام

بازي کند اطمینان از  تواند یوظایفی که نظام راهبري شرکتی م ینتر یکی از مهم ).1385،حساس یگانهبه نقل از 1382،مکرمی(
ي نظام دارا يها که شرکت کند میاستدالل  )3،2010و دیگران  به نقل از ال اکرا 2،2005چینگ(. فرآیند گزارشگري مالی است

 داراي نظام راهبري بهتر يها استدالل او این است که شرکت. راهبري بهتر، استانداردهاي افشاي باالتر و شفافیت بیشتري دارند
  . دهند یرا از طریق افشاي بهتر اطالعات عالمت م خود یک تصویر خوب از خود، نظام راهبري بهتر ي جهت ارائه

دستورالعمل اجرائی افشاي اطالعات و دستورالعمل پذیرش اوراق  قانون بازار اوراق بهادار،(گفته  پیش يها قوانین و دستورالعمل
پذیرفته شده در بورس را ملزم به  يها اغلب روي موضوع شفافیت اطالعات در بازار سرمایه متمرکز بوده و شرکت) بهادار در بورس

ها را به طور  این حیث سطح افشاي شرکت و از کنند یالی اساسی مم يها گزارشاتی به موقع و قابل اتکا فراتر از صورت ي ارائه
ت مدیره، سهام داران و سایر أها پیرامون روابط میان مدیریت، هی اما در این قوانین و دستورالعمل. دهند یقرار م تأثیر مستقیم تحت

دستورالعمل پذیرش  35 ي فقط در ماده. ست، به تفصیل سخنی به میان نیامده ادهد یکه اصول راهبري شرکتی را شکل م نفعان يذ
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید اصول راهبري شرکتی  يها اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران اشاره شده که شرکت

دار، دستورالعمل مزبور از دستورالعمل پذیرش اوراق بها ي در راستاي اجراي ماده. ي سازمان را رعایت نمایند ت مدیرهأمصوب هی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و در تاریخ  يها راهبري شرکتی براي شرکت

                                                                                                                                                                                     
  ١١/٨/٨۶ ی سازمان ھیأت مدیره بری شرکتی مصوبنظام راھ ی آئین نامه -  ١

2 -Chiang 
3 - Al-Akra and others 
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اهم مفاد این دستورالعمل در جدول  .ي سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ت مدیرهأتبصره به تصویب هی 4ماده و  36در  25/3/89
 .شده است ارائه 4- 2

 توضـیحــــــــــات مفاد استخراج شده از متن قانون

گونـه قـرارداد    شـود کـه هـیچ    مدیر غیر موظف به عضوي از هیـأت مـدیره گفتـه مـی    : 1ي ماده
لی که مدیر مسـتقل شـخص حقیقـی    در حا. استخدامی و یا مشاوره اي با شرکت نداشته باشد

هـا نباشـد،    ي آن عضو هیأت مدیره است که منتخب سهام دار یا سـهام داران عمـده و نماینـده   
یش از    درصـد   50منتخب گروهی از سهام داران که در مجمع عمومی صاحبان سهام اتحـاد ـب

ا شـرکت اصـ        ي آن دهند یـا نماینـده   حاضرین را تشکیل می لی و هـا نباشـد، طـرف قـرارداد ـب
هـاي   ي آن نباشد، معامالت تجاري غیرمسـتقیم بـا شـرکت اصـلی و شـرکت      هاي تابعه شرکت

هـاي   ي شـرکت اصـلی و شـرکت    ي آن نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مـدیره  تابعه
ي آن  هاي تابعـه  ي آن نبوده باشد و هیچ گونه مسئولیت اجرائی در شرکت اصلی و شرکت تابعه

 .نداشته باشد

ئه تعاریفی دقیق از مدیر غیـر  ارا
 موظف و مدیر مستقل

هـاي سـودمند و    تعداد اعضاي هیأت مدیره باید به میزانی باشد که امکان انجام بحـث : 2ي ماده
اکثریت اعضاي هیـأت مـدیره بایـد    . منطقی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد گیري تصمیم

درصد تعداد کل اعضاي  40نباید کمتر از  غیر موظف بوده و تعداد اعضاي مستقل هیأت مدیره
هیأت مدیره باشد و همچنین در ترکیب هیأت مدیره بایـد حـداقل یـک عضـو مـالی مسـتقل       

 .حضور داشته باشد

تعیین الزاماتی پیرامون تعداد و  
 هاي اعضاي هیأت مدیره  ویژگی

ت أموظـف هیـ   اعضاي موظف هیئت مدیره نباید در شرکتی دیگر مدیرعامل یـا عضـو  : 4ي ماده
 .مدیره باشند

وظـایف،  . رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شـرکت نبایـد یـک شـخص واحـد باشـد      : 3ي ماده
هاي رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باید به طور صریح و روشن مشخص  اختیارات و مسئولیت

 .شود و هیچ گونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشد

تأکید بر این موضوع که جایگـاه  
ــدیر  ریاســ ــدیره و م ــأت م ت هی

ه وسـیله    ي  ارشد اجرایی بایـد ـب
« اشــخاص مختلفــی اداره شــود

 »ساختار هدایتی دوگانه

جلسات هیأت مدیره باید حداقل دو بار در ماه برگـزار شـود و هیـأت مـدیره موظـف      : 9ي ماده
است تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جزئیات حضور و غیاب هـر یـک از اعضـاي هیـأت     

 . ي خود به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا کند در جلسات را در گزارش ساالنهمدیره 

تعیین الزاماتی پیرامون جلسات 
 هیأت مدیره

در این مواد هیأت مدیره ملزم به استقرار فرآیند حسابرسـی داخلـی و کنتـرل    :  16و  14مواد  
ــد    ــتقرار فرآینـ ــه اسـ ــزام ـب اـل

و کنتــرل  حسابرســی داخلــی  

 1389مصوب  هاي پذیرفته شده دستورالعمل راهبري شرکتی براي شرکت -4جدول 
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 داخلی مطلوب . داخلی مطلوب شده است

 توضـیحــــــــــات مفاد استخراج شده از متن قانون

هیأت مدیره باید به منظور انجام امور مهم شرکت از قبیل امور مالی و حسابرسـی،  : 17ي  ماده
ي تخصصی هیـأت   ها، کمیته گذاري انتصابات، حقوق و مزایا و پاداش و معامالت عمده و سرمایه

ه حضور اعضاي غیر موظف و مستقل هیأت مدیره در آن الزامی است، تشکیل مدیره را که را ک
ي انتصـابات الزامـی    ي حسابرسـی و کمیتـه   ي مذکور تشکیل کمیته به موجب مفاد ماده. دهد

 .ها به تشخیص هیأت مدیره خواهد بود بوده و تشکیل سایر کمیته

تعیین الزاماتی پیرامون تشـکیل  
ــأت   کمیتــه هــاي تخصصــی هی

 همدیر

ا از رعایـت کامـل       : 34ي ماده  هیأت مدیره موظف است رویه اي را در شـرکت مسـتقر کنـد ـت
قوانین و مقررات افشاي اطالعات مقرر در قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسـالمی ایـران و      

ها و بخش نامه هاي آن و سایر قوانین و مقـررات موضـوعه اطمینـان     ها، دستورالعمل آئین نامه
 .دحاصل کن

ذکــر الزامــاتی صــریح پیرامــون  
موضــوع افشـــا تحــت عنـــوان   

ه افشـاي جزئیـات مشخصـات     :  36و  35مواد   »پاسخگویی و افشاي اطالعات« بر اساس مفاد این دو ماده هیأت مدیره ملزم ـب
اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل و نیز جزئیـات اقـدامات شـرکت در رابطـه بـا رعایـت اصـول        

 .راهبري شرکتی شده است

  

ي به تأثیر که دستورالعمل مزبور رود یبا توجه به دقت و ظرافتی که در تدوین مفاد این دستورالعمل به کار رفته است، انتظار م
 .پذیرفته شده داشته باشد يها مراتب بیشتر از مقررات قبلی روي سطح افشاي اختیاري و اجباري شرکت

  ي فرضیات توسعه - 6
  ن و مقررات و افشاي اختیارياصالح و بهسازي قوانی -1- 6

در راستاي  ،در حال خصوصی سازي يها دولت کنند، یهاي اوراق بهادار در خصوصی سازي ایفا م با توجه به اهمیت نقشی که بازار
اقدام به  ،از طریق ایجاد یک ساز و کار نظم دهنده همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده، حمایت از سهام داران

شامل روز رسانی  تجدید نظر و بهاین  .کنند یرسانی م روز ههاي نظام راهبري خود را ب ساختار و خود کرده بازار اوراق بهاداربازسازي 
است که حمایت از سهام داران را  هایی نامه ئینایجاد شرایط پذیرفته شدن در بورس و سایر آ ،قانونی هاي یستماعمال تغییراتی در س

. )2010،و دیگران به نقل از ال اکرا  1،2001مگین سون و نیتر(کنند  یاز معامالت با اشخاص وابسته جلوگیري م تقویت کرده و

                                                                                                                                                                                     
1 -Megginson and Netter 
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به نقل از ال اکرا و  1،2006الپورتا(گردد  یبازار سهام بر م ي اول به توسعه ي اساس و ذات قوانین و مقررات اوراق بهادار در درجه
جمهوري ). 2010،دیگران  به نقل از ال اکرا و 2،1992تند کارادهیکاري و ( افشاي شرکت ي عهو در نهایت به توس، )2010،دیگران 

هاي ثبت شده نزد  ، دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت1384اسالمی ایران نیز از طریق تصویب قانون بازار اوراق بهادار 
و دستورالعمل راهبري شرکتی براي  1386وراق بهادار تهران ، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس ا1386سازمان بورس 

روز رسانی قوانین و  یک مجموعه اصالحات تنظیم شده را با هدف به... و 1389بهادار تهران  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت
ت نامبرده، پیرامون شرایط و هرچند قوانین و مقررا. مقررات موجود و ایجاد یک محیط سرمایه گذاري مطلوب ایجاد کرده است

هایی وجود دارد که نشان  ها الزاماتی را مقرر کرده و سطح افشاي اجباري را نشانه رفته است، اما استدالل ي گزارشگري شرکت نحوه
 .دهد قرار می تأثیر دهد وجود الزامات اجباري، سطح افشاي اختیاري را همچون سطح افشاي اجباري تحت می

بنا به استدالل  .کند میالزامات اجباري بر افشاي اختیاري بحث  تأثیر در مورد) 42011عمر و سایمونبه نقل از  1986و3،1985داي(
اگر این دو جانشین یکدیگر باشند، . جانشین یکدیگرند یا مکمل یکدیگر وابسته است به اینکه افشاي اجباري و اختیاري تأثیر ایناو 

ها مکمل یکدیگر باشند، بیشتر شدن الزامات افشا ممکن  اما اگر آن. یاري را کاهش خواهد دادبیشتر شدن الزامات افشا، افشاي اخت
ي مثبت و معنادار  به یک رابطه) 2011عمر و سایمون،به نقل از  5،2003ناصر و نوسیبِه. (است سطح افشاي اختیاري را افزایش دهد

افشاي اختیاري مکمل افشاي «: گوید میکه  داي آقاي از منظر استدالل ها آننتایج  .یابند و اختیاري دست می بین افشاي اجباري
خصوصیات مختلفی از الزامات افشا را که بر نیز ) 2011عمر و سایمون،به نقل از  6،2005این هورن( .شود ، حمایت می»اجباري است

 ،به احتمال کلی که دهد ه و تحلیل او نشان میتجزی. کند می تجزیه و تحلیلگذارند،  می تأثیر میل شرکت براي ایجاد افشاي اختیاري
یابد که یک ارتباط  او همچنین در می. ها وابسته است ها، به محتوي افشاي اجباري آن شرکتفراهم کردن افشاي اختیاري توسط 

محدود کردن  یقاز طر تواند می) اجباري و اختیاري(واحد میان افشاي اختیاري و کیفیت افشاي اجباري وجود ندارد و افشاي کلی
  .افزایش پیدا کند ي الزامات افشاي اجباري، حیطه ي ها در افشاي اجباري و توسعه احتیاط

کنند  اند، این گونه استدالل می در پژوهشی که پیرامون اقدامات افشاي اجباري و اختیاري در اردن انجام داده )2011عمر و سایمون،(
ها در ردیف اول بورس شرایطی را تعیین  رهاي مالی اردن براي پذیرفته شدن شرکتها در بازا تدوین کنندگان آئین نامه«: که
کنند با مهیا ساختن شرایط درخواست  تر که بیشتر به تأمین مالی خارجی نیازمند هستند، سعی می هاي بزرگ کنند و شرکت می

ها در بورس،  لذا اهمیت وضعیت پذیرش شرکت. شده و در نتیجه افزایش دادن سطح افشاي خود در ردیف اول بورس پذیرفته شوند
ي آن است که تدوین کنندگان آئین  هاي اردنی مطرح است، نشان دهنده که به عنوان یک عامل مؤثر بر نوسانات افشا در بین شرکت

  .»کنند ترین نقش را در بهبود سطح افشا ایفا می ها در بازارهاي مالی اردن، مهم نامه

 شوند مییک فاکتور مهم هستند زیرا به افزایش در افشاهایی منتهی  ها نامهآیین «که  کند میم نامه نیز بیان عالوه بر این تئوري نظا
با استفاده از  )8،2009ان و سایرین به نقل از یو 7،2004کارتزمن. ()2011عمر و سایمون،( »شدند نمیکه قبالً در مکانیسم بازار رها 

                                                                                                                                                                                     
1 -La porta 
2 -Adhikari and Tondkar 
3 -Dye 
4 - Omar and simon 
5 -Naser and Nuseibeh 
6 -Einhorn 
7 -Kurtzman 
8 - Yuen and others 
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هاي قانونی،  سیستم تأثیر ها تحت دهد که سطح افشاي اختیاري شرکت افیت شرکت، نشان مییک مقیاس داراي ابهام در تعیین شف
هاي مالی و محیط تجاري قرار  هاي اقتصادي دولت، استانداردهاي حسابداري و قوانین حاکمیتی، ساختار مقرراتی سیستم سیاست

هاي افشا بر اعتبار  نامه  که وجود آیین کنند استدالل می نیز )2011عمر و سایمون،به نقل از  1،2006تی بات و نی پیر. (گیرد می
  .گذارد میاطالعات در بازار سرمایه اثر 

توان انتظار  گفته، می پیش هاي هاي قبلی ارائه شد، و بنا به استدالل تک قوانین و مقررات فوق در بخش با توضیحاتی که در مورد تک
هاي پذیرفته  ي پژوهش ما را که تماماً از بین شرکت هاي نمونه ختیاري شرکتها سطح افشاي ا داشت که این اصالحات و بهسازي

  . دهیم زیر را تشکیل می هاي بنابراین فرضیه. قرار دهد تأثیر اند، تحت شده در بورس انتخاب شده

به طور مثبت ارتباط در  1384با ابالغ قانون بازار اوراق بهادار مصوب   هاي پذیرفته شده سطح افشاي اختیاري شرکت )1فرضیه 
  .است

و دستورالعمل  1386مصوب  با ابالغ دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات  هاي پذیرفته شده سطح افشاي اختیاري شرکت )2فرضیه 
  .به طور مثبت در ارتباط است 1386پذیرش اوراق بهادار مصوب

هاي پذیرفته شده  لعمل راهبري شرکتی براي شرکتبا ابالغ دستورا  هاي پذیرفته شده سطح افشاي اختیاري شرکت )3فرضیه 
 .به طور مثبت در ارتباط است 1389مصوب

  خصوصیات شرکت و افشاي اختیاري -7
، 2،2003براي مثال جو(اند  هاي پیشین ارتباط میان سطح افشا و خصوصیات خاص شرکت را ارزیابی کرده تعدادي از پژوهش

و ) 6،2010به نقل از الشماري و السلطان 5،2006، حنیفا و حدیب4،2003سون ، کیِل و نیچول3،1991هرمالین و ویس بچ
، احمد و 11،1979فیرس ،10،1989،1992،1993، کوك9،1993، لنگ و الندهولم8،1994، واالس و ناصر و مورا7،1988واالس(

- اُوسو(و  )15،2009ان و دیگربه نقل از اخترالدین  14،1995واالس و ناصر ،13،1994، حسین و تن و آدمس12،1994نیچولز
بنابراین خصوصیات خاص هر شرکت نیز از جمله عوامل موثر بر سطح افشاي ). 2009،و دیگران به نقل از اخترالدین  16،1998انسا

  .اختیاري آن شرکت به شمار میرود

                                                                                                                                                                                     
1 -Htaybat and Napier 
2 -Joh 
3 -Hermalin and Weisbach 
4 -Kiel and Nicholson 
5 -Haniffa and Hudaib 
6- Al_Shammari and Al_Sultan 
7 -Wallace 
8 -Wallace and Naser and Mora 
9 -Lang and Lundholm 
10 -Cooke 
11 -Firth 
12 -Ahmed and Nicholls 
13 -Hossain and Tan and Adams 
14 -Wallace and Naser 
15 - Akhtaruddin and others 
16 -Owusu-Ansah 
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تغیرهایی که متفاوت از بحث ي شرکت، سودآوري و نقدینگی را به عنوان م این پژوهش چهار متغیر کنترلی نوع صنعت، اندازه ما در
  قوانین 

ها را ارزیابی  آن تأثیر قرار دهند، وارد مدل کرده و تأثیر و مقررات بورس هستند و ممکن است سطح افشاي اختیاري را تحت
زیابی متغیر کنترلی نوع صنعت با دو متغیر صفر و یک معرف خدماتی بودن نوع صنعت و زیربنایی بودن نوع صنعت مورد ار. کنیم می

ي شرکت، سودآوري و نقدینگی به ترتیب از مبلغ فروش ساالنه، بازده سرمایه و  گیري متغیرهاي کنترلی اندازه براي اندازه. قرار گرفت
  .نسبت جاري استفاده شد

  روش تحقیق - 3
 ها ي انتخاب شده و جمع آوري داده نمونه -1- 3

گزارش  96و از . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد شرکت از میان شرکتهاي 30براي انجام این تحقیق تعداد 
ي افشاي اختیاري شرکت در هر سال و همچنین  ي نمره هاي مذکور، جهت محاسبه ي شرکت هیأت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان  ي هاي مالی ساالنه و گزارشات ساالنه صورت. استنتاج سایر متغیرهاي تحقیق استفاده گردید
براي . جمع آوري گردید www.rdis.irهاي نمونه از سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس  سهام شرکت

  .استفاده شد www.codal.irحسب نوع صنعت نیز از اطالعات سایت کدال  هاي نمونه بر دسته بندي شرکت

  )سطح افشاي اختیاري(ي متغیر وابستهي اندازه گیر نحوه -3-2
 یوزن ریغ یده ازیامت کردیرو کیاز  جهت اندازه گیري این متغیر. است) VDI(ي اریاخت يافشا شاخص متغیر وابسته در این پژوهش

  :شداستفاده  لیبه شرح ذ

  : )n محاسبه(ي چک لیست افشاي اختیاري  تهیه :اول مرحله

در مصر، ناصر و  1،2009حسن و سایرین( هاي خارجی  هاي استفاده شده در پژوهش چک لیستدر این مرحله ابتدا به کمک 
هاي  و پژوهش) در ایاالت متحده 3،2008و دیگران در کانادا، کالرکسون  2،2001در عربستان سعودي، بوهر و فریدمن 2003نُسیبِه،
ها چک لیست نسبتاً جامعی  ي شرکت ي از گزارشات هیأت مدیرهبا بررسی موردي تعداد ، و نیز)1388،و دیگران کاشانی پور (داخلی 

مفاد استانداردهاي حسابداري ایران، دستورالعمل اجرایی  سپس چک لیست بدست آمده بر اساس. از اقالم افشا استنتاج گردید
تعدیل شد و در ) نههاي مالی نمو صورت( 166و نشریه  03/05/86هاي پذیرفته شده نزد سازمان مصوب  افشاي اطالعات شرکت

  . افشاي اختیاري بدست آمد آیتم 127نهایت چک لیستی شامل 

∑ محاسبه(هاي افشا شده توسط شرکت در هر سال  محاسبه جمع آیتم :دوم مرحله X(:  

 هاي آیتم تعدادشده و  ینمونه در هر سال بررس هاي شرکت یک از ي هر گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی ساالنهمرحله  این در
  .گردیدشده و توسط آن شرکت در سال مربوطه مشخص  افشا ياریاخت

                                                                                                                                                                                     
1 -Hassan and others  
2 -Buhr and freedman 
3 -Clarkson and others 
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  )푉퐷퐼محاسبه (ي افشاي شرکت در هر سال ي نمره محاسبه :سوم مرحله

عبارت است از  푉퐷퐼 [.است یمقدار کم کیکه .دشو می نییهر شرکت در هر سال تع يافشا ي نمره ریمدل ز قیمرحله از طر این در
 ]).n .(دیکسب نما توانسته می tسال  درکه آن شرکت  یازاتیبه حداکثر امت t در سال jشرکت  ازاتینسبت جمع امت

푉퐷퐼 =
∑   

 푉퐷퐼 تشرک j سال در t افشـا  ممکنـه را   هـاي  آیـتم شـرکت حـداکثر   کـه  حالـت   تـرین  آرمانی در رایز. است 1 و 0 نیب يعدد
푉퐷퐼 :این گونه محاسبه خواهد شدآن ي نمره افشا ،کند می = = 1  

  .بودخواهد  لیآن به شرح ذ ينمره افشا ،کند میافشا ن مدنظر را هاي آیتماز  کی چیشرکت فوق هکه حالت  نیدر بدتر و

푉퐷퐼 =
0

푛 = 1

0ها  حالت ریسا در و < 푉퐷퐼 <   .بود خواهد 1

  . هاي نمونه محاسبه گردید براي شرکت) VDI(ي افشاي اختیاري نمره 96پس از انجام محاسبات فوق در مجموع تعداد 

  ي اندازه گیري متغیرهاي مستقل  نحوه -3-3

 13841قانون بازار اوراق بهادار مصوب  - 3-1- 3

 . است 1و  0اي با مقادیر  متغیر رتبه این متغیر یک

 ت ه سال مورد بررسی شرکچنانچ)j ( باشد، مقدار این متغیر صفر خواهد بود 1384قبل از سال.  
 ت چنانچه سال مورد بررسی شرک)j (و بعد از آن باشد، مقدار این متغیر یک خواهد بود 1384سال.  

 13862و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب 1386دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات مصوب  -3-2- 3

 . است 1و  0اي با مقادیر  متغیر رتبه این متغیر یک

 ت چنانچه سال مورد بررسی شرک)j ( باشد، مقدار این متغیر صفر خواهد بود 1386قبل از سال.  
 ت چنانچه سال مورد بررسی شرک)j (و بعد از آن باشد، مقدار این متغیر یک خواهد بود 1386سال.  

 13893هاي پذیرفته شده مصوب  شرکت دستورالعمل راهبري شرکتی براي - 3-3- 3

 . است 1و  0اي با مقادیر  متغیر رتبه این متغیر یک

 ت چنانچه سال مورد بررسی شرک)j ( باشد، مقدار این متغیر صفر خواهد بود 1389قبل از سال.  
 ت چنانچه سال مورد بررسی شرک)j (و بعد از آن باشد، مقدار این متغیر یک خواهد بود 1389سال.  

                                                                                                                                                                                     
1 -Law84 
2 -Law86 
3 -Law89 
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 شواهد تجربی و نتیجه گیري -4

  آمار توصیفی - 4-1
  .ارائه شده است 6ي پژوهش در جدول و فراوانی متغیرهاي طبقه بندي شده 5هاي کمی پژوهش در جدول آمار توصیفی متغیر

 
  

  
  تحلیل چند متغیره -4-2
  بررسی اعتبار مدل رگرسیونی -4-2-1

در این مدل رگرسیونی  퐹ي  شود مقدار آماره می همان گونه که مالحظه .ارائه شده است 7نتایج رگرسیون چند متغیره در جدول
푆푖푔(سطح معناداري. شده است 2,202برابر  = . معنادار است% 97این آماره که نشان می دهد مدل رگرسیونی در سطح ) 0.035

وابسته توسط متغیرهاي مستقل  از تغییرات متغیر% 9,2ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می دهد که در این مدل رگرسیونی 
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گویاي آن است که میان خطاهاي مدل  2و شاخص وضعیت 1ي دوربین واتسون مقادیر بدست آمده براي آماره. تبیین می شود
 .کند همبستگی وجود ندارد و هم خطی بین متغیرها مشکلی در استفاده از رگرسیون ایجاد نمی

  
  نتایج آزمون فرضیه ها -4-2-2

در این مدل رگرسیونی ضریب متغیر معرف . استفاده شد 7ها در جدول  هاي تحقیق از ضرایب رگرسسیونی متغیر فرضیه براي آزمون
است  0,05این متغیر بیشتر از  tي  اما سطح معناداري آماره. شده است+ 0,014، برابر 13843قانون بازار اوراق بهادار مصوب 

)푆푖푔 = هاي پذیرفته شده در  این نتیجه بیانگر آن است که سطح افشاي اختیاري شرکت. شود یرد م 1ي  بنابراین فرضیه). 0.575
  .به طور مثبت در ارتباط نیست 1384بورس با ابالغ قانون بازار اوراق بهادار مصوب 

برابر  زنی ،13864و دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب 1386مصوب  ضریب متغیر معرف دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات
푆푖푔(است  0,05این متغیر بیشتر از  tي  اما سطح معناداري آماره. شده است+ 0,008 = . شود رد می 2ي  بنابراین فرضیه). 0.826

 هاي پذیرفته شده در بورس با ابالغ دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات این نتیجه بیانگر آن است که سطح افشاي اختیاري شرکت

  .به طور مثبت ارتباط نیست 1386رالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب و دستو 1386مصوب 

هاي پذیرفته شده  گردد متغیر معرف دستورالعمل راهبري شرکتی براي شرکت عالوه بر این همان گونه که مالحظه می
퐵(نیز داراي ضریب مثبت است  13895مصوب = 푆푖푔(، ولی این ضریب مثبت به لحاظ آماري معنادار نیست )0.030+ = 0.682 .(

                                                                                                                                                                                     
1 - Durbin-Watson 
2 - Condition Index 
3 - Law84 
4 - Law86 
5 - Law89 
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هاي پذیرفته شده در بورس با ابالغ  این نتیجه بیانگر آن است که سطح افشاي اختیاري شرکت. شود رد می 3ي  بنابراین فرضیه
  .به طور مثبت ارتباط نیست 1389هاي پذیرفته شده مصوب  دستورالعمل راهبري شرکتی براي شرکت

퐵(داراي اثر مثبت و معنادار  1رسیونی متغیر اندازه شرکتهاي کنترلی وارد شده به مدل رگ در میان متغیر = و  0.000+
푆푖푔 = 퐵(داراي اثر منفی و معنادار  2معرف خدماتی بودن نوع صنعت، متغیر )0.004 = 푆푖푔 و 0.151− = معرف و متغیر ) 0.002

퐵(داراي اثر منفی و معنادار  3زیربنایی بودن نوع صنعت = 푆푖푔 و 0.054− = هاي  سطح افشاي اختیاري شرکت روي) 0.038
هاي پذیرفته شده در  روي سطح افشاي اختیاري شرکت 5و نقدینگی 4سودآوريهاي  اما اثر متغیر. اند پذیرفته شده در بورس بوده

푆푖푔(بورس به لحاظ آماري معنادار نبوده است  > 0.005.(  

 نتیجه گیري - 5

دستورالعمل اجرایی افشاي ، 1384سی شده یعنی قانون بازار اوراق بهادار مصوب در این پژوهش اثر هیچکدام از قوانین و مقررات برر
ي پذیرفته ها شرکتو دستورالعمل راهبري شرکتی براي  1386، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب 1386اطالعات مصوب 

با ). 3و  1،2هاي رد فرضیه(ار نبود ي پذیرفته شده به لحاظ آماري معنادها شرکتروي سطح افشاي اختیاري ، 1389شده مصوب 
ي ها دستورالعمل، کلی گویی شده و ذکر جزئیات موارد افشا موکول به تصویب 1384توجه به اینکه در مفاد قانون بازار اوراق بهادار

ن نظر به همچنی. رسد منطقی به نظر می  شدهي پذیرفته ها شرکتگذاري آن روي سطح افشاي اختیاري  تأثیر بعدي شده است، عدم
ي زمانی پژوهش ما تصویب شده است،  دوره، اواخر 1389ي پذیرفته شده مصوب ها شرکتاینکه دستورالعمل راهبري شرکتی براي 

به  توجه باي زمانی، دور از انتظار نیست و  دورهي بررسی شده در این ها شرکتگذاري آن روي سطح افشاي اختیاري  تأثیر لذا عدم
ابالغ  که در چند سال آینده شاهد اثرات مثبت و معنادار رود یمنادار این متغیر در مدل رگرسیونی، انتظار ضریب مثبت اما غیر مع

گذاري دستورالعمل اجرایی  تأثیر اما عدم. ي پذیرفته شده در بورس باشیمها شرکتاین دستورالعمل روي سطح افشاي اختیاري 
  شده ي پذیرفتهها شرکت، روي سطح افشاي اختیاري 1386ق بهادار مصوب و دستورالعمل پذیرش اورا1386افشاي اطالعات مصوب 

، و در اند شدهتصویب و ابالغ ) ي زمانی پژوهش اخیر دورهتقریباً اواسط ( 1386زیرا این دو دستورالعمل در سال . است سؤالجاي 
به این موضوع توجه داشته و راه  ستیبا یمي ناظر ها بنابراین نهاد. مفاد آنها پیرامون جزئیات موارد افشا الزاماتی مقرر شده است

  .شدن دو دستورالعمل نامبرده بیندیشند تر ییاجراکارهایی را براي 

هاي کوچکتر اقالم اختیاري بیشتري را در گزارشات  ي بزرگتر نسبت به شرکتها شرکتدر این پژوهش همچنین مشخص گردید که 
این موضوع نیز . اند ه شرکتهاي تولیدي از سطح افشاي اختیاري کمتري برخوردارخود افشا میکنند و شرکتهاي خدماتی نسبت ب

سطح افشاي اختیاري شرکتها با زیربنایی بودن آن ها به طور منفی در ارتباط است و بین سطح افشاي اختیاري  مشخص شد که
این نتایج . ینگی کم تفاوت معناداري وجود نداردشرکتهاي شرکتهاي پربازده و کم بازده و شرکتهاي داراي نقدینگی زیاد و داراي نقد

  . تواند در تصمیمات سرمایه گذاري به هنگام ارزیابی سطح افشاي اختیاري شرکتها مفید واقع شود نیز می

  

                                                                                                                                                                                     
1 - Company size 
2 - service industries 
3 - infrastructure industries 
4 - Profitability 
5 - Liquidity 
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  در بورس تهرانمقررات افشا  تیو کفا یاثربخش

  ٣آرمان فتحی، ٢علی حسینی، ١علی رحمانی
 چکیده

هاي  سازمان بین المللی کمیسیون افشاي مقررات با ایران در اطالعات افشاي مقررات تطابق میزان بررسی این تحقیق انجام از هدف
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت گزارشات در افشا مقررات رعایت میزان و نیز ،)آیسکو(بورس و اوراق بهادار 

 افشاي میزان بردن باال در ق بهاداربورس و اورا سازمانتوسط  مجمع به مدیره هیئت جدید نمونه گزارش ابالغ تأثیر همچنین. است
  .شده است بورسی بررسی يها شرکت

 افشا طبق مقررات شناسایی شد و موارد تهران بهادار اوراق و بورس سازمان مقررات طبق بر اجباري افشاي از مورد 117 ابتدا در
 بررسی 1388 و 1387 يها سال در افشا خصوص در ایران بورس يها شرکت عملکرد سپس. شد نیز استخراج و نتایج مقایسه آیسکو

 سال از که سهام صاحبان عمومی مجمع به مدیرههیئت  گزارش جدید از طریق فرم اطالعات بهبود افشاي چگونگی آخر در .شد
  .مورد تحلیل قرار گرفت ،شود میاجرا  1388

 افشاي موارد از درصد 44 در آیسکو مقررات و تهران بهادار اوراق بورس افشاي مقررات بین که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه
 جدید شکل و نموده رعایت عمدتاً را اجباري افشاي مقررات ي پذیرفته شده در بورس نیزها شرکت. وجود دارد مطابقت اجباري
  .است شده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت افشاي سطح افزایش موجب مدیرههیئت  گزارش

  .مدیره هیئت گزارش ایران، در افشا آیسکو، مقررات افشا، :کلیدي واژگان

  مه مقد
یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در اقتصاد کشور فراهم آوردن زیر ساختهاي اساسی در جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی 

در راستاي رفع نیازهاي افشا مل و اثر بخش کشور ایران با توجه به پتانسیلهاي فروان سرمایه گذاري نیاز به یک سیستم کا. است
عالوه بر استفاده کنندگان داخلی براي سرمایه گذاران  راافشا گذاران دارد بطوریکه این سیستم بتواند نیازهاي مهم  اطالعاتی سرمایه

طح داخلی و چه بین المللی هر واحد تجاري نیاز به بستر هاي مناسب رشد چه در س .دو استفاده کنندگان برون مرزي نیز فراهم آور
اصلی ترین الزمه رشد واحد تجاري هماهنگ بودن و تطابق گزارش دهی با شرکتهاي بین المللی است، تا بتواند افشا در مقوله . دارد

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان داخلی و خارجی . اعتماد سرمایه گذار خارجی را نسبت به صحت و سقم گزارشات خود جلب نماید
اطالعاتی که از ویژگی هاي کیفی اطالعات حسابداري برخوردار . بیش از هر چیز نیازمند اطالعات در مورد وضعیت شرکتها هستند

این بحث نیازمند یک سیستم نظارتی دقیق و منظم می باشد، که در ایران سازمان . گرددافشا باشد و بموقع توسط واحد تجاري 
این نهاد در سالهاي اخیر تالشی . را برخوردار استافشا تدوین و تصویب قوانین و دستورالعمل هاي بورس اوراق بهادار مسولیت تهیه،

                                                                                                                                                                                     
 ). س(استادیار حسابداری، دانشگاه الزھرا  -  ١
 ).س(استادیار حسابداری، دانشگاه الزھرا  -  ٢
 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی -  ٣
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مطابق با استانداردهاي حسابداري داخلی داشته و در این بین با نگاهی بین المللی به مقوله افشا فراوانی را در جهت هماهنگ نمودن 
و همچنین تدوین فرم جدید افشا اجبار شرکتهاي پذیرفته شده به رعایت قوانین  اقداماتی نظیر تدوین قانون بازار سرمایه وافشا 

شایان ذکر است که ارائه فرم جدید گزارش هیئت مدیره از طرف شرکتها، همانطور که در . گزارش هیئت مدیره را انجام داده است
خیلی از کم و کاستی هاي فرم قدیم گزارش این مطالعه بررسی می شود، گام مهمی در جهت افشاي کامل تر محسوب می شود و 

در این مطالعه میزان اثر بخش بودن چنین فرمهایی در میزان افشاي بهتر . هیئت مدیره به مجمع عمومی را بر طرف نموده است
  .شرکتی نیز مورد برسی قرار گرفته است

 پژوهش ادبیات و پیشینه

سته د به دو هافعاالن این بازار. رمایه گذاري در جهان محسوب می شوندبازارهاي سهام همیشه یکی از متنوع ترین محیط هاي س
همواره سعی شده است که فرهنگ سهامداري در بین همه اقشار جامعه . می شوندو سهامداران خرد طبقه بندي  عمدهسهامداران 

تضمین آرامش سرمایه گذاري ممکن . رواج یابد و سهامداران خرد بتوانند با آرامش بیشتري در بازار سهام سرمایه گذاري کنند
نیست مگر با وجود شفافیت و ارائه اطالعات به موقع و قابل اتکا که با تدوین و نظارت بر اجراي مقررات از طرف نهاد ناظر تامین می 

سعی کشورها . باشد افشا مید، مقررات کننمی تأکید  یکی از مهمترین مقرراتی که نهاد هاي ناظر در هر حوزه قضایی به آن. شود
مقام ناظر در هر حوزه قضایی . ي قضائی خود به اجرا درآورندها حوزهرا در افشا دارند که براي تضمین شفافیت اطالعات، بهترین نوع 

در جهت کمیسیون هاي بورس و اوراق بهادار امروزه سازمان بین المللی . یا منطقه موظف به حمایت از سهامداران خرد است
عضویت در  .آن در آمده اندقررات در حمایت از سهامدار خرد تشکیل شده است که کشورهاي زیادي نیز به عضو هماهنگ سازي م

این سازمانها براي نهاد نظارتی هر کشوري یک مزیت محسوب می شود و می توان از این طریق از امکانات بین المللی براي تدوین و 
این پژوهش سعی دارد که عالوه بر . استفاده نمودامرزي و جذب سرمایه گذار ، پذیرش فرنظارت بر اجراي هر چه بهتر قوانین

، ) آیسکو( ١شناساندن مهمترین نهاد بین المللی حامی سهامداران خرد یعنی همان کمیسیون بین المللی بورسهاي اوراق بهادار
 . قررات داخلی را با آن سازمان بین المللی نشان دهدبا مقررات آن سازمان داشته باشد و فاصله م ایرانمقایسه اي را نیز بین مقررات 

 يها گزارش درافشا  میزان و نوع براي متفاوتی الزامات) آیسکو(  بهادار اوراق بورسهاي المللی بین کمیسیون عضو کشورهاي بین در
افشا  در تفضیل این کشورها برخی در و نمایند می الزامی را اي گسترده و مفصل ساالنه گزارش کشورها از برخی. دارد وجود ساالنه

 فنی کمیته اي، دوره يها گزارش اهمیت دلیل به و اطالعات افشاي سیستم کارایی افزایش براي. شود می دیده کمتر مراتب به
 خاص رویکرد از نظر صرف بورس در شده پذیرفته يها شرکت اي دوره افشاي براي آن اجراي که پرداخت اصولی توسعه به آیسکو

 که کشورهایی براي تا باشد می معمول اصول زمینه در توافق تسهیل اصول این هدف. باشد می ضروري عضو کشورهاي در تینظار
 پردازند، می بورس در شده پذیرفته يها شرکت براي خود اي دورهافشا  الزامات در نظر تجدید به یا و باشند می پیشرفت حال در

  ).2009 جوالي آیسکو،( آورد فراهم را رهنمودي

 به بتوان کهي نحو به کندی م انیب شرکتي ها گزارش در اطالعات ازی حداقل يارائه انگریبی ضمن طور به را افشا) 2000(  یبلکوئ
 انجمن. نمودي اری نهیزم نیا در را اطالعات کاربران و آورد عمل به شرکتی نسب ارزش و ها سکیر ازی قبول قابلی ابیارز آن لهیوس

  .کندی م فیتعر عام قلمرو به خاص قلمرو از اطالعات انتقال انیجر را افشا )1977( کایمرآ حسابداران

                                                                                                                                                                                     
1 IOSCO 
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ي افشا به مربوطي ها پژوهش. است گرفته قرار محققان توجه موردي الدیم 1960 ي دهه از حداقل ،يحسابدار اطالعاتي افشا
یی ها شاخص محققان آنی ط که استي ا نامه پرسش قاتیتحق اول گروه. کرد میتقس گروه دو به توانی می کل طوره ب را اطالعات

 ،)1961( سرف قاتیتحق. اند کرده اجرا را افشاي بند رتبه به مربوطي آماري ها آزمون وی طراح ،افشا مواردي بند رتبهي برا را
 صورت از کنندگان ستفادها داد نشان آنها جینتا که باشندی م ها پژوهش از گروه نیا از) 1974(ی بازب ،)1971(ي دسا و نگیسدی
ي ریگ اندازهي برا شاخصی نوع از مزبور، قاتیتحق از دوم گروه. هستند قائلی متفاوتي ها ارزش ،افشا مختلف اقالمي برا یمالي ها
   .باشندی م دوم گروه ازیی ها نمونه) 1994( همکاران و واالس و) 1992( کوك قاتیتحق. شده استفاده می کنندافشا  اطالعات زانیم

 انیملک و) 1377( فردي نور يها وهشژپ. است گرفته قراری بررس مورد 1370 ي دهه از حداقل زین رانیا در اطالعاتي افشا
 ای و تیفیک شده انجامي ها پژوهش شتریب .اند داده قراری بررس مورد را اطالعاتي افشا که هستند هیاولي ها پژوهش از) 1377(

ی نیحس و نوروش ،)1387( اریماز ،)1388(ی میرح ،)1380( یاستک ظیرن ییها پژوهش. اند داده قرار مطالعه مورد را افشا سطح
  .باشندی م ها پژوهش نیا جمله از) 1388(

پرداخت و به این نتیجه رسید که  بررسی صورتهاي مالی کشورهاي کره، تایلند، اندونزي، مالزي و فیلیپین، به )2000(1رحمان
  .استانداردهاي حسابداري را رعایت نکرده اند کور،صورتهاي مالی کشورهاي مذ

اطالعات و مقایسه میان سطح افشاي قبل و بعد از ایجاد انجمن حسابداران خبره افشا به ارزیابی کفایت  ،)2003(2نصیبی و ناصر
بوط به افشا اجباري را در صنایع مختلف به جز صنعت برق، موارد مر ها شرکتعربستان پرداخته است و به این نتیجه رسید که همه 

  .به نسبت باالتري گزارش می کنند
ي بزرگ نسبت به ها شرکتپرداخته و نتایج تحقیق وي نشان داد که  ها شرکت، به کیفیت افشاي مالی )1971(3وي و دساي  سینگ
  .ي کوچکتر از افشاي بهتري برخوردارندها شرکت

در  ها شرکتیت و افشا با اندازه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه بین شفاف ، در پژوهشی به بررسی)1388(اله داد 
نتایج این تحقیق نشان می دهد اندازه شرکت چه بر حسب . ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اندها شرکت

ت و افشا در ارتباط بوده و این ارتباط ، با سطح شفافیها شرکتلگاریتم طبیعی دارایی ها و چه بر حسب لگاریتم طبیعی ارزش بازار 
، ارتباط )1377(ملکیان. نیز مستقیم است؛ یعنی هر چه اندازه شرکت بزرگ تر باشد شفافیت شرکت نیز بیشتر خواهد بود و برعکس

  :نتایج تحقیق نشان داد که . بررسی کرد ها شرکتي ساالنه و ویژگی هاي مالی ها گزارشبین جامعیت 

  .است% 95در تهیه و ارائه ترازنامه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار افشا استانداردهاي میزان رعایت ) 1

   .است %90در تهیه و ارائه صورت سود و زیان شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار افشا میزان رعایت استانداردهاي ) 2 

% 75ائه صورت گردش وجوه نفد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهیه و ارافشا میزان رعایت استانداردهاي ) 3 
  . است

                                                                                                                                                                                     
1 Rahman 
2. Naser and Nuseibeh 
3. singhvi and desaia 
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در تهیه افشا ي مالی نتیجه گیري شد که میزان رعایت استانداردهاي ها گزارشنهایتاً با توجه به نتایج حاصل از بررسی هر یک از ) 4
  .است% 90ر تهران ي مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهداها گزارشو ارائه 

 فرضیه ها 

 :  ه استزیر طراحی و مورد آزمون تجربی قرار گرفت به شرحسه فرضیه 

  .دارد) آیسکو( المللی بین افشاي مقررات با داري معنی تفاوت ایران در شده پذیرفته شرکتهاي برايافشا  مقررات -1 فرضیه

  .شود می رعایت تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت در افشا مقررات -  2 فرضیه

 .شود می شرکتها گزارشات در تر موثر و تر کامل افشاي موجب مدیره هیئت گزارشات جدید فرم -3 فرضیه

 روش پژوهش 

بر اساس الزامات آیسکو و  موارد افشادر مرحله اول چک لیست هاي  ها دادهابزار گردآوري . این تحقیق از نوع تحقیق کاربردي است
در ابتدا سطح شفافیت و افشا با استفاده از . که توسط نویسندگان مقاله تهیه شده است اوراق بهادار است و الزامات سازمان بورس زین

از سویی دیگر میزان . سنجیده خواهد شدافشا آن با الزامات داخلی  مدل آیسکو در چک لیستی تهیه می شود و سپس میزان تطبیق
که بر اساس قانون بازار سرمایه و فرم گزارش افشا از سوي شرکتهاي پذیرفته شده با چک لیست اقالم ا افشرعایت الزامات داخلی 

آزمون  .استفاده شد) دو جمله اي(براي آزمون فرضیات از آزمون نسبت . انطباق داده شد ،هیئت مدیره به مجمع تهیه می شود
ناي یک مقدار یا وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی باشد که در آن بر مب یک آزمون ناپارامتري می اي دوجمله

   باشد می

 جامعه آماري و نمونه 

که داراي ویژگیهاي زیر  یی استها شرکتشامل  نمونه .تهران است شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پژوهش این جامعه
  .باشند

  .دباش شده ارائه کامل بطور 1388 و 1387 هاي سال براي ها شرکت مالی گزارش .1

  .باشد درج شده اول بازار اصلی تابلوي در شرکت .2

  . باشد دسترس در شرکت اطالعات.3

  .گردید شرکت تعیین 68 شده انتخاب نمونه يها شرکت تعداد فوق هاي محدودیت اعمال از پس

   ها دادهتجزیه و تحلیل 
) آیسکو( المللی بین افشاي مقررات با داري معنی تفاوت ایران در شده پذیرفته ايشرکته برايافشا در فرض اول براي بررسی اینکه 

طبقه کلیات افشا، خالصه سوابق، اقالم ترازنامه اي، اقالم سود و زیانی و  5ابتدا مقررات افشا در سطح بین الملل و ایران، به  ،دارد
ایران با  کیک، موضوع بندهاي هر طبقه از مقررات افشا درپس از تف. دیروشهاي حسابداري و یادداشتهاي توضیحی تفکیک گرد

در صورتی که بند موجود در ضوابط مقررات افشا در ایران با بندهاي موجود در طبقه  ومقررات افشا در سطح بین المللی مقایسه 
 ،بین دو مقررات تلقی می گردند متناظر آن در مقررات آیسکو یکسان بوده و یا از لحاظ مفهوم مشابه باشند، به عنوان مورد مشترك
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پس از بررسی تک تک اقالم در طبقات متناظر دو مقررات موجود نتایج به صورت . در غیر این صورت غیر مشابه قلمداد می شوند
  :جدول ذیل خالصه گردید

  تعداد موارد غیر مشابه  اد موارد مشابهتعد  شرح

  18  3  کلیات افشا

  12  6  شرکت خالصه سوابق

  3  16  اقالم ترازنامه اي

  10  13  اقالم سود و زیانی

  24  14  روشهاي حسابداري و یادداشتهاي توضیحی

  67  52  جمع

جدول فوق به این معناست که مقررات افشا . شدکه مشاهده می گردد اقالم مشابه کمتر از موارد اقالم غیر مشابه می با آن گونههم
اول آماري فرضیه  بیان. مورد غیر مشابه می باشند 67مورد با مقررات افشاي بین المللی مشابه بوده و در مجموع  52در ایران تنها 

  : به شرح زیر است

210 .استبه آن اقالم غیر مشابه مقررات افشا در ایران با مقررات آیسکو بیشتر از اقالم مشانسبت  : PPH   

 :به صورت خالصه ارائه شده است 2نتایج آزمون دو جمله اي در جدول 

  احتمال فراوانی مشاهده شده  تعداد موارد مشاهده شده  شرح
 P-Valueمقادیر 

  52  44% (P1)موارد مشابه 

  P2 65  56%)(موارد غیر مشابه

199/0  
  %100  117  کلجمع 

  

درصد بوده در نتیجه فرضیه صفر پذیرفته می شود یعنی نسبت موارد  5بیش از  سطح معناداريهمانطور که مشاهده می گردد 
در ایران افشا در نتیجه می توان گفت مقررات . مشابه مقررات افشا در ایران با مقررات آیسکو کمتر از نسبت موارد غیرمشابه آن است

  .دارد) آیسکو(اري با مقررات افشاي بین المللی تفاوت معنی د

 در ایران با آیسکو ي مشابه و غیر مشابهی موارد افشابررس: 2 جدول

 خروجی آزمون نسبت ها: 2جدول
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در مورد اقالم ترازنامه اي و سود و زیانی تفاوت ها درخور . آزمون فرضیه در سطح هر یک از پنج طبقه ارائه شده است 3در جدول 
  .و به لحاظ آماري معنادار نیست باشد میتوجه ن

یف
رد

  

موارد غیر   موارد مشابه  طبقه افشا
  نتیجه  سطح معنی داري  مشابه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  رد  0,149  86  17  14  3  کلیات افشا  1
  رد  0,238  67  12  33  6  خالصه اقالم و گزارش هیات مدیره به مجمع  2
  پذیرش  0,004  16  3  84  16  اقالم ترازنامه اي  3
  یرشپذ  0,008  43  10  57  13  اقالم سود و زیانی  4
  رد  0,144  63  23  37  14  روشهاي حسابداري و یادداشتهاي توضیحی  5

  رد  0,199  56  65  44  52  کل اقالم افشا

  .رعایت می شودچقدر ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتمقررات افشا در  شده است کهدوم بررسی  یهدر فرض

  :رددبه این ترتیب فرضیه به صورت زیر تدوین می گ

 .است ي پذیرفته شده در بورس بیشتر از اقالم رعایت شده این قانونها شرکتاقالم عدم رعایت مقررات افشا در نسبت 

210 : PPH   
ي نمونه از لحاظ میزان رعایت ضوابط مقررات افشا مورد بررسی قرار گرفت و ها شرکتبراي بررسی این فرضیه ابتدا صورت هاي مالی 

نحوه امتیاز بندي به این صورت است، در صورتی که هر یک از بندهاي مقررات افشا توسط شرکت رعایت شده . بندي گردید امتیاز
به این ترتیب شرکتی که در صورت هاي . بود به آن شرکت امتیاز یک و در صورت عدم رعایت آن بند امتیاز صفر تعلق می گیرد

تعلق گرفته و در صورتی که هیچ یک از بندهاي  119رعایت نموده است، حداکثر امتیاز بند مقررات افشا را  119مالی خود تمامی 
  . مقررات افشا رعایت نکرده باشد امتیاز صفر تعلق می گیرد

 :نتایج این فرضیه در جدول ذیل خالصه شده است

 تعداد موارد مشاهده شده شرح  اه شرکتتعداد کل 
احتمال فراوانی مشاهده 

 شده
-Pمقادیر 

Value  
  P1)(  4845  59%اقالم رعایت شده

  P2)(  3366  41%موارد عدم رعایت  69  0,00
  %100  8211  جمع

  

م رعایت موارد یعنی نسبت اقال. درصد بوده لذا فرض صفر رد می گردد 5کمتر از  سطح معناداريهمانطور که مشاهده می گردد 
ي پذیرفته شده تمایل به رعایت ها شرکتنتیجه این فرضیه به این معناست که . قوانین افشا بیش از موارد عدم رعایت آن است

  . رعایت می گردد ها شرکتدرصد آن توسط  59مورد این چک لیست حدود  119قوانین و مقررات افشا داشته و از بین 

  .ارائه شده است 5افشا نیز در جدول  بر حسب طبقاتنتایج این فرضیه 

  خالصه نتایج آزمون فرضیه اول: 3جدول

 ها شرکتنتایج بررسی موارد رعایت مقررات افشا در ایران توسط  :4 جدول
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یف
رد

  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  نتیجه  سطح معنی داري  موارد رعایت نشده  موارد رعایت شده  طبقه افشا  فرضیه
  پذیرش  0,000  40  549  60  831  کلیات افشا  فرعی اول  1
  پذیرش  0,000  17  205  83  1037  خالصه اقالم و گزارش هیات مدیره به مجمع  فرعی دوم  2
  پذیرش  0,000  14  178  86  1133  اقالم ترازنامه اي  فرعی سوم  3
  رد  0,451  49  776  51  809  اقالم سود و زیانی  فرعی چهارم  4
  رد  0,06  59  1378  41  1035  روشهاي حسابداري و یادداشتهاي توضیحی  فرعی پنجم  5

  پذیرش  0,000  41  3366  59  4845  فرضیه اصلی دوم

که آیا فرم جدید گزارشات هیئت مدیره موجب افشاي کامل تر و موثرتر در  پرداختیمدر فرضیه سوم به بررسی این موضوع 
  :فرضیه آماري این ادعا به صورت زیر تدوین می شود. گزاراشات شرکتها می شود

 .رعایت مقررات افشا در گزارشات فرم هاي قدیمی هیئت مدیره نسبت به گزارشات فرم هاي جدید بیشتر است مواردنسبت 

210 : PPH   
  :نتایج آمار توصیفی به شرح جداول ذیل می باشد

مدیره به شرح ذیل می  ي نمونه بر اساس فرم گزارش قدیمی هیئتها شرکتنتایج موارد عدم رعایت و رعایت موارد قوانین افشا در 
 :باشد

 ها شرکتتعداد کل 

 احتمال فراوانی مشاهده شده تعداد موارد مشاهده شده شرح

موارد رعایت شده مقررات 
 افشا

540 9/42% 

68 

موارد عدم رعایت مقررات 
 افشا

720 1/57% 

 %100 1260 جمع

ي نمونه بر اساس فرم گزارش جدید هیئت مدیره به شرح ذیل می ها شرکتنتایج موارد عدم رعایت و رعایت موارد قوانین افشا در 
  :باشد

 ها شرکتتعداد کل 

 وانی مشاهده شدهاحتمال فرا تعداد موارد مشاهده شده شرح

موارد رعایت شده مقررات 
 افشا

1046 83% 

68 

موارد عدم رعایت مقررات 
 افشا

214 17% 

 %100 1260 جمع

  بر حسب طبقات افشا ها شرکتنتایج بررسی موارد رعایت مقررات افشا در ایران توسط : 5جدول 

 جدول خالصه موارد مشاهده شده بر اساس فرمت قدیمی گزارش هیئت مدیره: 6 جدول

 رهیمد تیئه گزارش موارد مشاهده شده بر اساس فرمت جدید خالصه جدول :7جدول
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چون مقدار براي بررسی آزمون فرضیه فوق از آزمون نسبت هاي دو جمله اي استفاده شده است که خالصه نتایج آن این است که 
، لذا به می باشد 96/1و بزرگتر از  در ناحیه بحرانی قرار می گیرد) 84/20برابر است با  که zیعنی مقدار ( عددي مالك آزمون 

  . می توان گفت نسبت موارد افشا در فرم هاي جدید گزارش هیئت مدیره نسبت به فرم هاي قدیمی آن بیشتر است درصد95احتمال 

  نتیجه گیري 
 با مطابق مالی يها گزارشدر  مندرج اطالعات افشاي سطح که یافت ستد نتیجه این به توان می آمده بدست نتایج به توجه با

ي ها شرکتي بهبود افشا هم به لحاظ جذب سرمایه گذاران خارجی و هم پذیرش ها حوزهشناخت  .نیست المللی بین استانداردهاي
 .ي بورس و اوراق اهمیت زیادي داردایرانی در بازارهاي مالی جهان و هم تسهیل عضویت ایران در سازمان بین المللی کمیسیون ها

 .است نرسیده کاملرعایت  حد به هنوز ولی است مناسب ایران در شرکتها موجود استانداردهاي اساس بر اطالعات افشاي همچنین
 آئین و دستورالعملها ابالغ طریق از به افشا نسبت هستند مالی يها گزارش تهیه مسئول که ها شرکت مدیران واکنش اینکه نهایت در

 اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت در افشا کیفیت و سطح افزایش راستاي در دستورالعملها اعمال و دارند کامل تطابق ها نامه
نتایج تحقیق مشابه تحقیق  .به عبارت دیگر از طریق افشاي الزامی امکان بهبود افشاي شرکتها وجود دارد .است تهران بهادار

همچنین نتیجه . ي ساالنه و ویژگی هاي مالی شرکتها پرداختها گزارش، است که به ارتباط بین جامعیت )1377(اسفندیار ملکیان
در کشورهاي عضو افشا که به ارزیابی کفایت ) 2003(و ناصر و نصیبی ) 2000(رحمانتحقیق حاضر در فرضیه اول با نتیجه تحقیق 

   .آیسکو پرداخته اند مطابقت دارد
  پژوهش پیشنهادات
  کاربردي پیشنهادات

 تطابق به نسبت دبای دارند عهده به را دستورالعملها و ها نامه آئین مقررات، تدوین وظیفه که بهادار اوراق و بورس سازمان مدیران - 1
  .نندک اهتمام المللی بین استانداردهاي و مقررات با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت گزارشات در افشا موارد

) مدیره هیات گزارش جدید فرم ابالغ( اطالعات افشاي دستورالعملهاي به شده پذیرفته يها شرکت مدیران مثبت واکنش توجه با - 2
 و کرده استفاده اجباري افشاي رویه از اطالعات افشاي بهبود راستاي در که گردد می پیشنهاد بهادار اوراق بورس سازمان مدیران به
  .نمایند ابالغ افشاي براي را دیگري هاي نامه آئین و ورالعملهادست لزوم صورت در

  آتی پژوهش براي پیشنهاد 
  سرمایه بازار هاي شاخص با افشا سطح بین ارتباط بررسی - 1

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت رشدي و سودآوري نقدینگی، معیارهاي با کیفیت و سطح بین ارتباط بررسی - 2
  تهران

 در شده پذیرفته يها شرکت گزارشات در مندرج اطالعات افشاي افزایش در حسابداري جدید استانداردهاي تدوین تاثیر بررسی - 4
  تهران بهادار اوراق بورس



 974                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  منابعفهرست 
در بورس اوراق بهادار تهران، ي پذیرفته شده ها شرکت، رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در )1388(اله داد علی

 .نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداري ، دانشگاه عالمه طباطبایی پایان

 .نامه کارشناسی ارشد، رشته حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی شرکت و هزینه بدهی، پایانافشا ، بررسی رابطه بین کیفیت )1380(د استکی احم

 ، 16 دوره حسابرسی، و حسابداري هاي غیرموظف، بررسی مدیران و ي اختیاري افشا بین ، رابطه)1388(ي پارچینی کاشانی پور محمد، علی رحمانی، مهد
  57 شماره

ي ساالنه و ویژگیهاي مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتري ، رشته ها گزارش، جامعیت )1377(ملکیان، اسفندیار
 76 اه تهران، شمارهحسابداري،دانشگ

Alsaeed, K. (2005). “The association between firm-specific characteristics and disclosure:The Case of Saudi Arabia”. Journal of 
American Academy of Business, Cambridge, 7/1,310−321. 

Akhtaruddin, M. (2005). “Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh”.International Journal of Accounting, 40/4, 
399−422. 

Cooke, T. E. (1992). “The impact of size, stock market listing and industry type on disclosure in the annual reports of Japanese 
listed corporations”. Accounting and Business Research, 22/87, 229−237. 

Hendriksen, Eldon S Accounting theory, 5 th. Ed. Irwin, 1990, P.854 

Hossain, M., Perera, M. H. B., & Rahman, A. R. (1995). “ Voluntary disclosure in the annual reports of New Zealand 
companies”. Journal of International Financial Management and Accounting, 6/1, 69−85. 

 International Organization of Securities Commissions,(July 2009) “Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities”. 
www.iosco.org 

khaled aljifri,(2008) “Annual report disclosure in a developing country: The case of the UAE”. College of Business and 
Economics, United Arab Emirates University, Accounting Department,Elsevier. 

Naser, K., & Nuseibeh, R. (2003). “Quality of financial reporting: Evidence from the listed Saudi non-financial companies”. The 
International Journal of Accounting, 38, 41−69. 

 پیوست ها

  در ایرانافشا فهرست اقالم 
 عنوان ردیف

 افشا کلیات  الف

 هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة شرکت اصلی و تلفیقی گروه صورت  1

 مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن گزارش هیئت 2

 ماهۀ حسابرسی نشده 9و  6، 3اي  دوره هاي مالی میان عات و صورتاطال  3

 ماهۀ حسابرسی شده 6اي  دوره هاي مالی میان صورت  4

 هاي مالی ساالنۀ حسابرسی نشده صورت  5

 بینی عملکرد ساالنۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه هاي آتی مدیریت و پیش برنامه  6



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             975

 اصلی و تلفیقی گروهبینی عملکرد ساالنۀ شرکت  پیش  7

 گردد می  بینی عملکرد بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردي که منجر به تغییر با اهمیت در پیش پیش  8

 گذاري و هلدینگ در پایان هر ماه ي سرمایهها شرکتهاي  گذاري اطالعات پرتفوي سرمایه 9

 مومیاعالم زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسۀ مجامع ع  10

 افشاي فوري تصمیمات مجامع عمومی  11

 افشاي صورتجلسه مجامع عمومی  12

 اعالم برگزاري مجمع عمومی جهت تصویب افزایش سرمایه  13

 عادي عمومی   بندي پرداخت سودنقدي پیشنهادي توسط هیئت مدیره ، قبل از برگزاري مجمع افشاي جدول زمان 14

 وضعیت مالی و نتایج عملکرد رویدادهاي مؤثر بر فعالیت، 15

 تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر  16

 تغییر در ساختار مالکیت ناشر  17

 گذاران سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه 18

 دسترسی عموم به اطالعات افشا شده 19

 ئت مدیره به مجمعگزارش فعالیت هی 20

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته 21

 خالصه سوابق ب

 شرح مختصري از ماهیت و فعالیت هاي اصلی شرکت و شعب آن 22

 اعضاء هیئت مدیره ، نماینده سهامدار ،سمت و امضاء 23

 کشور محل ثبت شرکت و آدرس دفتر شرکت و اطالعات تماس 24

 ضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارشمرور کلی بر و 25

 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش 26

 بیان استراتژي شرکت 27

 مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم در سال مالی مورد 28

 امه ها و چشمانداز وضعیت شرکت براي سال مالی آتیبیان برن 29

 بیان ریسکهاي عمده شرکت 30

 سرمایه و ترکیب سهامداران 31

 وضعیت معامالت و قیمت سهام شرکت 32



 976                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 اطالعات شرکتافشا وضعیت نقد شوندگی سهام شرکت و کیفیت  33

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت 34

 ري شرکتنظام راهب 35

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 36

 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت 37

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 38

 اطالعات طرحهاي توسعه شرکت 39

 اقالم ترازنامه اي ج

 تاریخ ترازنامه و نام واحد گزارشگر و شکل حقوقی آن 40

 واحد پول گزارشگري 41

 داریی ثابت مشهود 42

 داریی ثابت نامشهود 43

 سرمایه گذاري ها 44

 موجودي مواد و کاال 45

 حسابها و اسناد دریافتنی تجاري و سایر حسابها و اسناد دریافتنی 46

 موجودي نقد 47

 حسابها و اسناد پرداختنی تجاري و سایر حسابها و اسناد پرداختنی 48

 ذخیره مالیات 49

 نانذخیره مزایاي پایان خدمت کارک 50

 بدهی هاي بلند مدت 51

 سهم اقلیت 52

 سرمایه و اندوخته ها 53

 پیش دریافت پیمان 54

 افشاي مانده پیمانهاي بلند مدت در سرفصل پیمانهاي در جریان پیشرفت ترازنامه 55

 افشاي ذخیره زیانهاي قابل پیش بینی در سرفصل ذخایر  56

 تعداد سهام  57

 ارزش اسمی هر سهم  58

 اقالم سود و زیانی  د

 درآمد عملیاتی 57

 هزینه هاي عملیاتی 58



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             977

 سود و زیان عملیاتی 59

 هزینه هاي مالی 60

 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی 61

 مالیات بر درآمد 62

 سود و زیان فعالیتهاي عادي 63

 اقالم غیر مترقبه 64

 سهم اقلیت  65

 سود و زیان خالص 66

 دي هر سهمعای 67

 سود و زیان واگذاري سرمایه گذاري هاي بلند مدت 68

 مبلغ هر گونه دخیره براي کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت 69

 مبلغ تفاوتهاي تسعیر شناسایی شده در سود و زیان 70

 میزان و ماهیت تعدیالت سنواتی 71

 درآمد پیمان 72

 نهزینه شناسایی شده پیما 73

 بهاي تمام شده موجودي هاي فروش رفته در طی دوره 74

 مبلغ هزینه کاهش ارزش موجودي ها 75

 هرگونه سود یا زیان احتمالی 76

 عدم لزوم ارائه صورت سود و زیان جامع به علت محدودیت اجزاء تشکیل دهنده این صورت 77

 تغییر در ارزش بازار درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي سریع المعامله ناشی از 78

 سود و زیان ناشی از انتقال سرمایه گذاري بین جاري و بلند مدت 79

 روشهاي حسابداري و یادداشتهاي توضیحی ه

 روشهاي حسابداري دارایی ثابت مشهود 80

 روشهاي حسابداري دارایی ثابت نامشهود 81

 رویه تسعیر ارز 82

 رویه مخارج تامین مالی 83

 محدودیت در مورد اندوخته ها هرگونه 84

 قرارداد اجاره به شرط تملیک، اجاره عملیاتی و خرید و فروش اقساطی رویه حسابداري مربوط به 85

 لیست تامین کنندگان عمده مواد اولیه 86

 مخارج سرمایه اي در رابطه با قراردادهاي منعقده 87



 978                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 تسهیالت مالی وثیقه دار و بدون وثیقه 88

 هاي جاري در رهن یا وثیقه داریی 89

 جدول سرمایه گذاري هاي بلند مدت 90

 شرایط و زمان و نحوه بازیافت دریافتنی هاي بلند مدت 91

 افشاي یکنواختی رویه هاي حسابداري و روشهاي محاسباتی 92

 افزایش یا کاهش سرمایه و انتشار یا بازخرید اوراق مشارکت 93

 ز پایان دوره مالی که در صورتهاي مالی منعکس نشده استرویدادهاي با اهمیت پس ا 94

 روشهاي استهالك سرقفلی 95

 دوره استهالك سرقفلی  96

 سال براي سرقفلی 20دلیل انتخاب عمر مفید بیش از  97

 تعداد سهام منتشره 98

 درصد سهام داراي حق راي تحصیل شده 99

 ي ترکیب شدهنام و مشخصات واحد ها یا فعالیتهاي تجار 100

 روش استهالك  101

 عمر مفید یا نرخ استهالك 102

 روشهاي حسابداري بکار گرفته شده براي سرمایه گذاري ها 103

 مخارج تامین مالی که طی دوره به بهاي تمام شده دارایی منظور شده است 104

 مطالبات یا بدهی هاي حذف شده از حسابها در دوره جاري 105

 ...)ارزش بازار ، بهاي جایگزینی مستهلک شده و (یین تجدید ارزیابی مبناي تع 106

 تاریخ موثر تجدید ارزیابی و دوره تناوب تجدید ارزیابی 107

 استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی 108

 افشاي رویه هاي مربوط به موجودي مواد و کاال 109

 مهافشاي طبقات فرعی اقالم اصلی در ترازنا 110

 افشاي اینکه صورتهاي مالی زبق استاندارد حسابداري تهیه شده 111

 مبناي تهیه صورتهاي مالی 112

 ارائه اقالم مقایسه اي دوره قبل 113

 ارائه جداگانه اقالم استثنایی 114

 نتایج عملیات بخش متوقف شده 115

 نحوه توقف عملیات براي مقاصد حسابداري 116

 نده اول و پایان دوره وجه نقد در صورت گردش وجوه نقدصورت تطبیق ما 117



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             979

 مطابق با استانداردها و اصول آیسکوافشا اقالم 
 عنوان ردیف

 کلیات افشاء الف

 هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة شرکت اصلی و تلفیقی گروه صورت  1
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  در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بینی ریسک سیستماتیک پیش

  3احمد نظامی، 2وحید امین، 1عاطفه بهزادي
  چکیده

شوند  بینی ریسک سیستماتیک با یکدیگر مقایسه می هاي خطی پیش مدل از تکنیک با سه در این مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی
اطالعات . استفاده شده است 87تا  82ي ها سالشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی  82که از اطالعات مالی 

با  ها آناز بین  .مورد مطالعه قرار گرفت )نسبت مالی و ریسک سیستماتیک سال جاري 23شامل (مستقل  متغیر 24مربوط به 
ي مالی و یک ها نسبتمربوط به  متغیر شش(متغیر  هفتهاي بهینه انتخاب گردید که مجموعاً متغیر ،استفاده از همبستگی پیرسون

در نهایت مدل  .باشد وابسته ریسک سیستماتیک سال آینده می متغیر .انتخاب شد) ک سیستماتیک سال جاريمربوط به ریس متغیر
نتایج . بینی ساده، بلوم و رگرسیون مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت هاي خطی پیش عصبی مصنوعی به طور جداگانه با مدل ي شبکه

هاي خطی ارائه شده  دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نسبت به سایر مدله بینی ب که پیش دهد میتحقیق نشان 
  .باشد تر می دقیق

  .ریسک سیستماتیک ،شبکه عصبی مصنوعی ،هاي مالی نسبت :مات کلیديکل

  :مقدمه
گذاران تا جاي ممکن سعی  سرمایه.اقتصادي هر کشور است گذاري یکی از موارد ضروري و اساسی در فرایند رشد و توسعه سرمایه 

طبیعی است که در این .ریسک را داشته باشدگذاري کنند که بیشترین بازده و کمترین  دارند منابع مالی خود را در جایی سرمایه
  .گذاري دارند به ریسک سرمایه اي ویژهجهت توجه 

در ادبیات مالی ریسک از ).1376جهانخانی،( ریسک را می توان احتمال تفاوت بین بازده واقعی از بازده مورد انتظار تعریف کرد 
گروه :بندي نمود توان به دو گروه طبقه ریسک را می اه انواعهاي گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است که از یک دیدگ جنبه

شود که در هر شرکتی این نوع ریسک به شرایط خاص همان شرکت  می هایی هستند که به عوامل داخلی شرکت مربوط اول،ریسک
باشد،بدین جهت به  تواند خاص یک صنعت معین ها ندارد،در نتیجه این نوع ریسک می بستگی داشته و ربطی به ریسک سایر شرکت

هایی هستند که مربوط به یک یا چند شرکت نبوده و به کل بازار  گروه دوم ریسک. گویند) قابل اجتناب( آن ریسک غیرسیستماتیک
هاي کالن اقتصادي به  دهند هم چون شاخص قرار می تأثیر این نوع ریسک در اثر عواملی که بازده کل بازار را تحت.شوند مربوط می
این ریسک به آن قسمت از نوسانات بازده یک دارایی که ناشی .گویند می)غیر قابل اجتناب( آید و به آن ریسک سیستماتیک وجود می

  )1376جهانخانی،( .قیمت بازار اوراق بهادار است،اطالق می شود هم زمان عوامل مختلف بر روي تأثیر از
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شود و  سک سیستماتیک با تنوع بخشیدن حذف نمیریسک غیرسیستماتیک با تنوع بخشیدن قابل حذف است ولی ری 
یک سهم ) β( شاخص ریسک سیستماتیک، بتاي بازار. نمایند گذاران در مقابل چنین ریسکی، صرف ریسک مطالبه می سرمایه

تفاده از که با اس ،باشد زاي بازار می باشد که بیانگر میزان حساسیت سهام یک شرکت یا دارایی خاص در ارتباط با عوامل ریسک می
  :شود فرمول زیر محاسبه می

m

im

R
RRCov

2

),(


 
  

ي  تواند به نحوه یکی از مسائلی که میگذاري پی بردیم بنابراین  هاي مالی و سرمایه گیري حال که به اهمیت ریسک در تصمیم 
  .سیستماتیک است بینی ریسک پیش هاي مناسب براي کمک کند، وجود ابزارها و مدلگذاران  هاي سرمایه گیري تصمیم

هاي  ترین روش را از میان روش تا بتوانیم بهینه ،باشد بینی ریسک سیستماتیک می هاي مختلف پیش هدف از این مقاله مقایسه روش 
  .مورد آزمون انتخاب کنیم

و رگرسیون  2بلوم ،1STبینی ساده هاي پیش هاي سنتی آماري که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند شامل روش روش 
ها خطی بودن  باشند که ویژگی بارز این تکنیک هاي رگرسیون و میانگین حسابی می هاي سنتی بر پایه تکنیک اغلب مدل.باشد می
هاي یاد شده از مدل غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی براي  هاي خطی در مدل در این مقاله عالوه بر استفاده از تکنیک.هاست آن

) میانگین مربعات خطا( MSEهاي مختلف  معیار سنجش براي مقایسه مدل.یک نیز استفاده شده استبینی ریسک سیستمات پیش
  .باشد می

  :پیشینه تحقیق
  :تحقیقات خارجی

که در تمام این ،در بسیاري از تحقیقات از مدل شبکه عصبی مصنوعی در مباحث گوناگون از جمله مسائل مالی استفاده شده
 4و منفرد استینر 3به طور مثال هانس جورج ویتکمپر.بینی شناخته شده است ابزار مفیدي براي پیشتحقیقات شبکه عصبی مصنوعی 

هاي  در این تحقیق مدل.پردازند بینی ریسک سیستماتیک سهام می در تحقیقی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به پیش) 1996(
شبکه عصبی مصنوعی و  ،MLPFS، مدلMW، مدل ST دهمدل پیش بینی سا مدل بلوم،( بینی ریسک سیستماتیک مختلف پیش

هاي صورتهاي مالی شرکتهاي آلمانی از سال  با یکدیگر مقایسه شده که از داده) شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک
ه به عنوان متغیرهاي متغیر بعالوه بتاي سال گذشت 5،متغیر حسابداري 32در این تحقیق از بین .استفاده شده است 1986تا  1967

نسبت بدهی به حقوق صاحبان  ،اهرم مالی ،اهرم عملیاتی ،ها که این متغیرها شامل مجموع دارایی.ورودي سیستم استفاده شده است
هاي  بینی دهد که پیش نتایج تحقیق نشان می.نسبت تغییر خالص بدهی به حقوق صاحبان سهام و بتاي سال گذشته است ،سهام

ترین نتایج را نسبت به سایر مدلها  دقیق ،وسیله شبکه عصبی مصنوعی که با توپولوژي الگوریتم ژنتیک بهینه شده استانجام شده به 
  .دهد ارائه می
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2 Blume 
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بینی  به بررسی ادبیات استفاده از شبکه عصبی مصنوعی براي پیش)2010) 1کا.دي و داس آر.همچنین در تحقیق دیگري پاوار دي 
بینی بازارهاي سهام جهان ابزار بسیار  دهد که شبکه عصبی مصنوعی براي پیش یج این تحقیق نیز نشان مینتا. بازار سهام پرداختند

  .مفیدي است

ها در بازارهاي مالی  در تحقیقی به بررسی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت) 2010) 2یوهونگ لی 
نتایج این . هاي مالی است از شبکه عصبی مصنوعی براي پیش بینی سیستمهدف از این تحقیق ارزیابی پتانسیل استفاده .پرداخت

 ،بینی با ارزشی در اقتصاد است که با توجه به یادگیري تحقیق نشان میدهد که بطور کلی شبکه عصبی مصنوعی یک ابزار پیش
شبکه عصبی را شناسایی تعدادي از دهد و در نهایت استفاده از  ها را انجام می تجزیه و تحلیل ،تعمیم و خواص رفتار غیرخطی

  .داند ي مالی میها بخش هاي مهم براي تحقیقات آینده در فرصت

. هاي تونس استفاده کرده است از مدل شبکه عصبی مصنوعی براي ارزیابی ریسک اعتباري یکی از بانک) 2009( 3همدي ماتوسی 
درصدي در مجموعه اعتبارسنجی  71هاي آموزشی شبکه و  درصدي در مجموعه دوره 97بینی  ي پیش نتایج تحقیق نشان دهنده

به ترتیب در % 90و % 97,25بینی تا  کیفیت پیش ،با وارد کردن متغیرهاي جریان نقدي.باشد شبکه براي متغیرهاي غیرنقدي می
  .ها بهبود یافت درون و بیرون از نمونه مجموعه

مایه، مفید بودن اطالعات حسابداري در تعیین ریسک اوراق بهادار را همچنین بسیاري از تحقیقات حسابداري مبتنی بر بازار سر 
در تحقیقی رابطه ریسک سیستماتیک را با نسبتهاي اهرم مالی و اهرم ) 1984( 4ماندل کر و رياند به عنوان مثال  بیان نموده

نشان داد که متغیرهاي انتخابی بیش از نتایج .رگرسیون بوده است روش آماري مورد استفاده تحلیل.عملیاتی مورد بررسی قرار داد
  .کنند تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می 33%

در تحقیقی رابطه ریسک سیستماتیک را با نسبتهاي رشد،اهرم مالی،اندازه شرکت و تغیر پذیري سود،نسبت ) 2003( 5بریمبل 
روش آماري مورد استفاده ضریب همبستگی .داد پرداخت سود،نسبت جاري،نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی مورد بررسی قرار

  .کنند تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می% 57نتایج نشان داد که متغیرهاي انتخابی بیش از .رگرسیون بوده است وتحلیل

  :تحقیقات داخلی
بداري تدوین و مورد آزمون بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطالعات حسا ، مدلی براي پیش)1378( در ایران آقاي احمدپور

 او با استفاده از رگرسیون یک متغیره، رابطه اهرم مالی، درجه اهرم عملیاتی، اندازه شرکت و فروش را با ریسک سیستماتیک. قرار داد
یاتی رابطه نتایج نشان داد که اهرم مالی رابطه مستقیم و اندازه شرکت رابط معکوس با ریسک دارد ولی اهرم عمل. بررسی نمود) بتا(

  .معناداري نداشت
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ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیرسیستماتیک را مورد بررسی و آزمون قرار ) 1378( همچنین آقاي قالیباف
نتایج تحقیق وي نشان داد که بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک و همچنین بین اهرم مالی و ریسک غیرسیستماتیک ارتباط . داد

  .هاي ایرانی نسبت داد او علت این امر را به نوع ساختار سرمایه شرکت. داري وجود ندارد معنی

به این . نیز سودمندي متغیرهاي حسابداري در پیش بینی ریسک سیستماتیک را مورد بررسی قرار دادند) 1383( نمازي و خواجوي 
هاي آماري  با ریسک سیستماتیک با استفاده از تکنیکي آنها  گروه اصلی انتخاب شد و رابطه 5شامل  نسبت مالی 12منظور

ریسک سیستماتیک با نسبت هاي نقدینگی  نتایج تحقیق نشان داد.رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت
همچنین .مستقیم داردهاي اهرمی و اهرم مالی رابطه معنادار و  ي معنادار و معکوسی دارد و با نسبت هاي سودآوري رابطه و نسبت

  .بین اهرم عملیاتی و ریسک سیستماتیک رابطه معناداري مشاهده نشد

  فرضیه تحقیق
سهام نسبت به عصبی مصنوعی در پیش بینی ریسک سیستماتیک  هايمدل شبکه : ((فرضیه پژوهشی در این تحقیق عبارت از

  )) .برخوردار است ريتاز توانایی باال STبلوم و پیش بینی ساده  ،رگرسیون هاي خطی مدل

براي این کار فرضیه پژوهشی این تحقیق به .هاي آماري نوشت پذیري فرضیه پژوهشی تحقیق باید آن را به صورت فرضیه براي آزمون
  :سه فرضیه فرعی به شرح زیر تبدیل شده است

  :هاي فرعی فرضیه
  :1فرضیه فرعی

=Hترياز توانایی باالرگرسیون  سهام نسبت به مدل خطیماتیک بینی ریسک سیست عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکه 
  .ستنیبرخوردار 

H : μ

=H ترياز توانایی باالرگرسیون  سهام نسبت به مدل خطیبینی ریسک سیستماتیک  عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکه 
  .ستابرخوردار 

 H : μ

  :2فرضیه فرعی

=Hبلوم سهام نسبت به مدل خطی بینی ریسک سیستماتیک عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکه )Blume (ترياز توانایی باال 
  .ستنیبرخوردار 

H : μ

=H بلوم سهام نسبت به مدل خطیبینی ریسک سیستماتیک  عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکه )Blume ( از توانایی
  .ستابرخوردار  تريباال
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H : μ

  :3فرضیه فرعی

=Hبینی ساده  پیش سهام نسبت به مدل خطیبینی ریسک سیستماتیک  عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکهST  از توانایی
  .ستنیبرخوردار  تريباال

H : μ

=H بینی ساده سهام نسبت به مدل خطی پیشبینی ریسک سیستماتیک  عصبی مصنوعی در پیش هاي مدل شبکه ST  از توانایی
  .ستابرخوردار  تريباال

H : μ

  :روش انجام تحقیق
  .است) اي مقایسه- علی( رویدادي ورت پسروش میدانی با استفاده از اطالعات تاریخی به ص ،روش استفاده شده در این تحقیق 

شود که در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به  رویدادي معموال به تحقیقاتی اطالق می اي یا پس مقایسه- هاي علی روش 
از معلول به نگر بوده و سعی بر آن دارد که  اي گذشته مقایسه-به عبارت دیگر تحقیق علی ،پردازد بررسی علل احتمال وقوع آن می

پس از ) متغیر مستقل و وابسته( زیرا علت و معلول ،شود پس رویدادي نیز گفته می ،اي به تحقیقات مقایسه. علت احتمالی پی ببرد
  )1380سرمد، بازرگان و حجازي، ( .گیرد وقوع مورد بررسی قرار می

مشخص  ،در محدوده زمانی مورد نظر ها تیک شرکتریسک سیستماشود که  با توجه به این که تحقیق حاضر در شرایطی انجام می 
ریسک بینی  شده است و با توجه به این که هدف از این تحقیق مشخص کردن این موضوع است که کدام یک از مدلهاي پیش

  . اي استفاده شده است بنابراین از روش تحقیق مقایسه ،را دارند باالتريبینی  قابلیت پیش سیستماتیک

  :متغیرهاي تحقیق
  :مستقل هايمتغیر

  :باشد که عبارتند از نسبت مالی می 23اطالعات حسابداري که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند شامل 

سود خالص به فروش،سود ناخالص به فروش،سود عملیاتی به فروش،سود ناویژه به فروش،سود به سود : نسبتهاي سود آوري
  سنجش سودمندي وام، )ROE( سرمایه بازدهی، )ROA( ناویژه،بازده دارایی

  هاي جاري نسبت جاري، نسبت آنی، نسبت نقدینگی،نسبت دارایی: نسبتهاي نقدینگی

  ها هاي ثابت،گردش مجموع دارایی گردش موجودي کاال،دوره وصول مطالبات،گردش دارایی: نسبتهاي فعالیت

ثابت به ارزش ویژه،نسبت بدهی بلند مدت به ارزش  نسبت بدهی،نسبت بدهی به ارزش ویژه،نسبت دارایی: نسبتهاي اهرمی
  ویژه،نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه،نسبت مالکانه،نسبت پوشش بدهی
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از بتاي ) MLPFS، مدلMW، مدل ST مدل پیش بینی ساده مانند مدل بلوم،( مدلهاي مختلف از آنجا که در پیشینه تحقیق براي 
بتاي سال آینده استفاده شده در این تحقیق نیز بتاي سال جاري به عنوان متغیري  بینی سال جاري به عنوان متغیري براي پیش

  .بینی بتاي سال آینده انتخاب شده است مستقل براي پیش

با .متغیر مستقل نام برده در فصل سوم، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است 24هاي بهینه از بین  جهت انتخاب متغیر
متغیر که داراي  7متغیر نامبرده با بتاي سال آینده محاسبه گردید که از میان آنها  24همبستگی بین  Spssزار استفاده از نرم اف

  )1جدول( .باالترین ضریب همبستگی بودند انتخاب شده است

  :متغیرهاي جدول به صورت زیر نامگذاري شده اند

سود به سود  ،)X4( سود ناویژه به فروش ،)X3( ی به فروشسود عملیات ،)X2( سود ناخالص به فروش ،)X1( سود خالص به فروش
 نسبت آنی ،)X9( نسبت جاري ،)X8( سنجش سودمندي وام ،)X7( ROEبازده سرمایه  ،)X6( ROAبازده دارایی  ،)X5( ناویژه

)X10(، نسبت نقدینگی )X11(، هاي جاري نسبت دارایی )X12(، گردش موجودي کاال )X13(، دوره وصول مطالبات )X14(،  گردش
نسبت دارایی ثابت  ،)X18( نسبت بدهی به ارزش ویژه ،)X17( نسبت بدهی ،)X16( ها گردش مجموع دارایی ،)X15( هاي ثابت دارایی

 ،)X22( نسبت مالکانه ،)X21( نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه ،)X20( نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه ،)X19( به ارزش ویژه
  )X24( ، بتاي سال جاري)X23( نسبت پوشش بدهی

sig 
ضریب 

 همبستگی
 متغیرها

ضریب 
 همبستگی

 متغیرها

0.522 0.032 X13 -0.082 X1 

0.004 -.140** X14 -0.076 X2 

0.372 -0.044 X15 -0.072 X3 

0.605 0.026 X16 -0.057 X4 

0.002 .156** X17 -.157** X5 

0.096 0.082 X18 -0.074 X6 

0.081 0.086 X19 0.021 X7 

0.581 0.027 X20 0.082 X8 

0.097 0.082 X21 -.143** X9 

0.005 -.156** X22 -.160** X10 

0.743 0.016 X23 -0.04 X11 

0.002 .139** X24 -0.042 X12 

  معنادار است  0,01ضریب همبستگی در سطح **

  معنادار است 0,05ضریب همبستگی در سطح  *

  محاسبه ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته تحقیق.1جدول
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  :جدول زیر متغیرهاي انتخاب شده را نشان می دهد

 نام متغیر شرح فرمول

این نسبت، سود و زیان قبل از کسر مالیات یک شرکت را 
 .کند مییسه با سود و زیان ناویژه آن مقا

 )X5(سود به سود ناویژه 

این نسبت نشان می دهد که دارایی جاري تا چه حد بدهی 
 .جاري را می پوشاند

 )X9(نسبت جاري 

دریافتنی
 )X10(نی نسبت آ .نقدینگی شرکت است این نسبت آزمون دقیق تر نسبت

این نسبت میزان مشارکت حسابها و اسناد دریافتنی را در 
 .تحقق درآمد فروش نشان می دهد

 )X14(وصول مطالبات   دوره

این نسبت درصد وجوهی را نشان می دهد که از طریق 
 .بدهی ها تامین شده است

 )X17(نسبت بدهی 

این نسبت درصد وجوهی را نشان می دهد که از طریق 
 .صاحبان سرمایه تامین شده است

 )X22(نسبت مالکانه 

بخشی از ریسک را گویند که نتوان با تنوع بخشیدن سهام، 
 .آن را کاهش داد

 )X24(اي سال جاري بت

ها استفاده  اند به صورت زیر نامگذاري شده و در مدل هاي جدول باال که به عنوان متغیر مستقل انتخاب شده در ادامه تحقیق متغیر 
 :خواهند شد

X1  =سود به سود ناویژه، X2  =نسبت جاري، X3  =نسبت آنی، X4  =دوره وصول مطالبات، X5 =  نسبت بدهی، X6  = مالکانهنسبت، 
X7  =سال جار) ریسک سیستماتیک( بتاي  

  :متغیر وابسته
  ):بتا( ریسک سیستماتیک

باشد که  گیري ریسک سیستماتیک، بتا می معیار اندازه. بخشی از ریسک را گویند که نتوان با تنوع بخشیدن سهام، آن را کاهش داد 
 گیري می کند نرخهاي بازده کلیه اوراق بهادار موجود در بازار،اندازه نزدیکی نوسان نرخ بازده یک نوع اوراق بهادار را در مقایسه با

 :، که از رابطه زیر محاسبه می گردد)1372رضا شباهنگ (
m

im

R
RRCov

2

),(


 
  

باشد  می 1و  0از آنجا که در شبکه عصبی مصنوعی از توابع زیگموئیدي استفاده شده است و همچنین خروجی این شبکه بین اعداد  
به این منظور براي قرار گرفتن .قرار گیرند [1,0]ي  ها براي آموزش و آزمون باید در بازه ذا متغیرهاي مستقل مربوط به بتاي شرکتل

  ) 1996هانس جورج ویتکمپر و منفرد استینر ( :زیر استفاده شده است ي مورد نظر از تابع نرمال سازي بتاها در بازه

  متغیرهاي مستقل منتخب.2جدول
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از اطالعات موجود در نرم افزار رهاورد نوین موجود در کتابخانه  87تا  82مالی مربوط به سالهاي  در این تحقیق بتا و نسبت هاي
  .بورس اوراق بهادار تهیه شده است

  :جامعه آماري
در این تحقیق از . هاي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران العه در این پژوهش عبارت است از شرکتقلمرو مورد مط

استفاده شده 1387 انتهاي سال تا1382 ايگذاري در طی ساله شرکت عضو بورس اوراق بهادار بجز شرکتهاي سرمایه 82 اطالعات
  . که داراي ویژگیهاي زیر باشند باشد میه در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماري شامل کلیه شرکتهاي پذیرفته شد.است

  . در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1381حداکثر تا پایان سال  - 1
 . بطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد 1387تا  1382سهام آن طی سالهاي  - 2

 . باشدپایان سال مالی آنها اسفند ماه  - 3

 . گذاري نباشند شرکت سرمایه - 4

گذاري به دلیل ماهیت فعالیت آنان و ارقام مندرج در صورتهاي مالی آنها از جامعه مورد بررسی در این تحقیق کنار  شرکتهاي سرمایه
همگی این شرکت جزء جامعه آماري این تحقیق قرارگرفتند که  82با توجه به چهار محدودیت فوق الذکر، تعداد . گذاشته شدند

  :دهد هاي منتخب را نشان می جدول زیر شرکت.ها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند شرکت
  

 نام شرکت ردیف نام شرکت دیفر نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

 شیمیایی سینا 64 داروسازي کوثر 43 تامین ماسه 22 افست 1

 صنایع ریخته گري ایران 65 ریخته گري تراکتور 44 تراکتورسازي 23 ایران ترانسفو 2

 صنایع شیمیایی ایران 66 سازه پویش 45 تولی پرس 24 ایران دارو 3

 شیشه همدان 67 سایپا 46 تکین کو 25 ایران مرینوس 4

 عتی بارزصن 68 سایپا آذین 47 جوش و اکسیژن 26 ایران یاسا 5

 صنعتی بهشهر 69 سایپا دیزل 48  چادرملو 27 آبسال 6

 صنعتی سپاهان 70 سایپا شیشه 49 چرخشگر 28 آلومتک 7

 فرآورده هاي نسوز آذر 71 سیمان آرتا اردبیل 50 چینی ایران 29 آلومینیوم پارس 8

 یفرآوري مواد معدن 72 سیمان اصفهان 51 خوراك دام پارس 30 آهنگري تراکتور 9

 قند نقش جهان 73 سیمان تهران 52 داده پردازي ایران 31 بهنوش 10

 قند بیستون 74 سیمان شاهرود 53 دارو ابوریحان 32 بیسکویت گرجی 11

 قند قهستان 75 سیمان شرق 54 دارو اسوه 33 پارس خزر 12

  شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده در تحقیق.3جدول
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 قند هگمتان 76 سیمان شمال 55 دارو امین 34 پارس سرام 13

 کابل البرز 77 سیمان قائن 56 کسیردارو ا 35 پاکسان 14

 کابل باختر 78 سیمان مازندران 57 دارو جابرابن حیان 36 پتروشیمی آبادان 15

 کاشی الوند 79 سیمان کرمان 58 دارو داملران رازك 37 پتروشیمی اصفهان 16

 کاشی پارس 80 سیمان ایالم 59 دارو رازك 38 پتروشیمی خارك 17

 کاشی سینا 81 شهد ایران 60 دارو زهراوي 39 پتروشیمی شازند 18

 کالسیمین 82 شیشه قزوین 61 دارو عبیدي 40 پتروشیمی فارابی 19

 شیشه و گاز 62 دارو فارابی 41 پشم بافی توس 20
  

 شیمی داروپخش 63 دارو لقمان 42 پگاه اصفهان 21
  

  :هاي تحقیق یافته
  مدل شبکه عصبی مصنوعی

 ،است (feedforward( هاي پیشخور که یکی از انواع شبکه (BP( شبکه پس انتشار خطا،این تحقیقشبکه مورد استفاده در  
  .، از نوع یادگیري با ناظر است(BP( الگوي یادگیري پس انتشار خطا.اند از یک یا چند الیه میانی تشکیل شده ها این شبکه.باشد می

) میانگین مربعات خطا( MSEبینی باالیی باشد و همچنین از کمترین  یشبراي تعیین بهترین مدل شبکه عصبی که داراي توانایی پ 
هاي عصبی مصنوعی براي طراحی  پارامترهاي مربوط به شبکه.برخوردار باشد باید بهترین پارامترهاي مربوط به شبکه تعیین گردد

تابع تبدیل،تابع یادگیري،نرخ یادگیري و تعداد هاي موجود در هر الیه پنهان یا میانی، هاي پنهان،تعداد نورون مدل شامل تعداد الیه
باشد و همچنین تابع تبدیل از توابع سیگموئیدي  می LMتابع یادگیري براي شبکه از نوع شبه نیوتن و .باشد تکرار آموزش می

بر اساس استاندارد باید  تعداد نرونهاي الیه پنهان.تعداد الیه پنهان با توجه به تحقیقات انجام شده یک الیه تعیین شده است.باشد می
متغیر  7در این تحقیق تعداد متغیرهاي ورودي .باشد مشخص گردد نصف نورونهاي الیه ورودي که همان تعداد متغیرهاي ورودي می

این تعداد الیه میانی یا پنهان غیر منطقی است و باید یک عدد طبیعی .محاسبه گردید 3,5باشد که تعداد نورونهاي الیه میانی  می
  .نورون براي الیه میانی تعیین گردید 4اشد لذا ب

نوع شبکه عصبی با نرخ یادگیري و تعداد تکرار متفاوت بصورت تصادفی  10براي مشخص کردن نرخ یادگیري و تعداد تکرارها از 
  :که در جدول زیر نشان داده شده است.استفاده شده است 83براي سال

ANN n Lr epoch MSE 
1 4 0.01 500 0.00497 
2 4 0.01 1000 0.00477 
3 4 0.01 2000 0.00324 
4 4 0.1 1000 0.00997 
5 4 0.1 2000 0.00786 
6 4 0.1 3000 0.00819 
7 4 0.5 1000 0.0107 
8 4 0.5 2000 0.00846 
9 4 0.7 1000 0.0119 
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10 4 0.7 2000 0.00961 

تکرار =e pochنرخ یادگیري، =Lrپنهان،  n=ون هاي الیه تعداد نور
  .مجموع مربعات خطا=MSEآموزش، 

و  0,01با نرخ یادگیري  ANNمدل باال، بهترین مدل  10با بررسی میانگین مربعات خطاي مربوط به بخش آموزش شبکه براي  
  .تعیین شده است 2000تعداد تکرار 

شرکت نمونه انتخاب شده  82از . به آموزش و آزمون شبکه عصبی پرداخته شده است ،عیپس از تعیین ساختار شبکه عصبی مصنو 
براي آزمون شبکه از دو نمونه داده استفاده . شرکت بصورت تصادفی براي آموزش شبکه در نظر گرفته شده است 60 ،در این پژوهش

هاي جدید جهت  یعنی داده ،باشد از نمونه مورد آموزش میهایی که خارج  داده -2اند،  هایی که آموزش داده شده داده -1: شده است
  .آزمون به شبکه وارد شده است

  .باشد می 1383بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی براي سال  جدول زیر شامل ریسک سیستماتیک واقعی و پیش
 

  واقعی  نام شرکت  ردیف
پیش 
  بینی

  واقعی  نام شرکت  ردیف
پیش 
  بینی

 0.6627 0.7834 آبادان پتروشیمی  15 0.6041 0.5097 افست  1

 0.6633 0.8571 اصفهان پتروشیمی  16 0.6904 0.6702 ترانسفو ایران  2

 0.6655 0.6595 خارك پتروشیمی  17 0.5210 0.5223 دارو ایران  3

 0.6655 0.8293 شازند پتروشیمی  18 0.6561 0.6202 مرینوس ایران  4

 0.7680 0.7739 فارابی یپتروشیم  19 0.4634 0.4637 یاسا ایران  5

 0.4555 0.4408 توس بافی پشم  20 0.5885 0.6099 آبسال  6

 0.6652 0.6132 اصفهان پگاه  21 0.6539 0.6535 آلومتک  7

 0.6309 0.6335 ماسه تامین  22 0.4880 0.4981 پارس آلومینیوم  8

 0.8058 0.7857 تراکتورسازي  23 0.6174 0.6073 تراکتور آهنگري  9

 0.8383 0.8380 پرس تولی  24 0.6651 0.7805 نوشبه  10

 0.8320 0.8262 کو تکین  25 0.6457 0.6357 گرجی بیسکویت  11

 0.1804 0.1774 اکسیژن و جوش  26 0.3060 0.2962 خزر پارس  12

 0.6653 0.7460 چادرملو  27 0.6103 0.6099 پارس سرام  13

 0.5147 0.5080 چرخشگر  28 0.6317 0.6602 پاکسان  14

 0.5364 0.5151 سیمان قائن  56 0.6639 0.5973 چینی ایران  29

 0.6614 0.6150 سیمان مازندران  57 0.4604 0.4566 خوراك دامپارس  30

 0.6885 0.6487 سیمان کرمان  58 0.9795 1.0000 داده پردازي ایران  31

 0.5533 0.5675 سیمان ایالم  59 0.6582 0.6362 ابوریحان دارو  32

 0.6018 0.6588 ایران شهد  60 0.6614 0.6141 اسوه رودا  33

  انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه .4جدول  
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 0.6654 0.6352 شیشه قزوین  61 0.9379 0.9312 امین دارو  34

 0.8745 0.8065 شیشه وگاز  62 0.6184 0.6452 اکسیر دارو  35

 0.6637 0.5953 شیمی داروپخش  63 0.5905 0.6412 جابرابن حیان دارو  36

 0.6580 0.6957 سینا شیمیایی  64 0.5613 0.5869 داملران رازك دارو  37

 0.1528 0.0004 صنایع ریخته گري ایران  65 0.5983 0.6365 رازك دارو  38

 0.6655 0.3390 صنایع شیمیایی ایران  66 0.6228 0.6273 زهراوي دارو  39

 0.5950 0.5180 شیشه همدان  67 0.4221 0.3909 عبیدي دارو  40

 0.7639 0.5997 صنعتی بارز  68 0.6595 0.5043 فارابی دارو  41

 1.0000 0.6310 صنعتی بهشهر  69 0.6586 0.5317 دارولقمان  42

 0.4995 0.6076 صنعتی سپاهان  70 0.6593 0.6870 سازي کوثر دارو  43

 0.6638 0.6385 فرآورده هاي نسوزآذر  71 0.6635 0.6591 ریخته گري تراکتور  44

 0.7821 0.6777 معدنی آوري موادفر  72 0.7229 0.7315 سازه پویش  45

 0.6110 0.5007 نقش جهان قند  73 0.6670 0.6589 سایپا  46

 0.6647 0.7660 بیستون قند  74 0.6640 0.6471 آذین سایپا  47

 0.7467 0.6273 قهستان قند  75 0.7296 0.7175 دیزل سایپا  48

 0.7588 0.5442 هگمتان قند  76 0.6894 0.6916 شیشه سایپا  49

 0.5789 0.5111 کابل البرز  77 0.6655 0.5842 سیمان آرتااردبیل  50

 0.6239 0.7912 کابل باختر  78 0.6650 0.6021 سیمان اصفهان  51

 0.5551 0.6664 کاشی الوند  79 0.6655 0.6581 سیمان تهران  52

 0.4141 0.5407 کاشی پارس  80 0.6016 0.6519 سیمان شاهرود  53

 0.6412 0.7863 کاشی سینا  81 0.6631 0.6912 سیمان شرق  54

 0.6565 0.8889 کالسیمین  82 0.6655 0.6116 سیمان شمال  55

 

شرکت خارج از  22وزش و شرکت براي آم 60( شرکت نمونه 82بینی شده براي  این جدول شامل ریسک سیستماتیک واقعی و پیش
  .نمودار زیر تفاوت و اختالف بین ریسک واقعی و پیش بینی شده را نشان می دهد. باشد می) نمونه آموزش

 1383بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی براي سال  ریسک سیستماتیک واقعی و پیش.5جدول
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این   2000بینی بعد از  پیش
 (MSE( میانگین مجموع مربعات خطا ،گیري معیار اندازه. خطا نسبت به ریسک واقعی رسیده است بار تکرار براي آموزش به کمترین

سال روند باال تکرار  5براي هر یک از ) نمونه آموزش دیده و نمونه آزمون( لذا جهت محاسبه خطاي کل. .در نظر گرفته شده است
 . محاسبه گردید MSE(( ربعات خطامیانگین مجموع م MS Excellشده و سپس با استفاده از برنامه 

  STو پیش بینی ساده  (Blum( بلوم ،مدلهاي خطی رگرسیون
ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهاي مستقل براي مدل رگرسیون و همچنین ضرایب مربوط به مدل  SPSSبا استفاده از نرم افزار  

شرکت  60این ضرایب با استفاده از  (Blum( گرسیون و بلومجهت اعتبارسازي مقطعی براي مدلهاي ر. محاسبه گردید (Blum( بلوم
  .باشد میسال مدلهاي فوق به شرح زیر  5معادالت مربوط به . مورد آموزش در شبکه عصبی مصنوعی بدست آمده است

  :مدل رگرسیون

Y83= 021/0-X1-105/0 X2 + 099/0X3 + 067/0 X4 + 623/0 X5 + 650/0 X6 + 149/0 X7  

Y84= -063/0X1+109/0 X2-099/0X3-023/0 X4 + 460/0 X5 + 233/0 X6-041/0 X7 

Y85= +032/0X1+004/0 X2 + 152/0X3-059/0 X4 + 311/0 X5 + 318/0 X6 + 056/0 X7 

Y86= +053/0X1+002/0 X2-048/0X3-114/1 X4 + 287/0 X5 + 270/0 X6 + 224/0 X7 

Y87= +011/0X1+076/0 X2-113/0X3-298/0 X4 + 117/0 X5 + 094/0 X6 + 170/0 X7  

 :که در آن

 X1  =سود به سود ناویژه، X2  =نسبت جاري، X3  =نسبت آنی، X4  =دوره وصول مطالبات، X5  =نسبت بدهی، X6  =نسبت مالکانه، 
X7  =ریسک سیستماتیک( بتاي ( ،سال جاريYi  =بتاي )پیش بینی شده سال آینده) ریسک سیستماتیک.  

 83اختالف ریسک واقعی و پیش بینی شده با استفاده شبکه عصبی مصنوعی براي سال . 1نمودار
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  : (Blum( مدل بلوم

Y83=0194/0 +544/0B82  

Y84=0115/0-448/0B83  

Y85=0040/0 +345/0B84  

Y86=0301/0 +238/0B85  

Y87=0164/0 +117/0B86  

  :که در آن

Bt =سال جاري) ریسک سیستماتیک( بتاي  

Yt+1=پیش بینی شده سال آینده) ریسک سیستماتیک( بتاي.  

شرکت نمونه  82این معادالت براي پیش بینی  ،(Blum( ن و بلومبعد از محاسبه ظرایب و تعیین معادالت مربوط به مدلهاي رگرسیو
  .مورد استفاده قرار گرفتند) شرکت جهت آزمون 22شرکت جهت تعیین مدل و  60( در این تحقیق

باشد، که در آن فرض بر آن است که ریسک هر سال  می (ST( بینی ساده ترین مدل خطی در این تحقیق، مدل پیش آخرین و ساده
میانگین مجموع مربعات خطاي  MS Excellدر ادامه با استفاده از نرم افزار . Betat=Betat-1باشد، یعنی ریسک سال گذشته میبرابر 

الی  1383سال مورد مطالعه از سال  5میانگین مجموع مربعات خطاي هر یک از  6جدول شماره . کل مدلهاي خطی محاسبه گردید
 بلوم ،رگرسیون ،سال و براي هر یک از مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی 5معیار براي و همچنین مجموع و میانگین این  1387

)Blum)  و پیش بینی سادهST را نشان می دهد.  

 
  MSEمیانگین مجموع مربعات خطا 

 st blume regression ann  سال 
83 0.060812 0.021757 0.021117 0.009110 

 
84 0.129459 0.024278 0.015181 0.008610 

 

 
85 0.034144 0.024953 0.018370 0.009473 

 

 
86 0.034087 0.020823 0.018506 0.008675 

 

 
87 0.058032 0.014843 0.014455 0.007406 

 0.043275 0.087629 0.106653 0.316533  جمع 

 0.008655 0.017526 0.021331 0.063307 میانگین

  هاي مورد نظر وع مربعات خطا براي مدلمیانگین مجم. 6جدول



 998                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  :آزمون فرضیه
براي اثبات آمار توصیفی توضیح داده شده در باال و همچنین اثبات فرضیه تحقیق از آمار استنباطی و آزمون مقایسه میانگین دو  

انجام  SPSSنرم افزار آماري ها با استفاده از  آزمون مقایسه میانگین. هاي فرعی استفاده شده است جامعه براي هر یک از فرضیه
  .که خالصه نتایج آن در جدول زیر آمده است. پذیرفت

سطح  %95تفاوت فاصله اطمینان در سطح 
 داري معنی

)Sig( 

t آماره 
آزمون مقایسه میانگین دو 

 جامعه
 حد باال حد پایین

-.01219 -.00555 .001 -7.02 Ann&regression 
-.01761 -.00774 .002 -6.937 Ann&Blume 
-.10319 -.00611 .035 -3.125 Ann&ST 

سطح  ،tدر جدول باال آماره :اول آزمون فرضیه فرعی  
صبی مصنوعی کمتر از به مدل شبکه عمربوط  MSEو منفی بودن حد باال و حد پایین نشان می دهد که میانگین ) sig( معنی داري

یعنی در سطح معنی . را پذیرفت H1را رد و فرض H0درصد فرض  5مدل خطی رگرسیون است، در نتیجه می توان در سطح خطاي 
بینی ریسک سیستماتیک سهام نسبت به مدل خطی رگرسیون از  مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش« میتوان گفت %  95داري 

  ».توانایی باالتري برخوردار است

و منفی بودن حد باال و حد پایین نشان می دهد که میانگین ) sig( سطح معنی داري ،tدر جدول باال آماره :آزمون فرضیه فرعی دوم 
MSE بلوم مربوط به مدل شبکه عصبی مصنوعی کمتر از مدل خطی )Blum) درصد  5توان در سطح خطاي  است، در نتیجه می
بینی  مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش« توان گفت  می%  95داري  یعنی در سطح معنی. را پذیرفت H1را رد و فرض H0فرض 

  ».از توانایی باالتري برخوردار است (Blum( ریسک سیستماتیک سهام نسبت به مدل خطی بلوم

دهد که میانگین  می و منفی بودن حد باال و حد پایین نشان) sig( سطح معنی داري ،tدر جدول باال آماره : آزمون فرضیه فرعی سوم 
MSE بینی ساده  مربوط به مدل شبکه عصبی مصنوعی کمتر از مدل خطی پیشST 5توان در سطح خطاي  است، در نتیجه می 

مدل شبکه عصبی مصنوعی در « توان گفت  می%  95داري  یعنی در سطح معنی. را پذیرفت H1را رد و فرض  H0درصد فرض 
  ».از توانایی باالتري برخوردار است STبینی ساده  بت به مدل خطی پیشبینی ریسک سیستماتیک سهام نس پیش

مدل شبکه عصبی مصنوعی در «پس از اثبات هر سه فرضیه فرعی می توان فرضیه پژوهشی تحقیق را پذیرفت و اظهار داشت که  
از توانایی باالتري برخوردار  STي  بینی ساده بلوم و پیش ،بینی ریسک سیستماتیک سهام نسبت به مدلهاي خطی رگرسیون پیش
  .»است

  :نتیجه گیري
مشاهده شد که شبکه عصبی  STي  بینی ساده و پیش) Blume( بلوم ،هاي خطی رگرسیون در مقایسه شبکه عصبی مصنوعی با مدل 

هاي  دلبینی برخوردار بوده است و همچنین در م هاي خطی آماري از نوسانات کمتري در کل دوره پیش مصنوعی نسبت به مدل
برخوردار  بینی از نوسانات کمتري در کل دوره پیش STبینی ساده  و مدل پیش) Blume( مدل رگرسیون نسبت به مدل بلوم ،خطی

  هاي ارائه شده خالصه نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مدل. 7جدول
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 بینی ریسک سیستماتیک سهام هاي مالی و حسابداري در یکنواختی پیش این موضوع نشان دهنده آن است که نسبت.بوده است
هاي خطی به طور جداگانه با مدل شبکه  میانگین معیار خطاي هر یک از مدل ،مون فرضیه تحقیقدر ادامه براي آز.داشته است تأثیر

  .عصبی مصنوعی طی سه فرضیه فرعی مورد آزمون و مقایسه قرار گرفته است

از مدل  بینی ریسک سیستماتیک با استفاده هاي فرضیات فرعی نشان داد که میانگین معیار خطا براي پیش نتیجه هر یک از آزمون 
داري دارد و میانگین این معیار خطا براي مدل  تفاوت معنی ،%95شبکه عصبی مصنوعی نسبت به هر سه مدل خطی دیگر در سطح 

 ،توان بیان کرد که در سه فرضیه فرعی در نتیجه می.هاي خطی کمتر بوده است مصنوعی در هر سه فرضیه از مدل شبکه عصبی
مدل شبکه عصبی «ر به بیان دیگ.لذا فرض پژوهشی تحقیق پذیرفته گردید ،ذیرفته شده استپ Hرد شده و فرض  Hفرض 

و ) Blume( بلوم ،هاي خطی رگرسیون هاي مالی نسبت به مدل بینی ریسک سیستماتیک سهام با استفاده از نسبت مصنوعی در پیش
  »ز توانایی باالتري برخوردار استا STمدل پیش بینی ساده 

  : منابع
  :یداخل

 ، رساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس »مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطالعات حسابداري«). 1378( احمدپور، احمد،

 111، نشریه حسابدار، شماره »تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار «).1376( جهانخانی، علی،

  .، تهران، انتشارات آگاه»رفتاري روش هاي تحقیق در علوم« .)1380( الهه وحجازي، بازرگان،عباس سرمد،زهره؛

 ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري، جلد اول»مدیریت مالی « ).1372( شباهنگ، رضا

 ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران»ارتباط بین اهرم مالی، ریسک سیستماتیک، و ریسک غیر سیستماتیک « ).1378( قالیباف، علی

سودمندي متغیر هاي حسابداري در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار « ).1383( ...د؛خواجوي،شکرانمازي،محم
  ،بررسی هاي حسابداري و حسابررسی38، »تهران

 Brimble , M. Andrew. (2003)."The relevance of accounting information for valuation and risk ", www4.gu.edu.au:8080/adt-
root/u ploads/ 

 Dase,R.K,Pawar,D.D (2010)."Application of artificial neural network for stok market predictions:A review of 
literature",International journal of machine intelligence,2,14-17 

 Mandelker,G & Rhee,s. (1984)." the impact of the degrees of operating and financial leverage on systematic risk of common 
stock", Journal of financial and Quantitative Analysis,45-57 

 Matoussi Hamadi. (2009)." Using A Neural Network-Based Methodology for Credit–Risk Evaluation of A Tunisian Bank", 
http://www.erf.org.eg/CMS/getFile.php 

 Wittkemper,H,Steiner,M. (1996)." Using neural networks to forecast the systematic risk of stocks",European journal of 
operational research,90,577-588 

 Yuhong,Li. (2010)." Applications of artificial neural networks in financial economics:A survey", computational Intelligence 
and pesign ISCID , 211-214 
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اقتصادي تعدیل  ي اقتصادي و ارزش افزوده ي بینی سود حسابداري با استفاده از ارزش افزوده قابلیت پیش

  شده

  3، سید محمد حسینی2سید مجتبی سیدي دلویی، 1محمد حسین ودیعی
  چکیده 

 .گردد افزایش ثروت است که این امر از طریق کسب سود محقق می ها شرکتي در سهام گذار سرمایهان از گذار سرمایهاصلی هدف 
  .ان با آن مواجهندگذار سرمایهاي است که  لهترین مسئ مهمي مختلف، ها شرکتسود  بنابراین ارزیابی

تعدیل شده به عنوان ي اقتصادي  اقتصادي و ارزش افزوده ي افزوده با استفاده از ارزشبینی سود  قابلیت پیش این تحقیق به بررسی
داري آن، معیاري  ورت احراز وجود روابط فوق و معنیدر ص به عنوان متغیر وابسته، سعی دارد ها شرکتدو متغیر مستقل، با سود 

تسهیل  ها آني مختلف را براي ها شرکتهام ان قرار دهد و از این طریق، مقایسه و انتخاب سگذار سرمایهبراي توضیح سود در اختیار 
تا  1384ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ها شرکتشرکت از  100مورد بررسی شامل  ي نمونه .بخشد
اقتصادي و  ي ارزش افزوده ي متغیرهاي درصد، رابطه 95نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان . بوده است 1389

دهد که  فوق نشان می  ي دست آمده براي رابطهه ضریب تعیین ب. دار است ي اقتصادي تعدیل شده با سود، معنی ارزش افزوده
ان باید براي ارزیابی سود، فاکتورهاي دیگري را نیز مد گذار سرمایهتوانند توضیح دهند و  رهاي مستقل تنها بخشی از سود را میمتغی

   .نظر قرار دهند

  .، سود حسابداريي اقتصادي تعدیل شده اقتصادي، ارزش افزوده ي ارزش افزوده :کلیدي واژگان
 

مسألهبیان مقدمه و   

سالیان متمادي است که پژوهشگران و تحلیلگران حوزه مالی در جستجوي یافتن سنجه عملکردي هستند که از روي آن بتوان سود را 
شرکتها براي جلب سرمایه گذاران بالقوه و . ود در پیش بینی و ارزیابی سهام استفاده کردپیش بینی کرد و از آن به عنوان مکمل س

اطمینان خاطر سرمایه گذاران بالفعل سعی می کنند سود هر سهم را با دقت پیش بینی کنند، یکی از معیارهاي حسابداري مورد توجه 
باقري، (مت مورد مطالعه قرار گرفته ارزش افزوده است پژوهشگران در دهه هاي اخیر که ارتباط آن با بازده، سود و قی

ي مالی و اعالن سود داراي بار اطالعاتی براي بازار سهام است و سود برآوردي هر سهم چنانچه داراي محتواي ها گزارش).1388
ه و باعث افزایش و کاهش قیمت و گذاشت تأثیر بر رفتار استفاده کنندگان به ویژه سهامداران بالقوه و بالفعل تواند میاطالعاتی باشد 

بنابراین شناسایی و مطالعه متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معناداري با سود دارند، ارزشمند خواهد بود . حجم معامالت سهام گردد
                                                                                                                                                                                     

  Mhvadeei@um.ac.irاستادیار گروه حسابداری فردوسی مشھد  -١
   .كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد نیشابور -٢
  .فردوسي مشھد دانشگاه كارشناس ارشد حسابداري -٣
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شته باشد و بتواند زیرا می توان در پیش بینی سود از آن متغیرها بهره گرفت تا سود پیش بینی شده حداقل انحراف را از میزان واقعی دا
،  11994بلکویی(یکی از این متغیرها ارزش افزوده است که به نظر برخی صاحبنظران . سرمایه گذاران مفید واقع شود گیري تصمیمبراي 

  .)1388باقري، (توانایی بیشتري نسبت به سایر متغیرها در پیش بینی بازده سهام و سود دارد )  2007 3، پیکروفایر22002، وان استادن
ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاري را اندازه گیري می کند و این ثروت حاصل کار و تالش گروهی است که به  ،4ارزش افزوده

نوعی در واحد تجاري سهیم بوده اند به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتبار 
می باشد که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد دهندگان، کارمندان و دولت 

و مالیات بین آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا براي سرمایه ) شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایاي کارکنان(
  ).1993بلکویی،(د گردگذاري مجدد در همان واحد تجاري منظور می 

در محاسبه سود حسابداري، تنها هزینه مالی که از طریق ایجاد بدهی ها تحقق یافته است منظور می شود و ) 1999(5به اعتقاد کاالبرس
ز اهزینه تامین مالی ،6اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادي. مدیران وجوه فراهم شده توسط سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند

به . خاص خود را دارد هزینهطریق صاحبان سهام نیز منظور می شود زیرا پول به خودي خود وارد شرکت نمی گردد و هر وجهی، 
ارزش افزوده اقتصادي . عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادي، برآوردي از سود اقتصادي شرکت است و با سود حسابداري تفاوت دارد

ه سود اقتصادي نزدیکتر شود و اندازه گیري ارزش ایجاد شده توسط شرکت براي سهامداران راحتتر سبب می شود که سود حسابداري ب
  ).1388ذبیحی،(گردد 

با تمام مزایایی که ارزش افزوده اقتصادي در مقایسه با روش هاي سنتی ارزیابی عملکرد دارد، در سالهاي اخیر انتقادهایی به این روش 
را به خود مشغول ساخته است و درصدد یافتن معیارهاي بهتر و یا پاالیش معیارهاي موجود برآمده اند وارد شده است که ذهن محققان 

اتکا این معیار بر ارقام تاریخی و محاسبه از جمله این انتقادها، . تا انتقادهاي وارد شده بر معیار ارزش افزوده اقتصادي را بر طرف سازند
محققان براي بر طرف ساختن این نقص .باشد میي دفتري و تحریف نتایج آن بر اثر تورم ها رزشاهزینه فرصت سرمایه گذاران بر اساس 

ارزش افزوده و  8ارزش افزوده نقدي، 7ارزش افزوده اقتصادیرا از قبیل ارزش افزوده اقتصادیتعدیل شدهگونه هاي پاالیش شده اي از
  ).1384بادآورنهندي(مطرح ساخته اند  9بازار

رین انتقادهاي وارد شده بر ارزش افزوده اقتصادي آن است که هزینه فرصت منابع بکار گرفته شده در شرکت را بر مبناي یکی از عمده ت
اگر سرمایه گذاران شرکت را . در حالی که سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند کند میارزش دفتري آنها محاسبه 

و وجوه حاصل از آن را در دارایی هاي با ریسک مساوي ریسک شرکت سرمایه گذاري کنند، در این به ارزش بازار آن فروخته 
صورت آنها می توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل هزینه سرمایه بر مبناي ارزش بازار کل شرکت و نه صرفا ارزش دفتري سرمایه 

                                                                                                                                                                                     
1Belkaoui 
2Staden  
3Picure 
4 Value Added 
5Calabrese 
6Economic Value Added 
7RefinedEconomic Value Added 
8Cash value Added 
9Market Value Added 
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ه، هزینه سرمایه ناگزیر باید هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس در نتیج. گذاري نمایش داده شده در ترازنامه را داشته باشند
پیشنهاد جایگزینی آن را با یک معیار اندازه ) 1997(و همکاران وي  2به منظور بر طرف ساختن این نقص باکیدور) 1،2000هنلود(کند 

  ).1384نهندي، بادآور(گیري که آنها ارزش افزوده اقتصادیتعدیل شده می نامند مطرح کردند 
نخست : بنابراین مدافعان ارزش افزوده اقتصادیتعدیل شده دو مزیت آن را در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادیبه این صورت بیان می کنند

اینکه، هر وقتارزش افزوده اقتصادیتعدیل شده مثبت باشد ارزش اضافی نسبت به هزینه فرصت بر مبناي بازار براي سهامداران آفریده 
در حالیکه این . سود عملیاتی در جریان براي سرمایه گذاران در پایان دوره از هزینه فرصت واقعی سرمایه آن ها بیشتر است. شده است

وضعیت در مورد ارزش افزوده اقتصادي صادق نیست؛ ممکن است بازدهی کمتر از هزینه فرصت واقعی سرمایه عاید سهامداران گردد 
دوم اینکه، ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده را می توان بر مبناي کل جریانهاي . اقتصادیشرکت مثبت باشد ولی کماکان ارزش افزوده
این . یا فقط بر مبناي جریانهاي سود براي حقوق صاحبان سهام محاسبه کرد) بدهی و حقوق صاحبان سهام(سود براي سرمایه گذاران 

و (ي صادق است که ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتري اقتصادي ویژگی تنها زمانی در مورد ارزش افزوده اقتصاد
  ).1384بادآورنهندي(آن ها برابر باشد ) نه حسابداري

و مدل هاي ) مثل قراردادهاي اعتباري(با توجه به موارد فوق و از آن جایی که در اغلب موارد از جمله گزارش گري مالی، قراردها 
ما در این تحقیق به دنبال جایگزین کردن معیاري به جاي سود نیستیم بلکه سعی داریم ) 1993بلکویی، (ش اساسی دارد ارزیابی، سود نق

با بررسی ارتباط بین تغییرات سود با تغییرات ارزش افزوده اقتصادي و تغییرات ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده، در صورت وجود 
  .استفاده کنیم ها شرکتزیابی سهام و به عنوان مکمل سود در پیش بینی سود و ار ارتباط از این معیارها در کنار سود

  پیشینه ي پژوهش
با مقایسه اي بین برخی از  2003تا  1996شرکت یونانی در دوره زمانی  107در پژوهشی بر روي ) 2007(کایر یازیس و آناستازیس 

ن فرضیاتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ارزش افزوده اقتصادي معیارهاي سنتی حسابداري و ارزش افزوده اقتصادي به آزمو
تغییرات بازده سهام را بهتر از سود خالص، سود عملیاتی و سود باقی مانده تبیین می نماید و بر این اساس ارزش افزوده اقتصادي محتواي 

و در ادامه . کند میخالص، سود عملیاتی و سود باقی مانده فراهم  اطالعاتی افزاینده اي را در مورد تغییرات بازده سهام در مقایسه با سود
به این نتیجه رسیدند که همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار از همبستگی بین سود خالص، سود عملیاتی و سود 

نی بر مزیت ارزش افزوده اقتصادي در تبیین تغییرات همچنین یافته هاي تحقیق شواهدي را مب. باقیمانده با ارزش افزوده بازار بیشتر است
بازده سهام، دارا بودن محتواي اطالعاتی افزاینده و همچنین همبستگی بیشتر آن با ارزش افزوده بازار نسبت به معیارهاي سنتی مذکور را 

  .فراهم نمود
شرکت  4382سود هر سهم را براي نمونه اي شامل  محتواي اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادي در پیش بینی) 2002(ماچوگا و همکاران 

در این تحقیق توانایی ارزش افزوده اقتصادي ، سود دوره جاري، جریان هاي . بررسی کردند 1996تا  1981آمریکایی براي سال هاي 
نشان داد که ارزش افزوده تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش رگرسیون . نقدي و بازده براي پیش بینی سود هر سهم بررسی شد

                                                                                                                                                                                     
1Honold 
2Bacidore& et al 
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در مرحله دیگري از . اقتصادي نسبت به جریان نقدي عملیاتی، معوقه ها و بازده در پیش بینی سود داراي محتواي فزاینده اطالعاتی است
نتیجه . تحقیق، رابطه ارزش افزوده اقتصادي، سود دوره جاري، جریان هاي نقدي و بازده با خطاي پیش بینی سود هر سهم بررسی شد

  .با خطاي پیش بینی سود هر سهم استنشان داد که ارزش افزوده اقتصادي داراي محتواي فزاینده اطالعاتی و رابطه معنادار 
مورد آزمون قرار  ها شرکتدر تحقیقی رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادي را با ارزش بازار ) 1999(پیکسوتو 

 156بود که مجموعا  1998تا  1995شرکت پذیرفته شده در بورس بهادار لیسبون پرتغال طی سال هاي  39شامل  نمونه آماري وي. داد
ارزش افزوده % 1/72سود خالص و % 84/70سود عملیاتی، % 87/70ضرایب همبستگی این تحقیق شامل . سال شرکت را شامل می شد

زار متغیر وابسته باشد، سود خالص محتواي اطالعاتی بیشتري نسبت به سود نتایج تحقیق نشان داد زمانی که ارزش با. اقتصادي بود
  .متغیر وابسته است، آنگاه ارزش افزوده اقتصادي قدرت تبیین بیشتري دارد MVMعملیاتی و ارزش افزوده اقتصادي دارد ولی وقتی 

 241بازار با بازده سهام را براي نمونه اي شامل  در تحقیقی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده) 1996(لهن و ماخیجا 
نتیجه تحقیق آنان نشان داد که ارزش افزوده اقتصادي داراي . میالدي بررسی کردند 1993تا  1987شرکت آمریکایی در سال هاي 

  .همبستگی باالیی با بازده سهام است
توبین به عنوان دو متغیر مستقل، با بازده  Qاقتصادي و شاخص در تحقیقی به بررسی رابطه بین ارزش افزوده ) 1389(حسینی و ودیعی 

توبین با بازده سهام  Qدرصد، رابطه متغیر شاخص  95نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح اطمینان . پرداختند ها سهام شرکت
توانند بازده  اینکه دو متغیر مستقل فوق، تواماً بهتر می مضافاً .معنی دار است اما ارزش افزوده اقتصادي رابطه معناداري با بازده سهام ندارد

  .سهام را توضیح دهند
در تحقیقی تحلیل توانایی پیش بینی اجزاي ارزش افزوده اقتصادي در پیش بینی سود عملیاتی را بررسی ) 1389(سعد الدین و شورورزي 

د عملیاتی دوره بعد اثر ناچیزي دارد و سود عملیاتی پس از کسر کردند، نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ هزینه سرمایه در پیش بینی سو
مالیات، میزان سرمایه، و نرخ بازده سرمایه، توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد، اما توانایی سود عملیاتی پس از کسر 

  .مالیات از بقیه بیشتر است
رزش افزوده اقتصادي و سود باقیمانده، در پیش بینی سود هرسهم سال آتی را در تحقیقی رابطه بین ا) 1388(حسینی معصوم و ودیعی 

بررسی کردند، نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین سود باقیمانده و سود هر سهم سال آتی رابطه معنی داري وجود دارد، درنتیجه این 
افزوده اقتصادي و سود هر سهم سال آتی رابطه معنی  معیار داراي قدرت پیش بینی است و نیز در تحقیق مشخص گردید که بین ارزش

  .داري وجود نداشته و داراي قدرت پیش بینی نیست
محتواي اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادي براي پیش بینی سود را بررسی کردند، نتیجه تحقیق نشان داد که ) 1386(رستگاري و مهدوي 

ارزش افزوده اقتصادي توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارد، اما  سود عملیاتی دوره جاري، جریانهاي نقدي عملیاتی و
همچنین بررسی محتواي فزاینده اطالعاتی نشان داد که ارزش افزوده اقتصادي نسبت . توانایی پیش بینی سود عملیاتی از بقیه بیشتر است

ما نسبت به جریانهاي نقدي داراي محتواي فزاینده اطالعاتی است به سود عملیاتی دوره جاري داراي محتواي فزاینده اطالعاتی نیست، ا
  .و توانایی پیش بینی سود را افزایش داده است
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  فرضیه هاي پژوهش

هرچنـد کـه فرضـیه یـک حکـم      . فرضیه تحقیق، حدس بخردانه اي در مورد رابطه دو یا چند متغیر است و نشانگر نتایج مورد انتظار است
ین متغیرهاسـت، امـا هرگـز زاییـده تخیـل محـض نبـوده و همـواره مبنـایی در مشـهودات معینـی در طبیعـت دارد             مبتنی بر حدس رابطـه بـ  

  .گردندها به شرح زیر طراحی میبا توجه به مبانی نظري مطروحه فرضیه). 1370هومن،(
  .رابطه معنی داري وجود دارد وسود حسابداري) EVA(اقتصادي افزوده ارزش  بین: 1فرضیه

  .رابطه معنی داري وجود داردو سود حسابداري ) REVA(اقتصادي تعدیل شده افزوده  ارزش بین: 2یهفرض
  نوع و روش پژوهش 

با استفاده از فرمول هاي آمار  ها دادهسپس . در این تحقیق با استفاده از روش آمار استنباطی با استفاده از استقرا فرضیه تبیین شده است
مانند اکثر تحقیقات درحوزه علوم انسانی از . ي جمع آوري شده ،خالصه شده استها دادهن و انحراف از میانگین توصیفی مانند میانگی

ارزش افزوده (این تحقیق کاربردي بوده که ارتباط بین متغیر هاي مستقل .آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده شده است
و میزان قدرت ارتباط هر یک از متغیر هاي مستقل با ) سود حسابداري(با متغیر وابسته ) دیل شدهاقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي تع

استیودنت و براي معناداري مدل  tو براي تعیین معناداري هر یک از ضرایب جزئی رگرسیون از آزمون . متغیر وابسته را توصیف می کند
  .استفاده شده است 18نسخه SPSS ها از نرم افزارن و براي تجزیه و تحلیل دادهدرصد اطمینا 95در سطح ) F(رگرسیونی از آماره فیشر 

 .براي آزمون فرضیه ها برآورد شده است) 2(،و )1(هایرگرسیونی مدل. 

  1مدل شماره  

  2مدل شماره  
E it = تغییرات سود حسابداري سال جاري  

E it-1  = تغییرات سود حسابداري سال قبل  

EVA it =رات ارزش افزوده اقتصادي سال جاري تغیی  

EVA it-1  = تغییرات ارزش افزوده اقتصادي سال قبل  

REVA it  =تغییرات ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده سال جاري  

REVA it-1  = تغییرات ارزش افزوده اقتصادي تعدیل شده سال قبل  
  

  سود حسابداري
  .آمده استها با درآمدها به دست  نهیکه از تقابل هز انیو زحاصل از صورت سود  ییمانده نها :سود حسابداري

  ititititit EVAEVAEE    1101 //

  ititititit REVAREVAEE    1101 //
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  ياقتصاديافزوده ارزش
  :شده استي زیر استفاده از رابطهEVAي براي محاسبه

EVA= NOPAT – (WACC* CAPITALt-1) 
EVA= (r - c)* CAPITALt-1 

  .پردازیمي اول میدر ادامه به توضیح اجزاي رابطه. دیگر استي فوق معادل یکي دو رابطهالبته بایستی اشاره نمود که نتیجه

  :NOPATي محاسبه

هایی وجود دارد؛ بنابراین براي نمود، تفاوترا سود واقعی تلقی میکه بیان شد بین سود حسابداري با سودي که استوارت آنچنان
، به NOPATتعریف عملیاتی . اعمال نمود، نزدیک کردن سود حسابداري به سود مدنظر استوارت باید تعدیالتی بر سود حسابداري

  :شرح زیر است

NOPAT = جویی مالیاتی بهرهصرفه – هزینه بهره + سود حسابداري پس از کسر مالیات هاي سرمایهدلتغییرات در معا +   

ها در واقع معادلتغییرات این . هاي سرمایه اشاره نمودباید به تغییر در معادل NOPATي از تعدیالت اشاره شده جهت محاسبه
. اندها پرداختی صورت نگرفته و وجهی دریافت نشده است اما در سیستم حسابداري ثبت شدهباشند که عمالً بابت آنهایی میهزینه

تغییر در مزایاي پایان خدمت کارکنان، .گرددلذا با انجام این مجموعه تعدیالت، حسابداري تعهدي به حسابداري نقدي نزدیک می
ي مطالبات هاي معوق و تغییر در هزینهي هزینهها، تغییر در ذخیرهها و موجوديگذاريي کاهش ارزش سرمایهدر ذخیرهتغییر 

  .اندهایی از این تعدیالت است که در این پژوهش مدنظر قرار گرفتهالوصول نمونهمشکوك

هاي گوناگونی عمل گردد به شیوهمنظور می اقتصاديافزودهارزشتوجه به این مورد ضروري است که موارد تعدیلی که به حساب 
نوروش و همکاران، (دانند نمی ي الزم براي انجام این تعدیالت را قابل توجیهاي اثرات آن را ناچیز دانسته و هزینهحتی عده. شودمی

1383.(  

  :CAPITALي محاسبه

ها نیز منابعی است که از خارج شرکت به آن تزریق و بدهی اندداران تامین شدهحقوق صاحبان سهام منابعی است که توسط سهام
هاي این اقالم از صورت. شودمالی می يها متحمل هزینههایی است که شرکت بابت آنها، بدهیجا منظور از بدهیدر این. شده است

ي مالی ت از مشتریان نیز هزینهدریافها که بابت پیشچنین در برخی شرکتهم. شوندهاي همراه استخراج میمالی و یادداشت
هاي مانند برخی شرکت(ها قید شده است هاي مالی آنهاي همراه صورتکنند و این موضوع به صراحت در یادداشتپرداخت می

هاي سرمایه نیز به سرمایه تعدیالت حسابداري مربوط به معادل.شونددار لحاظ میهاي بهرهي بدهیمحاسبه نیز در) سازيخودرو
ب مانده برخی از ذخایر با یبدین ترت. اضافه گردیده تا سرمایه از دیدگاه حسابداري را به سرمایه از دیدگاه استوارت نزدیک نماید

هاي سرمایه شامل ذخیره مزایاي پایان معادل. شودهاي سرمایه نیز به صورت بخشی از سرمایه شرکت در نظر گرفته میعنوان معادل
الوصول است هاي معوق و ذخیره مطالبات مشکوكها، ذخیره هزینهگذاريها و سرمایهکاهش ارزش موجودي خدمت کارکنان، ذخیره

  ).1384نیا،ایزدي(

Capital =حقوق صاحبان سهام+ هاي داراي هزینه مالیبدهی  هاي سرمایهمعادل +  
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  ):WACC(هزینه سرمایه

ضرب نسبت هر هزینه منابع مختلف تامین مالی شرکت که از مجموع حاصلهزینه کل سرمایه شرکت برابر است با میانگین موزون 
روش محاسبه میانگین موزون هزینه . یک از منابع تأمین مالی در هزینه سرمایه مربوط به اجزاء ساختار سرمایه محاسبه می شود

  :سرمایه به شرح فرمول زیر است
WACC =Wd * Kd + We * Ke 

  :که در آن 

We  = صاحبان سهاموزن حقوق  

Wd  = وزن بدهی  

Ke  =عادي ي حقوق صاحبان سهامهزینه  

Kd =  ي بدهیهزینهنرخ  

  :نحوه محاسبه وزن هر یک از منابع تأمین مالی به شرح زیر است

اینکه  با توجه به. آید وزن هر یک از منابع از طریق تقسیم ارزش بازار هر منبع بر جمع ارزش بازار منابع بکار گرفته شده بدست می
  .ها تقریباً معادل ارزش دفتري آنهاست، از این رو ارزش دفتري آنها مدنظر قرار گرفته است ارزش بازار بدهی

 جمع منابع= ارزش بازار سهام عادي + دار  هاي بهره ارزش دفتري بدهی

  :شود بر این اساس وزن هر یک از منابع به صورت زیر محاسبه می
  

  

  

  

  

  

هاي روش جریانحقوق صاحبان سهام از   يي هزینهدر این تحقیق براي محاسبه
  :طور خالصه به شرح زیر استاستفاده شده است، که به) مدل گردون(نقدي تنزیل شده 

 ردا هاي بهره ارزش دفتري بدهی

K)دار هاي بهره وزن بدهی=  )  

 جمع ارزش بازار منابع

وزن سهام عادي، سود انباشته و =  ارزش بازار سهام عادي 
K)ها اندوخته  جمع ارزش بازار منابع  (

  ):Ke(نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام 
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  :که در آن
D1 :،سود نقدي هر سهم در پایان سال  
P0 :،قیمت هر سهم پس از مجمع  

g  :نرخ رشد.  

 .باشدع رشد هندسی میي نرخ رشد از روش زیر استفاده شده است که در واقبراي محاسبه

g =  
NOPAT

NOPATسال پایه

 :شود به شکل زیر محاسبه شده استمحسوب می که سال دوم 85به عنوان مثال نرخ رشد سال 

g =  
NOPAT
NOPAT  

  .به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است 1383در این تحقیق سال 

  ):Kd(نه بدهی هزی ينحوه محاسبه

- مبا توجه به تعدد وا. شوداي که شرکت بابت تامین مالی از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق مشارکت متحمل میهزینه بدهی، هزینه
در . توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره آنها در نظر گرفتها، میها و نیز تفاوت نرخ بهره این وامهاي دریافتی توسط شرکت

و در . شوددار محاسبه میهاي بهرهي مالی بر مقدار بدهیي بدهی از طریق تقسیم مقدار هزینهطور جداگانه هزینهن تحقیق بهای
  .فرمول زیر استفاده شده استي هزینه بدهی از نهایت براي محاسبه

Kd = نرخ هزینه بدهی * (1- t ) , t = 22,5 % 

  شده تعدیل ياقتصاديافزودهارزشیمحاسبه
اگر بجاي . در ارزش افزوده اقتصادي براي محاسبه هزینه سرمایه بکار گرفته شده از خالص ارزش دفتري دارائی ها استفاده می شود

استفاده از خالص ارزش دفتري دارائی ها ، ارزش روز خالص دارائی ها بکار گرفته شود ، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده 
ي بازار با ها ارزشبر مبناي  براي درك تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه. ه می باشداقتصادي تعدیل شد

ي بازار بکار گرفته شود بر این اساس شکل تعدیل شده اي از ارزش افزوده اقتصادي بنام ارزش ها ارزشدارائی هاي شرکت بر مبناي 
تعدیل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادي در این است که  ارزش افزوده اقتصادي مزیت. تعدیل شده بدستمی آید افزوده اقتصادي

تعدیل شده مثبت باشد براي سهامداران ارزش مضاعف ایجاد شده است ، یعنی سود عملیاتی  ، در هر زمان ارزش افزوده اقتصادي
ها بیان شده است ، بیشتر از هزینه فرصت سرمایه تامین کنندگان مالی که در پایان سال بر حسب درصدي از ارزش بازار سرمایه آن

  . آنهاست
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 جامعه و نمونه آماري

- ي پذیرفته شده در بورسها شرکتجامعه آماري شامل.هجري شمسی است 1389تا سال  1384ساله از سال 6دوره زمانی پژوهش،  
 :باشد میي زیر ها ویژگیاوراق بهادار تهران با رعایت 

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1383 حداقل ازابتداي سال مالی.  
  ي اولیه را به بورس ارائه کرده باشدها دادهاطالعات و ) 1389الی1383(حداقل براي یک دوره هفت ساله.  

شرکت حجم جامعه در دسترس بود که اگر از  370و موسسات موجود در بورس تعداد  ها شرکتبا در نظرگرفتن شرایط فوق از 
  :مول تعیین حجم نمونه استفاده شود فر

푛 =
푁푍 푃(1 − 푃)

휀 (푁 − 1) + 푍 푃(1 − 푃)
 

 N  :اندازه حجم جامه p  : درصد در نظر گرفته می شود 50موفقیت که.  

Z  :متغیر استاندارد توزیع نرمال휀 :درصد در نظر گرفته شده است9 خطاي برآوردي که.  

푛 =
370 ∗ (1.96) . 5 ∗ .5

(. 09) (370 − 1) + (1.96) ∗ .5 ∗ .5
= 90 

باشد پس نمونه فوق مشکلی  شرکت می 100می باشد، از آنجایی که تعداد نمونه استخراج شده  90حداقل حجم نمونه برابر 
  )1386عادل آذر، مومنی،.(ندارد

 یافته هاي پژوهش

- درصد در نظر گرفته شده 5ها ستفاده وسطح خطاي فرضیههاي پژوهش، از روش رگرسیون تلفیقی معکوس ابراي آزمون فرضیه

هر چه قدر مطلق این آماره .بستگی دارد tآماره فرضیه ها به  طراحی و مقادیر بحرانی و퐇ퟎ 퐇ퟏفرضیه هاي تحقیق در قالب .است
  .بیشتر است 퐇ퟎبزرگتر باشد احتمال رد فرض 

  اولهفرضیآزمون 

نشان  000/0را به میزان )P-value(سطح معنا داري 05/0که در سطح خطاي شود مشاهده می 1ه با توجه به نگاره شمار 
اقتصادي و سودحسابداري افزودهارزش بنابراین فرضیه وجود وجود یک رابطه معنادار بین. کوچکتر است 05/0دهد که از  می

 . مورد تأیید قرار گرفت
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  1نگاره شماره 

 퐇ퟎنتیجه قبول یا رد  سطح معنی داري tآماره   ضریب تعین  훃ضریب  متغیرهاي مستقل

 فرضیه تایید 000. 18.848- 405. 022.  سود حسابداري

 دومهفرضیآزمون 
دهد که  نشان می 000/0را به میزان )P-value(سطح معنا داري 05/0که در سطح خطاي شود مشاهده می 2با توجه به نگاره شماره 

 .اقتصادي تعدیل شده و سودحسابداري ، مورد تأیید قرار گرفتافزودهارزشبنابراین فرضیه وجود بین. کوچکتر است 05/0از 

 퐇ퟎنتیجه قبول یا رد  سطح معنی داري tآماره   ضریب تعین  훃ضریب  متغیرهاي مستقل

 فرضیه تایید 000. .19.101- 415. 385.-  سود حسابداري

  
 ته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظري و نتایج تحقیقات پیشینبحث در مورد یاف

با بررسی آزمون هاي . مورد بررسی قرار گرفته استو سود حسابداري) EVA(اقتصاديافزوده  ارزش در فرضیه اول رابطه بین
  .تاقتصادي و سود حسابداري مورد تأیید قرار گرفافزودهارزش آماري وجود یک رابطه معنادار بین

، سعد الدین و )1386(، مهدوي و رستگاري)1382(ت ، شریع)1383(مانند نوروش و مشایخیهاي تحقیقات پیشین  این یافته با یافته
ولی با تحقیقات نظریه و وکیلیان، ودیعی و حسینی معصوم مطابقت  .مطابقت دارد) 2002(، ماچوگا و همکاران)1389(شورورزي

به گذشت مدت زمان زیادي از تحقیق نظریه، نحوه انتخاب جامعه آماري، تغییراتی که در بازار ندارد که در این مورد می توان 
سرمایه از قبیل تغییر قانون بورس، گسترش بازار سرمایه از نظر تعداد و حجم معامالت و تغییرات شاخص بورس انجام شده و 

  .ت عدم تطابق با نتیجه این تحقیقات دانستتغییرات در شرایط محیطی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جامعه را عل

با بررسی . مورد بررسی قرار گرفته استو سود حسابداري ) REVA(اقتصادي تعدیل شده  افزوده ارزشدر فرضیه دوم رابطه بین 
  . تاقتصادي تعدیل شده و سود حسابداري مورد تأیید قرار گرفافزودهارزش آزمون هاي وجود یک رابطه معنادار بین

همچنین مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی نشان می دهد تفاوت هایی در شرایط اقتصادي اجتماعی و سیاسی جامعه در 
بر طبق مطالعات انجام . سالهاي تحت مطالعه بوجود آمده که همین تفاوتها باعث تفاوت در نتایج تحقیقات سالهاي مختلف شده است

اما در کل . فراوانی داشته باشد تواند تأثیر مییه، حتی در ضعیف ترین شکل آن، بر تفسیر نتایج تحقیق شده عدم کارایی بازار سرما
در نهایت با . مشاهده شده که هنوز سود حسابداري به عنوان مهمترین متغیر حسابداري مورد توجه تصمیم گیران قرار می گیرد

هاي فوق که نشان می دهد متغیرهاي مستقل تنها بخشی از سود را  توجه به موارد فوق و ضریب تعیین بدست آمده در آزمون
  .توانند توضیح دهند سرمایه گذاران باید براي ارزیابی سود، فاکتورهاي دیگري را نیز مد نظر قرار دهند می

  2نگاره شماره 
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 محدودیتهاي احتمالی در کاربرد نتایج تحقیق

ایج تحقیق در شرکتهاي غیر فعال و شرکتهاي خارج از بورس با با توجه به جامعه آماري تحقیق پیشنهاد می شود استفاده از نت
  .احتیاط همراه باشد

 .شرایط تورمی کشور و عدم تهیه صورتهاي مالی تعدیل شده بر روي محاسبه متغیرهاي تحقیق موثر بوده است .1

الی  1384ساله از سال  6دوره زمان این پژوهش . هاي توصیفی داراي محدودیت زمانی و مکانی استاین پژوهش مانند سایر پژوهش .2
 .ها و سایر جوامع آماري دقت کردلذا باید در تعمیم نتیجه آن به سایر زمان. و مکان آن بورس اوراق بهادار تهران است 1389

ازار شرایط سیاسی، اقتصادي و فرهنگی کشور و جو روانی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران و سطح آگاهی افراد مشارکت کننده در ب .3
 .دهدقرار می تأثیر هاي تحقیق را تحتگذاشته و متغیر تأثیر سرمایه بر عرضه و تقاضا، حجم مبادالت و رونق یا رکود بازار

هاي پس از رخداد است و از این رو در زمان وقوع متغیرها امکان حضور نبوده است ؛ اگرچه تحقیقات حسابداري غالبا جزو پژوهش .4
 .تحتی تحقیقات علوم تجربی کنترل کامل متغیرها میسر نیس باید گفت در هیچ تحقیقی

  :پیشنهادات جهت تحقیقات بعدي
در طی انجام تحقیق، با بررسی منابع اطالعاتی در ارتباط با موضوع تحقیق وبا توجه به نتایج و دستاوردهاي پژوهش حاضر 

ته اول پیشنهادات کاربردي و دسته دوم پیشنهاداتی در دس: پیشنهاداتی مورد توجه قرار گرفته که به دو دسته تقسیم می گردند
  .جهت تحقیقات آتی می باشد

  :يشنهادات کاربردیپ
 و  ارزش افزوده تعدیل شده ي گزارشاتهاي عضو در تهیهشود الزامات و مقرراتی را براي شرکتبه سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می

 .گذاران، وضع نمایدداران و سرمایهتر شدن اطالعات مورد نیاز سهامتر و شفافاي هرچه واضحي خود، بري اقتصادي ساالنهارزش افزوده
 ي اقتصادي به عنوان یک روش برتر در ارزیابی عملکرد استفاده شودشود که از روش ارزش افزودهپیشنهاد می . 
 هاي واحد تجاري  عیارهاي تاثیرگذار و بسیار مرتبط با فعالیتبا توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده تعدیل شده یکی از م

  .ها به عمل آورد شود سازمان بورس اوراق بهادار تهران تدابیري را براي ارائه این دو معیار توسط شرکت است پیشنهاد می

  :یقات آتیتحق يپیشنهادات برا
 راي استانداردها و بعد از اجراي استانداردها انجام دادو تاثیر در تحقیق دیگري می توان تحقیق حاظر را براي دوره هاي قبل از اج

 .استانداردها را بر روي این نسب ها بررسی نمود
 توان ارائه نمود، بررسی نتایج تحقیق بر حسب صنعت است که در این تحقیق این مورد انجام نشده استپیشنهاد دیگري که می 
 سنجیده شده است می توان این مقایسه را براي  سود حسابداري ارزش افزوده تعدیل شده بادر این تحقیق رابطه ارزش افزوده اقتصادي و

 انجام داد,...)ROE،MVA، ROA،(سایر شاخص ها 

 فهرست منابع
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  ي نقدي و تعهديها نامحتواي اطالعاتی جری در بینی سود نقش پیش

  ٣سان مهرجو، اح٢، مجید عاطفی١محمد رضا شورورزي
  چکیده

 به بستگی نیز تصمیمات کیفیت شک بدون .شود می محسوب اقتصادي گیريتصمیم در مهم راهبردي ابزار مالی، اطالعات امروزه

 هاي بینی پیش و اخبار عالئم، ها، نشانه صورت به تواند می اطالعات مالی، بازارهاي در. دارد اطالعات بودن هنگام به و دقت صحت،

 در تغییراتی نتیجه در و واکنش ایجاد موجب و گیرد قرار سهامداران دسترس در وشود  گزارش شرکت خارج یا داخل از مختلف

 باعث و باشد نمی عقالیی افراد واکنش موارد برخی در .است متفاوت اطالعات، به سهام بازار هاي واکنش. شود سهام قیمت

 که دهد می رخ زمانی اندازه، از کمتر یا اندازه از بیش واکنش. شود می ها قیمت حد از بیش کاهش یا افزایش جمله از هایی ناهنجاري

  .کنند می تعیین آن ذاتی ارزش از کمتر یا بیشتر را سهام قیمت جدید، اطالعات به توجه با افراد

هاي یات تحقیق از آزمونبراي سنجش فرض. با توجه به توضیحات باال در این تحقیق دو فرضیه تدوین شد و مورد آزمون قرار گرفت
ذاران گسرمایهنتایج تحقیق بیانگر این امر است که . ها، استفاده شده استي میانگینهمبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون مقایسه

-ي داراي پیشها شرکتي تعهدي سود براي لفهراي مؤنقدي سود و ضریب اطمینان بیشتري ب ي لفهضریب اطمینان کمتري براي مؤ
ي ها فعالیت بینی سود توسط شرکت و وجه نقد حاصل ازپیشداري بین ي معنیرابطهشایان ذکر است . شوندسود قائل میبینی 

 . عملیاتی غیرعادي یافت نشد

  .بینی سود، بازده سهام هاي نقدي غیرعادي، پیش اقالم تعهدي، جریان :کلیدي واژگان

  مقدمه
 ارزش تعیین جهت گذاران سرمایه براي و سودمند مفید اطالعات ارائه است، شده فتعری حسابداري براي که هایی کارکرد از یکی

 عنوان مهمترین به حسابداري سود حسابداري، اطالعات بین از .باشد می گذاري سرمایه تصمیمات آگاهانه به کمک و بهادار اوراق

 و حسابداري سود اهمیت گرفتن نظر در با .شود وب میمحس آتی نقدي هاي جریان و آوري سود توان ارزیابی باره در اطالعاتی منبع
مدل  قبیل از مالی تصمیمات از بسیاري در آن از استفاده و اقتصادي واحد هر حیاتی و منابع مهم از یکی عنوان به نقد نقش وجوه

 تعهدي مبناي اساس بر حسابداري سود .شده است تفکیک تعهدي و نقدي جزء دو به حسابداري سود بهادار، اوراق ارزشیابی هاي

 تفاوت بوجود نقد، وجوه جریان صورت در شده گزارش عملیاتی نقدي جریانات و سود حسابداري بین اینرو از و شود می گیري اندازه

  : آید می

 حسابداري سود = نقدي جزء + تعهدي جزء

                                                                                                                                                                                     
  .ھیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نیشابور -  ١
 .كارشناس ارشد حسابداري -  ٢
  ehsan_mehrjoo_2@yahoo.com .كارشناس ارشد حسابداري -  ٣
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 حسابداري سود = عملیاتی نقدي جریانات + تعهدي اقالم

 از بخشی عنوان به تعهدي مبناي .شده است تعریف عملیاتی نقدي جریانات و حسابداري سود بین تتفاو عنوان به تعهدي اقالم

 بر وارد ایراد مهمترین .باشد می نیز مهمی مشکالت داراي متعدد مزایاي از بهره مندي رغم علی امروزي، حسابداري نهایی الگوي

 مثل عواملی وجود بدلیل واقع در .است نقدي مبناي با مقایسه در – سود بخصوص رقم – ارقام و اعداد نبودن عینی مبناي تعهدي،

از  یکی تقریبا تعهدي، اقالم درك خصوصیات .آید می شمار به تعهدي مبناي جزء جدانشدنی نبودن عینی برآورد، و تخصیص قضاوت،
 گذاران سرمایه براي که است عاتیاطال فراهم کردن مالی، حسابداري اولیه هدف .است مالی حسابداري تحقیقات اهداف مهمترین

  .هدف باشد این به یابی دست شده روش پذیرفته تا بوجود آمده تعهدي، حسابداري باشدو مفید

  وجوه نقد جریانسودمندي صورت 
صورت سود و زیان گزارشی است که عموماً اطالعاتی در باره سود آوري و نتیجه عملیات واحد تجاري طی یک دوره زمانی مشخص  
شدن به هدف سودآوري عملیاتی می  این صورت مالی صرفاً بیانگر موفقیت یا عدم موفقیت واحد تجاري در نائل. می نمایدافشا  را

وجه نقد را به  انیاعتبار دهندگان صورت جر. خود ادامه دهد اتینقد قادر نخواهد بود به ح وجوهبدون  يواحد تجار کیاما  باشد،
 دایپ ،یشروع در بررس ينقطه . وجوه نقد پرداخت شود دیبا يند چرا که به آنها توسط واحد تجارده یقرا ر م یدقت مورد بررس

مثبت و  یاتیعمل يها فعالیت وجوه نقد فراهم شده توسط انیجر صچنانچه خال. است یاتیعمل يها فعالیت از یکردن وجوه نقد ناش
 يتا بدون استقراض، پرداختها باشد میدر داخل خود  یوجوه نقد کاف دجایقادر به ا يآن است که واحد تجار انگریب. باشد تیبا اهم
 یمنف ایو  تیکم اهم یاتیعمل يها فعالیت وجوه نقد فراهم شده توسط انیدر مقابل چنانچه خالص جر. خود را انجام دهد يضرور
 دیبا یخود م يانجام پرداختها يذا برال. باشد میوجوه نقد در درون خود ن جادیقادر به ا يآن است که واحد تجار انگریب. باشد

  .)1385عرب مازاریزدي،( دیصدور و فروش سهام نما ایمبادرت به استقراض 

  اقالم تعهدي و نقش سودمندي آنها
گزارشگري هریک از تعدیالت حسابداري را که باعث ایجاد اختالف بین سود خالص حسابداري و وجوه نقد حاصل از عملیات می 

براساس این تعریف، سود حسابداري . وان به عنوان نتایج فرآیند حسابداري در مبناي تعهدي، طبقه بندي کنیمگردند، را می ت
پس جزء تعهدي سود را می توان به عنوان تفاوت بین سود خالص حسابداري . برمبناي نقدي با جریانات وجوه نقد یکسان خواهد بود

  . و وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف نمود
عملکرد شرکت را بهتـر  ) سود تعدیلی ( ، بنابراین مبالغ تعدیل شده باشد میاقالم تعهدي تعدیل یا اصالح جریانات نقدي در طول زمان نقش 

بـراي مثـال ثبـت یـک     )  44پاراگراف  ، هیات استانداردهاي حسابداري آمریکا1987بیانیه مفاهیم حسابداري شماره یک، (کند  میاندازه گیري 
نی شناسایی جریان نقد آتی در سود حسابداري را سرعت می بخشدو باعث می گردد که زمان بندي شناسایی سود حسـابداري بـا   حساب دریافت

  .زمان بندي مزایاي اقتصادي ناشی از فروش مطابقت داشته باشد

اقالم تعهدي و سود آتی اصالح  به هر حال، اقالم تعهدي اغلب بر مبناي فرض ها و برآوردهایی هستند که اگر اشتباه باشند، باید در
به عنوان مثال، اگر عواید خالص ناشی از حساب هاي دریافتنی کمتر از برآورد اولیه باشند، ثبتهاي بعدي هم نقد . شوند) تصحیح(

خطاهاي برآورد و اصالحات بعدي آنها عاملی است که باعث کاهش نقش . وصولی و هم اصالح خطاهاي برآورد را نشان می دهد
  . دمند اقالم تعهدي می گرددسو
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تناسب مبالغ نقدي عایدي در مقایسه با مبالغ عایدي ناشی از بکارگیري اصول حسابداري و مبناي تعهدي، معیاري براي کیفیت 
 ،دبا پیروي از نظر گراهام و با نظري بر لیست دارائی هاي جاري شکل بگیر تواند میبرآوردي ساده از این موضوع، . باشد میعایدات 

بیانگر  تواند می ،و افزایش در سایر دارائیهاي جاري مثل حسابهاي دریافتنی یا موجودیهاي کاال ،کاهش در وجوه نقد و معادل نقد
و علی رغم اینکه ما تمایل نداریم میوه را قبل از  باشد میعایدات شبیه به میوه اي خوب و نارس . کاهش کیفیت عایدات باشد
م، اما برخی از شرکتها با درآمدهاي خود این چنین برخورد می کنندو قبل از تحقق کامل درآمد، آن را رسیدن آن از درخت بچینی

  . شناسایی می نمایند

به طور کلی . روش هاي آگاه کننده متعددي توسط اسلوان ارائه گردیده است که نسبت عایدات نقدي و تعهدي را اندازه می گیرد
در مبناي . ص می باشند که به واسطه بکارگیري مبناي تعهدي در حسابداري شناسایی می گردنداقالم تعهدي، بخشی از درآمد خال

اسلوان نشان . تعهدي، درآمد زمانی شناسایی می شود که کاال یا خدمات ارائه شده باشدو طبعاً دریافت وجه را به دنبال خواهد داشت
  .ي بیشتر باشند، قطعیت عملکرد عایدات بیشتر خواهد شدداده است که هرچه اقالم نقدي عایدات نسبت به اقالم تعهد

شواهد موجود . در سیستمهاي گزارشگري مالی براي دستیابی به سود حسابداري، جریانات نقدي با اقالم تعهدي، تعدیل می گردد
 تأثیر گیري درآمد را تحتنشان می دهد که ارقام حسابداري بر مبناي بهاي تمام شده تاریخی، محتواي اطالعاتی مقیاسهاي اندازه 

مدیریت در خصوص محصوالت، سرمایه گذاریها و تصمیمات تأمین مالی شرکتش صاحب برتري اطالعاتی است، و . قرار می دهد
  .باشد میاجزاء اقالم تعهدي اختیاري دربرگیرنده اطالعات با اهمیتی درباره وجوه نقد آتی مورد انتظار مدیریت 

  ياندازه گیري اقالم تعهد 
در رویکرد مستقیم، اقالم تعهدي به طور . اطالعات مربوط به اقالم تعهدي طبق دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم بدست می آید

مستقیم از حسابهاي ترازنامه بدست می آید، رویکرد ترازنامه اي بر ارتباط بین تغییرات حسابهاي ترازنامه اي سرمایه در گردش و 
اقالم تعهدي از صورت جریانات نقدي  ،اما در رویکرد غیرمستقیم. ینه هاي سود و زیانی وابسته استاجزاء تعهدي درآمدها و هز

اقالم تعهدي از تفاوت بین سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه با وجوه نقد حاصل از عملیات بدست  ،بدین صورت که. بدست می آید
  .می آید

اکثر تحقیقات روش مستقیم  ،1988ي به وسیله صورت جریان نقدي از سال با وجود دستیابی به اطالعات صحیح اقالم تعهد
  . اي را براي محاسبه اقالم تعهدي بکار می برندترازنامه

  پیشینه تحقیق
 مورد را مالی صورتهاي در شده اعمال کاري درجه محافظه و گذاران بین سرمایه اطالعاتی تقارن عدم ، رابطه)1387(د آزا و رضازاده

 سود و ها شرکت باشد، گذاران سرمایه بین بیشتري اطالعاتی تقارن عدم که هرگاه دهد می تجربی نشان شواهد. دادند قرار بررسی

 با متناسب مالی صورت هاي در ها و هزینه درآمدها نامتقارن شناسایی هم چنین. کنند می گزارش بیشتري کاري محافظه با را زیان

 تقارن عدم افزایش دنبال به مالی صورت هاي تهیه در کاري محافظه ه میزان عالو به. کند می تغییر اطالعاتی تقارن عدم سطح

  .یابد می افزایش گذاران، بین سرمایه اطالعاتی
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تحقیق،  نتایج. کردند بررسی منتظره غیر را برسودهاي )1995( 1اولسن الگوي اطالعات خطی پویایی اثر، )1389(خدادادي وعرفانی
پایداري  سرمایه، فشردگی و صنعت نوع مانند حسابداري غیر اطالعات دهد می نشان و کند می تأیید را عاتاطال خطی پویایی

  .دارد اطالعاتی محتواي و میدهد قرار تأثیر تحت را غیرمنتظره سودهاي

 ساختار در ودموج نهادي سطح مالکیت تأثیر آزمون طریق از نهادي مالکین نظارتی نقش بررسی به ،2)2006(جنکینز و ولوري

 شده توصیف کیفیت بعد 4 نهادي مالکیت و سود کیفیت بین رابطه آزمون ها براي آن .پرداختند شده گزارش سود کیفیت بر ها شرکت

 ارائه و بودن موقع به بی طرفی، کنندگی، بینی پیش ارزش(آمریکا مالی حسابداري استانداردهاي هیأت 2 شماره بیانیه مفاهیم در

 اطالعاتی محتواي همان یا سهام بازده و سود بین همبستگی از صادقانه ایشان ارائه کردن عملیاتی براي .نمودند بررسی را )صادقانه

 بدان .کند می را تایید سود اطالعاتی محتواي و نهادي گذاران سرمایه سطح بین مستقیم رابطه ایشان هاي یافته .کردند استفاده سود

 .یابد بهبود می سود اطالعاتی محتواي نهادها، مالکیت سطح افزایش با که معنا

 تعداد و مالکیت درصد بین رابطه در تحقیقی .یافتند گذاران سرمایه نظارتی نقش با ارتباط در شواهدي) 2007(3سایرین و کرنت

 که کسانی( فشار به نسبت حساس دسته، دو به را نهادي مالکان ها آن .دادند بررسی قرار مورد شرکت عملکرد با را نهادي مالکان

 او کنترل و مدیریت بر نظارت بیشتري براي انگیزه که افرادي( فشار به حساس غیر و )دارند مدیریت با چالش براي تمایل کمتري
 ناظر نهادي مالکیت سطح که است آن از حاکی نتایج .دادند قرار مطالعه شرکت مورد عملکرد با را نها آ ارتباط و نموده تقسیم )دارند

 که داد نشان ها یافته همچنین .شرکت ندارد عملکرد با ارتباطی حساس مالکیت و دارد شرکت عملکرد با مثبت رابطه )غیر حساس(

   .دارند عملیاتی نقدي جریانات بازده با رابطه معناداري ها آن مالکیت درصد هم و نهادي مالکان تعداد هم
 مطالعه با ها آن. پرداختند سود بودن بموقع موضوع بر اي دوره میان و متناوب ريگزارشگ تأثیر بررسی به) 2007( 4همکاران و بوتلر

 و متناوب گزارشگري هاي داراي شرکت میان در سود زمانی تفاوت تأثیر که رسیدند نتیجه این به مشاهده، مورد هزار 30 به نزدیک
 .است ناچیز ها شرکت سایر و ايدوره

 نتیجه این به وي. پرداخت عملکرد گیري اندازه غیرمالی معیارهاي اطالعاتی افزاینده و نسبی ايبررسی محتو به ،)2008(5 وایرسما 

 مالی عملکرد اندازه گیري معیارهاي به نسبت بیشتري نسبی اطالعات محتواي غیرمالی، عملکرد گیري اندازه معیارهاي رسید که

  .دارند را عملکرد گیري مالی اندازه معیارهاي کنار در جدیدي اطالعات افزودن توانایی معیارها این بعالوه،. دارند

 در او .پرداخت نقدي هاي جریان و از عملیات حاصل گردش در سرمایه سود، اطالعاتی افزاینده محتواي بررسی به )2009(٦علی عاشق

این  در چنین هم .نمودتأیید  را نقدي هاي جریان و عملیات از حاصل گردش در بر سرمایه سود اطالعاتی افزاینده محتواي تحقیق این
 محتواي مورد در ولی .شدتأیید  نیز نقدي هاي و جریان سود بر عملیات از حاصل گردش در سرمایه اطالعاتی افزاینده محتواي آزمون

 ه تغییراتمطالع مورد هاي شرکت که حالتی در :شد مشاهده حالت دو عوامل، سایر بر از عملیات حاصل نقد وجوه اطالعاتی افزاینده

 هاي شرکت که حالتی در و شد؛ مشاهده به سایرین نسبت اطالعاتی افزاینده محتواي اند، داشته عملیات از حاصل نقد وجوه در کمی

                                                                                                                                                                                     
1 Olson 
2 Velury and Jenkins 
3 Cornett et all 
4 Butler et all 
5 Wiersma 
6 Ashiq, Ali 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1017

 مشاهده سایرین به نسبت اطالعاتی افزاینده محتواي اند، داشته عملیات از حاصل نقد در وجوه )زیادي( بزرگی تغییرات مطالعه مورد

 .نشد

  هاي تحقیق یهفرض
 به بستگی نیز تصمیمات کیفیت شک بدون و شود می محسوب اقتصادي گیري تصمیم در مهم راهبردي ابزار مالی، اطالعات امروزه

 هاي بینی پیش و اخبار عالئم، ها، نشانه صورت به تواند می اطالعات مالی، هاي بازار در. دارد اطالعات بودن هنگام به و دقت صحت،

 قیمت در تغییراتی نتیجه در و واکنش ایجاد موجب و گیرد قرار سهامداران دسترس در و گزارش شرکت خارج یا داخل از مختلف

 از هایی ناهنجاري باعث و باشد نمی عقالیی افراد واکنش موارد برخی در .است متفاوت اطالعات، به سهام بازار هاي واکنش. شود سهام

 به توجه با افراد که دهد می رخ زمانی اندازه، از کمتر یا اندازه از بیش واکنش. شود می ها قیمت حد از بیش کاهش یا افزایش جمله

 پی خود اشتباه به زمان گذشت از پس بازار اگرچه .کنند می تعیین آن ذاتی ارزش از کمتر بیشتریا را سهام قیمت جدید، اطالعات

 نوعی را آن بتوان شاید که شود می محسوب بازار در عقالیی غیر رفتار وعین اقتصادي، رفتار این اما گردد، می بر تعادل حالت به و برده

 ترغیب و گذاران سرمایه گیري تصمیم در تواند می حاضر تحقیق .کرد تلقی گذاران سرمایه اطمینان عدم به نسبت منطقی واکنش

  .باشد مفید گیري تصمیم امر در مالی تحلیلگران نظرات از استفاده در ها آن

  :جه به مطالب مزبور، بررسی الزم براي این تحقیق با توجه به فرضیه هاي زیر صورت گرفته استبا تو

سرمایه گذاران ضریب اطمینان کمتري به مولفه نقدي سود و ضریب اطمینان بیشتري به مولفه تعهدي سود براي : فرضیه اول
  . شرکتهاي داراي پیش بینی سود قائل می شوند

 سود ندارند، وجه نقد حاصل از ینیب یشپیی که ها شرکتپیش بینی سود دارند در مقایسه با ه ک ییها شرکت: فرضیه دوم
  .کنند یمي عملیاتی غیرعادي بیشتري را گزارش ها فعالیت

 يآمارنمونه 

مند باشند  رهنظر به هاي مورد هایی که از ویژگی است، شرکت) قضاوتی( گیري هدفمند گیري بر مبناي نمونه با توجه به اینکه نمونه
هاي پذیرفته شده در بورس  ها میان شرکت با توجه به ماهیت تحقیق و نیز وجود برخی ناهماهنگی لذا شوند؛ جزء نمونه محسوب می

   .شود هاي زیر به منظور تعیین نمونه آماري در نظر گرفته می اوراق بهادار مشخصه

   .سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه باشد )الف

  . هاي مالی در دسترس باشد هاي همراه صورت نیاز شرکت به خصوص یادداشت اطالعات مورد)ب 

 . به دلیل ماهیت خاص فعالیت جزء موسسات مالی نباشد)ج 

  .شرکت گردید 158پس از اعمال موارد فوق نمونه مورد مطالعه 

  قهاي تحقی یهفرضنحوه آزمون 
یق با تحقین ادر  .هاست شرکتی مالي ها صورتی بر ارقام و اطالعات بازار سهام و تنمبکه  .یی بوده استاستقرایق از نوع تحقین ا

ی و صفحات گسترده اقدام اطالعاتي ها بانکي افزار نرم امکاناتي نمونه و با استفاده از ها شرکتی مالي ها صورتاستفاده از اطالعات 
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یل الزم تحلیه تجز ،يآماریل تحلي افزارها نرم کمکیت به در نهام و یاز و انجام محاسبات مربوط نموده ایمورد ن اطالعاتیجاد ابه 
 ها صورت گرفته است ي دادهرو

که سرمایه گذاران ضریب اطمینان کمتري به مؤلفۀ نقدي سود وضریب اطمینان بیشتري به مولفه  کند میاولین فرضیۀ پیش بینی 
  . آزمایش شده است) 1(رابطه  این فرضیه را به وسیله. تعهدي سود براي شرکتهاي داراي پیش بینی سود قائل می شوند

)1( 

퐑퐄퐓퐢퐭  = 퐚ퟎ + 퐚ퟏ퐅퐢퐭 + 퐁ퟏ퐄퐀퐑퐍퐈퐍퐆퐢퐭 +  퐁ퟐ퐄퐀퐑퐍퐈퐍퐆퐢퐭 ∗ 퐅퐢퐭 + 퐁ퟑ퐂퐅퐎퐢퐭 + 퐁ퟒ퐂퐅퐎퐢퐭 ∗ 퐅퐢퐭 +  훆퐢퐭  

صورت برابر  و در غیر این 1شده باشد برابر با  tدر سال  iمتغیر شاخص است که اگر پیش بینی سود براي شرکت  یک Fitکه  بطوري
ي ها فعالیت نیز وجه نقد حاصل از CFOit، و tدر سال  iسود قبل از اقالم استثنایی براي شرکت  EARNINGSitبا صفر است، 

  .است tر سال د iعملیاتی براي شرکت 

را می توان ) EARNINGS )1βي عملیاتی است، ضریب ها فعالیت که سود مجموع اقالم تعهدي و وجه نقد حاصل از با دانستن این
را ) CFO )3βبه عنوان ضریب اطمینانی که سرمایه گذاران بر هر دو مؤلفه تعهدي و نقدي سود قائل می شوند تفسیر کرد، و ضریب 

 کند میفرضیۀ اول پیش بینی  در نتیجه. نیز می توان به عنوان ضریب اطمینان اختصاص داده شده به مؤلفۀ نقدي سود تفسیر کرد
ان کمتري به مؤلفۀ نقدي سود نیز منفی خواهد بود که مطابق با این قضیه است که سرمایه گذاران ضریب اطمین 4βمثبت و  2βکه 

  . شوندوضریب اطمینان بیشتري به مولفه تعهدي سود براي شرکتهاي داراي پیش بینی سود قائل می
سود ندارند، وجه نقد  ینیب یشپیی که ها شرکتپیش بینی سود دارند در مقایسه با ه یی کها شرکت کند میفرضیۀ دوم پیش بینی 

  .کنند یمرعادي بیشتري را گزارش ي عملیاتی غیها فعالیت حاصل از
آنها مدلی را . محاسبه شده است) 1998(را بر اساس مدل پیشنهادي دچو و همکاران عادي ي عملیاتیها فعالیت وجه نقد حاصل از

کرده  را به عنوان تابعی از فروش و تغییر فروش در دورة کنونی بیان ي عملیاتیها فعالیت پیشنهاد کرده اند که وجه نقد حاصل از
 . است

  :ي عملیاتی عادي رگرسیون زیر را انجام داده ایمها فعالیت براي محاسبه وجه نقد حاصل از
)2(  

 퐂퐅퐎퐢퐭 퐓퐀퐢퐭 ퟏ⁄ = 훂

t ،퐓퐀퐢퐭در سال  iي عملیاتی براي شرکت ها فعالیت وجوه نقد حاصل از 퐂퐅퐎퐢퐭که  بطوري ퟏ شرکت دارائیهاي کل براي i سال در t-1 
ر مشاهده براي ه. این مدل براي هر سال و هر شرکت محاسبه می شود. هستند t سال در i درآمد کل فروش براي شرکت 퐒퐚퐥퐞퐬퐢퐭و 

 گزارش شده حاصل از نقد وجوه"تفاوت بین ) ABN_CFO(ي عملیاتی ها فعالیت سال، وجوه نقد غیرعادي حاصل از- شرکت
 ") حاصل می شوند 2که از برآوردکردن معادلۀ (ي عملیاتی ها فعالیت حاصل از نقد مقدار برآورد شدة وجوه"و  "ي عملیاتیها فعالیت

ي عملیاتی غیرعادي مطابق با روش بکار برده شده توسط ها فعالیت ن زدن وجه نقد حاصل ازروش براي تخمی این. باشد می
  .است) 2006(رویچودوري 
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 فاقد سود را نسبت به شرکتهاي بینی پیش براي شرکتهاي داراي ABN_CFOجهت آزمودن این فرضیه، در ابتدا سطح میانگین 
  .فرضیه آزمون شده است 3استفاده از مدل سود مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با  بینی پیش

)3( 퐀퐁퐍_퐂퐅퐎퐢퐭 = 훂 + 훃ퟏ퐒퐈퐙퐄퐢퐭 + 훃ퟐ퐌퐁퐢퐭 + 훃ퟑ퐑퐎퐀퐢퐭 + 훃ퟒ퐅퐢퐭 + 훆퐢퐭 

زار حقوق اندازه لگاریتم ارزش با SIZEمتغیر . کنترل می شود MBو  ABN_CFO ،SIZEجهت کنترل کردن تغییر سیستماتیک در 
نیز در  ROAبه عالوه، . است t سال در i نیز نسبت ارزش بازار به دفتري براي شرکت MBو  tدر سال  iصاحبان سهام براي شرکت 

پیش بینی می شود . با عملکرد همبستگی داشته باشد، کنترل شود ABN_CFOمورد بررسی قرار گرفته تا احتمال اینکه  3معادلۀ 
휷ퟒ  ي عملیاتی غیرعادي ها فعالیت سود دارند، وجه نقد حاصل از بینی این موضوع اشاره دارد به شرکتهایی که پیشمثبت باشد که

  .باالتري را گزارش می کنند

  آزمون فرضیه اول
  ضریب همبستگی پیرسون 

خطی بین دو متغیر  ي یک رابطه درجه، آماره اي است که جهت اندازه گیري قدرت یا )correlation coefficient(ضریب همبستگی
 - 1ي تعریف شده است که مقادیري بین ا گونهاین ضریب به . مشهورترین ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون است. رود یمبه کار 

 تر کیبارباشد، بیضی شکل مربوط به نمودار پراکنش  تر بزرگبدون توجه به عالمت آن  rهر چه مقدار . کند میرا انتخاب  1تا 
در این . پیش بینی کرد قاًیدقکه بتوان مقدار یک متغیر را از روي مقدار متغیر دیگر  دهد یمیک همبستگی کامل رخ  زمانی. شود یم

تقریبا یک  ها آنهنگامی که رابطه بین دو متغیر وجود ندارد، نمودار پراکنش . خواهد بود -1یا  1حالت ضریب همبستگی پیرسون 
  .صفر خواهد شد باًیتقرت ضریب پیرسون در این حال. شود یمي شکل ا رهیداابر 

  ۀ نقدي و تعهدي سودمؤلفضریب همبستگی پیرسون بین متغیر پیش بینی سود و ضریب اطمینان 

کمتر  0,05، که با توجه به ضریب اطمینان بدست آمده در جدول که از باشد یمنشان دهنده همبستگی بین دو متغیر  1جدول 
  .باشد یم 057/0و میزان همبستگی بین آن دو  اند وابستهتغیر به هم که دو م میریگ یمنتیجه  باشد یم

  RET EARNING*F 

RET 

Pearson Correlation 1 .057 

Sig. (2-tailed)  .039 

N  158 158 

EARNING*F  Pearson Correlation .057 1 

 1جدول 
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Sig. (2-tailed) .039  

N  158 158 

کمتر  0,05بدست آمده در جدول که از  significant، که با توجه به باشد یممتغیر  ین دونشان دهنده همبستگی ب 2جدول 
  .باشد یم - 115/0و میزان همبستگی بین آن دو  اند وابستهکه دو متغیر به هم  میریگ یمنتیجه  باشد یم

  RET CFO.F 

RET  

Pearson Correlation 1 -.115 

Sig. (2-tailed)  .035 

N  158 158 

CFO.F  

Pearson Correlation .115- 1 

Sig. (2-tailed) .035  

N  158 158 

  ۀ نقدي و تعهدي سودمؤلفدست آوردن رگرسیون بین متغیر پیش بینی سود و ضریب اطمینان ه ب

اندازه ) بیان شودتوسط خط برازش شده  تواند یمکه ( را  yچندگانه است که نسبت تغییرپذیري مقادیر  Rشامل مقدار  3ل جدو
) ضریب تعیین( Rآماره بعدي مربع . برابر است rچون در اینجا تنها یک متغیر وجود دارد، آن با مقدار ضریب همبستگی  .ردیگ یم

تصحیح شده و انحراف معیار  Rآماره هاي بعدي مربع . است xاست که در واقع درصد تغییرپذیري کل به علت رگرسیون روي 
باشد  2، اگر این مقدار نزدیک دهد یمرا نشان  ها مانده یباقآماره آخر دوربین واتسون است که همبستگی بین  و باشد یم ها مانده یباق

  .باید از هم مستقل باشند ها مانده یباقکه  دهد یمرا نشان  ها مانده یباقعدم همبستگی بین 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .641  .41 .3906 2.092713 

  2جدول 

  3جدول 
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Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1  

Regression 2070.431 5 414.086  .61615  .037 

Residual 102176.868 152 672.216   

Total 104247.299 157    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.404 3.483  4.422 .000 

F .902  4.532 .017  1.199 .142 

EARNINGS -2.195 .000 -.052 -1.152 .079 

EARNING*
F 

1.456 .000 .131 .652  .015 

CFO 2.184  .000 .045 .1362  .02 

CFO*F 3.342 -  .000 .224 - 1.994  .034 

منفی و مقدار آن  CFO*Fوضرایب به دست آمده براي  0,131مثبت و مقدار آن برابر EARNING*Fبه دست آمده براي  ضرایب
ودر نتیجه  اند وابسته، دو متغیر به هم باشد یمکمتر  0,05ونیز با توجه به ضریب اطمینان بدست آمده در جدول که از  ،- 0,224برابر

  .گردد یمتأیید  فرضیه اول

  :یه دومآزمون فرض
  . شوددر ابتدابراي محاسبه وجه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی عادي از رگرسیون دوم تحقیق استفاده می

 4جدول

  5جدول
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 :باشد مینتایج حاصل از رگرسیون دوم به شرح زیر 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1  .260a .068 .049 .10062 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F  
Sig.  

 

1 

Regression .113 3 .038 3.719 
.013a  

 

Residual 1.559 154 .010  
  

 

Total 1.672 157   

  

  

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T  Sig. 

B Std. Error Beta 

1  

(Constant) .081 .018  4.472 .000 

ONE..TA 101.118 1506.493 .005 .067 .947 

SALES..TA .025 .021 .097 1.182 .039 

 6جدول 

  7جدول 

  8جدول 
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D.SALES..T
A 

.089 .034 .216 2.644  .009 

با توجه به ضرایب به دست آمده از جدول فوق وجه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی عادي از طریق رگرسیون دوم محاسبه می 
 .شود

  ایسه میانگین ها آزمون مق
یی که پیش بینی سود ندارند، در زمینه احتمال گزارش ها شرکتي داراي پیش بینی سود با ها شرکتبراي مقایسه عملکرد 

  . استفاده شده است tبا استفاده از آزمون  ها نیانگیمي نقدي عملیاتی، از آزمون مقایسه ها انیجر
بیانگر  F=1ي فاقد پیش بینی سود و ها شرکتبیانگر  F=0هد، به طوریکه دها را نشان میمیانگین دو گروه شرکت9جدول 
  .باشد یمي داراي پیش بینی سود ها شرکت

  

  

  

 Fit N  Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ABO-CFO 
0 60 -9.7013 2.32148 29970.21335 

1 96 -2.0245 6.58862 67244.86929 

 

باشد، بررسی شده است که با توجه به معنی داري ري واریانس دو گروه، که پیش فرض این آزمون نیز میبراب10در قسمت اول جدول
 ها نیانگیمدر قسمت دوم جدول برابري . باشند یمشود و واریانس دو گروه از لحاظ آماري برابر میتأیید  فرض صفر 05/0بیش از 

بر این فرضیه  ااز لحاظ آماري معنی دار نیست، بن ها نیانگیم، اختالف بین 05/0آزمون شده است که با توجه به معنی داري بیش از 
  .شود یمدوم رد 

  9جدول 

  10جدول 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means  

  

F Sig.  T Df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper  

ABO
CFO  

Equal 
variances 
assumed 

3.809 .053 1.193 154 .235 1.05434 
88384.44

40 

-
69167.9

26 
2.80037 

Equal 
variances not 

assumed 
  1.432 

128.33
6 

.155 1.05434 
73621.23

42  
-

40234.0
63 

2.51103  

  یونآزمون فرضیه دوم به روش رگرس 
با توجه به آزمون مقایسه میانگین ها فرضیه دوم مطالعه رد شد در این قسمت با استفاده از رگرسیون سوم نیز این فرضیه آزمون 

  .گرددمی
  :باشد مینتایج حاصل از این رگرسیون به شرح زیر 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .530a .280 .261 4.62189 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

  11جدول 

 12جدول 
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1 

Regression 1.257 4 3.143 14.714 .000a 

Residual 3.226 151 2.136   

Total 4.483 155    

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.223 348398.525  6.381 .000 

SIZE -445460.591 61162.845 -.520 -7.283 .000 

MB -232.319 1001.811 -.016 -.232 .817 

ROA -263.179 263.029 -.071 -1.001 .319 

F 93290.214 77050.394 .085 1.211 .228 

  

، نتیجه باشد می% 5که بیشتر از ) F(د شاخص پیش بینی سو براي متغیر 13دول ج.) 228( باتوجه به ضریب معناداري بدست آمده
می گیریم که شاخص پیش بینی سود و وجه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی غیر عادي داراي وابستگی نمی باشند، لذا فرضیه 

  .دوم تحقیق با این روش نیز رد می شود

  نتیجه گیري
 در و گزارش شرکت خارج یا داخل از مختلف هاي بینی پیش و اخبار عالئم، ها، نشانه صورت به تواند یم اطالعات مالی، هاي بازار در

 اطالعات، به سهام بازار هاي واکنش. شود سهام قیمت در تغییراتی نتیجه در و واکنش ایجاد موجب و گیرد قرار سهامداران دسترس

 ها قیمت حد از بیش کاهش یا افزایش جمله از هایی ناهنجاري باعث و باشد نمی عقالیی افراد واکنش موارد برخی در .است متفاوت

 از کمتر بیشتریا را سهام قیمت جدید، اطالعات به توجه با افراد که دهد می رخ زمانی اندازه، از کمتر یا اندازه از بیش واکنش. شود می

 رفتار این اما گردد، می بر تعادل حالت به و برده پی خود باهاشت به زمان گذشت از پس بازار اگرچه .کنند می تعیین آن ذاتی ارزش

  13جدول 
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 سرمایه اطمینان عدم به نسبت منطقی واکنش نوعی را آن بتوان شاید که شود می محسوب بازار در عقالیی غیر رفتار نوعی اقتصادي،

  . قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل است با توجه به توضیحات باال در این تحقیق دو فرضیه تدوین و مورد آزمون .کرد تلقی گذاران

آزمون رگرسیون استفاده گردید و با توجه به نتایج بدست آمده آزمون  براي آزمون فرضیه اول تحقیق از روش همبستگی پیرسون و
فاده شد و نتایج براي آزمون فرضیه دوم نیز از روش مقایسه میانگین ها و آزمون رگرسیون است .گردیدتأیید  هاي مزبور این فرضیه

سرمایه گذاران ضریب اطمینان کمتري براي مولفه نقدي سود و ضریب اطمینان  به عبارتی .حاصله مبنی بر رد این فرضیه بود
ي معنی داري بین رابطهشایان ذکر است . ي داراي پیش بینی سود قائل می شوندها شرکتي تعهدي سود براي مولفه رايبیشتري ب

 . شرکت و وجه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی غیرعادي یافت نشد پیش بینی سود توسط
با تحقیق حاضر همسو بوده و همچنین ) 2001(، هاو)1383(، نوروش و مشایخی)1385،1374(از مجموعه تحقیقات نتایج تحقیقات عرب مازار

  .باشد میبا این تحقیق همسو ن) 1987(نتایج تحقیقات بوئن

  محدودیت هاي تحقیق 
ي مالی هر شرکت پوشش داده شده و ها گزارشاگر چه در این تحقیق سعی شده است تا به بهترین شکل ممکن تمام اطالعات موجود در . 1

  .بطور کامل ارزیابی شود اما ممکن است ناخواسته برخی اطالعات از دید محقق پنهان گردیده و از قلم افتاده باشد

ها و محدودیت در بررسی متغیرها و عوامل این احتمال را به وجود می آورد که عوامل دیگري غیر از محدودیت هاي زمانی در انتخاب نمونه . 2
  .، موثر باشندها شرکتآنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، در میزان و محتواي اطالعات 

ت لذا نتایج تحقیق به دوره هاي دیگر و مکان هاي دیگر با صورت گرفته اس و در بورس اوراق بهادار ایران1388- 1384تحقیق در دوره زمانی . 3
 .احتیاط صورت گیرد

    آینده تحقیقات براي پیشنهاد
  .استفاده از شاخص هاي دیگر به عنوان اهداف استفاده کنندگان و بررسی محتواي اطالعاتی بر مبناي آنها - 1
شود، دوره زمانی تحقیق را افزایش و  به محققین پیشنهاد می. نبوددر تحقیق حاضر امکان استفاده از دوره ي زمانی بیشتر ممکن  - 2

  .آماري خود قرار دهند ي بیشتري را در نمونهها شرکتنیز 
شود این موارد را نیز مد نظر قرار  در تحقیق حاضر مساله اندازه شرکت و نوع صنعت در نظر گرفته نشده، بنابراین توصیه می - 3

 .دهند

  فهرست منابع
هاي  بررسی ." ایران سرمایه بازار در تعهدي و نقدي هاي جریان محتواي اطالعاتی " . ( 1385 ) افسانه ، رفیعی ، بیتا ، مشایخی ، محمد ، یزدي رمازا عرب

  .118-99،ص  43 شماره ، حسابرسی و حسابداري
 ، 15 دوره ، حسابرسی و حسابداري بررسیهاي مالی، گزارشگري رد کاري محافظه و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطه ،)1387(د آزا عبداهللا و جواد رضازاده،

  .80تا 63 ص ، 54 شماره
 بورسی، يها شرکت در غیرعادي دهاي سو پایداري با سرمایه فشردگی و بازار سهم صنعت، نوع بین رابطه بررسی ، )1389( عرفانی، حسین و ولی خدادادي،

  .101ا ت 89 ص ،1 شماره حسابداري، دانش
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 از حاصل نقد و وجوه حسابداري سود مقابل در نقدي و ارزش افزوده اقتصادي افزوده ارزش اطالعاتی محتواي افزاینده«). 1383( مشایخی بیتا و ایرج ،نوروش

  .131-150صص17 ش مالی تحقیقات فصلنامه ،»عملیات
Haw, I. M., Qi, D. and Wu, W. (2001). The Nature of Information in Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market: 

the Case of China. International journal of Accounting, Vol. 36, pp. 391-406. 

Velury, U. and D.S.Jenkins (2006). "Institutional Ownership and The Quality of Earnings", Journal of Business Research, 
59:1043-1051.Vol: 33, PP: 249–265. 

Cornett, Marcia Millon, Marcus, Alan J, Saunders, Anthony and Tehranian, Hassan (2007), ‘‘The impact of institutional 
ownershipon corporate operating performance’’, Journal of Banking & Finance 31. 

Butler, Marty; Kraft, Arthur and Ira S. Weiss (2007). " The effect of reporting frequency on the timeliness of earnings: The cases 
of voluntary and mandatory interim reports", Journal of Accounting and Economics, Vol: 43, 

Wiersma, Eelke (2008). " An exploratory study of relative and incremental information content of two non-financial performance 
measures: Field study evidence on absence frequency and on-time delivery", Accounting, Organizations and Society, 

Ashiq, Ali (1994). The Incremental Information Content of Earnings, Working Capital from Operation and cash flow, Journal of 
Accounting Research, Vol. 32,No. 1. 

Bowen, R. M., Burghstahler, D., & Daley, L. A. (1987). “The incremental information content of accruals versus cash flows”. The 
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 پشتیبان و بازده نقدي با استفاده از رگرسیون برداربینی شاخص قیمت  پیش

  ١ملیحه اخالقی
  :چکیده
ي با حداقل ریسک گذار سرمایهان به دنبال گذار سرمایهخاصی برخوردار شده است و  اهمیتي در بورس از گذار سرمایهامروزه 
نشان که  (TEDPIX)اوراق بهادار تهرانبینی شاخص قیمت و بازده نقدي بورس این تحقیق یک روش جدید براي پیش در .هستند
 متغیربه عنوان  1389تا  1380شاخص قیمت و بازده نقدي در بازه زمانی سال . است ارائه شده استبازار  راتییکل تغ ي دهنده

نوسانات  که تغییرات شاخص زیاد است، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک سعی در کاهش این با توجه به این .ورودي انتخاب گردید
که در  SVRبینی  به کارگیري روش پیشبا گردد و گیري یک نماینده براي هر ماه انتخاب می سپس با استفاده از میانگین .شده است

و سپس شاخص قیمت  شود میداده  SVRهاي آموزشی به ماه اول هر سال به عنوان نمونه 5سازي شده است  نرم افزار مطلب پیاده
شود و ماه دوازدهم داده می SVRهاي آموزشی به ماه بعد به عنوان داده 5شود و مجدداً بینی می یشپ SVRماه ششم توسط 

هاي  روشنسبت به سایر  SVRمدل پیشنهادي  دهد مینتایج نشان . شودها تکرار میشود و این روند براي سایر دادهبینی می پیش
  . باشد میبیان گر این امر  0007/0 بینی معتبر بوده و درصد خطاي بسیار پائین پیش

 .گر ماشین بردار بورس اوراق بهادار، تبدیل موجک، تخمین ،بازده ،شاخص قیمت :واژگان کلیدي

  مقدمه
چون قیمت  باشد میامروزه سرمایه گذاري در بورس مستلزم داشتن اطالعات دقیق و مناسب براي کاهش ریسک سرمایه گذاري 

انتظار سرمایه گذاران دستیابی به بازده از طریق سود نقدي .داراي نوسانات زیاد است... و سیاسی وسهام با توجه به شرایط اقتصادي 
 گیري تصمیمو کمک به  ها شرکتو افزایش قیمت سهام است،لذا نقش تغییرات شاخص قیمت و بازده سهام در تجزیه و تحلیل 

در کاهش ریسک سرمایه  تواند میر شاخص قیمت سهام یک پیش بینی دقیق روند تغیی. سرمایه گذاران یک موضوع مهم است
  . باشد میگذاران موثر 

می پردازد که در ) (SVRمقاله حاضر به بررسی پیش بینی تغییرات شاخص قیمت و بازده با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان 
الگوریتم ماشین بردار در این تحقیق ابتدا . تحقیقات مشابه به طور موفقیت آمیزي براي پیش بینی قیمت سهام به کار رفته است

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان براي براي پیش بینی شاخص آزمایش شد که نتیجه اي دریافت نشد چرا که ) ٢SVM( پشتیبان
برچسب ( متغیر مستقل yو ) ها ویژگی(بردار متغیرهاي مستقل  xبه قسمی که  وجود داشته باشد (x,y) مسائلی کاربرد دارد که زوج

این الگوریتم براي ... . و 1-، 2، 1در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان باید متغیر مستقل به صورت عدد صحیح باشد مثال . باشد) ها
ها نسبت به تعداد نمونه هاي استفاده می شود الگوریتم ماشین بردار پشتیبان براي مسائلی که تعداد برچسب ها دادهدسته بندي 
برچسب زیاد باشد و یا برچسب ها به صورت اعداد اعشاري باشند کاربرد ندارد و براي اینگونه مسائل باید به نوعی مرتبط با هر 

                                                                                                                                                                                     
  Akhlaghi_1985@yahoo.com. ابداری دانشگاه آزاد اسالمی مشھددانشجوی کارشناسی ارشد حس - ١

2Support vector machine. 
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آنگاه مجبوریم ) اعداد اعشاري(برچسب ها را تبدیل به اعداد صحیح کرد، به عنوان مثال اگر برچسب ها اعداد بین صفر تا ده باشند 
دو را برچسب دو نسبت دهیم با این کار می توانیم این مسائل را حل کنیم ولی مشکلی که  را برچسب یک، یک تا 1اعداد صفر تا 

مثال وقتی یک را پیش بینی . دارد این است که در پیش بینی هایی که هدف پیش بینی یک نرخ است دقت الگوریتم کاهش می یابد
ل از نسخه ارتقاء یافته ماشین بردار پشتیبان، با نام ماشین براي اینگونه مسائ. کند معلوم نیست کدامیک از اعداد صفر تا یک است

هدف این . استفاده می شود که در آن برچسب ها اعشاري بوده و الگوریتم براي رگرسیون طراحی شده است) SVR(بردار تخمین گر
نرخ استفاده گردد و همیشه به  براي پیش بینی هاي تواند میاست و  ها دادهالگوریتم پیدا کردن یک لوله و متناسب کردن آن با 

  .جواب سراسري مسئله برخالف سایر الگوریتم هاي تخمین مانند شبکه هاي عصبی می رسد

  پیشینه تحقیق
تا کنون تحقیقات زیادي در زمینه پیش بینی شاخص سهام و قیمت سهام در داخل و خارج با استفاده از مدل هاي مختلف آماري و 

ست که به اختصار به بعضی از آنها اشاره می شود اما تا کنون در ایران از رگرسیون بردار پشتیبان براي هوش مصنوعی انجام گرفته ا
  .پیش بینی شاخص قیمت سهام استفاده نشده است

  پیشینه خارجی
ر به طو SVMبراي پیش بینی جهت تغییرات روزانه قیمت سهام کره استفاده کرد نتایج نشان داد که  SVMاز  ،)2003(کیم 

  .[12]موفقیت آمیزي قادر به پیش بینی در بازار سهام است

 SVM، با استفاده از 225، به بررسی پیش بینی پذیري جهت حرکت شاخص بازار سهام ژاپن، نیکی )2005(هانگ و همکاران
ص نیکی نسبت به سایر روش هاي طبقه بندي در پیش بینی هفتگی جهت حرکت شاخ SVMکه مدل  پرداختند نتایج نشان داد

  .[10]کند میبهتر عمل  225

و مقایسه آن با مدل هاي  S&Pبراي پیش بینی حرکت روزانه شاخص  Random forestو  SVMاز  ،)2005(منیش و تنموزهی 
Logit  ١وANN  پرداختند نتایج بدست آمده نشان داد که مدلSVM  این قابلیت را دارد که بدون انجام سایر مدل ها در تحقیق شان
  .[13]اده شوداستف

، به پیش بینی جهت حرکت شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان )2011(کارا و همکاران
  .[11]هستند پیش بینی این موضوع پرداختند نتایج نشان داد که هر دو مدل ابزار مفیدي براي

ي انتخاب فراکتال و ماشین بردار پشتیبان ها ویژگیسهام شانگهاي بر اساس  ، به پیش بینی روند روزانه بورس)2011(و همکاران نی
ي انتخاب فراکتال با هم ترکیب می شوند و با پنج روش معمول مورد استفاده در ها ویژگیو  SVMدر این تحقیق مدل  پرداختند

ه در پیش بینی نسبت به روشهاي معمول پیش بینی مقایسه می شوند نتایج تجربی نشان دهنده دقت باالتر روش بکار گرفته شد
 .[14]است

                                                                                                                                                                                     
1.artificial neural networks  
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براي پیش بینی شاخص قیمت روزانه سهام تایوان استفاده کردند ونتایج حاکی  SOFM١و  SVR، با ترکیب )2007(هانگ و تسایی 
  .[9]از دقت مدل پیشنهادي در پیش بینی شاخص روزانه بود

  

  پیشینه داخلی 
بینی شده، در بورس اوراق بهادار تهران  تغییر قیمت سهام در قبال اعالن تعدیل سود پیشبه مطالعه و بررسی ، )1377( عمارلو 

بینی شده در بردارندهء محتواي اطالعاتی مفیدي  هاي سود پیش انتشار اعالمیه” دارد فرضیه اصلی این تحقیق بیان می پرداخته است
نظور تحلیل این فرضیه، هفته انتشار اعالمیه به عنوان هفته صفر مه ب محقق.”کنندگان مؤثر است  گیري استفاده بوده و در تصمیم

 دهنده هاي انجام شده نشان نتایج تجزیه و تحلیلکه  استداده هفته پیرامون آن مورد مطالعه قرار  10تلقی و تغییرات قیمت طی 
  .[5] دهد بینی شده اطالعاتی را به بازار سرمایه انتقال نمی ي سود پیشها گزارشست که ا این

بینی قیمت سهام در بورس اوراق  بینی و ارائه یک مدل بهینه براي پیش هاي پیش ارزیابی ترکیبی روش، )1377(قطرمی  زاده رجب
بینی، در این تحقیق مورد بحث قرار  ها با هدف کاهش خطاي پیش بینی و ترکیب این روش هاي پیش بررسی روش بهادار تهران

هاي تاریخی براي  که به داده) تک متغیره هستند(بینی سري زمانی  هاي پیش مورد نظر، روش بینی هاي پیش روش .تگرفته اس
  .[4]برآورد مقادیر آینده اتکاء دارند

بینی تغییرات  ارائه مدلی ریاضی براي پیششناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و  ، به)1379( حاتمی
عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین شاخص براي معرفی عملکرد بورس اوراق بهادار  قیقتحدر این ن پرداخته آ

در نهایت مدلی با استفاده از رگرسیون خطی براي بررسی تاثیر برخی عوامل کمی بر شاخص قیمت سهام  .تپرداخته شده اس تهران
  .[2]به عنوان متغیرهاي توضیحی کمی ارائه شده است 

این می پردازد  رس اوراق بهادار ایران بر مبناي تئوري مجموعه هاي نادقیقپیش بینی شاخص سهام در بو ، به)1381(يحیدر
هاي بازار سهام و تاثیر عوامل مختلف در برهه هاي گوناگون زمانی بر شاخص سهام ، چهارچوبی براي  به دلیل پیچیدگی تحقیق

، عوامل موثر بر پیش بینی ، شناسایی تحقیقدر این . بتوان به صورت پویا پیش بینی کرد پیش بینی ارائه کرده است تا با تکیه برآن
  .[3]و پیش بینی جدید بر اساس آن عوامل صورت می پذیرد

بررسی امکان وجود بهترین روش از بین روشهاي پیش بینی تک متغیره پیش بینی زمانی جهت پیش بینی ، به )1382(هادي پور
، این تحقیق بر این نکته اصرار می ورزد که مدل مشخصی براي پیش می پردازده صنایع غذایی و آشامیدنی قیمت سهام در گرو

خصوصیات و  ي قیمت سهام داراي روند،ها دادهبینی قیمت سهام در گروه صنایع غذایی وآشامیدنی وجود ندارد و هر سري 
م هر شرکت ابتدا باید با استفاده از روند و خصوصیات آن محدودیتهاي مخصوص به خود می باشد و براي پیش بینی قیمت سها

، مدل مناسب را با استفاده از روش شناسی مدلهاي پیش بینی انتخاب و سپس با استفاده از آن مدل به پیش  ها دادهسري زمانی 
  .[7] شودبینی قیمت سهام آن شرکت اقدام 

                                                                                                                                                                                     
1Self organizing feature map. 
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عی براي پیش بینی قیمت سهام استفاده کردند و یک مدل ترکیبی از ، از ترکیب شبکه هاي عصبی مصنو)1389(حاتمی و همکاران 
  .[1]شبکه هاي عصبی پیشنهاد نمودند که نتایج حاصل نشان دهنده برتري و کارایی مدل پیشنهادي نسبت به مدل هاي رایج بود

تیک پرداختند نتایج حاصل نشان ، پیش بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجس)1389(قالیباف و معصوم زاده
، شاخص بازده نقدي و قیمت و تغییرات آتی قیمت سهام رابطه داد که میان قیمت هاي گذشته سهام ، درصد سهام مبادله شده

معنی داري وجود دارد همچنین میان قیمت هاي روز گذشته سهام و تغییرات قیمت روز معامالتی بعد بسیار قوي بوده و تقریبا در 
  .[6]ي مورد بررسی مصداق داردها شرکتمی تما

 )TEDPX(شاخص قیمت و بازده نقدي 

در حال حاضر شاخص کل در بازار سهام همان شاخص قیمت و در این تحقیق از شاخص قیمت و بازده نقدي استفاده می شود زیرا 
با بیان این که شاخص کل بورس باید نشان  خیبر. گر کل بازار باشد بیان تواند میبازده نقدي است، چراکه شاخص قیمت به تنهایی ن

بازده بورس را براي مخاطبان به تصویر بکشد، چراکه  تواند میفقط شاخص قیمت و بازده نقدي  مدعی انددهنده بازده بورس باشد، 
 [17] .است بنابراین، شاخص قیمت و بازده نقدي همان شاخص کل. عالوه بر نوسان قیمت، تقسیم سود را نیز محاسبه می کنند

در بورس تهران محاسبه و منتشر شده  1377از فروردین  TEDPIXشاخص قیمت و بازده نقدي یا همان شاخص بازده کل با نماد 
این شاخص . شود گر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدي پرداختی، متأثر می تغییرات این شاخص نشان. است

است و تنها  (TEPIX)دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت  در بورس را در بردارد و شیوه وزن هاي پذیرفته شده کلیه شرکت
شاخص قیمت و بازده نقدي عالوه بر موارد تعدیل شاخص قیمت در صورت پرداخت . ها است تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن

  . [18] شود سودنقدي نیز تعدیل می

  ماشین بردار پشتیبان
این الگوریتم در . هستند ١هاي یادگیري بانظارت شود، یکی از روشگفته می SVMهاي بردار پشتیبان که به اختصار به آن  ماشین
و نحوه برخورد آن با  SVMدر ادامه به بررسی ساختار الگوریتم . شودمی بینی رگرسیون استفادههاي شناسایی الگو و پیشزمینه

  .ستمسائل چند کالسی پرداخته شده ا

  SVMساختار 
ها تشخیص هدف این الگوریتم. هستندمحبوب و قدرتمند  اریبسهاي یادگیري در سیستم ]SVMs (]16(هاي بردار پشتیبان ماشین

ارائه گردید و به عنوان یکی از ابزارهاي  1995در سال  ٢توسط وپنیک SVMروش . ها استهاي پیچیده در دادهو متمایز کردن الگو
هاي دو  این روش در ابتدا براي جداسازي داده. گیردرار گرفت و میها مورد استفاده ق بندي داده قدرتمند و شناخته شده در طبقه

-هاي چند کالسی ابداع گردید که در بخش بعد به آنها اشاره میهایی براي جداسازي دادهسپس روش. کالس از یکدیگر ابداع شد
ي، رسیدن به بهینه سراسري و ورود يهاالگو بنديدر طبقه ییخوب، توانا پذیريیماستفاده از توابع کرنل، ارائه خواص تعم. شود

حل   بند از نتیجه در این روش طبقه. هاي این روش استبندي از جمله ویژگیتعیین خودکار ساختار و توپولوژي بهینه براي طبقه

                                                                                                                                                                                     
1. Supervised Learning 
2Vapnik.  
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هاي یادگیري  هتعداد قیود مسأله، به اندازه تعداد نمون. آید بدست می ٢با تعدادي قید ١سازي با تابع هدف محدب بهینه  یک مسأله
بند دور از  یعنی تا آنجا که ممکن است طبقه. است ٣حل این مسأله، یافتن ابر سطح جداکننده بهینه با حداکثر حاشیه  نتیجه. است

 . به دنبال یافتن بهترین جداکننده است SVMمشخص است،  1همانطور که در شکل . اي هر دو کالس باشد نقاط داده

کنید  فرض  n
iii yxX 1,  یادگیري باشند که در آن هر الگوهاي یا ویژگی بردارهايRxi   یک بردار ویژگیd  عدي درب

و  باشدمی iyبرچسب داراي باشد که ٤فضاي ورودي 1,1 iy . یعنیn یري وجود دارد که هر کدام داراي نمونه یادگd 
. است بهینه ها، بصورتکالسه داده دو بنديدسته مسأله یک حل هدف. است 1-یا  1+ویژگی هستند و هر نمونه متعلق به کالس 

ورودي و در گردد که در حالت خطی مسئله در فضاي گیري خطی و غیر خطی حل میدر دو حالت سطح تصمیم SVMمسئله 
هاي یادگیري،  ي توزیع داده در حالت سطح تصمیم خطی، بسته به نحوه .گرددحالت غیر خطی مسئله در فضاي ویژگی حل می

هاي یادگیري بصورت خطی  شود که در اولی داده بندي می ي نرم تقسیم ي سخت و حاشیه به دو شکل حاشیه SVMي  مسأله
  .[8]طی جداناپذیر هستندجداپذیر بوده و در حالت دوم بصورت خ

 

  SVR ([15](در رگرسیون یا تخمین توابع غیرخطی  SVMکاربرد
لکن از تعاریف و مفاهیم مرتبط با . در حل مسائل مرتبط با کالس بندي یا طبقه بندي الگوها می باشد SVMیکی از کاربردهاي رایج 

SVM ود که بطور تلویحی در آن عمل حذف نویز از سیگنال نیز انجام در رابطه با عمل رگرسیون یا تخمین تابع نیز استفاده می ش
  .شودمی

گر خطی مناسب براي آن  گذاریم که تعدادي داده یادگیري در اختیار داریم و هدف ما پیدا کردن تخمینابتدا فرض را بر این می
یک  ها دادهد هستند و متناظر با هر کدام از این بع nدر اختیار داریم که هر کدام داراي  xعدد داده  Nبنابراین فرض کنید که . است

و مقادیر خروجی x تابع تخمین گر را بصورت زیر می نویسم بطوریکه رابطه بین داد هاي برداري. نیز در اختیار داریم yمقدار اسکالر 
y را به بهترین شکل ممکن و با کمترین خطاي ممکن تخمین بزند.  

)1(  
 

                                                                                                                                                                                     
10 Convex 
2. Constraint 
3. Margin 
4. Input Space 

  .mبهینه با ماکزیمم حاشیه   سطح جدا کننده - 1شکل 
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  :ع ریسک زیر می باشدو هدف ما پایین آوردن تاب

)2(  
 

به  1که عبارت داخل سیکما در فرمول فوق تابع هزینه وپنیک نام دارد و جزئیات آن به شرح زیر می باشد و نمودار آن در نمودار 
  .در آمده است نمایش

)٣(  
 

 

  .نمودار تابع هزینه وپنیک - 1نمودار 

ارضاء کنند، براي درك بهتر این مساله بهینه سازي،  ي است که شرایط زیر رابگونه ا bو مقدار اسکالر w هدف ما پیدا کردن بردار
  : توجه شود 2که به نمودار  کافی است

)٤(  

 

 

  .نمودار تابع هزينه وپنيک - ١نمودار 
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هیم و باید گیریم باید مقدار مارجین را حتی االمکان افزایش درا باید ثابت در نظر می مطابق این شکل در عین حال که مقدار 
بطور . تجاوز نکند 2 از هاyبرش عرضی لوله مشخص شده در تصویر بگونه اي باشد که مقدار عرض برشی آن در راستاي محور 

را پوشش  ها دادهکه به دنبال لوله اي هستیم که حتی االمکان تمام  ساده اگر بخواهیم مساله را باز کنیم، شکل کار به اینگونه است
  .تخطی نکند2ها از مقدار yی لوله در راستاي محور دهد ولی برش عرض

 

  ٢نمودار 

این مساله با استفاده از قاعده . بیانگر هزینه تخطی یا خارج کردن نمونه ها از داخل لوله می باشد Cدر این مساله بهینه سازي پارمتر 
  .شودمول زیر تبدیل میضرایب الگرانژ قابل حل شدن می باشد و پس از لحاظ کردن ضرایب الگرانژ به فر

)٥(  

 

  :حال نسبت به مشتق گیري از عبارت فوق نسبت به متغیرها اقدام نموده و برابر صفر قرار می دهیم که عبارات زیر بدست می آیند

)٦(  

 

  با جایگذاري مقادیر بدست آمده، دوگان مساله فوق بصورت زیر بدست می آید
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)٧(  

 

  :زیر معرفی می گردددر نهایت تابع تخمین گر بصورت 

)٨(  
 

  :بصورت غیر خطی باشند می توان از توابع کرنل جهت بدست آوردن تابع تخمین گر استفاده کرد یعنی ها دادهحال اگر 

)٩(  
 

  .تابع کرنل می باشد (.,.)Kکه در آن منظور از 

   ١تبدیل موجک

یکی از . باشدفرکانس می -ن به فضاي مشترك زمانهدف از تبدیل موجک که تبدیلی خطی است انتقال سیگنال از فضاي زما
فلسفه استفاده از تبدیل موجک براي . کاربردهاي مهم تبدیل موجک متعامد، حذف نویز از سیگنال مغشوش شده دریافتی است

. صفحه استي خاصی از ها بخش فرکانس و تجمع انرژي سیگنال در-تخمین سیگنال در نویز، توزیع انرژي نویز در تمام صفحه زمان
براي نویز زدایی ابتدا سیگنال را در چندین مرتبه تجزیه نموده و سپس روي ضرایب تجزیه در مراتب مختلف، آستانه گذاري انجام 

  .کنیمداده و نهایتا دوباره سیگنال را بازسازي می

  روش پیشنهادي
گردد و سپس آنها را جهت آموزش با نجام میا تها به منظور کاهش اغتشاشادر این تحقیق ابتدا یک سري عملیات روي داده

  .گردد که در زیر به توضیح این مراحل پرداخته شده استآماده می رگسیستم ماشین بردار پشتیبان تخمین

                                                                                                                                                                                     
١. Wavelet transform 
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  هاتجزیه و تحلیل داده
ا پاکسازي ر 1389تا  1380هاي شاخص قیمت و بازده نقدي روزانه جمع آوري شده بین سال 2340قبل از آموزش باید مجموعه 

که معموال این نوسانات واقعی  قابل توجه استداراي نوسان  TEDPIXتقاضا، و  عرضه راتییبه علت تغبه این معنی که . کنیم
ابتدا باید به نوعی آنها را . اندیک سري از شرایط از قبیل تغییر نرخ ارز، قیمت طال و نفت به وجود آمده تأثیر نیستند و بلکه تحت

سال  10ها مربوط به همانطور که گفته شد داده. دهدها نمایش مینمودار شاخص قیمت و بازده بر حسب روز 2کل ش. کاهش دهیم
داده داشته باشیم ولی به دلیل ثبت نشدن  3650ما باید  کند میگذشته است و چون هر روز شاخص قیمت و بازده نقدي تغییر 

کاهش  2340ها به یادداشت روز شاخص قیمت و بازده نقدي تعداد این داده اطالعات در روزهاي تعطیل و یا فراموش کردن براي
  .یافته است

  

 

 

براي اینکه این نوسانات را کاهش  شود شاخص قیمت و بازده نقدي داراي نوسانات غیر واقعی زیادي استهمانطور که مشاهده می
  .کنیمبدهیم از تبدیل موجک براي کاهش نویز استفاده می

  )حذف نوسانات( تبدیل موجک
ما تبدیل . شاخص قیمت و بازده نقدي سعی در کاهش نوسانات غیر واقعی داریمتغییرات در این بخش با اعمال تبدیل موجک به 

همانطور که مشخص است هر چه سطح در تبدیل . مشاهده می شود 7تا  3کل هاي انجام دادیم که در ش 5موجک را در سطح 

  .1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقدينمودار تغییرات  - 2شکل 
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شاخص قیمت و بازده نقدي از دست خواهیم داد و به همین علت این نمودار تغییرات موجک باالتر رود ما اطالعات بیشتري را در 
  .دهیمادامه می 1تبدیل را فقط تا سطح 

  

  .1و نتایج بازسازي سیگنال، سطح  1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقديمودار تغییرات ن - 3شکل 
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  .2و نتایج بازسازي سیگنال، سطح 1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقدينمودار تغییرات  - 4شکل 
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  .3و نتایج بازسازي سیگنال، سطح  1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقدينمودار تغییرات  - 5شکل 
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Corresponding approximations at level 4 (db4)
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گردد که در بخش بعد آن شاخص قیمت و بازده نقدي، ابتدا براي هر ماه یک نماینده قیمت انتخاب میتغییرات ویز از پس از حذف ن
گر ماشین بردار پشتیبان نماینده شاخص قیمت و بازده ها براي آموزش با تخمیندهیم و به منظور آماده سازي دادهرا توضیح می

  .کاهش یابد SVMاعداد بزرگ در معادالت  تأثیر کنیم تاال مینقدي را با استفاده از رابطه زیر نرم

)١٠(   
2340,,1,1

*2~

minmax

min 



 i
SS
SS

S i
i

 

مقدار نرمال  ~iSدهد و به ترتیب مقدار حداقل و حداکثر شاخص قیمت و بازده نقدي را نشان می maxSو  minSوقتی در آن 
  .دهدرا نشان می iSونه شده نم

  بینی ماشین بردار پشتیبانیادگیري و پیش
شود، به این منظور گر ماشین بردار پشتیبان استفاده میبراي یادگیري و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدي از الگوریتم تخمین

-و بازده نقدي هر ماه را به عنوان نماینده آن ماه انتخاب میها بعد از حذف نوسانات توسط تبدیل موجک، میانگین شاخص قیمت
گردد که هر نمونه نشانگر میانگین شاخص قیمت و بازده نقدي یک ماه نمونه می 120نمونه تبدیل به  2340کنیم به این صورت 

شاخص قیمت و بازده نقدي نمودار تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدي و نمودار اعمال تبدیل موجک روي تغییرات  8شکل . است
که شکل نشان  آن گونههم. دهددر هر روز و در نهایت نمودار میانگین تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدي در هر ماه را نشان می

 . نمایدو حالت کلی خود را حفظ می کند میدهد با انتخاب نمایندگان در هر ماه نمودار تغییر چندانی نمی

  .4و نتایج بازسازي سیگنال، سطح 1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقدينمودار تغییرات  - 6شکل   
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هاي پیش بینی کنار هاي آموزشی و ماه ششم را به عنوان نمونهبینی هر ماه متوالی را به عنوان نمونهحال براي یادگیري مدل و پیش
هاي ماه ششم که گیرد و سپس نمونهگر ماشین بردار پشتیبان یک مدل را یاد میهاي آموزشی تخمینمونهبا استفاده از ن. گذاریممی

گر ماشین بردار پشتیبان دو ولی الگوریتم تخمین. کند میبینی دهیم و مدل آن را پیشتا به حال مدل آن را ندیده است به آن می
یعنی باید چندین مرتبه الگوریتم با پارامترهاي مختلف اجرا گردد . آیدحل بدست میپارامتر براي تنظیم دارد که جایگذاري تکرار و 

  .گردندها آموزشی به دو دسته تقسیم میتا پارامتر بهینه بدست آید براي این منظور نمونه

 .دهیمکه با آنها مدل را به الگوریتم آموزش می: هاي آموزشینمونه .1

 .کنیمپارامترها را بررسی می که با آنها: هاي اعتبارسنجینمونه .2

  نتیجه گیري
شاخص بودند کاهش  2340شاخص قیمت و بازده نقدي که تغییرات در این تحقیق ابتدا با استفاده تبدیل موجک نوسانات کاذب 

-ه نمونهآنها به سه دست شاخص قیمت و بازده نقدي انتخاب گردید وتغییرات براي ) میانگین براي ماه(نماینده  120یافت و سپس 
هاي ششم و دوازدهم ماه(بینی هاي پیشنمونه به عنوان نمونه 20در مجموع . شدندبینی تقسیم هاي آموزشی، اعتبارسنجی و پیش

 و  Cهاي سنجی براي انتخاب پارامترهاي اعتبارنمونه به عنوان نمونه 15هاي یادگیري و نمونه به عنوان نمونه 85، )هر سال
  .گر ماشین بردار پشتیبان انتخاب گردیدالگوریتم تخمین

  .5و نتایج بازسازي سیگنال ، سطح 1389تا  1380از سال  شاخص قیمت و بازده نقديات نمودار تغییر - 7شکل 
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هاي اعتبارسنجی و و بدست آوردن آنها به کمک نمونه و  C هايهاي آموزشی به الگوریتم و تغییر پارامتربعد از اعمال نمونه

RMSE )بینی به مدل یاد گرفته شده به نرخ خطا  هاي پیشاعمال نمونه 

120

120

1

2



 i

rii SS
RMSE

به دست آمد که نشان  0,0007) 

  .دهنده دقت مدل یاد گرفته شده است
 

  منابع
اقتصادي،  فصلنامه پژوهش هاي. ترکیب شبکه هاي عصبی براي پیش بینی قیمت سهام). 1389. (میرزازاده، حجت و ابراهیم پور، رضا ؛حاتمی، نیما [1]

  .39شماره 

پایان نامه  .بینی تغییرات آن شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی ریاضی براي پیش ).1379. (احمد، حاتمی [2] 
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  .دانشگاه تربیت مدرس.نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید . پایان نامه کارشناسی ارشد. توسط مدیریت بر قیمت سهام ها شرکتبینی شده  پیش EPSبررسی تاثیر تغییر ). 1377. (، علیعمارلو [5]
  .بهشتی، دانشکده علوم اداري
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  بازار با بازده سهام در بورس تهران  ي اقتصادي و ارزش افزوده ي رابطه بین ارزش افزوده

  ٣نیا آیت تمري، ٢مهدي پرویزي، ١سجاد غالمی
  چکیده
 وبازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  ي هاقتصادي و ارزش افزود ي تحقیق بررسی ارتباط بین ارزش افزودهاین هدف 
حجم . باشد میاند  که در صنایع مختلف فعالیت داشته ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتآماري تحقیق  ي جامعه
در تحقیق حاضر دو فرضیه به . نه انتخاب شده استشرکت به عنوان نمو 35 ها آنکه از بین  باشد شرکت می 140ي آماري  جامعه

بین ارزش افزوده بازار و بازده  -2 ي معناداري وجود دارد؛ بین ارزش افزوده اقتصادي و بازده سهام رابطه -1 :یر مطرح استصورت ز
روش همبستگی پیرسون گانه خطی و ، با استفاده از روش رگرسیون چندي مطرح شدهها فرضیه .سهام رابطه معناداري وجود دارد

بورس اوراق بهادار  هاي ارزیابی مالی با بازده سهام در رضیه بیانگر این است که بین شاخصنتایج حاصل از هر دو ف .اند آزمون گردیده
  .همبستگی وجود ندارد 1389 تا 1385ي ها سال تهران در

  . سهام ، بازدهي بازار ، ارزش افزودهي اقتصادي ارزش افزوده: کلیدي واژگان

   مقدمه
این پژوهش ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار با بازده سهام را مورد بررسی قرار می دهد با ظهور شرکتهاي 
بزرگ و شکل گیري مبحث عظیم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان ومدیران ارزیابی عملکرد 

ورهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتبار دهندگان ، سرمایه گذاران، دولت و حتی مدیران  شرکتها و مدیران
  . از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت وارزش شرکت وچه از طریق بازده حائز اهمیت است. است

راي سنجش مدیران شرکتها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداري براي پاداش دهی به با جدایی مالکیت از مدیریت، باید معیارهاي ب
توبین و  Qآنها در نظر گرفته می شد مانند در آمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده ، 

...  

ناگریز از تحصیل سود کافی براي تامین بازده مورد انتظار سرمایه به منظور جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران واحدهاي تجاري 
شرکتهایی که سود زیادي  باشد میمهمترین پارامتر براي سرمایه گذاري در یک شرکت درآمد و به تبع آن سود . باشد میگذاران 

زایش تقاضاي خرید سهام روبرو شده و در کسب می کنند، به دلیل اینکه فرض بر این است این موفقیت در آینده نیز ادامه دارد با اف
  . نتیجه قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و برعکس

                                                                                                                                                                                     
  Mehdiparvizi2010@yahoo.comعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایوان،  عضوھیئت -  ١
 .دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه مرکز علمی کاربردی اسالم آباد غرب -  ٢
 .عضوھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایوان -  ٣
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با توجه به توضیحات فوق این تحقیق برآن است که از طریق یافتن رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار 
  . ي فوق بپردازدبا بازده سهام به تبیین وجود رابطه همبستگی بین متغیرها

  : فرضیه هاي تحقیق

  . بین ارزش افزوده اقتصادي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد - 1

  . بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام در بورس اوراق بهاردار تهران رابطه معنی داري وجود دارد- 2

  : پیشینه تحقیق
 EVAتجزیه « در دانشگاه پروتریاي آفریقاي جنوبی در تحقیقی با عنوان ) john H. Hall(هال . اچ.جان  ، دکتر2001در سال  - 1

. پرداخته است EVA نسبت مالی 19به بررسی رابطه » محرکهاي ارزشی که تعیین کننده ارزش حقوق صاحبان سهام است 
حالت انجام داده است  2ست و تحقیق مذکور را در سه سطح و همچنین آقاي هال به بررسی نقش تورم در این رابطه نیز پرداخته ا

شرکت برتر  20شرکتهاي که در زمره  - 3مثبت هستند  EVAشرکتهایی که داراي  -2کلیه شرکتهاي نمونه  - 1سه سطح مذکور به 
یالت تورم و همچنین یی که با تعدها دادهبررسی همبستگی در این سه سطح با . ایجاد کننده ارزش هستند، دسته بندي شده است

  : بدون تعدیالت تورم صورت گرفته است که نتایج به شرح ذیل است 

  . می شود EVAتعدیالت تورم موجب بهبود رابطه بین نسبت هاي مالی و * 

داراي رابطه هستندبدین  EVAدسته ترازنامه اي و سود وزیانی تقسیم شده اند در سطوح مختلف با  2نسبت هاي مالی که به * 
  .ددارن EVAورت که در سطح کلیه شرکتها نسبت هاي سود وزیانی رابطه بهتري نسبت به نسبت هاي ترازنامه اي با ص

در ارزیابی عملکرد شرکتها ، توسط آقاي  ROEو  EVAوجود رابطه همبستگی بین  تأثیر «، تحقیقی با عنوان 1380در سال  - 2
  . است ROEو  EVAه معنی دار بین غالمرضا رضایی صورت گرفته که نتیجه آن عدم رابط

، آقاي فریدون مرادي در تحقیق خودبه بررسی رابطه بین نسبت هاي مالی با بازده سهام دربورس تهران پرداخت و 1385در سال  - 3
توضیح  یکی از نتایج آن بیانگر این است که بین نسبت هاي سود آوري و بازده سهام رابطه خطی وجود دارد و بهترین متغیرها براي

  . می باشند ROE,ROAبازده در گروه نسبت هاي سودآوري 

  روش تحقیق
تحقیقات از لحاظ هدف به دو نوع کاربردي و بنیادي و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی ، توصیفی، همبستگی ، همخوانی 

 .باشد میظر روش تحقیق از نوع همبستگی و از ن لذا این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیق کاربردي بوده. وتجربی تقسیم می شوند
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثناء شرکتهاي 

لف به روش نمونه گیري تصادفی از بین گروههاي مخت شرکت 35از بین اعضاي جامعه آماري . سرمایه گذاري تشکیل می دهند
اطالعات مورد نیاز جهت مطالعه رابطه بین متغیرهاي تحقیق از اسناد و مدارك موجود در سازمان بورس . صنعت انتخاب گردیده اند

در این تحقیق ارزش افزوده اقتصادي و ارزش . جمع آوري وطبقه بندي شده است) نرم افزار دنا سهم، ره آورد نوین، پارس پورتفلیو( 
  . باشد میوان متغیر مستقل وبازده سهام به عنوان متغیر وابسته افزوده بازار به عن
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   هاي پژوهش یافته
  . تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش در چهار مرحله انجام می شود

  اسمیرنوف براي تعیین نرمال بودن دادهها  -آزمون کولموگورف - 1

  رابطه خطی متغیرها با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی  - 2

  ن ضریب همبستگی آزمو - 3

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات  - 4

  سال  

  متغیر

1389  1388  1387  1386  1385  

  35  35  35  35  35 (n)تعداد نمونه 

  n(  33  33  33  33  33-2(درجه آزادي 

T 249/0  265/0  0362/0  136/0  206/0  یودنت محاسبه شده است  

t  064/2  064/2  064/2  064/2  064/2  جدول  

   ( 5%  5%  5%  5%  5%(میزان خطا 

  053/0  221/0  088/0  -029/0  -044/0  ضریب همبستگی پیرسون 

  0028/0  0533/0  007/0  008/0  0019/0  ضریب تعیین

بیشترین ارتباط را با بازده  221/0با مقدار همبستگی  1383وق مشاهده می شود ارزش افزوده اقتصادي در سال چنانچه از جدول ف
، در طی  1386الی  1382و همان طور که مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی پیرسون براي سالهاي  باشد میسهام دارا 

 tجهت آن معکوس است بنابراین با توجه به مقدار  1386و  1385جهت آن مستقیم و در سالهاي  1384الی  1382سالهاي 

  به تفکیک 1389تا  1385و بازده سهام در سالهاي  EVAمربوط به چکیده اي از وضعیت همبستگی  -1جدول 
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پذیرفته می شود و به % 95جدول کمتر است مشاهده می شود که فرض صفر در سطح اطمینان  tمحاسبه شده که در مقایسه با 
  . داردهمبستگی معنی داري وجود ن صورت معنی داري بین ارزش افزوده اقتصادي و بازده سهام درسالهاي مورد بررسی

  

  

  

  سال  

  متغیر

1389  1388  1387  1386  1385  

  35  35  35  35  35 (n)تعداد نمونه 

  n(  33  33  33  33  33-2(درجه آزادي 

T  253/0  108/0  366/0  192/0  201/0  استیودنت محاسبه شده  

t  064/2  064/2  064/2  064/2  064/2  جدول  

   ( 5%  5%  5%  5%  5%(میزان خطا 

  054/0  230/0  078/0  041/0  -043/0  ضریب همبستگی پیرسون 

  0029/0  0059/0  0060/0  0016/0  0018/0  ضریب تعیین

بیشترین ارتباط را با بازده سهام  230/0با مقدار همبستگی  1386چنانچه از جدول فوق مشاهده می شود ارزش افزوده بازار در سال 
الی  1385، در طی سالهاي  1389الی  1385دارد و همانطورکه مشاهده می شود و مقدار ضریب همبستگی پیرسون براي سالهاي 

جدول  tمقایسه با  محاسبه شده در tبنابراین با توجه به مقدار .جهت معکوس دارد 1389جهت آن مستقیم و در سال  1388
پذیرفته می شود و به صورت معنی داري بین ارزش افزوده بازار در سالهاي % 95مشاهده می شود که فرض صفر در سطح اطمینان 

  . ارتباط خطی وجود ندارد مورد بررسی

  به تفکیک  1389الی  1385و بازده سهام در سالهاي  MVAمربوط به چکیده اي از وضعیت همبستگی  -2جدول 
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  :نتیجه گیري و پیشنهادات
شرکتهاي نمونه محاسبه گردید و رابطه ) MVA,EVA(ي مورد نیاز، معیارهاي ارزیابی عملکرد ها دادهپس ازجمع آوري اطالعات و 

و سطح  n-2استیودنت با درجه آزادي  tهمبستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اندازه گیري شد سپس از آزمون 
د با توجه براي معنادار بودن رابطه همبستگی بین این معیارهاي ارزیابی عملکرد استفاده شد همانطور که مشاهده ش% 95اطمینان 

فرضیه مطرح شده ، فرض صفر  2جدول براي دوره مورد بررسی، در مورد هر  tمحاسبه شده و  tبه ضریب همبستگی و با عنایت به 
با بازده سهام رابطه معناداري  MVA,EVAپذیرفته می شود بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهاي مطرح شده یعنی 

  . وجود ندارد

  د براي تحقیقات آتیپیشنها
  . توبین با بازده سهام جهت ارزیابی عملکرد شرکتها پژوهش شود Qپیشنهادمی شود در مورد بررسی رابطه بین نسخه هاي  - 1

  . می شود در مورد بررسی رابطه همبستگی بین نسبت هاي مالی با قیمت سهام پژوهش شود پیشنهاد - 2

  فهرست منابع
  . ، انتشارات سروش» یریت مالی در تئوري و عملمد«، 1379افشاري ، اسداله، 

  . ، انتشارات سمت» مدیریت سرمایه گذاري پیشرفته«، 1383راعی ، رضا وتلنگی، احمد، 

  . ، موسسه خدمات وفرهنگی رسا» کاربرد آمار در اقتصاد وبازرگانی «، 1374نوفرستی، محمد، 

 بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادي ، سود قبل از بهره مالیات، جریانات نقدي« ، 1382انواري رستمی، علی اصغر ورضا تهرانی وحسن سراجی، 
  . 37، بررسی هاي حسابداري و حسابرسی ، شماره » ي عملیاتی با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران ها فعالیت

stern stewart and co. what is EVA. 

Ross, Wseterfield, jaffe, 2001, corporate finance, second edition.  
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نقدي عملیاتی با تغییرات بازده سهام در صنایع  ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان ي مقایسه

  محصوالت شیمیایی

  ٣، مجتبی چاوشانی٢، مهدي پرویزي١کاوه پرندین
  چکیده

تغییرات بازده سهام در صنایع  ت جریان نقدي عملیاتی باتغییرات سود خالص و تغییراارتباط  ي مقایسه هدف از این پژوهش
  .انتخاب شده است محصوالت شیمیایی

جود در صنایع محصوالت شیمیایی ي موها شرکتي  باشد شامل کلیه وهش میي آماري این پژوهش که همان نمونه پژجامعه 
به . داري داردبا تغییرات بازده سهام ارتباط معنی نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، فقط متغیرتغییرات سود خالص. باشد می

در نهایت مدل رگرسیون با توجه به  .توان باتغییرات سود خالص توجیه نمودتغییرات بازده سهام را می 0/ 3,8طوري که تقریبا 
  .برازش گردید مؤثرمتغیر 

  .ع شیمیایی، بورس اوراق بهادار تهران، صنایجریان نقدي عملیاتی ،تغییرات بازده سهام، سود خالص :کلیدي ژگانوا

  مقدمه
سرمایه گذاران می توانند . بورس اوراق بهادار، در حکم یک بازار، تسهیالت الزم را براي خریدارن و فروشندگان سهام فراهم می نماید

ها و زوایاي مختلف هران از جنبهشناخت بازار بورس اوراق بهادار ت. در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یا برعکس تبدیل نمایند
  .گذاریها را کاهش دهد و یا بازده بیشتري را ایجاد کندبینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن، ریسک سرمایهتواند ضمن پیشمی

، ابزاري براي سود حسابداري که با استفاده از سیستم تعهدي تهیه می شود، از نظر بسیاري از استفاده کنندگان از صورت هاي مالی
ارزیابی کلی از وضعیت مالی و  ها شرکتمنظور از سنجش عملکرد . محسوب می شود ها شرکتسنجش صورتهاي مالی و عملکرد 

مفاهیم حسابداري  6هیات استانداردهاي حسابداري مالی در بیانیه شماره . نتایج عملیات، به منظور اخذ تصمیمات منطقی است
  . دي در حسابداري را الزامی نموده استمالی، استفاده از روش تعه

گذاران بدون توجه به یک سري از عوامل اقدام اگر سرمایه. گذاري استبازده سهام یکی از فاکتورهاي مهم در انتخاب بهترین سرمایه
گذاري ذاران در سرمایهگیکی از عواملی که سرمایه. گذاري عاید آنها نخواهد شدگذاري نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایهبه سرمایه

گذاران سهام گذاران از جمله سرمایهتوان گفت هدف اساسی سرمایهدهند کسب بازدهی است، به طوري که میخود مد نظر قرار می
و میزان  بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییرات قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره. عادي، کسب سود و بازدهی است

  . دي دریافتی داردسود نق
                                                                                                                                                                                     

  .عضو ھیئت علمی دانشگاه پیام نور -  ١
  .مرکز علمی کاربردی اسالم آباد غرب –م آباد غرب دانشگاه جامع علمی کاربردی اسال -  ٢
  .عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز قصرشیرین -  ٣
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با تغییرات بازده سهـام صنایع  با توجه به موارد فوق در این تحقیق ارتباط بین تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدي عملیاتی
  . محصوالت شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد

  پیشینه تحقیق 
 به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا »  بینی بازده سهامپیشهاي مالی در توانایی نسبت«  جاناتان لیودلین در تحقیقی با عنوان

)EPSP نسبتی مانند سود هر سهم به قیمت / هاي براي آزمون فرضیات از تجزیه و تحلیل کند؟ بینیرا پیش تواند بازده سهاممی (
از بانکهاي اطالعاتی بورس  2000تا 1946يهاي بازار بورس نیویورك در طی دورهاطالعات مربوط از شرکت .استفاده شده است سیونررگ

  .بینی بازده سهام را داردنتیجه اینکه این نسبت توانایی پیش .آوري گردیدجمع
  هاي این تحقیق در مورد شرکت. پرداختند »ارتباط بین سود حسابداري و بازده سهام  «به بررسی  1992استون، هریس و اولسون در سال

آنان در این تحقیق، ارتباط بین بازده و سود .انجام شد 1986تا  1968ي زمانی ق بهادار نیویورك براي دورهپذیرفته شده در بورس اورا
آنها . یابد مورد بررسی قرار دادندهاي زمانی، میزان همبستگی این دو متغیر نیز افزایش میحسابداري را با این فرض که با افزایش دوره

توان زمانی افزایش پیدا کند، میزان اشتباهات کاهش پیدا کرده و سود دقیق و واقعی شرکت را میهاي چنین فرض کردند که اگر دوره
/EPSPمتغیر مستقل این تحقیق، . محاسبه کرد تر، همبستگی بین دو هاي زمانی طوالنیبوده و از این تحقیق نتیجه گرفتند که در دوره .

 .کندده را تبیین مییابد و سود میزان بیشتري از بازمتغیر افزایش می
  بیور ارتباط درصد تغییرات سود هر سهم را با درصد تغییرات قیمت سهام مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه رسید که  1968در سال

یک که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند و مانند جریان هاي نقدي و سود سالهاي آتی ،  سود سالیانه منعکس کننده عواملی است
 .دمتغیر موثر خواهد بو

  گـــذاري سهام نیویورك توسط ویلیام آمبک اکویمبی در پژوهشی با عنــوان کاربرد آربیتــراژدر قیمت 2005در نوامبــــــر سال
. کردسی میبرر APTرا با عوامل صنعتی و اقتصادي با استفاده از شاخص ترکیبی  NSEدانشگاه نایروبی انجام شد، که تغییرات بازده سهام 

دهند و در را فاکتورهاي صنعتی و اقتصادي بهتر از سایر فاکتورها توضیح می NSEبطور کلی نتیجه گرفته شد، که تغییرات بازده سهام 
   .بخشنـدنهایت عوامل اقتصادي و صنعتی به طور گسترده توصیف بازده ناخالص را بهبود می

  پرسش ها و فرضیه هاي پژوهش
  :در قالب سه سوال به شرح زیرمطرح می شود مساله اصلی تحقیق

 ارتباط و همبستگی وجود دارد؟ در صنایع محصوالت شیمیاییآیا بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام 

 ارتباط و همبستگی وجود دارد؟ صنایع محصوالت شیمیاییو تغییرات بازده سهام در جریان نقدي عملیاتی آیا بین تغییرات 

 جود ارتباط بین متغیرهاي فوق کدام یک با بازده سهام ارتباط یا همبستگی بیشتري دارند؟درصورت و

 :براي پاسخگویی به سواالت تحقیق ،سه فرضیه به صورت زیر تدوین شده است

  .بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد

  .ت بازده سهام ارتباط معنادار وجود داردو تغییراجریان نقدي عملیاتی بین تغییرات 

و تغییرات بازده جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام بیشتر از همبستگی بین تغییرات سود خالص همبستگی بین تغییرات 
 .سهام است
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  روش پژوهش 
ی را معموال با تحلیل همبستگ(ي پژوهشهاي کاربردي و از نوع همبستگی روش پژوهش، توصیفی، از حیث هدف در محدوده

بدین صورت که نتایج بدست آمده میتواند مورد استفاده مدیران، تحلیلگران مالی و حتی . باشد می) رگرسیون به کار می برند
ـ   ي استدالل پژوهش قیاسیهمچنین شیوه. ، تحقیق مذکور کمی می باشدها دادهبراساس نوع جمع آوري . سهامداران قرار گیرد

  . تاستقرایی اس
ي پژوهش از مسیر کتابخانه، مقاالت و اینترنت استفاده شده است و استقرایی  قیاسی به دلیل آنکه براي چهارچوب نظري و پیشینه

- و نتایج حاصله به کل جامعه. ها انجام پذیرفته استهاي اولیه براي قبول یا رد فرضیه آوري اطالعات از مسیر داده به دلیل آنکه جمع
  .ي سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعمیم داده شده استها شرکتنظر از ي آماري مورد 
  جامعه آماري 

در  1389تا پایان سال  1385ي موجود درصنایع محصوالت شیمیایی می باشد که از سال ها شرکتجامعه آماري این تحقیق کلیه 
  .اند بورس فعالیت داشته

  نمونه آماري 
ي موجود در صنایع محصوالت شیمیایی مد نظر می باشد، لذا جامعه آماري این تحقیق بعنوان نمونه ها شرکتین که با توجه به ا

  . آماري انتخاب شده اند
 ي پژوهش ها دادهجمع آوري 

مالی ي مربوط به متغیرها که از صورتهاي ها دادهاطالعات مورد نیاز براي انجام این تحقیق به روش کتابخانه اي و همچنین 
  .ي نمونه و نیز بانکهاي اطالعاتی پارس پورتفولیو، تدبیر و دنا سهم جمع آوري شده است، بدست آمده استها شرکت

  یافته هاي پژوهش 
  آمار توصیفی :الف

طالعه ي تحت مها دادهآماره هاي توصیفی )، تغییرات متغیرها می باشدها دادهمنظور از (،ها دادهدر اولین گام براي تجزیه و تحلیل 
آمده بیانگر مقدار پارامترهاي توصیفی براي هر متغیر به صورت مجزا و براي  1جدول آمار توصیفی که در جدول . محاسبه می گردد

  .مجموع سال ها می باشد

  کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  میانگین  دامنه تغییرات  کمترین  بیشترین  تعداد  نام متغیر

  -081/0  -107/0  65/42  31/6  204 -100  104  204  سود خالص

  908/0  -195/0  48/70  46/5  475  - 267  208  204  جریان نقدي خالص عملیاتی

  293/0  059/0  6/56  61/7  246  - 106  140  204  بازده سهام

  

  آمار توصیفی. 1جدول 
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  ها دادهآزمون نرمال بودن  :ب

  :جهت بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از روش هاي زیر استفاده شده است

   Q- Q Plat -2 اسمیرنف –آزمون کولموگروف - 1

  اسمیرنف -آزمون کولموگروف  
  .آمده است 2خالصه نتایج این آزمون در جدول شماره

  نتیجه  P- value  اسمیرنف -آماره کولموگروف  تعداد  متغیر

  نرمال است  49/0  832/0  204 سود خالص

 نرمال است 5/0 823/0  204 تیجریان نقدق خالص عملیا

 نرمال است 5/0 827/0  204 بازده سهام

 نرمال است  49/0  832/0  204  خطاها، سود خالص و بازده سهام

  نرمال است  5/0  823/0  204  خطاها، جریان نقدي خالص عملیاتی و بازده سهام

   05/0در سطح اطمینان بیشتر از براي هر یک از متغیرهاي پژوهش  P- value مقدار احتمال با توجه به اینکه

) 05/0 P.Value > ( باشند توان نتیجه گرفت که متغیرهاي پژوهش داراي توزیع نرمال می بدست آمده است، می. 

  آزمون فرضیات تحقیق.ج

  .ي معنادار وجود داردوتغییرات بازده سهام رابطه بین تغییرات سود خالص :فرضیه اول

  :ون معنی داري مدل انجام می شود، فرضیه آزمون به صورت زیر استپیش از برآورد ضرایب مدل،آزم

  .ي معنادار وجود نداردتغییرات بازده سهام رابطه بین تغییرات سود خالص و: 0H فرض

 .ي معنادار وجود داردتغییرات بازده سهام رابطه بین تغییرات سود خالص و :1H فرض

  .آمده است 3تایج فرضیه اول در جدول شماره ن

  

  عرض از مبد
)α(  

 (ضریب همبستگی   )β(شیب خط
r(  

  ضریب تعیین
)r2(  

t Sigt  
)α(  

Sigt  
)β(  

F  Sigf  رابطه خطی  

  وجود دارد  005/0  87/7  005/0  13/0  8/2  038/0  194/0  194/0  0001/0

  اسمیرنف -آزمون کلموگروف . 2جدول

  نتایج آزمون فرضیه اول،رابطه بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام: 3جدول 
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و  باشدمی 05/0است که کمتر از  0/005نیز  sig F و 87/7باشد ي مدل میکه توصیف کننده Fدر تجزیه و تحلیل واریانس، آماره 
یعنی تغییرات سود خالص و  دهنده وجود رابطه خطی بین تغییرات متغیرهاي مستقل و وابسته،نشان 95/0در سطع اطمینان 

ي خطی بین تغییرات متغیرهاي مستقل و ي وجود رابطهدهندهنشان 95/0باشدکه در سطح اطمینان ازده سهام میتغییرات ب
  .باشدوابسته، یعنی تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام می

ي درصد توجیه هدهندضریب همبستگی که نشان دهنده نوع رابطه بین متغیرهاي مستقل و تابع و همچنین ضریب تعیین که نشان  
توان با تغییرات بازده سهام را می% 3/8یعنی . باشدمی038/0و  194/0بترتیب  باشدتغییرات تابع بوسیله تغییرات متغیر مستقل می

گیري کرد که در حالت تجمعی بین تغییرات سودخالص و تغییرات بازده سهام توان نتیجهپس می. متغیر سود خالص توضیح داد
  .دارد ارتباط وجود

-بوده که نشان 8/2باشد می βي چگونگی معنی داربودن ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته یا ضریب که توصیف کننده tآماره 

Hي رد فرضیه دهنده   باشدمی 95/0با سطع اطمینان .Sig t ي احتمال صفر بودن ضریب دهندهکه نشانβ 005/0باشد، می 
ي رد دهندهمربوط به این متغیر است که نشان βدار بودن ضریب ي معنیدهندهنشان 95/0باشد و با اطمینان می 05/0بوده که از 

Hفرضیه   1و پذیرش فرضیه  95/0با سطع اطمینانHظر پژوهش نتیجه دار ي مورد نتوان در سطح معنیبنابراین می. باشدمی
توان نتیجه بدست آمده از هر یعنی می .داري بین تغییرات بازده سود خالص و تغییرات بازده سهام وجود داردگرفت که تفاوت معنی

  .سه آزمون را پذیرفت

  .بین تغییرات سودخالص و تغییرات بازده سهام رابطه معنادار وجود دارد: 1Hفرض: یعنی 

  :براین مدل چنین خواهد بودبنا

y= a + bx )تغییرات بازده سهام = عرض از مبدأ + شیب خط )تغییرات سود خالص  

  تغییرات بازده سهام= 194/0) تغییرات سود خالص( 

      ) 13/0( = مقدار آلفا= Constant ( عرض از مبدأ
 194/0=بتا مقدار( شیب خط(  
 Y= بازده سهام( متغیر وابسته(              
 X= سود خالص( غیر مستقلمت( 

  .ي معنادار وجود داردبین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام رابطه: فرضیه دوم

  :پیش از برآورد ضرایب مدل، آزمون معنی داري مدل انجام می شود، فرضیه آزمون به صورت زیر است

  .ي معنادار وجود نداردتغییرات بازده سهام رابطه ی وبین تغییرات جریان نقدي عملیات: 0H فرض

  .ي معنادار وجود داردتغییرات بازده سهام رابطه بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و :1H فرض
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  .آمده است 5نتایج فرضیه دوم در جدول شماره 

  عرض از مبد
)α(  

  ضریب تعیین  )r (ضریب همبستگی   )β(شیب خط 
)r2(  

T Sigt  
)α(  

Sigt  
)β(  

F  Sigf  رابطه خطی  

  وجود ندارد  321/0  99/0  321/0  048/0  -995/0  005/0  070/0  000/0  000/0

  
باشد و سطع جدول می F باشد نیز بسیار پایین بوده و کوچکتر ازي مدل میکه توصیف کننده Fدر تجزیه و تحلیل واریانس، آماره 

ي خطی بین تغییرات متغیرهاي ي فقدان رابطهدهندهنشان 95/0می باشد که در سطع اطمینان  05/0باالتر از  sig F داريمعنی
  .باشدمستقل و وابسته، یعنی تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام می

ي دهندهباشد و همچنین ضریب تعیین که نشاني نوع رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته میدهندههمبستگی که نشانضریب 
ي بین متغیرهاي ي فقدان رابطهدهندهباشد پایین بوده که نشاندرصد توجیه تغییرات تابع بوسیله تغییرات متغیر مستقل می

  . باشدعملیاتی و تغییرات بازده سهام می مستقل و تابع، یعنی تغییرات جریان نقدي

می باشد بسیار پایین بوده  βي چگونگی معنی داربودن ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته یا ضریبکه توصیف کننده tآماره 
Hي عدم رد فرضیه دهندهکه نشان   و پذیرش فرضیه  95/0با سطع اطمینانH باشدطی سالهاي فوق می.  

)β sigt( ي احتمال صفر بودن ضریب دهندهکه نشانβ دار معنی دهندهنشان 95/0باشد و با اطمینان می 05/0باشد، بزرگتر از می
H ي عدم رد فرضیهدهندهمربوط به این متغیر است و نشان βنبودن ضریب    این فرضیه میباشدو پذیرش .  

باشد و سطع جدول می F باشد نیز بسیار پایین بوده و کوچکتر ازي مدل میکه توصیف کننده Fدر تجزیه و تحلیل واریانس، آماره 
ي خطی بین تغییرات متغیرهاي ي فقدان رابطهدهندهنشان 95/0می باشد که در سطع اطمینان  05/0باالتر از  sig F داريمعنی

  .باشدو وابسته، یعنی تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام میمستقل 

  .بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام رابطه معنادار وجود ندارد: 0Hفرض: یعنی 

  

و  جریان نقدي عملیاتیمبستگی بین تغییرات و تغییرات بازده سهام بیشتر از ه سود خالصهمبستگی بین تغییرات : فرضیه سوم
  .تغییرات بازده سهام است

  :پیش از برآورد ضرایب مدل،آزمون معنی داري مدل انجام می شود،فرضیه آزمون به صورت زیر است

  

  .تمام ضرایب مدل همزمان صفر است و مدل معنی دار نیست: 0H فرض

  .حداقل یکی از ضرایب مدل مخالف صفر است و مدل معنی دار است :1H فرض

  قدي عملیاتی و تغییرات بازده سهامنتایج آزمون فرضیه دوم، رابطه بین تغییرات جریان ن: 5جدول 
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  .آمده است 6نتایج فرضیه سوم در جدول شماره 

 P- Value F  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  نام متغیر
  005/0  038/0  194/0  تغییرات سود خالص

  321/0  005/0  070/0  نقدي عملیاتی تغییرات جریان
  

Hبا توجه به پذیرش   در فرضیه دوم، عدم ارتباط خطی بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام مورد تایید قرار
  .شداما در فرضیه اول ارتباط خطی بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام تایید . گرفت

و ضریب همبستگی بین  194/0و اینکه ضریب همبستگی بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام  6با توجه به جدول 
می باشد می توان نتیجه گیري کرد که همبستگی بین تغییرات سود  07/0تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام نیز 

بنابراین . تغییرات بازده سهام می باشد از همبستگی بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و خالص و تغییرات بازده سهام بیشتر
همبستگی بین تغییرات سود خالص وتغییرات بازده سهام بیشتر از همبستگی بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده 

  .باشدسهام می

  نتایج پژوهش
شرکت صنایع محصوالت شیمیایی طی  34آزمون فرضیات مذکور در قالب.ار گرفتحاضر سه فرضیه موردآزمون قر پژوهشطی 

  :نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر می باشد. مشاهده صورت گرفت 204به همراه  1389الی 1385سالهاي 

  .ي معنادار وجود داردوتغییرات بازده سهام رابطه بین تغییرات سود خالص:  فرضیه اول
یعنی، بین تغییرات سود .می باشد 95/0در سطح اطمینان  194/0یه بیانگر همبستگی ضعیف و معنادار به میزان آزمون این فرض

  .داري وجود داردخالص با تغییرات بازده سهام ارتباط معنی
Hفرض است در نتیجه) 05/0( αکمتر از مقدار)Sig )005/0داري مدل نیز نشان داد که میزانآزمون معنی  بنابراین  .شودرد می

این نظریه که بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام در صنایع محصوالت شیمیایی ارتباط معنی داري وجود دارد، تائید می
  .گردد

  .ي معنادار وجود داردبین تغییرات جریان نقدي عملیاتی وتغییرات بازده سهام رابطه:  فرضیه دوم
سال مورد رسیدگی د  6فرضیه بیانگر عدم همبستگی بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی و تغییرات بازده سهام طی  آزمون این

  .باشدمی 95/0سطح اطمینان 
Hاست، بنابراین فرض) 05/0( αبیشتر از ) Sig )321/0داري مدل نیز نشان داد که مقدار آزمون معنی  د و این شوپذیرفته می

داري وجود دارد، رد نظریه که بین تغییرات جریان نقدي عملیاتی با تغییرات بازده سهام در صنایع محصوالت شیمیایی ارتباط معنی
  .شودمی

و  جریان نقدي عملیاتیو تغییرات بازده سهام بیشتر از همبستگی بین تغییرات  سود خالصهمبستگی بین تغییرات :  فرضیه سوم
  .زده سهام استتغییرات با

  متغیرهاي مستقل P- Value Fضریب همبستگی، ضریب تعیین و : 6جدول
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ضمناً همبستگی مدل به  .دار دارددهد که فقط متغیر سود خالص با تغییرات بازده سهام ارتباط معنیآزمون این فرضیه نشان می
توان با تغییرات بازده سهام را می0/ 038باشد بطوریکه با توجه به ضریب تعیین، تقریبا می 95/0در سطح اطمینان  194/0میزان 

  .وجیه نمودسود خالص ت

. رد می شود 0Hدر نتیجه، فرض. است) 05/0( αکمتر از مقدار) Sig )005/0آزمون معنی داري مدل، نیز نشان داد که میزان 
ده بازجریان نقدي عملیاتی با تغییرات  با تغییرات بازده سهام بیشتر از خالصسود بنابراین، این نظریه که همبستگی بین تغییرات 

  .، رد می شودسهام است

نتایج نشان می دهد که فقط متغیر مستقل تغییرات سود خالص داراي رابطه معنا دار با تغییرات بازده سهام بوده و این رابطه با توجه 
گرچه ضریب همبستگی بدست آمده، مقدار ناچیزي است، اما از آنجا که هدف در .به ضریب تعیین بدست آمده بسیار ضعیف است

ن تحقیق مقایسه میان دو متغیر است، بنابراین می توان اذعان داشت که نتایج بدست آمده همانند اکثر تحقیقات گذشته نشان ای
  . ستا ها سنجش عملکرد شرکت دهنده توان بیشتر سود خالص نسبت به جریان نقدي عملیاتی براي

  پیشنهادها. 10
  :رائه می شودبا توجه به یافته هاي این تحقیق،پیشنهادات ذیل ا

 تر شوند تا موجب گردند در بازار اطالعات از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بورس اوراق گران مالی در بازار فعالتحلیل
 .بهادار تهران به بازار کارا نزدیک شود

 ی در بورس اوراق بهادار تهران ایجاد گردد، به رسانی مناسبگردد که سیستم اطالعبا توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهاد می
قرار ... و گرانتحلیل ،ارانذگهاي الزم، و به موقع و به نحو مطلوبی در اختیار سرمایهطوریکه اطالعات مورد نیاز براي انجام تجزیه و تحلیل

  .گیرد و استفاده از این اطالعات منحصر به گروه خاصی نباشد
  در تحقیقات آتی می تواند بررسی شود به شرح زیر می باشد برخی از موضوعات مهمی که: 
 شود تحقیقاتی پیرامون تحقیق حاضر، در سایر صنایع دیگرانجام گرددتوصیه می.  
  یا تحقیقاتی پیرامون  با انجام تحقیق مشابهشود توصیه میمحدودیت زمانی  ونوسانات موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران با توجه به

  .دست یافت ترتوان به نتایج دقیقهاي زمانی طوالنی تر میدوره حقیق حاضر، برايت
 بررسی ارتباط متغیر هاي تحقیق با بازده سهام با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد و ثبات سود ، اندازه شرکت و نوع مالکیت.  
 تغییرات جریان نقدي عملیاتی با تغییرات بازده سهام اقدام  بین دیگر به بررسی دالیل عدم وجود ارتباط، پژوهشیشود در پیشنهاد می

 شود
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 ي بین اهرم مالی و اهرم عملیاتی با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک در بورس تهرانرابطه

  ٣مهدي جعفري، ٢بهنام مرادخانی، ١محمدعلی مرادي
  چکیده

س معیارهاي هاي سهام تعدیل شده بر اسااین تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اهرم مرکب با بازده
ي پذیرفته شده در بورس ها شرکتآماري،  ي جامعهو  1388تا  1384هاي دوره زمانی این تحقیق، سال .باشدمختلف ریسک می
 .هاي ضریب همبستگی استفاده شده استرگرسیون خطی و آزمون جهت بررسی روابط بین متغیرها از مدل .استاوراق بهادار تهران 

ایج نت. ي زمانی استفاده شده استها يسرهاي زمانی بر رفتار متغیرهاي تحقیق از تحلیل روند دوره تأثیر همچنین جهت بررسی
اما در مجموع هیچ گونه  ؛ي مستقل و وابسته وجود داردرهاغیمتروابط معناداري بین ها  سال دهد که در برخیتحقیق نشان می

وضیح دهندگی هاي مالی، عملیاتی و مرکب قابلیت تاهرم از این رو .معناداري بین هیچ یک از این متغیرها وجود ندارد ي رابطه
هاي اما تحلیل روند سري را ندارد؛) بت شارپ و نسبت ترینرنس(هاي سهام تعدیل شده بر اساس معیارهاي مختلف ریسک  بازده

ران در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد گذابه سهامداران و سرمایه بنابراین. بینی سایر متغیرها کمک کندتواند به پیشزمانی می
هاي تعدیل شده بر اساس ریسک سهام پرتفوي مورد نظرشان استفاده بازده گیري درر معیارها جهت تصمیمشود که از دیگمی

  .نمایند

  .ار تهراناهرم مالی، اهرم عملیاتی، اهرم مرکب، بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، بورس اوراق بهاد :کلیدي واژگان

 مقدمه

. ها را با بازده سهام بررسی نماینداند که رابطه معیارهاي مختلف عملکرد عملیاتی شرکتتاکنون بسیاري از محققان مالی تالش کرده
از نظر این محققان بازده سهام شرکت یکی از عناصر مهم تولید ثروت بوده و از این رو هر معیار عملکردي که بتواند قابلیت توضیح 

از همین روي معیارهاي مختلفی مانند .. گردددهندگی بهتري در رابطه با بازده سهام شرکت داشته باشد، معیاري مطلوب تلقی می
بعضی از این معیارها . اندهاي مالی معرفی شدهارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادي، اهرم مالی، اهرم عملیاتی و انواع نسبت

  .گیرندمطرح بوده و هم اکنون نیز مورد استفاده قرار می باز ریدو عملیاتی از هاي مالی مانند اهرم

  مرور ادبیات
 پیشینه تحقیق

به همین دلیل . اندهاي اقتصادي مدنظر قرار گرفتهگیري تصمیمبه سزایی بر بازده سهام داشته و از این روي همواره در  تأثیر هااهرم
رحمانی و همکاران به  .اندهاي سهام انجام دادهها با دیگر متغیرهاي مالی مانند بازدهط بین اهرمپژوهشگران مالی توجه زیادي به رواب

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این هاي تامین مالی بر روي قیمت سهام شرکتروش تأثیر بررسی
                                                                                                                                                                                     

  M_ali_moradi@yahoo.com. استاديار حسابداري، عضو ھیئت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان - ١
  .دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه سیستان و بلوچستان - ٢
  .و ھیئت علمي دانشكده رياضي دانشگاه سیستان و بلوچستانعض - ٣
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ردیده و این در حالی است که بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش نتیجه رسیدند که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام گ
  )1994رحمانی، شهیدي، نوروش و حقیقی، (دهد نمی

هاي درون صنعنی با کارگیري مدل هافمن به بررسی رابطه اهرم مالی و عملیاتی و تفاوتدر تحقیقی دیگر، دارات و موخرجی با به 
گیري یسدند که میزان ارتباط بین اهرم مالی و اهرم عملیاتی و ضریب بتا به ظرفیت تصمیمریسک سهم پرداختند و به این تنیجه ر

  )1995دارات و موخرجی، (شرکت بستگی داشته و بنابراین این ارتباط در صنایع مختلف متفاوت است 

آنها نتیجه گیري کردند که اهرم . ها با تغییرات اهرم مالی پرداختندقوش و جین در تحقیقی متفاوت به بررسی ارتباط ادغام شرکت
یابد، همچنین آنها اعتقاد دارند که افزایش در اهرم مالی یکی از نتایج داري افزایش میها بعد از ادغام به طور معنیمالی شرکت

  )2000قوش و جین، (باشد ها میافزایش در ظرفیت بدهی است که این امر بیشتر به خاطر ادغام شرکت

آنهاروشی براي یادگیري هر چه بهتر . هاي بازده حسابداري پرداختندبه مفاهیم نظري اهرم مالی و رابطه آن با نرخلونا و اسپیلر 
هاي حسابداري به صورت خالصه ارائه شده است و رابطه مفهوم اهرم مالی معرفی کردند و اعتقاد دارند که اهرم مالی عموما، در کتاب

 هاي عددي ارائه کردند وبه همین دلیل آنها در تحقیق شان مثال. سهام به وضوح مشخص نشده استآن با دیگر متغیرها مانند بازده 
هاي عددي مهارت فکري افراد را تقویت کرده و درك استفاده کنندگان را از مفاهیم اهرم مالی افزایش اند که این مثالبر این عقیده

  )2002لوما و اسپیلر،  (د دهمی

- را انتخاب کرده و با استفاده از رویکرد شبکه) شامل اهرم مالی(ها هاي مالی شرکتبرخی از مهم ترین نسبت ایاکاینس و استانسل
هاي سهام تعدیل شده بر اساس ریسک آنها در نهایت ثابت کردند که بازده. هاي برتر را انتخاب کردندهاي عصبی، سهام داراي بازده

  )2003ایاکاینس و استانسل، . (اندبینی انتخاب شدهیگر رویکردهاي پیشاین سهام، باالتر از سهامی است که با د

هاي هاي بازده سهام شرکتگریتا و همکاران از دانشگاه پورتلند در تحقیقی به بررسی اثرات اهرم مالی و عملیاتی بر روي نرخ
-هاي مالی و عملیاتی آنها ناشی میباالي اهرمها از سطح آنها نشان دادند که مشکل اصلی این شرکت. هواپیمایی آمریکا پرداختند

  )2004گریتا، آدامز و آدرانگی، . (شود

آنها به این نتیجه . هاي کانادایی را مورد بررسی قرار دادندگذاري در شرکتآیوازن و همکاران اثر اهرم مالی بر روي تصمیمات سرمایه
هاي داراي فرصت رشد است و این ارتباط به طور معناداري براي شرکت گذاري در ارتباطرسیدند که اهرم به صورت منفی با سرمایه

  )2005آیوازن، جی و کیو، . (باشدهاي رشد باال میهاي داراي فرصتتر از شرکتپایین، قوي

ن اهرم دیمیترو و جین در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه اهرم مالی با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، ثابت کردند که بی
ها همچنین تغییرات سطح اهرم را مطالعه کرده و آن. مالی و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، رابطه معکوسی وجود دارد

  )2003دیمترو و جین،. (هاي آینده و حال رابطه معکوسی داردنشان دادند که این تغییرات با بازده

کنگ پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اهرم گذاري دارایی در بازار هنگیمتواهو وهمکاران در تحقیقی به بررسی اهرم مالی و ق
ها همچنین نشان دادند که عالوه بر بتا، اندازه و دهد، آنگذاري شرطی را با بازده نشان میرابطه قیمت) اما نه اهرم دفتري(بازار 

  )2008واهو، استرینج و پیس،. (شودگذاري مییک توسط بازار قیمتسرمایه دفتري به سرمایه بازار، اهرم بازار نیز به صورت سیستمات

ها مدنظر قرار گرفته است، اما تحقیقاتی نیز وجود دارند که براي سنجش عملکرد در بسیار از تحقیقات ذکر شده، بازده سهام شرکت
گذاري هاي سرمایهي مقایسه عملکرد شرکتاسالمی بیدگلی و همکاران برا اند مانند ها از معیاري مطلوب تر استفاده کردهشرکت



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1061

بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با اندازه و نقدشوندگی، از سه شاخص
  .یعنی شاخص شارپ، ترینر و جنسن استفاده نمودند

کشور برتر دنیا از نظر توریسم، از معیارهاي  10ت توریسم و گردشگري کیو و همکاران نیز در تحقیقی که براي مقایسه عملکرد صنع
تفاوت  (WEF)بندي مجمع جهانی اقتصاد ها با رتبهبندي آننتایج حاصل از رتبه. بازده تعدیل شده بر اساس ریسک استفاده نمودند

  )2009کیو، گوپتا و لوك، .(داشت

هاي سهام تعدیل شده هاي مالی، عملیاتی و مرکب با بازدهبه بررسی رابطه اهرم تا کنون تحقیقات اندکی انجام شده است که در آن
   .پردازدبه همین دلیل این تحقیق به بررسی این روابط می. بپردازد) و نه معیار بازده سهام(بر اساس ریسک 

  اهرم مالی
. مچنین این اهرمجایگاه خاصی در بخش مدیریت دارده. ها استترین اهرماند که اهرم مالی یکی از مهممدیران مالی بر این عقیده

شرکتی . کند می نیتأمها ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است که نیاز مالی را براي تهیه دارایی
اختار سرمایه بیشتر از آنجا که س. دهدگونه بدهی نداشته باشد ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل میکه هیچ
مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و . ها ساختار سرمایه همراه با بدهی و حقوق صاحبان سهام استشرکت

، عایدي هر سهم )اهرم مالی مناسب بوده است(اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد . دقیق هستند
  )1989هامپتون، . (شودایسه با عدم اخذ وام بیشتر میسهامداران در مق

ها، به آزمون استفاده دیوید گلسمن و بنت استوارت در تحقیقات خود به منظور بررسی منافع ناشی از تجدید ساختار مالی در شرکت
هاي تجدید ساختار ها و محركروش ترینفقط در فرآیند اهرم مالی است که برجسته ها آنبه عقیده . متهورانه از اهرم مالی پرداختند

حاکی از این بود که در اکثر موارد، تجدید ساختار مالی موجب افزایش ارزش بازار  ها آنترین نتیجه تحقیق مهم. مالی قرار دارد
وري و ارزش معتقد بودند که به دالیل زیر استفاده از بدهی موجب افزایش بهره ها آن. گرددشرکت و بهبود عملکرد عملیاتی آن می

  )1374مجتهد زاده، . (گرددها میبازار شرکت

یا  »اهرم ترازنامه«اهرم مالی را . شودشود اهرم مالی مطرح میداشتن بدهی مجبور به پرداخت بهره می علت بهزمانی که یک شرکت 
شود و در صورت عدم دریافت وام، می اهرم مالی با گرفتن وام ایجاد. مهدي تقوي معتقد است. نامندنیز می »اهرم ساختار سرمایه«

اردیتی اهرم را به . گیري وام دریافتی شرکت را در نظر گرفتتوان آن را به عنوان معیار اندازهاهرم مالی وجود نخواهد داشت و می
است از ارزش دفتري و تعریف شوارتز از اهرم مالی عبارت  کند میها تعریف ها به ارزش بازار داراییعنوان نسبت ارزش دفتري بدهی

  . بدهی کل به سرمایه کل

. دهدرا نشان می (EBIT)در ازاي یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات  (EPS)درجه اهرم مالی درصد تغییر سود هر سهم 
که در این مقاله از این آید ها به دست میها بر کل داراییدر تعریفی دیگر از اهرم مالی، این اهرم از طریق تقسیم مقدار کل بدهی

  .روش براي محاسبه متغیر اهرم مالی استفاده شده است

  اهرم عملیاتی
شود، اهرم عملیاتی ) سود قبل از کسر بهره و مالیات(در شرایطی که تغییرات در فروش موجب تغییرات بیشتري در سود عملیاتی

هاي شرکت را تشکیل دهند با هاي ثابت درصد باالیی از هزینهبریگام در کتاب خود اشاره کرده است که اگر هزینه. شودمطرح می
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هاي یک بنابراین اگر درصد باالیی از کل هزینه. نامندیابد این عامل را اهرم عملیاتی میکاهش تقاضا، ریسک تجاري افزایش می
ی است که اثر تغییر در فروش را بر شرکت، ثابت باشند شرکت درجه اهرم عملیاتی باالیی خواهد داشت و درجه اهرم عملیاتی شاخص

گاریسون و نورین اهرم عملیاتی را به عنوان میزان حساسیت سود به تغییرات درآمد فروش تعریف .کند میسود عملیاتی را ارزیابی 
هاي تولید هاي ثابت و میزان انعکاس آن در هزینهدوگان و شریور نشان دادند که مفهوم پویا در اهرم عملیاتی نقش هزینه. کردند
  .شوددر این تحقیق درجه اهرم عملیاتی، از حاصل تقسیم درصد تغییر در سود عملیاتی به درصد تغییر در فروش محاسبه می. است

خواهد  (EBIT)زیادي بر سود قبل از بهره و مالیات  تأثیر فروشاگر شرکتی درجه اهرم عملیاتی باالیی داشته باشد، تغییر جزئی در 
ی از بین رفته و منجر به کل بهممکن است  EBITر شرکتی با درجه اهرم عملیاتی باال با کاهش فروش مواجه شود، حال اگ. داشت

ها مایل نیستند که در شرایط درجه اهرم عملیاتی باال فعالیت کنند در این حالت ریسک یک قاعده کلی، شرکت عنوان به. زیان شود
دهند که باالتر ها ترجیح میشرکت. شودش، صدمه زیادي به سودآوري شرکت وارد میشرکت باال است زیرا با کاهش جزئی در فرو

  .سر فعالیت داشته باشند تا از خطر نوسان فروش و سود اجتناب ورزنداز نقطه سربه

    اهرم مرکب
هاي مالی ابط متقابل اهرمهاي مالی و عملیاتی است و براي نشان دادن رواهرم مرکب نوع خاصی از اهرم نیست بلکه ترکیبی از اهرم

اگر سود هر سهم، یک . شودتغییر فروش در تغییر سود هر سهم از آن، استفاده می تأثیر به چگونگی بردن یپو عملیاتی با یکدیگر و 
 اهرم مرکب. شودمتغیر وابسته و فروش یک متغیر مستقل باشد، اهرمی که بین این دو متغیر وجود دارد، اهرم مرکب نامیده می

در این تحقیق اهرم مرکب از حاصل ضرب اهرم . دهنده درصد تغییر در سود هر سهم به ازاي یک درصد تغییر در فروش استنشان
  .مالی و اهرم عملیاتی محاسبه شده است

  .شوداز اهرم مرکب براي توضیح و تبیین موارد ذیل استفاده می
 شوددر سود هر سهم می) بر حسب درصد(ت شدید توجیه اینکه چرا تغییر در سطح فروش باعث چنان تغییرا.  
 دهدهاي سود هر سهم رخ میبینیتبیین اشتباهاتی که در پیش.  
 گیري ریسک کل شرکتنشان دادن شاخص یا معیاري براي اندازه  

اً زیادي تغییر هاي عمده اهرم مرکب این است که اگر فروش به مقدار یک درصد تغییر یابد، سود هر سهم به مقدار نسبتاز ویژگی
افزایش در آن بخش از هزینه ). از صفر باشند تر بزرگي ثابت مالی ها نهیهزهاي ثابت عملیاتی یا مشروط بر اینکه هزینه(یابد می

 شدت بهشود که درجه اهرم مرکب گیرد باعث میمورد استفاده قرار می) و یا اهرم مالی(ثابت که براي محاسبه اهرم عملیاتی 
  .ضرب اهرم مالی و اهرم عملیاتی استبد، زیرا درجه اهرم مرکب نتیجه حاصلافزایش یا

  بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک 
این دو عامل دو روي یک سکه . باشدگذاري میگذاري در اوراق بهادار، فرآیندي دو بعدي شامل ارزیابی ریسک و بازده سرمایهسرمایه

بنابراین بدون در . ی در این خصوص اتخاذ کند باید هر دو روي سکه را مورد ارزیابی قرار دهدهستند که اگر فردي بخواهد تصمیمات
گذاران اگرچه تمامی سرمایه. گذاري پرداختهاي مختلف سرمایهحلتوان صرفاً از طریق بازده به بررسی راهنظر گرفتن ریسک نمی

هستند از این رو براي ارزیابی درست عملکرد  زیگر سکیرگذاران سرمایه دهند، لکن باید در نظر داشت کهبازده بیشتر را ترجیح می
  .را بر اساس ریسک تعدیل گردد ها آنها باید بازده گذاريسرمایه
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یکی از مشکالت اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوي و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده براي 
استرانگ .(گذاري باشدسرمایه »ریسک«و  »بازده«بایست شامل شناسایی همزمان لذا ارزیابی عملکرد می. نظر است کسب بازده مورد

دو محقق به نام ویلیام شارپ و جک ترینر با استفاده از مفاهیم تئوري بازار  1960بر این اساس بود که در دهه  )2000و روبرت 
گذاري معرفی کردند، این دو معیار عبارتند از بازده سهام را براي ارزیابی عملکرد سرمایهو ریسک وبازده، معیارهایی  CAPMسرمایه، 

  .تعدیل شده بر اساس ریسک کل و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک

  بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل
، کند میائه کرد که بازده سهام را بر اساس ریسک کل تعدیل ویلیام شارپ بر مبناي تئوري بازار سرمایه، معیاري ار 1960 دهه در

صندوق  32اولین بار توسط شارپ براي ارزیابی عملکرد . نام دارد(RVAR) این معیار که به معیار نسبت پاداش به تغییرپذیري
  .استفاده کرد 1963-1954گذاري در طول دوره مشترك سرمایه

گیري ریسک، هر دو طرف مثبت و منفی حراف از استاندارد به عنوان معیاري براي اندازهنظران به دلیل اینکه انبعضی از صاحب
کنند که انحراف از استاندارد مثبت اظهار می ها آن. اندرا مورد انتقاد داده RVARگیرئ، معیار انحراف را به عنوان ریسک در نظر می

نظران نیز درباره ماهیت انحراف استاندارد ن پرهیز کنند؟ برخی از صاحببایست از آگذاران نامطلوب نیست، پس چرا میبراي سرمایه
با این حال، این معیار به عنوان یک معیار . باشداوراق بهادار در درازمدت داراي توزیع نرمال نمی بازدهکنند و معتقدند که بحث می

  )1386نی و نوربخش، تهرا. (باشدترین میزان به ریسک کل میگیري ریسک بوده و نزدیکاندازه

  بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک
 (RVOL)ي بازده ریپذ نوسان، جک ترینر نیز معیار مشابهی را با نام نسبت پاداش به )1960در اواسط دهه (تقریباً همزمان با شارپ 

با این حال ترینر با این فرض که پرتفوایوها به اندازه . دمانند شارپ، ترینر نیز در صدد ارتباط میان ریسک با بازده آن بر آم. ارائه کرد
گیري عملکرد خط شاخص را معرفی کرد ترینر در اندازه. کافی متنوع هستند، میان ریسک کل و ریسک سیستماتیک تمایز قائل شد

ي ریپذ نوساناین خط، شاخص  شیب. و از این خط شاخص براي نشان دادن رابطه میان بازده سهام شرکت و بازده بازار استفاده کرد
ي بازده سهام در رابطه ریپذ نوسانو شیب این خط همان ضریب بتا است که معیار  کند میگیري گذاري را اندازهنسبی بازده سرمایه

  .دهدبا شاخص بازار را نشان می

سازد و بابت متحمل شدن ریسک غیر معیار ترینر، بازده مازاد سهام در طول یک دوره خاص را با ریسک سیستماتیک آن مرتبط می
  .گیردسیستماتیک، پاداشی در نظر نمی

 روش تحقیق 

. هاي ضریب همبستگی استفاده شده استهاي رگرسیون خطی و آزموندر این تحقیق جهت بررسی روابط بین متغیرها از مدل 
ي زمانی تکنیکی است که در آن رفتار ها يسر. کار گرفته شده استي زمانی بهها يسرهمچنین جهت بررسی رفتار متغیرها، تکنیک 
بینی متغیرهاي تحقیق در این روش از متغیر زمان جهت بررسی و انجام پیش. گیردمتغیرها در طول زمان مورد بررسی قرار می

 ونوجهت انجام آزم SPSS18هاي ضریب همبستگی از نرم افزار هاي رگرسیونی و آزمونجهت انجام مدل. شوداستفاده می
  .استفاده شده است Minitab 16ي زمانی از نرم افزار ها يسر
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  هاي تحقیق و اندازه گیري آنرهایمتغ 
  . رندیگ یمي این تحقیق در دو دسته متغیرهاي وابسته و متغیرهاي مستقل قرار رهایمتغ

  اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اهرم مرکب: متغیرهاي مستقل عبارتند از

بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل و بازده سهام تعدیل شده بر : سته این تحقیق نیز عبارتند ازهمچنین متغیرهاي واب
  اساس ریسک سیستماتیک

  ها آنگیري و نحوه اندازه ي مستقلرهایمتغ 
  اهرم مالی 

  .گیري متغیر اهرم مالی از رابطه زیر استفاده شده استجهت اندازه
 

همچنین براي محاسبه ارزش . هاي جاري و غیرجاري در ترازنامه به دست آمده استارزش دفتري کل بدهی از حاصل جمع بدهی
  اندي جاري و غیر جاري در ترازنامه با همدیگر جمع شدهها ییدارادفتري خالص دارایی نیز، مجموع 

  اهرم عملیاتی
و از طریق رابطه زیر  کند میبه درصد تغییر در فروش را اندازه گیري  (EBIT)ر در سود قبل از بهره و مالیات این اهرم درجه تغیی

  :گرددمحاسبه می

  

ي زیر هاها استخراج شده و سپس بر اساس رابطههاي سود و زیان آنها از صورتسودهاي قبل از بهره و مالیات و فروش شرکت
  .ها محاسبه شده استدرصد تغیر هر یک از آن

 

퐸퐵퐼푇  : سود قبل از بهره و مالیات دورهt 

퐸퐵퐼푇 : سود قبل از بهره و مالیات دورهt-1 

 %∆EBIT : درصد تغییر درEBIT 
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    푆∆%ییر در فروشدرصد تغ: 

푆  : فروش در دورهt 

푆  : فروش در دورهt-1 

  اهرم مرکب
  شودباشد و به صورت زیر محاسبه میاین اهرم ترکیبی از اهرم مالی و اهرم عملیاتی می

CL :اهرم مرکب  
FL :اهرم مالی    
OL :اهرم عملیاتی  

  

  ها آنگیري متغیرهاي وابسته و اندازه
  بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک

  .گرددنیز معروف است به صورت زیر محاسبه می RVARبازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل که به 

  

 푅 :بازده واقعی سهم  
:푅نرخ بازده بدون ریسک  

휎(푅  iریسک کل سهم :  (

  ده بر اساس ریسکبازده سهام تعدیل ش
  گرددنیز معروف است به صورت زیر محاسبه می RVOLبازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک که به 

푅 : بازده واقعی سهمi 

:푅نرخ بازده بدون ریسک  

훽 :ضریب بتا  

آورد نوین که یک و ضریب بتاي سهام از نرم افزار ره) ریسک کل شرکت(هاي سهام هاي واقعی هر سهم، انحراف استاندارد بازدهبازده
  .هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، استخراج شده استي مالی شرکتها دادهنرم افزار مربوط به 
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  گیريجامعه آماري و روش نمونه

. باشندمی 1388تا  1383بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی  هاي پذیرفته شده درجامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت
  :از عبارت است طیشرااین . اندهایی که داراي شرایط مورد نظر تحقیق باشند در نمونه نهایی جاي گرفتهشرکت

  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1382قبل از شروع سال. 
 نباشند گذاريهاي سرمایهجزء شرکت 
  پایان اسفند ماه باشدها آنپایان سال مالی ،. 
 در طی دوره تحقیق، سهام شرکت بیش از سه ماه بدون معامله نباشد. 
اي از اطالعات بخش عمده. گیري باقی ماندندبراي جهت نمونه شرکت 68شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تعداد  485ر نهایت از د

  .رم افزار ره آورد نوین به دست آمده استها از نمالی شرکت

  هاي تحقیقفرضیه
براي بیان فرضیات تحقیق، ارتباط هر یک از متغیرهاي مستقل . باشداین تحقیق مشتمل بر سه متغیر مستقل و دو متغیر وابسته می

  .دباش یمدر نتیجه این تحقیق داراي شش فرضیه به شرح زیر . با یک متغیر وابسته بررسی شده است

  .رابطه خطی معناداري وجود دارد (RVAR)بین اهرم مالی و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل:  1فرضیه 

  .رابطه خطی معناداري وجود دارد (RVOL)بین اهرم مالی و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک :  2فرضیه 

  .رابطه خطی معناداري وجود دارد(RVAR)ده بر اساس ریسک کلبین اهرم عملیاتی و بازده سهام تعدیل ش:  3فرضیه 

  .رابطه خطی معناداري وجود دارد(RVOL)بین اهرم عملیاتی و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک : 4فرضیه 

  .داردوجود خطی معناداري رابطه  (RVAR)تعدیل شده بر اساس ریسک کل  با بازده سهام اهرم مرکب نیب: 5فرضیه 

  .وجود دارد خطی معناداري رابطه(RVOL)سیستماتیک سکیشده بر اساس ر لیبا بازده سهام تعد مرکباهرم  نیب: 6فرضیه
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  هاروش گردآوري و تجزیه و تحلیل داده
ن ای. استفاده شده است ها شرکتهاي مالی هاي مورد نیاز براي محاسبه متغیرها از صورتدر این تحقیق براي جمع آوري داده

در این تحقیق براي بررسی رد یا . اطالعات از نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است
همچنین براي آزمون قدرت توضیح دهندگی متغیرهاي مستقل . هاي رگرسیون خطی استفاده شده استها از آزمونقبول فرضیه

هاي دوره هاي مورد نظر، براي هر یک از سالفرضیه. هاي ضریب همبستگی استفاده شده استبراي متغیرهاي وابسته از آزمون
 1همان طور که در جدول .هاي فرضیات در زیر ارائه شده استجدول مربوط به آزمون. اندزمانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

هاي تحقیق در اند، فرضیهکه مورد قبول واقع شده 84و  83هاي در سال 2و فرضیه  88در سال  1مشخص است به استثناي فرضیه 
توان از از این روي هیچ گونه رابطه خطی معناداري بین متغیرهاي مستقل و وابسته وجود نداشته و نمی. اندرد شدهها  سال تمامی

تعدیل شده بر اساس ریسک کل و بینی متغیرهاي بازده سهام متغیرهاي اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اهرم مرکب براي توضیح و پیش
  ).1جدول (سک سیستماتیک استفاده نمود بازده سهام تعدیل شده بر اساس ری

نمودارهاي مربوط به رفتار متغیرها در . هاي زمانی استفاده شده استدر این تحقیق براي برسی بیشتر رفتار متغیرها، از تکنیک سري
سپس مقدار . بینی به عمل آمده استزمانی ترسیم گردیده و براي سال ششم پیشسال اول تحقیق با استفاده از سریهاي  5طول 
- دهد که مقادیر پیشنتایج این تکنیک نشان می. شان در این سال مقایسه شده استبینی شده در سال ششم با مقدار واقعیپیش

این . وره تحقیق نیز به همدیگر شباهت دارنددر طول د بینی شده به مقادیر واقعی نزدیک بوده و همچنین روند تغییرات متغیرها
نمودار مربوط به رفتار متغیرها که با . گذار بوده استتأثیر موضوع بیانگر آن است که عامل زمان در رفتار متغیرها تا حد زیادي

امی متغیرها نیز به همچنین رفتار تم. نشان داده شده است) 5(تا شکل ) 1(استفاده از سریهاي زمانی ترسیم گردیده است در شکل 
  . )6، 5، 4، 3، 2، 1شکل ( ارائه گردیده است) 6(صورت یکجا در شکل 

متغیرها روندي صعودي داشته و بعد از رسیدن به نقطه ماکزیمم در  1385شود قبل از سال ها مشخص میهمان طور که در شکل
  . گیرندهاي بعد روندي نزولی را درپیش میاین سال، در سال

بینی متغیرهاي هاي زمانی ابزار خوبی براي بررسی و پیشبنابراین سري. بینی شده و واقعی به همدیگر نزدیک هستندیشمقادیر پ
  ).2شکل ( آمده است 2بینی شده و واقعی براي سال ششم در جدول هاي پیشداده. باشنداین تحقیق می

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
هاي تحقیق به صورت کلی پذیرفته نشده است، بنابراین هیچ گونه رابطه هیچ یک از فرضیه همان طور که پیش از این نیز بیان شد

دار نبوده و آید که روابط بین متغیرها معنیگونه برمیتحقیق ایناز نتایج . خطی بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق وجود ندارد
توانند شود که از متغیرهاي اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اهرم مرکب نمیمیگذاران بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد لذا به سرمایه

هاي سهام استفاده نکنند زیرا این متغیرها داراي قابلیت توضیح دهندگی ضعیفی بوده و بهتر است از متغیرهایی بینی بازدهبراي پیش
در خارج از  هایی است کهناقض با نتایج بسیاري از تحقیقاین نتایج در ت. که قابلیت توضیح دهندگی بیشتري دارند استفاده نمایند

نتایج این تحقیق منطبق با تحقیات دارابی و سعیدي است که آن ها نیز در تحقیقات . ایران تا کنون در این رابطه صورت گرفته است
همچنین غالمی نیز در تحقیقی . داردداري وجود نخود به این نتیجه رسیده بودند که بین اهرم عملیاتی با بازده سهام رابطه معنی

تحت عنوان بررسی تغییرات بین اهرم، مالی،عملیاتی و مرکب با تغییرات بازده سهام به این نتیجه رسیده بودند که ارتباطی بین 
  . متغیرهاي پژوهش وجود ندارد
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-ه بازار بورس اوراق بهادار تهران کارا نمیتوان براي عدم وجود رابطه بین این متغیرها ذکر کرد این است کترین دلیلی که میمهم
هاي اوراق در بازارهاي کارا، قیمت. باشد و این بدین معنی است که قیمت سهام منعکس کننده اطالعات موجود در بازار نیستند

  .دهدباشد و نسبت به اطالعات جدید عکس العمل نشان میبهادار به طور کامل منعکس کننده اطالعات موجود می

اند و رفتار متغیرها عامل زمان قرار گرفته تأثیر رغم ارتباط بسیار ضعیف متغیرهاي وابسته و مستقل، تقریباً تمامی متغیرها تحتعال
ها استفاده بینی مقادیر آتی آنهاي تاریخی این متغیرها براي پیشتوان از داده، بنابراین میکند میاز الگوي تقریباً یکسانی پیروي 

گیریهاي مالی خود استفاده نتیجه مهم براي ارتقاي تصمیم شود که از اینگذاران پیشنهاد میگران و سرمایهه تحلیللذا ب. کرد
  .نمایند

  پیشنهادات براي تحقیقات آتی
که قصد هاي ساالنه استفاده شده است، به محققانی هاي زمانی، از دادهدر این تحقیق براي بررسی رفتار متغیرها با استفاده از سري

هاي ماهانه یا حتی شود که در صورت امکان از دادههاي بهتري از متغیرهاي مذکور داشته باشند، پیشنهاد میبینیدارند تا پیش
هاي تر مانند شبکههاي پیشرفتهشود که از روشهمچنین به محققان پیشنهاد می. هاي خود استفاده نمایندروزانه جهت انجام تحلیل

  .تم ژنتیک براي بررسی روابط غیرخطی بین متغیرها استفاده نمایندعصبی و الگوری

سال بود، لذا ممکن است براي  6ها، هاي مالی شرکتآوري دادههاي مربوط به جمعمدت زمان انجام این تحقیق به دلیل محدودیت
هاي زمانی دوره ود که در صورت امکان ازشبنابراین به محققان آتی پیشنهاد می. تري حاصل شودتر نتایج مطلوبهاي طوالنیدوره

  . تري براي انجام تحقیقات مشابه استفاده نمایندطوالنی

با توجه به اینکه رفتار متغیرهاي این تحقیق از نظر زمانی داراي الگوي یکسانی بوده و از نظر زمانی داراي قابلیت توضیح دهندگی 
ه تغییرات این متغیرها داراي بار اطالعاتی بوده و حتی تغییرات متغیرهاي مستقل بود لذا این احتمال وجود دارد که رفتار مربوط ب

هاي مالی، شود که در تحقیقات مشابه، اثر تغییرات اهرمقابلیت توضیح دهنگی متغیرهاي وابسته را داشته باشد، لذا پیشنهاد می
  . بررسی شودهاي سهام تعدیل شده بر اساس ریسک عملیاتی و مرکب بر تغییرات بازده
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 رد یا قبول فرضیه ضریب تعیین Sig آماره دوربین واتسون سال مورد تحقیق نام فرضیه

H1 

83 567/1  714/0  02/0  رد 
84 927/1  423/0  010/0  رد 
85 649/1  904/0  000/0  رد 
86 889/1  649/0  003/0  رد 
87 629/1  761/0  001/0  رد 
88 939/1  050/0  057/0  قبول 

H2 

83 140/2  004/0  119/0  قبول 
84 013/2  045/0  060/0  قبول 
85 067/2  192/0  026/0  رد 
86 811/1  883/0  000/0  رد 
87 455/1  834/0  001/0  رد 
88 602/1  845/0  001/0  رد 

H3 

83 562/1  372/0  012/0  رد 
84 935/1  531/0  006/0  رد 
85 661/1  944/0  000/0  رد 
86 898/1  896/0  000/0  رد 
87 650/1  701/0  002/0  رد 
88 951/1  345/0  014/0  رد 

H4 83 706/2  105/0  039/0  رد 

هاآزمون فرضیه) 1(جدول   
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84 910/1  828/0  001/0  رد 
85 025/2  894/0  رد 000,0 
86 825/1  744/0  002/0  رد 
87 468/1  891/0  000/0  رد 
88 615/1  715/0  002/0  رد 

H5 

83 566/1  516/0  006/0  رد 
84 942/1  491/0  007/0  رد 
85 657/1  972/0  000/0  رد 
86 900/1  853/0  001/0  رد 
87 653/1  446/0  009/0  رد 
88 952/1  327/0  015/0  رد 

H6 

83 313/2  119/0  036/0  رد 
84 912/1  843/0  001/0  رد 
85 025/2  894/0  000/0  رد 
86 827/1  647/0  003/0  رد 
87 465/1  991/0  000/0  رد 
88 615/1  695/0  002/0  رد 

 
 

بازده سهام تعدیل شده بر اساس 
 ریسک سیستماتیک

بازده سهام تعدیل شده بر 
ساس ریسک کلا  

  اهرم مالی اهرم عملیاتی اهرم مرکب

391/1 -  044/0 -  211/1 -  492/1 -  547/0 بینی شدهمقادیر پیش   

75/0-  071/0 -  078/0 -  140/0  603/0  مقادیر واقعی 

 

  

هاي زمانیبینی شده با مقادیر واقعی در تحلیل روند سريمقایسه مقادیر پیش): 2(جدول   
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 تهراندر بورس  ها شرکتارتباط نرخ رشد فروش و عملکرد 

  ٢رحمان برزگر، ١منصور گرکز
  یدهچک

 یصو تخصکند سهامداران کمک  یحصح يگیر تصمیمبه  تواند می ها شرکتبر عملکرد  مؤثرمختلف  يها مقوله یرامونپ تحقیق
گذاري احتیاج به  سرمایهبراي  ها شرکت. بهتر گردد يگذار سرمایهو وضع  بگیردصورت  يتر به نحو مطلوب يمنابع اقتصاد ي ینهبه

جهت  یقتحق ینا. د به خوبی تعیین شود تا سودآوري شرکت را به همراه آوردبای ها آناز  ادها منابع مالی و استفام ؛منابع مالی دارند
لذا از . شده است انجامشده در بورس اوراق بهادار تهران  یرفتهپذ يها شرکتو عملکرد  نرخ رشد فروش یندست آوردن ارتباط به ب
. قرار گرفتند یانتخاب و مورد بررس 1385-1388 یزمان رهدو یشرکت ط 96بودند تعداد  ینیمع یطکه حائز شرا ییها شرکت ینب

به . از دو شاخص بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام استفاده شده است ها شرکتعملکرد  یبررس يذکر است که برا یانشا
،  t از آماره% 5 يچندگانه و جهت بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح خطا یها از رگرسیون خط منظور آزمون فرضیه

Durbin–Watson  وVif با  یقتحق ینا یهفرضهر دو دست آمده، برازش مدل حاکی از آن است که ه ب یجمطابق نتا. استفاده گردید
و معنادار با  یمارتباط مستق يدارا نرخ رشد فروشبه عبارت دیگر . شود یید میأت %5در سطح خطاي  001/0 کمتر از مقدار احتمال

  .باشد می ها شرکتبا بازده سهام  نیزبازده حقوق صاحبان سهام و 

  .، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهامرخ رشد فروشن :يکلیدواژگان 

  :مقدمه
 یاصل يها هیها به عنوان پا شرکت نیامروزه ا. ستین دهیپوش یبزرگ و مدرن در ساختار اقتصاد کشورها بر کس يها نقش شرکت

و  رساند یم  را به مصرف ...)و هیسرما ،یتیریکار مد يروین ه،یمواد اول کار، يروین رینظ(ي داقتصا  از منابع يادیاقتصاد کشورها،حجم ز
 لیدل نیبه هم.کشورها به عهده دارند ياقتصاد شرفتیرا در توسعه و پ یمهم ارینقش بس و فروش، دیتولدر مقابل با توجه به حجم 

عملکرد  شرکتها، هدف ،یاجتماع  و رفاه ياقتصاد شرفتیدر توسعه و پ ها مانند نقش شرکت درباره شرکت و موارد مربوط به آن بحث
و محققان  پردازان هیمورد توجه نظر آن ریها و نظا کنترل شرکت ، از مدیریت تیمالک  کیتفک ها، شرکت یاجتماع تیولئمس ها، شرکت

  .بوده استعلم اقتصاد 

دغدغه  نیاز مهمتر یکی را به یندگیامروزه مسائل نما ت،یاز مالک تیریمد کیو تفک یسهام يشرکتها شیرشد و توسعه اقتصاد، افزا
و  لیتما يگذاران معموالً دارا هیکه سرما ردیگ یم سرچشمه تیواقع نیاز ا یندگیمسائل نما. گذاران مبدل ساخته است هیسرما يها
 هیو سرما رانیچنانچه هر دو گروه مد. کنندیم محول رانیرا به مد تیئولمس نیتند، لذا اسیالزم جهت اداره امور شرکت ن ییتوانا ای

 نهیمستلزم صرف هز زین ندهیکه اعمال نظارت بر عملکرد نما یخود باشند و در صورت یشخص منافع کردن نهیشیگذاران به دنبال ب
                                                                                                                                                                                     

  .استادیار، عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول - ١
   omRhbarzegar@yahoo.c. کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناس حسابداری بیمارستان خاتم االنبیاء گنبد کاووس -٢ 
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ثروت  کردن کثرمنافع مالک و حدا نیممکن است همواره درصدد تام ندهیاست که نما امیپ نیا يحاو یبه طور ضمن امر نیباشد، ا
و  ها شرکتمدیریت نیاز به منابع مالی وسیع در  جه به جدایی مالکیت ازتو سرمایه گذاران نیز با ).1384،یاصالن ریام(د نباش يو

 و ساختار ها شرکتاستفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملکرد  همچنین عالقه دارندگان منابع مالی به
تصمیمات بهتري  ها شرکتبا توجه به عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و  پردازند تا به سرمایه گذاري صحیح دست یابند یا مسرمایه آنه

  این  هدف(تحت عنوان گزارش عملکرد مالی  6ضمنأ ذکر این نکته ضروري است که مطابق استاندارد حسابداري شماره  .اتخاذ نمایند
  کنندگان استفاده  درك  تا به  است  عناصر عملکرد مالی  و بارز برخی  مشخص  انعکاس  به  تجاري  واحدهاي  کردن  استاندارد ملزم

  آتی  نقدي  و جریانهاي  عملکرد مالی  ارزیابی  جهت  کند و مبنایی  کمک  دوره  یک  طی  واحد تجاري  از عملکرد مالی  مالی  صورتهاي
  ).آورد  آنها فراهم  براي

 نیمهمتر. گرفته است صورت شرکتها و عوامل موثر بر آن در مورد عملکرد اديیز مطالعات از کشورها اريیدر بس ریسالهاي اخ یط
 .میزان نرخ رشد فروش شرکتهاست موضوعات مورد توجه مدیریت مالی است از جملهکه  پژوهش نیمورد مطالعه در ا عامل

یابی  از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه پژوهشهاي متعددي در زمینۀ شناسایی مشکالت ناشیهمچنین 
درجهت تعدیل تضاد منافع معیارهایی براي ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه . دالیل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند

جنسن و (ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است مبنایی براي تعیین میزان پرداختهاي انگیزشی به آنها براساس نتایج این ارزیابیها 
  ).1989، 1مورفی

پرداخته ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتتأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد ، به بررسی )1387(کرمانیازي و نم
فرضیه  .ورس اوراق بهادار تهران استي پذیرفته شده در بها شرکتهدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد . است

  .و عملکرد آنها وجود دارد ها شرکتداري بین ساختار مالکیت  ااهم تحقیق این است که رابطه معن

براي آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر . است ها شرکتهاي اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد  فرضیه
روش آماري . باشد می 1386تا  1382هاي  شرکت طی سال 66نمونه آماري پژوهش شامل . تعریف گردید اساس متغیرهاي وابسته

یافته هاي پژوهش نشان می دهد که . است» هاي ترکیبی داده«هاي مطرح شده در این پژوهش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه
و عملکرد شرکت  )مالکیت شرکتی(دار و مثبت بین  اطه معنو عملکرد شرکت و راب )مالکیت نهادي(بین  عکوسدار و مارابطه معن
اطالعاتی که  )مالکیت خارجی(بر عملکرد تأثیر می گذارد و در مورد  عکوسدار و م ابه صورت معن )مالکیت مدیریتی(. وجود دارد

نیز بهتر است  )خصوصیمالکیت (در . ي نمونه آماري باشد مشاهده نگردیدها شرکتبیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در 
داري  او عملکرد آنها رابطه معن ها شرکتکلی نیز بین ساختار مالکیت  طوربه . مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد

  .وجود دارد

. ار دادندقر یرا مورد بررس) ROE , ROA(د عملکر یابیارز يحسابدار اریو مع هیساختار سرما نیرابطه ب) 1388(یکانیپ و کبختین
خود از  اتیآنها به منظور آزمون فرض. ها استفاده شده است ییبه دارا یاز نسبت بده هیسنجش ساختار سرما يپژوهش برا نیدر ا

 نیب دیمشخص گرد تیدرنها د،یاستفاده گرد Fو  tاز آماره % 95مدل درسطح  و بیضرا عناداربودنم یچندگانه و بررس ونیرگرس
  .عملکرد رابطه معنادار وجود دارد یابیارز يحسابداري هااریو مع هیساختار سرما

                                                                                                                                                                                     
1- Jensen & Murphy 
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ي عضو بورس ها شرکتعوامل داخلی شرکتها بر چگونگی شکل گیري ساختار سرمایه  تأثیر به بررسی) 1386(سینایی و رضاییان 
ف نظیر وضعیت دارایی ها، عوامل درونی شرکتها و صنایع مختل تأثیر در این تحقیق سعی شده است. اوراق بهادار تهران پرداخته اند

نتایج حاصل اثر . اندازه شرکت، میزان سودآوري و فرصت هاي رشد بر استفاده از روش هاي تامین مالی مورد سنجش قرار گیرد
  .کند میتأیید  را ها شرکتعوامل خاص هر صنعت بر ساختار سرمایه 

دوره ي زمانی این تحقیق .سهام را مورد بررسی قرار داد طی تحقیق توان نسبت هاي مالی براي پیش بینی بازده) 2003( 1لیولن
داري می تواند نرخ بازده سهام را پیش بینی کند، اما انتایج نشان داد که بازده سود تقسیمی به طور معن. بود 1995-2000سال 

  .رندنسبت درآمد به قیمت و ارزش دفتري به ارزش بازار توانایی کمی براي پیش بینی نرخ بازده سهام دا

رشد فروش،  ییها،که بازده سهام، ساختار دارا یافتنددر یوانیتا يها شرکتدر  یلو تحل یهبه کمک تجز) 2010( 2و همکاران یانگ
  .هستند یوانشده در بورس اوراق بهادار تا یرفتهپذ يها شرکتدر  یهکننده ساختار سرما یینو نوع صنعت از عوامل تع يسودآور

  :روش تحقیق
 قاتیتحق يبند میباتوجه به تقس. دارد یآن بستگ ییموضوع پژوهش و امکانات اجرا تیمناسب به هدف و ماه قیحقانتخاب روش ت

 یشناخت مبان يبرا یاسیاز روش ق قیتحق نیا در .ردیگ یم قرار يکاربرد قاتیپژوهش در مقوله تحق نیهدف، ا دگاهیاز د یعلم
 یاز نظر نوع بررسهمچنین . ستها استفاده شده ا هیالعات و آزمون فرضاط يجمع آور يابر ییپژوهش و از روش استقرا ينظر

در رگرسیون چندگانه  Fها در این تحقیق از آزمون معنی داري  آزمون فرضیهبراي  .دمی باش یمقطع قاتیجزء تحق یهمبستگ
  .استفاده می شود Excel ز نرم افزارمورد نیاز ا يها دادهبراي ایجاد پایگاه و  Spss16 نرم افزاربوسیله 

 استقالل باقیمانده ها ، ها دادهنرمال بودن  ،همگنی واریانس( ونیرگرس مدل هاي کیفرض هاي کالس شیپ برقراري به منظور آزمون
 ۀجامع .استفاده شده است 4عامل تورم واریانسو  3دوربین واتسونآماره  ، یمیترس هاياز روش بیترت به )یهم خط عدم وجود و

  :باشد می را دارا هستند ریز طیي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که شراها شرکتآماري این تحقیق شامل 

  .ي مورد نظر آن ها در دسترس باشدها دادهو  پذیرش شده باشد1385قبل از سال مالی  - 1

  .سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد - 2

  .تغییر دوره ي مالی نداشته باشد در دوره ي مورد بررسی - 3

  .ي سرمایه گذاري و خدماتی نباشندها شرکت - 4

به منظور .دیانتخاب گرد ییشرکت تحت عنوان نمونه نها 96 تعداد یی که حائز شرایط فوق نبوده اندها شرکتپس از حذف  تینها در
 یبررس ،یمال قاتیمجالت تحق ارشد و دکترا ، یکارشناس يانامه ه انیمطالعه پا لیمبانی نظري از مطالعات کتابخانه اي از قب نیتدو
 قیاز طر زین یو بخش قیتحق نهیدر زم اتیمجالت و نشر یبررس نیو بورس اوراق بهادار و همچن یو حسابرس يحسابدار يها

از صورتهاي مالی  ها دادهبخشی از . بهره برده می شود يو کتابخانه ا یو دانشگاه یو مراجعه به مراکز علم نترنتیدر ا تجوجس

                                                                                                                                                                                     
2- Liolan 
1- Yang et al 
2- Durbin–Watson statistic 
3- Variance inflation factor 
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با توجه به  .تهیه می شود ي دناسهم و تدبیرپردازدیگر نیز با استفاده از نرم افزار ها یي مورد مطالعه و بخشها شرکتحسابرسی شده 
  :ارائه شده است ریبه صورت ز پژوهش یه هايفرضمطالعات انجام شده 

  ).وجود دارد يداراارتباط معن و بازده حقوق صاحبان سهامنرخ رشد فروش  نیب ( :فرضیه اول 

  ).وجود دارد يداراو بازده سهام ارتباط معننرخ رشد فروش  نیب ( :فرضیه دوم 

و یک متغیر مستقل یعنی نرخ رشد ) RET(و بازده سهام ) ROE(بازده حقوق صاحبان سهام : در این تحقیق دو متغیر وابسته شامل
  .وجود دارد) SG(فروش 

حقوق صاحبان سهام شرکت با استفاده از نسبت سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه به حقوق بازده  :محقوق صاحبان سهابازده 
  :صاحبان سهام پایان دوره مالی محاسبه می گردد

 :ن متغیر از روش زیر استفاده گردیده استکه براي محاسبه ای :بازده سهام

بازده سهام عادي

=  
در پایان سال

  ارزش بازار شرکت در ابتداي سال= ) تعداد سهام در ابتداي سال× قیمت سهام در ابتداي سال ( 

  ارزش بازار شرکت در پایان سال ) = تعداد سهام در انتهاي سال× قیمت سهام در انتهاي سال (

  سود سهام مصوب ) = سود نقدي هر سهم ×تعداد سهام در تاریخ مجمع (

افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و ) = پایان دوره سرمایه -سرمایه اول دوره (× درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدي 
 مطالبات

  :نرخ رشد فروش
عبارت است از اختالف بین فروش سال جاري و فروش سال گذشته تقسیم بر فروش سال گذشته که نشان دهنده نوسانات فروش 

  :می باشد و به شرح زیر محاسبه می گردد

رشدفروش =
سال جاري
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  :و آزمون فرضیه ها  ها دادهتجزیه وتحلیل 

  ترین کم  ترین بیش  میانه  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

ROE 33/0  19/0  33/0  91/0  )16/0(  

RET 008/0  33/0  )008/0( 80/0  )77/0(  

SG 10/0  18/0  10/0  53/0  )42/0(  

  : 1لمطابق جدو
ROE :  19/0نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به طور متوسط 33/0 ترین این  ترین و بیش و کم 33/0میانه نسبت مذکور . است

  .است 91/0و ) 16/0(متغیر به ترتیب 

RET :  33/0بازده سهام به طور متوسط 008/0 ر به ترتیب ترین مقدار این متغی ترین و بیش و کم )008/0(میانه بازده سهام . است
  . است 8/0و ) 77/0(

SG :  18/0رشد فروش به طور متوسط 10/0 ترین مقدار رشد فروش به ترتیب  ترین و بیش و کم 10/0میانه رشد فروش . است
  .است 53/0و ) 42/0(

  :بررسی فرضیه اول 

 
H0 = معناداري وجود ندارد
H1 = رددا  معناداري وجود 

T 
Durbin 

Watson  
VIF  Β  R  P-value  

997/6 489/1  00/1  361/0  346/0  00/0  

دار بودن ضریب امعنارتباط مستقیم و می باشد ، لذا نتایج حاکی از  00/0 با مقدار احتمال 346/0همبستگی ضریب  2جدول مطابق 
  .یید می شودأت %5در سطح خطاي  اولفرضیه  ، لذارگرسیون و رد شدن فرض صفر دارد 

  شاخصهاي آماري متغیرها -1جدول شماره 

  مقدار متغیرهاي فرضیه اول -2جدول شماره 
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  :بررسی فرضیه دوم 

 
H0 = معناداري وجود ندارد
H1 = معناداري وجود دارد 

T  
Durbin 

Watson   
VIF  Β  R   P-value   

4/686  668/1  00/1  432/0  255/0  00/0  

دار بودن ضریب امعنارتباط مستقیم و می باشد ، لذا نتایج حاکی از  00/0 با مقدار احتمال 255/0همبستگی ضریب  3جدول مطابق 
  .می شودتأیید  %5در سطح خطاي دوم نیز فرضیه  ا، لذرگرسیون و رد شدن فرض صفر دارد 

  :نتیجه گیري
بدست آمده  05/0کمتر از  P.value در هر دو فرضیه ضریب همبستگی مقداري مثبت و نتایج برازش مدل حاکی از آن است که

شایان ذکر است . باشد میهام است که نمایانگر ارتباط مستقیم و معنادار بین نرخ رشد فروش با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده س
 ) یداتسهام و نرخ رشد تول یبازده واقع نیمثبت و معنادار ب ارتباط( )1990(ویلیام شورات  قیتحق جهیبا نت ها هیفرض نیا جینتا

 .دارد یهمخوان

  فهرست منابع
 چاپ دهم ، انتشارات سمت،  تیریآمار وکاربرد آن در مد، )1385( منصور ،یمومن ؛آذر، عادل 

، »بازده سهام شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران نرخسهام شناور آزاد با  زانیرابطه م یبررس« ،)1387( کامران،یقربان نژاد اسطلک ؛یعل ،ینیال حسم
  .76 –69، ص51ش  ،یهاي حسابداري و حسابرس یفصلنامه بررس

هاي  یبررس فصلنامه، »شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیتهاي پذبرعملکرد شرک تیساختار مالک ریأثت« ،)1387( احسان ،یکرمان ؛نمازي، محمد
  100 -83ص  ،53ش  ،یحسابداري و حسابرس

  .، انتشارات نگاه دانش، جلد اول، چاپ سوممروري جامع بر حسابداري مالی، )1386(نوروش، ایرج و همکاران 

  .داري و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول، چاپ هشتم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابتئوري حسابداري، )1387(شباهنگ، رضا 

 .،سال پنجم، شماره چهارمنور کیپ، »هیساختار سرما يها هیبر نظر يمرور«، )1385( کیراف ان،یباغوم د؛یمقدم، حم یخالق

Abdullah Al-Qudah A.M. (2011) " The Determinants of Capital Structure of Jordanian Mining and Extraction Industries: 
Empirical Evidence", European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 
29 

Boodhoo R. (2009) " Capital Structure and Ownership Structure: A Review of Literature", Journal of Online Education. 

Binsbergen J., J.R. Graham, J. Yang (2011) "Optimal Capital Structure", http://ssrn.com/abstract=1743203 
Roshan B. (2009) " Capital Structure and Ownership Structure:A Review of Literature", The Journal of Online Education 

  
  مقدار متغیرهاي فرضیه دوم -3ل شماره جدو
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  کیفیت اطالعات حسابداري بر ریسک نقدشوندگی در بورس تهران تأثیر

  ٢مجتبی اکبرپور، ١فر حسن یزدي
  چکیده

ي پذیرفته شده در بورس اوراق ها شرکتشوندگی در این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداري و ریسک نقد
به و  بررسی ها شرکتدر سطح کل  1384- 89ي ها سالشرکت طی  104هاي در این پژوهش داده .بهادار تهران پرداخته است

یفیت ک تأثیر شده حاکی از عدم انجامدست آمده از تجزیه و تحلیل ه نتایج ب. ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است/صورت تلفیقی
  . باشد میاطالعات حسابداري بر ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران 

  .ترکیبی/هاي تلفیقی ، بورس اوراق بهادار تهران، دادهکیفیت اطالعات حسابداري، ریسک نقدشوندگی :کلیدي واژگان

  مقدمه
 و تهیه سازنده اقتصادي، هاي فعالیت در جهت اردهندگاناعتب و گذاران سرمایه اطمینان کسب براي بنیادي هاي پیش شرط از یکی 

 به اطمینان دادن براي هایی مکانیزم وجود .شود واقع سودمند اقتصادي و مالی هاي گیري انجام تصمیم در که است ارائه اطالعاتی

 نهایت در و سرمایه بازار کارایی هب کمک چون اهدافی هم با مالی، اطالعات کیفیت به نسبت کنندگان، استفاده سایر و گذاران سرمایه

 در نقش خطیري می نهد، جامعه اطالعاتی در گام رسانی اطالع ي وظیفه با که حسابداري .است ضروري سرمایه بهینه تخصیص

 را یاستانداردهای حسابداري شده است، نهاده بنا براي حسابداري هدف عنوان به به آنچه دستیابی براي .دارد اطالعات کیفیت افزایش

 بنابراین .ساخته است آنها رعایت به ملزم را حسابداري اطالعات و ها گزارش کنندگان تهیه و سایر حسابداران و داده گسترش

 مطلوب، گونه به حسابداري رسانی اطالع نقش و ایفاي حسابداري اطالعات کیفیت باالبردن هدف راستاي در حسابداري استانداردهاي

  ).1388ابراهیمی، ثقفی و (می شوند  تدوین

کنندگان و با فرض یک استفاده کننده  نیازهاي استفاده تحقق عنوان به می توان را کیفیت با اطالعات کنندگان، استفاده برتأکید  با 
که  اي افزایش گستره نیز و مختلف روشهاي حذف که یابد می افزایش صورتی در حسابداري کیفیت اطالعات .نمود منطقی تعریف

 محدود حسابداري مقادیر ي سوگیرانه گزارش براي را مدیریت اختیار سازند، می منعکس را اقتصادي وضعیت حسابداري و هاياندازه 

   ).2003، 3بال و همکاران(سازد 

از سویی دیگر سرمایه گذاران ترجیح می دهند سهامی را خریداري کنند که نقدشوندگی باالیی داشته باشد و شفافیت اطالعاتی این  
تر از سطح میانگین  بنابراین دغدغه یک سرمایه گذار گسترده). 2002، 4آمیهود (د توانایی ذاتی را دارد که نقدشوندگی را افزایش ده

هایی را ترجیح می دهند  سرمایه گذاران شرکت. باشد نقدشوندگی است زیرا آنچه که مورد نظر است نقدشوندگی در زمان معامله می
هاي معامالتی مرتبط با پذیرش یک موقعیت را مدیریت  توانند هزینه بینی نقدشوندگی باشند زیرا بهتر می که داراي قابلیت پیش

                                                                                                                                                                                     
 .استاد حسابداری دانشگاه گالسکو انگلستان -  ١
 Mojtaba.akbarpor@gmail.com. کارشناس ارشدحسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان -  ٢

3 Ball et al 
4 Amihud  
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مرتبط با یک موقعیت معامالتی ) ریسک(تا زمانی که تغیرپذیري نقدشوندگی سهام باال باشد، منجر به افزایش عدم اطمینان . کنند
براي مثال، سرمایه گذارانی که نیاز دارند فشار کلی را کاهش . کند میمحدود  شود و انعطاف پذیري یک سرمایه گذار بلقوه را می

دهند ممکن است با گزینه هاي انتخابی همچون فروش سهام به ارزش واقعی نسبتاً پایین بخاطر فشار قیمتی یا تغییر بمنظور 
ایی قرار داده شود که نقدشوندگی در این دوره در موارد حاد، سهام ممکن است در دوره ه. نقدکردن موقعیت هاي دیگر مواجه شوند

  ).2011، 1ان جی(ها وجود نداشته باشد، به طوري که معامله گر فرصتی براي ورود یا خروج به یک موقعیت را نداشته باشد 

ی که در زمان نقدشوندگی در صورت. باشد نه تنها تغییرپذیري نقدشوندگی امري مورد توجه است بلکه زمانبندي نیز در آن مهم می 
در صورتی که نقدشوندگی سهام داراي همبستگی زیادي با نقدشوندگی سایر . نامناسبی تقلیل یابد داراي اهمیت خاصی خواهد بود

ان جی، (سهام یا با بازده بازار باشد، فروش در زمانی که سرمایه گذار تمایل به نقدکردن موقعیت خود دارد پر هزینه خواهد بود 
مدلهاي موجود در . گذاشتن بر تغییرات نقدشوندگی و حرکت همزمان دارد تأثیر ت اطالعاتی این پتانسیل را برايشفافی). 2011

پرواز به سوي "تواند به خاطر  دهند که نقدشوندگی می نشان می) 2004( 4و وایانوس) 2009( 3و پدسون 2مقاالتی مانند برونمیر
ي بنیادي ها ارزشدر ) ریسک(نقدشوندگی از داراییهاي با سطح باالي عدم اطمینان متوقف شود جایی که فراهم آوردندگان  "کیفیت

براي مثال  ).2000؛ کوردیال و همکاران، 2009؛ برونمیر و پدسون، 2005؛ آچاریا و پدسون، 2003پاستر و استمباق، ( گریزند  می
آتی فراهم آورد، عدم اطمینان در مورد ارزش ذاتی را کاهش هاي نقدي  براي اینکه شفافیت اطالعاتی بتواند اطالعاتی در مورد جریان

بدلیل اینکه شفافیت اطالعاتی توانایی کاهش عدم اطمینان در مورد ارزش شرکت را دارد، همچنین این پتانسیل را نیز . دهد می
همزمان نقدشوندگی مرتبط  داراست که تغییر پذیري نقدشوندگی و وقوع عدم نقدشوندگی باال را کاهش دهد، همچنین تغییرپذیري

هاي معامالتی مرتبط با  توانند نه تنها هزینه بعبارت دیگر، اطالعات می. دهد با نقدشوندگی در سطح بازار و بازده بازار را تقلیل می
براي . نقدشوندگی را کاهش دهند بلکه همچنین میتوانند ریسک تحمیلی بوسیله عدم اطمینان نقدشوندگی را نیز کاهش دهند

دهد، نقدشوندگی به احتمال پایینی داراي  مثال، بخاطر اینکه شفافیت اطالعاتی عدم اطمینان در مورد بنیانهاي شرکت را کاهش می
نوسان و شکنندگی خواهد بود بگونه اي که بطور ناگهانی از بین رود، و احتمال پایینی وجود خواهد داشت که با نقدشوندگی بازار و 

  ). 5،2011سادکا(ات شفافیت اطالعاتی محتمالً در دوران بحران برجسته تر خواهد بود تأثیر عالوه براین،. بدبازده بازار تغییر یا

  ادبیات تحقیق مرتبط با کیفیت اطالعات حسابداري و ریسک نقدشوندگی

 کلی صورت به را سهام روشف و خرید قیمت پیشنهادي دامنه رفتار بر سود اعالن تاثیر گرفته است، ًصورت که اخیرا تجربی تحقیقات 

پیشنهادي  قیمت دامنه تغییر به دادند انجام شرکت 25 روي بر) 1983 (6مورس و اوشمن مطالعاتی که  طبق .دداده ان قرار توجه مورد
 پیشنهادي قیمت دامنه در را مهمی نیز تغییرات )1986 ( 7چیانگ و وینکاتش. بردند پی سود اعالن مان ز در سهام فروش و خرید

منتشر  سود اعالن از قبل روز 30 ظرف در شرکت جانب از مهمی اطالعات هیچ که تنها زمانی سود، اعالن از پس سهام فروش و خرید
 افزایش سهام فروش و خرید قیمت پیشنهادي دامنه سود، اعالن از پس که شد مدعی ) 1991(پاتل  .کردند مشاهده باشد نشده

 و خرید قیمت پیشنهادي دامنه آن مبناي بر که کردند ارایه را شواهدي روزانه اطالعات ا استفاده ازب) 1993( 8لی و همکاران. یابد می
                                                                                                                                                                                     

1 Ng 
2 Brunnermeier 
3 Pedesen 
4 Vayanos 
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 قیمت دامنه کاهش شاهد سود اعالن از قبل و بیشتري است وسعت داراي روز یک مدت به سود اعالن از پس دوره در سهام فروش

 عدم مدل برطبق. دهد افزایش می بازار در را اطالعاتی تقارن عدم سود که اعالن دریافتند) 1996(1لی و کرینسکی .بودند پیشنهادي

 : شد متصور را گر معامله نوع دو توان می بازار در کردند، ارایه) 1985 ( وگلشتن میلورام و )1983 (وگالی که کاپلند اطالعاتی تقارن

 داراي اطالعات که کنند می معامله به انجام اقدام طرخا به این مطلع گران معامله .مطلع گران معامله) ب نقد گران معامله )الف

 بودن دارا دلیل به تنها )غیرمطلع گذارن سرمایه(گران نقد  معامله که حالی در.تنشده اس منعکس ها قیمت در که هستند محرمانه اي

  .کنند می مبادله اقدام به انجام نقدینگی

دهد مانند ارتباط بین اعالم  اي مختلف اطالعات حسابداري را باهم پیوند میمتعاقباً مطالعات بسیاري در ادبیات تحقیق رویداده 
) 2002(گریو و همکاران - و آفلیک) 1996(، کرینسکی و لی )1994(، کیم و ورچیا )1993(لی و همکاران . سود با نقدشوندگی سهام

چنین بدست ) 2007(و فرانسیس و همکاران ) 2006(در مطالعاتی جدیدتر، وگا . باشد معیارهاي نقدشوندگی در مورد اعالم سود می
در آخر چندین مطالعه ارتباط بین رویه هاي افشا . باشد آوردند که حرکتهاي پس از اعالم سود مرتبط با مقدار اطالعات خصوصی می

  .اند و نقدشوندگی را مورد بررسی قرار داده

  هاي پژوهش فرضیه 
روشن ساختن رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداري و ریسک نقدشوندگی در  همان گونه که تشریح شد، پژوهش حاضر درصدد

فرضیه  5هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، با توجه به این مقدمه این پژوهش داراي یک فرضیه اصلی و شرکت
  :فرعی به شرح زیر است

  صلیفرضیه ا 
  .داري وجود داردک نقدشوندگی رابطه معنیبین کیفیت اطالعات حسابداري و ریس: فرضیه اصلی

  فرعی هايفرضیه 
  :شودهاي فرعی زیر بررسی میدر رابطه با فرضیه اصلی، فرضیه

داري هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیبین کیفیت اطالعات حسابداري و تعداد روزهاي معامالتی شرکت. 1
  .وجود دارد

داري  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیالعات حسابداري و حجم نسبی معامالت شرکتبین کیفیت اط. 2
  .وجود دارد

داري وجود هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیبین کیفیت اطالعات حسابداري و عمق ریالی نسبی شرکت. 3
  .دارد

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق پیشنهادي خرید و فروش سهام شرکت داري و شکاف مطلق قیمتبین کیفیت اطالعات حساب. 4
  .داري وجود داردبهادار تهران رابطه معنی

                                                                                                                                                                                     
1 Krinsky and Lee 
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هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بین کیفیت اطالعات حسابداري و شکاف نسبی قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام شرکت. 5
  .داري وجود داردبهادار تهران رابطه معنی

  متغیرهاي پژوهش 
  .شوند ها، به سه گروه متغیرهاي مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می متغیرهاي این پژوهش به منظور آزمون فرضیه

  متغیر مستقل
  :متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش به عنوان معیار کیفیت اطالعات حسابداري عبارت است از

 تعهدي اقالم کیفیت

  )معیارهاي مربوط به ریسک نقدشوندگی سهام(یرهاي وابسته متغ

اگر چه در اکثر تحقیقات، به ویژه تحقیقات داخلی، فقط از یک معیار ریسک نقدشوندگی استفاده شده است، اما در این تحقیق به 
 2راي محاسبه ریسک نقدشوندگی از ترین معیارهاي مربوط استفاده و در نتیجه، بتر متغیرهاي مطالعه از متداولمنظور بررسی دقیق

، )2008( 2، اگاروال)2009( 1هاي کوئتواین معیارها در پژوهش. معیار اطالعاتی زیر استفاده بعمل آمد 3چنین معیار معامالتی و هم
  .نیز استفاده شده است) 1389(و رحمانی و همکاران ) 2007( 3روبین

  معیارهاي معامالتی 
این . شود که در یک بازه زمانی مشخص، مبادله سهم در آن رخ داده استبه تعداد روزهایی اطالق می: 4تعداد روزهاي معامالتی. 1

  .معیار به صورت ساالنه محاسبه شده است

هاي زمانی یکساله حجم معامالت براي هر شرکت در بازه. تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است: 5حجم معامالت. 2
براي هر شرکت استفاده شده است، به این صورت که حجم معامالت هر  6در این پژوهش از حجم نسبی معامالت. شودمحاسبه می

الزم به ذکر . هاي مورد بررسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران تقسیم شده استسهم شرکت بر میانگین حجم معامالت شرکت
  ).2009کوئتو، (ک نقدشوندگی سهام هستند است که معیارهاي معامالتی بیانگر معیارهاي معکوس ریس

  معیارهاي اطالعاتی 
آوري اطالعات روزانه و در شوند، نیازمند جمعمعیارهاي اطالعاتی برخالف معیارهاي معامالتی که به صورت ساالنه محاسبه می

اسبه هر سه معیار اطالعاتی در مح. در این پژوهش، سه معیار اطالعاتی مهم زیر در نظر گرفته شده است. ساعات مشخص هستند
طور محاسبات براي هر روز از فصول سال نیز به . ظهر استفاده شده است 12تا  11هاي روزانه بین ساعات استفاده شده، از داده

  .ها براي هر فصل در مدل قرار داده شده استجداگانه انجام و سپس میانگین آن

                                                                                                                                                                                     
1 Cueto 
2 Agarwal 
3 Rubin 
4 Trading Days (TD) 
5 Trading Volume (TV) 
6 Rational Trading Volume (RTV) 
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 4به اضافه تعداد سهام پیشنهادي فروش 3ضربدر قیمت پیشنهادي خرید 2خریداز جمع تعداد سهام پیشنهادي : 1عمق ریالی. 1
  ):1389رحمانی و همکاران، (آید به دست می 5ضربدر قیمت پیشنهادي فروش

هر شرکت بر میانگین عمق  براي هر شرکت استفاده شده است، به این صورت که عمق ریالی 6در این پژوهش از عمق ریالی نسبی
 .هاي مورد بررسی تقسیم شده استریالی شرکت

هاي پیشنهادي خرید و فروش سهام به این مقدار از مجموع تفاوت قیمت: 7هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف مطلق قیمت. 2
  ):2007روبین، ( آیدصورت ذیل دست می

این نسبت از مجموع تقسیم تفاوت قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام بر : 8اي پیشنهادي خرید و فروشهشکاف نسبی قیمت. 3
  ):1384پرست، قائمی و وطن(آید هاي پیشنهادي به صورت زیر دست میمیانگین قیمت

  :در معادالت فوق داریم

= 퐷푀 عمق ریالی  

= 퐴퐵푆 هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف مطلق قیمت  

= 푅푆 هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف نسبی قیمت  

= 푃 قیمت پیشنهادي فروش  

= 푃 قیمت پیشنهادي خرید  

= 푄 مقدار پیشنهادي فروش  

= 푄 مقدار پیشنهادي فروش.  

-هاي پیشنهادي خرید و فروش نشانوس و شکاف مطلق و نسبی قیمتدر بین معیارهاي اطالعاتی، عمق ریالی بیانگر معیار معک
  .دهنده معیارهاي مستقیم ریسک نقدشوندگی سهام هستند

                                                                                                                                                                                     
1 Depth of Monetary 
2 Quantity of stock for Bid 
3 Price of Bid 
4 Quantity of stock for Ask 
5 Price of Ask 
6 Ratio Depth of Monetary 
7 Absolute Spread  
8 Ratio Spread 
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  کنترلیمتغیر  
ها مؤثر باشد، لذا، متغیر اندازه شرکت به تواند در ریسک نقدشوندگی سهام شرکتجا که اندازه شرکت میاز آن: 1اندازه شرکت. 1

  .آیددر نظر گرفته شده است که این متغیر از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره بدست می عنوان متغیر کنترلی

  يو نمونه آمار جامعه 
 6دوره ( 1389الی  1384طی دوره زمانی  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتکلیه  پژوهشجامعه آماري این 

  :دنباش هشتشرایط زیر را داباشد، که می) ساله

  .منتهی به پایان اسفند ماه باشدآن سال مالی و  پذیرفته شده باشداوراق بهادار تهران در بورس  1383تا پایان اسفند ماه سال  - 1

  .هاي مورد نظر تغییر داده باشند نبایستی سال مالی خود را در طی دوره ها شرکت - 2

  .و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشدی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته طشرکت مورد نظر  - 3

  .به طور کامل ارائه کرده باشد 1389الی  1384اطالعات مالی مورد نیاز براي انجام این پژوهش را در دوره زمانی  - 4

  .گذاري نباشدهاي سرمایهجزء شرکت - 5

هاي ز جهت انجام این پژوهش از بانکاطالعات مورد نیا  يکلیهسپس . شرکت شناسایی گردید 104 ،بر اساس معیارهاي فوق
الزم به توضیح . گردیدآوري بورس جمع هايهو تدبیر پرداز و نشری آورد نوینرهق بهادار تهران، نرم افزارهاي ااطالعاتی بورس اور

  .باشداست که نمونه آماري در پژوهش حاضر، همان جامعه آماري می

  هاروش تجزیه و تحلیل داده 
هاي توصیفی در بخش آمار هاي متفاوتی استفاده خواهد شد، از جمله شاخصها از آزمونراي تجزیه و تحلیل دادهدر این تحقیق ب

  .هاي آماري در بخش آمار استنباطیتوصیفی و آزمون

و رگرسیون خطی چند  tهاي هاي آماري که در بخش آمار استنباطی استفاده شده است شامل آزمون همبستگی، آزمونآزمون
 با استفاده از ضریب همبستگی، عالوه بر آزمون فرضیات، رابطه بین متغیرهاي مستقل با وابسته یعنی ضریب. باشدغیره میمت

  . نیز برآورد خواهد شد) ضریب منفی یا مثبت(گذاري متغیرهاي مستقل و نوع رابطه تأثیر

  هاآزمون فرضیه
ي مستقل، وابسته و کنترلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ها، پایایی متغیرهادر پژوهش حاضر قبل از آزمون فرضیه

ترکیبی پرداخته و در نهایت /ترین مدل رگرسیونی در حالت تلفیقیلیمر و آزمون هاسمن براي تعیین مناسب Fهاي انجام آزمون
  . ها مورد بررسی واقع شده استها در سطح کل شرکتآزمون فرضیه

                                                                                                                                                                                     
1 SIZE 
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  پژوهشبررسی پایایی متغیرهاي 
استفاده  1براي تعیین پایایی متغیرهاي پژوهش از آزمون لوین، لین و چو. ارائه شده است 1نتایج پایایی متغیرهاي پژوهش در جدول 

 2نتایج این آزمون بیانگر این موضوع است که متغیرهاي مستقل، وابسته و کنترلی پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح. شده است
پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس . بوده است% 5تر از براي آزمون مذکور کم P-Valueکه مقدار اند، چرا پایا بوده

  .هاي مختلف ثابت بوده استمتغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

  نوع آزمون 

  متغیرها

  مال آماره لوین، لین و چواحت  مقدار آماره لوین، لین و چو

  0000/0  -81/10  کیفیت اطالعات حسابداري

  0000/0  - 25/61  تعداد روزهاي معامالتی

  0000/0  -77/21  حجم نسبی معامالت

  0000/0  - 4/24  عمق ریالی نسبی

  0000/0  - 65/18  هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف مطلق قیمت

  0000/0  - 46/13  هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف نسبی قیمت

  0000/0  -35/85  اندازه شرکت

  هاآزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت
قبل از آزمون فرضیه در . ها در قالب مدل رگرسیونی بررسی شده استدر این بخش آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت

به ذکر است که در این پژوهش، با توجه به الزم . ها به بیان آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش پرداخته شده استسطح کل شرکت
  .هاي رگرسیونی مناسب براي آزمون هر فرضیه استفاده شده استلیمر و بر اساس آزمون هاسمن از مدل Fمقدار 

  هابررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت
  .ارائه شده است 2ها در جدول آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در سطح کل شرکت

                                                                                                                                                                                     
1 Levin, Lin & Chu 
2 Level 

  آزمون پایایی متغیرهاي پژوهش. 1جدول 
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معیارهاي مختلف ریسک (متغیرهاي وابسته پژوهش ) حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین(ایسه ضریب تغییرات با مق
ترین ضریب تغییرات رسیم که در بین متغیرهاي مذکور، متغیر تعداد روزهاي معامالتی داراي کمبه این نتیجه می) نقدشوندگی

در طی دوره پژوهش بوده است و لذا این معیار در بین معیارهاي مختلف ریسک  ترین ثبات و پایداريو در نتیجه بیش) پراکندگی(
  .نقدشوندگی از قابلیت اطمینان باالتري در طی دوره پژوهش جهت محاسبه ریسک نقدشوندگی برخوردار است

ت اطالعات حسابداري رسیم که معیار معکوس کیفیبا مقایسه ضریب تغییرات متغیرهاي وابسته و مستقل پژوهش به این نتیجه می
-تر و در نتیجه ثبات و پایداري بیشکم) پراکندگی(داراي ضریب تغییرات ) ریسک نقدشوندگی(در مقایسه با اکثر متغیرهاي وابسته 
ها باید عالوه بر کیفیت دهد که ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکتاین موضوع نشان می. تري در طی دوره پژوهش بوده است

  .ها به عنوان متغیر کنترلی نام برده شده استعوامل دیگري نیز باشد که در این پژوهش از آن تأثیر بداري تحتاطالعات حسا

  معیارها

  متغیرها

  ضریب تغییرات  انحراف معیارمینیمم  ماکزیمم  میانه  میانگین  تعداد

  18/1  13/0  0  26/1  07/0  11/0  624  )معکوس(کیفیت اطالعات حسابداري 

  64/0  34/64  4  256  95  15/101 624  تعداد روزهاي معامالتی

  54/2  36/2  001/0  43/31  16/0  93/0 624  حجم نسبی معامالت

  57/2  34/2  03/0  63/43  38/0  91/0 624  عمق ریالی نسبی

  03/2  2052  - 5281  19332  440  29/1009 624  هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف مطلق قیمت

  28/1  23/0  - 37/0  32/1  1/0  18/0 624  هاي پیشنهادي خرید و فروششکاف نسبی قیمت

  06/0  65/1  85/21  45/31  37/26  51/26 624  اندازه شرکت

  هاآزمون فرضیه فرعی اول در سطح کل شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کتبین تعداد روزهاي معامالتی و کیفیت اطالعات حسابداري شر: فرضیه فرعی اول

  .داري وجود داردرابطه معنی

لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون . قبل از آزمون فرضیه فوق، به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیونی پرداخته شده است
. ارائه شده است 3لیمر در جدول  Fنتیجه آزمون . ه استتصادفی پرداخته شدهاي  دادهمدل هاي تلفیقی در برابر  دادهمدل نتخاب ا

  هاآمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در سطح کل شرکت. 2جدول 
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ز روش استفاده ا فوقلذا، براي آزمون فرضیه و بوده % 5داري تر از سطح معنیکم 5-4در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 
   .منتفی است تلفیقیهاي  داده

1 2it it it it itTD AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  احتمال آماره آزمون

  لیمر F  08/5  )103و  518(  0000/0

  

انتخاب الگوي اثرات ثابت در تصادفی به انجام آزمون هاسمن به منظور هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 
احتمال آماره هاسمن در مقدار . ارائه شده است 4نتیجه آزمون هاسمن در جدول . پرداخته شده استصادفی برابر الگوي اثرات ت

ه فرعی اول در باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات ثابت نداریم و براي آزمون فرضی می% 5داري تر از سطح معنیکم 4جدول 
 .کنیم می از الگوي اثرات ثابت استفاده هاسطح کل شرکت

 

1 2it it it it itTD AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  98/44  2  0000/0

  

سابداري بر تعداد روزهاي معامالتی به عنوان معیار معیار معکوس کیفیت اطالعات ح تأثیر اثرات ثابتمدل رگرسیونی ترکیبی 
  . ارائه شده است 5طی دوره پژوهش در جدول  هامعکوس ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت

معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر تعداد روزهاي معامالتی در سطح کل  تأثیر دهد کهنشان می 5نتایج حاصله در جدول 
  .باشددار نمیمعنی) 0776/0( tولی با توجه به احتمال آماره ) 11/28(ها، مثبت شرکت

. دار بوده استاندازه شرکت بر تعداد روزهاي معامالتی، مثبت و معنی تأثیر ها،دیگر نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت
  .ردار هستندتري برخوتر از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگدهد که شرکتاین موضوع نشان می

واتسون، فاقد مشکل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fنتایج مربوط به آماره 
  .خودهمبستگی است

  تصادفی هاي  هاي تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 3جدول 

  انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی . 4جدول 
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ي از تغییرات تعداد روزها% 55دهد که در کل دوره پژوهش حدود عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می
معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري و  تأثیر ها تحتمعامالتی به عنوان معیار معکوس ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت

  .اندازه شرکت بوده است

معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر تعداد روزهاي معامالتی به عنوان معیار معکوس ریسک  تأثیر دار نبودنبا توجه به معنی
  .شودواقع نمیتأیید  ها موردوندگی، فرضیه فرعی اول پژوهش در سطح کل شرکتنقدش

  

  هاآماره

  متغیرها

  tاحتمال آماره  tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

  0000/0  - 3/14  -58/903  مقدار ثابت

  0776/0  77/1  11/28  )معکوس(سابداري کیفیت اطالعات ح

  0000/0  9/15  79/37  اندازه شرکت

  واتسون-آماره دوربین  Fاحتمال آماره   ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین

62/0  55/0  0000/0  98/1  

  هاآزمون فرضیه فرعی دوم در سطح کل شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ي شرکتبین حجم نسبی معامالت و کیفیت اطالعات حسابدار: فرضیه فرعی دوم

  .داري وجود داردرابطه معنی

لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون . قبل از آزمون فرضیه فوق، به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیونی پرداخته شده است
. ارائه شده است 6لیمر در جدول  Fنتیجه آزمون . ه شده استتصادفی پرداختهاي  دادهمدل هاي تلفیقی در برابر  دادهمدل نتخاب ا

ز روش استفاده ا فوقلذا، براي آزمون فرضیه و بوده % 5داري تر از سطح معنیکم 8-4در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 
  .منتفی است تلفیقیهاي  داده

1 2it it it it itRTV AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  احتمال آماره آزمون

  لیمر F  56/1  )103و  518(  0010/0

  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر تعداد روزهاي معامالتی تأثیر .5جدول 

  تصادفی هاي  هاي تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 6جدول 
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انتخاب الگوي اثرات ثابت در تصادفی به انجام آزمون هاسمن به منظور هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 
احتمال آماره هاسمن در مقدار . ارائه شده است 7نتیجه آزمون هاسمن در جدول . پرداخته شده استت تصادفی برابر الگوي اثرا

ه فرعی دوم در باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات ثابت نداریم و براي آزمون فرضی می% 5داري تر از سطح معنیکم 7جدول 
 .کنیم اده میاز الگوي اثرات ثابت استف هاسطح کل شرکت

1 2it it it it itRTV AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  38/11  2  0034/0

حسابداري بر حجم نسبی معامالت به عنوان معیار معکوس معیار معکوس کیفیت اطالعات  تأثیر اثرات ثابتمدل رگرسیونی ترکیبی 
  . ارائه شده است 8طی دوره پژوهش در جدول  هاریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت

معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر حجم نسبی معامالت در سطح کل  تأثیر دهد کهنشان می 8نتایج حاصله در جدول 
  .باشددار نمیمعنی) 5878/0( tبا توجه به احتمال آماره ولی ) 37/0(ها، مثبت شرکت

این . دار بوده استاندازه شرکت بر حجم نسبی معامالت، مثبت و معنی تأثیر ها،دیگر نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت
  .تري برخوردار هستندتر از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگدهد که شرکتموضوع نیز نشان می

واتسون، فاقد مشکل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fنتایج مربوط به آماره 
از % 31دهد که در کل دوره پژوهش حدود عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می. خودهمبستگی است

معیار معکوس کیفیت  تأثیر ها تحتوان معیار معکوس ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکتتغییرات حجم نسبی معامالت به عن
  .اطالعات حسابداري و اندازه شرکت بوده است

معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر حجم نسبی معامالت به عنوان معیار معکوس ریسک  تأثیر دار نبودنبا توجه به معنی
  .شودواقع نمیتأیید  ها موردپژوهش نیز در سطح کل شرکت نقدشوندگی، فرضیه فرعی دوم

  هاآماره

  متغیرها

  tاحتمال آماره  tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

  0002/0  -8/3  - 4/10  مقدار ثابت

  5878/0  54/0  37/0  )معکوس(کیفیت اطالعات حسابداري 

  0000/0  14/4  43/0  اندازه شرکت

  انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی . 7جدول 

  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر حجم نسبی معامالت تأثیر .8جدول 
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ضریب تعیین تعدیل   ضریب تعیین
  شده

احتمال آماره 
F  

  واتسون-آماره دوربین

42/0  31/0  0000/0  13/2  

  هاآزمون فرضیه فرعی سوم در سطح کل شرکت
اوراق بهادار تهران رابطه  هاي پذیرفته شده در بورسو عمق ریالی نسبی شرکت بین کیفیت اطالعات حسابداري: فرضیه فرعی سوم

  .داري وجود داردمعنی

لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون . قبل از آزمون فرضیه فوق، به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیونی پرداخته شده است
. ارائه شده است 9در جدول لیمر  Fنتیجه آزمون . تصادفی پرداخته شده استهاي  دادهمدل هاي تلفیقی در برابر  دادهمدل نتخاب ا

هاي  ز روش دادهاستفاده ا فوقلذا، براي آزمون فرضیه و بوده % 5داري تر از سطح معنیکم 9در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 
  .منتفی است تلفیقی

1 2it it it it itRDM AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  ال آماره آزموناحتم

  لیمر F  61/2  )103و  518(  0000/0

انتخاب الگوي اثرات ثابت در تصادفی به انجام آزمون هاسمن به منظور هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 
احتمال آماره هاسمن در مقدار . ارائه شده است 10آزمون هاسمن در جدول نتیجه . استپرداخته شده برابر الگوي اثرات تصادفی 

ه فرعی سوم باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات ثابت نداریم و براي آزمون فرضی می% 5داري تر از سطح معنیکم 10جدول 
 .کنیم از الگوي اثرات ثابت استفاده می هادر سطح کل شرکت

1 2it it it it itRDM AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  59/14  2  0007/0

عنوان معیار معکوس  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر عمق ریالی نسبی به تأثیر اثرات ثابتمدل رگرسیونی ترکیبی 
  . ارائه شده است 11طی دوره پژوهش در جدول  هاریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت

  تصادفی هاي  هاي تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 9جدول 

 لگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی انتخاب ا. 10جدول 
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معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر عمق ریالی نسبی در سطح کل  تأثیر دهد کهنشان می 11نتایج حاصله در جدول 
  .باشددار نمیمعنی) 5011/0( tولی با توجه به احتمال آماره ) -46/0(ها، منفی شرکت

این . دار بوده استاندازه شرکت بر عمق ریالی نسبی، مثبت و معنی تأثیر ها،دیگر نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت
  .تري برخوردار هستندتر از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگدهد که شرکتموضوع نیز نشان می

واتسون، فاقد مشکل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنیمی نیز نشان Fنتایج مربوط به آماره 
  .خودهمبستگی است

از تغییرات عمق ریالی % 31دهد که در کل دوره پژوهش حدود عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می
معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري و  تأثیر ها تحتسطح کل شرکتنسبی به عنوان معیار معکوس ریسک نقدشوندگی در 

  .اندازه شرکت بوده است

معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر عمق ریالی نسبی به عنوان معیار معکوس ریسک  تأثیر دار نبودنبا توجه به معنی
  .شودواقع نمییید تأ ها موردنقدشوندگی، فرضیه فرعی سوم پژوهش نیز در سطح کل شرکت

  هاآماره

  متغیرها

  tاحتمال آماره  tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

  0001/0  - 05/4  -03/11  مقدار ثابت

  5011/0  -67/0  -46/0  )معکوس(کیفیت اطالعات حسابداري 

  0000/0  42/4  45/0  اندازه شرکت

  واتسون-آماره دوربین  Fاحتمال آماره   ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین

42/0  31/0  0000/0  38/2  

  هاآزمون فرضیه فرعی چهارم در سطح کل شرکت
هاي پذیرفته شده پیشنهادي خرید و فروش سهام شرکت شکاف مطلق قیمت و بین کیفیت اطالعات حسابداري: فرضیه فرعی چهارم

  .داري وجود داردرابطه معنی تهران بهادار وراقا در بورس

لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون . قبل از آزمون فرضیه فوق، به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیونی پرداخته شده است
. ارائه شده است 12جدول لیمر در Fنتیجه آزمون . تصادفی پرداخته شده استهاي  دادهمدل هاي تلفیقی در برابر  دادهمدل نتخاب ا

ز روش استفاده ا فوق نیزلذا، براي آزمون فرضیه و بوده % 5داري تر از سطح معنیکم 12در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 
  .منتفی است تلفیقیهاي  داده

  اطالعات حسابداري بر عمق ریالی نسبی کیفیتمعیار معکوس  تأثیر .11جدول 
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1 2it it it it itABSS AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  احتمال آماره آزمون

  لیمر F  37/2  )103و  518(  0000/0

انتخاب الگوي اثرات ثابت در تصادفی به انجام آزمون هاسمن به منظور هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 
 احتمال آماره هاسمن درمقدار . ارائه شده است 13تیجه آزمون هاسمن در جدول ن. پرداخته شده استبرابر الگوي اثرات تصادفی 

ه فرعی باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات تصادفی نداریم و براي آزمون فرضی می% 5داري تر از سطح معنیبیش 13جدول 
  .کنیم از الگوي اثرات تصادفی استفاده می هاچهارم در سطح کل شرکت

  

1 2it it it it itABSS AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  65/3  2  1609/0

پیشنهادي خرید و  ف مطلق قیمتمعیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکا تأثیر اثرات تصادفیمدل رگرسیونی ترکیبی 
  . ارائه شده است14طی دوره پژوهش در جدول هافروش سهام به عنوان معیار مستقیم ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت

پیشنهادي خرید  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف مطلق قیمت تأثیر دهد کهنشان می 14نتایج حاصله در جدول 
  .باشددار نمیمعنی) 8357/0( tولی با توجه به احتمال آماره ) 92/122(ها، مثبت در سطح کل شرکت و فروش سهام

پیشنهادي خرید و فروش سهام،  اندازه شرکت بر شکاف مطلق قیمت تأثیر ها،دیگر نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت
  .تري برخوردار هستندتر از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگکه شرکتدهد این موضوع نیز نشان می. دار بوده استمنفی و معنی

واتسون، فاقد مشکل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fنتایج مربوط به آماره 
از % 2که در کل دوره پژوهش تنها  دهدعالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می. خودهمبستگی است

ها پیشنهادي خرید و فروش سهام به عنوان معیار مستقیم ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت تغییرات شکاف مطلق قیمت
  .معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري و اندازه شرکت بوده است تأثیر تحت

  تصادفی هاي  هاي تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 12جدول 

 انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی . 13 جدول
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پیشنهادي خرید و فروش سهام به  اطالعات حسابداري بر شکاف مطلق قیمتمعیار معکوس کیفیت  تأثیر دار نبودنبا توجه به معنی
  .شودواقع نمیتأیید  ها موردعنوان معیار مستقیم ریسک نقدشوندگی، فرضیه فرعی چهارم پژوهش نیز در سطح کل شرکت

  هاآماره

  متغیرها

  tاحتمال آماره  tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

  0024/0  - 05/3  - 42/4816  مقدار ثابت

  8357/0  21/0  92/122  )معکوس(کیفیت اطالعات حسابداري 

  0002/0  -69/3  -26/219  اندازه شرکت

ضریب تعیین تعدیل   ضریب تعیین

  شده

احتمال آماره 

F  

  واتسون-آماره دوربین

021/0  018/0  0012/0  03/2  

  هاآزمون فرضیه فرعی پنجم در سطح کل شرکت
هاي پذیرفته شده شرکت پیشنهادي خرید و فروش سهام شکاف نسبی قیمت بین کیفیت اطالعات حسابداري و: فرضیه فرعی پنجم

  .داري وجود داردرابطه معنی تهران بهادار اوراق در بورس

لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون . انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیونی پرداخته شده است قبل از آزمون فرضیه فوق، به
. ارائه شده است 15لیمر در جدول  Fنتیجه آزمون . تصادفی پرداخته شده استهاي  دادهمدل هاي تلفیقی در برابر  دادهمدل نتخاب ا

ز روش استفاده ا فوق نیزلذا، براي آزمون فرضیه و بوده % 5داري طح معنیتر از سکم 15در جدول لیمر  Fاحتمال آماره مقدار 
  .منتفی است تلفیقیهاي  داده

1 2it it it it itRS AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  احتمال آماره آزمون

  لیمر F  2  )103و  518(  0000/0

  روش سهامپیشنهادي خرید و ف معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف مطلق قیمت تأثیر .14جدول 

  تصادفی هاي  هاي تلفیقی در برابر داده انتخاب داده. 15جدول 
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انتخاب الگوي اثرات ثابت در تصادفی به انجام آزمون هاسمن به منظور هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 
احتمال آماره هاسمن در قدار م .ارائه شده است 16نتیجه آزمون هاسمن در جدول . پرداخته شده استبرابر الگوي اثرات تصادفی 

ه فرعی باشد؛ لذا، دلیل کافی براي رد الگوي اثرات تصادفی نداریم و براي آزمون فرضی می% 5داري تر از سطح معنیبیش 16ل جدو
 .کنیم از الگوي اثرات تصادفی استفاده می هاپنجم در سطح کل شرکت

1 2it it it it itRS AQ SIZE        مدل  

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  14/3  2  3438/0

پیشنهادي خرید و  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف نسبی قیمت تأثیر اثرات تصادفیمدل رگرسیونی ترکیبی 
  . ارائه شده است17 طی دوره پژوهش در جدول هادر سطح کل شرکتفروش سهام به عنوان معیار مستقیم ریسک نقدشوندگی 

پیشنهادي خرید  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف نسبی قیمت تأثیر دهد کهنشان می 17نتایج حاصله در جدول 
  .باشددار نمیمعنی) 2101/0( tولی با توجه به احتمال آماره ) 08/0(ها، مثبت و فروش سهام در سطح کل شرکت

پیشنهادي خرید و فروش سهام،  اندازه شرکت بر شکاف نسبی قیمت تأثیر ها،دیگر نتایج حاکی از آن است که در سطح کل شرکت
تري برخوردار تر از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگدهد که شرکتاین موضوع باز هم نشان می. دار بوده استمنفی و معنی

  .هستند

واتسون، فاقد مشکل -دار بوده و با توجه به آماره دوربیندهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می Fط به آماره نتایج مربو
  .خودهمبستگی است

از تغییرات شکاف نسبی  008/0دهد که در کل دوره پژوهش تنها عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می
معیار معکوس  تأثیر ها تحتفروش سهام به عنوان معیار مستقیم ریسک نقدشوندگی در سطح کل شرکت پیشنهادي خرید و قیمت

  .کیفیت اطالعات حسابداري و اندازه شرکت بوده است

پیشنهادي خرید و فروش سهام به  معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف نسبی قیمت تأثیر دار نبودنبا توجه به معنی
 .شودواقع نمیتأیید  ها موردمعیار مستقیم ریسک نقدشوندگی، فرضیه فرعی پنجم پژوهش نیز در سطح کل شرکتعنوان 

 

 

 

 

  

 انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی .  16جدول
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  هاآماره

  متغیرها

  t احتمال آماره tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

  0006/0  47/3  6/0  مقدار ثابت

  2101/0  25/1  08/0  )معکوس(کیفیت اطالعات حسابداري 

  0131/0  - 49/2  - 02/0  اندازه شرکت

ضریب تعیین تعدیل   ضریب تعیین

  شده

احتمال آماره 

F  

  واتسون-آماره دوربین

012/0  008/0  0223/0  74/1  

  نتیجه گیري
 و تهیه ،سرمایه گذاري هاي فعالیت جهت در اعتباردهندگان و گذاران سرمایهبراي  اناطمین فراهم آوردن برايعوامل مهم  از کیی

بخش براي  اطمینانساز و کارهاي  وجود. یاري رساند اقتصادي و مالی هاي گیري تصمیم امردرین افراد را که ا است ارائه اطالعاتی
 کاراییفزایش به ا مساعدت چون هم اهدافی با مالی، يسابدارح اطالعات کیفیت به نسبت کنندگان، استفاده سایر و گذاران سرمایه

 اطالعات تیفیک یاصل يها یژگیو از ماتیتصم دبودنیمف. باشد می ضروري سرمایه بهینه تخصیص نهایت در و سرمایه بازار
 را يحسابدار اطالعات تیفیک نیبنابرا .کنند می استفاده شانیریگ میتصم در نفعیذ افراد اطالعات نیا از رایز باشد یم يحسابدار

در این مقاله بحث . دیسنج يحسابدار اطالعات کنندگان هیته يها زهیانگ و اهداف یبررس لهیبوس میمستق ریغ بصورت توان می
آورد و بطبع ریسک  کردیم که کیفیت باالي اطالعات حسابداري منجر به شفاف سازي کرده و تقارن اطالعاتی را پایین می

هایی که در این پژوهش انجام دادیم و همچنین قبل از آزمون  با تجزیه تحلیل کند میط با سهام نیز کاهش پیدا نقدشوندگی مرتب
  .فرضیه ها به نتایج زیر دست یافتیم

یا کیفیت اطالعات حسابداري منجر به تغییر در ریسک طور که گفته شد هدف اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آهمان
  :ها به صورت ذیل استیا خیر؟ نتایج کلی این پژوهش قبل از آزمون فرضیه شودها میسهام شرکتنقدشوندگی 

هاي حاکی از پایین بودن کیفیت اطالعات حسابداري براي شرکت) 2002(پایین بودن ضریب تعیین مدل رگرسیونی دچو و دیچو . 1
  .مورد بررسی است

  .اندهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهکل متغیرهاي مستقل، وابسته و کنترلی پژو. 2

  پیشنهادي خرید و فروش سهام معیار معکوس کیفیت اطالعات حسابداري بر شکاف نسبی قیمت تأثیر .17جدول 
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ترین ضریب ، متغیر تعداد روزهاي معامالتی داراي کم)معیارهاي مختلف ریسک نقدشوندگی(در بین متغیرهاي وابسته پژوهش . 3
معیارهاي مختلف  ترین ثبات و پایداري در طی دوره پژوهش بوده است و لذا این معیار در بینو در نتیجه بیش) پراکندگی(تغییرات 

این موضوع . ریسک نقدشوندگی از قابلیت اطمینان باالتري در طی دوره پژوهش جهت محاسبه ریسک نقدشوندگی برخوردار است
  .انداي نداشتههاي مورد بررسی از نظر تعداد روزهاي معامالتی با هم تفاوت نسبتاً قابل مالحظهدهد که شرکتنشان می

داراي ضریب تغییرات ) ریسک نقدشوندگی(طالعات حسابداري در مقایسه با اکثر متغیرهاي وابسته معیار معکوس کیفیت ا. 4
دهد که ریسک این موضوع نشان می. تري در طی دوره پژوهش بوده استتر و در نتیجه ثبات و پایداري بیشکم) پراکندگی(

عوامل دیگري نیز باشد که در این پژوهش از  تأثیر ري تحتها باید عالوه بر کیفیت اطالعات حسابدانقدشوندگی در سطح کل شرکت
  .ها به عنوان متغیر کنترلی نام برده شده استآن

  .اندتري برخوردار بودهتر در طی دوره پژوهش از ریسک نقدشوندگی پایینهاي بزرگشرکت. 5

با توجه . باشد میسابداري و ریسک نقدشوندگی آزمون فرضیه ها حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار بین متغیر کیفیت اطالعات ح
-ها در طی دوره پژوهش به نظر میکیفیت اطالعات حسابداري بر معیارهاي مختلف ریسک نقدشوندگی سهام شرکت تأثیر به عدم

 یا هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا از کیفیت پایینی برخوردار است ورسد که اطالعات حسابداري شرکت
شود که در راستاي کاراتر بهادار تهران پیشنهاد می اوراق لذا، به سازمان بورس. گذاري آن در بازار سرمایه با تأخیر همراه استتأثیر

هاي بورسی توجه ویژه داشته و اقدامات عملی و بستر الزم تر بازار سرمایه به کیفیت اطالعات حسابداري شرکتشدن هر چه بیش
  .کار را فراهم نمایند براي انجام این

  هاي آتیپیشنهادهایی براي پژوهش 
. تواند حائز اهمیت باشدهاي آینده میبه نظر پژوهشگر، هنوز موضوعات مختلفی در این زمینه وجود دارد که براي انجام پژوهش

شدن رابطه بین ریسک نقدشوندگی تر از نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن شود به منظور استفاده هر چه بیشبنابراین پیشنهاد می
  :تري شودسهام و کیفیت اطالعات حسابداري در آینده، به موضوعات زیر توجه بیش

بررسی تأثیر شرایط اقتصادي از قبیل وجود تورم و نوسانات نرخ ارز بر روي روابط بین ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت  - 1
 .هااطالعات حسابداري شرکت

هاي زیان ده در مقایسه ها براي شرکتوابط بین ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت اطالعات حسابداري شرکتبررسی و آزمون ر - 2
 .هاي سود ده با استفاده از متغیر مجازيبا شرکت

  .بینی مدلهاي زمانی و بررسی اثر افزایش وقفه بر بهبود پیشتکرار این پژوهش با استفاده از وقفه - 3

  هاي پژوهشمحدودیت - 5
تا  1384هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالدر این پژوهش تنها شرکت: محدودیت زمانی و مکانی - 1

  .مورد بررسی قرار گرفته است 1389

  .شدتر میپذیري نتایج بیششد، قابلیت اتکا وتعمیمها در سطح صنایع بررسی میاگر فرضیه - 2
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 VaRي با رویکرد گذار سرمایهریزي خطی در بهبود تصمیمات  کاربرد برنامه

  ٢محمد میرمحمدي صدرآبادي، ١ن الدینمحمود معی
  چکیده

ي مناسبی است که بتوانند مطلوبیت خود را از گذار سرمایهان دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات گذار سرمایههدف اصلی براي 
که با  کند میعمل  اي گونهي به گیر تصمیمي که در این مسیر بخردانه عمل کند به هنگام گذار سرمایه. ي افزایش دهندگذار سرمایه

هدف از بهینه سازي یک . دست یابدو پرتفویی بهینه  پذیرفتن سطح مشخصی از ریسک بتواند به باالترین بازده ممکن و مورد انتظار
هدف . است که در سطح مشخصی از بازده، داراي حداقل ریسک باشد اي گونهي، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گذار سرمایهپرتفوي 

ي در بورس اوراق گذار سرمایهروش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب جهت مدیریت ریسک  ي لی این مقاله ارائهاص
در این راستا . باشد می گزینش پرتفویی بهینهجهت ي گذار سرمایهریزي خطی در بهبود تصمیمات  به کارگیري برنامه بابهادار ایران 
شرکت با  15ي در یک پرتفوي سهام متشکل از گذار سرمایهک، بازده و ارزش در معرض ریسک، ریسک تعاریفی از ریس ي پس از ارائه

ي با به گذار سرمایهدر پایان از طریق حداقل کردن ریسک پرتفوي . شود میکواریانس محاسبه -استفاده از روش پارامتریک واریانس
بهتر  گذار سرمایهکه  دهد مینتایج نشان . شود میدر پرتفوي تعیین  خطی، مقدار بهینه وزن هر سهم ریزي برنامهکارگیري یک مدل 

   .ترین وزن را به سهم شرکت قنقش اختصاص دهدبه سهم شرکت فوکا و کمي را گذار سرمایهاست، بیشترین وزن 

  .بازده، ریسک، ارزش در معرض ریسک، متنوع سازي، پرتفوي بهینه :کلیدي گانواژ

  
  مقدمه

تغییرات در سطح قیمت ها، قوانین اقتصادي و سایر . ر فعالیت هاي اقتصادي، توام با مخاطرات گوناگون استهمواره فضاي حاکم ب
سال اخیر بازارهاي مالی در سطح  25طی . باشد میعوامل موثر بر عرضه و تقاضاي بازار، دلیل عمده نبود قطعیت و وجود ریسک 

 اگهانی بر رفتار اقتصادي افراد و نوع پنداشت سرمایه گذاران از وضعیت بازارهابین المللی گسترش فراوانی داشته است و تغییرات ن
در این بین به موازات توسعه فعالیت هاي اقتصادي و افزایش ورشکستگی ). Fan, Y and et el, 2004, P.383(گذشته است  تأثیر

ندازه گیري و کنترل ریسک هاي بازار، اهمیت موسسات مختلف مالی، مبحث مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهاي مناسب جهت ا
یکی از روش هاي شناخته شده براي اندازه گیري، پیش بینی و مدیریت ریسک ارزش در ). Yiu, 2004, P1318(یافته است  اي ویژه

سرمایه که در سال هاي اخیر مورد توجه و استقبال گسترده نهاد هاي مالی، بانک ها و مدیران بازار  باشد میمعرض ریسک 
  .کشورهاي مختلف قرار گرفته است

                                                                                                                                                                                     
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد حسابداریعضو ھیئت علمی گروه استادیار و  - ١

  M.mir.m2010@gmail.comرشد حسابداری دانشجوی کارشناسی ا -٢ 
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ارزش در معرض ریسک روش جدیدي براي اندازه گیري و سنجش ریسک احتمالی موجود در بازار سرمایه است که در واکنش به 
ارزش در معرض ریسک، پاسخگوي پیچیدگی هاي ). 186، ص1389صدقیان، (ابداع گردید  1990بحران هاي مالی اوایل دهه 

، از این رو مدیران ارشد با انبوهی از محاسبات ریسک مواجه نمی کند میالی بوده و انواع ریسک را در یک عدد خالصه ابزارهاي م
ارزش در معرض ریسک، ریسک . به وسیله ارزش در معرض ریسک می توان ریسک را هدفمند و براي آن بودجه ریزي کرد. شوند

موجب جذابیت آن  و همین ماهیت ساده است که کند میمعرض ریسک خالصه سبد سهام را فقط در یک عدد با عنوان ارزش در 
ریسک درجه عدم اطمینان به نتایج آتی است و هرچه این درجه عدم اطمینان بیشتر باشد به منزله ریسک بیشتر . شده است

سک هایی نظیر قیمت کاال ها، که خود طیفی از ری باشد میهدف از این مقاله بررسی ریسک بازار ). 3، ص1388عباسی، ( باشد می
  .سهام و نرخ ارز را در بر می گیرد

از مفهوم ارزش در معرض ریسک، به ویژه در بورس هاي اوراق بهادار و کاال، براي سنجش میزان ریسک و گزینش پرتفوي هاي 
اوراق بهادار در ایران براي  به نظر می رسد به کارگیري این روش با توجه به گسترش روز افزون بورس. بهینه استفاده شده است

لذا در این پژوهش ابتدا ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع . مدیریت ریسک سرمایه گذاري و انتخاب پرتفویی بهینه یاري رسان باشد
ي منتخب عضو نمونه محاسبه و در نهایت با استفاده از ها شرکتي در معرض ریسک برا ها ارزشمطرح، سپس بازده، ریسک و 

   .یک ارزش در معرض ریسک، پرتفوي بهینه تعیین می شودتکن

    مفاهیم نظري و پیشینه پژوهش. 2
  بازده هر سهم و بازده پرتفوي. 2-1

بازده در فرآیند سرمایه گذاري نیروي . کلیه عواید سهامداران از بابت تملک سهام یک شرکت در یک دوره معین را بازده می گویند
یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی است که . و پاداشی براي سرمایه گذاران محسوب می شود کند می محرکی است که ایجاد انگیره

 . سرمایه گذاران می توانند براي مقایسه سرمایه گذاري هاي جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند

ده دوره اي هر سهم در واقع نشان دهنده رشد قیمت باز. در این مقاله براي محاسبه بازده هر سهم از بازده دوره اي استفاده می شود
براي سال هاي مورد نظر ، به صورت  ها شرکتبازده پرتفوي ساالنه . در طول دوره است) بر اساس قیمت هاي اول و آخر دوره(

ذاري شده در مورد مقدار وزن ها بر اساس نسبت مبالغ سرمایه گ. به سادگی محاسبه می شود ها شرکتمیانگین موزون بازده ساالنه 
  ).2010، 1التون و همکاران(هر سهم به کل مبلغ قابل سرمایه گذاري، به دست می آید، و مجموع وزن ها یک فرض می شود 

  ریسک هر سهم و ریسک پرتفوي. 2-2
ط با احتمال به ریسک سرمایه گذاري در ارتبا. ریسک به موقعیتی اطالق می شود که احتمال وقوع وقایع نامطلوب وجود داشته باشد

پذیرش ریسک به خودي خود بد نیست، مهم این است که بدون دلیل . دست آوردن بازده کمتر از نرخ بازده مورد انتظار قرار دارد
، اما شرایط و مسائل مهم و کند میاز دیدگاه مالی، کسب بازده، پذیرش ریسک را توجیه . منطقی در معرض ریسک قرار نگیریم

  ). 98، ص1389فرید و همکاران، (همراه می آورد دقیقی را نیز به 

                                                                                                                                                                                     
1 . Elton et al, 2010 
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فرض اساسی در نظریه مالی، بیشینه سازي مطلوبیت است؛ یعنی سرمایه گذاران سعی دارند مطلوبیت مورد انتظار تصمیمات خود را 
ست به انتخاب لذا، سرمایه گذاران بایستی از بین فرصت هاي مختلف سرمایه گذاري با عملکرد آتی نامشخص د. بیشینه نمایند

واقعیت پذیرفته شده اي براي اکثر سرمایه گذاران وجو دارد که مطلوبیت مورد انتظار سرمایه گذاري، تابعی مثبت از بازده . بزنند
لذا بدین منظور در مدیریت سرمایه ). 21، ص1390شاهی بافقی، (مورد انتظار سرمایه گذاري و تابعی منفی از واریانس بازده است 

 . تعیین ریسک استفاده می شود) کمی(بازده یک سهم مشخص به عنوان معیار ) انحراف معیار(واریانس  گذاري از

ممکن است به اشتباه تصور شود که همواره ریسک پرتفوي همانند بازده آن از میانگین موزون انحراف معیار سهام مختلف به دست  
. بال دارد که قیمت سهام به طور کامل هم جهت و همسو تغییر نمایددر حالی که این کار زمانی نتیجه صحیحی به دن. می آید

ریسک پرتفوي با ضریب همبستگی سهام ارتباط مستقیم دارد، به طوري که هرچه میزان همبستگی سهام کمتر باشد، ریسک 
دادن کواریانس  تأثیر بابنابراین ریسک پرتفوي از میانگین موزون ). 41، ص1388وکیلی فرد، (پرتفوي کاهش می یابد و بالعکس 

 .هاي دو به دوي سهام حاصل می شود

  ارزش در معرض ریسک. 2-3
 Value atاین تحول با ایجاد شاخص جدیدي به نام . حقیقتا در چند سال اخیر، تحولی چشمگیر در مدیریت ریسک ایجاد شده است

Risk میزان ارزش در معرض ریسک احتمالی، که به اختصار ،VaR  منشا ارزش در معرض . می شود، آغاز شده استنیز نوشته
درس مشترکی که از . شد ها شرکتگریبان گیر بسیاري از  1990ریسک، ریشه در بحران هاي مالی شدیدي دارد که در اوایل دهه 

مالی از  که ممکن است، میلیاردها دالر به علت نظارت و مدیریت ضعیف بر ریسک هاي باشد میاین بحران ها می توان آموخت این 
روي آورند که روشی قابل فهم براي کمی سازي  VaRاین آموخته محرکی شد تا موسسات مالی و تنظیم کنندگان به . دست برود

، 1990در طول دهه . اما خاستگاه هاي نام یا اسم ارزش در معرض ریسک مبهم هستند). 2000، 1جوریون(میزان ریسک بازار است 
، )IaR(4، درآمد در معرض ریسک)CaR(3، سرمایه در معرض ریسک)DaR(2هاي در معرض ریسکچندین نام مشابه همچون دالر

به نظر می رسد کاربران و استفاده کنندگان . استفاده شده بودند) VaR(6و ارزش در معرض ریسک) EaR(5عایدي در معرض ریسک
د، اما در این که چه چیزي در معرض ریسک باشد، استفاده می کرده ان 7از این اسامی به طور مشابهی از اصطالح در معرض ریسک

فرید و (در هر حال نامی که امروزه محققین از آن استفاده می کنند، ارزش در معرض ریسک است . چندان هم نظر نبوده اند
دارایی یا ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار آماري، حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداري یک ). 102، ص1389همکاران، 

اوسنگ ( کند میمحاسبه و به صورت کمی گزارش ) سطح اطمینان معلوم(پرتفوي را در یک دوره زمانی مشخص و با احتمال معین 
  ). 2006، 8و همکاران

روز آتی،  Tدرصد اطمینان وجود دارد که طی  X: در یک تعریف ساده، مفهوم ارزش در معرض ریسک را می توان این گونه بیان کرد
 Tهمان ارزش در معرض ریسک پرتفوي دارایی است که دو پارامتر  Vمتغیر . متحمل زیان نخواهد شد Vکت قطعا بیشتر از مبلغ شر

                                                                                                                                                                                     
1 . Jorion, 2000 
2 . Dollars at Risk 
3 . Capital at Risk 
4 . Income at Risk 
5 . Earning at Risk 
6 . Value at Risk 
7 . at Risk 
8 . Aussenegg et al, 2006 
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به عنوان مثال چنانچه ارزش در معرض ریسک نگهداري یک دارایی در . یعنی سطح اطمینان را در بر می گیرد Xیعنی افق زمانی و 
یلیون ریال باشد، منظور آن است که متوسط زیان روزانه ناشی از کاهش ارزش بازار دارایی، م 10درصد، روزانه 99سطح اطمینان 

  ).188، ص 1389صدقیان، (میلیون ریال خواهد بود  10روز کاري بیشتر از  100تنها در یک روز از 

  روش هاي محاسبه ارزش در معرض ریسک. 1- 2-3
 –روش پارامتریک به روش واریانس . رامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شودروش هاي محاسبه ارزش در معرض ریسک به دو نوع پا

روش ناپارامتریک نیز شامل شبیه سازي تاریخی و شبیه سازي مونت کارلو . و برخی روش هاي تحلیلی خالصه می شود 1کواریانس
 :)39، ص1389پور، کامبیز، حسین (به طور معمول روش هاي برآورد ارزش در معرض ریسک عبارت اند از . است

 نرمال؛ - یا دلتا) کواریانس - واریانس (روش پارامتریک  .1

 روش شبیه سازي تاریخی؛ .2

 روش شبیه سازي مونت کارلو؛ .3

 روشهاي تئوري مقدار حدي؛ .4

 روش ربیسک متریک؛ .5

 روش پیوندي یا هیبریدي؛ .6

 رویه تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از روش میانگین موزون متحرك نمایی .7

 ARCH روش .8

  GARCHروش  .9

نیازهاي تحلیل گران و مقامات تصمیم گیرنده سازمان، نوع دارایی هاي  تأثیر کاربرد هر یک از این روش ها به میزان زیادي تحت 
در این مقاله رویکرد اصلی بر محاسبه ارزش در . مورد بررسی، میزان دقت و سرعت مورد نظر در محاسبات و سایر مالحظات است

 .کواریانس استوار است-ا استفاده از روش پارامتریک واریانسمعرض ریسک ب

  کواریانس-روش واریانس. 1-1- 2-3
اگر فرض شود توزیع بازده به خانواده خاصی از توزیع ها، نظیر توزیع نرمال تعلق دارد، محاسبه ارزش در معرض ریسک به طور قابل 

از انحراف معیار پرتفوي یا سبد سرمایه با استفاده از یک ضریب  مستقیما VaRدر این صورت عدد . مالحظه اي ساده خواهد شد
  ).37، ص1389کامبیز، حسین پور، (عامل که به سطح اطمینان بستگی دارد، قابل استخراج خواهد بود 

احتمال در قسمت گوشه سمت چپ منحنی توزیع نرمال برابر است با ) زیان(با توجه به توزیع نرمال، احتمال قرار گرفتن بازدهی 
  : نرمال استاندارد

푍 = 푃[푍 < 푧 

                                                                                                                                                                                     
1 . Variance-Covariance 
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 -X(درصد باشد، ارزش در معرض خطر میزان زیانی است که معادل با  Xروزه و سطح اطمینان  Nبا فرض اینکه توافق زمانی ما 
و  N=95ه براي مثال، هنگامی ک. روزه آینده است Nدرصد منحنی توزیع احتمال تغییرات ارزش سبد سرمایه گذاري در طی ) 100
97=X  باشد میروز آتی  5توزیع احتمال تغییرات ارزش سبد سرمایه گذاري در طول % 3است، ارزش در معرض ریسک زیانی معادل .

نمودار زیر ارزش در معرض ریسک براي موقعیتی که تغییرات در ارزش سبد سرمایه گذاري تقریبا به صورت نرمال توزیع شده اند، را 
  .نشان می دهد

   
  )رستمیان و حاجی بابایی(جایگاه توزیعی ارزش در معرض ریسک . 4-2ل شک

در روش پارامتریک براي محاسبه پارامترهاي مورد نیاز ماتریس کواریانس، از جمله میانگین و انحراف معیار، از اطالعات تاریخی 
ارزش در معرض ریسک، در این روش همچنین براي محاسبه . این اطالعات معموال در دسترس هستند. گذشته استفاده می شود

نیازي به دانستن ارزش دارایی هاي منفرد موجود در پرتفوي نیست و تنها پارامترهاي مورد نیاز، انحراف معیار و ضریب همبستگی 
  . دارایی ها است

  مروري بر پیشینه پژوهش. 2-4
ازي پرتفوي بر اساس حداقل سازي این شاخص در زمینه اندازه گیري ریسک از روش ارزش در معرض ریسک و همچنین بهینه س

، این روش را براي 1999در سال  3پاونال 2، کودیک1در بین مقاالت التین، هوایسمن. در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته است
ینه ارتباط بین متنوع در زم. بهینه سازي پرتفویی مشتمل بر دارایی هاي دو بازار سهام و اوراق قرضه در ایاالت متحده به کار بردند

پیشنهاد شد که یک شیوه کاهش  5توسط ایکس یو 2003و نیز در سال  4توسط جوریون 1985سازي پرتفوي و ریسک آن، در سال 
تکنیک مونت  2001در سال  6دي واسل. باشد میریسک هاي مرتبط با پرتفوي سرمایه گذاري، متنوع سازي ریسک هاي پرتفوي 

به  7بارکلی 2006در سال . ن کاهش ریسک سهام، با نگهداري پرتفویی از سهام هاي گوناگون به کار گرفتکارلو را جهت نشان داد
در این زمینه راگون آتان و . ارتباط بین بازده هاي سهام اشاره و جهت اندازه گیري معنا داري بین آن ها از همبستگی استفاده نمود

ام را به عنوان مبنایی جهت کاهش ریسک پرتفوي تجزیه و تحلیل کردند و همبستگی بین بازده هاي سه 1997در سال  8میشل
                                                                                                                                                                                     

1 . Huisman 
2 . Koedijk 
3 . Pownall 
4 . Jorion 1985 
5 . Xu 2003 
6 . De Vassal 2001 
7 . Barclay 2006 
8 . Raguanathan and Mitchell 1997 
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این الگو به لحاظ تجربی . نشان دادند که پرتفوي هایی با همبستگی منفی یا مثبت بسیار کم، به کاهش ریسک کمک خواهند کرد
نشان داد سرمایه گذاري هایی  2006 در سال 2به شکل متفاوتی کانسیدین. آزمون شد 2002در سال 1توسط گیلموریا و امسی مانو

  . که به شکل مناسبی با یگدیگر همبسته نباشند؛ به کاهش در نوسان کل پرتفوي کمک خواهند کرد

طی پژوهشی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک جهت اندازه  1386در زمینه مطالعات داخلی احمدي و شهریار در سال 
گذاري بر روي سهام پرتفوي، با فرض تعلق بیشترین و کم ترین وزن سرمایه گذاري به سهام  گیري ریسک و تسهیم بهینه سرمایه

ي بورسی منتخب، وزن سرمایه گذاري بهینه بر روي هر سهم را به گونه اي محاسبه نمودند که ارزش در معرض ریسک کل ها شرکت
محمدي و همکاران به بررسی عملکرد روش  1387در سال  .پرتفوي با توجه به یک مقدار معین از بازده انتظاري به حداقل برسد

پارامتریک با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجی در محاسبه مقادیر ارزش در معرض ریسک یک روزه و ده روزه در مورد دو پرتفوي 
ی بیدگلی و همکاران در اسالم. ساله پرداخته اند 10ساله و  5ي عضو بورس اوراق بهادار در دو مقطع زمانی ها شرکتمتشکل از 

طی پژوهشی توانستند سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی را در مدل پیشنهادي مارکوییتز با  1387
استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسند که با 

عباسی و . ده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقد شوندگی بهینه باشداستفا
به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک به عنوان یک معیار اندازه گیري ریسک در  1388با انجام تحقیقی در سال  همکاران

هران، ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک را به عنوان یک محدودیت تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس ت
در پژوهش به دنبال راهکاري مناسب براي  1389فرید و همکاران نیز در سال . جدید به مدل سبد سهام مارکوییتز اضافه نمودند

با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک بودند که مدیریت ریسک سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه 
محاسبه ریسک جهت  پژوهش خوددر صالحی صدقیان  1389در سال . از طریق تکنیک شبیه سازي مونت کارلو محاسبه می گردد

ش در معرض کواریانس با رویکرد ارز- روش پارامتریک به روش واریانسسرمایه گذاري از تعیین مقدار بهینه وزن سرمایه گذاري و 
   .در یک پرتفوي ارزي استفاده نموده است ریسک

  روش تحقیق. 3
و نیز از نظر اجرا در گروه میزان کنترل محقق بر متغیرهاي تحقیق و از منظر  کاربردياز نوع از نظر هدف  روش تحقیق حاضر

  .تحقیقات غیرآزمایشی از نوع همبستگی جاي دارد

ي پذیرفته شده در بورس ها شرکتشامل قیمت هاي روزانه سهام از قلمرو مکانی شامل کلیه  ي مورد نیاز تحقیقها دادهاطالعات و 
) 3حذف سیستماتیک(براي انتخاب نمونه از روش گزینشی . بدست آمده اند 1389ساله طی سال  1اوراق بهادار ایران براي دوره 

بدین ترتیب از کل . رها و محدودیت هایی از جامعه حذف شدندبا اعمال معیا ها شرکتاستفاده شده است که در این راستا تعدادي از 
در نهایت از بین این جامعه محدود اقدام به . شرکت انتخاب شده است 171ي پذیرفته شده در بورس جامعه محدودتري با ها شرکت

ده مثبت باالتري نسبت به بقیه شرکت که داراي باز 15نمونه گیري نموده و پس از مرتب سازي آن ها بر اساس بازده واقعی، تعداد 
  .هستند و نیز تمامی محدودیت هاي فوق را در تمامی دوره هاي قلمرو زمانی برآورده می سازد، انتخاب شدند

                                                                                                                                                                                     
1 . Gilmorea and McManu 2002 
2 . Cosidine 2006 
3 . Filtering ceritria 
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ي مورد ها دادهآوري در خصوص جمع و ،به روش مطالعات کتابخانه اي جمع آوريمورد نیاز جهت ادبیات و پیشینه تحقیق اطالعات 
براي این منظور از . ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده شده استها شرکتقیمت ها و بازده هاي روزانه  از، محاسبات نیاز

همچنین جهت انجام فعالیت هاي محاسبه اي، بسته هاي نرم افزاري . پایگاه اطالعاتی نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردیده است
Minitab و Excell برنامه ریزي پرتفوي بهینه، نرم افزار  و نیز جهت حل مدلLingo مورد استفاده قرار گرفته است .  

  متغیر ها و نحوه محاسبه آن ها. 4
  :در این مقاله براي محاسبه ریسک و بازده سهام منفرد و نیز ریسک و بازده پرتفوي متشکل از سهام از روابط زیر استفاده شده است

  
)1.( )Kiani, 2010,447(   
   

σ = ∑ σ W + 2 ∑ ∑ W푖W푗  Cov(i, j)  
)2.( )Karan et. Al, 2010,1217(  

R =
P − P

P  
 )3.( )Karan et. Al, 2010,1217(  

R = ∑ W  R   

 nهمبستگی نشان می دهد به نحوي که  تأثیر نظر گرفتنریسک پرتفوي را به شکل میانگین موزون ریسک سهام با در  1رابطه
در . در پرتفوي هستند jو  iبه ترتیب بیانگر وزن سهام  Wjو  Wiو  iواریانس سهم  σ،نشان دهنده تعداد سهام موجود در پرتفوي، 

این . را نشان می دهند t-1و  tدر دوره  iم به ترتیب قیمت سه Pit-1و  Pit. نشان می دهد tرا در دوره زمانی  iبازده سهم  Rit ،2رابطه
، می توان بازده پرتفوي را از میانگین موزون بازده هاي سهام به 3بر اساس رابطه. رابطه بازده دوره اي هر سهم را به دست می دهد

 iسرمایه گذاري در سهم وزن  Wiبیانگر تعداد سهام موجود در پرتفوي و  nدر این رابطه همانند محاسبه ریسک پرتفوي، . دست آورد
  .باشد می iنیز بیانگر بازده سهم  Ri. را نشان می دهد

در این روابط . ي در معرض ریسک تک تک سهام و نیز پرتفوي سهام از دو رابطه ذیل استفاده گردیده استها ارزشبه جهت محاسبه 
  .ح مختلف اطمینان بهره گیري کردي در معرض ریسک را براي افق هاي زمانی گوناگون و نیز سطوها ارزشمی توان 

  )191، 1389صدقیان، ). (4(

VaR = M  σ  Z √T

  )191، 1389صدقیان، ). (5(

VaR = X σ  푍 √T

در هر یک از . به ترتیب براي محاسبه ارزش در معرض ریسک هر سهم و نیز پرتفوي سهام مورد استفاده قرار گرفته اند 5و  4روابط 
 نقطه اي روي نمودار احتمال نرمال است که به ازاي آن خطاي مورد نظر بیانگر 푍نشان دهنده افق زمانی در آینده و  Tاین روابط، 
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α4در رابطه . درصد خواهد بود ،σ  انحراف معیار بازده براي سهمi  ام وMi  ارزش بازار سهم شمارهi  ام یا نرخ سهم شمارهi  ام در
انحراف معیار  σ، 6در رابطه . را نشان می دهد) براي مثال آخرین روز کاري اسفند ماه(زي که اطالعات آن در دست است آخرین رو
  .بیانگر ارزش پرتفوي سهام است Xپرتفوي و 

  و چگونگی تعیین پرتفوي بهینه ها دادهروش تجزیه و تحلیل . 5
  ممحاسبه بازده، ریسک و ارزش در معرض ریسک سها. 1- 5

شرکت منتخب می پردازیم که  15و ارزش در معرض ریسک براي ) انحراف معیار بازده(بازده، ریسک  در این بخش ابتدا به محاسبه
همچنین ارزش در معرض ریسک هر یک . شده است براي افق زمانی روزانه محاسبه ) ریسک(در این راستا بازده و انحراف معیار بازده 

قابل  1حاسبات در جدولاین م. درصد اطمینان مورد محاسبه قرار گرفته است 95نی فوق و در سطح از سهام نیز براي افق زما
  .مشاهده است

  انحراف معیار بازده روزانه میانگین بازده روزانه شرکت
  ارزش در معرض ریسک

  %95روزانه  

 472,665 0,01746 0,000751  کاما

 571,88 0,05177 0,000535 فرآور

 129,24 0,01673 0,000433 دفرا

 919,799 0,02618 0,00372 حپترو

 239,292 0,05506 - 0,002582 تراك

 832,581 0,05094 - 0,001330 کگل

 392,118 0,01502 0,001338 د زهراوي

 3,0199 0,00041 0,000004 فوکا

 98,9392 0,0219 - 0,000409 کدما

 298,83 0,02781 0,001129 دیران

 13,4903 0,00723 -0,002620 ثاباد

 476,12 0,03808 0,000173 دارو

 1193,2 0,06265 - 0,001377 فاسمین

 196,195 0,03773 - 0,003298 فلوله

 642,159 0,0238 0,004429 قنقش

  
  ماتریس کواریانس بازده ها. 2- 5

پرتفوي، ماتریس کواریانس بازده سهام به ) انحراف معیار(بات مربوط به پرتفوي هاي سهام به ویژه در محاسبه ریسک جهت محاس
  .این نتایج را در قالب یک ماتریس نمایش می دهد 2جدول. شکل دو به دوي براي افق زمانی روزانه محاسبه و تشکیل شده است

  مقادیر میانگین بازده ، انحراف معیار بازده و ارزش در معرض ریسک سهام : 1جدول 
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ش
قنق

فلوله 
فاسمین 

 

دارو
ثاباد 
دیران 

کدما 
فوکا 
د زهراوي 

 

کگل
ك 

ترا
حپترو 
 

دفرا
فرآور 
کاما 
 

  

  کاما  4,57  - 0,43  - 0,08  - 0,02  - 1,45  0,83  0,65  0,02  0,55  1,61  - 0,40  0,27  4,27  - 0,19  - 2,15

 فرآور  - 0,43  87,94  0,85  -2,36  0,82  4,86  - 0,20  -0,001  2,31  1,33  -0,65  0,21  - 11,63  - 1,99  - 3,85

 دفرا  - 0,08  0,85  2,78  0,28  - 0,20  0,48  0,19  -0,001  0,80  0,52  - 0,01  0,03  0,10  0,01  - 0,22

 حپترو  - 0,02  -2,36  0,28  11,68  - 1,95  - 0,59  0,17  -0,001  - 0,87  1,33  0,04  0,27  35,80  0,17  0,83

 تراك  - 1,45  0,82  - 0,20  - 1,95  8,67  0,26  - 1,12  - 0,01  - 0,20  - 1,15  - 0,38  0,17  - 5,59  - 0,83  3,24

 کگل  0,83  4,86  0,48  - 0,59  0,26  4,16  - 0,88  0,01  1,55  0,72  - 0,41  0,47  2,38  0,04  - 1,79

 د زهراوي  0,65  - 0,20  0,19  0,17  - 1,12  - 0,88  4,49  -0,001  0,71  - 0,39  - 0,01  - 0,02  - 0,21  0,08  - 0,66

 فوکا  0,02  -0,001  -0,001  -0,001  - 0,01  0,01  -0,001  0,00  - 0,01  0,02  0,00  0,01  - 0,02  -0,001  - 0,01

 کدما  0,55  2,31  0,80  - 0,87  - 0,20  1,55  0,71  - 0,01  5,11  0,44  0,01  1,10  - 2,32  -0,16  -0,60

 دیران  1,61  1,33  0,52  1,33  - 1,15  0,72  - 0,39  0,02  0,44  16,38  -0,16  - 0,45  - 0,55  1,10  - 2,02

 ثاباد  - 0,40  -0,65  - 0,01  0,04  - 0,38  - 0,41  - 0,01  0,00  0,01  -0,16  0,43  - 0,01  - 1,19  - 0,01  - 0,02

 دارو  0,27  0,21  0,03  0,27  0,17  0,47  - 0,02  0,01  1,10  - 0,45  - 0,01  2,82  0,10  - 0,10  0,85

 فاسمین  4,27  - 11,63  0,10  35,80  - 5,59  2,38  - 0,21  - 0,02  - 2,32  - 0,55  - 1,19  0,10  156,00  - 2,45  - 1,91

 فلوله  - 0,19  - 1,99  0,01  0,17  - 0,83  0,04  0,08  -0,001  -0,16  1,10  - 0,01  - 0,10  - 2,45  9,12  - 0,55

 قنقش - 2,15  - 3,85  - 0,22  0,83  3,24  - 1,79  - 0,66  - 0,01  -0,60  - 2,02  - 0,02  0,85  - 1,91  - 0,55  9,00

                                                                                                                                                                                     
  است ١٠ -۴مقیاس اعداد  . ١

  1روزانهماتریس کواریانس بازده هاي : 2جدول
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  محاسبه بازده کل پرتفوي. 3- 5
وزن (هاي تک تک سهام و با در نظر گرفتن وزن هاي اولیه  پس از انجام محاسبات مربوط به سهام، با استفاده از میانگین بازده

. می توان مراحل محاسبه را دنبال نمود 3بر اساس جدول. محاسبه می شود) RP(، بازده کل پرتفوي )مفروض پیش از بهینه سازي
  .واحد فرض شده است 15000تعداد کل سرمایه گذاري 

وزن سهام پیش از بهینه   سهام
 )Wi( سازي

تعداد سهام پیش از بهینه 
  سازي

 میانگین بازده روزانه سهام
)Ri(  Wi*Ri 

  W1=1/15  1000  0,000751 0,000050317  کاما
  W2=1/15 1000 0,000535 0,000035845 فرآور
  W3=1/15 1000 0,000433 0,000029011 دفرا

  W4=1/15 1000 0,00372 0,00024924 حپترو
  -W5=1/15 1000 0,002582 - 0,000172994 تراك
  - W6=1/15 1000 0,001330 - 0,00008911 کگل

  W7=1/15 1000 0,001338 0,000089646 د زهراوي
  W8=1/15 1000 0,000004 0,000000268 فوکا
  -W9=1/15 1000 0,000409 - 0,000027403 کدما
  W10=1/15 1000 0,001129 0,000075643  دیران
  - W11=1/15 1000 0,002620- 0,00017554  ثاباد
  W12=1/15 1000 0,000173 0,000011591  دارو

  -W13=1/15 1000 0,001377 - 0,000092259  فاسمین
  -W14=1/15 1000 0,003298 - 0,000220966  فلوله
  W15=1/15 1000 0,004429 0,000296743  قنقش

  0,00006 نه سازيبازده کل پرتفوي سهام پیش از بهی

  تعیین ریسک و وزن هاي بهینه سهام. 4- 5
و وزن هاي ) واریانس پرتفوي(جهت تعیین پرتفوي بهینه الزم است با استفاده از یک مدل برنامه ریزي خطی میزان بهینه ریسک 

Wو ) ریسک( σشکل کلی محاسبه مقدار بهینه. بهینه تعیین شوند i )باشد می 1نتخب مطابق مدلشرکت م 15براي این ) وزن:  

  1مدل

Min σ  W   

s.t: 

W = 1 

W R ≥ R  

W ≥ 0 , i = 1, … . . ,

  زيروزانه پیش از بهینه سابازده کل پرتفوي : 3جدول
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   2مدل

Min σ  = 0.000457 W 1
2 + 0.008794 W2

2 + 0.000278 W3
2 + 0.001168 W 4

2 + 0.000867 W5
2 + 0.000416 W6

2 + 
0.000449W7

2 + 0.000000 W8
2 + 0.000511 W9

2 + 0.001638 W10
2 + 0.000043 W11

2 + 0.000282 W12
2 + 

0.015600 W13
2 + 0.000912 W14

2 + 0.00900 W15
2 – 0.000086 W1W2 – 0.000016 W1W3 – 0.00000 W1W4 – 

0.00029 W1W5 + 0.000166 W1W6 + 0.00013 W1W7 + 0.000004 W1W8 + 0.00011 W1W9 + 0.00322 W1W10 – 
0.00008 W1W11 + 0.000054 W1W12 + 0.000854 W1W13 – 0.000038 W1W14 – 0.00043 W1W15 + 0.00017 
W2W3 – 0.000472 W2W4 + 0.000164 W2W5 + 0.000972 W2W6 – 0.00004 W2W7 – 0.0000002 W2W8 + 
0.000462 W2W9 + 0.000266 W2W10 – 0.00013 W2W11 + 0.000042 W2W12 – 0.002326 W2W13 – 0.000398 
W2W14 – 0.0077 W2W15 + 0.000056 W3W4 – 0.00004 W3W5 + 0.000096 W3W6 + 0.000038 W3W7 – 
0.0000002 W3W8 + 0.00016 W3W9 + 0.000154 W3W10 – 0.000002 W3W11 + 0.000006 W3W12 + 0.00002 
W3W13 + 0.000002 W3W14 – 0.000044 W3W15 – 0.00039 W4W5 – 0.000118 W4W6 + 0.000034 W4W7 – 
0.0000002 W 4W8 – 0.000174 W4W9 + 0.000266 W4W10 + 0.000008 W4W11 + 0.000054 W4W12 + 0.00716 
W4W13 + 0.000034 W4W14 + 0.000166 W4W15 + 0.000052 W5W6 – 0.000224 W5W7 – 0.000002 W5W8 – 
0.00004 W5W9 – 0.00023 W 5W10 – 0.000076 W5W11 + 0.000034 W5W12 – 0.001118 W5W13 – 0.000166 
W5W14 + 0.000648 W5W15 – 0.000176 W6W7 + 0.000002 W6W8 + 0.00031 W6W9 + 0.000144 W6W10 – 
0.000082 W 6W11 + 0.000094 W6W12 + 0.000476 W6W13 + 0.000008 W6W14 – 0.000358 W6W15 – 0.0000002 
W7W8 + 0.000142 W7W9 – 0.000078 W7W10 – 0.000002 W7W11 – 0.000004 W7W12 – 0.000042 W7W13 + 
0.000016 W7W14 – 0.000132 W7W15 – 0.000002 W8W9 + 0.000004 W 8W10 + 0.000000 W8W11 + 0.000002 
W8W12 – 0.000004 W8W13 – 0.0000002 W 8W14 – 0.000002 W8W15 + 0.000088 W9W10 + 0.00002 W9W11 + 
0.00022 W 9W12 – 0.000264 W9W13 – 0.000032 W9W14 – 0.00012 W9W15 – 0.000032 W10W11 – 0.00009 
W10W12 – 0.00011 W10W13 + 0.00022 W10W14 – 0.000404 W10W15 – 0.000002 W11W12 – 0.000238 W11W13 – 
0.000002 W11W14 – 0.000004 W11W15 + 0.00002 W12W13 – 0.00002 W12W14 + 0.00017 W12W15 – 0.00049 

W13W14 – 0.000382 W13W15 – 0.00011 W14W15 
S.t: 

W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10+W11+W12+W13+W14+W15=1 
0.000751 W1 + 0.000535 W2 + 0.000433 W3 + 0.00372 W4 – 0.00258 W5 – 0.00133 W6 + 0.00134 W7 + 
0.000004 W8 – 0.000409 W9 + 0.001129 W 10 – 0.002620 W11 + 0.000173 W12 – 0.00138 W13 – 0.00330 W14 

+ 0.00443 W15 ≥ 0.00006 

W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,W14,W15 ≥ 0 

این است که با در نظر گرفتن وزن هر سهم و به دست آوردن بازده کل پرتفوي،  1در واقع هدف از حل مدل برنامه ریزي خطی
می  2از این رو با حل مدل. ر سهم چقدر باشد تا کل ریسک سرمایه گذاري در پرتفوي به حداقل ممکن برسدتعیین شود که وزن ه

  .توان می توانیم مقدار ریسک سرمایه گذاري در پرتفوي را می نیمم کرد و به پرتفوي بهینه دست یافت

  نتیجه گیري. 6
به معناي بهینه * عالمت (س از بهینه سازي به صورت زیر است حل و نتایج آن پ Lingoبا استفاده از بسته نرم افزاري  2مدل
  ):باشد می

W1
*= 0 W2

*= 0 W3
*= 11 W4

*= 8.4 W5
*= 5.1 

W6
*= 0 W7

*= 9 W8
*= 37.5 W9

*= 0 W10
*= 2.6 

W11
*= 14.6 W12

*= 10.8 W13
*= 0 W14

*= 0 W15
*= 1 

σ ∗= 0 
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) در آینده(اري پرتفوي سهام و سرمایه گذاري در آن براي افق زمانی روزانه درصد نگهد 95نتایج باال بیانگر این است که با احتمال 
  .ریال زیان به همراه نخواهد داشت 132818,95بیش از مبلغ 

80741 ∗ √0 ∗ 1.645

ود؛ به طوري که سهم در نظر گرفته ش 9حالت بهینه بیانگر این است که براي سرمایه گذاري در این پرتفوي سهام بهتر است تنها 
واحد سرمایه گذاري  1000به عبارتی دیگر اگر قبل از بهینه سازي براي هر سهم . باشد میسهم بهینه هر یک در باال قابل مشاهده 
بوده باشد، پس از بهینه سازي این نتیجه حاصل می شود که به عنوان مثال باید %) 6,7( 15/1شده و وزن هر سهم در پرتفوي معادل 

محاسبات  4جدول. واحد سرمایه گذاري به عمل آید 15000%*11=1650معادل  3، صفر واحد و براي سهم 2و  1م شماره براي سه
با توجه به هدف مینیمم سازي ریسک، میزان بازده یکسان به دست آمده  .بازده کل پرتفوي پس از بهینه سازي را نشان می دهد

  .است

وزن سهام پس از بهینه   سهام
 )Wi( سازي

تعداد سهام پس از بهینه 
  سازي

 میانگین بازده روزانه سهام
)Ri(  Wi*Ri 

  W1= 0   0  0,000751 0  کاما
  W2= 0 0  0,000535 0 فرآور
 W3= 0.11 1650  0,000433 0,00004763 دفرا

  W4= 0.084 1260  0,00372 0,00031248 حپترو
  - W5= 0.051 765  0,002582 - 0,000131682 تراك
  W6= 0 0  0,001330 - 0 کگل

  W7= 0.09 1350  0,001338 0,00012042 د زهراوي
  W8= 0.375 5625  0,000004 0,0000015 فوکا
  W9= 0 0  0,000409 - 0 کدما
  W10= 0.026 390  0,001129 0,000029354 دیران
  - W11= 0.146 2190  0,002620- 0,00038252 ثاباد
  W12= 0.108 1620  0,000173 0,000018684 دارو

  W13= 0 0  0,001377 - 0 فاسمین
  W14= 0 0  0,003298 - 0 فلوله
  W15= 0.01 150  0,004429 0,00004429 قنقش

  0,00006 از بهینه سازي پسبازده کل پرتفوي سهام 

  
  پیشنهادات. 7

طح مشخصی از بازده، حداقل ریسک را دارا باشد از مزایاي قدرت انعطاف پذیري براي انتخاب بهینه پرتفوي سهام به نحوي که در س
با تعیین میزان ارزش در معرض ریسک پرتفوي سهام و رابطه تغییرات هر سهم با . روش ارزش در معرض ریسک محسوب می شود

با توجه به نتایج . کرد سایر سهام که از طریق محاسبه کوواریانس آن ها به دست آمد، می توان ترکیب بهینه پرتفوي سهام را تعیین
بهینه سازي و پرتفوي بهینه اي که از حل مدل برنامه ریزي خطی حاصل شده است، می توان به دقت این مدل در تعیین ریسک و 

  زيبازده کل پرتفوي پس از بهینه سا: 4جدول
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بنابراین به سرمایه گذاران و نیز مدیران پرتفوي در این زمینه پیشنهاد می گردد که از مزایاي تکنیک . وزن هاي بهینه سهام پی برد
  .رزش در معرض ریسک و نیز دقت باالي مدل برنامه ریزي در اهداف بهینه سازي خود استفاده نمایندا

که بر اساس بازده و انحراف معیار صورت می گیرد و تنها بیان کننده ریسک کل  در مقایسه تفاوت مدل هاي بهینه سازي کالسیک
و تنها بر ریسک هاي نامطلوب متمرکز  پذیرد میک صورت پرتفوي است، با مدل هاي مدرن که با روش ارزش در معرض ریس

، توصیه می شود در تحقیقات آتی براي تعیین پرتفوي بهینه ابتدا پرتفوي هایی با توجه به مدل مارکویتز و محاسبه شاخص باشد می
  . شارپ تعیین شوند و سپس با پرتفوي هاي بهینه ایجاد شده با روش ارزش در معرض ریسک مقایسه گردند

در تحقیقات آتی می توان این . روش هاي محاسبه ارزش در معرض ریسک گوناگون اند و در مدل هاي متفاوتی قابل اجرا می باشند
محاسبات را در مدل هاي مختلف دیگر ارزش در معرض ریسک آزمون نموده و یا در مواردي می توان آن ها را به مدل مارکویتز 

ي در معرض ریسک براي افق هاي زمانی ها ارزشهمچنین پیشنهاد می گردد . را برطرف نمود اضافه نمود و محدودیت موجود آن
  .بلند مدت مانند ماهانه، فصلی و ساالنه نیز تکرار گردد

  
  

  فهرست منابع
امی بیمه آسیا در بورس گذاري ریسک تجاري و ریسک مالی بر پرتفوي سرمایه گذاري شرکت سه تأثیر احمد پور، احمد، عموزاد مهدیرجی، حسین، بررسی

  .107- 127، ص 1، شماره86اوراق بهادار، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم بهار

رض ریسک، ، تعیین میزان بهینه سرمایه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در مع)1386(احمدي، سید محمد مهدي، شهریار، بهنام 
  .3-24، ص 49، شماره 86پاییز 14سال، هاي حسابداري و حسابرسی بررسی

ر بورس اوراق بهادار اسالمی بیدگلی، غالمرضا، سارنج، علیرضا، انتخاب پرتفوي با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی د
  .3- 16، ص 53، شماره 87پاییز 15تهران، بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، سال

، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست GARCHي بیمه با استفاده از مدل ها شرکتو، کامبیز، حسین پور، بدریه، اندازه گیري ارزش در معرض ریسک در پیکارج
  .33-58، ص 4، شماره89و پنجم زمستان

، )بانک سامان: مطالعه موردي(ش در معرض خطراندازه گیري ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارز ،)1388( رستمیان، فروغ، حاجی بابایی، فاطمه،
  .پژوهشنامه حسابداري مالی و حسابرسی

در بورس  E/Pو  EVA/M,B/M، بررسی مقایسه اي عملکرد پرتفو هاي ایجاد شده با استفاده از نسبتهاي )1390(شاهی بافقی، طاهره، دموري، داریوش 
  .گاه آزاد اسالمی یزداوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانش

ت صالحی صدقیان، جمشید، تعیین ریسک سرمایه گذاري در یک پرتفوي ارزي با استفاده از روش ارزش در معرض خطر، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعا
  .183- 200، ص 17، شماره6مدیریت صنعتی، سال

در تشکیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران، )VaR(معرض ریسک عباسی، ابراهیم، تیمور پور، بابک، برجسته ملکی، منوچهر، کاربرد ارزش در
  .75- 90، ص 87، شماره88مجله تحقیقات اقتصادي، تابستان 

و انتخاب پرتفوي بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازي مونت  VaRفرید، داریوش، میرفخرالدینی، سیدحیدر، رجبی پورمیبدي، علیرضا، کاربست 
  .96- 119، ص 31، شماره 89در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و توسعه، سال هجدهم تابستان ) MCS(کارلو
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 ي پذیرفته شده در بورس تهرانها بانکهاي سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک سیاست تأثیر

  3بالل عباسی، 2محمدرضا شورورزي، 1محسن مرادي
  چکیده

هاي ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سیاستها بانکآیا در  به این پرسش پاسخ دهد که کند میتالش این تحقیق 
ها، بازده حقوق بازده داراییانحراف معیار  ارتباط معناداري وجود دارد؟ ریسک با ها آنرمایه در گردش با ریسک و سودآوري س

که سرمایه در گردش بر  با توجه به این. شود میها، بازده سرمایه و نسبت کیو توبین سنجیده  يگذار سرمایهصاحبان سهام، بازده 
. اندهاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهدارد وضعیت ریسک و بازده به عنوان فرضیه تأثیر لیاتی بانکعم میزان ریسک مالی و ریسک

امعه با توجه به معیارهاي نمونه باشد که از این جي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میها بانکماري این تحقیق آ ي جامعه
با . آوري شده استجمع 1389تا 1386ساله  چهارانجام تحقیق از یک دوره براي  اطالعات مورد نیاز. بانک انتخاب شده است شش

ولی . وجود ندارد ها بانکداري بین سطح دارایی جاري و بدهی جاري و ریسک مالی و عملیاتی توجه به نتایج تحقیق ارتباط معنی
-گذاري و بازده سرمایه ارتباط معنیم، بازده سرمایهها، بازده حقوق صاحبان سها هاي سرمایه در گردش و بازده داراییبین سیاست

  .داري وجود دارد

توبین،  نسبت کیو ها،يگذار سرمایهها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده هاي سرمایه در گردش، بازده داراییسیاست :واژگان کلیدي
  .تیریسک مالی، ریسک عملیا

  مقدمه
 در. باشد می زمینه این در شده انجام تحقیقات از بسیاري موضوع بهادار اوراق بورس در حسابداري و مالی هاي متغیر رابطه بررسی
 دو این از متأثر همچنین و گذار تأثیر متغیرهاي دیگر با متغیرها این رابطه و بازده و ریسک هاي متغیر تحقیقات این از بسیاري

. باشند می بازده و ریسک با گردش در سرمایه سیاستهاي طهراب بررسی پی در محققان نیز تحقیق این در. است شده بررسی متغیر
 تصمیمات که چرا نمود، فرض هم از جدا را ها آن توان نمی و هستند هم با همیشه مالیتأمین  و گذاري سرمایه در بازده و ریسک
 یک و ریسکی جزء یک ارايد مالی تصمیم هر. گیرد می صورت بازده و ریسک میان رابطه براساس همیشه گذاري سرمایه به مربوط

 کسب بیشتر بازده زمانی تنها که است این منظور و است بازده و ریسک تعادل یک شکل به بازده و ریسک ارتباط. است بازدهی جزء
  .گردد تقبل باالتري ریسک که شود می

از . شودبر اساس آنها انجام می حسابداري گیرياهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاري از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه
محمد ( .باشداهداف ارائه اطالعات مربوط به وجوه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاري در پرداخت تعهدات در سررسید می

  )1388. نوفرستی. زاده
                                                                                                                                                                                     

  momoradi2010@yahoo.com. مشھد -)ع(و ھیئت علمی دانشگاه امام رضا عض -  ١
 . نیشابور -عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی -  ٢
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات سیستان و بلوچستان Tکارشناس ارشد حسابداری -  ٣
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می کنند عالقمند هستند از میزان  گذاران بالقوه و سهامداران، اعتباردهندگان و سایر کسانیکه از اطالعات شرکت استفادهسرمایه
است اطالع داشته  گیري تصمیمداشته و یکی از اطالعات مربوط در  تأثیر نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت که بر بازده و ریسک

  )1388. نوفرستی. محمد زاده( .باشند

مدت تصمیمات مالی بلند هبر روي مطالع ها، ادبیات سازمانی به طور سنتیبا وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش براي سازمان
گذاري، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی  گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایهمتمرکز است و پژوهش

دهند و ت انجام میمدهاي کوتاهبر روي دارایی ها شرکتاما باید توجه داشت سرمایه گذاري که . اندسازمان و موارد مشابه پرداخته
دهدو در این فضاي منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقالم ترازنامه شرکت را تشکیل می

اقتصاد چالشی که سازمان ها ي بین المللی راه هاي جدید ي را براي رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، 
  .آیدمنبعی مهم براي بهبود عملکرد مالی به شمار می ردش به عنوانسرمایه در گ

هاي گوناگونی اي استراتژيدر تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم و تئوریهاي مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه
و . تهران وجود دارد مورد بررسی و تبیین قرار گیردکه در را بطه با سرمایه در گردش در بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

  .شواهد الزم را جهت پاسخ به سواالت تحقیق ارائه نماید

    بیان مسئله
 این که است حیاتی بسیار امر یک براین بنا و است باال بسیار هادارایی کل به نسبت گردش در سرمایه در شده گذاريسرمایه مبالغ
 به خود گردش در سرمایه مدیریت در تجاري واحدهاي که دارد وجود شواهدي. گیرند قرار استفاده مورد کارا و طور موثر به مبالغ
  ).2006سون، کی(د کنننمی عمل کارا نحو

ها سعی درحفظ بانک. مدیریت کارآمد سرمایه درگردش یک بخش بنیادي ازکل استراتژي شرکت درایجاد ارزش سهامداران است
درنتیجه، بانک ). ٢2007و افزا ونظیر، ،١2003دیلوف(د درگردش را دارند که ارزششان رابه حداکثر برسان یک سطح بهینه ازسرمایه

را به حداقل رسانده وکل عملکرد را بوسیله دانستن نقش و نحوه اداره کردن مدیریت سرمایه در گردش بهبود  ها می توانند ریسک
ه در گردش جسورانه رابا سطح کمی ازداراییهاي جاري بصورت یک یک بانک ممکن است یک سیاست مدیریت سرمای. ببخشند

درصد ازکل داراییها اتخاذ کند، یا ممکن است براي تصمیمات مالی بانک درایجاد سطح باالیی ازبدهیهاي جاري این سیاست را بکار 
ازطریق سرمایه گذاري (د ه باشسطوح بیش از اندازه داراییهاي جاري ممکن است یک اثر منفی روي سودآوري بانک داشت. ببرد

،درحالیکه سطح کمی از داراییهاي جاري ممکن است به یک سطح پایینتراز نقدینگی وکمبود موجودیها منجر شود، که )کمتر
وممکن است به ورشکستگی یا عدم ) ٣،2004وان هورن و واچوویز(د منجربه دشواري درحفظ عملیات هموار وبدون اشکال می شو

  .باتوجه به این موارد مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. هاي بانک منتهی شودع بدهیپرداخت به موق

دسترس براي توسعه طرحها رابوسیله کم کردن مقدار سرمایه  کاهش دهند ویا وجوه در هاي مالی خود راها می توانند هزینهبانک
بیشتر تالشها و وقت مدیران مالی براي رساندن سطوح غیربهینه داراییها . دهندانجام شده در داراییهاي جاري افزایش  گذاري

                                                                                                                                                                                     
1 Deloof 
2 Afza and Nazir 
3 Van Horne and Wachowicz 
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یک سطح بهینه ازسرمایه در گردش خواستار دست یافتن به ). ١،1995المبرسون( یابدوبدهیهاي جاري به سطوح بهینه اختصاص می
سطح مناسب اجزاء گوناگون سرمایه در گردش به یک موازنه بین ریسک و بازدهی است که به نظارت وبازبینی مداوم براي نگهداري 

  .ها وغیره نیاز داردهاي نقدي، موجودي و پرداختنیدریافتنی: مانند

سرمایه در گردش و مدیریت ریسک را بااستفاده از معیارهاي بازار  و محافظه کارانه هاي جسورانهتحقیق حاضر ارتباط بین استراتژي
اثر استراتژي هاي مالی . کند میک بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی و حسابداري سودآوري بعنوان عامل ریس

نرخ بازده داراییها، نرخ بازده ارزش ویژه، بازده سرمایه  انحراف معیار و سرمایه گذاري سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بوسیله
  .د شدگذاري، بازده سرمایه و نیز نسبت کیو توبین ارزیابی خواه

  هدف تحقیق
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی هاي سرمایه در گردش با ریسک و سودآوري بانکهدف تعیین رابطه استراتژي

  .باشدمی 89-86سالهاي 

  پیشینه ي پژوهش
 مدیریت تحلیل و تجزیه )آن بر موثر عوامل و درگردش سرمایه مدیریت عملیاتی بررسی( عنوان با تحقیقی در) 1386(د نژا خرم

 تفکیک مدل ارائه با تحقیق این. داد انجام را بهادارتهران اوراق دربورس شده پذیرفته داروسازي صنعت يها شرکت درگردش سرمایه
 محافظه یا است جسورانه کل در شرکت یک هاي سیاست گفت توان نمی که بود این دنبال شرکت،به ازعملیاتی مالی هايسیاست

 مالیتأمین  سیاستهاي است ممکن.باشد متفاوت تواند می عملیاتی مسائل و مالیتأمین  مسائل به نسبت شرکت دیدگاه بلکه. کارانه
 تفکیک اياندازه تا توان می، تحقیق نتایج به توجه با. نکند عمل جسورانه عملیاتی سیاستهاي درمورد ولی، باشد جسورانه شرکتی

 کارانه محافظه آنها عملیاتی سیاستهاي و است بوده جسورانه کل در داروئی يها شرکت مالی سیاستهاي.نمود مشاهده را سیاستها
 و بوده خود حد درکمترین است ها شرکت مالی سیاستهاي دهنده نشان که خالص نقد مانده تحقیق این نتایج به توجه با.است

  .دارد قرار خود حد دربیشترین آنهاست عملیاتی سیاستهاي دهنده نشان که نیاز مورد درگردش نیزسرمایه

 پذیرفته يها شرکت در گردش در سرمایه مدیریت هاي استراتژي تبیین و بررسی( عنوان با تحقیقی در) 1387(رودپشتی رهنماي
 بدهی بازپرداخت توان و نقدینگی، بازدهی، بین ارتباط همبستگی آماري روشهاي از استفاده با )تهران بهادار اوراق بورس در شده
 غذایی، صنعت دو در بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 39 مورد در گردش در سرمایه مدیریت استراتژي با را انتفاعی واحد

 گردش در سرمایه استراتژي و بازدهی بین ضعیفی ارتباط که دهد می نشان نتایج. است داده قرار بررسی مورد شیمیایی و داروئی
 وجود داري معنی ارتباط گردش در سرمایه مدیریت استراتژي و نقدینگی بین اما نیست دار معنی يآمار لحاظ از که دارد وجود
  .است دار معنی آماري لحاظ از و دارد وجود دار معنی ارتباط گردش در سرمایه مدیریت استراتژي و بدهی پرداخت توان بین. دارد

ي ها شرکتسیاست هاي سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاري  یرتأث بررسی( تحقیقی با عنوان) 1388(نوفرستی  ومحمدزاده، 
با توجه به نتایج تحقیق با افزایش سرمایه . را انجام دادند )پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی

زایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در ها بازده سرمایه گذاري افدر گردش و کاهش ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی

                                                                                                                                                                                     
1   - Lamberson 
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متغیرهاي مستقل  تأثیر شود و همچنینگردش نباید از متوسط صنعت بیشتر باشد چون در این صورت باعث کسب بازده باالتر نمی
  .تحقیق بر روي بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است

 در شده پذیرفته يها شرکت جامعه در ها شرکت سودآوري بر گردش در سرمایه یتمدیر تاثیر( عنوان با تحقیقی) 1388(محمدي
 دوره مطالبات، وصول دوره با ها شرکت سودآوري بین که بود این از حاکی تحقیق این نتایج. داد انجام را) تهران بهادار اوراق بورس

 معکوس رابطه) گردش در سرمایه مدیریت معیارهاي وانعن به(د نق وجه تبدیل چرخه و بستانکاران واریز دوره ها، موجودي گردش
  .دارد وجود معناداري

  .رسید مشابهی نتایج به) 1388(محمدي تحقیق با مشابه تحقیقی در نیز) 1389(بابائی

 گردش در سرمایه مدیریت اهمیت) مختلف صنایع در گردش در سرمایه مدیریت(عنوان  با تحقیقی در) 2005(١کروگر و فیلبک
. ساختند برجسته متحده درایاالت غیرمالی صنعت 32 گردش در سرمایه مدیریت سیاستهاي وتحلیل تجزیه بوسیله را کارآمد و موثر

 سرمایه هاي شیوه این براین، عالوه .داشت وجود درگردش سرمایه هاي شیوه در صنایع میان مهمی تفاوتهاي هایشان،یافته برطبق
   .تغییرمیکنند صنایع زمان در طی طور بااهمیتی به خودشان، درگردش،

 مدیریت بین رابطه )ها شرکت سودآوري بر گردش در سرمایه مدیریت تاثیر( عنوان این با تحقیقی در) 2007( ٢ناصر و رحمن
 سالهاي براي شرکت 94 تحقیق این در.دادند قرار بررسی مورد ها شرکت سودآوري با را ها شرکت نقدینگی و گردش در سرمایه
 رابطه ها شرکت سودآوري با ان اجزائ و نقد وجه تبدیل چرخه بین که تحقیق نتایج. گرفتند قرار بررسی مورد 2004 ات 1999

  .دارد وجود داري معنی معکوس رابطه انها سودآوري با بدهی و ها شرکت نقدینگی بین همچنین و. دارد وجود داري معنی و معکوس

 و مالی سیاستهاي میان داند نشان) هاشرکت گردش در سرمایه مدیریت هايسیاست( نعنوا با تحقیقی در) 2007( ٣نظیر و افزا
 تحلیل و تجزیه حداقل نهایت، در. دارد وجود ايمالحظه قابل تفاوت مختلف صنایع تمام در گردش در سرمایه گذاري سرمایه
 را گردش در سرمایه گذاري سرمایه و مالی سیاستهاي جسارت درجه و سودآوري اقدامات بین منفی ارتباط یک رگرسیون معمولی

  .برداشت در

تاثیر سیاستهاي سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک شرکتها و بانکهاي پذیرفته شده ( به بررسی) 2011( ٤فاریس نسیف الشبیري
. ی قرار گرفتندمورد بررس 2008- 2004بانک طی سالهاي  14شرکت و  59پرداخت، در این تحقیق ) در بورس اوراق بهادار عمان

ولی بین سیاستهاي . طبق نتایج تحقیق ارتباط منفی معنی داري بین سیاستهاي سرمایه در گردش و معیارهاي سودآوري وجود دارد
  .سرمایه در گردش و ریسک آنها ارتباط معنی داري وجود ندارد

  فرضیه هاي پژوهش
  .عنی داري وجود داردو مدیریت ریسک رابطه م هاي سرمایه در گردشبین استراتژي. 1

  ها رابطه معناداري وجود داردبازده دارایی هاي سرمایه در گردش واستراتژي بین. 2

                                                                                                                                                                                     
1 Filbeck and Krueger 
2 Raheman and Nasr 
3 Afza and Nazir 
4 Faris Nasif ALShubiri 
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 .رابطه معناداري وجود دارد کیو توبینهاي سرمایه در گردش و بین استراتژي .3

  .هاي سرمایه در گردش و بازده سرمایه رابطه معنی داري وجود داردبین استراتژي. 4

 .رابطه معناداري وجود داردحقوق صاحبان سهام هاي سرمایه در گردش و بازده ستراتژيبین ا. 5

  .ها رابطه معناداري وجود داردهاي سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاريبین استراتژي. 6

  روش شناسی پژوهش
 روش، حسب بر تحقیق بندي طبقه لحاظ زا .است کاربردي تحقیقات نوع از هدف، مبناي بر تحقیق بندي طبقه لحاظ از تحقیق این

 متغیرهاي بین رابطه زیرا است، همبستگی نوع از تحقیق این توصیفی، هاي تحقیق انواع میان از .شود می محسوب توصیفی تحقیقی

اي مدل رگرسیون چند متغیره است که بر، مدل آماري که در این پژوهش بکار برده می شود. میکند بررسی را مستقل و وابسته
روشهاي مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرض . عوامل در کنار دیگر عوامل بکار برده می شود تأثیر مشخص کردن

پردازش خواهد  18SPSSنرم افزار  طریق ازطراحی و متغیرها محاسبه ونهایتاً  Excelهاي موردنظر پس از استخراج اطالعات، پوشه
 .شد

  تحقیق قلمرو مکانی و زمانی
  .باشدبورس اوراق بهادار تهران می هاي پذذیرفته شده دربانک قلمرو مکانی تحقیق

  .می باشد 89-86قلمرو زمانی تحقیق دوره چهار ساله 

-هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میسیاستهاي سرمایه در گردش بر ریسک و سودآوري بانک تأثیر قلمرو موضوعی
  . باشد

  و نمونه آماري پژوهشجامعه 
ونه یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روي هر پژوهشگري قرار دارد انتخاب نم ،پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله

نمونه تحقیق . هاي تحقیق خود به آن جامعه را دارداي باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافتهنمونه اي که باید نماینده جامعه ،است
و  هاي سرمایه در گردش بر ریسکقصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات سیاست. وع غیر احتمالی و انتخابی استحاضر از ن
هایی انتخاب شوند که از خصوصیات زیر به عنوان اعضاي نمونه خوردار تنها بانک با این اوصاف الزم است. ها استبانک سودآوري

  :باشند

 .دیگري درطی دوره موردنظر ترکیب شده باشد ها هیچ یک نباید با بانکبانک. 1

 .ها باید اطالعات مورد نیاز این تحقیق را براي دوره موردنظر ارائه نموده باشندبانک. 2

  .اندها با حقوق صاحبان سهام منفی درطی دوره مورد مطالعه نادیده گرفته شدهبانک. 3

  .تحت عنوان بانک فعالیت داشته باشند 86قبل از سال . 4

 .باشد اسفند ماه پایان آن، مالی سال پایان. 5
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بررسی و مورد آزمون قرار ، بانک واجد شرایط در بورس اوراق بهادار 6تعداد ، هاي مطرح شدهجامعه آماري با توجه به محدودیت
 .گرفتند

  متغیرها
  متغیر مستقل

گذاري سرمایه در گردش و عنی استراتژي سرمایهدواستراتژي سرمایه درگردش ی: در این تحقیق، متغیر مستقل عبارت است از 
  :شوندکه به این صورت محاسبه می انداستراتژي مالی سرمایه در گردش به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر کرفته شده

  = TCA( AIP( کل دارائی هاي جاري) / TA(کل دارائی ها 
   = TCL(AFP(کل بدهی هاي جاري /  )TA(کل دارائی ها 

  بستهمتغیر وا
گذاري، بازده سرمایه و نسبت ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهمتغیر وابسته مدیریت ریسک، بازده دارایی در این تحقیق

این معیارها که مبتنی بر اطالعات حسابداري می باشند شاخصی براي . شودگیري میکه ریسک با پنج معیار اندازه. توبین است کیو
گذاري، بازده شرکت محسوب شده و شامل انحراف معیار بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه ارزیابی عملکرد
  .کیو توبین می باشند، که این معیارها متناظر با فرضیات تحقیق هستند سرمایه و نسبت

 و با. شودمی گرفته کار به عملکرد يمعیارها از یکی عنوان به سهام صاحبان حقوق بازده نسبت :بازده حقوق صاحبان سهام

  :شود می محاسبه مدل زیر از استفاده
  سود خالص

ROE =  

  متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهاي دوره

کار گرفتن منابع  از دیگر معیارهاي حسابداري است که میزان کارایی مدیریت را در به نسبت بازده داراییها :نسبت بازده داراییها
  :شود می محاسبه زیر مدل از استفاده و با .دهد هت تحصیل سود نشان میموجود ج

  

  

  

 استفاده و با. شودمی گرفته کار به عملکرد معیارهاي از یکی عنوان سرمایه گذاري نیز به بازده نسبت :گذارينسبت بازده سرمایه

  :شود می سبهمحا مدل زیر از

 سودخالص

ROA= 

 متوسط جمع داراییهاي ابتدا و انتهاي دوره
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 سود قبل از مالیات

ROI = 

  مجموع داراییها

 و با .کند مینرخ بازده سرمایه میزان سود به ازاي هر ریال از وجوه سرمایه گذاري شده در بانک را محاسبه  :نسبت بازده سرمایه

  :شود می محاسبه زیر مدل از استفاده
  

  سود خالص

ROC= 

 سرمایه

ش بازار حقوق صاحبان سهام و مخرج کسر ارزش دفتري جمع حقوق صاحبان سهام منهاي صورت کسرارز :نسبت کیو توبین
  .اندوخته مازاد تجدید ارزیابی قرار می گیرد

Pit  

Tobin-Q= 

Bit 

itP =بانک  سهام بازار ارزشi در زمان t  

 itB = ارزش دفتري سهام بانکi  در زمانt  

  هادادهابزارهاي جمع آوري  معرفی
اطالعات مربوط به ادبیات موضوعی تحقیق شامل اطالعات مربوط به مبانی نظري و پیشینه و سوابق تحقیق با استفاده از مطالعات 

و  هاي کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین بررسی مجالت و نشریات تخصصی در زمینه تحقیقاي از قبیل مطالعه پایان نامهکتابخانه
هاي مورد نیاز آوري و دادهعلمی و دانشگاهی جمع هاي اینترنتی و مراجعه به مراکزسایت اي نیز از طریق جستجو دربخش عمده

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق ها از صورتهاي مالی ساالنه از قبیل ترازنامه و صورت سود و زیان بانکبراي بررسی و آزمون فرضیه
  .خراج گردیده استاست بهادار تهران،

  هاي تحقیقنحوه آزمون فرضیه
برآورد شده استفاده می  18SPSSهاي تحقیق از ضرایب برآوردي براي هر متغیر در مدل که توسط نرم افزار براي آزمون فرضیه

) F آماره(گرسیون ر در معنادار رابطه وجود بررسی جهت Fاز آزمون . مورد بررسی قرار می گیرند% 95 سطح در فرضیات آزمون ..شود
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دار ادرصد معن 5ضرایب برآوردي در سطح  چنانچه است مدل در معنادار رابطه وجود نشانه باشدsig F <5% استفاده می کنیم، اگر
واتسون براي وجود عدم  دوربین آزمون. شودشود و در غیر این صورت فرضیه مربوطه رد میبودند فرضیه مربوط پذیرفته می

  .ه ها استفاده شده استهمبستگی باقیماند

  :یافته هاي تحقیق
  :آماره هاي توصیفی

  .پردازدجدول زیر به توصیف متغیرهاي تحقیق می

  توصیف متغیرها 1جدول 

  متغیرها  کشیدگی  چولگی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین

.005 .046 .024 .012 .310 -.833 ROA 

.05 .49 .2922 .10908 -.285 -.061 ROE 

.005 .045 .021 .011 .546 -.061 ROI 

.05 .84 .4517 .20633 -.037 -.814 ROC 

.72 2.14 1.2822 .42087 .717 -.544 Tobin q 

.33 .68 .5118 .12280 .027 -1.563 AFP 

.49 .62 .5581 .04022 -.292 -.934 AIP 

شود، مدیران در سیاست مالی سرمایه در الحظه میطور که مهمان. این جدول حاوي آمار توصیفی متغیرهاي مورد آزمون است
 نسبتا معیار انحراف همچنین. دهندگردش در مقایسه با سیاست سرمایه گذاري سرمایه در گردش محافظه کاري بیشتري نشان می

  .هستند برخوردار مناسبی انسجام از انتخابی ي نمونه يها داده که دهد می نشان مطالعه مورد هاي متغیر پایین
  

  آمار استنباطی
  :آزمون فرضیه ي اول

  :بیان می شود قبل از بیان نتایج آزمون فرضیه یک بار دیگر فرضیه

    .)و مدیریت ریسک رابطه معنی دار وجود دارد هاي سرمایه در گردشبین استراتژي(: 1ي  فرضیه

    .پردازیم مدلهاي زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون هاي زیر را بررسی میبراي بررسی این فرضیه مدل
SD tobin q = α + β1(TCA/TA) i + β2(TCL/TA) i + є   
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SD ROA = α + β1(TCA/TA) i + β2(TCL/TA) i + є  

SD ROC = α + β1(TCA/TA) i + β2(TCL/TA) i + є  

SD ROE = α + β1(TCA/TA) i + β2(TCL/TA) i + є 

SD ROI = α + β1(TCA/TA) i + β2(TCL/TA) i + є   

  : شود پس به عبارتی براي هر مدل فوق فرضیه به صورت زیر بررسی می
H0: 021    

H1: 0&0 21   

نماییم ، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن بهترین مدل رگرسیون
  .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود مرتبط پذیرفته شود، فرض صفر رد و اگر صفر نبودن ضرایب 

  بررسی مدل اول فرضیه اول

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 0.152 2.066 0.085 0.405 مدل

 .باشد بوده و مدل از نظر آماري معنی دار نمی(p=.152>.05) 0,05از بر اساس جدول آنالیز واریانس مقدار احتمال بیشتر 

  .هاي سرمایه در گردش و انحراف معیار کیو توبین رابطه معناداري وجود نداردبین سیاست

  بررسی مدل دوم فرضیه اول

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 097. 2.618 0.123 0.447 مدل

 .باشد بوده و مدل از نظر آماري معنی دار نمی(p=.097>.05) 0,05بر اساس جدول آنالیز واریانس مقدار احتمال بیشتر از 

  .ها رابطه معناداري وجود نداردهاي سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده داراییبین سیاست

 اول فرضیه اول جدول رگرسیون مدل. 2جدول 

 جدول رگرسیون مدل دوم فرضیه اول. 3جدول 
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  بررسی مدل سوم فرضیه اول

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 023. 4.539 235. 549. مدل

 دو این بین همبستگی وجود بیانگر بانک ها در گردش در سرمایه سیاست هاي و دارایی ها بازده بین شده محاسبه همبستگی ضرایب

 رابطه% 95 اطمینان سطح در متغیر دو این بین که دهد می نیز نشان )P=.023<.05( مذبور ون فرضیهآزم همچنین. باشدمی متغیر
دهد که مدل در سطح  این مقدار نشان می. باشد می 4,539دهد که آماره مزبور  نشان می نیز بررسی آماره فیشر. دارد وجود معنادار

  .باشد خطاي پنج درصد معنادار می

درصد  76,5بازده سرمایه ناشی از تغییرات سرمایه در گردش است و  انحراف معیار درصد از تغییرات 23,5یین با توجه به ضریب تع
بنابراین می توان اذعان داشت که مدل سوم . بازده سرمایه به عواملی غیر از سرمایه در گردش بستگی دارد انحراف معیار از تغییرات

 95هاي سرمایه در گردش و ریسک بازده سرمایه در سطح اطمینان طه بین استراتژيفرضیه ي اول این تحقیق مبنی بر وجود راب
  .شودمیتأیید  درصد

  بررسی مدل چهارم فرضیه اول

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 107. 2.496 115. 438. مدل

  .باشد بوده و مدل از نظر آماري معنی دار نمی(p=.107>.05) 0,05یز واریانس مقدار احتمال بیشتر از بر اساس جدول آنال

  .هاي سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود ندارددر نتیجه بین سیاست

  بررسی مدل پنجم فرضیه اول

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 059. 3.242 163. 486. مدل

  

 .باشد بوده و مدل از نظر آماري معنی دار نمی(p=.059>.05) 0,05بیشتر از  بر اساس جدول آنالیز واریانس مقدار احتمال

 فرضیه اول سوم جدول رگرسیون مدل. 4ول جد

 فرضیه اول چهارم جدول رگرسیون مدل. 5جدول 

 اول فرضیه پنجم جدول رگرسیون مدل. 6جدول 
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  .ها رابطه معناداري وجود نداردرمایه گذاريهاي سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده سدر نتیجه بین سیاست

رد می شود، در نتیجه بین  %95در سطح اطمینان  با توجه به معنادار نبودن چهار مدل از پنج مدل فرضیه اول، فرضیه اول
  . داردسرمایه در گردش و ریسک بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري وجود ن هاياستراتژي

  :دوم یهفرض
  . فرضیه دوم این تحقیق به صورت زیر است

  .)رابطه معناداري وجود دارد کیو توبینهاي سرمایه در گردش و بین استراتژي( 

  .پردازیم مدل زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون براي بررسی این فرضیه مدل زیر را بررسی می
Tobin’s q it = α + β1(TCA/TA) it + β2(TCL/TA) it + є it  

  :شود پس به عبارتی فرضیه زیر بررسی می
H0: 021    

H1: 0&0 21   

که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن بهترین مدل رگرسیون، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می 
  .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود ذیرفته شود، فرض صفر رد نماییم و اگر صفر نبودن ضرایب مرتبط پ

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 109. 2.469 113. 436. مدل

نشانگر ) P=.109>.05(ه شدهمحاسب Pو نیز  %95 سطح اطمینان توبین در و کیو گردش در سرمایه هايسیاست بین رابطه بررسی
 و شودنیست و فرضیه رد می معنادار% 95 اطمینان سطح در رابطه این بنابراین باشدمی متغیر دو این بین معنادار رابطه وجود عدم

توبین -هاي سرمایه در گردش و نسبت کیومی توان اذعان داشت که فرضیه ي دوم این تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین استراتژي
 .شوددرصد رد می 95در سطح اطمینان 

  :سوم یهفرض
 .فرضیه سوم این تحقیق به صورت زیر است

  .)رابطه معناداري وجود دارد هابازده دارایی هاي سرمایه در گردش وبین استراتژي( 

  .پردازیم مدل زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون براي بررسی این فرضیه مدل زیر را بررسی می
ROA it = α + β1(TCA/TA) it + β2(TCL/TA) it + є it 

 دومفرضیه  جدول رگرسیون مدل .7جدول 
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  :شود پس به عبارتی فرضیه زیر بررسی می
H0: 021    

H1: 0&0 21   

که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن بهترین مدل رگرسیون، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می 
  .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود گر صفر نبودن ضرایب مرتبط پذیرفته شود، فرض صفر رد نماییم و ا

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 004. 7.319 355. 641. مدل

  .باشد دار میو مدل از نظر آماري معنیبوده  0,05بر اساس جدول آنالیز واریانس مقدار احتمال کمتر از 

 دو این بین همبستگی وجود بیانگر بانک ها در گردش در سرمایه سیاست هاي و دارایی ها بازده بین شده محاسبه همبستگی ضرایب

 رابطه% 95 اطمینان سطح در متغیر دو این بین که دهد می نیز نشان )P=.004<.05( مذبور آزمون فرضیه همچنین. باشدمی متغیر
دهد که  بدیهی است این مقدار نشان می. باشد می 7,319دهد که آماره مزبور  نشان می نیز بررسی آماره فیشر .دارد وجود معنادار

  .باشد مدل در سطح خطاي پنج درصد معنادار می

درصد از تغییرات  64,5ست و درصد از تغییرات بازده سرمایه ناشی از تغییرات سرمایه در گردش ا 35,5با توجه به ضریب تعیین 
بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه ي چهارم این تحقیق مبنی . بازده سرمایه به عواملی غیر از سرمایه در گردش بستگی دارد

  .شودمیتأیید  درصد 95ها در سطح اطمینان هاي سرمایه در گردش و بازده داراییبر وجود رابطه بین استراتژي

  :چهارم یهفرض
  . فرضیه چهارم این تحقیق به صورت زیر است

  .)رابطه معناداري وجود دارد بازده سرمایه هاي سرمایه در گردش وبین استراتژي(

  .پردازیم مدل زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون براي بررسی این فرضیه مدل زیر را بررسی می
ROC it = α + β1 (TCA/TA) it + β2(TCL/TA) it +є it   

  :شود پس به عبارتی فرضیه زیر بررسی می
H0: 021    

H1: 0&0 21   

 سومفرضیه  جدول رگرسیون مدل. 8جدول 
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نماییم که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن بهترین مدل رگرسیون، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می
 .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود ر رد و اگر صفر نبودن ضرایب مرتبط پذیرفته شود، فرض صف

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 007. 6.428 321. 616. مدل

 دو این بین همبستگی وجود بیانگر هابانک در گردش در سرمایه هايسیاست و سرمایه بازده بین شده محاسبه همبستگی ضرایب 

 رابطه% 95 اطمینان سطح در متغیر دو این بین که دهد می نیز نشان )P=.007<.05( مذبور آزمون فرضیه همچنین. باشد می متغیر

دهد که  مقدار نشان می اینبدیهی است . باشد می 6,428دهد که آماره مزبور  نشان می نیز بررسی آماره فیشر .دارد وجود معنادار
  .باشد ي پنج درصد معنادار میمدل در سطح خطا

درصد از تغییرات  67,9درصد از تغییرات بازده سرمایه ناشی از تغییرات سرمایه در گردش است و  32,1با توجه به ضریب تعیین 
نی بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه ي چهارم این تحقیق مب. بازده سرمایه به عواملی غیر از سرمایه در گردش بستگی دارد

  .شودمیتأیید  درصد 95هاي سرمایه در گردش و بازده سرمایه در سطح اطمینان بر وجود رابطه بین استراتژي

  :پنجم یهفرض
  . فرضیه پنجم این تحقیق به صورت زیر است

  .)رابطه معناداري وجود دارد بازده حقوق صاحبان سهامهاي سرمایه در گردش و بین استراتژي( 
  .پردازیم مدل زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون یه مدل زیر را بررسی میبراي بررسی این فرض

ROE it = α + β1(TCA/TA) it + β2(TCL/TA) it + є it 

  :شود پس به عبارتی فرضیه زیر بررسی می
   H0: 021    

H1: 0&0 21   

هترین مدل رگرسیون، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن ب
 .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود نماییم و اگر صفر نبودن ضرایب مرتبط پذیرفته شود، فرض صفر رد 

 

 

  

  چهارم فرضیه جدول رگرسیون مدل. 9جدول 
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 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 002. 8.817 405. 676. مدل

 همبستگی وجود بیانگر هابانک در گردش در سرمایه هايسیاست و بازده حقوق صاحبان سهام بین شده محاسبه همبستگی ضرایب

 اطمینان سطح در متغیر دو این بین که دهد می نیز نشان )P=.002<.05( مذبور آزمون فرضیه همچنین. باشد می متغیر دو این بین
بدیهی است چنین مقداري نشان . باشد می 8,817دهد که آماره مزبور  نشان می نیز بررسی آماره فیشر .دارد وجود معنادار ابطهر 95%
  .باشد معنادار می پنج درصددهد که مدل در سطح خطاي کمتر از  می

درصد  59,5سرمایه در گردش است و درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام ناشی از تغییرات  40,5با توجه به ضریب تعیین 
بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه ي . از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام به عواملی غیر از سرمایه در گردش بستگی دارد

ینان هاي سرمایه در گردش و بازده سرمایه حقوق صاحبان سهام در سطح اطمپنجم این تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین استراتژي
  .می شودتأیید  درصد 95

  :ششم یهفرض
  . فرضیه ششم این تحقیق به صورت زیر است

  .)رابطه معناداري وجود دارد هابازده سرمایه گذاري هاي سرمایه در گردش وبین استراتژي( 

  .پردازیم مدل زیر می نماییم و به برازش خط رگرسیون براي بررسی این فرضیه مدل زیر را بررسی می
ROI it= α + β1(TCA/TA) it + β2(TCL/TA) it + є it  

  :شود پس به عبارتی فرضیه زیر بررسی می
H0: 021    

H1: 0&0 21   

نماییم که براي بررسی فرضیه بعد از مشخص کردن بهترین مدل رگرسیون، بر اساس آزمونهاي انجام شده براي ضرایب اظهار نظر می
  .شود و فرضیه جانشین پذیرفته شود ر صفر نبودن ضرایب مرتبط پذیرفته شود، فرض صفر رد و اگ

 F_value P_value ضریب تعیین تعدیل شده ضریب همبستگی  

 003. 7.937 376. 656. مدل

  پنجم فرضیه جدول رگرسیون مدل. 10جدول 

  ششمفرضیه  جدول رگرسیون مدل. 11جدول 
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 این بین همبستگی وجود بیانگر هابانک در گردش در سرمایه هايسیاست و گذاري سرمایه بازده بین شده محاسبه همبستگی ضرایب

 %95 اطمینان سطح در متغیر دو این بین که دهد می نیز نشان )P=.003<.05( مذبور آزمون فرضیه همچنین. باشد می متغیر دو
یهی است چنین مقداري نشان بد. باشد می 7,937دهد که آماره مزبور  نشان می نیز بررسی آماره فیشر. دارد وجود معنادار رابطه

  .باشد دهد که مدل در سطح خطاي کمتر از پنج درصد معنادار می می

درصد از  63,4ناشی از تغییرات سرمایه در گردش است و  هاذاريدرصد از تغییرات بازده سرمایه گ 37,6با توجه به ضریب تعیین 
بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه ي ششم . گردش بستگی دارد ها به عواملی غیر از سرمایه درتغییرات بازده سرمایه گذاري

می تأیید  درصد 95هاي سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاري در سطح اطمینان این تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین استراتژي
  . شود

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
اط معنی داري بین سطح دارایی جاري و بدهی جاري و ریسک مالی و عملیاتی ارتب به طور کلی شواهد تحقیق، حاکی از آن است که

ولی بین  .هاي سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده سرمایه ارتباط معناداري وجود داردو فقط بین سیاست .بانک ها وجود ندارد
ده سرمایه گذاري و بازده سرمایه ارتباط معنی داري سیاست هاي سرمایه در گردش و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، باز

ها و بازده حقوق صاحبان هاي سرمایه در گردش با بازده داراییتحقیق محمدزاده و نوفرستی رابطه معنی داري سیاست. وجود دارد
سه معیار دیگر به عنوان  سهام به اثبات رسیده است که در این تحقیق نیز بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام به همراه

تحقیق فاریس . در این تحقیق نیز به اثبات رسیده است) 5و3طبق فرضیه (اند که این ارتباط معیارهاي سودآوري در نظر گرفته شده
سیاستهاي سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک شرکتها و بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق  تأثیر 2011نسیف الشبیري در سال 

ادار عمان به این نتیجه دست یافت که ارتباط منفی معنی داري بین سیاستهاي سرمایه در گردش و معیارهاي سودآوري وجود به
تأیید  که این نتایج در این تحقیق نیز مورد. ولی بین سیاستهاي سرمایه در گردش و ریسک آنها ارتباط معنی داري وجود ندارد. دارد

  .قرار گرفته است

  اصل از این تحقیقات حپیشنهاد
افزایش نسبی دارایی جاري  ها به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران پیشنهاد می شود بابا توجه به نتایج مورد نظر به بانک

هاي با توجه به فرضیه( .را افزایش دهند) اري و بازده سرمایهذها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گبازده دارایی(سودآوري
3،4،5،6(  

) ROA, ROE, ROI, ROC(سودآوري  ارزیابی حسابداري هاي معیار و هاي سرمایه در گردشبین سیاست این تحقیق نتایج طبق
 استفاده گیريتصمیم جهت آن از خارجی و داخلی عوامل نظر گرفتن در با توانند می کنندگان استفاده که دارد، وجود معنادار رابطه

  .کنند

 بدهی ایجاد عدم به منجر گریزي ریسک روحیه زیرا داشتن، باشد سرمایه ساختار در مهمی عامل تواند می نیز مدیران گریزي ریسک

  .شود می عملکرد کاهش باعث امر این که شود می مدت اعتبارات بلند از استفاده و ها

 با یعنی دارد وجود معنادار و نسبت مستقیم ROA,ROI,ROE,ROCو  AIPضریب  بین رگرسیون معادله در دهد می نشان نتایج

  .یابد می هاي جاري سودآوري افزایشدارایی نسبی افزایش
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  آتی تحقیقات براي تپیشنهادا
  :موضوعاتی را که می توان در حیطه این تحقیق به منظور انجام تحقیقات آتی پیشنهاد کرد عبارتند از

  .تهران ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارها شرکتسیاست هاي سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک  تأثیر بررسی. 1

  . آزمون شوند تهران بهادار اوراق بورس مختلف صنایع سایر در شده ارائه فرضیات. 2

  .اعتباري و مالی موسسات سودآوري بر گردش در سرمایه هاي سیاست تأثیر بررسی. 3
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 در بورس تهران هادارایی کلمیان کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده   رابطه

  ٢سجاد ساالري، ١احمد احمدپور
  چکیده

موفقیت یک شرکت به طور گسترده به توانایی مدیران مالی در ارتباط با . باشدهدف اصلی هر شرکت افزایش ثروت سهامداران می
ایه در گردش بر مقدار نقدینگی و میزان سرم. هاي جاري بستگی داردکاال و بدهیهاي دریافتنی، موجودي اداره و کنترل حساب

هاي  ي میان کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش با بازده کل دارایی در این مقاله رابطه .سودآوري یک شرکت اثرگذار است
مالی  يها صورتبر اساس ) صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی(ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شرکت
به طور کلی شواهد حاصل از تحقیق بدین صورت . مورد بررسی قرار گرفته است 1387تا  1383شرکت براي دوره زمانی  61ساالنه 

ي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ها شرکتهاي  بوده است که بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل دارایی
دست آمده است و همچنین این رابطه براي صنایع  هداري بمعنی  ي رابطه) خت قطعات، شیمیایی و داروییصنایع خودرو و سا(تهران 

 . که براي صنعت دارویی معنادار نبوده است دار بوده است در حالیخودرو و ساخت قطعات و شیمیایی معنی

  .ي تابلویی یل دادهها، تجزیه و تحلمدیریت سرمایه در گردش، بازده کل دارایی :واژگان کلیدي

  مقدمه
مدیریت سرمایه در گردش به . )1980اسمیت (د در سودآوري، ریسک و در نتیجه ارزش شرکت تاثیر دار ،مدیریت سرمایه در گردش

وجه نقد، حسابهاي دریافتنی و  مدیریت. گرددهاي جاري اطالق میهاي جاري و تامین مالی داراییو بدهی هامعنی مدیریت دارایی
 ).3،2009سن و اروك(د گردمیسودآوري  موجب افزایش، و کارا کاال بطور صحیحوديموج

نقدینگی توانایی شرکت را براي بازپرداخت تعهداتش نشان . شوندنقدینگی و سودآوري دو عنصر مهم براي هر شرکت محسوب می
هاي جاري موجب کاهش نرخ هاي مازاد در داراییريگذاسرمایه. دهد و سودآوري، بیانگر نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده استمی

ویشنالی و (د همچنین نقدینگی پایین موجب اختالل در فرآیند تولید و کاهش سودآوري می گرد. گرددگذاري میبازده سرمایه
 .)4،2007بوپش

مدیریت  ظایف مدیران مالی دریکی از و. سطوح نقدینگی و سودآوري یک شرکت بستگی دارد هب مورد نیاز، میزان سرمایه در گردش
تواند از سه استراتژي براي ایجاد تعادل میان ریسک و بازده مدیریت می. باشدایجاد تعادل بین ریسک و بازده می ،سرمایه در گردش

قیت یک شرکت به موف. باشدها باال میپذیري این گونه داراییاز آنجایی که انعطاف. رو استفاده کندکارانه، جسورانه و میانهمحافظه

                                                                                                                                                                                     
  .دانشیار گروه حسابداري دانشگاه مازندران - ١
  Salari.sajad@yahoo.com. کارشناس ارشد حسابداری و عضو ھیئت علمی مؤسسه آموزش عالی عالمه امینی - ٢

3- Sen and Oruc  
4 - Vishnani & bhupesh  
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 هاي آنهاي نقد و بدهیمیزان قابل توجهی به کارایی و توانایی مدیران مالی براي اداره و کنترل حسابهاي دریافتنی، موجودي
  ).2005، 1فیلبک و کروگر(د بستگی دار

در این  .لی مطرح استرابطه میان کارایی مدیریت سرمایه در گردش و سودآوري شرکت به عنوان یک نظریه عمومی در ادبیات ما
صنایع خودرو و ساخت قطعات، (هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحقیق سعی شده است تا این رابطه در میان شرکت

  . بررسی گردد )شیمیایی و دارویی

  مبانی نظري
اي برخوردار هاي جاري از اهمیت ویژهها و بدهیهاي مدیریت داراییچگونگی تعیین حد مطلوب سرمایه در گردش از میان استراتژي

کاال و مدیریت ملزم است تا سطح مطلوبی از اقالم مختلف سرمایه در گردش یعنی وجه نقد، حسابهاي دریافتنی، موجودي. است
  . حسابهاي پرداختنی را نگهداري کند

رشد، گردش وجوه نقد عملیاتی، اندازه، صنعت، عوامل مالی و اقتصادي زیادي از جمله چرخه عملیاتی، سطح فعالیت اقتصادي، اهرم، 
  ).2008، 2افزا و نظیر(د توبین در تعیین الزامات مدیریت سرمایه در گردش موثر هستن Qها و نرخ بازده دارایی

 3المبرسون(د باشها داشتن مدیریت سرمایه در گردش کارا و همچنین سطح مناسبی از سرمایه در گردش میتالش تمام شرکت
مدیر شرکت با دانستن نقش و کاربرد مهم مدیریت سرمایه در گردش شرکت باعث بهبود عملکرد شرکت شده و ریسک ). 1995

تواند سیاست مدیریت سرمایه در گردش جسورانه را بکار گیرد در این روش شرکت می. رساندعملیاتی آن را به حداقل ممکن می
هاي جاري نیز در بیشترین حد ممکن خواهد باشد و همچنین سطح بدهیمیترین سطح ممکن هاي جاري در پایینسطح دارایی

هاي جاري باعث اختالل همچنین سطوح پایین دارایی. شودهاي بیش از حد ممکن است باعث کاهش سودآوري نگهداري دارایی. بود
  ).2004 4ون هورن(د گرددر عملیات تجاري شرکت می

گردش بوده که باعث افزایش فروش، سودآوري و ارزش بازار   در  و جامع از مدیریت سرمایهیک معیار دقیق  نقد  چرخه تبدیل وجه
هر چه این دوره کوتاهتر . باشدهاي نقدي شرکت میهاي نقدي واقعی و دریافتیبرابر با مدت زمان بین پرداخت و. گرددها میشرکت

مدت بیانگر وضعیت نامطلوب نقدینگی هاي کوتاهختن بدهیبه تاخیر اندا. باشدباشد نشان دهنده وضعیت مطلوب نقدینگی می
  . باشد می

- و به مقدار آن توجهی نمی گیرددر معیار چرخه تبدیل وجه نقد صرفا طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مد نظر قرار می
  )).1377(و طالبی) 1377(اسرمی( .گردد

  .کشیده است چرخه تبدیل وجه نقد را به تصویر 1نمودار شماره  

  

                                                                                                                                                                                     
1 - Filbeck and Krueger 
2  - Afza & Nazir 
3  - Lamberson 
4-Van Horne 
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  چرخه عملیاتی 

  چرخه وجه نقد 

  هاوره موجودي د دوره وصول مطالبات 

   

  

 

 

  موجودي خریداري شده  وجه پرداخت شده براي موجودي موجودي فروخته شده وجه دریافت شده 

ها وجود دارد و آن زمانی است که با کوتاهتر کردن نقد، سودآوري و ارزش بازار شرکت  ارتباط سنتی بین چرخه تبدیل وجه یک
کاال که با پردازش و با کوتاهتر کردن دوره تبدیل موجودي. یابدها افزایش میچرخه تبدیل وجه نقد سودآوري و ارزش بازار شرکت

گیرد و یا طوالنی کردن دوره پرداخت حسابهاي معوق که با کندتر کردن پرداخت به ن انجام میتحویل بموقع کاالها به مشتریا
نقد   از طرف دیگر کوتاهتر کردن چرخه تبدیل وجه. توان سودآوري و ارزش شرکت را افزایش دادگیرد، میکنندگان انجام میعرضه

دهد، هاي کمبود موجودي را افزایش میکاال هزینهموجودي ها آسیب برساند؛ کاهش دوره تبدیلممکن است به سودآوري شرکت
افزایش دوره پرداخت  ها را از پذیرش مشتریان خوش حساب محروم کند، وکاهش دوره وصول مطالبات نیز ممکن است شرکت

هاي دریافتنی کاال، حساباگرچه به دست آوردن سطح مطلوب موجودي. هاي معوق ممکن است به اعتبار شرکت آسیب برساندحساب
  و آنها را به سمت چرخه تبدیل وجه کند میهاي فرصت نگهداري این اقالم را حداقل و حسابهاي پرداختنی هزینه نگهداري و هزینه

  ).1387احمد پور، (د دهنقد بهینه سوق می

  پیشینه تحقیق

شده در بورس  شرکت پذیرفته 49هاي اراییگردش و بازده کل د  در  رابطه میان سطوح کارایی مدیریت سرمایه) 2009( 1و اروك سن
دهد که میان چرخه تبدیل وجه نتایج نشان می .اندبررسی کرده 1993-2007ماهه بین سالهاي  3دوره مالی  60استانبول را در 

تمام هاي کاال و بازده کل داراییگردش، نسبت جاري، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودي  در  نقد، سطح خالص سرمایه
  .داري وجود داشته استهاي مورد مطالعه در این تحقیق رابطه منفی معنیشرکت

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  30گردش را بر سودآوري   در  در یک مقاله اثر مدیریت سرمایه )2010( 2ساواتا چاترجی
میان متغیرهاي مدیریت سرمایه در گردش و  دهد کهنتایج نشان می. بررسی کرده است 2006-2008لندن در دوره زمانی 

به این معنی که افزایش چرخه تبدیل وجه نقد موجب کاهش سودآوري . داري وجود داردها یک ارتباط منفی معنیسودآوري شرکت
                                                                                                                                                                                     

1 - Sen and Oruc  
2 - Saswata Chatterjee 

  خط زمانی گردش وجه نقد و فعالیت هاي عملیاتی کوتاه مدت یک شرکت : 1نمودار شماره 
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آوري کاال موجب افزایش سودموجودي  دهد که کاهش دوره وصول مطالبات و دوره تبدیلدیگر نتایج نشان می. گرددها میشرکت
  . گرددها میشرکت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه  شرکت 50گردش و سودآوري   در  مدیریت سرمایه )2009( 1فالوپه و آجیلور الو فمی،
هاي تابلویی هاي مقطعی براي برآورد و ارزیابی دادههاي زمانی و همچنین دادهدر این مطالعه از رگرسیون و سري .اندبررسی کرده

کاال، دهد که میان سود خالص عملیاتی و دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودينتایج این تحقیق نشان می. استفاده شده است
داري هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه رابطه منفی معنینقد شرکت  وجه  تبدیل  دوره پرداخت حسابهاي معوق و چرخه

- کاال میها با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره تبدیل موجوديدهد که مدیران شرکتایج نشان میهمچنین نت. وجود داشته است
  .توانند ارزش شرکت را افزایش دهند

از تجزیه  .نقد را با اندازه و سودآوري را در یک مطالعه تجربی در ترکیه بررسی کرده است  وجه  تبدیل  رابطه میان چرخه )2009( 2اویار
دهد که یک رابطه نتایج نشان می. ها استفاده کرده استپیرسن و انحراف معیار استاندارد براي بررسی تجربی داده و تحلیل ضریب

کوتاهتر  نقد  وجه  تبدیل  چرخههایی که داراي شرکت .ها وجود داردو نرخ بازده دارایینقد   وجه  تبدیل  چرخهداري میان مثبت معنی
همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق . دارند لندتريبنقد   وجه  تبدیل  چرخههایی هستند که شرکتهستند به احتمال زیاد سودآورتر از 

شود در نتیجه باعث کاهش مالی خارجی کمتر می  تر است، نیاز شرکت به تامینکوتاهنقد   وجه  تبدیل  چرخهاین است که زمانی که 
و نقد   وجه  تبدیل  چرخهداري میان مدت رابطه مثبت معنیدر نهایت  .گرددهاي استقراض و افزایش سودآوري شرکت میهزینه

  . باشدسودآوري یافته مهم دیگري در این مقاله می

پذیرفته شده در بورس اوراق  شرکت 148گردش و سودآوري   در  رابطه میان مدیریت سرمایه )2008( 3زاریاواتی، انور و عبدالرحیم
گردش   در  نقد را به عنوان معیار مدیریت سرمایه  وجه  تبدیل  چرخه. اندررسی کردهب 1996-2006براي دوره زمانی  مالزي را بهادار

هاي تابلویی استفاه اي و روش حداقل مربعات عمومی براي ارزیابی دادهتحلیل رگرسیون داده  و  در این مطالعه از تجزیه. اندبکار برده
بنابراین مدیر شرکت با . ها داردداري با سودآوري شرکتی معنینقد رابطه منف  وجه  تبدیل  دهد که چرخهنتایج نشان می. شده است

  . تواند براي سهامداران ثروت ایجاد کندنقد می  وجه  تبدیل  کاهش چرخه

براي  "کارانه؟گردش بهتر است جسورانه یا محافظه  در  کدام استراتژي در مدیریت سرمایه "یک مقاله با عنوان ) 2008( افزا و نظیر
دهد که نتایج تحقیق نشان می. اندبررسی کرده 1998-2005فته شده در بورس اوراق بهادار کراچی در دوره زمانی شرکت پذیر 208

مالی وجود   هاي تامینهاي جاري و سیاستگذاري در دارایییک ارتباط منفی میان اندازه سودآوري شرکت و جسورانه بودن سرمایه
  .ه کند نرخ بازده آن منفی خواهد شداگر شرکتی از سیاست جسورانه استفاد. دارد

شرکت پذیرفته شده در بورس  94رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوري را براي  )2007( 4عبدالرحمن و محمدناصر
ها از تحلیل داده  و  براي تجزیه. اندرا با استفاده از پنل داده و روشهاي آماري بررسی کرده 1999-2004پاکستان براي دوره زمانی 

نتایج . استفاده شده است) روش حداقل مربعات عمومی با مدل میانگین مقطعی(تحلیل رگرسیون  و  ضریب همبستگی پیرسن و تجزیه
                                                                                                                                                                                     

1 - Olufemi & Falope. Ajilor  
2 - Uyar 
3 - Zariawati & Annuar and Abdul Rahim  
4 - Abdul Raheman and Mohamed Naser  
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 ، متوسط دوره پرداختکاالموجودي تبدیلوصول مطالبات، دوره دوره ها و متوسط ن سودآوري شرکتدهد که بیتحقیق نشان می
. داري بدست آمده استهاي پذیرفته شده در بورس پاکستان رابطه مثبت معنیه نقد شرکتو چرخه تبدیل وج حسابهاي معوق

ارزشی براي  کاالموجودي تبدیلتوانند با کاهش دادن دوره وصول مطالبات و دوره دهد که مدیران میهمچنین نتایج نشان می
ها به اگر شرکت. ها دیرتر پرداخت شودشود تا بدهیمیرابطه منفی میان حسابهاي پرداختنی و سودآوري باعث . دنشرکت ایجاد کن

  .ها افزایش خواهد یافتکنند سودآوري آن کاال را نگهدارياندازه کافی وجه نقد، حسابهاي دریافتنی و موجودي

ک مطالعه ی-گردش بر عملکرد سودآوري شرکت  در  اثر استراتژي مدیریت سرمایه"با عنوان  در یک مقاله )2007( 1ویشنانی و بوپش
- نتایج نشان می. اندبررسی کرده 2005-2004تا  1996-1995کننده الکتریک هند در دوره زمانی   شرکت مصرف 23براي  "تجربی

  .ها صنعت الکتریک یک رابطه مثبت وجود دارددهد که میان استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و سودآوري شرکت

بررسی  2001-2007شرکت در صنعت تجهیزات ارتباطات در دوره  349گردش را براي کارایی مدیریت سرمایه در  )2007( 2جانسن
. ها داردگردش رابطه منفی با سودآوري و نقدینگی شرکت  در  سرمایه  دهد که کارایی مدیریتنتایج تحقیق نشان می. کرده است

هاي تجهیزات ارتباطات یش سودآوري شرکتگردش و افزا  در  سرمایه  کاهش سرمایه در گردش روزانه باعث بهبود کارایی مدیریت
  . کنندگردش استفاده می  در  سرمایه  هاي موجود در این صنعت از تمام اجزاء مدیریتدیگر نتایج نشان می دهد که شرکت. شودمی

س اوراق بهادار شرکت غیر مالی در بور 2123گردش و سودآوري  در سرمایه رابطه میان مدیریت در یک مقاله) 2006( نوبانی و الهژیر
ها را توانند سودآوري شرکتدهد که مدیران مینتایج این تحقیق نشان می. اندبررسی کرده 1990 - 2004توکیو را براي دوره مالی 

دهد که همچنین نتایج نشان می. ها افزایش دهندموجودي تبدیل مطالبات و دوره وصول ، دورهنقد وجه تبدیل چرخهبا کاهش 
البته مدیران باید احتیاط کنند که . ها را با پرداخت دیرتر حسابهاي پرداختنی افزایش دهندنند سودآوري شرکتتوامدیران می

  .قرار گیرد تأثیر ممکن است به اعتبار شرکت آسیب برساند و سودآوري شرکت تحت هاي معوقحساب پرداخت طوالنی کردن دوره

 شرکت پذیرفته شده در بورس آتن 131را در  گردش و سودآوري  در  سرمایه  دیریترابطه میان م) 2006( 3الزارایدیس و تریفونیدیس
  تبدیل  و چرخه) سود ناخالص عملیاتی(دهد که میان سودآورينتایج این تحقیق نشان می .اندبررسی کرده 2001 -2004براي دوره 

دهد که همچنین نتایج نشان می. داشته است یک رابطه مثبت وجود) گردش  در  سرمایه  به عنوان معیار کارایی مدیریت(د نق  وجه
شامل حسابهاي دریافتنی، حسابهاي پرداختنی و (و نگهداري اجزاي آن نقد  وجه  تبدیل  چرخهمدیران با اداره و کنترل مناسب 

  . توانند ارزش شرکت را افزایش دهنددر سطح مطلوب، می) کاالموجودي

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  1009ت سرمایه در گردش و سودآوري در یک مقاله رابطه میان مدیری )2003( 4دیلوف
  در  هاي بلژیکی سرمایهدهد که شرکتنتایج حاصل از این تحقیق نشان می .بررسی کرده است 1992- 1996بلژیک را براي سالهاي 

نتایج این . با اهمیتی بر سودآوري خواهد داشت اداره و کنترل گردد، اثر گردش به صورت کارا  در  اگر سرمایه. گردش باالیی دارند
معوق   حسابهاي  پرداخت  کاال و دورهتبدیل موجودي  مطالبات، دوره  وصول  دهد که میان سودناخالص عملیاتی با دورهنشان می مطالعه

                                                                                                                                                                                     
1 - Vishnani & bhupesh  
2 - Ganesan 
3 - Lazaridis and Trifondis  
4 - Deloof 
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کاال تبدیل موجودي  دورهمطالبات و   وصول  دهد که مدیران با کاهش دورههمچنین نتایج نشان می. داري وجود داردرابطه منفی معنی
ها تعهدات شود تا شرکترابطه منفی میان حسابهاي پرداختنی و سودآوري باعث می. توانند ارزشی را براي سهامداران ایجاد کنندمی

  . خود را دیرتر پرداخت کنند

-را بررسی کرده "والت مالیگذاري در محصعوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه"تحقیق خود در  )1384(ابزري، صمدي و تیموري
 را شرکت نقدینگی میزان گردش،  در  سرمایه با در رابطه گوناگون هايژياسترات کارگیري به با تواندمی شرکت به نظر آنها مدیریت. اند

 دسته ود به گردش در  سرمایه هاياستراتژي .کندمی مشخص بازده آنها و ریسک میزان را هاياستراتژ این .دهد قرار تاثیر تحت

  .شوندیم تقسیم جسورانه استراتژي و کارانه  محافظه استراتژي

 را بررسی کرده "هاي ایرانیگردش در شرکت  در  سرمایه  ارزیابی وضعیت موجود مدیریت" نامه دکتري موضوعدر پایان )1377(طالبی
برند بررسی و شناسایی شده بکار می ردشگ  در  سرمایه  هاي ایرانی براي مدیریتدر این پژوهش روشها و اقداماتی که شرکت. است
گذاري مدیریت سرمایه در گردش بر نقدینگی تأثیر ها موثر بوده است و در نهایت میزانعوامل محیطی که بر نقدینگی شرکت. است

  .ها استگیري نهایی حاکی از ضرورت بنیانهاي مدیریت سرمایه در گردش شرکتنتیجه .ها بررسی شده استشرکت

  وهشروش پژ 
 تأثیر گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت  در  هاي گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایهتوانند با بکارگیري استراتژيها میشرکت

 دسته سه به هاي جاريمالی دارایی  تامین هاياستراتژي. کند میها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص این استراتژي. قرار دهند

  هاي موقتی خود را از طریق تامینهاي دائمی خود و همچنین بخشی از داراییها داراییدر این روش، شرکت(کارانهمحافظه استراتژي

شوند و تامین هاي ثابت با منابع بلندمدت تامین میدر این روش، تمامی دارایی(جسورانه استراتژي ،)کنندمالی بلندمدت تامین می
مالی   تامیندر این روش، از (روو استراتژي میانه) شودمدت انجام میمالی کوتاه  ریق تامینهاي جاري شرکت از طبخشی از دارایی

هاي جاري مدت براي داراییمالی کوتاه  شود و تامینهاي جاري دائمی استفاده میهاي ثابت و داراییبلندمدت براي تحصیل دارایی
  :ابل بررسی این تحقیق به صورت زیر استفرضیه ق. شوندمی تقسیم )شودمتغیر یا موقتی استفاده می

  .ها رابطه مستقیم وجود داردسرمایه در گردش با بازده کل داراییمدیریت  بین استراتژي

  هاجامعه آماري، نمونه آماري و انتخاب شرکت
صنایع شیمیایی، (تهران هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارگیري به روش تصادفی احتمالی با شرایط زیر از میان شرکتنمونه 

هایی خواهند بود که جامعه آماري شرکت. انتخاب خواهد شد 1387تا  1383دارویی و خودرو و ساخت قطعات در بین سالهاي 
  :داراي مجموعه شرایط زیر باشند

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1383تا قبل از سال  .1

 .ه باشداسفند ما 29پایان سال مالی آنها  .2

 .در دوره مورد بررسی تغییر یا توقف در دوره مالی نداشته باشد .3

 . نباشند) هاها و لیزینگهاي هلدینگ، بانکگري مالی، شرکتگذاري، واسطههاي سرمایهشرکت(ها و موسسات مالیجزو بانک .4
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نهایی پس از اعمال فیلترهاي موجود به نمونه . شرکت موجود در سه صنعت مذکور انتخاب شده است 84لذا جامعه آماري از میان 
  .شرکت محدود شده است 61تعداد 

  متغیرهاي تحقیق
  متغیرهاي مستقل تحقیق

و از تقسیم . باشدمتوسط زمان مورد نیاز براي تبدیل مواد به محصول نهایی و سپس فروش کاال می: 1دوره تبدیل موجودي
 . شودکاال بر فروش روزانه محاسبه میموجودي

توان از دوره وصول مطالبات را می. باشدنقد می  متوسط زمان مورد نیاز براي تبدیل مطالبات شرکت به وجه: 2دوره وصول مطالبات
   .تقسیم حسابهاي دریافتنی بر متوسط فروش نسیه روزانه محاسبه کرد

نقد مربوط به آنها   کار و پرداخت وجهمتوسط مدت زمان میان خرید مواد و استفاده از نیروي: 3دوره معوق حسابهاي پرداختنی
  شود  و از تقسیم حسابهاي پرداختنی بر فروش روزانه محاسبه می. است

براي محاسبه . باشدهاي نقدي شرکت میهاي نقدي واقعی و دریافتیبرابر با مدت زمان بین پرداخت: 4نقد  چرخه تبدیل وجه
  :شود  چرخه تبدیل وجه نقد از فرمول زیر استفاده می

  ).1387احمد پور، (یهاي پرداختندوره معوق حساب –) دوره وصول مطالبات+ کاال دوره تبدیل موجودي= (نقد   چرخه تبدیل وجه

  . دهدشرکت را در هر روز نشان می مقدار سرمایه در گردش مورد نیاز یک: 5سرمایه در گردش روزانه

 

  . دهدري نشان میهاي جامیزان نقدینگی شرکت را براي بازپرداخت بدهی: 1نسبت جاري
                                                                                                                                                                                     

1 - Inventory Conversion Period  
2 - Receivable Collection Period 
3 - Payable Deferal Period  
4 - Cash Conversion Period 
5  -  Day Working Capital 
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  .دهدهاي آن شرکت نشان میخالص سرمایه در گردش یک شرکت را نسبت به کل دارایی: 2سطح خالص سرمایه در گردش

  
  متغیر وابسته

   .باشد میهاي شرکت ه در این تحقیق بازده کل داراییمتغیر وابست

 3هابازده کل دارایی

 یکی از معیارهاي. باشددر رابطه با بکارگیري آنها می ها شرکتها و کارایی یک شرکت به عنوان نتیجه فعالیت هايبازده کل دارایی
گذاري انجام انایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایهها، توبازده دارایی. هاستگیري کارایی، محاسبه بازده داراییاندازه

به  هااعتبار و استحکام بازده دارایی. آیدشرکت بر منابع بکار گرفته شده بدست میخالص  و از تقسیم سود کند میگیري شده اندازه
توان بر اساس سیستم دوپونت بدست ها را میدارایی بازده. هاي مورد استفاده بستگی داردگیري مناسب سود و داراییکاربرد اندازه

ها از تقسیم گردش دارایی .شوداستفاده می سود خالصها و نسبت حاشیه براي بدست آوردن این نرخ از نسبت گردش دارایی. آورد
ن عادي بر فروش آید همچنین حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص متعلق به سهامداراها بدست میفروش بر مجموع دارایی

  ).2009سن و اروك، (د آیبدست می

  هاروش تجزیه و تحلیل داده
  : مدل زیر استفاده شده است 2ها از براي بررسی اثر استراتژي مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی
Model 1 : 

ROAit = β1it + β2it CCC2it + β3it DWC3it + β4it CR4it + β5it NWCL5it + εt 

Model 2: 

ROAit = β1it + β2it ARP2it + β3it APP3it + β4it AIP4it + β5it CR5it + β6it NWCL6it + εt  

و سطح خالص سرمایه در ) CR(، نسبت جاري)DWC(، سرمایه در گردش روزانه)CCC(د چرخه تبدیل وجه نق 1در مدل 
، دوره )ARP(ت ي مستقل شامل دوره وصول مطالبامتغیرها 2در مدل  .گرددبه عنوان متغیر مستقل استفاده می) NWCL(گردش

                                                                                                                                                                                                     
1 -Current Rate 
2 - Net Working Capital Level 
3 - Return On Total Assets  



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1137

 )NWCL(و سطح خالص سرمایه در گردش) CR(، نسبت جاري)AIP(کاال، دوره گردش موجودي)APP(حسابهاي معوقپرداخت 
 . باشدها میمتغیر وابسته در این مدل ها بازده کل دارایی. باشدمی

هاي و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیه هاي مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهاي وابستهداده
هاي تابلویی قرار داده ها را به صورت دادهپس از گردآوري اطالعات و تعیین مدل، ابتدا داده. اندتحقیق مورد استفاده قرار گرفته

تفاده شده است بدین صورت اگر احتمال این آزمون کوچکتر هاي تلفیقی یا مدل اثرات ثابت اسسپس از آزمون چاو جهت تعیین داده
همچنین از آزمون هاسمن جهت تعیین مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده . باشد مدل اثرات ثابت خواهد بود 0,05کمتر از 

و در نهایت به . برآورد گردد باشد مدل باید با استفاده از اثرات ثابت 0,05شده است یعنی اگر احتمال آزمون هاسمن کوچکتر از 
ها براي تک تک صنایع مورد شود تا هر کدام از فرضیهبررسی فرضیه براي نمونه مورد نظر پرداخته همچنین در پایان تالش می

 .جهت از بین بردن ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است .بررسی قرار گیرد

 آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق

بررسی شده است تعداد مشاهدات در  1387-1383سال در محدوده  5شرکت بوده و در  61هاي نمونه که تعداد شرکت از آنجا
دهد براي هر کدام از متغیرهاي مستقل و وابسته میانگین، حداقل، نشان می 1جدول شماره . مورد بوده است 305هاي تابلویی داده

شرکت مربوط به شرکت سموم علف کش در ) RTA(راي مثال کمترین بازده کل داراییب. حداکثر و انحراف معیار محاسبه شده است
 1385ها مربوط به شرکت شیمیایی خارك در سال همچنین بیشترین مقدار بازده کل دارایی. باشدمی 1387صنعت شیمیایی سال 

خه تبدیل وجه نقد، سرمایه در گردش روزانه و معیار کارایی مدیریت سرمایه در گردش در بیشتر مطالعات با متغیرهاي چر. باشدمی
دهد که ایران خودرو کمترین مقدار سطح خالص سرمایه در گردش محاسبه شده است نتایج آمار توصیفی این تحقیق نشان می

الص سرمایه در گردش روزانه، گروه بهمن کمترین مقدار چرخه تبدیل وجه نقد و همچنین ایران خودرو با کمترین مقدار سطح خ
بیشترین مقدار چرخه . شوندهاي جسور در استراتژي مدیریت سرمایه در گردش شناخته میسرمایه در گردش به عنوان شرکت

تبدیل وجه نقد، سرمایه در گردش روزانه و سطح خالص سرمایه در گردش مربوطه به تولید محور خورو، سایپا و سموم علف کش 
 .اندکارانه را براي مدیریت سرمایه در گردش انتخاب کردهاستراتژي محافظهها دهد این شرکتباشد که نشان میمی

  .ارائه شده است 1هاي نمونه در جدول شماره آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق براي شرکت

  نماد  متغیرهاي مستقل

تعداد 

  مشاهدات
  میانگین  ممماکزی  مینیمم

  خطاي استاندارد  مقدار  مقدار  مقدار  مقدار

  RTA 305  0,087- 0,544  0,149  0,105  هابازده کل دارایی

  CCC 305  75,20-  641,93  200,77  110,638  چرخه تبدیل وجه نقد

  ي نمونهها شرکتآمار توصیفی متغیرهاي تحقیق براي :  1جدول شماره 



 1138                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  DWC 305  26111520-  17125843  895788,2  2195910  سرمایه در گردش روزانه

  CR 305  0,57  5,62  1,242  0,506  نسبت جاري

سطح خالص سرمایه در 

  گردش
NWCL 305  0,36-  0,58  0,089  0,169  

  ARP 305  0  484,65  115,12  72,68  دوره وصول مطالبات

هاي دوره پرداخت حساب

  معوق
APP 305  80,02-  261,32  57,505  53,57  

  AIP 305  117,44 -  457,13  147,88  75,64  کاالدوره تبدیل موجودي

 

  آزمون فرضیه
هاي پذیرفته هاي شرکتفرض این تحقیق به بررسی وجود رابطه بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل دارایی

پردازد و براي آزمون این رابطه فرض صفر و می) صنایع خودرو و ساخت قطعات، دارویی و شیمیایی(شده در بورس اوراق بهادار تهران
  :ه استیک به صورت زیر تعریف شد

H0 :هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي شرکتبین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل دارایی
  ).H0: βi=0(رابطه معناداري وجود ندارد ) صنایع خودرو و ساخت قطعات، دارویی و شیمیایی(

H1 :هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي شرکتزده کل داراییبین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و با
 ).H1: βi≠0(رابطه معناداري وجود دارد ) صنایع خودرو و ساخت قطعات، دارویی و شیمیایی(

 .باشندضرایب متغیرهاي مستقل رگرسیون چند متغیره می βiکه 

  
 2هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده

 متغیر توضیحی
 1هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده

  متغیر توضیحی
prob  آمارهt ضریب prob  آمارهt ضریب 

0,0000* 5,576004- 0,000145 - 
ت دوره وصول مطالبا

)ARP(  
0,1983 1,290091 0,0000411  

د چرخه تبدیل وجه نق

)CCC(  

دوره تبدیل موجودي  0,000103 4,937265 *0,0000 سرمایه در گردش   -0,0000135 - 7,891701 *0,0000

  )RTAمتغیر وابسته ( هامستقل بر بازده دارایی متغیرهاي تأثیر :2جدول شماره
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  )DWC(روزانه  )AIP(کاال

0,0001* 3,920800 - 0,000233 - 
دوره پرداخت حسابهاي 

  )APP(معوق
  )CR(نسبت جاري  0,009178 2,821250 *0,0052

  CR(  0,0000* 16,02474 0,213751(نسبت جاري 0,009034 2,788605 *0,0057
سطح خالص سرمایه در 

  )NWCL(گردش

0,0000* 18,36361 0,200989 
سطح خالص سرمایه 

  )NWCL(درگردش
  )C(ت ضریب ثاب  0,122817 15,17405 *0,0000

        )C(ت ضریب ثاب  0,135250 44,88142 *0,0000

1,833821 
آماره دوربین 

  واتسون
 F 1,806758آماره   76,38471

دوربین آماره 

  واتسون
 Fآماره   77,63920

0,941583 
R2  تعدیل

  شده
0,000000  Prob  0,941638 

R2  تعدیل

  شده
0,000000  Prob  

  آزمون پانل  آزمون پانل

 نتیجه
آزمون معنی 

 داري
 نتیجه    آماره آزمون

آزمون معنی 

 داري
    آماره آزمون

FE  0,0000  37,30   آزمونF تعمیم یافته  FE 0,0000  41,10  آزمون F تعمیم یافته  

FE 0,0000  29,058  آزمون هاسمن  FE 0,0000  36,03  آزمون هاسمن  

  %90سطح اطمینان *** و % 95سطح اطمینان % ** 99سطح اطمینان * 

FE :مدل اثرات ثابت .RE :مدل اثرات تصادفی 

% 94 )ریب تعیین تعدیل شدهض(قدرت توضیح 2و  1دهد که در مدل نشان می 2نتایج مدل رگرسیون اثرات ثابت جدول شماره 
نتایج مدل رگرسیون  .گرددها توسط متغیرهاي مستقل بیان میتغییرات در بازده داراییاز % 94باشد و این بدان معناست که می

، 0,0000دهد که سرمایه در گردش روزانه، نسبت جاري و سطح خالص سرمایه در گردش به ترتیب با سطح معناداري نشان می
دهد که دوره وصول مطالبات با همچنین نتایج رگرسیون نشان می. ها دارندرابطه معناداري با بازده کل دارایی 0,0000و  0,0052

هاي معوق با سطح ، دوره پرداخت حساب)0,0000(کاال با سطح معناداري، دوره تبدیل موجودي)0,0000(سطح معناداري
رابطه ) 0,0000(و سطح خالص سرمایه در گردش با سطح معناداري) 0,0057(، نسبت جاري با سطح معناداري)0,0001(معناداري

در میان این متغیرها سرمایه در گردش روزانه، دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت . هاي شرکت دارندمعناداري با بازده کل دارایی
  .دها دارنهاي معوق رابطه منفی و سایر متغیرها رابطه مثبت با بازده داراییحساب
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دارایی  بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کلدار باشد که حاکی از وجود رابطه معنیمی H0نتیجه نهایی رد 
  .باشدمی) صنایع خودرو و ساخت قطعات، دارویی و شیمیایی(هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

  ت خودرو و ساخت قطعاتنتایج مربوط به آزمون فرضیه براي صنع

 2هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده
 متغیر توضیحی

 1هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده
  متغیر توضیحی

prob  آمارهt ضریب prob  آمارهt ضریب 

0,0001*  3,924913 - 0,000298 - 
ت ل مطالبادوره وصو

)ARP(  
0,0005* 3,586168 0,000921  

د چرخه تبدیل وجه نق

)CCC(  

0,6262 0,488376 0,0000348 
-دوره تبدیل موجودي

  )AIP(کاال
0,0001* 4,045478 - 0,001175 -  

سرمایه در گردش 

  )DWC(روزانه

0,6287 0,484725 - 0,0000495- 
دوره پرداخت حسابهاي 

  )APP(معوق
  )CR(نسبت جاري  0,033926 0,635210 0,5265

  CR(  0,7136 0,367843 0,041228(نسبت جاري 0,032298 0,589924 0,5563
سطح خالص سرمایه در 

  )NWCL(گردش

0,5279 0,632998 0,073167 
سطح خالص سرمایه 

  )NWCL(درگردش
  )C(ت ضریب ثاب  0,088582 1,569495 0,1191

        )C(ت ضریب ثاب  0,091076 1,540725 0,1260

1,286194 
آماره دوربین 

  واتسون
 F 1,286352آماره   6,174953

آماره دوربین 

  واتسون
 Fآماره   9,157717

0,168155 
R2  تعدیل

  شده
0,000039  Prob  0,201885 

R2  تعدیل

  شده
0,000002  Prob  

  آزمون پانل  آزمون پانل

 نتیجه
آزمون معنی 

 داري
 نتیجه    آماره آزمون

آزمون معنی 

 داري
    آماره آزمون

FE  0,0000  9,877727   آزمونF تعمیم یافته  FE 0,0000  8,923455   آزمونF تعمیم یافته  

RE 0,1310  8,494521  آزمون هاسمن  RE 0,2764  5,107888  آزمون هاسمن  

  ) RTA(هابررسی اثرات متغیر مستقل بر بازده دارایی:  3جدول شماره 
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  %90سطح اطمینان *** و % 95سطح اطمینان % ** 99سطح اطمینان * 

FE :مدل اثرات ثابت .RE :مدل اثرات تصادفی  

- می% 16,8و % 20,2دهد که قدرت توضیح مدل اول و دوم به ترتیب نشان می 3سیون اثرات تصادفی جدول شماره نتایج مدل رگر
نتایج . شودتوسط متغیرهاي مستقل بیان می 2و  1ها در مدل از تغییرات بازده دارایی% 16,8و % 20,2باشد و این بدان معناست که 

ها دارد، داري با بازده کل داراییرابطه مثبت معنی) 0,0005(د با سطح معناداريدهد که چرخه تبدیل وجه نقرگرسیون نشان می
سایر متغیرها رابطه . ها داردداري با بازده داراییرابطه منفی معنی) 0,0001(همچنین سرمایه در گردش روزانه با سطح معناداري

داراي رابطه ) 0,0001(د دوره وصول مطالبات با سطح معناداريدهنتایج رگرسیون نشان می. ها ندارندمعناداري با بازده کل دارایی
  . باشدها میمنفی معناداري با بازده کل دارایی

- دار بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل داراییباشد که حاکی از وجود رابطه معنیمی H0نتیجه نهایی رد 
  .باشدمی) صنعت خودرو و ساخت قطعات(هادار تهرانهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهاي شرکت

  نتایج مربوط به آزمون فرضیه براي صنعت شیمیایی 
 

 2ي ترکیبی مدل شماره ها دادهآزمون 
 متغیر توضیحی

 1ي ترکیبی مدل شماره ها دادهآزمون 
  متغیر توضیحی

prob  آمارهt ضریب prob  آمارهt ضریب 

0,3049 1,035726 0,000213 
ت دوره وصول مطالبا

)ARP(  
0,0000* 8,132621 0,001358  

د چرخه تبدیل وجه نق

)CCC(  

0,3366 0,969348 0,000117 
دوره تبدیل موجودي 

  )AIP(کاال
0,0000* 6,384978- 0,001242 -  

سرمایه در گردش 

  )DWC(روزانه

0,0000* 4,599735 - 0,000632- 
دوره پرداخت حسابهاي 

  )APP(معوق
  )CR(نسبت جاري  0,308547 5,352397 *0,0000

  CR(  0,0000* 6,463426 0,278345(نسبت جاري 0,254928 2,541740 *0,0139
سطح خالص سرمایه در 

  )NWCL(گردش

0,0000* 5,668099 0,250923 
سطح خالص سرمایه 

  )NWCL(درگردش
  )C(ت ضریب ثاب  - 0,091935 -2,844604 *0,0062

        )C(ت ضریب ثاب  -0,001614 -0,028286 0,9775

آماره دوربین  2,089625 آماره دوربین  F 2,107958آماره   71,55443  Fآماره   103,1502

  ) RTA(بررسی اثرات متغیر مستقل بر بازده دارایی ها:  4جدول شماره 
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  واتسون  واتسون

0,947686 
R2  تعدیل

  شده
0,000000  Prob  0,961311 R2 0,000000  تعدیل شده  Prob  

  پانلآزمون   آزمون پانل

 نتیجه
آزمون معنی 

 داري
 نتیجه    آماره آزمون

آزمون معنی 

 داري
    آماره آزمون

FE  0,0000  15,427424   آزمونF تعمیم یافته  FE 0,0000  10,783696   آزمونF تعمیم یافته  

FE 0,0000  42,320219  آزمون هاسمن  FE 0,0002  22,476846  آزمون هاسمن  

  %90سطح اطمینان *** و % 95سطح اطمینان % * 99سطح اطمینان  *

FE :مدل اثرات ثابت .RE :مدل اثرات تصادفی  

باشد و می% 94,8و % 96,1به ترتیب  2و 1دهد که قدرت توضیح در مدل می 4نتایج مدل رگرسیون اثرات ثابت نشان جدول شماره 
. گرددتوسط متغیرهاي مستقل بیان می 2و  1ها در مدل از تغییرات در بازده کل دارایی% 94,8و % 96,1این بدان معناست که 

و سطح خالص سرمایه در گردش با ) 0,0000(، نسبت جاري با سطح معناداري)0,0000(چرخه تبدیل وجه نقد با سطح معناداري
) 0,0000(همچنین سرمایه در گردش روزانه با سطح معناداري. رابطه مثبت معناداري با بازده دارایی دارند) 0,0000(سطح معناداري

دهد که دوره پرداخت حسابهاي معوق با سطح دیگر نتایج رگرسیون نشان می. ها داردرابطه منفی معناداري با بازده کل دارایی
همچنین سطح خالص سرمایه در گردش با سطح . ها داردرابطه منفی معناداري با بازده کل دارایی) 0,0000(معناداري
  .ها داردري با بازده کل داراییدارابطه مثبت معنی) 0,0000(معناداري

- دار بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل داراییاست که حاکی از وجود رابطه معنی H0پس نتیجه نهایی رد 
  . باشدمی) صنعت شیمیایی(ي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتهاي 

  دارویی فرضیه براي صنعت آزموننتایج مربوط به 

 2هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده
 متغیر توضیحی

 1هاي ترکیبی مدل شماره آزمون داده
  متغیر توضیحی

prob  آمارهt ضریب prob  آمارهt ضریب 

0,0978*** 1,672233- 0,000245 - 
ت دوره وصول مطالبا

)ARP(  
0,0293** 2,212229 0,000118  

د چرخه تبدیل وجه نق

)CCC(  

0,6111 0,510221 - 0,0000696- 
-دوره تبدیل موجودي

  )AIP(کاال
0,0281** 2,229508 - 0,000269-  

سرمایه در گردش 

  )DWC(روزانه

  )RTA(هابررسی اثرات متغیر مستقل بر بازده کل دارایی:  5جدول شماره 
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0,8306 0,214562- 0,0000393- 
دوره پرداخت حسابهاي 

  )APP(معوق
  )CR(سبت جارين  0,075348 1,393158 0,1668

  -CR(  0,8399 0,202576- 0,026238(نسبت جاري 0,076663 1,327692 0,1875
سطح خالص سرمایه 

  )NWCL(در گردش

0,9540 0,057856- 0,007992 - 
سطح خالص سرمایه 

  )NWCL(درگردش
  )C(ت ضریب ثاب  0,117008 1,820357 ***0,0719

        )C(ت ضریب ثاب  0,140708 2,115211 0,0371

1,301188 
آماره دوربین 

  واتسون
 F 1,315286آماره   3,171788

آماره دوربین 

  واتسون
 Fآماره   6,582438

0,099752 
R2  تعدیل

  شده
0,010911  Prob  0,184042 

R2  تعدیل

  شده
0,000102  Prob  

  آزمون پانل  آزمون پانل

 نتیجه
آزمون معنی 

 داري
 نتیجه    آماره آزمون

آزمون معنی 

 داري
    آماره آزمون

FE  0,0000  10,966939   آزمونF تعمیم یافته  FE 0,0000  13,170157   آزمونF تعمیم یافته  

RE 0,9015  1,597981  آزمون هاسمن  RE 0,7035  2,175776  آزمون هاسمن  

  %90سطح اطمینان *** و % 95سطح اطمینان % ** 99سطح اطمینان *

FE :مدل اثرات ثابت .RE :مدل اثرات تصادفی  

  و پیشنهاداتگیري نتیجه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در این تحقیق رابطه کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش بر بازده کل دارایی

به . بررسی شده است 1387تا  1383ساله از سال  5براي دوره زمانی ) صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی(تهران
هاي ز تحقیق بدین صورت بوده است که بین کارایی استراتژي مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل داراییطور کلی شواهد حاصل ا

داري بدست آمده رابطه معنی) صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی(هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
در حالیکه براي صنعت دارویی معنادار . دار بوده استو ساخت قطعات معنیهمچنین این رابطه در صنایع شیمیایی و خودرو . است

  .نبوده است
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و کارپنتر و ) 2008(، افزا و نظیر)2009(اما با نتایج سن و اروك. باشدنتایج حاصل از این فرضیه با نتیجه جانسن سازگار می
  در  میان چرخه تبدیل وجه نقد، سطح خالص سرمایهکه سن و اروك به این نتیجه رسیده بودند . باشدمغایر می) 1983(جانسون

بورس استانبول رابطه  هايهاي تمام شرکتگردش، نسبت جاري، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودي کاال و بازده کل دارایی
ازه سودآوري شرکت و یک ارتباط منفی میان اندافزا و نظیر به این نتیجه رسیده بودند که . داري وجود داشته استمنفی معنی

اگر شرکتی از سیاست جسورانه استفاده . مالی وجود دارد  هاي تامینهاي جاري و سیاستگذاري در دارایی  جسورانه بودن سرمایه
/ داري میان سیاست جسورانهکارپنتر و جانسون به این نتیجه رسیده بودند که ارتباط معنی .کند نرخ بازده آن منفی خواهد شد

  .ها، عملیات و ریسک مالی آنها وجود داردرانه سرمایه در گردش شرکتکامحافظه

  :با عنایت به نتایج این تحقیق، پیشنهادات زیر قابل ارائه است

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها شرکتها در این تحقیق اثر استراتژي مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی .1
شود براي کل صنایع مورد بررسی قرار بررسی شده است، پیشنهاد می) قطعات، شیمیایی و دارویی صنایع خودرو و ساخت(تهران
 .گیرد

توسط محققان  تواند میهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوري و اندازه شرکت .2
  .مورد بررسی قرار گیرد
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هاي رشد بر  مالی و فرصتتأمین  هاي ي سرمایه و اثر محدودیت ها و هزینه ي نقدشوندگی دارایی رابطه

  این رابطه در بورس تهران

  ٣، علی اکبر قاري٢، محسن مرادي١محمد رضا شورورزي
  چکیده

هاي رشد بر این رابطه، در  تأمین مالی و فرصت هاي محدودیت تأثیر یه وي سرما ها بر هزینه این تحقیق اثر نقدشوندگی دارایی در
مهم است که توسط  فاکتوريي سرمایه  ه هزینهامروز. ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتها شرکت

برخوردار  ها شرکتزیادي براي رشد و توسعه  سرمایه از اهمیت ي هزینههمچنین . گیرد گران مورد توجه قرار می مدیران و تحلیل
هاي تحقیق از رگرسیون  فرضیه براي آزمون رزیابی حسابداري وي سرمایه از مدل ا گیري هزینه در این پژوهش براي اندازه. است

-1389مانی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ز 115 ي آماري پژوهش نمونه. استفاده شده استمقطعی ترکیبی 
. ي وجود دارددار معنیي منفی و  ي سرمایه، رابطه ها و هزینه دهد که بین نقد شوندگی دارایی مینتایج تحقیق نشان  .باشد می 1382

مالی مواجه تأمین  هاي یی که با محدودیتها شرکتها و هزینه سرمایه در  ي نقد شوندگی دارایی دهد رابطه میهمچنین نتایج نشان 
ي نقد  رابطه دهد میبر این، نتایج نشان  افزون. مواجه نیستند منفی تر است یی که با این محدودیتها شرکتمقایسه با هستند در 

هاي رشد بیشتر،  ي داراي فرصتها شرکتهاي رشد کمتر نسبت به  ي داراي فرصتها شرکتي سرمایه در  ها و هزینه شوندگی دارایی
  .تر است منفی

  .رشد هاي  مالی، فرصتتأمین  هاي ی، هزینه سرمایه، محدودیتنقدشوندگ :کلیديگان واژ

  :مقدمه
به کار گیري هزینه ي سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاري، استفاده از آن به عنوان مبنایی براي ایجاد ساختار بهینه ي سرمایه و یا 

و اصوال استفاده از  زه گیري شاخص هاي عملکردحرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره هاي سرمایه اي و به کارگیري در اندا
در توصیف اهمیت هزینه ي سرمایه بیان  تواند میآن در تنزیل جریان ها ي نقدي آتی براي تعیین ارزش، همه از مواردي هستند که 

یکی از مواردي است ، و کاهش هزینه سرمایه باشد میبا توجه به اینکه هدف مدیران مالی افزایش ارزش شرکت ).1381عثمانی،(د شو
. برخوردار است اي ویژهبه این افزایش ارزش کمک کند، بنابراین بررسی عوامل اثرگذار بر هزینه ي سرمایه از اهمیت  تواند میکه 

چراکه با مشخص شدن این عوامل می توان، به راهکارهایی براي کاهش هزینه ي سرمایه دست یافت و از این طریق ارزش شرکت را 
  . ادافزایش د

                                                                                                                                                                                     
  .استادیار، عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور -  ١
  .مشھد) ع(استادیار،عضو ھیئت علمی دانشگاه امام رضا -  ٢
  ghari1975@gmail.com. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات سیستان و بلوچستان-کارشناس ارشد حسابداری -  ٣
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در تحقیق خود بر این نکته اشاره می کنند که نقدشوندگی دارایی ها از طریق تقویت انعطاف ) 2010(1مولینا و فیلیپس -اورتیز
، 2ماسکویچ و فیلیپس. باعث کاهش هزینه ي سرمایه شود تواند میپذیري عملیاتی و تسهیل فرآیند ساختاربندي دوباره شرکت، 

. که نقدشوندگی دارایی ها اثر منفی و معنی داري بر هزینه ي سرمایه دارد نتیجه رسیدندن ، در تحقیق خود به ای)1998(
بنابراین . ، نیز بر این عقیده بودند که نقدشوندگی دارایی ها رابطه ي معکوسی با هزینه ي سرمایه دارد)2002(3و دیگران اسکلینگمن

ین نقدشوندگی دارایی ها و هزینه ي سرمایه در خارج از کشور ایران که با توجه به تحقیقات پیشین انجام شده در مورد رابطه ي ب
حکایت از وجود رابطه ي منفی و معنادار بین این دو متغیر دارند و با توجه به اینکه تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره هزینه ي 

این تحقیق به . این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته استسرمایه و عوامل موثر بر آن در داخل ایران، اثر نقدشوندگی دارایی ها بر 
محدودیت  تأثیر از طرفی بررسی. بررسی رابطه ي نقدشوندگی دارایی ها و هزینه ي سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

ت پذیرفته شده در بورس اوراق شرک 115بنابراین تعداد . هاي تامین مالی و فرصت هاي رشد بر این رابطه بر غناي کار می افزاید
  . ، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند1389الی  1382بهادار تهران، در طی دوره ي زمانی 

  پیشینه ي پژوهش
ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شرکتبه بررسی عوامل موثر بر هزینه ي سرمایه در ) 1386(حجازي و جاللی

کل دارایی ها، نسبت / در تحقیق خود به بررسی عواملی از قبیل اندازه ي شرکت، نوع صنعت، نسبت دارایی هاي ثابت آنها. اختندپرد
نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین . حقوق صاحبان سهام و رشد سود هاي خالص بر هزینه ي سرمایه پرداختند/ آنی، نسبت بدهی

کل دارایی ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و هزینه سرمایه و نوع صنعت / ی ها ي ثابترشد سود هاي خالص، نسبت دارای
درصد  95همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که متغیر هاي اندازه ي شرکت و نسبت آنی در سطح . ارتباط معناداري وجود دارد

  .معنی دار هستند

 این هدف. پرداختند عادي سهام سرمایه هزینه بر سود ثبات و تعهدي اقالم یفیتک تأثیر ، به بررسی)1388(علوي طبري و همکاران

 آیا که می کند بررسی تحقیق این دیگر عبارت به است؛ عادي سهام هزینه سرمایه بر سود کیفی ویژگیهاي تأثیر بررسی مطالعه

نتایج . می کنند تعدیل ها شرکتسوي  از شده ارائه سود اطالعات کیفی ویژگیهاي به توجه با را خود انتظارات ایران سرمایه گذاران در
 تأیید را عادي سهام سرمایه هزینه با ثبات سود و تعهدي اقالم کیفیت شامل سود کیفی هايویژگی بین معکوس رابطه وجود تحقیق

  .کندمی

یافته . ایه سهام عادي پرداختندشفافیت سود حسابداري بر هزینه سرم تأثیر ، در تحقیق خود به بررسی)1389(کردستانی و علوي
  .می کنند تجربه را کمتري عادي سهام سرمایه هزینه دارند باالتري شفافیت سود که ییها شرکت داد، آنها نشان تحقیق هاي

 در بورس شده پذیرفته يها شرکت سرمایه هزینه و سهام نقدشوندگی بر افشا کیفیت تأثیر ، به بررسی)1390(ستایش و همکاران

و  مثبت رابطه آن آتی و جاري نقدشوندگی و شرکت اندازه بین که است آن یافته هاي تحقیق بیانگر. تهران پرداختند بهادار اوراق
 و منفی براین رابطه افزون. ندارد وجود شرکت آتی و جاري نقدشوندگی و افشا کیفیت بین معناداري رابطه اما دارد، وجود معناداري

                                                                                                                                                                                     
1 .Ortiz- Molina and Phillips 
2 . Maksimovic and Phillips 
3 . Schlingemann & at all 
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 رابطه وجود بر دال شواهدي این وصف، با.ددار وجود شرکت آتی و جاري عادي سهام سرمایه هزینه و افشا کیفیت بین معناداري

  .مشاهده نشد آن آتی و جاري عادي سهام سرمایه هزینه و شرکت اندازه بین معنادار

. را مورد بررسی قرار دادندرابطه ي عدم نقدشوندگی دارایی هاي واقعی و هزینه سرمایه  یتحقیق در)2011(1مولینا و فیلیپس -اورتیز
محققین دریافتند که در سطح شرکت، عدم نقدشوندگی دارایی ها، بر هزینه ي سرمایه در هر دو سطح مقطعی و سري هاي زمانی 

ي با عدم نقدشوندگی دارایی هاي واقعی باالتر، داراي هزینه ي سرمایه ي ها شرکتهمچنین نتایج نشان داد که . اثر می گذارد
در پایان نتایج . عالوه بر این آنها دریافتند که عدم نقدشوندگی دارایی هاي واقعی ارزش شرکت را کاهش می دهد. هستند باالتري

  .باشد میاین تحقیق نشان داد که عدم انعطاف پذیري عملیاتی بدلیل عدم نقدشوندگی دارایی ها منبع مهمی از ریسک 

آنها شواهدي را ارائه دادند مبنی بر .رابطه ي شفافیت سود و هزینه سرمایه پرداختند، در تحقیقی به بررسی )2011(و همکاران 2بارث
  . ي داراي شفافیت سود کمتر برخوردارندها شرکتي با شفافیت سود بیشتر، از هزینه سرمایه پایین تري نسبت به ها شرکتاینکه 

آنها بیان . ندگی دارایی ها و هزینه ي سرمایه پرداختند، در تحقیقی به بررسی رابطه ي نقدشو)2010(3مولینا و فیلیپس -اورتیز
  .کردند که نقدشوندگی دارایی ها از طریق باال بردن انعطاف پذیري عملیاتی شرکت باعث کاهش هزینه ي سرمایه می شود

. گران پرداخت، به بررسی رابطه بین افشاي شرکت و هزینه ي سرمایه با در نظر گرفتن پیش بینی هاي تحلیل )2009(4الروکوك
  . وي بطور تئوریک شواهدي را مبنی بر وجود رابطه ي منفی افشاي منظم شرکت و هزینه ي سرمایه یافت

، به بررسی اثر انعطاف پذیر ي عملیاتی روي هزینه سرمایه با در نظر گرفتن محدودیت هایی که اتحادیه )2009(و همکاران 5چن
ي صنعتی تر بیشتر ها شرکتآنها دریافتند که هزینه سرمایه در . د، پرداختندهاي کارگري روي عملیات شرکت تحمیل می کنن

همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اتحادیه هاي کارگري از آنجا که موجب کاهش انعظاف پذیري عملیاتی می شوند، . است
  .هزینه ي سرمایه شرکت را افزایش می دهند

  فرضیه هاي پژوهش
و  کند میکتی بر این نکته اشاره دارد که نقدشوندگی دارایی ها انعطاف پذیري عملیاتی شرکت را تقویت ادبیات تامین مالی شر

 ،6براي مثال، ماسکویچ و فیلیپس(د بنابراین هزینه ي سرمایه را از طریق تسهیل فرآیند ساختاربندي دوباره ي شرکت کاهش می ده
  :فرضیه ي اول بصورت زیر تدوین می شودبنابراین )). 2002(7و دیگران و اسکلینگمن) 1998(

  .بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه رابطه ي منفی معنی داري وجود دارد: 1ي  فرضیه

یی که احتمال تبدیل دارایی ها شرکتدر این تحقیق انتظار می رود که رابطه ي بین نقدشوندگی دارایی ها و هزینه ي سرمایه براي 
یی که با محدودیت هاي ها شرکتي با فرصت هاي رشد کمتر و ها شرکت(یه گذاري هاي مطمئن کمتر است،هاي نقدیشان به سرما

  :بنابراین فرضیه هاي دوم و سوم به صورت زیر مطرح می شوند. منفی تر باشد) تامین مالی مواجه هستند

                                                                                                                                                                                     
1 .Ortiz- Molina and Philli 
2 . Barth 
3 .Ortiz- Molina and Phillips 
4 . Larocque 
5 . Chen 
6 . Maksimovic and Phillips 
7 . Schlingemann,Stulz, and Walkling 
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محدودیت تامین مالی مواجه هستند در مقایسه یی که با ها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه در : 2ي فرضیه
از اندازه 1گوپاالن و همکاران تحقیقدر این تحقیق با پیروي از. باشد مییی که با این محدودیت مواجه نیستند منفی تر ها شرکتبا 

ستفاده شده مالی ا به عنوان شاخص هایی براي محدودیت تامین )2آلتمن`Zبا استفاده از نمره ي (شرکت و احتمال درماندگی مالی
  :ي دوم به دو فرضیه ي زیر تفکیک می شود بنابر این فرضیه. است

ي ها شرکتي کوچکتر، نسبت به ها شرکترابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در : فرضیه فرعی اول از فرضیه ي دوم
  . باشد میبزرگتر، منفی تر 

یی که احتمال درماندگی مالی ها شرکتبین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه در رابطه ي : فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي دوم
  .باشد مییی که احتمال قصور آنها پایین تر است، منفی تر ها شرکتآنها باالتر است در مقایسه با 

ي ها شرکتسبت به ي با فرصت هاي رشد کمتر، نها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه در : 3ي فرضیه
از مخارج سرمایه اي و نسبت )2010(با پیروي از گوپاالن و همکاران  در این تحقیق. باشد میداراي فرصت هاي رشد بیشتر، منفی تر 

بنابر این فرضیه ي دوم به دو فرضیه ي . ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان شاخص هایی براي فرصت هاي رشد استفاده می شود
  :ک می شودزیر تفکی

ي با مخارج سرمایه اي کمتر ، ها شرکترابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه در : فرضیه ي فرعی اول از فرضیه ي سوم
  .باشد میي داراي مخارج سرمایه اي باالتر، منفی تر ها شرکتنسبت به 

ي با نسبت ارزش بازار به ها شرکتنه ي سرمایه در رابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزی: فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي سوم
  .باشد میي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري باالتر، منفی تر ها شرکتارزش دفتري پایینتر، نسبت به 

  روش شناسی پژوهش
توصیف شرایط موجود  از آن جا که این نوشتار به. باشداین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداري می

هاي ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات پردازد و با توجه به آن که قضاوتبدون دخل و تصرف می
گرا، سیستم استدالل آن استقرایی و به تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه. رودتوصیفی حسابداري به شمار می

  .باشداي میکتابخانه -لعه میدانیلحاظ نوع مطا

  جامعه و نمونه آماري پژوهش
هاي هاي مورد مطالعه و با کمک لوحهاي توضیحی مربوط به شرکتمالی و یادداشت هايدر این تحقیق اطالعات مالی از صورت

  .آیداز به دست میفشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی سازمان بورس و نرم افزار تدبیر پرد

شرایط زیر براي انتخاب نمونه آماري در نظر  ها میان اعضا جامعه،به علت گستردگی حجم جامعه آماري و وجود برخی نا هماهنگی
  :شود گرفته می

 ،سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد 

                                                                                                                                                                                     
1 . Gopalan et al 
2 . Altman 
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 تغییر سال مالی نداده باشد، 1389تا  1382هاي شرکت طی سال 
  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد، و 1381پایان سال مالی شرکت تا 
 گري مالی نباشدهاي واسطه شرکت جزو شرکت. 

  : فرضیه ها آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه نظر براي مورد هايروش

  :شاخص اندازه گیري نقد شوندگی دارایی ها

از نسبت زیر که در پژوهش گوپاالن و همکاران مورد  باشد میستقیم امکان پذیر ناز آنجا اندازه گیري نقد شوندگی دارایی ها بطور م
گفتنی است این شاخص در ایران نیز براي اندازه گیري نقد (د استفاده قرار گرفته است، براي اندازه گیري آن استفاده می شو

  ).:گرفته استمورد استفاده قرار ) 1388(شوندگی دارایی ها در تحقیق ایزدي نیا و رساییان

  نقد شوندگی داراییها= وجوه نقد شرکت  /جمع کل دارایی هاي شرکت 

  

  شاخص اندازه گیري هزینه سرمایه
هزینه ي سهام عادي با استفاده از مدل .تهزینه ي سرمایه که شامل هزینه ي سهام عادي و هزینه ي بدهی اس: متغیر وابسته 

گفتنی است که این شاخص در ایران نیز براي اندازه گیري هزینه ي سرمایه در (د شوبداري به صورت زیر محاسبه می ارزیابی حسا
  ) :مورد استفاده قرار گرفته است) 1381(تحقیق عثمانی 

1 1( ) ( )
1
(1 ) (1 )T T

t t t t tt t

T
rt

i
r rb b bP E P E P 

   


  
  

 P t = 29/12قیمت بازار هر سهم در  

b t = 29/12ارزش دفتري هر سهم در  

r  =نرخ هزینه ي سرمایه ي شرکت  

E t =هر سهم در سال  سودt 

  .محاسبه می شود) t-1(به صورت حاصل ضرب نرخ بهره در  هزینه ي بدهی

در نهایت میانگین موزون هزینه ي سرمایه بر اساس حاصل ضرب درصد ارزش دفتري بدهی ها و سهام عادي در نرخ هاي هزینه ي 
  .هر کدام به دست می آید

  :مدل آزمون فرضیه ها

0 1 2 3 4 5Pr VarCoefit
it itit it it it

it

Cash Size iceR BMTA            
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  : که در آن

Rit :میانگین موزون هزینه سرمایه  

Cashit/TAit : نسبت وجوه نقد شرکتiدر پایان سالt  بر جمع کل دارایی هاي شرکتi  در پایان سالt.  

  :متغیر هاي کنترل

Size:  لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکتi  در پایان سالt .براي کنترل اثرات اندازه.  

Price :رکت قیمت سهم شi  در پایان سالt.  

BM : ارزش دفتري به ارزش بازار شرکتi  در پایان سالt  .  

VarCoefit : ضریب تغییرات سود شرکتi  در دوره يt .و معادل . براي کنترل ریسک عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد
  .است 1389تا  1382نسبت انحراف معیار سود بر میانگین سود بین سال هاي 

,

( )

( )
j t

E

X E
VarCoef 



  

Cash it / TAit   نسبت وجوه نقد شرکتiدر پایان سالt  بر جمع کل دارایی هاي شرکتi  در پایان سالt.  
Pit  میانگین موزون هزینه سرمایه  

tP   29/12قیمت بازار هر سهم در  

tb   29/12ارزش دفتري هر سهم در  

r  نرخ هزینه ي سرمایه ي شرکت  

tE   سود هر سهم در سالt  
Z' نمره(شاخص کل Z' التمن(  
X1  نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها  
X2  نسبت سود انباشته به کل دارایی ها  
X3   سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی هانسبت  
X4  ارزش دفتري کل بدهی ها به نسبت ارزش بازار سهام شرکت  
X5  کل دارایی ها به نسبت فروش  

Size   لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکتi  در پایان سالt .براي کنترل اثرات اندازه.  
Price   قیمت سهم شرکتi  در پایان سالt.  
BM  ش دفتري به ارزش بازار شرکت ارزi  در پایان سالt .  

Varcoefit   نوسان سود شرکتi  در دوره يt .براي کنترل ریسک عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد  
Investi,t+1  مخارج سرمایه اي سال آتی  

  t+1تا  tدارایی ها از سال ) ارزش دفتري(تغییرات مجموع 
  tداراي ها در سال ) ارزش دفتري(مجموع 

  

  جدول تعریف عملیاتی متغیر هاي تحقیق 
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  :تفکیک نمونه براي فرضیه هاي دوم و سوم

  :ي فرعی اول از فرضیه ي دومتفکیک نمونه براي فرضیه

بودن یا پایین تر بودن لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت از میانه به دو گروه تقسیم می شود و مدل براي هر دو  نمونه با توجه به باالتر
  .با یکدیگر مقایسه می شود نتایج. روه به طور مجزا مورد آزمون قرار می گیردگ

  : تفکیک نمونه به منظور آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه ي دوم 

 آلتمن از میانه به دو گروه تقسیم می شود و مدل براي هر دو گروه به طور 'Zنمونه با توجه به باال تر بودن یا پایین تر بودن نمره ي 
  .با یکدیگر مقایسه می شود نتایج. مجزا مورد آزمون قرار می گیرد

  : تفکیک نمونه به منظور آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم

و مدل براي هر دو گروه به طور . نمونه با توجه به باالتر بودن یا پایین تر بودن مخارج سرمایه اي از میانه به دو گروه تقسیم می شود
  .با یکدیگر مقایسه می شود نتایج. مون قرار می گیردمجزا مورد آز

  : تفکیک نمونه به منظور آزمون فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي سوم

نمونه با توجه به باالتر بودن یا پایین تر بودن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري از میانه به دو گروه تقسیم می شود و مدل براي هر 
  .با یکدیگر مقایسه می شود و نتایج. د آزمون قرار می گیرددو گروه به طور مجزا مور

  یافته هاي تحقیق
  آماره هاي توصیفی

همانطور که در جدول نشان داده شده است، فاصله ي میانگین و میانه . نگاره زیر حاوي آمار توصیفی متغیر هاي مورد آزمون است
همچنین . غیر ها نشان دهنده ي برخورداري آنها از توزیع نرمال استمتغیر ها کم است و این فاصله ي اندك میانگین و میانه مت

  .ي نمونه ي انتخابی از انسجام مناسبی برخوردار هستندها دادهانحراف معیار نسبتا پایین متعیر هاي مورد مطالعه نشان می دهد که 
  

 B/M Price Varcoef اندازه شرکت نقدشوندگی دارایی ها  هزینه سرمایه  

  میانگین
 

0,17 0,041 26,18 5,98 4476  0,9336 

  میانه
 

0,14 0,03 26,10 2,37 4400 0,6304 

 3,0088 7,99 7,7 1,51 0,041 0,16  انحراف معیار

  

  1نگاره شماره



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1153

  :آزمون فرضیه ي اول
  :بیان می شود قبل از بیان نتایج آزمون فرضیه اول یک بار دیگر آن

  .ینه ي سرمایه رابطه ي منفی معنی داري وجود داردبین نقد شوندگی دارایی و هز: 1ي  فرضیه

  .نتایج آزمون فرضیه ي اول را نشان می دهد 2نگاره شماره 

  متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري
022.  2,54  0,24  INTERCEPT 

  نقدشوندگی دارایی ها  -0,171  2,766  0,006

  اندازه شرکت  0,011  2,915  0,004
 قیمت سهم  3,67  0,528  0,597

 ارزش دفتري به ارزش بازار  -1,088  2,139  0,009

  واریانس سود ها  0,001  1,624  0,001
DW F(sig.) Adj R2(%) 

1,634  )0,00(13,161  27,43  

بر  tآماره . است ، ارائه شده2تعدیل شده براي معادله باال در نگاره شماره  R2و  tشود ضرایب میانگین، آماره همانطور که مشاهده می
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول همه ضرایب میانگین بجز ضریب قیمت . اساس خطاي معیار ضرایب میانگین محاسبه شده است

  .باشندمی سهم، معنی دار

توجه به آن که آماره  بنابراین با. است 1,634دهد که مقدار این آماره  واتسون، نشان می –نتایج حاصل از اجراي آزمون آماره دوربین 
بینی  توان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش قرار دارد می 5/2تا  5/1مزبور تقریبا نزدیک حد فاصل 

  . شده توسط مدل رگرسیون، مستقل از یکدیگر اند

بررسی . ه از آماره فیشر استفاده گردیده استباشد یا ن براي آن که مشخص گردد که مدل رگرسیونی مورد استفاده معنی دار می
دهد که مدل در سطح خطاي کمتر  بدیهی است چنین مقداري نشان می. باشد می 13,161دهد که آماره مزبور  آماره فیشر نشان می

  .باشد درصد معنادار می 5از 

R2  همچنین با توجه به . بولی براي مدل استدرصد است که نمایانگر قدرت توضیح دهندگی قابل ق 43/27تعدیل شده در این مدل
بنابراین می توان  ،باشد می) 0,006(و معنی دار) -0,171(اینکه ضریب نقد شوندگی دارایی ها در معادله ي هزینه ي سرمایه منفی

در سطح و هزینه ي سرمایه  اذعان داشت که فرضیه ي اول این تحقیق مبنی بر وجود رابطه ي منفی بین نقدشوندگی دارایی ها
  . می شودتأیید  درصد 95اطمینان 

  :آزمون فرضیه دوم
  :بیان می شود قبل از بیان نتایج آزمون فرضیه دوم یک بار دیگر آن

  2نگاره شماره 
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یی که با محدودیت تامین مالی مواجه هستند در مقایسه با ها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه در 
با توجه به اینکه در این تحقیق از اندازه شرکت و احتمال . باشد میجه نیستند منفی تر یی که با این محدودیت مواها شرکت

بنابر این . به عنوان شاخص هایی براي محدودیت تامین مالی استفاده شده است )1آلتمنZبا استفاده از نمره ي (درماندگی مالی
  :فرضیه ي دوم به دو فرضیه ي زیر تفکیک می شود

ي کوچکتر، نسبت به ها شرکترابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در : فرضیه ي اصلی دوم فرضیه فرعی اول از
  . باشد میي بزرگتر، منفی تر ها شرکت

یی که احتمال درماندگی مالی ها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه در : فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي دوم
  .باشد مییی که احتمال قصور آنها پایین تر است، منفی تر ها شرکتدر مقایسه با  آنها باالتر است

  :یه فرعی اول از فرضیه ي اصلی دومآزمون فرض
  .نتایج آزمون فرضیه ي فرعی اول از فرضیه ي دوم را نشان می دهد 3نگاره شماره 

اساس  تقسیم بندي بر  متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري
  اندازه شرکت

229.  1,805  0,265  INTERCEPT    
  
  
  
  

 ي بزرگها شرکت

  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,150  2,468  0,043
  

  اندازه شرکت  - 0,003  - 1,708  0,040
 قیمت سهم  0,015  1,013  0,080

  ارزش دفتري به ارزش بازار  - 0,060  - 1,866  0,007
  واریانس سود ها  0,004  1,838  0,037

DW F(sig.) Adj R2(%)  
2,080  )0,00(11,970  28,54 

  
    متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري

  
  
  
  

037.  2,087 -  0,187  INTERCEPT  
  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,354  1,593  0,023

  
  اندازه شرکت  0,023  2,866  0,004

                                                                                                                                                                                     
١ . Altman 

  3نگاره شماره 
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  ي کوچکها شرکت قیمت سهم  0,062  1,150  0,092
  ارزش دفتري به ارزش بازار  0,433  1,690  0,050
  واریانس سود ها  - 0,001  - 1,508  0,042

DW F(sig.) Adj R2(%)  
2,050  )0,00(15,069  25,39 

بینی شده  دهد که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش واتسون، نشان می –نتایج حاصل از اجراي آزمون آماره دوربین 
درصد معنادار  5دهد که مدل در سطح خطاي کمتر از  بررسی آماره فیشر نشان می. از یکدیگر اند توسط مدل رگرسیون، مستقل

  .باشد می

R2  همچنین . باشد میهاي تعدیل شده حاصل از آزمون مدل در هر دو نمونه نمایانگر قدرت توضیح دهندگی قابل قبولی براي مدل
ي بزرگ ها شرکتي کوچک، نسبت به ها شرکتعادله ي هزینه ي سرمایه در با توجه به اینکه ضریب نقد شوندگی دارایی ها در م

بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه فرعی اول از فرضیه ي دوم این تحقیق مبنی بر اینکه رابطه بین نقد  منفی تر است،
  . باشد میتأیید  ، موردباشد میر ي بزرگتر، منفی تها شرکتي کوچکتر، نسبت به ها شرکتشوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در 

  :آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه ي اصلی دوم
  .نتایج آزمون فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي دوم را نشان می دهد 4نگاره شماره 

تقسیم بندي بر اساس   متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري
  احتمال ورشکستگی

053.  1,450  0,178  INTERCEPT   
  
  
  
  

ي با احتمال ها شرکت
 ورشکستگی پایین

  نقدشوندگی دارایی ها  - 0. 229  2,598  0,010
  

  اندازه شرکت  0,003  1,686  0,039
 قیمت سهم  0,968  2,090  0,000

  ارزش دفتري به ارزش بازار  - 0,001  - 1,129  0,097
  واریانس سود ها  - 0,002  - 2,600  0,047

DW F(sig.) Adj R2(%)  
2,019  )0,00(17,293  27,85 

  
    متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري

  
  

050.  1,933 -  0,144  INTERCEPT  
  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,432  1,949  0,043

  4نگاره شماره 
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ي با احتمال ها شرکت
  ورشکستگی باال

  اندازه شرکت  0,016  2,315  0,001
 قیمت سهم  - 0,734  - 1,844  0,007

  ارزش دفتري به ارزش بازار  - 0,533  - 1,316  0,072
  واریانس سود ها  0,002  2,365  0,027

DW F(sig.) Adj R2(%)  
2,092  )0,035(15,424  19,43 

بینی شده  دهد که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش واتسون، نشان می –نتایج حاصل از اجراي آزمون آماره دوربین 
درصد معنادار  5 ازدهد که مدل در سطح خطاي کمتر بررسی آماره فیشر نشان می. مستقل از یکدیگر اندتوسط مدل رگرسیون، 

  .باشد می

R2  همچنین . باشد میهاي تعدیل شده حاصل از آزمون مدل در هر دو نمونه نمایانگر قدرت توضیح دهندگی قابل قبولی براي مدل
ي با احتمال ورشکستگی باال، نسبت به ها شرکتدر معادله ي هزینه ي سرمایه در با توجه به اینکه ضریب نقد شوندگی دارایی ها 

بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه فرعی دوم از فرضیه ي دوم این  ي با احتمال ورشکستگی پایین منفی تر است،ها شرکت
ي با احتمال ورشکستگی باال، نسبت به ها شرکتتحقیق مبنی بر اینکه رابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در 

  .استتأیید  ، موردباشد میي با احتمال ورشکستگی پایین، منفی تر ها شرکت
 یی که با ها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه در  با توجه به اثبات شدن فرضیه هاي فرعی ، فرضیه ي دوم مبنی بر

  .می شودتأیید  ،باشد مییی که با این محدودیت مواجه نیستند، منفی تر ها شرکتهستند در مقایسه با محدودیت هاي تامین مالی مواجه 

  :آزمون فرضیه ي سوم
  :قبل از آزمون فرضیه ي سوم یک بار دیگر این فرضیه بیان می شود

ي ها شرکتکمتر، نسبت به ي با فرصت هاي رشد ها شرکترابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه در : 3ي فرضیه
از مخارج سرمایه اي و نسبت )2010(با پیروي از گوپاالن و همکاران  در این تحقیق. باشد میداراي فرصت هاي رشد بیشتر، منفی تر 

بنابر این فرضیه ي دوم به دو فرضیه ي . ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان شاخص هایی براي فرصت هاي رشد استفاده می شود
  :یر تفکیک می شودز

ي با مخارج سرمایه اي ها شرکترابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه در : سوم فرضیه ي فرعی اول از فرضیه اصلی
  .باشد میي داراي مخارج سرمایه اي باالتر، منفی تر ها شرکتکمتر، نسبت به 

ي با نسبت ارزش بازار به ها شرکتی دارایی و هزینه ي سرمایه در رابطه بین نقد شوندگ: فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي اصلی سوم
  .باشد میي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري باالتر، منفی تر ها شرکتارزش دفتري پایینتر، نسبت به 

  :آزمون فرضیه ي فرعی اول از فرضیه ي اصلی سوم
  .را نشان می دهد نتایج آزمون فرضیه ي فرعی اول از فرضیه ي سوم 5نگاره شماره 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1157

تقسیم بندي بر اساس   متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري
  مخارج سرمایه اي

028.  1,695  0,113  INTERCEPT    
  
  
  
  

ي با مخارج ها شرکت
 سرمایه اي باال

  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,097  - 1,559  0,046
  

  اندازه شرکت  0,012  2,907  0,050
 قیمت سهم  0,047  1,534  0,004

ارزش دفتري به ارزش   - 0,003  - 2,049  0,002
  بازار

  واریانس سود ها  - 0,099  - 1,015  0,088
DW F(sig.) Adj R2(%)  
1,860  )0,035(12,418  20,15 

  
    متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري

  
  
  
  

ي با مخارج ها شرکت
  سرمایه اي پایین

041.  1,574  0,121  INTERCEPT  
  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,173  1,914  0,031

  
  اندازه شرکت  0,006  1,781  0,000
 قیمت سهم  0,688  2,238  0,004

ارزش دفتري به ارزش   - 0,808  1,326  0,071
  بازار

  واریانس سود ها  - 0,002  - 1,850  0,026
DW F(sig.) Adj R2(%)  
1,873  )0,005(13,463  23,31 

بینی شده  دهد که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش واتسون، نشان می –اجراي آزمون آماره دوربین  نتایج حاصل از
درصد معنادار 5دهد که مدل در سطح خطاي کمتر از  بررسی آماره فیشر نشان می. توسط مدل رگرسیون، مستقل از یکدیگر اند

  .باشد می

R2 همچنین . باشد میل در هر دو نمونه نمایانگر قدرت توضیح دهندگی قابل قبولی براي مدل هاي تعدیل شده حاصل از آزمون مد
ي با مخارج سرمایه اي پایین، نسبت به ها شرکتبا توجه به اینکه ضریب نقد شوندگی دارایی ها در معادله ي هزینه ي سرمایه در 

ان اذعان داشت که فرضیه فرعی اول از فرضیه ي سوم این تحقیق بنابراین می تو ي با مخارج سرمایه اي باال منفی تر است،ها شرکت

  5نگاره شماره 
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ي با ها شرکتي با مخارج سرمایه اي پایین، نسبت به ها شرکتمبنی بر اینکه رابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در 
  .استتأیید  ، موردباشد میمخارج سرمایه اي باال، منفی تر 

  :ضیه ي سومآزمون فرضیه ي فرعی دوم از فر
  .نتایج آزمون فرضیه ي فرعی دوم از فرضیه ي سوم را نشان می دهد 6نگاره شماره 

  6نگاره شماره 
تقسیم بندي بر اساس   متغیرها  ضرایب  t-statistics معنی داري

نسبت ارزش بازار به 
  ارزش دفتري

027.  2,214  0,158  INTERCEPT    
  
  
  
  

ي با نسبت ها شرکت
به ارزش  ارزش بازار

 فتري باالد

  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,166  - 1,793  0,028
  

  اندازه شرکت  0,021  2,314  0,001
 قیمت سهم  0,975  1,844  0,014

ارزش دفتري به ارزش   0,001  2,297  0,066
  بازار

  واریانس سود ها  0,250  1,017  0,086
DW F(sig.) Adj R2(%)  
1,901  )0,002(13,778  29,90 

  
    متغیرها  ضرایب  t-statistics يمعنی دار

  
  
  
  

ي با نسبت ها شرکت
ارزش بازار به ارزش 

  دفتري پایین

076.  1,638  0,047  INTERCEPT  
  نقدشوندگی دارایی ها  - 0,254  - 1,596  0,011

  
  اندازه شرکت  0,004  1,768  0,043
 قیمت سهم  - 0,553  - 2,254  0,049

ارزش دفتري به ارزش   - 0,040  1,204  0,089
  بازار

  واریانس سود ها  0,001  2,478  0,033
DW F(sig.)  (%)Adj R2  
1,880  )0,038(10,682  22,34 
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بینی شده  دهد که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش واتسون، نشان می –نتایج حاصل از اجراي آزمون آماره دوربین 
درصدمعنادار 5دهد که مدل در سطح خطاي کمتر از  رسی آماره فیشر نشان میبر. توسط مدل رگرسیون، مستقل از یکدیگر اند

  .باشد می

R2  همچنین . باشد میهاي تعدیل شده حاصل از آزمون مدل در هر دو نمونه نمایانگر قدرت توضیح دهندگی قابل قبولی براي مدل
ي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ها شرکتیه در با توجه به اینکه ضریب نقد شوندگی دارایی ها در معادله ي هزینه ي سرما

بنابراین می توان اذعان داشت که فرضیه فرعی  ي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري باال منفی تر است،ها شرکتپایین، نسبت به 
ي با نسبت ارزش بازار ها رکتشدوم از فرضیه ي سوم این تحقیق مبنی بر اینکه رابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در 

  .استتأیید  ، موردباشد میي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري باال، منفی تر ها شرکتبه ارزش دفتري پایین، نسبت به 
  ي با ها شرکتبا توجه به اثبات شدن فرضیه هاي فرعی، فرضیه ي سوم مبنی بر رابطه ي بین نقد شوندگی دارایی و هزینه ي سرمایه در

 .می شودتأیید  ،باشد میي داراي فرصت هاي رشد بیشتر، منفی تر ها شرکتفرصت هاي رشد کمتر، نسبت به 

  

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
  نتایج تحقیق

در این تحقیق شواهدي ارائه شد مبنی بر اینکه نقدشوندگی دارایی ها و هزینه ي سرمایه با یکدیگر رابطه ي منفی و معنی داري 
  . می گذارند تأثیر اثبات شد که محدودیت هاي تامین مالی و فرصت هاي رشد بر این رابطه همچنینو  .دارند

یی که احتمال ها شرکتي بزرگتر، در ها شرکتي کوچکتر، نسبت به ها شرکترابطه بین نقد شوندگی دارایی و هزینه سرمایه، در 
ي با مخارج سرمایه اي ها شرکتکه احتمال قصور آنها پایین تر است، در  ییها شرکتدر مقایسه با  ،درماندگی مالی آنها باالتر است

ي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پایینتر، نسبت به ها شرکتي داراي مخارج سرمایه اي باالتر، در ها شرکتکمتر، نسبت به 
 -اورتیز این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق هاي یافته هاي.باشد میي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري باالتر، منفی تر ها شرکت

وهمچنین نتایج حاصل .سازگاري دارد)1998(، 3ماسکویچ و فیلیپس)2002(2و دیگران اسکلینگمنو)2010-2011(1مولینا و فیلیپس
ینه سرمایه بررسی رابطه بین نقد شوندگی دارایی ها وهز.همخوانی دارد)1386(از فرضیه ي فرعی اول با پژوهش حجازي وجاللی

یی که مشخصه هایی همچون سود باال،مخارج سرمایه اي زیاد، فرصت هاي رشد باال ، احتمال درماندگی مالی ها شرکتنشان داد 
براساس نتایج حاصل از تحقیق می توان بیان کرد که امروزه .پایین ،ونقد شوندگی دارایی باالیی دارند، هزینه سرمایه کمتري دارند

اندازه شرکت،احتمال درماندگی مالی ومخارج سرمایه اي ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام وانعطاف بیل معیار هایی از ق
  :بنابراین پیشنهاد می شود.نقش مهمی در ارزیابی شیوه هاي تامین مالی شرکت وهزینه سرمایه ایفا کند تواند میپذیري دارایی ها، 

                                                                                                                                                                                     
1 .Ortiz- Molina and Phillips 
2 . Schlingemann& at all 
3 . Maksimovic and Phillips 
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وپس از .هاي سرمایه گذاري به هزینه تامین مالی وجریان نقدي حاصله توجه نماینددر تامین مالی و اجراي پروژه  ها شرکت - 1
 .کنند گیري تصمیممقایسه شیوه هاي مختلف تامین مالی از لحاظ هزینه سرمایه، 

 مختلف انتظارات برهزینه سرمایه بین موثر عوامل شناخت با ،ن براي حداکثر نمودن ثروت سهامداران وارزش شرکتمدیرا - 2

 ندهند دست از رافراهم شده تامین مالی  هاي فرصت هم تا نمایند برقرار شرکت،تعامل مطلوبتامین مالی  هاي فرصت و هامدارانس

  .دکنن جلب را خود رضایت سهامداران هم و

  هاي آتی تحقیقبراي پیشنهادها
  :با عنایت به مبانی نظري و یافته هاي تحقیق پیشنهادات ذیل ارائه می گردد

  رابطه بین نقد شوندگی دارایی ها و ساختار سرمایهبررسی 

پیشنهاد می شود در . در این تحقیق براي محاسبه ي نقدشوندگی دارایی ها از نسبت وجه نقد به کل دارایی ها استفاده شود
 .تحقیقات آتی از معیار هاي دیگر نقدشوندگی دارایی ها استفاده شود

ي سرمایه از مدل ارزیابی حسابداري استفاده شد، پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از  در این تحقیق براي محاسبه ي نرخ هزینه
 .مدل هاي دیگر محاسبه ي هزینه ي سرمایه نیز استفاده شود

 .پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی نقش عوامل دیگري که انتظار می رود بر هزینه ي سرمایه اثر بگذارند نیز بررسی شود
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 هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی در بورس تهران استراتژي تأثیر

  ٣حمیدرضا رضایی، ٢ل سلطان زادهمحمد رسو، ١رضا جامعی
 چکیده

هاي کلی مدیریت سرمایه  استراتژي. پردازد هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی می ي استراتژي و رابطه تأثیر این مقاله به بررسی
براي تعیین نوع  .هکاران استراتژي محافظه. 3رو؛  استراتژي میانه. 2جسورانه؛ استراتژي .1: شود در گردش به سه دسته تقسیم می

اهرم  ي با صنعت مربوطه استفاده شده و براي محاسبه ها شرکتهاي مالی  برخی نسبت ي استراتژي سرمایه در گردش از مقایسه
هاي  شرایطی که نسبت ،در این تحقیق. فروش به سود قبل از بهره و مالیات استفاده شده است ي عملیاتی از نسبت مبلغ حاشیه

ي آماري پژوهش  نمونه. شود به عنوان استراتژي نامشخص نامیده می ،خوانی ندارد هاي ذکر شده هم کدام از استراتژي با هیچ ها شرکت
 SPSSها از نرم افزار  باشد و براي تجزیه و تحلیل داده ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میها شرکتشرکت از بین  132

رو و  هاي جسورانه، میانه از استراتژي کدام دهد که هیچ نتایج آزمون فرضیات نشان می. تو رگرسیون استفاده شده اس 19نسخه 
  .معناداري نداشته است ي انه با اهرم عملیاتی شرکت رابطهکار محافظه

  .انه، اهرم عملیاتیکار محافظهاستراتژي جسورانه، استراتژي میانه رو، استراتژي  :واژگان کلیدي

 مقدمه 

از دیدگاه مدیران مالی سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن . تی امروز سرمایه در گردش نقش بسزایی دارددر دنیاي رقاب 
نگهداري سطح ) . 2005، 4هورس(دهد  هاي کوتاه مدت اطمینان می ها و بدهی است که از توانایی شرکت در درك تفاوت بین دارایی

در عمل مدیریت سرمایه در گردش به این مسئله . باشد ت سرمایه در گردش میمطلوب وجه نقد براي پرداخت بدهی، دال بر اهمی
باشد، به طور  پذیري واحد تجاري می اي از انعطاف هاي ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاري که نشانه پردازد که از فرصت می

نند تا بتوانند به موقع جوابگوي تقاضاي همچنین باید به دسترسی سریع به مواد اولیه براي تولید توجه ک. صحیحی استفاده کند
  ) . 1995، 5لمبرسون(مشتریان مهم شرکت باشند 

ها و  این اتفاق نظر به موجب استفاده. ها در ارزیابی عملکرد شرکت اتفاق نظر دارند همچنین اکثر مدیران مالی بر استفاده از اهرم
  ) :1382جهانخانی و پارسائیان، (است  ها عنوان شده باشد که به شرح زیر براي اهرم تفسیرهایی می

  .هستند) به ازي یک درصد تغییر در فروش(ها نشان دهنده بسیار شدید سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم  اهرم - الف

دیگر،  توان علت انحراف سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم و به عبارت ها می هاي مبتنی بر اهرم با استفاده از روش -ب
  .بینی شده را بیان کرد انحراف مقدار واقعی نسبت به مقدار پیش

                                                                                                                                                                                     
 .استادیار حسابداری، عضو ھیئت علمی دانشگاه سنندج -١
 mmsoltan88@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه -٢
 .داری، دانشگاه شیرازکارشناس ارشد حساب -٣

4. Howroth  
5. Lqmberson 
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ها استفاده کرد؛ به این ترتیب که براي محاسبه ریسک تجاري، از اهرم عملیاتی و براي  توان از اهرم براي محاسبه ریسک می -ج
  .کند میریسک مالی از اهرم مالی و براي ریسک کل شرکت از اهرم مرکب استفاده 

) . 1377طالبی،(بسزایی بر سودآوري شرکت داشته باشد  تأثیر تواند طرف دیگر کنترل صحیح مدیریت سرمایه در گردش نیز می از 
  :شود اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می

هاي دیگر تبدیل  اراییدهند تا وجه نقد را به د هاي ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می بیشتر شرکت
از . ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود ها در سررسید بدهی شود که شرکت کنند و این امر موجب می

ها به  هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آن طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکت
  .شود یکی از دالیل عمده اهمیت سرمایه در گردش است شیده میورشکستگی ک

هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از  گذاري سرمایه گذاران به دنبال سرمایه
گذاري روشن  یاي تاریک مسیر سرمایهشود تا زوا وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزي حاصل می

هایی وارد کند، دوم اینکه سرمایه  گذار دو مسئله پیش رو دارد؛ اول این که چه مقدار سرمایه و در چه حوزه در این مورد سرمایه. شود
مروز تشخیص دهد براي این موارد نیاز به تدوین استراتژي دارد که آینده بازار را ا. را چگونه در یک افق بلندمدت هدایت کند

  ) .1378جهانخانی و طالبی، (

هاي جاري حاصل  هاي جاري و بدهی هاي گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژي دارایی در مورد سرمایه در گردش استراتژي
تا بتواند به نحو در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژي مناسب را براي شرکت انتخاب نمود . شود می

هاي جاري یک واحد تجاري را اداره کرده و نیازهاي تا مین مالی واحد تجاري به درستی تا مین شود  هاي جاري و بدهی مؤثر دارایی
هاي جاري استراتژي  هاي جاري و بدهی با تلفیق دارایی. از این طریق بازده سهام شرکت را باال برده و ثروت سهامداران حداکثر شود

رو  استراتژي میانه -3استراتژي جسورانه  -2کارانه  استراتژي محافظه -1: شود لی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم میک
هاي سرمایه در  و رابطه استراتژي تأثیر با توجه به این توضیحات هدف اصلی این مقاله بررسی) . 1380جهانخانی و پارسائیان، (

  .تگردش بر اهرم عملیاتی اس

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

کوشد تغییراتی که در میزان فروش و سود هر سهم رخ داده است و نیز علت تناسب  هر شرکتی در گزارش سود ساالنه خود می
  . نداشتن تغییر سود هر سهم با میزان فروش را مورد بررسی قرار دهد

توان اهرم  همچنین می. باشد ، به ازي یک درصد تغییر در فروش میگیري درصد تغییر سود خالص ها هم اندازه هدف از محاسبه اهرم
هاي ثابت  اهرم عبارت از وجود هزینه. هاي مختلف مالی و تجاري را محاسبه کرد بینی بکار برد و نیز ریسک را به عنوان یک ابزار پیش

) ها هاي ثابت غیر از بهره بدهی همه هزینه(ت هاي ثابت عملیاتی شرک اهرم عملیاتی بر هزینه. هاي شرکت است در فهرست هزینه
در شرایطی که تغییرات در فروش .... هاي اداري، استهالك، تبلیغات، عوارض و هایی چون سربار ثابت تولید ، هزینه متکی است هزینه

اهرم عملیاتی اثر درجه . شود شود اهرم عملیاتی مطرح می) سود قبل از بهره و مالیات( موجب تغییرات بیشتري در سود عملیاتی
 تأثیر اگر شرکتی درجه اهرم عملیاتی باالیی داشته باشد، تغییر جزئی در فروش. کند میتغییرات فروش بر سود عملیاتی را بیان 
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حال اگر شرکتی با درجه اهرم عملیاتی باال با کاهش فروش مواجه شود، سود قبل . زیادي بر سود قبل از بهره و مالیات خواهد داشت
  .ممکن است به کلی از بین رفته و منجر به زیان شود) EBIT(ره و مالیات از به

در این حالت ریسک . ها مایل نیستند که در شرایط درجه اهرم عملیاتی باال فعالیت کنند همچنین به عنوان یک قاعده کلی، شرکت
دهند که  ها ترجیح می شرکت. شود وارد میشرکت بسیار باال است زیرا با کاهش جزئی در فروش، صدمه زیادي به سودآوري شرکت 

  ) .1382غالمی،(سر فعالیت داشته باشند تا از خطر نوسانات فروش و سود فاصله بگیرند  به اندازه کافی باالي نقطه سربه

 مهم هدف یک نیز شرکت نقدینگی حفظ اما است، درازمدت در سود کردن بیشینه شرکت هر نهایی اهداف از از طرف دیگر، یکی

 ایجاد شرکت یک براي جدي مشکالت تواند می نقدینگی دادن دست از قیمت به سود آوردن دست به که است این مسئله. است

 ها آن دوي هر زیرا آید دست به دیگر بهاي هدف به نباید هدف یک و شود برقرار هدف دو این بین تعادل یک باید بنابراین .نماید

 نگران اگر دیگر طرف و از یابد دوام زیادي مدت به تواند باشد، نمی نداشته توجه سودآوري به شرکت یک اگر دارند را خود اهمیت

  ) . 1،2007رحمان و ناصر) گردد مواجه ها بدهی موقع به پرداخت عدم یا ورشکستگی مشکالت با است ممکن نباشد نقدینگی

هاي جاري حاصل  هاي جاري و بدهی ق استراتژي داراییهاي گوناگونی وجود دارد که از تلفی در مورد سرمایه در گردش استراتژي
در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژي مناسب را براي شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو . شود می

تجاري به درستی تأمین شود از  هاي جاري یک واحد تجاري را اداره کرده و نیازهاي تأمین مالی واحد هاي جاري و بدهی موثر دارایی
هاي جاري استراتژي  هاي جاري و بدهی با تلفیق دارایی. این طریق بازده سهام شرکت را باال برده و ثروت سهامداران حداکثر شود

استراتژي  -3استراتژي جسورانه  - 2استراتژي محافظه کارانه  -1: شود کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می
 ) .1380جهانخانی و پارسائیان، (رو  یانهم

کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص باال خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از  در استراتژي محافظه
ز مقادیر و نسبت جاري شرکت را به مقیاسی برساند که ا) آنی(کوشد تا نسبت نقدینگی  در این حالت مدیریت می. حد باال است

که با داشتن  کند میدر مقابل استراتژي جسورانه سعی . تر شود زمان بدهی جاري آن پایین متعلق به متوسط صنعت باالتر و هم
مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش . هاي جاري را ببرد هاي جاري، بیشترین استفاده از بدهی ترین میزان دارایی کم
آید تا نسبت جاري و آنی را به مقادیري برساند که از متوسط  ها را کاهش دهد، در صدد برمی قدار این نسبتکوشد تا م گیرد می می

  ) . 2،1989شر(صنعت کمتر و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند و میزان بدهی جاري را افزایش دهد 

مدیر مالی شرکتی . پذیرد هاي جاري است و ریسک معقول را می بدهی هاي جاري و رو حد متعادل استفاده از دارایی استراتژي میانه
هاي جاري را هم سیاست جسورانه  کارانه و بدهی هاي جاري را سیاست محافظه اگر دارایی. 1گیرد؛  رو در پیش می که سیاست میانه

را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن هاي جاري  هاي جاري و بدهی یعنی دارایی. شود در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل می
کارانه  هاي جاري سیاست محافظه زمان بدهی هاي جاري سیاست جسورانه در پیش بگیرد و هم اگر در مورد دارایی. 2. نگهداري کند

ز در حداقل هاي جاري را نی هاي جاري را در حداقل ممکن نگهداري کند و بدهی یعنی دارایی. شود باشند ریسک و بازده متعادل می
  ) .1376عبده تبریزي و مشیرزاده،(ممکن نگهداري کند 

                                                                                                                                                                                     
1  . Raheman and Nasr 
2 Scherr  
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) 2006( 1هاي سرمایه در گردش بوده و یافت شد مطالعات تئوریکی شوین باچر پژوهشی که تا حدي در ارتباط با موضوع استراتژي
راتژي تأمین مالی را مد نظر قرار وي در مطالعات خود دو نوع است. هاي تأمین مالی انجام شده است است که در زمینه استراتژي

در استراتژي محافظه کارانه واحدهاي تجاري، تا زمانی که نقد کافی براي تکمیل پروژه فراهم شود، عملیات اصلی را به . دهد می
ی پروژه را اندازند، در مقابل استراتژي جسورانه با وجود منابع محدود، حتی قبل از تأمین مالی خارجی بعضی عملیات اصل تعویق می
   .دهند، در نتیجه نوع استراتژي در انتخاب پروژه موثر است انجام می

 این بر عمدتاً ها آن بحث. نمودند تحلیل 1989تا  1970 هاي سال در را آمریکا صنعتی هاي شرکت از اي نمونه) 1996( 2زینلیو النگ

 صدد در خود مقاله در ها آن پایه، این بر .کند می رقیق را فضعی هاي پروژه در گذاري سرمایه براي ها انگیزه اهرم که بود موضوع

 و اهرم بین) است یک از کمتر ها آن در کیوتوبین نسبت) دارند ضعیفی رشد هاي فرصت که هایی شرکت در دهند نشان برآمدند
 .دارد وجود منفی ارتباط آتی هاي گذاري سرمایه

هاي نقد باال یا ثروت خالص  جریان انتظار) چشم انداز رشد بیشتر(توبین باال  کیو هایی با نسبت شرکت: ها چنین بود استدالل آن
شرکتی در  و انتخاب معکوسی را که ذاتاً در تأمین اعتبار براي هر این انتظارات، مشکالت مربوط به مخاطرات اخالقی بیشتري دارند و

 .دهد بازار سرمایه وجود دارد، کاهش می

چشم انداز رشد قوي به سهولت  هایی با ، زیرا شرکتکند میسرمایه گذاري ایجاد  حدودیت کمتري برايهاي فوق، اهرم م براي شرکت
محدودیتی براي سرمایه  هایی با نسبت کیوتوبین پایین، اهرم شرکت براي. مالی مجددي در بازار سرمایه انجام دهند توانند تأمین می

 برند که مشکل است تأمین مالی که دارند، پی می ه چشم انداز رشد ضعیفیها با توجه ب زیرا این شرکت شود، گذاري محسوب می

هایی  ارزش شرکت در شرکت توان ارتباط مثبت بین اهرم و چنین استداللی نمی ها همچنین بیان کردند، با آن. مجددي داشته باشند
   .با نسبت کیوتوبین پایین را توضیح داد

 مدیریت ارزیابی عملکرد براي تحقیق این در. ها بررسی نمودند شرکت گردش در سرمایه مدیریت ، عملکرد) 2002(3پراکاش و آنند

 استفاده گردش در سرمایه عملیاتی و گردش چرخه نقد، گردش وجه تبدیل چرخه معیارهاي کارائی از ها شرکت گردش در سرمایه

 اینکه بر عالوه گردش در سرمایه مدیریت یابی عملکردارز براي شده انتخاب معیارهاي که بود این از تحقیق حاکی نتایج. بود شده

  .کنند کمک می نیز ها شرکت بازده و ریسک تحلیل و به تجزیه باشند، می مفید گردش در سرمایه مدیریت براي ارزیابی

اخت و به آن بر عملکرد شرکت در صنایع مختلف پرد تأثیر ، به بررسی روند مدیریت سرمایه در گردش و) 2006(4پاداچی کیسون
 انتخاب و است داده رخ گردش در مدیریت سرمایه در اي عمده تغییرات سازي کاغذ و انتشار و صنعت چاپ این نتیجه رسید که در

  .باشد ها داشته شرکت سودآوري بر اهمیتی با تأثیر تواند می هاي مختلف روش

تبدیل  جه رسیدند که رابطه معکوس معناداري بین چرخهدالف به این نتی مارك تحقیق در راستاي) 2006(5تریفوندیس و الزاریدس
  .ها وجود دارد سودآوري شرکت و وجه نقد

                                                                                                                                                                                     
1. Schwienbacher 
2 .Long , Xinlei 
3. Anand and Prakash 
4. Kesseven Padachi 
5. Lazaridis and Tryfonidis 
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ها پرداختند و به این نتیجه  نقدینگی شرکت و گردش در سرمایه مدیریت بین در پژوهشی به بررسی رابطه) 2007(1ناصر و رحمن
 با مطالبات وصول و دوره بستانکاران واریز دوره ها، موجودي شگرد دوره آن شامل، اجزاء و نقد وجه تبدیل چرخه رسیدند که بین

  .دارد وجود داري معکوس معنا رابطه ها شرکت سودآوري

هاي تولیدي بورس در کشور ترکیه  گذاري براي شرکت در پژوهشی به بررسی ارتباط اهرم مالی و تصمیمات سرمایه) 2010( 2یوماتلو
. هاي تابلویی با روش اثرات ثابت براي تخمین مدل خطی چند متغیره استفاده شده است در این پژوهش از داده. پرداخته است
هایی که  گذاري دارد و شرکت منفی بر تصمیمات سرمایه تأثیر هاي پژوهش حاکی از این مطلب است که اهرم مالی خالصه یافته

  . دهند اي از خود نشان می هاي سرمایه ر داراییگذاري د ها دارند، رغبت کمتري به سرمایه بدهی بیشتري نسبت به سایر شرکت

هاي سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی را بررسی  استراتژي تأثیر هاي انجام شده در داخل کشور، هیچ پژوهشی رابطه و در پژوهش
در گردش یا اهرم  هاي سرمایه هاي مشابه که از متغیرهاي استراتژي بنابراین در این بخش سعی شده است به پژوهش. نکرده است

  .اند، اشاره شود عملیاتی در پژوهش خود استفاده کرده

شناسایی چگونگی مدیریت .1: در پژوهشی به بررسی برخی عوامل مدیریت سرمایه در گردش پرداخته که عبارتند از) 1384(عنایتی 
ی که روش متفاوتی در سرمایه در گردش های بررسی این که بین وضعیت نقدشوندگی شرکت. 2هاي ایرانی،  سرمایه در گردش شرکت
عوامل مربوط به ماهیت فعالیت و عوامل محیطی بر چگونگی مدیریت سرمایه در گردش و وضعیت . 3دارند تفاوت وجود دارد، 

شرکت بورس اوراق بهادار از طریق پرسشنامه و تحلیل  254این پژوهش به بررسی . ها تا چه حد موثر بوده است نقدینگی شرکت
با توجه به نوع صنعت و اندازه شرکت، نحوه مدیریت وجه نقد بر وضعیت . 1دهد که  نتایج پژوهش نشان می. ریانس پرداخته استوا

هاي تأمین  با توجه به نوع صنعت و اندازه شرکت روش. 3. نحوه مدیریت مطالبات بر نقدینگی اثر دارد. 2. ها اثر دارد نقدینگی شرکت
ها بر شاخص فراگیر  ، ماهیت شرکتکند میباالخره با توجه به نوع صنعت که شرکت در آن فعالیت . 4. ردمالی بر نقدینگی اثر دا

  . نقدینگی اثر دارد

سازي به این نتیجه  دارو صنعت هاي شرکت در گردش سرمایه مدیریت تحلیل و در پژوهشی تحت عنوان تجزیه) 1386(نژاد  خرم
  .است کارانه محافظه ها عملیاتی آن هاي سیاست و است بوده جسورانه کل در داروئی هاي شرکت مالی هاي دست یافت که سیاست

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  هاي سرمایه در گردش بر بازده سهام در شرکت استراتژي تأثیر در بررسی) 1388(حسن پور 
  :کردهاي کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم  تهران، استراتژي

  استراتژي محافظه کارانه .1
  استراتژي جسورانه .2
 استراتژي میانه رو .3

هاي مختلف با یکدیگر تفاوت معنی داري دارد و استراتژي جسورانه بیشترین  نتایج پژوهش نشان داد میانگین بازده در استراتژي
 .ها در کل صنایع دارد بازده را در بین سایر استراتژي

                                                                                                                                                                                     
1. Raheman and Naser 
2 .Umatlu 
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  اهداف و فرضیات تحقیق
هاي سرمایه در گردش به سه  استراتژي. باشد هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی می استراتژي تأثیر ن پژوهش بررسیهدف ای

یابی به هدف پژوهش به شرح زیر تدوین  ها براي دست بنابراین فرضیه. شود دسته جسورانه، میانه رو و محافظه کارانه طبقه بندي می
  :گردیده است

  .داري وجود دارد هاي سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی تراتژيبین اس :فرضیه اصلی

  .داري وجود دارد بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی :فرضیه اول

  .داري وجود دارد بین استراتژي میانه رو سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی :فرضیه دوم

  .داري وجود دارد در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی بین استراتژي محافظه کارانه سرمایه :سومفرضیه 

  گیري و نمونه تحقیق  جامعه آماري، روش نمونه
 هاي شرکت شده مالی حسابرسی هاي صورت از نیاز مورد اطالعات به سهولت دسترسی و ها داده اعتبار جهت به تحقیق این هاي داده

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي جامعه شرکت تحقیق، این در .است شده استخراج تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته

اما . شود گیري آماري استفاده نمی در این پژوهش از نمونه. اند قرار گرفته مطالعه مورد 1389 تا 1385 زمانی در دوره تهران
  :شوند ی و بر اساس معیارهاي زیر انتخاب میهاي مورد بررسی به روش حذف شرکت

  ها منتهی به پایان اسفندماه باشد؛ به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن - 1

  تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند؛  1389تا  1385هاي  طی سال - 2

  ها نباشد؛  گري مالی و بانک گذاري، واسطه هاي سرمایه شرکت انتخابی، جزء شرکت - 3

  در دسترس باشد؛ 1389تا  1385ها از سال  اطالعات مورد نیاز آن - 4

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛ و  1385حداقل یک سال قبل از سال  - 5

بورس قابل  ها براي ي عمومی منتشره آنها گزارشها، از  اطالعات الزم جهت محاسبه متغیرهاي تحقیق و انجام آزمون فرضیه -6
 استخراج باشد؛

شرکت به عنوان نمونه آماري تحقیق جهت آزمون فرضیات انتخاب و مورد بررسی قرار  132ها،  بعد از در نظر گرفتن این ویژگی
  .گرفت

  ها روش گردآوري داده 
ق، با استفاده از مطالعات اطالعات مربوط به ادبیات موضوعی پژوهش، شامل اطالعات مربوط به مبانی نظري و پیشینه و سوابق تحقی

هاي تحصیلی و  اي، شامل کتب، مجالت هفتگی، ماهنامه، فصل نامه انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه کتابخانه
هاي اطالعاتی از قبیل اینترنت و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی به دست آمده  هاي تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه رساله
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 1آورد نوین، سایت کودال هاي اطالعاتی تدبیر پرداز، ره ها با استفاده از بانک اطالعات مورد نیاز جهت بررسی و آزمون فرضیه .است
  .استخراج شده است 2هاي مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت مرکز پژوهش

  متغیرهاي پژوهش 
 با هاي دیگر و پژوهش با هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی، مطابق ثر استراتژيرابطه و ا بررسی جهت به حاضر، پژوهش در

  :باشند می زیر شرح به متغیرهاي پژوهش شده مطرح هاي فرضیه به توجه

  وابسته متغیر
بنابراین اهرم . هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی بررسی شده است استراتژي تأثیر در این پژوهش در هر فرضیه اصلی رابطه و

  :باشد نحوه محاسبه اهرم عملیاتی به شرح زیر می. عملیاتی به عنوان متغیرهاي وابسته در هر فرضیه اصلی در نظر گرفته شده است
 

                   OL ∥ T =  ( )   
   

T  = تعداد فروش  P  =قیمت فروش   V  =هاي متغیر هزینه   Y  =سود قبل از بهره و مالیات      

  ستقلمتغیرهاي م 
هاي سرمایه در گردش به عنوان متغیر مستقل بر اهرم عملیاتی به عنوان متغیر وابسته مورد  استراتژي تأثیر همچنین در این پژوهش
هاي سرمایه در گردش هستند که به صورت متغیرهاي کیفی بوده  متغیرهاي مستقل پژوهش استراتژي. گیرد بررسی و آزمون قرار می
ها به صورت متغیر کمی کرده و در قالب نسبت جاري، نسبت آنی و نسبت بدهی با متوسط صنعت  آن و براي بررسی و تحلیل

  ) .1388حسن پور، (هاي مختلف است  هاي مختلف بیانگر استراتژي طور که بیان شد در حالت مقایسه کرده و همان
 :اگر نسبت جاري و آنی هر دو باالتر از متوسط صنعت باشند .1

 از متوسط صنعت مورد انتظار است و نشان دهنده انتخاب استراتژي میانه رو است نسبت بدهی باالتر.  
 نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب محافظه کارانه است.  

  :اگر نسبت جاري و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند .2
 و نشان دهنده انتخاب استراتژي میانه رو است تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نسبت بدهی پایین.  
 نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا بیشتر از آن نشان دهنده انتخاب جسورانه است. 

 :اگر یکی از دو نسبت جاري یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر باالتر از متوسط صنعت باشد .3
 ر است و نشان دهنده انتخاب استراتژي میانه رو استنسبت بدهی باالتر از متوسط صنعت مورد انتظا.  
 نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب محافظه کارانه است.  

                                                                                                                                                                                     
1. www.Codal.ir 
2. www.Rdis.ir 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1169

  :متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است» در حدود«و » تر پایین«، »باالتر«منظور از 

  .نحراف از میانگیندرصد ا 25بیش از میانگین، با فاصله بیش از : باالتر 

  .درصد انحراف معیار از میانگین 25بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از : در حدود

  .درصد انحراف معیار از میانگین 25کمتر از میانگین، با فاصله بیش از : تر  پایین

ها براي  گین، افزایش دقت و تفکیک استراتژيهدف از این تقسیم بندي در مقایسه با تقسیم بندي دو حالتی کمتر یا بیشتر از میان
 .هاي نزدیک به متوسط صنعت است حالت

  متغیرهاي کنترل

در ضرایب متغیرهاي مدل اعمال  تأثیر گذاشته و این تأثیر هر متغیر مستقل در یک خط رگرسیون بر سایر متغیرهاي مستقل
سایر متغیرهاي مستقل  تأثیر مستقل بر متغیر وابسته با حذفآن متغیر  تأثیر به عالوه ضریب هر متغیر مستقل میزان. شود می
باشد کافی است متغیرهاي دیگري که به لحاظ تئوري بر  بر این اساس هنگامی که هدف ما ارتباط خالص بین دو متغیر می. باشد می

ارتباط بین دو متغیر مورد نظر را با توانیم  دارند را به عنوان متغیر مستقل وارد مدل کنیم و بدین ترتیب می تأثیر این دو متغیر
ایم، مطالعه کنیم که این متغیرهاي جدید وارد شده به مدل را متغیرهاي کنترل نام  متغیرهاي دیگري که وارد مدل کرده تأثیر حذف
شرکت  هاي اییبراي اندازه شرکت از جمع دار. در این پژوهش اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. دارند

  .شود استفاده می

    هاي تحقیق  یافته 
  آزمون فرضیه اول 

  .داري وجود دارد بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی

نده جدول زیر نشان ده. گیرد در فرضیه اول رابطه بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی مورد بررسی قرار می
و خطاي معیار  2، ضریب تعیین تعدیل شده1و معناداري معادله کلی رگرسیون، ضرایب جزیی رگرسیون، ضریب تعیین Fآماره 

  .باشد تخمین فرضیه فرعی اول می
  

  عالمت  متغیرها
 ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده

  معناداري tآماره 
B رآوردخطاي ب  Beta 

  Constant 327/5  983/1    686/2  007/0  مقدار ثابت
  JS 113/0  579/0  008/0  195/0  845/0  استراتژي جسورانه

                                                                                                                                                                                     
1 R Square 
2 Adjusted R square 

  نتایج آزمون فرضیه اول : 1جدول 
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  Size  647/0 -  345/0  074/0-  874/1-  061/0  اندازه شرکت

  F 762/1آزمون   R2  005/0 ضریب تعیین
  F 172/0 معناداري آزمون  002/0  ضریب تعیین تعدیل شده

  
از تغییرات متغیر وابسته توسط % 5/0باشد که نشان دهنده این است که  می 005/0ضریب تعیین  1به جدول شماره  با توجه

بسیار  تأثیر باشد که نشان دهنده ضریب تعیین ذکر شده بسیار کوچک می. شود رگرسیون یا متغیرهاي مستقل و کنترلی تعیین می
توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل استراتژي جسورانه  توجه به ضریب بسیار کم میبا . ناچیز متغیر مستقل بر متغیر وابسته است

اما براي رد فرضیه پژوهش از نظر آماري باید جدول تحلیل واریانس و . سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی رابطه معناداري ندارد
  . ضرایب جزئی رگرسیون مورد بررسی قرار گیرد

باشد، بنابراین؛ فرض  می 05/0و معناداري آن، به دلیل آن که معناداري مدل کلی رگرسیون بیشتر از  Fه با توجه به جدول فوق، آمار
شود که حاکی از رد  شود و عدم معناداري مدل کلی رگرسیون تائید می نمیتأیید  خطی بودن رابطه دو متغیر وابسته و مستقل

همچنین در جدول فوق، . ش به بررسی ضرایب جزئی رگرسیون پرداخته شودفرضیه پژوهش دارد اما براي تائید و یا رد فرضیه پژوه
و ضرایب استاندارد شده ) B(جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد نشده . ضرایب جزئی رگرسیون را نشان داده شده است

)Beta (ورتی که در ضرایب استاندارد شده در ضرایب استاندارد نشده مقیاس متغیرها با همدیگر یکسان نیستند در ص. باشد می
بنابراین؛ جهت مقایسه اثرات چندین متغیر مستقل روي متغیر . مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود دارد

  .شود وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می

است که غیر معنادار  05/0تر از  ي جسورانه بزرگشود معناداري ضریب استراتژ که در جدول شماره فوق مالحظه می آن گونههم
به بیان دیگر، بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی رابطه معناداري . دهد بودن این ضریب در مدل را نشان می

  .شود عملیاتی تائید نمیوجود ندارد و فرضیه اول پژوهش مبنی بر رابطه معنادار بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش و اهرم 

  : و متغیر مستقل استراتژي جسورانه سرمایه در گردش به صورت زیر است) اهرم عملیاتی(در نهایت، مدل بر اساس متغیر وابسته 

OL = 5/327 + 0/008 JS – 0/074 Size  
هاي جاري برده شود  استفاده از بدهی هاي جاري، بیشترین ترین میزان دارایی منظور از استراتژي جسورانه این است که با داشتن کم

آید تا نسبت جاري و آنی را به مقادیري برساند که از متوسط صنعت کمتر و چه بسا سرمایه در  به عبارت دیگر مدیران درصدد برمی
  . گردش خالص شرکت را منفی کند و میزان بدهی جاري را افزایش دهد

توان  عدم رابطه معنادار بین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی می با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر 
بیشتر از منبع تأمین  کند میطور که در تعریف استراتژي جسورانه اشاره شد، مدیریت سعی  همان: آن را این گونه تفسیر کرد که

ي در تأثیر )ها گذاري معموالً سرمایه(هاي بلند مدت  ع آن داراییهاي بلند مدت استفاده کند و به طب گذاري در دارایی مالی در سرمایه
هاي ایرانی به دلیل  این عمل در بیشتر شرکت. دهند قرار می تأثیر سود عملیاتی شرکت ندارند و سود غیر عملیاتی شرکت را تحت

حاصل از تأمین مالی را به  دهد که وجه نقد گیرد و مدیریت ترجیح می موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، صورت می
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داشته باشد و نتیجه  تأثیر تواند بر اهرم عملیاتی بنابراین استراتژي جسورانه سرمایه در گردش نمی. هاي دیگر تبدیل کند دارایی
  . آزمون فرضیه اول نیز بر همین استدالل داللت دارد

  آزمون فرضیه دوم
  .داري وجود دارد لیاتی ارتباط معنیرو سرمایه در گردش و اهرم عم بین استراتژي میانه

  .پردازد رو سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی می دومین فرضیه به آزمون رابطه بین استراتژي میانه

  عالمت  متغیرها
ضرایب استاندارد   ضرایب استاندارد نشده

  معناداري tآماره  شده
B خطاي برآورد  Beta 

  Constant 280/5  970/1    679/2  008/0  ر ثابتمقدا
  MS 023/0  686/0  001/0  034/0  973/0  استراتژي میانه رو

  Size  636/0-  341/0  0/073 -  867/1-  062/0  اندازه شرکت
  F 762/1 آزمون  R2  005/0 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
  F 172/0 معناداري آزمون  002/0  شده

  
از تغییرات متغیر وابسته توسط % 5/0باشد که نشان دهنده این است که  می 005/0ضریب تعیین  2با توجه به جدول شماره 

بسیار  تأثیر باشد که نشان دهنده ضریب تعیین ذکر شده بسیار کوچک می. شود رگرسیون یا متغیرهاي مستقل و کنترلی تعیین می
رو  توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل استراتژي میانه ر کم میبا توجه به ضریب بسیا. ناچیز متغیر مستقل بر متغیر وابسته است

اما براي رد فرضیه پژوهش از نظر آماري باید جدول تحلیل واریانس و . سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی رابطه معناداري ندارد
  .ضرایب جزئی رگرسیون مورد بررسی قرار گیرد

باشد، بنابراین؛ فرض خطی بودن رابطه دو  می 05/0داري مدل کلی رگرسیون بیشتر از ، به دلیل آنکه معنا2با توجه به جدول شماره 
شود که حاکی از رد فرضیه پژوهش دارد اما  شود و عدم معناداري مدل کلی رگرسیون تائید می نمیتأیید  متغیر وابسته و مستقل

  .شود براي تائید و یا رد فرضیه پژوهش به بررسی ضرایب جزئی رگرسیون پرداخته

است که غیر معنادار بودن این  05/0تر از  رو بزرگ شود معناداري ضریب استراتژي میانه که در جدول فوق مالحظه می آن گونههم
رو سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی رابطه معناداري وجود ندارد و  به بیان دیگر، بین استراتژي میانه. دهد ضریب در مدل را نشان می

  .شود رو سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی تائید نمی هش مبنی بر رابطه معنادار بین استراتژي میانهفرضیه دوم پژو
  : رو سرمایه در گردش به صورت زیر است و متغیر مستقل استراتژي میانه) اهرم عملیاتی(در نهایت، مدل بر اساس متغیر وابسته 

OL = 5/280 + 0/001 MS – 0/073 Size  

  دومنتایج آزمون فرضیه : 2جدول 
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توان بیان کرد  رو سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی، می جه فرضیه دوم مبنی بر عدم رابطه معنادار بین استراتژي میانهبا توجه به نتی
هاي جاري  که اگر دارایی کند میگیرد بدین گونه عمل  که در استراتژي میانه رو مدیر مالی شرکتی که این استراتژي را در پیش می

شود و یا این که اگر  هاي جاري را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل می کارانه و بدهی را سیاست محافظه
کارانه باشند ریسک و بازده  هاي جاري سیاست محافظه زمان بدهی هاي جاري سیاست جسورانه در پیش بگیرد و هم در مورد دارایی

هاي جاري سرمایه  ي زیادي را داشته باشد، آن را در داراییحال آن که اگر فرض شود مدیر شرکت بدهی جار. شود متعادل می
شود که  این عمل باعث می. در محلی غیر از وجه نقد سرمایه گذاري کند کند میاما در شرایط تورمی ایران سعی  کند میگذاري 

غیر از فعالیت عادي شرکت  دارایی جاري و بدهی جاري در حد متعادل و مناسب با هم باشد و به دلیل این که معموالً در محلی
هاي جاري در  هاي کوتاه مدت به دلیل قابلیت نقد شدن سریع جهت بازپرداخت بدهی سرمایه گذاري(شود  گذاري می سرمایه

داشته باشد؛ و یا اگر حالت دوم را فرض کنیم،  تأثیر تواند بر فعالیت عادي شرکت و در نهایت بر سود عملیاتی شرکت نمی) سررسید
گذاري ندارد و این مورد هم  هاي جاري کم باشد، شرکت منبع تأمین مالی براي سرمایه هاي جاري و بدهی ر حالتی که دارایییعنی د

  .بنابراین نتیجه فرضیه دوم بر همین استدالل داللت دارد. بگذارد تأثیر تواند بر سود عملیاتی و در نهایت بر اهرم عملیاتی شرکت نمی

  آزمون فرضیه سوم
  .داري وجود دارد کارانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی ارتباط معنی ستراتژي محافظهبین ا

 .پردازد سومین فرضیه به آزمون رابطه بین استراتژي محافظه کارانه سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی می

  عالمت  متغیرها
 شده ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

  معناداري tآماره 
B خطاي برآورد  Beta 

  Constant 370/5  034/2    640/2  008/0  مقدار ثابت
  HS 075/0 -  431/0  007/0-  174/0 -  862/0  استراتژي محافظه کارانه

  Size  644/0 -  344/0  074/0-  873/1 -  062/0  اندازه شرکت
  F 758/1آزمون   R2  005/0 ضریب تعیین

  F 173/0 معناداري آزمون  002/0  شدهضریب تعیین تعدیل 
  

از تغییرات متغیر وابسته توسط % 5/0باشد که نشان دهنده این است که  می 005/0ضریب تعیین  3با توجه به جدول شماره 
بسیار  تأثیر باشد که نشان دهنده ضریب تعیین ذکر شده بسیار کوچک می. شود رگرسیون یا متغیرهاي مستقل و کنترلی تعیین می

توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل استراتژي محافظه  با توجه به ضریب بسیار کم می. ناچیز متغیر مستقل بر متغیر وابسته است
اما براي رد فرضیه پژوهش از نظر آماري باید جدول تحلیل واریانس . کارانه سرمایه در گردش با اهرم عملیاتی رابطه معناداري ندارد

 05/0با توجه به جدول، به دلیل آنکه معناداري مدل کلی رگرسیون بیشتر از  .مورد بررسی قرار گیردو ضرایب جزئی رگرسیون 
شود و عدم معناداري مدل کلی رگرسیون تائید  نمیتأیید  باشد، بنابراین؛ فرض خطی بودن رابطه دو متغیر وابسته و مستقل می
 .و یا رد فرضیه پژوهش به بررسی ضرایب جزئی رگرسیون پرداخته شود شود که حاکی از رد فرضیه پژوهش دارد اما براي تائید می

  سومنتایج آزمون فرضیه : 3جدول 
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است که غیر معنادار بودن این  05/0تر از  شود معناداري ضریب استراتژي محافظه کارانه بزرگ مالحظه می که در جدول آن گونههم
گردش و اهرم عملیاتی رابطه معناداري وجود  به بیان دیگر، بین استراتژي محافظه کارانه سرمایه در. دهد ضریب در مدل را نشان می

در  .شود ندارد و فرضیه سوم پژوهش مبنی بر رابطه معنادار بین استراتژي محافظه کارانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی تائید نمی
  : گردش به صورت زیر استو متغیر مستقل استراتژي محافظه کارانه سرمایه در ) اهرم عملیاتی(نهایت، مدل بر اساس متغیر وابسته 

OL = 5/370 - 0/007 HS – 0/074 Size  
با توجه به نتیجه سوم مبنی بر عدم معناداري بین استراتژي محافظه کارانه سرمایه در گردش و اهرم عملیاتی دلیل آن به شرح زیر 

ر گردش خالص باال خواهد بود و قدرت کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه د در استراتژي محافظه .تواند باشد می
و نسبت جاري شرکت را به مقیاسی برساند ) آنی(کوشد تا نسبت نقدینگی  در این حالت مدیریت می. نقدینگی بیش از حد باال است

وجه نقد تر شود این عمل بدان معنی است که مدیریت  زمان بدهی جاري آن پایین که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت باالتر و هم
هاي جاري در  هاي جاري را به صورت نقد و یا دارایی که نقدینگی آن باالست به دلیل ترس از عدم بازپرداخت بدهی حاصل از بدهی

ي در سود عملیاتی شرکت و در نهایت بر اهرم عملیاتی نداشته تأثیر شود که این عمل مدیریت باعث می کند میسررسید نگهداري 
  .سوم نیز بر این استدالل داللت داردباشد و نتیجه فرضیه 

  گیري  نتیجه 
هاي گردآوري شده از  هاي سرمایه در گردش بر اهرم عملیاتی داده استراتژي تأثیر در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه و

ي کلی مدیریت سرمایه ها استراتژي. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند هاي مالی شرکت صورت
و شرایطی که . کارانه استراتژِي محافظه. 3. رو استراتژي میانه. 2. استراتژي جسورانه.1: شدند  در گردش به سه دسته تقسیم

خوانی ندارد به عنوان استراتژي نامشخص  هاي ذکر شده هم کدام از استراتژي ها با هیچ هاي مالی در مقایسه با صنعت شرکت نسبت
براي محاسبه اهرم عملیاتی از نسبت مبلغ حاشیه فروش به سود قبل از بهره و مالیات استفاده شد، همانطور که . شود می نامیده

هاي جسورانه، میانه رو و محافظه کارانه با اهرم عملیاتی شرکت  کدام از استراتژي مالحظه شد نتایج آزمون فرضیات نشان داد که هیچ
هاي سرمایه در  استراتژي تأثیر هاي انجام شده در داخل کشور، هیچ پژوهشی رابطه و در پژوهش .رابطه معناداري نداشته است

هاي پیشین مقایسه کرد، بدین جهت تنها  توان آن را با نتایج پژوهش بنابراین نمی. گردش با اهرم عملیاتی را بررسی نکرده است
  .باشد وهش بیشتر در این زمینه میدالیل احتمالی ذکر شده است و گرفتن نتیجه قطعی مستلزم پژ
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هاي سرمایه در گردش بر معیارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد در مقایسه با معیارهاي  استراتژي تأثیر

  حسابداري

  2مصطفی نجار، 1محمد علی مرادي

  چکیده
ي پذیرفته شده در بورس ها شرکتعملکرد  هاي مدیریت سرمایه در گردش با معیارهاي سیاست ي حاضر به بررسی رابطه ي مطالعه

. هاي سرمایه در گردش بر معیارهاي عملکرد سنتی و نوین است سیاست تأثیر هدف بررسی و مقایسه. پردازد اوراق بهادار تهران می
حاسبه رو تقسیم و م انه و سیاست میانهکار محافظههاي سرمایه در گردش به سه دسته سیاست جسورانه،  بدین منظور، سیاست

ه ب(ها و بازده حقوق صاحبان سهام  آن با معیار بازده دارایی ي تلفیقی رابطه -ي تابلوییها دادهو سپس با استفاده از روش  شود می
عنوان معیارهاي ارزیابی عملکرد مبتنی ه ب( توبین و ارزش افزوده اقتصادي  Q؛ شاخص )عنوان معیارهاي حسابداري ارزیابی عملکرد

دهد که بین استراتژي  ها و آزمون فرضیه نشان می نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده. گیرد د آزمون تجربی قرار میمور) بر ارزش
   ي گونه رابطه همچنین هیچ. معکوس و معناداري وجود دارد ي رابطه توبین  Qها و شاخص  سرمایه در گردش جسورانه با بازده دارایی

 ي جامعه .با بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادي مشاهده نگردید رمایه در گردشي مدیریت سها معنادار بین سیاست
 ي است و رشد فروش، اهرم و اندازه 1385 -1389ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ها شرکتآماري، 
  .هاي کنترل هستندمتغیر ،شرکت

ها، ارزش افزوده اقتصادي، شاخص  سرمایه در گردش، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی هاي مدیریت سیاست :واژگان کلیدي
  .توبین کیو

  مقدمه. 1
تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوي که موجب افزایش «: مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از 

ه مدیریت سرمایه در گردش به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی داراي اهمیت امروز ).1384تهرانی، ( . »ثروت سهامداران گردد
 تأثیر اهمیت سرمایه در گردش از این واقعیت نشأت می گیرد که سطح سرمایه در گردش بر سودآوري و ریسک. باشد میویژه 

هاي جاري،  ها و بدهی داراییهدف اصلی مدیریت  ).1980، 3اسمیت(. قرار می دهد تأثیر گذاشته و ارزش شرکت را تحت
ها باید  حداکثرسازي ثروت سهامداران است، بنابراین مدیریت سرمایه در گردش بعنوان یک وظیفه مهم نگریسته می شود که شرکت

این بدین معنا نیست که شرکت  .بدان توجه کنند و مقدار بهینه اي از آن را براي بازپرداخت تعهدات در سررسید نگهداري نمایند
  .هاي جاري نگهداري نماید زیرا که ممکن است فرصتهاي سرمایه گذاري را از دست دهد مقدار زیادي دارایی

                                                                                                                                                                                     
  .استادیار حسابداری، عضو ھیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان - ١

 mostafa.najjar@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان  -٢ 
3 - Smith 
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 فعاالن سایر و مدیران گذاران، اعتباردهندگان، سرمایه که مهمی عوامل از. هاست گیري تصمیم از بسیاري مبناي ها شرکت عملکرد

 معین دوره یک در آن هاي گذاري سرمایه بازده فعالیتها و حاصل شرکت، عملکرد .است عملکرد توجه کنند، آن به می توانند اقتصادي

ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، اخذ تصمیمات منطقی بر اساس اطالعات قابل اتکا  ارزیابی عملکرد بنگاه .است
  . مربوط در ارزیابی عملکرد مدیران، امري حیاتی به شمار می رود و شاخص 

 بازده توبین، شاخص ها، دارایی بازده مانند شود، می استفاده عملکرد گیري براي اندازه متفاوتی معیارهاي از مالی ادبیات در

 و داراي مزایا معیارها این از کدام هر که سهم هر سود و اقتصادي افزوده ارزش سهام، صاحبان حقوق ها، بازده گذاري سرمایه

اصلی ترین . ین حال، این معیارها را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادي و حسابداري قرار دادبا ا. هستد هایی محدودیت
که غالباً از آنها با . ها و بازده حقوق صاحبان سهام است هاي نقدي، بازده دارایی معیارهاي حسابداري ارزیابی عملکرد؛ سود، جریان

در مقابل اصلی ترین معیارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد؛ معیارهاي مبتنی بر . می شودعنوان معیارهاي سنتی ارزیابی عملکرد یاد 
هاي نقدي آزاد و ارزش افزوده بازار هستند که به عنوان  سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده نقدي، جریان

  .معیارهاي عملکرد مبتنی بر ارزش شرکت مطرح اند

تري برخوردار  ي تاریخی، از کاربست گستردهها دادههاي سنتی مبتنی بر  ادي ارزیابی عملکرد در مقایسه با شاخصهاي اقتص شاخص
 مبتنی بر معیارهاي سنتی، تنها سود عملکرد ارزیابی. شده است، زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد

 مطلوبی روش گیرد، قرار نمی توجه مورد ها شرکت منابع هزینه در آن که این دلیل را مورد توجه قرار می دهد و به حسابداري

می توان از طریق آن، ارزش ایجاد شده  که هستند در مقابل، معیارهاي عملکرد مبتنی بر ارزش، معیارهایی .شود نمی محسوب
این معیارها عملکرد مدیریت . زه گیري و مدیریت نمودسهامداران را با هدف حداکثرسازي ثروت و باال بردن نرخ بازده براي آنها اندا

را در اینکه توانسته است بازدهی بیشتر از بازده مورد انتظار سهامداران براي آنها ایجاد نماید، اندازه گیري می نماید کاري که 
و بخصوص معیارهاي مبتنی بر  معیارهاي نوین ارزیابی عملکرد. )1390نیا، طالب( ملکرد سنتی از انجام آن عاجز استمعیارهاي ع

ارزش افزوده، همیشه جوابی ارائه می دهد که با حداکثرسازي منافع سهامداران همسو و سازگار است و بر این اساس پاداش مدیران 
ه هایی انگیز تواند میباید بر مبناي ایجاد ارزش افزوده تعیین شود در حالیکه اندازه گیري عملکرد شرکت بر مبناي معیارهاي سنتی 

  ).1390سجادي و زارع زاده مهریزي، (د ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باش

ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک، و اینکه از نظر  گذاري میزان سرمایه در گردش بر بازده داراییتأثیر با توجه به امکان
گیري است، انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیرها  زده معیار مهم در تصمیمگذاران و سهامداران میزان ریسک و با سرمایه

بنابراین در این مقاله سعی شده . گیري مدیران، سرمایه گذاران و سهامدران فراهم نماید اطالعات مفیدي را براي تصمیم تواند می
ن و سنتی سنجش عملکرد بصورت مقایسه اي مورد بررسی است تا ارتباط بین سیاستهاي مدیریت سرمایه در گردش و معیارهاي نوی

هاي مدیریت سرمایه در گردش بر شاخص توبین، ارزش افزوده اقتصادي، بعنوان شاخص هاي  سیاست تأثیر بدین منظور. قرار گیرد
مورد آزمون ) بی عملکردبعنوان شاخصهاي حسابداري ارزیا( ها، بازده حقوق صاحبان سهام  اقتصادي ارزیابی عملکرد و بازده دارایی

  .قرار گرفته است

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2
. 3کارانه،  استراتژي محافظه. 2استراتژي جسورانه، . 1: هاي کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود استراتژي

ي سرمایه گذاري و سیاستهاي تامین مالی سرمایه در ها هاي فوق را می توان در قالب سیاست هر کدام از استراتژي .رو استراتژي میانه
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هاي جاري گردیده و  منجر به حداقل سرمایه گذاري در دارایی) AIP( 1گذاري جسورانه سیاست سرمایه. گردش تقسیم بندي نمود
 ي محافظهدر مقابل، یک سیاست سرمایه گذار. خطر از دست دادن مشتري، کاهش توان بازپرداخت تعهدات را افزایش می دهد

در این رویکرد . هاي جاري است که ریسک نقدینگی را کاهش می دهد هاي بیشتر در دارایی شامل سرمایه گذاري) CIP( 2کارانه
  .و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه است خطر از دست دادن مشتري بسیار اندك، توان بازپرداخت تعهدات باال

هاي  در این استراتژي مدیریت بدهی. داردتأکید  هاي کوتاه مدت تامین منابع از محل بدهی، بر )AIP(3 سیاست تامین مالی جسورانه
این . هاي جاري خود را از محل این وام ها تأمین کند هاي کوتاه مدت را به حداکثر رسانده و دارایی جاري سعی دارد تا سطح وام

، در مقایسه با تامین )CIP( 4کارانه ل سیاست تامین مالی محافظهدر مقاب. دهد رویکرد خطر عدم بازپرداخت تعهدات را افزایش می
با ارائه این . هاي بلند مدت و سرمایه را مورد توجه قرار می دهد هاي جاري، تامین مالی بیشتر از محل بدهی مالی از محل بدهی

می یابد اما با دریافت وام بلندمدت،  ها به شدت کاهش استراتژي ریسک ورشکستگی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت به موقع بدهی
  .هزینه تامین مالی افزایش می یابد و نرخ بازده سهامداران کاهش خواهد یافت

مدیر مالی شرکتی . پذیرد میهاي جاري است و ریسک معقول را  هاي جاري و بدهی رو، حد متعادل استفاده از دارایی استراتژي میانه
هاي  گذاري در دارایی سرمایه( گذاري سرمایه در گردش  گیرد با ایجاد تعادل بین استراتژي سرمایهرو را در پیش می که سیاست میانه

به دنبال کسب ریسک و بازده ) هاي جاري ها از محل بدهی دارایی تامین مالی(و استراتژي تامین مالی سرمایه در گردش ) جاري
  .متعادل است

  .یق را در بر می گیرد بیان شده استهاي تحق در ادامه تحقیقاتی که برخی از جنبه

هایی که شرکت براي مدیریت سرمایه در گردش خود بکار می گیرد و سودآوري را با  ارتباط بین سیاست )2009( 5نظیر و افزا
که  نتایج این تحقیق نشان می دهد. شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس کراچی مورد بررسی قرار داد 204ي ها دادهاستفاده از 

هاي سرمایه در گردش  هایی که از سیاست شرکت. رابطه اي منفی بین سودآوري شرکت و سیاتهاي تامین مالی آن وجود دارد
هایی داشته اند که سیاست سرمایه در گردش  جسورانه استفاده نموده اند نرخ بازده کمتري نسبت به آن دسته از شرکت

 .اند کارانه داشته محافظه

ها را از نظر شیوة تامین مالی در دو کشور آلمان و امریکا مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند  شرکت )2007( 6بام و همکاران
اند، به سوداوري بیشتري  بیشتري بر تأمین مالی کوتاه مدت داشتهاتکا  هاي امریکایی هاي آلمانی که در مقایسه با شرکت شرکت

هاي امریکایی،  هاي جاري بیشتر توسط شرکت ان می دهد که استفاده از بدهینتایج این تحقیق همچنین نش. اند دست یافته
 .ها بدنبال ندارد سوداوري بیشتري براي آن

                                                                                                                                                                                     
1 - Aggressive investment Policy 
2 - Conservative investment Policy 
3 - Aggressive financing Policy  
4 - Conservative financing Policy  
5 - Nazir & Afza 
6 - Baum, C .F. Aafer, D. Sch & Talavera 
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ي آلمانی ها شرکتهاي بلندمدت را بر سودآوري  هاي کوتاه مدت در برابر بدهی استفادة شرکتها از بدهی تأثیر )2006(بام و همکاران 
اند، سوداوري بیشتري  هاي کوتاه مدت داشته بیشتري بر بدهیتأکید  هایی که آنها نشان می دهد شرکت نتایج. مورد آزمون قرار دادند

 .داشته اند

  مطالعات انجام شده در داخل کشور
هاي جاري و  وي با استفاده از نسبت. هاي سرمایۀ در گردش بر بازده سهام را مورد بررسی قرار داد استراتژي تأثیر ،)1388(پور  حسن

نتایج این تحقیق . هاي سه گانه سرمایه در گردش را تعریف نمود نی هر شرکت و سپس مقایسۀ آنها با میانگین صنعت، استراتژيآ
نتایج این تحقیق . ها در کل صنایع ایجاد می نماید هاي جسورانه، بیشترین بازده را در بین سایر استراتژي نشان می دهد که استراتژي
شترین بازده مربوط به استراتژي جسورانه در صنعت سیمان، و کمترین بازده مربوط به استراتژي میانه رو همچنین نشان می دهد بی

  .در صنعت سایر محصوالت کانی غیر فلزي است

هاي سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در  سیاست تأثیر به بررسی )1388(محمد زاده و نوفرستی 
با توجه به نتایج این تحقیق با افزایش سرمایه در گردش و . ق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی پرداختبورس اورا

کاهش ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها، بازده سرمایه گذاري افزایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از 
 این است که دهنده نتایج این تحقیق همچنین نشان. ورت باعث کسب بازده باالتر نمی شودمتوسط صنعت بیشتر باشد چون در اینص

  . متغیرهاي سرمایه در گردش بر روي بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است تأثیر

یریت سرمایه در گردش در مورد بین بازدهی، نقدینگی و توان پرداخت بدهی را با استراتژي مد ارتباط) 1387(رودپشتی و کیائی 
 نتایج. شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت غذایی، دارویی و شیمیایی مورد بررسی قرار داده اند 39

 معنی آماري لحاظ از دارد که وجود گردش در سرمایه مدیریت استراتژي و بازدهی بین ضعیفی ارتباط که دهد می آنها نشان تحقیق

 بدهی باز پرداخت توان همچنین بین دارد، معناداري وجود ارتباط گردش در سرمایه مدیریت استراتژي و نقدینگی بین اما نیست؛ دار

  .دارد وجود معناداري گردش ارتباط در سرمایه مدیریت استراتژي و

بورس اوراق بهادار انجام شده است، غالباً  سایر تحقیقاتی که در حوزة مدیریت سرمایه در گردش در مورد شرکتهاي پذیرفته شده در
در این مطالعات . بر ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش و معیارهاي سودآوري مبتنی بر حسابداري متمرکز گردیده است

، )1388(ن، رضازاده و همکارا)1388(، ایزدي نیا و همکاران )1388(توسط فتحی و همکارانبراي مثال، مطالعات انجام شده (
چرخه تبدیل وجه نقد بعنوان شاخص اندازه گیري کارایی مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده  از)) 1390(بهارمقدم و همکاران

  .است

  هاي تحقیق اهداف و فرضیه. 3
ي بر معیارهاي رتأثی چه) کارانه و معتدالنه جسورانه، محافظه( هاي سرمایه در گردش  با توجه به موضوع تحقیق این که استراتژي

سنتی و نوین ارزیابی عملکرد شرکت دارند، هدف اصلی تحقیق است؛ در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین استراتژي هاي 
ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادي و شاخص توبین در صنایع مختلف  معیارهاي بازده دارایی سرمایه در گردش و

  :این زمینه فرضیه هاي زیر مطرح شده استپرداخته که در 

  .اي معنادار وجود دارد ها رابطه بین سیاست سرمایه در گردش و معیار بازده دارایی: فرضیه اول
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  .اي معنادار وجود دارد بین سیاست سرمایه در گردش و معیار بازده حقوق صاحبان سهام رابطه: فرضیه دوم

  .اي معنادار وجود دارد توبین رابطهQو معیار شاخص  بین سیاست سرمایه در گردش: فرضیه سوم

  .اي معنادار وجود دارد بین سیاست سرمایه در گردش و معیار ارزش افزوده اقتصادي رابطه: فرضیه چهارم

  روش تحقیق. 4
ز نوع تحقیقات علی هاي سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت می پردازد ا استراتژي تأثیر از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه

هاي تحقیق با استدالل قیاسی تدوین شده و روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات استقرایی است که با  فرضیه. مقایسه اي است -
  .بررسی کتابخانه اي و بررسی صورتهاي مالی شرکتهاي مورد تحقیق انجام می شود

  جامعه مورد استفاده و نمونه آماري. 5
شرکت  459شامل  1389تا  1385هاي  تعداد کل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سالاین تحقیق در مورد 

هاي مزبور در فاصله  هاي مدیریت سرمایه در گردش بر معیارهاي عملکرد شرکت استراتژي تأثیر صنعت مختلف شامل بررسی 34در 
  .است 89تا  85هاي سال

  :به گونه زیر تعریف می شود خصوصیات نمونه آماري این تحقیق

  .به عضویت بورس درآمده باشند 1385شرکتهاي مورد بررسی باید قبل از سال . 1

  .پایان سال مالی آن ها، پایان اسفند ماه هر سال باشد. 2

  .شرکتهایی که سهام انها در سال مالی مورد نظر داد و ستد شده باشد. 3

  .هر شرکت در سال هاي مورد مطالعه دسترس باشدي مورد نیاز مربوط به ها دادهکلیه ي . 4

به این دلیل که سرمایه در گردش در این . شرکت مورد نظر جزء شرکتهاي سرمایه گذاري، واسطه گري مالی و بانکها نباشد. 5
  .شرکتها با اهداف متفاوتی نگهداري می گردد

ها انتخاب و مورد بررسی  ماري تحقیق جهت آزمون فرضیهشرکت بعنوان نمونه آ 107، مجموع ها ویژگیپس از درنظر گرفتن این 
 :هاي منتخب از هر صنعت در جدول زیر مشاهده می شود قرار گرفت که تعداد شرکت

  نوع
  صنعت

مواد و محصوالت دارویی
  

ک و گچ
سیمان، آه

محصوالت شیمیایی  
خودرو و ساخت قطعات  

غذایی به جز قند و شکر  
  

فلزات اساسی
ک  

کاشی و سرامی
  

ماشی
ن آالت و تجهیزات

سایر کانی هاي غیر فلزي  
  

کانه هاي فلزي
  

منسوجات
  

ماشین آالت و دستگاه 
هاي برقی

  
ساخت محصوالت فلزي

ک  
ک و پالستی

الستی
  

جمع
  

تعداد 
  107  3  3  3  3  4  3  6  6  8  10  17  11  11  19  شرکت
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  روش شناسی تحقیق. 6
  ها ابزار و روش گردآوري داده -1,6

هاي  ربوط به هر یک از متغیرهاي تحقیق از بانک اطالعاتی بورس اوراق بهادار و صورتهاي مالی شرکتبراي جمع آوري اطالعات م
( ساله  5براي دوره » آورد نوین ره«و » تدبیر پرداز«هاي تحقیق با استفاده از نرم افزارهاي اطالعاتی  داده. مربوطه استفاده شده است

  .بدست آمده است) 1389الی  1385

  زیه و تحلیل اطالعات روش تج- 2,6
صنعت مختلف بورس مورد بررسی قرار  14شرکت در 107ي ها دادهساله و با استفاده از  5ي تحقیق در طول یک دوره ي ها داده

هاي تحقیق می توان از یک مدل رگرسیونی که متغیرهاي ارزیابی عملکرد شرکت را به متغیر استراتژي  براي آزمون فرضیه. گرفته اند
براي برآورد ضرایب و  (panel data models)هاي ترکیبی  بدین منظور از الگوي داده. در گردش مربوط کند، استفاده نمودسرمایه 

ها موجب ایجاد عدم کارایی در  از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل. آزمون فرضیه ها استفاده شده است
هاي مقطعی تشکیل شده  هاي زمانی و داده هاي ترکیبی که از ترکیب سري ، روش دادههاي اقتصادسنجی می شود برآوردهاي مدل

هاي سري زمانی  هاي مقطعی طی یک سال یا داده است، اثر این نوع متغیرهاي لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیري را بهتر از داده
هاي اقتصادسنجی با استفاده از تحلیل رگرسیون و مدل  روشبنابراین از روش تجربی بر مبناي . براي یک مقطع زمانی نشان می دهد

  :هاي زیر مورد آزمون قرار گرفته است هاي تحقیق بوسیلۀ مدل نهایت فرضیه در. هاي ترکیبی استفاده می شود داده
EVA = 훽 + 훽 (퐴푊퐶푀푃 ) + 훽 (퐶푊퐶푀푃 ) + 훽 (푀푊퐶푀푃 ) + 휀   
푄 =  β + β (퐴푊퐶푀푃 ) + β (퐶푊퐶푀푃 ) + β (푀푊퐶푀푃 ) + β (size Growth) + β (leverage) + β (푆퐼푍퐸)

+ ε  

ROA =  β + β (퐴푊퐶푀푃 ) + β (퐶푊퐶푀푃 ) + β (푀푊퐶푀푃 ) + β (size Growth) + β (leverage) + β (푆퐼푍퐸) + ε  

ROE =  β + β (퐴푊퐶푀푃 ) + β (퐶푊퐶푀푃 ) + β (푀푊퐶푀푃 ) + β (size Growth) + β (leverage) + β (푆퐼푍퐸) + ε  
نرخ بازده حقوق صاحبان : ROEها،  نرخ بازده دارایی: ROAتوبین، شاخص :  Qبیانگر ارزش افزوده اقتصادي، : EVA: که در آن

 کارانه مدیریت سرمایه در گردش،  سیاست محافظه: CWCMPسیاست جسورانه مدیریت سرمایه در گردش، : AWCMPسهام، 
MWCMP  :متغیرهاي  همچنین با توجه به ادبیات،. باشد میرو مدیریت سرمایه در گردش،  سیاست میانهsize  )اندازه شرکت( ،

size Growth )رشد( ،leverage )بعنوان متغیرهاي کنترلی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند) اهرم.  

  :براي تعیین نوع استراتژي مدیریت سرمایه در گردش از متغیرهاي ساختگی به شرح زیر استفاده شده است
 D1 D2  D3  متغیرهاي ساختگی

  AWCMP(  1  0  0(ژي مدیریت سرمایه در گردش جسورانه استرات
  CWCMP(  0  1  0(کارانه  استراتژي مدیریت سرمایه در گردش محافظه
  MWCMP(  0  0  1(استراتژي مدیریت سرمایه در گردش میانه رو 
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و  tنی دار بودن این ضرایب از آماره به منظور بررسی مع. باشد میفرضیه تأیید  در هر مدل، به معنی βو  β  ،βضرایب معنادار 
و از نرم % 95 ها سطح اطمینان در نظر گرفته شده براي آزمون فرضیه. استفاده شده است Fبراي تخمین مدل رگرسیون از آزمون 

  .ها استفاده شده است جهت آزمون فرضیه Eviewsافزار 

  متغیرهاي تحقیق -3,6
ایه در گردش و متغیر وابسته عملکرد شرکت است که نحوه محاسبه انها بشرح زیر در تحقیق حاضر، متغیر مستقل سیاستهاي سرم

  :است

  : هاي سرمایه در گردش استراتژي: الف

اندازه گیري  براي) 2007( 3و افزار و نظیر) 2006(2، ساالویو)1998( 1راب و ویشر استفاده توسط ویندر این تحقیق از روش مورد 
هاي مدیریت سرمایه در گردش بعنوان سیاست سرمایه  ابتدا استراتژي. ردش استفاده شده استاستراتژي مدیریت سرمایه در گ

  هاي زیر استفاده گردید تقسیم و براي اندازه گیري آن از فرمول )FP( 5و سیاست تأمین مالی 4)IP(گذاري 

 
  :گیري شدت تهاجمی یا محافظه کاري آن، از منطق زیر استفاده شده است براي اندازه

  .است) AWCMP( 6دهنده انتخاب استراتژي جسورانه باالتر از میانگین صنعت باشد، نشان FPتر از میانگین صنعت و  پایین IPاگر . 1

) CWCMP( 7کارانه دهنده انتخاب استراتژي محافظه تر از میانگین صنعت باشد، نشان پایین FPباالتر از میانگین صنعت و  IPاگر . 2
  و. است

 8دهنده انتخاب یک استراتژي معتدالنه  تر از آن باشند، نشان هر دو در حدود متوسط صنعت یا هر دو باالتر یا پایین FPو  IPاگر . 3

)MWCMP (است.  

  :متوسط صنعت، به شرح زیر است "در حدود  "و  "تر  پایین "، "باالتر  "منظور از 

 یار از میانگیندرصد انحراف مع 25بیش از میانگین، با فاصله بیش از : باالتر

 درصد انحراف معیار از میانگین 25بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از : در حدود

 درصد انحراف معیار از میانگین 25کمتر از میانگین، با فاصله بیش از : تر پایین

                                                                                                                                                                                     
1 - Weinraub & Visscher  
2 - Salawu 
3 - Afza & Nazir 
4 - Investment Policy 
5- Financing Policy 
6 - Aggressive Working Capital Management Policy 
7 - Conservative Working Capital Management Policy 
8 - Moderate Working Capital Management Policy 
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درصد مشاهدات در نوار  20حدود  درصد انحراف معیار، انتظار می رود 25، با استفاده از فاصله ها دادهبا فرض نرمال بودن 
  .تر از میانگین مشاهده شود درصد پایین 40درصد باالتر از میانگین و  40، حدود )حدود متوسط(میانی

ها براي  هدف از این تقسیم بندي در مقایسه با تقسیم بندي دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت در تفکیک استراتژي
  ).1388حسن پور، (. ه متوسط صنعت استهاي نزدیک ب حالت

براي ارزیابی و سنجش نوع استراتژي در بین صنایع، و تفکیک نوع استراتژي ها، دسته بندي صنایع بر اساس تقسیم : نوع صنعت
جد صنعت وا 13صنعت مختلف تقسیم بندي کرده، استفاده گردیده است و از این تعداد  34را در  ها شرکتبندي بورس، که در آن 

  .انتخاب گردیده اند ها دادهشرایط با توجه به در دسترس بودن 

  :عملکرد شرکت: ب
  :ارزش افزوده اقتصادي: 1- ب

.. بر مبناي ارزش افزوده اقتصادي، ارزش زمانی ایجاد می شود که نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، بیش از نرخ هزینه آن باشد
  ):1389کرمی، (ت زیر اس روش محاسبه ارزش افزوده اقتصادي بصورت

E. V. A = (ROIC − WACC) ∗ Capital Employed  
  :آن در که

E.V.A : اقتصادي، افزوده ارزش  

ROIC  :سرمایه، بازده  

WACC : سرمایه، هزینه موزون میانگین 

Capital Employed  :شده گرفته کار به سرمایۀ 

 سرمایه بازده

 .شود می استفاده سرمایه بازده از است برداري کرده بهره درست دارد، اختیار در که منابعی از حد چه تا شرکت یک اینکه ارزیابی براي
به . آید می دست به شده کارگرفته به سرمایه دفتري ارزش بر 1کسر مالیات از پس عملیاتی سود تقسیم طریق از نسبت این بنابراین

  :شرح زیر

ROIC =
NOPAT

Capital Employed 

  

سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات: NOPATکه در این رابطه  = سود عملیاتی ∗ (1 − t)  

t :نرخ مالیات  

                                                                                                                                                                                     
1 - Net operating Profits after taxes 
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  حقوق صاحبان سهام+ حصه جاري بدهی هاي بلندمدت + بدهی هاي بلندمدت  : Capital Employedو 

  :میانگین موزون هزینه سرمایه

نامیده  سرمایه هزینه کند، را تأمین بدهی انصاحب و گذاران سرمایه نظر مورد بازده تا آورد دست به باید شرکت که حداقل بازدهی
براي محاسبه هزینه سرمایه از  .دنکن تغییر شرکت ارزش تا آورد دست به باید شرکت که است نرخ بازدهی این نرخ حداقل .دمی شو

  .استفاده شده استمیانگین موزون هزینه سرمایه شرکتها 

WACC =
MV 

MV + MV ∗ R +
MV 

MV + MV ∗ R ∗ (1 − t) 

  

ارزش :   MV ارزش بازار حقوق صاحبان سهام،:   t.، MVدر دوره ي  iمیانگین موزون هزینه سرمایه شرکت :   WACC: که در آن
  .نرخ مالیات: tا، نرخ هزینه سرمایه بدهی ه:   R نرخ هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام،:   R بازار بدهی ها،

 را نیاز مورد منابع از بخشی اي هزینه بدون پرداخت و ماند می باقی شرکت در کارکنان خدمت پایان مزایاي ذخیرة وجوه که آنجا از

ذخیره  سرمایه هزینه نرخ .دشو می لحاظ نیز آن بلندمدت، دریافتی تسهیالت بر ها عالوه بدهی ارزش محاسبه در کند، می تأمین
 سهام صاحبان حقوق سرمایه هزینه ترتیب بدین .شود می گرفته نظر در دریافتی تسهیالت نرخ معادل کارکنان خدمت پایان يمزایا

 آن هزینه از پس .آید می دست به سهام بازار از شده تأمین سرمایه نسبت و گذاران انتظار سرمایه مورد بازده متوسط از استفاده با

 دست به منابع سایر و بانکی منابع از شده سرمایه تأمین و بلندمدت دریافتی مالی تسهیالت نرخ یانگینم به توجه با ها بدهی سرمایه

  .)1389،کرمی (د آی می

نسبت مزبور از حاصل تقسیم ارزش بازار . عنوان معیار ارزش استفاده می شود از این نسبت بیشتر به :توبین Qشاخص : 2-ب
توبین بزرگتر از یک باشد، نشان دهنده این است  Qزمانی که شاخص . دست می آید ها به ینی آندارایی ها بر بهاي تمام شده جایگز

در مقابل، زمانی که . اي است ها، درآمدهایی را ایجاد کرده است که ارزش آنها بیش از مخارج سرمایه که سرمایه گذاري در دارایی
. ها مناسب نبوده و بازدهی چندانی نداشته است گذاري در دارایی یهتوبین از یک کوچکتر باشد، بدین معنی است که سرما Qشاخص 
  .تر هستند هاي سرمایه گذاري، مناسب  توبین باالتري برخوردارند، از حیث عملکرد و فرصت Qهایی که از شاخص  شرکت

 :استفاده شده که بشرح زیر قابل محاسبه است Qدر اینجا از مدل ساده شده 

푄 =
푀푣푒 + 퐵푣푑

퐵푣푎  

مشخص کننده ارزش  Bvaها و  مبین ارزش دفتري بدهی Bvdنشان دهنده ارزش بازار حقوق صاحبان سهام،  Mveدر مدل فوق، 
  ).1388محمدي،(ت ها اس دفتري دارایی

  : ها  دارایی بازده: 3- ب
 یا کرده عایدي کسب میزان ست، چها داشته اختیار در که هایی دارایی از شرکت دهد می نشان که است معیاري ها بازده دارایی نسبت

 با مختلف يها شرکت بین سود مقایسه که آنجا از .است میزان بوده چه به شده گذاري سرمایه منابع از حاصل بازده دیگر عبارت به

 سود که کرد ادهاستف معیاري از باید واقع شود، مفید تواند نمی رفته، بکار سرمایهحجم  در دلیل تفاوت به ، کوچک و بزرگ هاي اندازه
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 نباشد همراه سود با افزایش گذاري سرمایه افزایش اگر دیگر طرف از .دهد نشان آن تحصیل براي رفته بکار سرمایه با را متناسب

 که دریابیم تا آورد می فراهم را امکان این که است ها نسبتی دارایی بازده. شود گذاران سرمایه منافع حداکثر شدن به منجر تواند نمی

حسینی (کند  استفاده بهینه شکل به محدود منابع از توانسته حد چه تا مدیریت و اند مصرف شده کارایی ن میزا چه با شرکت نابعم
  .است بهتر شرکت عملکرد باشد، باالتر این نسبت هر چه ).1389به نقل از شانظریان، 

بازده دارایی ها =  
퐸퐵퐼푇

جمع دارایی ها
 

  .د قبل از کسر بهره و مالیات استمعرف سو EBITکه در آن 

  :بازده حقوق صاحبان سهام: 4-ب

بازده حقوق صاحبان سهام =
سود خالص

جمع حقوق صاحبان سهام
 

  :متغیرهاي کنترلی: ج

  ها  عبارتست از لگاریتم طبیعی جمع دارایی: اندازه شرکت: 1-ج

  ها ست از نسبت بدهی به جمع داراییشاخصی است براي تعیین ریسک مالی شرکت که عبارت ا: اهرم مالی: 2-ج

  .باشد میگیري رشد شرکت در مقایسه با سال قبل  شاخصی براي اندازه: نرخ رشد فروش: 3-ج

  ها و تحلیل نتایج آزمون فرضیه. 7
ه می لیمر استفاد Fاز آماره ) OLSروش ترکیبی (هاي پانل دیتا و پولینگ دیتا  هاي ترکیبی براي انتخاب بین روش در روش داده

، فرضیه یکسان بودن Fدر آزمون. باشد میاین آزمون مقایسه بین مجموع مربعات جمله خطا در روش پانل دیتا و پولینگ دیتا . شود
لزوم استفاده (در مقابل فرضیه ناهمسانی عرض از مبداء ها، ) OLSلزوم استفاده از پولینگ دیتا یا روش ترکیبی ( عرض از مبداء ها 

  :بصورت زیر. رار می گیردق) از پانل دیتا

 H : α = α = ⋯ = α  
 H : α ≠ α ≠ ⋯ ≠ α  

نیز بر اساس رابطه  Fمقدار آماره  .باشد می) در مقابل روش پولینگ( فرضیه صفر بمعناي لزوم استفاده از روش پانل  که در آن، رد
 :زیر محاسبه می شود

F ,( ) =
R − R (N − 1)⁄

1 − R (NT − N − K)⁄
 

R: که در آن Rضریب تعیین در روش اثرات ثابت،   تعداد متغیرهاي توضیحی  Kضریب تعیین در روش حداقل مربعات تلفیقی،  
 Fاگر . دهدتعداد کل مشاهدات را نشان می  T.Nدوره زمانی مورد بررسی و در نتیجه  Tتعداد مقاطع و  Nلحاظ شده در مدل، 

در صورت انتخاب روش پانل، آزمون . انتخاب خواهد شد) اثرات ثابت(بحرانی بزرگتر باشد، در این صورت روش پانل  Fمحاسباتی از 
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نتایج حاصل از انجام آزمون فوق براي . هاسمن براي تعیین روش تخمین از بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام می شود
  :شود در جدول زیر بطور خالصه مالحظه می هاي تحقیق فرضیه

 :آزمون فرضیه اول - 1,7

  .»اي معنادار وجود دارد ها رابطه بین سیاست سرمایه در گردش و بازده دارایی« 
  

  
  
  

می باشد، همچنین نتایج آزمون هاسمن نشان می دهد که احتمال % 5لیمر نشان می دهد که احتمال آزمون کمتر از  Fنتایج آزمون 
با استفاده از مدل اثرات تصادفی می ) panel data(است؛ بنابراین روش مورد نظر براي تخمین، روش تابلویی% 5آزمون بزرگتر از 

  :منعکس گردیده است) 2(در جدول) 1(مین مدل نتایج تخ. باشد

  
و تمام متغیرهاي کنترلی از  ) AWCMP( سیاست سرمایه در گردش جسورانه  ضریب براوردي متغیر) 2(بر اساس نتایج جدول 

ط معکوس بین بیانگر وجود ارتبا) هاي سرمایه در گردش استراتژي(ضریب منفی متغیرهاي مستقل . لحاظ آماري معنی دار می باشد
به عبارت دیگر بین سیاست . فرضیه اول رد نمی شود% 95بنابراین در سطح اطمینان . ها است این استراتژي ها و بازده دارایی

هاي  بر اساس این نتایج، سرمایه گذاري در دارایی. ها ارتباط معناداري وجود دارد مدیریت سرمایه در گردش جسورانه با بازده دارایی
ها می  بیشتر بر تأمین مالی کوتاه مدت در مقایسه با صنعت، باعث کاهش بازده داراییتأکید  تر از متوسط صنعت یا نجاري پایی

از آنجا که . تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند% 26هاي مستقل قادرند به میزان ضریب تعیین نشان می دهد که متغیر. گردد

 ROAلیمربراي  Fآزمون  نتایج): 1(جدول 

 آماره آزمون احتمال آزمون  آزمون
 25.66233 0.0000  لیمر Fآزمون 

 11.902583 0.0642 آزمون هاسمن
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دهد که تقریباً  آماره دوربین واتسون نشان می.این کل مدل از لحاظ آماري معنی دار می باشداست بنابر% 5کمتر از  Fاحتمال آماره 
  .گونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد هیچ

ها تغییر چندانی نداشته و ارتباط   با ورود متغیرهاي کنترلی، ارتباط معنادار و معکوس بین متغیر استراتژي جسورانه و بازده دارایی
اما ورود این متغیرها به مدل ارتباط معنادار بین متغیر استراتژي . ها همچنان برقرار می باشد بین این متغیر و بازده داراییمعنادار 

 .ها را خنثی نمود رو و بازده دارایی سرمایه در گردش میانه

  :آزمون فرضیه دوم. 2,7
 .»اي معنادار وجود دارد طهبین سیاست سرمایه در گردش و معیار بازده حقوق صاحبان سهام راب« 

  

 

ي ها دادهمی باشد بنابراین روش مورد نظر براي تخمین، روش % 5لیمر نشان می دهد که احتمال آزمون کمتر از  Fنتایج آزمون 
نتایج  .همچنین بر اساس نتایج آزمون هاسمن، مدل در قالب روش اثرات ثابت قابل بررسی است. می باشد) panel data(تابلویی 

است که % 5تمام متغیرهاي مستقل بزرگتر از  tاحتمال آزمون . منعکس گردیده است) 3(در جدول)ROE(اصل از تخمین مدل ح
به عبارت دیگر بین سیاستهاي مدیریت . فرضیه دوم تحقیق رد می شود% 5بنابراین در سطح خطاي . بلحاظ آماري معنادار نیست

ضریب تعیین نشان می . هیچگونه ارتباط بلحاظ آماري معنادار مشاهده نگردیده است سرمایه در گردش و بازده حقوق صاحبان سهام
فیشر کمتر از سطح  Fآماره  Value- P. دهند رابطه با متغیر وابسته را توضیح % 73هاي مستقل مدل قادر هستند دهد که متغیر

ین مشخص شد که مدل مذکور داراي خود همبستگی با توجه به آماره دورب. خطاي مورد پذیرش بوده، کل رگرسیون معنادار است
معناداري   ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه هاي جاري به جمع دارایی ، بین نسبت دارایی)1-3(همچنین مطابق جدول  .نیست
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ردش صرفنظر از بدین معنا که استراتژي سرمایه گذاري سرمایه در گردش بر خالف استراتژي تامین مالی سرمایه در گ. وجود دارد
  .قرار می دهد تأثیر نوع آن، بازده حقوق صاحبان سهام را تحت

  
  :آزمون فرضیه سوم.3,7

  ».اي معنادار وجود دارد توبین رابطهQبین سیاست سرمایه در گردش و معیار شاخص « 
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ابراین روش مورد نظر براي تخمین، می باشد، بن% 5لیمر و آزمون هاسمن نشان می دهد که احتمال آزمون کمتر از  Fنتایج آزمون 
، احتمال )4(در جدول) 푸 퐭퐨퐛퐢퐧(با استفاده از مدل اثرات ثابت می باشد؛ بر اساس نتایج تخمین مدل ) panel data(روش تابلویی

تغیر وابسته دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و م است که نشان% 5کوچکتر از   AWCMPمتغیر مستقل  tآزمون
به عبارت دیگر بین استراتژي سرمایه در گردش جسورانه . فرضیه سوم را نمی توان رد نمود% 95بنابراین در سطح اطمینان . باشد می

است بنابراین کل مدل از لحاظ % 5فیشرکمتر از  Fاز آنجا که احتمال آماره . ارتباط منفی و معناداري وجود دارد توبین Qبا شاخص 
در سطح ) 1-4(مطابق جدول . دم وجود خود همبستگی در مدل استدوربین واتسون مدل نیز حاکی از ع. عنی دار می باشدآماري م

ضریب مثبت متغیر نسبت . ارتباط معناداري بین نسبتهاي سرمایه در گردش با بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد% 95اطمینان 
هاي جاري بیانگر ارتباط  ارتباط مستقیم سیاست سرمایه گذاري و ضریب منفی نسبت بدهیها بیانگر  هاي جاري به کل دارایی دارایی

  .با بازده حقوق صاحبان سهام استمنفی سیاست تامین مالی سرمایه در گردش، صرفنظر از نوع استراتژي، 

  
  آزمون فرضیه چهارم. 4,7

  .اي معنادار وجود دارد بین سیاست سرمایه در گردش و معیار ارزش افزوده اقتصادي رابطه «
. می باشد) pooled data(، روش تلفیقی)퐄퐕퐀(است بنابراین روش مورد نظر براي تخمین مدل % 5لیمر بزرگتر از  Fاحتمال آزمون 

  . ارائه گردیده است) 5(در جدول) 퐄퐕퐀(نتایج حاصل از تخمین مدل. بنابراین دیگر نیازي به انجام آزمون هاسمن نیست
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هاي مستقل از لحاظ آماري معنی دار است بنابراین ضریب برآوردي تمام متغیر% 5هاي مستقل بزرگتر از تمام متغیر tل آزمون احتما

فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد به بیان دیگر بین متغیرهاي استراتژي مدیریت سرمایه در % 5و در سطح خطاي . نمی باشد
هاي مستقل قادر هستند به ضریب تعیین نشان می دهد که متغیر. وجود ندارد ي معناداري گردش با ارزش افزوده اقتصادي رابطه

است بنابراین کل مدل از لحاظ % 5فیشر کمتر از  Fاز آنجا که احتمال آماره . رابطه با متغیر وابسته را توضیح دهند% 32میزان 
  .آماري معنادار می باشد
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بدین معنا که . معناداري وجود دارد  ها و ارزش افزوده اقتصادي رابطه ي جاري به جمع داراییها مطابق جدول فوق، بین نسبت دارایی
استراتژي سرمایه گذاري سرمایه در گردش بر خالف استراتژي تامین مالی سرمایه در گردش صرفنظر از نوع آن، ارزش افزوده 

  .منفی متغیرمستقل بر متغیر وابسته است تأثیر نشان دهنده ضریب این متغیر منفی است که. قرار می دهد تأثیر اقتصادي را تحت

  گیري نتیجه.  8
، استراتژي )퐴푊퐶푀푃(که مشاهده شد، ارتباط بین سیاستهاي مدیریت سرمایه در گردش، شامل استراتژي جسورانه  آن گونههم

ها و بازده حقوق صاحبان  با بازده دارایی) 푀WCMP(ش رو در مدیریت سرمایه در گرد و سیاست میانه) CWCMP(محافظه کارانه 
وبین، بعنوان شاخصی از معیارهاي ت Qسهام، بعنوان شاخصی از معیارهاي سنتی ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي و شاخص 

  :نوین ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گرفت؛ که نتایج زیر حاصل شد

همچنین . ها وجود دارد ه معنی داري بین سیاست جسورانه در مدیریت سرمایه در گردش و بازده داراییرابط) 2(با توجه به جدول
بیشتر تأکید  هاي جاري در مقایسه با متوسط صنعت و گذاري کمتر در دارایی نوع رابطه مذکور منفی است که نشان می دهد سرمایه

همچنین بین اتخاذ یک . ها را کاهش می دهد د در صنعت، بازده داراییهاي موجو بر تامین مالی کوتاه مدت در مقایسه با شرکت
نتایج این آزمون با نتایج مطالعات انجام شده . ي معنی داري مشاهده نگردید ها رابطه رو با بازده دارایی کارانه یا میانه استراتژي محافظه

مطابقت دارد و بر خالف نتایج مطالعات  )2009(همکاران نظیر و  ،)هاي امریکایی در زمینه شرکت )(2007(بام و همکاران  توسط
 .باشد هاي آلمانی می در زمینه شرکت) 2006(انجام شده توسط بوم و همکاران 

در گردش و بازده حقوق صاحبان   ي معنادار بین نوع سیاست سرمایه ، هیچگونه رابطه%5، با سطح خطاي )3(بر اساس نتایج جدول 
ها با  هاي جاري به جمع دارایی بین نسبت دارایی% 95در سطح اطمینان ) 1-3(ر اساس نتایج جدول شماره ب. سهام مشاهده نگردید

هاي جاري بازده  گذاري بیشتر در دارایی بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداري وجود دارد که نشان می دهد سرمایه
ها با بازده  مدت به جمع دارایی هاي کوتاه باط منفی ضعیفی بین نسبت بدهیهمچنین ارت. حقوق صاحبان سهام را افزایش خواهد داد

مدت، بازده حقوق صاحبان سهام را کاهش  هاي کوتاه دهد تامین منابع از محل بدهی حقوق صاحبان سهام وجود دارد که نشان می
 .می دهد

همچنین . وجود دارد توبین Qدر گردش و شاخص ، رابطه معنی داري بین سیاست جسورانه در مدیریت سرمایه )4(مطابق جدول 
نوع رابطه مذکور منفی است که نشان می دهد اتخاذ یک سیاست سرمایه گذاري جسورانه و یک استراتژي تأمین مالی تهاجمی در 

بین % 95نشان می دهد که در سطح اطمینان ) 1-4(همچنین جدول. می شود توبین Qمقایسه با صنعت ، باعث کاهش شاخص 
گذاري بیشتر در  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد یعنی سرمایه توبین Qها با شاخص  هاي جاري به جمع دارایی سبت دارایین

مدت به جمع  هاي کوتاه همچنین ارتباط منفی و معناداري بین نسبت بدهی. هاي جاري ارزش شرکت را افزایش خواهد داد دارایی
این معیار عملکرد مبتنی بر مدت،  هاي کوتاه دهد تامین منابع از محل بدهی ارد که نشان میوجود د توبین Qها با شاخص  دارایی
 .را کاهش می دهدارزش 

در گردش و شاخص ارزش افزوده اقتصادي مشاهده   ي معناداري بین نوع سیاست سرمایه دهد که رابطه نشان می) 5(نتایج در جدول 
ها با  هاي جاري به جمع دارایی  رابطه معناداري بین نسبت دارایی% 95در سطح اطمینان  )1- 5(بر اساس نتایج جدول . نگردیده است

هاي جاري ارزش افزوده اقتصادي کمتري را  در دارایی گذاري ارزش افزوده اقتصادي وجود دارد که نشان دهنده این است سرمایه
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ها با ارزش افزوده اقتصادي وجود دارد که نشان  ه جمع داراییمدت ب هاي کوتاه همچنین ارتباط ضعیفی بین نسبت بدهی. بدنبال دارد
 .می دهد افزایشرا  ارزش افزوده اقتصاديمدت،  هاي کوتاه دهد افزایش تامین منابع از محل بدهی می

  منابعفهرست 
، "کتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شر تأثیر بررسی "، )1389( ایزدي نیا، ناصر و عبداهللا تاکی، 

 120- 139، صص 5فصلنامه حسابداري مالی، شماره 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوري شرکت "، )1390(بهارمقدم، مهدي، یزدي، زینب و سمیه یزدي، 
 63- 75: شماره دهم، صص ، مجله حسابداري مدیریت،"بهادار تهران

 .175: انتشارات نگاه دانش، تهران، فصل پنجم، ص) 1387(تهرانی، رضا، مدیریت مالی، چاپ چهارم 

 1- 19، صص 1، فصلنامه حسابداري مالی، شماره "استراتژي هاي سرمایه در گردش بر بازده سهام تأثیر بررسی "، )1388(حسن پور، شیوا، 
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  ايحرفهبر مبناي قضاوت  اي و عملکردبر قضاوت حرفه مؤثرعوامل 
  ٣محمد حسینی، ٢احسان مهرجو، ١پور ئیمهدي قرا

  چکیده
ه توان باي را میقضاوت حرفه. اي و قضاوت شخصی قضاوت حرفه: یرمجموعه تقسیم نمودبه دو ز توان میدر اولین نگاه قضاوت را 
در مقابل قضاوت  .دارد تأکیدها  العمله تبعیت از قوانین یا دستوري در نظر گرفت که بگیر تصمیمشناسی در  عنوان یک دیدگاه وظیفه

. شود میي، استفاده گیر تصمیم ها، در فرایند شخصی به جاي قوانین و دستورالعملي ها ارزشاي، در قضاوت شخصی از سیستم  حرفه
 افزون. شدبا میي شخصی، داراي ثبات نها ارزشسیستم  شود میاي استفاده  هایی که در قضاوت حرفه بر عکس قوانین و دستورالعمل

نامه  قبال سناریوي طراحی شده در پرسش منظور از عملکرد این است که فرد در. ي عملکرد فرد بحث متفاوتی استبر قضاوت، نحوه
  .خواهد داد انجاماز قضاوتی که دارد، در عمل چه اقدامی  جدا

این عوامل عبارت . باشداي می ي قضاوت حرفهاي و عملکرد بر مبنا بر قضاوت حرفه مؤثردر این تحقیق هدف محققان بررسی عوامل 
. ي مدرك تحصیلیکاري، میزان حقوق دریافتی، محل اشتغال، محل اخذ مدرك تحصیلی و درجه ي جنسیت، سن، تجربه :از است

روسکال هاي مستقل و کهاي آماري کولموگروف اسمیرنوف، آلفاي کرونباخ، آزمون تی با نمونه براي سنجش فرضیات تحقیق از آزمون
رك هاي مختلف سنی، مدي در توانایی قضاوت بین گروهدار معنینتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت . والیس استفاده شده است

ي در عملکرد بر مبناي قضاوت دار معنیهمچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت  .باشد می تحصیلی، جنسیت و محل اخذ مدرك
  .باشدو محل اشتغال می ي کاري، درآمد ، تجربهسن رك تحصیلی، محل اخذ مدرك،هاي مختلف مدااي بین گروه حرفه

  مقدمه
پیدایش حرفه هاي . رشد روزافزون جوامع بشري و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهاي نوینی را می آفریند

. رند و به تدریج سیر تحول و تکامل را می پیمایندگوناگون، براي رفع این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط شکل می گی
تر می شوند و نقش خود را در بهبود رفاه عمومی این حرفه ها به دلیل ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور، روز به روز منسجم

و اعتبار و  کند میئه تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضاي آن منوط به نوع و کیفیت خدماتی است که ارا. جوامع ایفا می کنند
اخذ تصمیمات اقتصادي نیاز به اطالعات مالی داشته و فراهم سازي . اعتمادي است که در نتیجه ارائه این خدمات به دست می آورد

و این گونه است که حرفه حسابداري . دارد در امر تهیه و بررسی اطالعاتاي  حرفه این اطالعات نیاز به استفاده از خدمات حسابداران
تواند ضامن حفظ و پایداري این نقش و ولی دانش و تجربه حسابداران به تنهایی نمی. حسابرسی منزلت و جایگاه خاصی می یابد

اگر صاحبان دانش و تجربه حسابداري موازین اخالقی و پاسداري از اعتماد وسیع جامعه را نادیده انگارد، حکایت آنانی . جایگاه باشد
رخ نمود، اعتماد و ) 2001،انرون و ورلدکام(اغ گزیده تر به طراران می پیوندند و آن چنان که در تجربه تلخ را می یابند که با چر

  .اطمینان به حرفه حسابداري و حسابرسی را می فرسایند
                                                                                                                                                                                     

 .کارشناس ارشد حسابداري -  ١
   ehsan_mehrjoo_2@yahoo.comکارشناس ارشد حسابداری -  ٢
 .کارشناس ارشد حسابداري -  ٣
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حسابداران  شناسایی این روابط از یک طرف به دانشجویان که. تعداد زیاد ذینفعان باشد تواند مییکی از دالیل اهمیت این تحقیق 
و حرفه  ها شرکتآینده اند، اجازه می دهد که پیش بینی واقع گرایانه تري نسبت به توانایی هایشان داشته باشند و از طرف دیگر به 

افراد  جذب نیرو که در زمان کند میکمک )در صورتی که خود اقدام به گزینش دانشجو می کنند( حسابداري و مراکز آموزش عالی 
ینکه گرایش اخالقی شان متناسب با رشته است یا خیر آزمایش کنند و آنهایی را انتخاب کنند که توانایی پایبندي به را از لحاظ ا

  .هاي سخت و دقیق را دارندقوانین و دستورالعمل

  مبانی نظري 
  قضاوت 

توان اي را میقضاوت حرفه. و قضاوت شخصیاي  حرفه قضاوت: در اولین نگاه قضاوت را می توان به دو زیرمجموعه تقسیم نمود 
این تعریف . داردتأکید  در نظر گرفت که به تبعیت از قوانین یا دستورالعمل ها گیري تصمیمبعنوان یک دیدگاه وظیفه شناسی در 

ه در مطالعه مذکور گآ و تورن به این نتیجه رسیدند ک. انجام دادند، اثبات شده است) ١،2004گآ و تورن(بوسیله مطالعه اي که 
  .حسابداري یک حرفه قانون مدار است

ي شخصی به جاي قوانین و دستورالعمل ها، در فرایند ها ارزشدر مقابل قضاوت حرفه اي، در قضاوت شخصی از سیستم 
ي ها ارزشاستفاده می شود سیستم اي  حرفه بر عکس قوانین و دستورالعمل هایی که در قضاوت. ، استفاده می شودگیري تصمیم

رفتار اخالقی مستقیما مربوط به رشد اخالقی است، بنابراین هر چقدر افراد ظرفیت شناخت اخالقی . باشد میاي ثبات نشخصی، دار
  . بیشتري داشته باشند، احتمال بیشتري دارد که رفتار اخالقی داشته باشند

که آنها براي رسیدن به بیشترین حد  بدین معنی. اندافرادي که ظرفیت شناخت اخالقی بیشتري دارند، داراي تفکر فوق قراردادي
لذا افرادي که قوانین را زیر . در حالی که خواسته عموم مردم تبعیت از قوانین است. مطلوبیت، از قوانین اختیاري استفاده می کنند

ذیل تشریح شده  بنابراین چنانچه در تحقیق. پا می گذارند و از قضاوت شخصی استفاده می کنند، خواست عموم را نادیده می گیرند
  .هیچ اعتباري براي استفاده از قضاوت شخصی در حرفۀ حسابداري وجود ندارد

  تحقیقات پیشین
گذاري اختالفات جنسی را بر تأثیر دانشجوي حسابداري را بررسی کرد تا 151) 2،1991استانگا و تورپن(یک بررسی مشابه بوسیله 

نتایج آنها نشان . گیري رشد اخالقی استفاده کردند پنج بررسی موردي جهت اندازه آنها از. هاي اخالقی مورد کنکاش قرار دهد قضاوت
  .گذار نیستتأثیر دهد که جنسیت بر قضاوت اخالقی دانشجوي حسابداري می

   

 بر طبق مطالعه. حسابداران رسمی انجام دادند) MRA(مطالعه اي در مورد توانایی استدالل اخالقی )٣،1997اینون، هیل و استون(
اینون و دیگران عنوان کردند که در عین . ایشان توانایی استدالل اخالقی حسابدارن حرفه اي، با افزایش سن وتجربه کاهش می یابد

                                                                                                                                                                                     
1 Gaa and Torne  
2.Stanga & Turpen 
3 Eynon, G., N. T. Hill, K. T. Stevens, and P. Clarke 
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در حرفه وقت صرف می کنند و با قوانین آشنا تر می شوند، توانایی استدالل اخالقی شان کاهش می اي  حرفه حال که حسابدارن
  . یابد

و از تفکر فوق 2انجام داد دانشجویان حسابداري از تفکر قراردادي در هنگام استدالل دستوري) ١،2000تورن(که بر اساس مطالعه اي 
به عبارت دیگر آنها قضاوت حرفه اي را در هنگام مشخص کردن آنچه باید . استفاده می کنند 3قراردادي در هنگام استدالل مشورتی

  .یم گیري در مورد اینکه چه انجام بدهند، از قضاوت شخصی استفاده می کنندانجام دهند بکار می برند ولی در هنگام تصم

تاثیر گرایشات اخالقی و گرایش تحصیلی دانشجویان سال اول حسابداري بر تمایل آنها به استفاده از قضاوت ) ٤،2007سولیوان(
تحصیلی و تمایل به کاربرد قضاوت حرفه اي  حرفه اي در تصمیم گیري هایشان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که بین گرایش

  .ولی رابطه بین گرایش اخالقی و تمایل به استفاده از قضاوت حرفه اي معنی دار است. رابطه اي وجود ندارد

 نتایج. به بررسی عوامل موثر بر قضاوت اخالقی پرداختندحسابدار رسمی شاغل،  304با استفاده از نمونه ) ٥،2001و دیگرانداگالس (
  .این تحقیق نشان داد که گرایش اخالقی شخص رابطه نزدیکی با قضاوت اخالقی اش در زمان مواجه با مسائل اخالقی دارد

هدف . اي بر رفتار مدیریت سود پرداخته است و تعهد حرفه) گرایش اخالقی(که به بررسی تأثیر جهت گیري )1387،کاردان و جفائی(
نتایج این تحقیق . ود که آیا گرایش اخالقی فرد با تصمیم مدیریت سود ارتباطی دارد یا خیراول بررسی ایشان تعیین این مسئله ب

  .دهد اي چشمگیر بین گرایش اخالقی فرد و تصمیم گیري او را نشان می رابطه

د که بین نتایج تحقیق نشان دا. اخالقی حسابداران پرداختند گیري تصمیمبه بررسی عوامل موثر بر ) 1390و دیگران،متحدین (
در عین حال در مورد گرایش هاي . اخالقی وجود دارد گیري تصمیمهاي مختلف زنان و مردان تفاوت معنی داري در نوع گروه

ي بر تأثیر مختلف تحصیلی، گرایش هاي مختلف مذهبی و سطوح مختلف تجربه ي کاري به این نتیجه رسیدند متغیرهاي فوق
  .گرایش اخالقی فرد ندارد

 روش تحقیق

تدوین . باشد میپس از گردآوري مبانی نظري تحقیق، نیاز به تدوین فرضیه هاي تحقیق، انتخاب روش تحقیق و جمع آوري اطالعات 
فرضیه ها و انتخاب روش تحقیق مناسب از مراحل اساسی هر پژوهشی است و در صورتی که به درستی انجام نپذیرد، ممکن است 

با عنایت به این امر اتخاذ یک . منحرف نموده و به برداشت ها و نتایج نادرست منجر شود محقق را از مسیر و هدف اصلی تحقیق
  . باشد میروش عقالیی داراي روح علمی وانتظام و واقع گرا براي دستیابی به نتایج مطلوب ضروري 

  متغیرهاي تحقیق

 :متغیرهاي تحقیق به شرح ذیل اند

                                                                                                                                                                                     
1 Thorne, L 
2.reasoning prescriptively 
3.reasoning deliberatively 
4 Sullivan. Adam 
5 Douglas,P . Davidson, R and Schwratz , B 
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حسابداري به معنـــاي کـاربرد دانش و تجـربه در چــارچوب استانـداردهاي اي در رشته ي  قضاوت حرفه: قضاوت حرفه اي
برگرفته از تعریف (. هاي مختلف است گیري درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه اي براي تصمیم حسابداري و آیین رفتـار حرفه
  ).1995، ١انجمن حسابداران رسمی کانادا

براي انجام یک اي  حرفه آئین رفتار ایند عملکرد بر مبناي چارچوب استانداردهاي حسابداري وفر: عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه اي
  . گزینه از میان گزینه هاي مختلف است

در هر سناریو . سناریو تدوین گردید 8پرسش نامه اي متشکل از اي  حرفه و عملکرد بر مبناي قضاوتاي  حرفه براي سنجش قضاوت
پاسخ ها به شکل بله و . شده که از پرسش شونده در خواست می شود تا نظر خود را در مورد آن بگویدیک موقعیت اخالقی دیده 

و خیر نشان دهنده ي پاسخ درست بر اي  حرفه خیر تدوین گردیده که جواب بله نشان دهنده ي پاسخ نادرست بر مبناي قضاوت
کوهن و (ت پرسش نامه ي به کار رفته در تحقیق سواالت پرسش نامه برگرفته از سواال. استاي  حرفه مبناي قضاوت

جامعه آماري ما  .به کار گرفته شده است) 2007،سولیوان(است که بر اساس تعدیالت انجام گرفته در مقاله ي ) ٢،1998دیگران
اغل در این تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداري در دانشگاه هاي مجري این دوره و همچنین افراد ش

 . حرفه در مراکز خصوصی و دولتی، در استان خراسان رضوي می باشند

 ها شرکتنمونه هاي تحقیق از بین دانشگاه هاي ارائه دهنده دوره هاي کارشناسی وکارشناسی ارشد حسابداري و همچنین برخی از 
  . خاب می شود، انتباشد میحسابداري اي  حرفه و سازمان هاي دولتی و خصوصی که داراي کادر

بدین منظور ابتدا دانشگاه ارائه دهنده . روش نمونه گیري این پژوهش براي انتخاب دانشگاه ها، روش نمونه گیري خوشه اي می باشد
بندي شده و سپس از هر خوشه نمونه هایی به صورت بندي اعالمی از سوي سازمان سنجش خوشههاي مزبور براساس قطبدوره

حسابداري می باشند، نمونه اي  حرفه هاي خصوصی و دولتی که داراي کادر و سازمان ها شرکتاما در رابطه با . تصادفی انتخاب شد
  .ها بصورت تصادفی انتخاب شده است

به طور کلی منظور از روایی پرسش نامه آن است که وسیله ي اندازه گیري به واقع خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه 
بدون آگاهی از روایی نمی توان . ا به عبارتی دیگر وسیله ي اندازه گیري همان چیزي را بسنجد که مورد نظر محقق استدیگري را ی

ابزار اندازه گیري ممکن است براي اندازه گیري سنجش یک خصیصه اعتبار داشته باشد ولی . اطمینان حاصل کرد ها دادهاز دقت 
جهت بررسی اعتبار پرسش نامه باید قسمت هاي مختلف آن از . تباري برخوردار نباشدبراي سنجش خصیصه دیگري از هیچ گونه اع

 سواالت مورد استفاده این تحقیق جهت بررسی نحوه ي قضاوت و عملکرد افراد بر مبناي اخالق. لحاظ روایی مورد بررسی قرار گیرد
) 2007، 5، سولیوان1992، 4، فلوري و دیگران3،1998انکوهن و دیگر(در تحقیقات مختلف خارجی مورد استفاده بوده است اي  حرفه

در عین حال با توجه به این که پرسش نامه مذکور از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده . که در مجالت معتبر داوري و چاپ شده اند
ي مذکور بعد از ترجمه توسط شده است، لذا ممکن است که خللی در اعتبار آن وارد شده باشد که براي رفع این مشکل پرسش نامه 

  .اساتید زبان انگلیسی، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نقاط ضعف آن اصالح شده است

                                                                                                                                                                                     
1 CICA 
2 Cohen, J., Pant, L., & Sharp, D. 
3 Cohen, J. Pant, L & Sharp, D. (1998)  
4 Flory, S. M., Phillips Jr., T. J., Reidenback, R. E., & Robin, D. P. (1992) 
5 Sullivan, 2007 
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  تحلیل پایایی
مفهوم یاد شده با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیري در شرایط . پایائی، یکی از ویژگی هاي فنی ابزار اندازه گیري است

ایبل و (از جمله تعریف هایی که براي پایائی ارائه شده است، می توان به تعریف . نتایج یکسانی بدست می دهدیکسان تا چه ا ندازه 
  :اشاره کرد) 1،1991فریسباي

همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگري از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی «
  ».بدست آمده است

منظور از پایائی این است که اگر پرسشنامه اي به دفعات مختلف . ائی پژوهش مشتمل بر میزان قابلیت تکرار پژوهش ها استپای
یعنی اگر محقق دیگري به همان شیوه متغیرها را اندازه گیري کند باید . مورد استفاده قرار گیرد نتایج حاصله مشابه یکدیگر باشند

  .همان نتایج را کسب نماید

در این پژوهش براي محاسبه ضریب پایایی ابزار . راي محاسبه ضریب پایانی ابزار اندازه گیري شیوه هاي مختلفی بکار برده می شودب
آلفاي کرونباخ برآوردي از پایایی ابزارهاي پژوهش محسوب شده و ارتباط و . اندازه گیري از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است

تابعی از تعداد سئواالت در پرسشنامه تقسیم ) آلفاي کرونباخ(ضریب پایایی . لی پژوهش را مشخص می کندهمبستگی ابزارهاي داخ
هاي هر زیرمجموعه براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره. بر نمونه هاي ناهمگن در پاسخ به سئواالت می باشد

  .سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. کل را محاسبه کرد و واریانس) یا زیرآزمون(سئوال هاي پرسشنامه 

sk
k S

 
   

   

 2
1

211
  

   :که در آن

S  : ورایانس سئوالI ام  

S  :ورایانس مجموع سئوال ها  

k  :پرسشنامه تعداد سئواالت  

. چه ضریب بدست آمده به یک نزدیکتر باشد، ابزار اندازه گیري پایایی بیشتري داردهر . ضریب بدست آمده باید بین صفر و یک باشد
 )1390 ،و دیگران متحدین(

      فرضیات تحقیق
لذا با توجه . هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قضاوت حرفه اي و نحوه ي عملکرد حسابداران بر مبناي قضاوت مزبور بوده است

  :حقیق به شرح ذیل تدوین شده اندبه اهداف فوق فرضیه هاي ت

  . بین جنسیت و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 1
                                                                                                                                                                                     

1 Ebel and Frisbie 
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  . بین جنسیت و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 2

  . بین سن و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 3

  . رابطه وجود دارد بین سن و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي) 4

  . بین میزان تجربه ي کاري و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 5

  . بین میزان تجربه ي کاري و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 6

  . بین میزان درآمد و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) 7

  . و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد بین میزان درآمد) 8

  . و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) بخش دولتییا خصوصی( بین محل اشتغال کارمندان ) 9

  . و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) بخش دولتییا خصوصی( بین محل اشتغال کارمندان ) 10

  . و قضاوت بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور و سایر(حل اخذ مدرك بین م) 11

  .و عملکرد بر مبناي اخالق حرفه اي رابطه وجود دارد) دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور و سایر(بین محل اخذ مدرك ) 12

و قضاوت بر مبناي اخالق ) دانشجوي کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد دانشجو کارشناسی،کارشناسی،( بین درجه ي علمی ) 13
  . حرفه اي رابطه وجود دارد

و عملکرد بر مبناي اخالق ) دانشجو کارشناسی،کارشناسی، دانشجوي کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد( بین درجه ي علمی ) 14
  .حرفه اي رابطه وجود دارد

  هاي پژوهش یافته
  یق سنجش پایایی تحق

قبل از استنباط آماري از . ي تحقیق از پرسش نامه استفاده شده استها دادههمان طور که قبال توضیح داده شد، براي جمع آوري 
منظور از پایائی این . پایائی مشتمل بر میزان قابلیت تکرار پژوهش ها است. سنجیده شود ها دادهي تحقیق، ابتدا باید پایایی ها داده

یعنی اگر محقق دیگري به . شنامه اي به دفعات مختلف مورد استفاده قرار گیرد نتایج حاصله مشابه یکدیگر باشنداست که اگر پرس
از آلفاي کرونباخ استفاده شده  ها دادهبراي سنجش پایایی . همان شیوه متغیرها را اندازه گیري کند باید همان نتایج را کسب نماید

 ي عملکرد افراد بر مبناي قضاوتو نحوهاي  حرفه دسته سوال متفاوت براي سنجش قضاوت پرسش نامه ي تهیه شده شامل دو. است
که در ذیل آلفاي کرونباخ براي هر کدام از این دو . سوال در نظر گرفته شده است 8براي هر کدام از این دو متغیر . می شوداي  حرفه

 . گروه ارائه شده است
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  آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت
8  0,702  

  . باالیی بر خوردار هستند پایاییبا توجه به ضرایب به دست آمده در باال، سواالت پرسشنامه از قابلیت 

  سنجش نرمال بودن متغیرهاي تحقیق 
نرمال  ها دادهاز آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که با توجه به نتایج آزمون،  ها دادهبراي سنجش نرمال بودن 

  . نیستند و لذا جهت سنجش فرضیه ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس استفاده می کنیم
    ناي قضاوت حرفه ايعملکرد بر مب  قضاوت حرفه اي

2.073 2.075 Z کولموگروف اسمیرنوف  
.000 .000 Sig 

  )جنسیت(آزمون فرضیه ي اول و دوم 
براي سنجش رابطه ي بین جنسیت و قضاوت و عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه اي ازآزمون تی با نمونه هاي مستقل استفاده شده 

آمار  1در جدول. یانگین هاي دو گروه مردان و زنان تفاوت معنی داري وجود داردنتایج این آزمون نشان می دهد که آیا بین م. است
با توجه به روحیات متفاوت زنان و مردان و همچنین نوع فرهنگی که در جامعه . ي آزمون ارائه شده استها دادهتوصیفی مربوط به 

. با هم متفاوت باشداي  حرفه مل آنها بر اساس اخالقي ما وجود دارد، انتظار می رود که دیدگاه ها، نحوه ي قضاوت و نحوه ي ع
از طرفی با توجه به شرایط فرهنگی جامعه . معموال زنان احساساتی تر بوده و قضاوت آنها در بسیاري از موارد متفاوت از مردان است
  .ي ایران زنان از لحاظ میزان ریسک پذیري نسبت به مردان، ریسک پذیري کمتري دارند

که  باشد می 5,4و میانگین نمرات قضاوت مردان  5,7بر اساس نتایج تحقیق میانگین نمرات قضاوت زنان  :ن فرضیه اولنتایج آزمو
تأیید  هاي مستقل معنی داري این تفاوت رااز طرفی آزمون تی با نمونه. نشان می دهد مردان از زنان قضاوت صحیح تري داشته اند

اگر چه میزان اختالف به دست آمده بین دو گروه در نمرات . باشد می) 1991،استانگا و تورپن(این نتایج بر خالف نتایج . کند می
این اختالف بر خالف انتظارات مبنی بر نقش احساسات در کاهش نمره ي قضاوت آنها نسبت . باشد میقضاوت، اختالف با اهمیتی ن

  . به مردان است

بین گروه مردان و زنان تفاوت با اي  حرفه میانگین نمرات عملکرد بر مبناي قضاوتبر اساس نتایج تحقیق : نتایج آزمون فرضیه دوم 
که این تفاوت در سطح . است 3,81و میانگین نمرات عملکرد گروه مردان  4,43میانگین نمرات عملکرد گروه زنان . اهمیتی دارد
توان این تفاوت فاحش را ناشی از محافظه کاري  می. شده استتأیید  درصد توسط آزمون تی با نمونه هاي مستقل 95معنی داري 

  الت قضاوت حرفه ايآلفاي کرونباخ براي سوا) 9-4جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت

8  0,810  
  

  آلفاي کرونباخ براي سواالت عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه اي) 10-4جدول 
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در مقابل تخلفات مقامات باالتر به دلیل حفظ منافع  کند میچرا که فشارهاي معیشتی وارده بر مردان آنان را وادار . مردان دانست
  . شخصی، سکوت کنند

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت متغیر وابسته

 قضاوت
 1.334 5.40 105 مرد

 1.264 5.79 82 زن

 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه
 2.048 3.81 105 مرد

 1.969 4.43 82 زن

 قضاوت حرفه اي
 آزمون برابري میانگینها

 ها اختالف میانگین SIG درجه آزادي tماره آ

 393.- 042. 185 2.043- جنسیت

عملکرد بر مبناي قضاوت 
 ايحرفه

 آزمون برابري میانگینها

 اختالف میانگین SIG درجه آزادي tآماره 

 617.- 039. 185 2.080- جنسیت

  )سن(نتایج آزمون فرضیات سوم و چهارم 
زیادي بر نحوه  تواند تأثیر میبا توجه به این که روحیات و شخصیت افراد به مرور زمان دچار تغییرات فراوانی می شود، لذا متغیر سن 

این امر آنها به اتخاذ . جسورتر هستند افراد در سنین جوانی آرمان گرایی بیشتري دارند و از طرفی. افراد داشته باشد گیري تصمیمي 
تصمیمات اخالقی تر رهنمون می سازد و در سمت مقابل افراد در سنین باال، محافظه کارتر شده و مشکالت زندگی آنها را مجبور 

این نتایج بین  بر اساس. کند میتأیید  نتایج آزمون کروسکال والیس نیز این امر را. تري اتخاذ کنندتا تصمیمات محتاطانه کند می

  ي آزمون یکها دادهنتایج آمار توصیفی  1جدول 

  
  
  
  

  نتایج آزمون تی با نمونه هاي مستقل براي متغیر هاي جنسیت و قضاوت حرفه اي 2جدول 

  نتایج آزمون تی براي متغیرهاي جنسیت و عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه اي 3جدول 
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. وجود دارد دارياي تفاوت معنیاي و چه از لحاظ عملکرد بر مبناي قضاوت حرفهچه از لحاظ قضاوت حرفه مختلفهاي سنی گروه
  .ن و استدالل اخالقی مطابقت داردي مستقیم بین سمبنی بر رابطه) 1996 ،اینون و دیگران(این نتایج با نتایج تحقیق 

 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه قضاوت حرفه اي 

 13.462 22.225 آزمون مربع کاي

 6 6 درجه آزادي

SIG .001 .036 

  

  )میزان تجربه ي کاري(نتایج آزمون فرضیات پنجم و ششم
هاي آن از آن آل بررسی می شود که بسیاري از قیود و ریزه کاري در بحث هاي آکادمیک مطالب عمدتا بر مبناي یک وضعیت ایده

هنگامی که افراد فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند، به تدریج باریزه کاري ها، قیود، مشکالت . پیراسته شده است
قرار داده و نحوه ي  تأثیر یت آنها را تحتاین تجربیات به تدریج شخص. آشنا می شوند. ..سیستم ها، نا به هنجاري هاي اجتماعی و 

ي کاري افراد رویکرد هبدر کل انتظار می رود که با افزایش سن و تجر. گذار خواهد بود تأثیر و عملکرد آنها) قضاوت( گیري تصمیم
ش بیشتري به زیر پا ه گرایبمحتاطانه تري اتخاذ کنند و به خصوص در جامعه ي ایرانی انتظار می رود افراد با افزایش سن و تجر

نخواهد شد ولی بر عملکرد بر اي  حرفه این امر باعث تفاوت در قضاوت. گذاشتن قوانین و مقررات و اخالق حرفه اي، داشته باشند
  . موثر خواهد بوداي  حرفه مبناي قضاوت

این امر . وجود ندارداي  حرفه لحاظ قضاوتنتایج آزمون بیانگر این امر است که بین افراد با تجربه هاي متفاوت، تفاوت معنی داري از 
در عین حال انتظار می . در قضاوت داشته باشد تأثیر یعنی انتظار نمی رود تجربه ي کاري. موید توضیحاتی است که در باال ارائه شد

تأیید  درصد، به 99در آزمون فرضیه ششم در سطح معنی داري اي موثر باشد که رود تجربه کاري بر عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه
  . است) 1996،اینون و دیگران(این نتایج مطابق با نتایج  .رسیده است

 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه قضاوت حرفه اي 

 13.218 3.674 آزمون مربع کاي

 4 4 درجه آزادي

SIG .452 .010 

  کروسکال والیس جهت سنجش فرضیه هاي سوم و چهارمنتایج آزمون  4جدول 

  نتایج سنجش فرضیات پنجم و ششم 5جدول 
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  )یزان درآمدم(نتایج آزمون فرضیات هفتم و هشتم
براي افراد با درآمد . وجود دارداي  حرفه دو رویکرد مختلف در مورد رابطه ي بین میزان درآمد و قضاوت و عملکرد بر مبناي اخالق

و کسب منافع اي  حرفه باال انتظار می رود با توجه به این که این افراد درآمد کافی دارند، احتیاجی به عمل بر خالف آئین رفتار
یعنی بسیاري از افراد با درآمد باال به دلیل عمل بر خالف آئین نامه ها و قوانین . از طرفی عکس آن نیز صادق است. ندارندبیشتر 

درآمدهاي ) و قوانین باشداي  حرفه مثل دستکاري هاي مالیاتی و یا عمل بر اساس دستورات مدیریت اگر چه بر خالف آئین رفتار(
براي افراد با درآمد پایین فشارهاي زندگی  در سمت مقابل بالتبع. قابل وقوع باشد تواند میکرد باال هر دو روی. باال کسب می کنند

  . آنها را وادار کند تا بر خالف آئین نامه ها و مقررات، عمل کنند تواند می

تفاوت معنی داري وجود اي  هحرف نتاج آزمون کروسکال والیس بیانگر این امر است که بین افراد با سطوح درآمدي مختلف در قضاوت
که مطابق . تفاوت معنی داري وجود دارداي  حرفه در عین حال بین میانگین نمرات افراد در عملکرد بر مبناي قضاوت. ندارد

منافع اشخاص به خطر نمی افتد، بلکه منافع شخصی، هنگام عمل به اي  حرفه در واقع در قضاوت. انتظاراتی است که در باال ارائه شد
  . می رسدتأیید  درصد به 99اتفاق می افتد که این امر بر اساس آزمون کروسکال والیس در سطح معنی داري اي  حرفه قضاوت

  

  

 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه قضاوت حرفه اي 

 12.368 2.612 آزمون مربع کاي

 3 3 درجه آزادي

SIG .455 .006 

. گذار باشد تأثیر بر عملکرد و قضاوت افراد تواند میاشتغال در بخش خصوصی یا دولتی داراي منافع و معایب متفاوتی است که 
معموال در محیط هاي بخش دولتی، با توجه به نوع کار آنها انتظار می رود، تعهد بیشتري به آئین نامه ها و قوانین و مقررات وجود 

در بخش . ریت معموال توان کمتري نسبت به بخش خصوصی براي اعمال خواسته هاي غیرقانونی خود داردهمچنین مدی. داشته باشد
از طرفی . ریسک زیادي را بر مدیریت تحمیل کند تواند میدولتی اعمال فشار مدیریت به زیر دستان جهت عمل بر خالف قوانین، 

همچنین ساختار غیرپویا و . الف قوانین و آئین نامه ها باال باشدکنترل هاي بیشتر بخش دولتی باعث می شود تا ریسک عمل بر خ
لذا انتظار می . شخصی جهت انجام امور دارد و قضاوت هاي ها گیري تصمیمثابت در سیستم هاي اداري بخش دولتی، نیاز کمتري به 

  . باشند رود کارکنان بخش دولتی تمایل بیشتري به انجام امور طبق آئین نامه ها و قوانین داشته

نتایج آزمون تی با نمونه هاي مستقل بیانگر این امر است که بین شاغلین در بخش خصوصی و دولتی تفاوت با اهمیتی در قضاوت 
رود محل یعنی در واقع انتظار نمی. اي وجود ندارد که همین تفاوت اندك نیز معنی دار نیست، که این امر مطابق انتظار استحرفه

مبنی بر وجود  10درصد فرضیه ي  99در عین حال در سطح معنی داري . آنها داشته باشداي  حرفه ي در قضاوتیرتأث اشتغال افراد

  نتایج آزمون فرضیات هفتم و هشتم 6جدول 
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میانگین نمرات . بین شاغلین بخش دولتی و خصوصی مشاهده می شوداي  حرفه تفاوت معنی دار در نمرات عملکرد بر مبناي قضاوت
که این نتایج نشان می دهد  باشد می 3,62ملکرد شاغلین بخش خصوصی و میانگین نمرات ع 4,75عملکرد شاغلین بخش دولتی 

  . همان طور که در باال توضیح داده شد، شاغلین بخش خصوصی با ریسک بیشتري مواجه اند و محافظه کاري بیشتري دارند
  10و  9نتایج آماره هاي توصیفی آزمون فرضیات  7جدول 

 نحراف استانداردا میانگین تعداد محل اشتغال متغیر وابسته

 قضاوت
 1.507 5.67 87 خصوصی

 938. 5.44 52 دولتی

عملکرد بر مبناي 
 ايقضاوت حرفه

 2.098 3.62 87 خصوصی

 1.835 4.75 52 دولتی

 ايقضاوت حرفه
 اآزمون برابري میانگینه

 اختالف میانگین SIG درجه آزادي tآماره 

 224. 335. 137 967. محل اشتغال

عملکرد بر مبناي قضاوت 
 ايحرفه

 ها آزمون برابري میانگین

 اختالف میانگین SIG درجه آزادي tآماره 

 1.129- 002. 137 3.215- اشتغالمحل 

  )محیط آموزشی(نتایج آزمون فرضیات یازدهم و دوازدهم 
فیلترهاي هر . در این تحقیق، دانش آموختگان از دانشگاه هاي دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی مورد سنجش قرار گرفته اند

کانات موجود در هر سیستم دانشگاهی باعث می شود که دانشگاه براي ورود داشنجویان مستعد، محیط آموزشی، اساتید و ام
به عنوان مثال فیلتر هاي ورودي . ي متفاوتی داشته باشندها ویژگیدانشجویان هر سیستم دانشگاهی نسبت به سیستم دیگر 

ها، نسبت به هم پیام نور و سایر دانشگاه  از یک طرف و درسمت مقابل آزادو  دولتی دانشجویان جهت ورود به سیستم دانشگاههاي
به عنوان مثال محیط دانشگاه پیام . از طرفی با توجه به وضعیت دانشگاه ها، افراد متفاوتی در آنها تحصیل می کنند. تر استضعیف

  نتایج آزمون تی با نمونه هاي مستقل براي متغیرهاي محل اشتغال و قضاوت حرفه اي 8جدول 

  نتایج آزمون تی با براي متغیرهاي محل اشتغال و عملکرد بر مبناي قضاوت حرفه اي 8جدول 
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نیز  4نتایج آزمون فرضیات ارائه شده در فصل . دولتی براي افراد شاغل، محیط مناسب تري است آزاد و نور نسبت به دانشگاه هاي
این نتایج بیانگر این امر است که بین دانشجویان و فارغ التحصیالن از دانشگاه هاي مختلف تفاوت معنی . کند میها را تائید فرضیه 

  . وجود دارداي  حرفه و عملکرد بر مبناي قضاوتاي  حرفه داري در قضاوت

 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه حرفه اي قضاوت 

 12.404 13.342 آزمون مربع کاي

 3 3 درجه آزادي

SIG .004 .006 

  )درجه ي علمی(نتایج آزمون فرضیات سیزدهم و چهاردهم
درجه ي باالتري  افراد با مدرك تحصیلی باالتر با توجه به فیلترهایی که از آن گذشته اند، انتظار می رود از لحاظ هوش و ادراك، در

از . به دو رویکرد متفاوت بیانجامد تواند میهوش و ادراك بیشتر به خودي خود . نسبت به افراد با مدارك پایین تر، قرار داشته باشند
طرفی انتظار می رود که افراد داراي هوش و ادراك بیشتر به دلیل درك بهتري که از واقعیت هاي اجتماعی و انسانی دارند، تعهد 

از طرفی در بسیاري از مواقع عدم کسب موفقیت شغلی و خانوادگی توسط . یشتري نسبت به افراد در درجات پایین تر داشته باشندب
می  تأثیر و عملکرد آنها گیري تصمیماین افراد به خصوص در جوامع جهان سوم، باعث افزایش فشار بر این افراد شده که این امر بر 

بر  تواند میهمچنین وجود جاه طلبی بیشتر در این افراد . ی سازد بر خالف اصول اخالقی رفتار کنندو آنها را وادار م گذارد
  . گذار باشد تأثیر و عملکرد آنها گیري تصمیم

 در حالی که قضاوت. در عین حال از دیدگاهی دیگر می توان عملکرد را بیشتر مرتبط با اعتقادات و وجدان شخصی افراد دانست
اي  حرفه بعی از توانایی هاي ذهنی و میزان معلومات افراد است و لذا می توان انتظار داشت که میزان تحصیالت بر قضاوتتااي  حرفه

  . نداشته باشد اي تأثیر حرفه موثر و در سمت مقابل بر عملکرد بر مبناي قضاوت

شود که بیانگر این امر است که بین می تأیید  درصد 95در سطح معنی داري  13نتایج آزمون کروسکال والیس جهت فرضیه 
در . تفاوت معنی داري وجود دارد..) کارشناسی ارشد، کارشناسی و (در گروه هاي مختلف تحصیلیاي  حرفه میانگین نمرات قضاوت

ن این نتایج مطابق نتایج تور. تفاوت معنی داري بین نمرات گروه هاي مختلف تحصیلی وجود ندارد 14عین حال در مورد فرضیه 
را در هنگام مشخص کردن آنچه باید اي  حرفه دانشجویان حسابداري، قضاوت) 2000(ي تورن بر اساس مطالعه. باشد می) 2000(

 . در مورد این که چه کاري انجام بدهند، از قضاوت شخصی استفاده می کنند گیري تصمیمانجام دهند بکار می برند ولی در هنگام 

 

 

 

  

  نتایج آزمون کروسکال والیس را جهت سنجش فرضیات یازدهم و دوازدهم 9جدول 
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 ايعملکرد بر مبناي قضاوت حرفه قضاوت حرفه اي 

 2.795 8.336 آزمون مربع کاي

 3 3 درجه آزادي

SIG .040 .424 

  
  هاي حاصل از پژوهش  پیشنهاد

این تحقیق بسته  سازمان ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی می توانند در به کارگیري افراد جهت امور مالی و مدیریتی خود، از نتایج
به عنوان مثال نتایج ناشی از تجربه و دانشگاه محل تحصیل می تواند به کارکنان بخش خصوصی که . به پست هر فرد استفاده کنند

همچنین . به دنبال استفاده ي حداکثري از معافیت هاي مالیاتی هستند، در انتخاب مدیران مالی و حسابداران مناسب یاري رساند
تحقیق می تواند کمک شایانی به سازمان هاي ناظر، خصوصا سازمان حسابرسی، موسسات حسابرسی و دیوان محاسبات و نتایج این 

  در یافتن افراد مناسب جهت حسابرسی و بازرسی واحد هاي تحت نظر، باشد. ..

  نتیجه گیري
 گذار بر نحوه ي عملکرد بر مبناي قضاوت تأثیر و همچنین عواملاي  حرفه گذار بر قضاوت تأثیر هدف این تحقیق بررسی عوامل

سنجش رفتارهاي انسانی مانند نحوه ي قضاوت و عملکرد، همواره با چالش مواجه است زیرا متغیرهاي فراوانی بر . باشد اي می حرفه
متغیرهاي قابل  در این تحقیق سعی شد تا حداکثر. گذارند که در حالت عادي قابل اندازه گیري و کنترل نیستندتأثیر رفتار انسان

عبارتند از جنسیت، سن، تجربه کاري، میزان حقوق دریافتی، محل اشتغال، محل اخذ این عوامل . اندازه گیري مورد آزمون قرار گیرد
هاي مختلف نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی داري در توانایی قضاوت بین گروه. ي مدرك تحصیلیمدرك تحصیلی و درجه

همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود تفاوت معنی داري در عملکرد بر  باشد مییلی، جنسیت و محل اخذ مدرك، سنی، مدرك تحص
هاي مختلف مدارك تحصیلی، محل اخذ مدرك، سنی، تجربه ي کاري، درآمدي و محل اشتغال بین گروهاي  حرفه مبناي قضاوت

  باشدمی
    

  ت سیزدهم و چهاردهمنتایج آزمون فرضیا10جدول
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 سرمایه عدم تقارن اطالعاتی، فساد مالی و شفافیت اطالعات در بازار

  ٣کرامت اهللا حیدري رستمی، ٢بهنمیري جواد زارعمحمد ، ١اسفندیار ملکیان

  چکیده
طالعات نشان م. تنظر اس اساسی مد ي فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاري از کشورهاي مختلف جهان به عنوان یک مسئله

عدم تقارن اطالعات  همچنین .برد جامعه از بین می هر فعالیت اقتصادي سالم است، در ي دهد، فساد مالی اعتماد را که الزمه می
عدم . هاي مختلف از جمله بازار سرمایه است در حوزه مهمل ئگذاران، یکی از مسا ی نظیر سرمایهسازمانمیان مدیریت و افراد برون 

اطالعاتی به بیان ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطالعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود تقارن 
ین صورت ه امعادله ب ه دهیم اینئچنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارا .داراي اطالعات بیشتري نسبت به دیگران است

این تحقیق در . با فساداست مساوي  ،پاسخگویی و شفافیت عملکرد استفاده از قدرت منهاي سوء ي هاضافانحصارطلبی به : خواهد بود
در بازار سرمایه را توصیف و شفافیت اطالعات عدم تقارن اطالعاتی  ،مبانی نظري فساد مالی ،تحقیق ي بر پیشینه يصدد است با مرور

  .کند

  .، بازار سرمایهشفافیت ، فساد مالی،عدم تقارن اطالعاتی :گان کلیديواژ

  قدمهم
اي به منظور رشد وتوسعه اقتصادي  سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه نقش به است و هاي بازار مالی بازار سرمایه یکی از رکن

 سرمایه بازار. هاي اقتصادي را برعهده دارند در بسیاري از کشورهاي جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه و شتهکشورها دا

 تقاضاي و عرضه فرایند که نماید ایفا خوبی به را خود حیاتی نقش تواند می زمانی است، مالی منابع تقاضاي و عرضه بازار همان که

  .باشد برخوردار بهینه تخصیص از مالی منابع

 با سرمایه کارآمد و مؤثر بازارهاي وتتفا. است آن عملکرد در کارایی وجود سرمایه، بازار در منابع بهینۀ تخصیص اصلی شرط پیش
 جامع، صورت به سرمایه بازار با مرتبط  اطالعات چه هر. است آن به دسترسی میزان و اطالعات پدیدة از ناشی ناکارآمد، بازارهاي
در صورتی . شد خواهد ربیشت نیز اقتصادي توسعۀ و رشد بر سرمایه بازار باشد؛ تاثیرگذاري بیشتر بازار، فعالیت بر تاثیرگذار و منسجم

. که اطالعات مورد نیازبه صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود
بنابراین، قبل از این که خود اطالعات براي فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطالعات است که باید به صورت دقیق 

ارزیابی قرار گیرد زمانی که عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با سهام شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه مورد 
در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش  .گذاران در بازار سرمایه براي سهام مورد نظر قایل می شوند، متفاوت خواهد بود

                                                                                                                                                                                     
  e_malekian35@yahoo.comدانشیار گروه حسابداري دانشگاه مازندران  - ١
  .دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه مازندران - ٢
  .دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه مازندران - ٣
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 باشد، بیشتر جوامع در اطالعات تبادل قدر هر همچنین). 1،1991دیاموند و ورچیا(خواهد داشت  مورد انتظار سهامداران تفاوت
 و شود می بیشتر منابع مصرف و تحصیل چگونگی مورد در دولتی و خصوصی بخش پاسخگویی و آگاهانه تصمیمات اتخاذ امکان
  . یابد می کاهش فساد رشد امکان

هم درکشورهاي توسعه یافته و هم در کشورهاي در حال توسعه رخ میدهد و همواره در  فساد پدیده اي جهانی است کهبطورکلی 
اگر چه شدت آن در جوامع مختلف متفاوت بودهاست هر چندکه مظاهر فساد از . تمامزمانها و تمام جوامع وجود داشته و دارد 

فساد . اما اصوالً فساد هرجا که رخ دهد ، مضر است  .کشوري به کشور دیگر و نگرش به فساد از فرهنگی به فرهنگدیگر متفاوت است 
تهدید جدي برایحاکمیت قانون، ثبات و امنیت جوامع است چون موجب زائل شدن ارزشها ، هنجارها و اصوالساسی دموکراسی می 

بع و ثروت را با خطر شود ، از توسعه سیاسی و اقتصادي و برخورداري از حقوق بشر جلوگیریمی کند و بنابراین توزیع عادالنه منا
درستکاري، شفافیت ومسئولیت پاسخگوئی در هر بخش از دولت تأثیرمثبتی بر کاهش فساد دارد ، اشتیاق به . مواجه میسازد

علنیساختن فرآیندها و تصمیمات جهت تفحص و بررسی عموم مردم و اجازه فعالیت دادن بهنهادهاي مدنی مانع مهمی براي افراط و 
تحقیقات  ،تواند موجب ناکارآمدي سیاست هاي دولتی شود سطح باالي فساد مالی می.قدرت توسط دولت مرداناست سوء استفاده از

تواند فعالیت  فساد مالی می. گذاري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهد شد دهد که فساد باعث کاهش سرمایه موجود نشان می
تواند موجب  به سوي رانتها و فعالیت هاي زیرزمینی سوق دهد فساد مالی میگذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن  هاي سرمایه

هاي ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف  پرورش سازمانهاي وحشتناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه
  .تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحلیل برد حاکمیت می

 ، تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر بازار سرمایه، حسابرسی وتئوري اطالعات نامتقارننظریدر ارتباط با تجربیو مبانی  مروري بر این مقاله
پیشنهاداتینیزدر راستاي اصالحات  نقش حسابرسان در مبارزه با فساد مالی و ،، اهمیت شفافیت در بازارهاي مالیشفافیت اطالعات

  .را مورد مطالعه قرار می دهدبراي دستیابی به توسعه اقتصادي  اقتصادي و برنامه ملی مبارز با فساد

  پیشینه تحقیق
آن ها . حسابرس با عدم تقارن اطالعاتی پرداختند یبه بررسی رابطه دوره تصدي و تخصص صنعت )2009( آلماتایري و همکاران

تقارن اطالعاتی ارتباط منفی با دوره تصدي  که عدم مورد بررسی قرار دادند و دریافتند 2001تا  1992شرکت در سال هاي  31689
  .حسابرس دارد یعتنو تخصص ص

به بررسی رابطه کیفیت حسابرس مستقل، عدم تقارن اطالعاتی و اختالف قیمت پیشنهادي خرید وفروش ) 2010(حکیم و عمري 
فیت حسابرس مستقل در این تحقیق معیار کی.مورد بررسی قرار دادند 2006تا  2000شرکت در سال هاي  42آنها . سهام پرداختند

همچنین آن ها دریافتند اختالف قیمت .حسابرس و دوره تصدي حسابرس می باشد یشرکت بزرگ، تخصص صنعت4حسابرسان
حسابرس ارتباط منفی وبا دوره تصدي حسابرس  یشرکت بزرگ و تخصص صنعت 4پیشنهادي خرید وفروش سهام با حسابرسان 

  .ارتباط مثبت دارد

                                                                                                                                                                                     
Diamond, D.andVerrecchia

١ 
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به بررسی نقش اطالعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ) 1384(وطن پرست قائمی و
روز قبل و بعد  21آنها در تحقیق خود وجود سطح عدم تقارن اطالعاتی و تأثیر آن بر قیمت سهام و حجم معامالت را در . پرداختند

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره ي .. مورد بررسی قرار دادنداز اعالن سود برآوردي هر سهم هر شرکت را 
مورد مطالعه، عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره هاي قبل از اعالن 

  .به مراتب بیشتر از دوره هاي پس از اعالن سود می باشد

. در تحقیق خود به بررسی رابطه عدم تقارن اطالعاتی و میزان محافظه کاري در گزارشگري مالی پرداختند) 1387(اده و آزاد رضا ز
نتایج آزمون هاي تجربیبا استفاده از اطالعات مربوط به نمونه اي از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 

ز وجود رابطه مثبت و معنی داري میان عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاري حاکی ا 1385تا 1381زمانی 
  .اعمال شده در صورت هاي مالی است

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس  به بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و عدم تقارن اطالعاتی در) 1389(احمدپور و عجم 
کیفیت . مورد بررسی قرار دادند 1387تا  1381مورد اعالن سود برآوردي شرکت ها در سال  346آنها تعداد . اوراق بهادار پرداختند

نتایج . اقالم تعهدي به عنوان متغیر مستقل و اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید
تأثیر معنی داري برمیزان عدم تقارن ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت هاي پ تحقیق نشان می دهد کیفیت اقالم تعهدي

  .اطالعاتی دارد

به بررسی تغییرحسابرس مستقل وشفافیت اطالعاتی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  )1389( بولو، مهام و گودرزي
 8/5/1386مصوب (ی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار این مهم، در ایران نیز براساس دستورالعمل مؤسسات حسابرس.پرداختند

در این راستا، تاًثیر تغییرحسابرس مستقل بررتبه شفافیت اطالعاتی شرکتها . الزام شده است) شوراي عالی بورس اوراق بهادار
تغییرحسابرس مستقل نتایج تحقیق نشان می دهد که . مورد آزمون قرار گرفته است 1387- 1384وتعدیالت سنواتی در دوره زمانی 

  .وشفافیت اطالعاتی شرکت ها تاًثیر ندارد

  1تئوري اطالعات نامتقارن
توسط سه  1970پایه هاي این تئوري در دهۀ . تئوري اطالعات نامتقارن، موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی می باشد

افراد نامبرده موفق شدند جایزة نوبل . نا نهاده شدب 4وجوزف استیلیتز 3، مایکل اسپنس2جرج آکرلوف: محقق بزرگ اقتصادي 
آکرلوف نشان . را به خاطر پژوهشهایی که در تجزیه وتحلیل بازارهاي با اطالعات نامتقارن انجام دادند دریافت نمایند 2001اقتصادي 

« آکرلوف با عنوان  1970ال مقالۀ س. داد که اطالعات نامتقارن می تواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد
ایدة وي ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد . ، تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطالعات محسوب می شود»5بازارنابسامان

د، معرفی اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که مشکل اطالعاتی انتخاب نادرست مواجهنآکرلوف در این مقاله . وکاربرد گسترده دارد
آکرلوف به کمک فرضیۀ . وي بازار کاال را معرفی می کند که در آن، به اصطالح رایج، فروشنده، اطالعات بیشتري از خریدار دارد. کرد

                                                                                                                                                                                     
1Asymmetric information 
2Akerlof 
3Spence 
4Stiglitz 
5Market for lemons 
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علمی نشان داد که مشکل اطالعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود ویا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست 
اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلع تر در بازار می توانند با انتقال اطالعات خود . سوق دهد محصوالت کم کیفیت

استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیر مطلع می تواند از . به افراد غیر مطلع، مشکالت ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند
یکی از نکات مهم مقاله بازار نابسامان اینست که واسطه هاي . ر مطلع، اطالعات کسب کندطریق غربال اطالعات، بهتر ازیک کاگزا

آکرلوف در این باره . اقتصادي ممکن است انگیزه اي قوي براي پوشاندن آثار زیانبار مشکالت اطالعاتی بر کارایی بازار داشته باشند
نوان نهادهاي خود جوشی تلقی کرد که در تالش براي حل مشکالت بحث  می کند که بسیاري از نهادهاي بازار را می توان به ع

  ).1381مکرمی،(ناشی از اطالعات نا متقارن پدید آمده اند 

، در کتاب تئوري حسابداري مالی، عدم تقارن اطالعاتی را مزیت اطالعاتی برخی از طرف هاي معامله نسبت به 1ویلیام آر اسکات
. بدون شک عدم تقارن اطالعاتی، مهمترین مفهوم در حسابداري مالی می باشد. تعریف می کند سایرین در یک داد و ستد بازرگانی

عدم تقارن اطالعاتی ممکن است باعث شود که .یکی از اثرات وجود اطالعات نامتقارن  اخالل در عملکرد درست بازارها می باشد
  ).1382،اسکات(ارزش هاي بازار برابر با ارزش هاي فعلی نباشد 

  ثیر عدم تقارن اطالعاتی بر بازار سرمایهتأ

  :معامله بر اساس اطالعات نهانی به دالیل زیر مورد انتقاد قرار گرفته است

 کاهش اطمینان سرمایه گذاران در بازار هاي سهام، -

 ایجاد پاداشهاي غلط مدیریت،  -

 ،)اطالعات خاص شرکت(اختالس اطالعات متعلق به خود شرکت  -

 قع و جریان اطالعات در درون شرکت،ممانعت از افشاء بمو  -

 اثر بد بر فرآیند جمع آوري و انتشار اطالعات توسط اشخاص بیرونی،  -

 .افزایش تضاد بین سهامداران و دیگر گروهها و افزایش هزینه سرمایۀ شرکت -

اي خرید و فروش اختالف بین قیمت ه(معامالت بر اساس اطالعات نهانی سبب افزایش اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش 
از آنجا که تأمین کنندگان نقدینگی قادر به تمایز قائل . بدلیل افزایش هزینه هاي معامله می گردد) پیشنهادي توسط بازارگردانان

شدن بین معامله گران مطلع و غیر مطلع نمی باشند، همواره در معامله با اشخاص مطلع زیان می کنند، آنها بایستی اختالف قیمت 
عالوه بر این گفته می . دي خرید و فروش باالتري را به معامله گران تحمیل کنند و آنها را در معامالت زیان ده مشارکت دهندپیشنها

قیمت سهام به . مکانیسم قیمت گذاري دچار آسیب می گردد. شود که معامله براساس اطالعات نهانی یک زیان اجتمایی در بر دارد
در مورد . هش می یابد و برخی از سرمایه گذاران از شرکت در چنین بازار هایی خودداري می کننددلیل افزایش هزینه معامله کا

معامالت بر اساس اطالعات نهانی اگر یک معامله گر موقعیت خوبی را براي انجام معامله بر اساس قیمت توافقی بدست آورد شاید 
دلیل محکمی براي عدم مناسبت معامالتی که براساس آنچه . بزرگی گردد قبل از اینکه بتواند این موقعیت را متوقف سازد دچار زیان

                                                                                                                                                                                     
1Scott,William Robert 
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جداي از این مباحث چنین معامالتی منجر به اختالس اموال شرکت . که اطالعات نهانی خوانده می شود صورت می گیرد وجود دارد
که می گوید هر چه قانون بیشتر بتواند یک قاعدة حقوقی مشخصی در این زمینه وجود دارد . یا کالهبرداري هاي رابطه اي می شود

را منع کند بازار گردانان بیشتر می توانند اختالف قیمت پیشنهادي خرید و فروش را ) اختصاصی(استفاده از اطالعات غیر عمومی 
  .محدود نمایند

برقراري قواعد و مقررات مربوط به . دعدم تقارن اطالعات ممکن است در عمل نه تنها به ضرر بازار گردانها نباشد، بلکه به نفع آنها باش
زیرا انتقال اطالعات . افشاء اطالعات مفید می باشد اما قانونگذاران همواره باید کلیه جوانب را در برقراري مقررات افشاء در نظر بگیرند
امله منجر به منافع از اشخاص مطلع به غیر مطلع از طریق مقررات مربوط افشاء در عین حال که با کاهش هزینه هاي انجام مع

اجتماعی می گردد، انگیزه جستجو براي اطالعات را نیز کاهش می دهد که این امر می تواند کارایی بازار هاي سرمایه را کاهش دهد 
  ).2004، 1دولگوپلو(

  شفافیت اطالعات حسابرسی و
هاي مالی  هاي هلدینگ، وجود صورت شرکت هاي شفافیت در گزارش. روند حسابرسان از بازیگران اصلی بازار سرمایه به شمار می

هاي  هاي شرکت هاي بزرگ هلدینگ، بررسی وضعیت معامالت چرخشی، بررسی عملکرد و حساب تلفیقی براي خرید سهام شرکت
  . باشند کار بورس و جامعه حسابداران رسمی ایران میك هاي مشتر کارگزاري از جمله حوزه

افتد،اتکاي بازار سهام به  هاي بزرگ بورسی که این روزها اتفاق می هاي عمده شرکت سرمایهوافزایش  سودهرسهمبینی  در مورد پیش
وظایف حسابرسان در چنین مواردي رعایت حقوق یکسان سهامداران و بررسی دقیق توجیهات . باشد هاي حسابرسان می گزارش

افزارهاي  ونیکی و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرمها با استفاده از رویکردهاي الکتر همچنین شرکت. باشد افزایش سرمایه می
موقع اطالعات در بازار سرمایه اقدام  ها و ارائه به هاي مالی تلفیقی و به روزآوري حساب توانند در تهیه به موقع صورت خاص می

بازي، حباب و  بازي سهام، سفته«ها که امروزه به  مسئولیت تهیه صورتهاي مالی یا هرگونه دستکاري در سود سهام شرکت.کنند
ها یا کسانی است که به نوعی به علت دسترسی به اطالعات  مدیره شرکت معروف است بر عهده هیأت» دستکاري در قیمت سهام

اي که  اي زودتر از دیگران دسترسیبیابند و یا از زیان تحقق نیافته و یا تحقق نیافته کنند به سود تحقق نیافته نهانی کوشش می
ها که مقرر شده در الیحه اوراق  سازمان بورس اوراق بهادار و یا سازمان نظارت بر شرکت. اطالع هستند، بگریزند دیگران از آن بی

اصل اساسی حاکم بر روند  کسازي به عنوان ی دار نظارت بر بازار سرمایه باشد، باید تمهیداتی را به کار برد تا شفاف بهادار عهده
سازي وارد شوند به طوري که گزارش هاي سه ماهه یا شش ماهه  د و حسابرسان ملزم شوند که در فرآیند شفافافشاي اطالعات باش

هاي مالی و روند  دقت عمل حسابرسان در مورد صورت. »آب از سر غریق نگذشته باشد«اي به طریقی انتشار یابند که  و میان دوره
ها باشد زیرا حوزه مسئولیت آنها در این  س باید به مراتب بیشتر از سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بور گزارش عملیات مالی شرکت

هاي اقتصادي متکی به گزارشات حسابرسی است که محتواي آنها باید به فعاالن  رسانی بنگاه دایره بسی بیشتر است و اعتبار اطالع
  . بازار سرمایه هشدارهاي الزم را بدهد

همه قبول دارند کهتوسعه متضمن کنترل و . ن ارائه خدمات حسابداري و حسابرسان ممکن نیستباید پذیرفت که توسعه کشور بدو
هایی و در تولید اطالعات الزم براي توسعه اقتصادي  ، در اعمال چنین نظارترنظارت است و جامعه حسابداري و حسابرسی کشو

                                                                                                                                                                                     
Dolgopolov١ 
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بود، نشان  در آمریکا و ورلد کام، که زمینه تصویب قانون اکسلیدر این حال حوادثی شبیه به واقعه انرون . ایران نقش درجه اول دارد
توانست پدید آمده  هاي سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی گیري شرکت یکم بدون شکل و بیستقرن دادند که هر چند تمدن 

گیري تمدنی دارد که امروز  هاي سهامی عام نقش بزرگی در شکل اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان سهام شرکت کش باشد و بی
آوري وجوه، از خطرات خاص خود عاري نیست و  در عین حال این نوع تشکل و این نوع جمع .روي کره زمین دیده می شود

  .تواند در مورد آنها وجود داشته باشد هایی جدي می نگرانی
دهد و در دوران سقوط و سکون  کنترل نشان می تجربه نشان داده است که بازار سرمایه در دوران رونق توجه کمتري به نظارت و

اي حسابداران و حسابرسان  هاي حرفه در همین رابطه بازار سرمایه باید ارتباط تنگاتنگی را با انجمن. شود موضوع نظارت جدي می
ران رسمی مورد مناقشه دهند توسط حسابدا اي موضوعاتی که بازار سرمایه را مورد تهدید قرار می بوجود آورد تا در یک تعامل حرفه

  .قرار گرفته و راهکارهاي بهبود بازار سرمایه طراحی شود

  اهمیت شفافیت در بازارهاي مالی 
 نظام یک ایجاد باره در که هایی استدالل از بسیاري. است یافته افزایش شدت به بازارها و فعالیت نهادها شفافیت براي تقاضا امروزه
  .متمرکز است شفافیت افزایش درخواست بر چیز هر از پیششود،  مطرح می جهانی جدید مالی

 در تر بیش شفافیت سمت به جهانی گرایش بیانگر تجاري، و مالی اقتصادي، مباحث در شفافیت براي فزاینده هاي درخواست
 بانکداري، قبیل از مختلفی مقوالت در شفافیت به را همگان امور، مجریان و گذاران سیاست پژوهشگران،. است حساس هاي زمینه

 هاي کمک فساد، با مبارزه هاي فعالیت زیست، محیط مخدر، مواد کنترل ملی، بودجه هاي رویه حسابرسی، و حسابداري معیارهاي
  .خوانند می فرا خصوصی بخش در محیطی زیست و کار قوانین و جانبه چند اي توسعه

 گو پاسخ عملکردهایشان و ها سیاست قبال در را سایرین تا است ها لتدو یا بازارها افراد، به دادن اجازه شفافیت درخواست از هدف
 نهادها این ارزیابی به مربوط و شوند می منتشر نهادها توسط که دانست اطالعاتی منزله به توان می را شفافیت این بر بنا. دارند نگه

  . است
  : برخی از کارکردهاي افزایش شفافیت در بازارهاي مالی عبارت است از

شفافیت و صداقت در . مایه حیات پاسخگویی است مناسب، عات به اطال  در واقع دسترسی بهنگام:پذیري گویی و مسئولیت پاسخ
پذیري نیز  گویی منجر به افزایش مسئولیت افزایش شفافیت و پاسخ امروزه .است حیاتی فساد وکاهش اعتماد براي ،عات ارایه اطال

  . یابد ، عملکرد شرکتها بهبود میپذیري با افزایش مسئولیت. شود می

 .یابد منوط به شفافیت اطالعات است کههر قدر این شفافیت ارتقا یابد، کارایی بازار سرمایه نیز افزایش می مالیکارایی بازار :کارایی
 اطمینان ها آن فافیتش مورد در که رسمی فیلترهاي از ها آن عبور و شده ارایه اطالعات شفافیت بر مبنی بازار در اعتماد عمومی جو

 از مالی بازار اطالعات شفافیت افزایش با که صورتی در. داشت خواهد بسزایی نقش مالی بازار کارآیی بهبود و افزایش در دهد، نسبی
 شوند، یم بازار وارد بیشتري افراد یابد، می افزایش گذاران سرمایه اعتماد یابد، کاهش بحران وقوع احتمال و شود برخوردار نسبی ثبات
 شفاف اطالعات داشتن دست در با گذار سرمایه و یابد می افزایش ها شرکت براي مالی منابع تامین امکان و افزایش بازار شوندگی نقد

 در تخصیصی کارایی بهبود معناي به این و دارند را آن از کارا استفاده توان که دهد می قرار هایی شرکت اختیار در را خود مالی منابع
  .شود می بازار از ضعیف عملکرد با هایی شرکت خروج به منجر و است ربازا
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چه اطالعات افشا  هر. یکی عوامل موثر در دستیابی به کشف قیمت واقعی، لزوم شفافیت در اطالعات ارایه شده است: کشف قیمت
  .تر خواهد بود تر و دقیق تر باشند، فرآیند کشف قیمت سهل تر و صحیح شده بیش

تري بازدهی و کمترین ریسک را براي  گذاري هستند که بیش گذاران به دنبال مکانی براي سرمایه اصوالً سرمایه :ایهتخصیص سرم
گذاري خود را  کنند، ریسک سرمایه هایی که در نشان دادن عملکرد خود شفاف عمل نمی از این رو شرکت. ها به همراه داشته باشد آن

این اقدام ممکن است با وجود سود ده بودن شرکت، سرمایه را به . دهند گذاران از دست می سرمایهباال برده و جذابیت خود را از دید 
  .  سمت آن سوق نداده و باعث عدم تخصیص بهینه منابع گردد

 یابد،چرا که با تقسیم با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطالعات افزایش می: عدم تقارن اطالعاتی
 پیامدهاي داراي اطالعات تقارن عدم.  ها اطالع دارد تر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودي ازفعالیت تر و تخصصی کار بیش
در بازارها و از  کاهش نقدشوندگی ها و بازارها، عملکرد شرکت ضعف ها، هاي افراد و شرکت هزینه افزایش قبیل از متفاوتی نامطلوب

هاي اطالعاتی  افزایش شفافیت باعث از بین بردن این عدم تقارن و در نهایت حذف رانت. شد بازارها خواهددست رفتن کارایی 
  . شود می

براي این که اصل و نصب مدیران در شرکت ها در جهت رفع منافع کلیه ذینفان و جامعه باشد و همچنین  :اي بازار مدیران حرفه
ن کلیه ذینفعان و شرکت ها و جامعه مدیریت شود و شرکت ها پاسخگو ، مسؤلیت پذیر استقالل مدیریت حفظ شود و تضاد منافع بی

و شفاف باشند الزم است که بازار مدیران حرفه اي وجود داشته باشد که انتخاب مدیران از میان مدیران با رزومه و عملکرد مشخص 
  . در گذشته، انجام شود

  گذاري خارجی سرمایه
 یا یافتگی توسعه و رشد میزان به بسته دیگر هاي محیط به بتواند مازاد منابع که است اساس این بر رجیخا گذاري سرمایه  دیدگاه
 گذاران سرمایه براي اقتصادي هاي سیاست در شفافیت. باشد داشته بخشی اثر محیط آن در و کند حرکت ها محیط آن امکانات
 عدم به مربوط اضافی هاي هزینه قبیل از اضافی هاي هزینه کاهش به نتوا می آن دالیل جمله از. است زیادي اهمیت داراي خارجی

 نهادهاي توسط داخلی هاي شرکت هاي تملک و تصاحب تسهیل خواري؛ رشوه و مالی فساد و دولتی نهادهاي توسط اطالعات ارایه
 نهادهاي توسط اقتصادي ستهايسیا شفافیت وضعیت پایش و خارجی گذاران سرمایه حقوق حفظ از اطمینان خارجی؛ گذاري سرمایه

  .کرد اشاره خارجی گذاران سرمایه گیري تصمیم بر آن تاثیر و المللی بین

دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار و به صورت عادالنه  میافزایش شفافیت اطمینان عالوه بر موارد پیش گفته  
  .گیرد کنندگان قرار نمی رکتشود و تنها در اختیار عده اندکی از مشا توزیع می

  حسابرسان در مبارزه با فساد مالی نقش 
طی رهنمودهاي خاصی وظایف ذیل را براي ) CPA(و انجمن حسابداران امریکا ) ICAEW(انجمن حسابداران خبره انگلستان 

  :اند حسابرسان مستقل در مورد مبارزه با فساد مالی بر شمرده

  بررسی معامالت مشکوك •

  .خواري براي مقامات دولتی دارد ی معامالتی که اهداف رشوهشناسائ •
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  .آموزشهاي کاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالی •

  .کشف پرداختهاي نامشروع •

خدمتی ارائه ندهند    بررسی روابط استخدامی افراد مشکوك که ممکن است به آنها پرداخت صورت گیرد اما در شرکت •
  .و یا احکام مشاورین

هاي زیر را از جمله موارد بارز فساد مالی  به یکصد ساله اخیر حسابرسی در جهان و تجربه دو دهه اخیر حسابرسان کشور، نمونهتجر 
  :گردد بر شمرده است که در صورتهاي مالی منعکس می

  .کاهش غیرمترقبه حسابهاي دریافتنی از طریق سوخت مطالبات و دریافت مطالبات خارج از صورتهاي مالی •

  .و خروج پول از شرکت و زد و بند مقامات با فروشندگان) Over invoice(دریافت صورتحسابهاي غیرواقعی  •

واگذاري مناقصات بدون تشریفات مناقصه و یا با ترك مناقصه برخالف روشهاي مرسوم و متداول قانونی و یا واگذاري مناقصات با  •
  .زد و بند قبلی

نجام کار و یا پس از انجام کار به طوري که مبلغ تعدیل درصدي از کل کار را تشکیل دهد و مثالً مبلغ تعدیل مبلغ قراردادها حین ا •
  .مبلغ اولیه قرارداد از مبلغ پیشنهادي نفر دوم بیشتر شده باشد+ تعدیل 

  خرید اجناس به قیمتی بیشتر از قیمت عادالنه بازار •

  دالنه بازارفروش کاال و خدمات به قیمتی کمتر از قیمت عا •

  واگذاري امکانات و منابع مالی شرکت به سایر اشخاص غیرمرتبط با فعالیتهاي شرکت •

  .باشند پرداخت وجه از شرکت به اشخاص یا نهادهائی که در ارتباط با فعالیت شرکت نمی •

  خرید سهام به قیمت باال و بالفاصله یا مدت کمی بعد فروش آن به قیمت کمتر و یا بالعکس •

  .واگذاري امتیاز فروش کاال و یا اعطاي نمایندگی انحصاري به افراد خاص •

استمهال (شود  معموالً چکهاي اینگونه نمایندگیها در موعد مقرر وصول نمیشود و یا در تاریخ چک، چک به حساب منظور نمی
  )انحصاري

از آنجا که امر . در جهان کنونی دارد) شوئی ر پولمشتمل ب(موارد پیشگفته حکایت از ابعاد گسترده، سراسري و جهانی فساد مالی 
باشد وظیفه حسابرسان در قبال مبارزه  توسعه و آبادانی و رفاه اجتماعی مردم کشورهاي جهان در گرو سالمت و امنیت اقتصادي می

هان حسابرسان را به عنوان به طوري که اکثر دولتهاي بزرگ ج. با فساد مالی در قالب مسئولیتهاي اجتماعی بسیار با اهمیت میباشد
اي در قالب استانداردهاي خاص  توانند تنها به اظهارنظر حرفه شناسند لذا حسابرسان امروز نمی اولین نهادهاي مبارزه با فساد مالی می

ئم قرار شوئی، قصور از جانب حسابرسان در این مبارزه را هم مشمول جرا اکتفا نمایند زیرا در قوانین ضد فساد مالی و ضد پول
  .اند داده
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الشعاع  در عرض سه چهار سال گذشته چند حادثه جهانی و چند واقعه داخلی اذهان عمومی و به ویژه جوامع حسابداري را تحت 
  .باشد قرار داده که یادآوري آن مناسبت این گزارش می

قلب در شرکت ورلدکام و افشاي ، ت)آرتورآندرسن(حادثه شوم شرکت انرون و مضمحل شدن بزرگترین موسسه حسابرسی جهان 
فساد مالی در شرکت پارماالت ایتالیائی، ورششکستگی بانکهاي معروف همچون لهمان برادرزو سیتی بانک ،پاي حسابرسان را به این 

  .اند المللی بازداشت و محاکمه شده مهلکه باز نموده و برخی از مدیران ارشد حسابرسی موسسات بزرگ بین

الحسنه، و فساد بانکی اخیر  د سال گذشته افشاي فساد مالی در برخی نهادهاي مالی و پولی و صندوقهاي قرضدر ایران هم در چن
نمونه بارزي هستند که بنوعی پاي حسابرسان را بمیان کشیده است، از این رو آشنائی اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران و 

شوئی و آئین  به ویژه آنکه قانون ضد پول. کارهاي مبارزه با آن الزامی میباشدکارکنان موسسات حسابرسی با پدیده فساد مالی و راه
به عنوان کالم آخر، مسئولیت . تواند گریبانگیر حسابرسان شود هاي آن می حتماً عارضه   نامهه اجرائی آن انتشار و الزم االجرا شده و

طرفی از موارد موکدي است که  اي به ویژه استقالل راي و بی فهحسابرسان در جهان کنونی بسی سنگین و التزام به آئین و رفتار حر
  .بند باشند تا بتوانند در مبارزه با فساد مالی و نقش و جایگاه مسئولیت اجتماعی خود موفق گردند باید بدان پاي

ران اعتماد خود را از دست گذا شود، سرمایه گذارد؛ در نتیجه فساد است که توسعه اقتصادي مختل می فساد بر همه چیز اثر منفی می
کند، اعتبار  بندي اعتباري کشور تنزل می شوند، رتبه رو می دهند، کارآفرینان با هزینه بیشتر و مخاطره باالتري در کسب و کار روبه می

به  دهد و رود، و جامعه در سطحی وسیع حرمت خود را از دست می اي، تجاري و دولتی به میزان زیاد از دست می اشخاص حرفه
گذاري و کمکهاي اقتصادي داخلی و  چنین وضعی موجب کاهش سرمایه. شود اعتماد می حاکمیت قانون و نهادها به طور کلی بی

گردد و ممکن است آثار منفی شدیدي بر توسعه اقتصادي و در نتیجه آن، افزایش نامالیمات اجتماعی، به ویژه در  خارجی می
  .کشورهاي در حال توسعه، بگذارد

رزه بر علیه فساد باید به صورت عمومی و در همه سطوح جامعه صورت گیرد و نیازمند تعهد دولت و وجود چارچوبی استوار و مبا
اي از قوانین، مقررات، سیستمهاي کنترلی و معیارهاي اخالقی است که فساد را منع کند و جرائم سخت  یکپارچه شامل مجموعه

کنند،  بر آن، قوانین باید از اشخاصی که به موجب وظیفه یا به حکم اخالق با فساد مبارزه می عالوه. براي مرتکبان آن در نظر بگیرد
  .حمایت کند

تواند به تنهائی به این مبارزه بپردازد اما به عنوان عضوي از اعضاي کل جامعه و واحدي مهم از جمله تجاري  حرفه حسابداري نمی
اگر زیر ساختهاي الزم و حمایت عمومی کافی وجود داشته باشد حرفه حسابداري . آماده است سهم خود را در این عرصه ادا کند

درك این نکته که . ها و نهادهاي تجاري، اعم از خصوصی و عمومی در مبارزه بر علیه فساد مشارکت کند تواند در کنار سایر حرفه می
تفاوتی دارد؛ از رشوه، تقلب، پرداختهاي غیرقانونی، تا گیرد موضوعی مهم است زیرا فساد اشکال م فساد چه اقداماتی را در برمی

شود و ممکن  فساد لزوماًبه وسیله پول انجام نمی. تواند خلق کند هاي مجرمانه می پولشوئی، قاچاق، و اشکال متعدد دیگري که اندیشه
تهاي جدید در فناوري موجب رشد اقتصادي، جهانی شدن و پیشرف. است به شکل حمایت و طرفداري و اعمال نفوذ هم بروز کند

اي گسترده،  اي که پیوسته در حال تغییر است ظاهر شود و در نتیجه هرگونه مبارزه با فساد باید با دامنه شده فساد در اشکال پیچیده
  .با توجه به همه جوانب و به کارگیري همه امکانات، صورت گیرد

ساد دارد و تنظیم آهنگ عملیات در دست اوست و ایجاد و تقویت در عرصه تجارت، مدیریت نقشی حساس در مبارزه بر علیه ف
فساد در سیمستمهاي که داراي کنترلهاي مناسب است و مدیریت سازمان . سیستمهاي مناسب براي راهبردي بنگاه را به عهده دارد
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این امر در مورد بخش . پیدا کند تواند به آسانی ریشه دهد، نمی کند و به خود اجازه نقض آنها را نمی از آن سیستمها حمایت می
  .دولتی نیز صادق است و در آنجا نیز آئین راهبري مشابهی باید پدید آید

. نگري و همچنین خدمت به منافع عمومی شهرتی دیرینه دارند حسابداران به خاطر ویژگیهاي واقع گرائی، درستکاري، جامع
تیار دارند و همچنین به عنوان مشاوران و حسابرسان مستقل، جایگاه حسابداران در بخش خصوصی و دولتی مناصب مهمی را در اخ

گرچه وظیفه اصلی حسابداران و نقش قانونی آنان مبارزه با فساد نیست اما سمتهاي حساس . اند پراهمیتی را به خود اختصاص داده
اه آنان را در تالشهاي اجتماعی براي مبارزه آنها در واحدهاي اقتصادي و ویژگیهاي یاد شده و نقش آنها در حفظ منافع عمومی، جایگ

  .سازد با فساد برجسته می

شود که حسابداران شاغل در حرفه، تجارت، صنعت و دولت،  آئین رفتار اخالقی که همه حسابداران ملزم به رعایت آنند، موجب می
دهاي حسابرسی، حسابرسان را در برابر احتمال تقلب استاندار. اي را به کار برند باالترین استانداردهاي واقعگرائی و مراقبتهاي حرفه

هاي خود را به مدیریت گزارش  ریزي حسابرسی چنین احتمالی را در نظر بگیرند و یافته خواهد در برنامه سازد و از آنان می هشیار می
د که حسابداران شاغل در واحدهاي آور آئین راهبري بنگاه و کنترلهاي مالی و دیگر کنترلهاي داخلی این اطمینان را پدید می. کنند

کنترل مدیریت از روشی که مدیریت امور بنگاه . اقتصادي و بخش دولتی مسئولیتهاي خود در برخورد با فساد را با جدیت دنبال کند
ه شرح اجزاي چهارچوب کنترل مدیریت ب. گردد نماید، سرچشمه گرفته و در فرآیندهاي مدیریتی جایگزین می اقتصادي را اداره می

  :باشد زیر می

  .باشد هاي اخالقی، صحت، سبک عملیاتی و رقابت می محیط مبادالتی شامل ارزش •

هاي  ها که مدیریت را براي اجتناب از ریسک ها و ارزیابی دقیق فعالیت گذاري و تحلیل ریسک یا فرصت، شناسائی فرصت هدف •
  .سازد غیرضروري آماده می

  .هاي مرتبط با نظام اطالعاتی در عملیات روزانه الیتمباشرت و حسابدهی در مورد فع •

هاي عملکردي، حسابرسی داخلی و مستقل و همچنین ارزیابی  بازخور عملیات کنترلی به وسیله تحقیقات مختلف، شاخص •
  .اثربخشی کنترل

  .هاي کنترلی سازي و روش تجزیه و تحلیل عملیات کنترلی، به منظور بهینه •

می ایران براي گسترش دامنه مبارزه با فساد و اثربخش تر ساختن نقش حسابداران در این مبارزه حساس جامعه حسابداران رس
تواند گامهاي مهمی بردارد و شایستگی حسابداران را در این امر مهم اجتماعی از طریق اعتبار بخشیدن یا اعتبار ندادن به  می

  .لی آشکار سازدصورتهاي مالی بنگاهها و موسسات از طریق حسابرسی اصو

  پیشنهادهاي مدیریتی
براي پرهیز از فساد و استبداد، بهترین راهی که به نظراندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجراي 

ر را نداشته آن به دستگاه هایجداگانه سپرده و به نحوي به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذدر قدرت دیگ
باشد؛ زیرا مقامات سیاسی و حکومت گران، غالبا در پس لفاظیهاي فریبنده در باب خیر و صالح مردم، عالوه بر خودسري و زور 

   .گویی، دست به پنهانکاریهایی به سود خود یا نزدیکانشان هم می زنند
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و از مرجع استانداردگذار بخواهد تان مد نظر قرار گیرد عبارت ترین نکاتی که سازمان بورس اوراق بهادار باید بر آن پافشاري کند  مهم
  است از

  تقویت بنیان هاي مذهبی و اعتقادي کارکنان - 1

 ایجاد نظام شایسته ساالري در سازمان  - 2

 برخورد عقالیی با کارکنان بر اساس اصول علمی، انسانی و اسالمی - 3

 دقت و توجه در پرداختها و پاداشها  - 4

 سیستم تشویق و تنبیهبکارگیري دقیق و موثر  - 5

 ایجاد سیستم خود کنترلی در افراد از طریق تقویت وجدان حرفه اي -6

 برگزاري دوره هاي آموزشی الزم در جهت ارتقاء سطح دانش، بینش و توانش افراد - 7

 مشارکت کارکنان در طرحها، برنامه ها و تصمیم گیریهاي سازمانی - 8

 کاريچرخش شغلی افراد در پست ها و موقعیت هاي مختلف  - 9

 ایجاد فضاي اعتماد و اطمینان، تفاهم و همدلی و روابط انسانی مطلوب و سازنده در میان کارکنان -10

 شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان در ابعاد شخصیتی، وظیفه اي و دانشی -11

 تالش در جهت ایجاد و بسط عدالت اداري و رفع تبعیض ها -12

 تقویت روحیه قانون گرایی -13

 ن حجم دولتخصوصی سازي و کوچک نمود -14

 بکار گیري تجربه موفق سایر کشورها  -15

حسابداران رسمی ایران همچون همه عالقه مندان به توسعه ملی و اقتصادي بر این گمان هستند که بازار سرمایه حوزه منافع 
رغم  کرد ، اما به ، منافع سهامداران را حفظ)و در صورت لزوم کنترل(توان با رهاسازي و فقدان نظارت  شود و نمی عمومی تلقی می

به عنوان نهاد پاسخگو و مسوول این بازار موکدانه یادآور ) سازمان بورس اوراق بهادار(تاکید بر اختیارات مقام ناظر بازار سرمایه 
هاي حسابرسی به جامعه  شوند که مقام ناظر بازار سرمایه باید موارد مورد نظر خود را در مورد موسسات حسابرسی یا گزارش می
ابداران رسمی ایران منعکس و از این طریق اعمال حاکمیت کند و جامعه حسابداران رسمی نیز در این چارچوب مکلف است حس

طریقی عمل کند که منافع عمومی و سهامداران در چارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسی و رعایت موارد قانونی حفظ  به
  .شود
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 عدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی بر سیاست تقسیم سود  تأثیر

  ٢مصطفی دلدار، ١امید پورحیدري
  چکیده

ي پذیرفته شده ها شرکتعدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی بر سیاست تقسیم سود  تأثیر هدف اصلی این تحقیق، بررسی
دهی، تئوري نمایندگی، تئوري سلسله  تئوري عالمت :شامل ،هاي اصلی تقسیم سود حسب تئوري ر تهران بردر بورس اوراق بهادا

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  145ي این تحقیق شامل  نمونه. باشد ي عمر شرکت می مراتبی و تئوري چرخه
 هاي این مطالعه نشان داد یافته. ي تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است ها براي آزمون فرضیه. باشد می 1380-1389دوره زمانی 

واقع، با افزایش سطح عدم تقارن  در . ي بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد ي منفی و معنادار که رابطه
منفی و معنادار بین وابستگی  ي که رابطه اشتنین نتایج این مطالعه بیان دهمچ. یابد کاهش می ها شرکتاطالعاتی، سود تقسیمی 

کاهش  ها شرکتبه بیان دیگر، با افزایش میزان وابستگی مالی خارجی، سود تقسیمی . مالی خارجی و سیاست تقسیم سود وجود دارد
  . د وجود نداردي عمر شرکت و سیاست تقسیم سو ي معناداري بین چرخه هاي مطالعه نشان داد که هیچ رابطه سایر یافته. یابد می

بندي  ي عمر شرکت، مدل توبیت، طبقه سیاست تقسیم سود، عدم تقارن اطالعاتی، وابستگی مالی خارجی، چرخه :واژگان کلیدي
JEL:G14, G35   

  مقدمه. 1
 عدم زار،با و مدیران بنابراین، .دارند ي شرکت درباره یکسانی اطالعات بازار و مدیران که گیرد هنگامی شکل می اطالعاتی تقارن

 اطالعات بودن دارا دلیل به مدیران ،3اطالعاتی تقارن عدم صورت در اما .کنند می تحمل یکسان را به صورت شرکت ي درباره اطمینان

 اطالع از قبل شرکت اطالعات به یعنی .دارند اختیار در بازار، به نسبت بهتري و بیشتر ، اطالعاتي شرکت درباره محرمانه و خصوصی

 قبل تا بازار .یابد می انتقال به بازار اطالعات افشاکننده رویدادهاي طریق از زمان طول در شرکت، خاص اطالعات .دارند رسیبازار دست

 رود می احتمال زیرا است، ي شرکت درباره اطمینان عدم کل برابر اطالعاتی شرکت تقارن عدم .دارد ابهام ي شرکت درباره افشا، از

 به بازار واکنش ).1389احمدپور و عجم، ( باشند داشته آگاهی شرکت ارزش بر بازار متغیرهاي تأثیر دازه ازان یک به بازار و مدیران

اعتقاد بر این است که اعالن و پرداخت . باشد اطالعات افشاي طریق از شرکت اطالعاتی تقارن عدم اولین معیار تواند می سود اعالن
 بر حسب تواند می اطالعاتی تقارن عدم .شرکت را کاهش دهد  ي تقارن اطالعاتی دربارهتواند سطح عدم  سود سهام به سهامداران می

 .گیرد قرار بازار یا مدیران رفتار تأثیر همچنین تحت و شود تعیین شرکت معامالت تعداد و عمومی يها ناعآل کثرت اطالعاتی، محیط
 ي درباره بازار است ممکن عوامل، سایر بودن ثابت فرض با گیرد یم انجام ي شرکت درباره خبري عمومی اعالن وقتی نمونه، عنوان به

  .یابد کاهش اطالعاتی تقارن عدم و تر شود آگاه شرکت واقعی وضع

                                                                                                                                                                                     
 Opourheidari@uk.ac.ir شھید باھنر کرماندانشیار گروه حسابداری دانشگاه  ١
 .کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شھید باھنر کرمان ٢

3- Information asymmetry 
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دهند تا سود پرداختی خود را به  هنگامی که با عدم تقارن اطالعاتی مواجه هستند ترجیح می ها شرکت، 1دهی طبق تئوري عالمت
اگر شرکت وابستگی مالی خارجی باالیی ). 1980، 2اهرونی و سواري(د و سودآوري شرکت افزایش دهنعنوان نشانه اي از کیفیت 

تر از منابع مالی  ي تأمین منابع مالی خارجی به مراتب گران تواند به سودش باشد چون همواره هزینه داشته باشد، این پرداخت نمی
ي دهند تا به جاي منابع مالی خارجی، سود کمتر معموالً ترجیح می ها شرکتلذا، ). 2012، 3رونی منوس و همکاران(داخلی است 

تواند  تواند براي شرکت مطلوب باشد چون می عدم پرداخت سود نمی. توزیع نکنند بین سهامدارن توزیع کنند و یا هیچ سودي
 .هاي منفی درارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل کند نشانه

خود  سود پرداختی ،شوند براي کاهش تضاد نمایندگی هنگامی که با عدم تقارن اطالعاتی مواجه می ها شرکت، 4طبق تئوري نمایندگی
کاهش در منابع مالی موجب . شود تواند باعث کاهش منابع مالی داخلی شرکت می افزایش در سود پرداختی می. دهند را افزایش می

رجوع به بازار سرمایه به منظور تأمین منابع . یاز شرکت به بازار سرمایه رجوع کندشود تا مدیریت شرکت براي تأمین منابع مورد ن می
مطلوبی بر روي ارزش و قیمت تأثیر تواند منفی نمی  شود که این نشانه منفی درباره شرکت به بازار می ي  موجب انتقال نشانه  ،مالی

  ).1986، 5جنسن(د آتی آن داشته باش    سهام شرکت و بازده

شوند سود پرداختی به سهامداران را  هنگامی که با مشکل عدم تقارن اطالعاتی مواجه می ها شرکت، 6تئوري سلسله مراتبیطبق 
از تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار سرمایه به دلیل کاهش میزان اطمینان به  ها شرکتدلیل این رویکرد، اجتناب . دهند کاهش می

آتی سهام این     تواند اثر مستقیمی بر بازده کاهش سود پرداختی به سهامداران می.باشد لی خارجی میشرکت و هزینه زیاد تأمین ما
تواند بر ارزش آتی و ارزش سهام شرکت در بازار و در  همچنین کاهش میزان اطمینان نسبت به شرکت می. داشته باشد ها شرکت

  . گذار باشد آتی اثر    نهایت بر بازده

بینی کرد که  توان پیش طبق این تئوري می. است 7عمر شرکت ي اي جدید در زمینه تقسیم سود، تئوري چرخهه یکی از تئوري
دهند تا سود کمتري بین  گذاري سودآور، ترجیح می در سالهاي اولیه تأسیس به دلیل مواجه شدن با فرصتهاي سرمایه ها شرکت

به . گذشت زمان و افزایش منابع مالی، سود پرداختی خود را افزایش دهند با ها شرکتشود که  بینی می پیش. سهامداران توزیع کنند
  .است بیشتر اند، رسیده خود بلوغ دوران به که ییها شرکت در تقسیمی سود عبارتی دیگر، میزان

ي عمر  ئوري چرخهتوان مسأله اصلی این تحقیق را در غالب سه تئوري اصلی تقسیم سود و ت بنابراین، با توجه به مطالب یاد شده، می
طبق تئوري . داشته باشد ها شرکتمتفاوتی بر سود تقسیمی  تأثیر تواند این چنین بیان کرد که افزایش در عدم تقارن اطالعاتی می

دهند  سود تقسیمی خود را افزایش  ها شرکتشود  بینی می ست، پیشا دهی و نمایندگی، هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی باال عالمت
همچنین طبق سه . دهند خود را کاهش   سود پرداختی ها شرکتشود که  بینی می که طبق تئوري سلسله مراتبی پیش در حالی

شود که  بینی می باشد، پیش دهی، تئوري نمایندگی و تئوري سلسله مراتبی، هنگامی که وابستگی مالی خارجی باال  تئوري عالمت

                                                                                                                                                                                     
1- Dividend signaling theory 
2- Aharony and Swary 
3- Ronny Manos 
4- Agency theory 
5- Jensen 
6- pecking order theory 
7- Corporate Life Cycle theory 
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با گذشت  ها شرکتشود که  بینی می ي عمر شرکت، پیش چنین طبق تئوري چرخههم. دهند خود را کاهش   سود پرداختی ها شرکت
عدم تقارن اطالعاتی،  تأثیر هدف از انجام این تحقیق، تعیین. زمان و افزایش منابع، سود پرداختی به سهامداران را افزایش دهند

با توجه به موارد ذکر شده، این تحقیق در . باشد می ها شرکتي عمر شرکت بر سیاست تقسیم سود  وابستگی مالی خارجی و چرخه
  :باشد پی پاسخ به سؤاالت زیر می

  معناداري وجود دارد؟ ي آیا بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه. 1

  منفی و معناداري وجود دارد؟ ي آیا بین وابستگی مالی خارجی و سیاست تقسیم سود رابطه. 2

 مثبت و معناداري وجود دارد؟  ي ت و سیاست تقسیم سود رابطهي عمر شرک آیا بین چرخه. 3

  

 مبانی نظري تحقیق. 2

 ها شرکت عمده نقدي پرداختهاي بیانگر سود تقسیمی زیرا است؛ مالی ادبیات در مطرح مباحث مهمترین از سود یکی تقسیم سیاست

 شرکت تقسیم سود از میزان چه که بگیرد تصمیم باید دیرم .شمارمی رود به مدیران تصمیمات فراروي و ها گزینه مهمترین از یکی و
 را سهامداران مستقیماً تقسیمی سود پرداخت که به رغم این. شود گذاري سرمایه شرکت در مجدداً انباشته سود قالب در میزان چهو 

بیکر و (دهد  می قرار تأثیر تحت را رشد فرصتهاي از گیري بهره منظور به سود در انباشت شرکت توانایی می سازد، ولی مند ه بهر
  .است اطالعات حاوي سهامداران براي نیز آن و تغییر دارد اطالعاتی محتواي سهام، بازار در سیاست این عالوه، به ).1،2005پاول

از  ي عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در این تحقیق براي توصیف رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه
به طور کلی، چارچوب نظري براي توصیف . ي عمر شرکت استفاده شده است سه تئوري اصلی تقسیم سود و همچنین تئوري چرخه

دهی، تئوري نمایندگی و تئوري  اخیر بیشتر بر سه تئوري اصلی تقسیم سود یعنی تئوري عالمت  سیاست تقسیم سود در طی دو دهه
دهی بر انتقال  تئوري عالمت). 2009، 2فریس و همکاران( استوار بوده است  ي عمر شرکت سلسله مراتبی و اخیراً تئوري چرخه
با مشکل  ها شرکتهنگامی که ). 2011، 3چنگ و همکاران(د دارتأکید  آتی شرکت  انداز چشم  اطالعات محرمانه به سهامداران درباره

را به منظور کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی و همچنین به  شوند، درصد پرداخت سود خود عدم تقارن اطالعاتی باال مواجه می
ي از کیفیت و شفافیت ممکن ها آنهزینه استفاده از سود تقسیمی به عنوان نش. برند ي از سوددهی و کیفیت، باال میها آنعنوان نش

 ي منفی درباره ي تواند یک نشانه است شرکت را مجبور کند تا براي تأمین منابع مالی خود به بازار سرمایه رجوع کند که این می
دهند تا از  یی که وابستگی مالی خارجی باالیی دارند ترجیح میها شرکترو  از این. ارزش شرکت به بازار سرمایه انتقال دهد

از  يها آنباشد که این خود نش یک رویکرد جایگزین عدم پرداخت سود یا پرداخت سود کمتر می. هاي جایگزین استفاده کنند حل راه
 بینی کرد هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی باال توان پیش  دهی می بنابراین، طبق تئوري عالمت. گذاري است هاي سرمایه رشد فرصت

 ها شرکتدهند، ولی از سوي دیگر، اگر وابستگی مالی خارجی شرکت باال باشد  خود را افزایش می  سود پرداختی ها شرکتست، ا

                                                                                                                                                                                     
1- Baker and Pawell. 
2- Ferris et al 
3- Cheng et al 
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خارجی، از منابع داخلی استفاده کنند لذا سود پرداختی خود به   ا به جاي استفاده از منابع پرهزینهدهند ت معموالً ترجیح می
  . دهند سهامداران را کاهش می

شرکت را به   ، مالکان ادارهها شرکتتر شدن  با بزرگ. یت و مالکیت اشاره دارد تئوري نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر
سهام ممکن است به کاهش  پرداخت سود. شود جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکالت نمایندگی می. اند ض کردهمدیران تفوی

سهام نقدي  با عدم تقارن اطالعاتی مواجه هستند؛ زیرا سود ها شرکتهاي نمایندگی و تضاد منافع کمک کند به ویژه زمانی که  هزینه
هاي  سازد تا براي تأمین مالی پروژه ؛ مدیریت را وادار میکند میسهام  فی براي پرداخت سودمدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کا

؛ و باعث )کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی(خود، به بازار سرمایه مراجعه کند و طبعاً اطالعات بیشتري را در اختیار بازار قرار دهد 
هنگامی که  ها شرکتبنابراین، طبق تئوري نمایندگی، ). 1،2000ا و همکارانالپورت( کاهش جریان وجه نقد مازاد و هدررفتن آن شود 

ولی از سوي دیگر با کاهش . دهند شود سود پرداختی خود را افزایش می بینی می شوند، پیش با مشکل عدم تقارن اطالعاتی مواجه می
ترجیح  ها شرکتلذا  .گرانتر از منابع داخلی است شوند و از آنجا که هزینه تأمین منابع خارجی به مراتب منابع داخلی مواجه می

یی که به منابع ها شرکتست، ا بنابراین، هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی باال. دهند تا به جاي آن از منابع داخلی استفاده کنند می
  . دهند مالی خارجی نیاز دارند، سود پرداختی خود را کاهش می

شوند، سود پرداختی به سهامدارن خود را  هنگامی که با مشکل عدم تقارن اطالعاتی مواجه می ها شرکتطبق تئوري سلسله مراتبی، 
 ها شرکتاگر . کند میهاي منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل  چون عدم تقارن اطالعاتی، نشانه. دهند کاهش می

ود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از دهند تا س به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشند ترجیح می
شوند، به  هنگامی که با مشکل عدم تقارن اطالعاتی مواجه می ها شرکتدر انطباق با تئوري سلسله مراتبی، . بازار سرمایه تأمین کنند

أمین مالی خارجی با عدم تقارن اطالعاتی باال که، هزینه هاي ت اول این. دهند دو دلیل اساسی پرداخت سود خود را کاهش می
  ).2،2005دشموخ(تر از تأمین مالی داخلی است  دوم اینکه، هزینه تأمین مالی خارجی همیشه گرانو  رود می

معموالً در  ها شرکتي عمر،  طبق تئوري چرخه .ي عمر است هاي جدیدي در ادبیات تقسیم سود، تئوري چرخه یکی از تئوري
دهند سود کمتري بین سهامدارنشان توزیع کنند  گذاري سودآور ترجیح می لیه تأسیس به دلیل وجود فرصتهاي سرمایههاي او سال

معموالً سود پرداختی خود به سهامدارنشان را افزایش  ها شرکتبا گذشت زمان و با افزایش منابع مالی، ). 2006، 3آنجیلو دي(
 این در حالی است که. است بیشتر اند، رسیده خود بلوغ دوران به که ییها شرکت در یتقسیم سود به عبارتی دیگر، میزان. دهند می

 می بیان تقسیمی سود تشریح براي که آنچه تمام در واقع، .باشد می کمتر تقسیمی سود میزان باال، رشد فرصتهاي با يها شرکت در

 این .است )آزاد نقد جریان و نمایندگی هزینه مانند(آن  دارينگه هاي هزینه و سود تقسیم مزایاي بین اي موازنه ضمنی طور به شود،

 هاي فرصت و یابد می افزایش شرکت انباشته سود زمان مرور به اما .است زمان طی منابع توزیع و ذخیره بین موازنه واقع، در موازنه

 دارد قرار بلوغ مرحله در مالی عمر ي دوره لحاظ از شرکت حالت، این در .یابد می کاهش است روه ب رو ها آن شرکت که گذاري سرمایه

  ). 2009، 4بروکمن و آنلو(یابد  تقسیمی مطلوبیت بیشتري می سود پرداخت و

                                                                                                                                                                                     
1- laporta et al 
2- Deshmukh 
3- DeAngelo 
4- Brockman and Unlu 
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  پیشینه تحقیق. 3
  تحقیقات خارجی. 1 - 3

 ینا بیانگر پژوهش هاي یافته .پرداخت ي هنديها شرکت در سود تقسیم سیاست و مالکیت ساختار ي رابطه بررسی به )2003(1کومار

 مؤثر شده تقسیم سود سطح بر معکوسی به طور نهادي و مالکیت معنادار و مثبت به طور مدیریتی و شرکتی مالکیت میزان که است

 .نشد سود یافت تقسیم سیاست و خارجی مالکیت بین معنادار رابطه وجود بر دال شواهدي گونه هیچ .است

 هاي یافته .پرداختند تونس بهادار اوراق بورس در آن بر مؤثر و عوامل سود تقسیم سیاست بررسی به )2006(همکاران  و 2ناکور

 پرداخت تقسیمی معکوسی، سود بطور اندازه و سهم بازار نقدشوندگی و مستقیم به طور آن ثبات و سودآوري است که حاکی پژوهش

 .است بی تأثیر تقسیمی ودس میزان بر مالی اهرم و مالکیت تمرکز این، وجود با .دهد می قرار تأثیر تحت را شده

 این در .پرداختند سود تقسیم بر سیاستهاي مالکیت ساختار و مدیره هیئت ترکیب تأثیر بررسی به )2008( همکاران و عبدالسالم

 نرخ با يها شرکت که است این مؤید پژوهش نتایج .گرفت قرار بررسی مورد 2005 تا 2003 زمانی دوره در مصري شرکت 50 راستا

 هیئت ترکیب بیني معناداري  رابطه به عالوه، .تقسیم می کنند را بیشتري سود بیشتر، نهادي مالکیت و سهام صاحبان حقوقبازده 

  .نیست سود تقسیم سیاست و مدیره

 پژوهش هاي یافته .تونسی پرداختند يها شرکت سود تقسیم سیاست بر مالکیت ساختار تأثیر بررسی به نیز )2009( 3گیزانی و کوکی

 سطح و نهادي مالکیت بین معناداري و منفی رابطه .کنند می بیشتري توزیع سود متمرکزتر، مالکیت با يها شرکت که است اکیح

  .است مثبت دولتی، مالکیت و سود تقسیم سیاست بین رابطه و دارد شده وجود توزیع تقسیمی سود

عاتی و وابستگی مالی خارجی بر سیاست تقسیم سود در سطح عدم تقارن اطال تأثیر به بررسی) 2012( رونی منوس و همکاران
نتایج . استفاده شده است 4ها تحقیق ازمدل لوجستیک یا لوجیت در این مطالعه براي آزمون فرضیه. ي هندي پرداختندها شرکت

ت تقسیم سود وجود ومعنادار بین عدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاس ي منفی رابطهدهد که یک  تحقیق نشان می
  .دارد

  تحقیقات داخلی. 2 - 3
ترکیب سهامداران با تقارن اطالعاتی و سودمندي معیارهاي  ي طی تحقیقی به بررسی و تبیین رابطه) 1384(نوروش و کردلر

یی ها شرکتمل نمونه اول شا. پذیر انتخاب شد ي سرمایهها شرکتبراي انجام آزمون تجربی دو نمونه از . حسابداري عملکرد پرداختند
گذاران نهادي را  یی با درجه باالیی از مالکیت سرمایهها شرکتگذاران نهادي و نمونه دوم شامل  با درجه پایینی از مالکیت سرمایه

ي اخیر، اطالعات بیشتري در رابطه با سودهاي آتی، نسبت به مورد ها شرکتنتایج تحقیق نشان داد، مورد . دهند تشکیل می
گذاران  پذیر با درجه پایینی از سرمایه ي سرمایهها شرکتبنابراین، عدم تقارن اطالعات بیشتري در . اند گزارش کردهي قبلی ها شرکت

  .نهادي گروه اول مشاهده گردید

                                                                                                                                                                                     
1- Kumar, J 
2- Naceur, S; Goaied, M, and Belanes. A 
3- Kouki and Gizani 
4- Logit Model 
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ي پذیرفته شده در ها شرکتکننده سیاست تقسیم سود  ، در تحقیقی به شناسایی و تبیین عوامل تعیین)1384( جهانخانی و قربانی
. کند میاز الگوي گام تصادفی پیروي  ها شرکتنتایج حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود . راق بهادار تهران پرداختندبورس او

برخوردار باشد، بازده نقدي ) پایینی(نظریه پیام رسانی، انتظار می رود تا اگر شرکتی از رشد سود باالیی تأیید  همچنین با توجه به
گذاري، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردي هستند  هاي سرمایه همچنین اندازه، فرصت .باشد) پایین(آن نیز باال 

  .کنند ي بورس، ایفاي نقش میها شرکتکه در توضیح سیاست تقسیم سود 

 رس اوراقبو در شده پذیرفته يها شرکت در سود تقسیم مشی خط کننده تعیین عوامل بررسی به) 1387( پورحیدري و خاکساري

 بورس در شده ي پذیرفتهها شرکت در سود تقسیم مشی خط کننده تعیین عوامل بررسی تحقیق، این هدف .اند بهادار تهران پرداخته

 مشی خط کننده تعیین عامل چهار نظري مبانی به توجه با این مطالعه .است 1384 پایان تا 1380 هاي سال طی تهران بهادار اوراق

 وجود و مالی اهرم شرکت، درجه آوري سود ثبات نقدینگی، وضعیت شامل که است داده قرار آزمون و بررسی مورد را سود تقسیم

 در سود تقسیم مشی خط کننده تعیین عامل مهمترین که داد نشان فرضیات آزمون نتایج .بود سودآور گذاري سرمایه هاي فرصت

 ثبات که داد نشان این تحقیق هاي یافته همچنین. است شرکت نقدینگی توضعی تهران بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته يها شرکت

 فرصت وجود بین که داد نشان چنین هم مطالعه این .ندارد نقشی سود تقسیم مشی خط تعیین در مالی اهرم درجه و شرکت سودآوري
 دیگر پژوهشگران و یافته هاي نظري مبانی با که دارد وجود معنادار و مثبت ارتباط سود توزیع درصد و گذاري سودآور سرمایه هاي

  .بود مغایر

 شده پذیرفته يها شرکت تقسیم سود سیاست بر مدیره  هیئت ترکیب و مالکیت ساختار ، به بررسی تأثیر)1389(د نژا ستایش و کاظم

 و شرکتی مالکیت که است اکیح 1386تا 1382 زمانی قلمرو در شرکت 77 بررسی هاي یافته. اند تهران پرداخته بهادار اوراق بورس در
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت تقسیمی سود نسبت منفی، به طور نهادي مالکیت و مثبت طور به مدیره هیئت استقالل

 با الکیتم تمرکز میزان و مالکیت مدیریتی بین دار معنا رابطه وجود بر دال این، شواهدي وجود با .دهد می قرار تأثیر را تحت تهران

  .نشد مشاهده سود تقسیم سیاست

گذاران  دهی در سیاست تقسیم سود و نقش سرمایهسی تئوري نمایندگی و تئوري عالمت به برر) 1389(کرمی، مهرانی و اسکندر 
بورس ي حاضر در ها شرکتبین مالکیت نهادي موجود در ساختار  ي تعیین رابطه از این تحقیق، ها آنهدف اصلی . نهادي پرداختند

 )یعنی تئوري نمایندگی و تئوري عالمت دهی(در این تحقیق، دو نگرش مختلف . بود ها آناوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود 
و مالکیت نهادي از سه مدل  ست تقسیم سود شرکتبراي آزمون ارتباط بین سیا .گذاران نهادي، آزموده شده است در مورد سرمایه

نتایج تحقیق بیانگر . استفاده شده است) عدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده سود سهام لیتنر و مدل وادت کامالًمدل ( رگرسیونی
ید تئوري رکت بوده است و مؤسهام پرداختنی از سوي ش گذاران نهادي و سود بین سطح سرمایه ي منفی رابطهوجود یک 

ب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان عالمتی براي دهد که حضور سهامداران نهادي سب این امر نشان می. دهی است عالمت
ي مثبت معنادار بین تمرکز نهادي و سودسهام پرداختی از  بر اساس شواهد بدست آمده، رابطه همچنین. عملکرد خوب شرکت است

  .سوي شرکت وجود دارد که مطابق تئوري نمایندگی است

  هاي تحقیق فرضیه. 4
  :گیرند هاي زیر طراحی و مورد آزمون قرار می ، فرضیهدر راستاي پاسخ به سؤاالت تحقیق

  .دارتباط معناداري بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود وجود دار - 1
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  .ارتباط منفی و معناداري بین وابستگی مالی خارجی و سیاست تقسیم سود وجود دارد. 2

  .یم سود وجود داردي عمر شرکت و سیاست تقس ارتباط مثبت و معناداري بین چرخه. 3

  روش تحقیق. 5
ها و آزمون  به منظور تجزیه و تحلیل داده. علّی است -این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

ی هاي کمی مورد نیاز از صورتهاي مالی حسابرس به منظور انجام پژوهش، داده. استفاده شده است 1مدل توبیتهاي تحقیق از  فرضیه
ها پس از  داده. آورد نوین استخراج شده است و همچنین، نرم افزارهاي تدبیر و ره ها آنو سایر گزارشات مالی  ها شرکتشده 
مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS بندي شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار ، مرتب و طبقهاکسلآوري در صفحه گسترده  جمع

  .اند گرفته

  رهاي تحقیقمدل و متغی. 1- 5
وابستگی مالی خارجی بر سیاست تقسیم سود از مدل توبیت استفاده  و سطح عدم تقارن اطالعاتی تأثیر در این تحقیق، براي بررسی

 سال در 2جیمز توبین توسط کهاست ) ترکیبی(هاي تجمعی  مدل توبیت یک مدل رگرسیون خطی چندگانه براي داده. شده است
yit مانند منفی غیر وابسته متغیر یک نبی رابطه توصیف براي 1958

 نظر در مدل، این در .است شده ایجاد xit مستقل متغیرهاي و *
yit مانند 3مشاهده غیرقابل متغیر یک که شود می گرفته

 .است وابسته xit متغیر به خطی شکل به متغیر این که دارد وجود مدل در *
  :داریم را زیر  رابطه بنابراین

 
yit

*=α + β xit + εit 1(رابطه(    

yit متغیر
 .بود خواهد صفر برابر صورت این غیر در و باشد صفر از بیشتر متغیر این که هرجا .بود خواهد مشاهده قابل غیر متغیر برابر *

  :داریم یعنی
  

yit
* = 0 if yit

*≤ 0 and, 
 = yit

* if yit
* 0  

  :باشد هاي تحقیق به شرح زیر می مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه
  

  )2(رابطه

itititititit AGEDEPINDVHLDGDivDiv    432110
* _  

 :که در آن

                                                                                                                                                                                     
1- Tobit Model 
2- James Tobin 
3- latent 
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*
itDiv :که . متغیر پنهان تقسیم سود است:  

 
itDiv  = 0 if *

itDiv ≤ 0 and, 
 = *

itDiv  if *
itDiv  0  

itDiv : باشد؛ تقسیمی به فروش است و شاخص سیاست تقسیم سود مینسبت سود  

itINDVHLDG   باشد؛ درصد مالکیت سهامداران غیرنهادي و معیار عدم تقارن اطالعاتی می: _

itDEP :وابستگی مالی خارجی شرکت، و  

itAGE :باشد لگاریتم طبیعی عمر شرکت می. 

  ي محاسبه آن متغیر وابسته و نحوه. 1-1- 5

، از نسبت سود تقسیمی به )1998( 1مطابق با تحقیق لیپسون و همکاران. در این تحقیق سیاست تقسیم سود متغیر وابسته است
  .فروش خالص به عنوان معیار سنجش سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده است

 ي محاسبه آن  مستقل و نحوه  هاي متغیر .1-2- 5

itINDVHLDGدر این مطالعه، : عدم تقارن اطالعاتی .1 براي محاسبه عدم . اي براي عدم تقارن اطالعاتی است نماینده _
اعتقاد بر این است که مالکان ). 2،2007لین و همکاران(تقارن اطالعاتی از درصد مالکیت سهامداران غیرنهادي استفاده شده است 

ي یک قانون بازار  ماده 27طبق بند . ه سایر سهامداران بیشتر در معرض عدم تقارن اطالعاتی قرار دارندنهادي در شرکت، نسبت ب غیر
  :گذاران نهادي عبارتند از ا ، سرمایه.ا.اوراق بهادار ج

  ي بیمه؛ها شرکتبانکها و 

 گذاري ثبت  هاي سرمایه ي تأمین سرمایه و صندوقها شرکتهاي بازنشستگی،  گذاري، صندوق ي سرمایهها شرکتها،  هلدینگ
 ده نزد سازمان بورس اوراق بهادار؛ش

  دست انتشار ناشر را خریداري کند؛ درصد اوراق بهادار در 5هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 

 ها و نهادهاي دولتی و عمومی؛ انسازم  

 ؛ي دولتیها شرکت 

 داعضاي هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارن. 

یک شرکت هنگامی وابستگی مالی خارجی دارد که نتواند به وسیله منابع مالی داخلی نیازهاي مالی خود : وابستگی مالی خارجی. 2
یی که وابستگی مالی خارجی دارند، معموالً سود سهام کمتري توزیع ها شرکتهاي اصلی تقسیم سود،  طبق تئوري. را برطرف کند

                                                                                                                                                                                     
1- lipson and et al. 
2- Lin and et al. 



 مجموعه مقاالت همایش ملی حسابداري و حسابرسی                                                                                             1227

ها که  اي براي وابستگی مالی خارجی است و عبارت است از درصدي از رشد در فروش نماینده itDEPدر این تحقیق، . کنند می
یک منهاي جریان نقد عملیاتی پس از کسرمالیات ناشی از رشد در (د تواند به وسیله جریانات نقدي آزاد تأمین مالی شو نمی

  )ها فروش
  

itDEP = 1- 
∆

∆
   )3(رابطه

:∆퐶푓표 میزان تغییرات در جریان نقد عملیاتی پس از کسر مالیات نقدي.  

:∆푆푎푙푠푒 ها میزان تغییرات در فروش.  

. ، بیشتر استاند دهیی که به دوران بلوغ خود رسیها شرکتآنجلیو، میزان سود تقسیمی در  طبق نظریه دي: ي عمر شرکت چرخه. 3 
اي براي  نماینده AGEitدر این تحقیق، . باشد هاي رشد باال میزان سود تقسیمی کمتر می ي با فرصتها شرکتدر حالی که در 

  ).2006آنجلیو،  دي( ي عمر شرکت است و عبارت است از لگاریتم طبیعی عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا سال مورد بررسی چرخه

  ي محاسبه آن  ی و نحوهمتغیر کنترل .1-3- 5
اي با سیاست تقسیم سود  جاري همواره همبستگی قابل مالحظهدهد که سیاست تقسیم سود سال  تحقیقات صورت گرفته نشان می

 نماینده اي براي سیاست تقسیم سود سال قبل است و به عنوان یک متغیر کنترلی 1itDivدر این تحقیق، . سال قبل شرکت دارد
  .وارد مدل شده است

 

  جامعه و نمونه آماري. 2- 5
 این از .است 1389 تا 1380 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت تمام پژوهش، این آماري جامعه

 :است شده انتخاب نمونه عنوان به زیر شرایط حائز يها شرکتجامعه، 

نیز  1389و تا پایان سال ) به دلیل کنترل سیاست پرداخت سود سال قبل(باشد 1379ز سال در بورس قبل ا ها آنتاریخ پذیرش . 1
  .در فهرست بورس اوراق بهادار تهران باشند

 .باشد نشده ایجاد آن در تغییري بررسی، مورد زمانی دوره در و باشد اسفندماه پایان به منتهی ها آن مالی سال. 2

  .نباشند ها و بانکگري مالی  واسطه يها شرکت جزء. 3

 .در دسترس باشد ها آن مالی اطالعات .4

 در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 145شرکت مربوط به -مشاهده سال 1250 تعداد شده، ذکر شرایط به توجه با

  .شد انتخاب آماري نمونه عنوان به 1389 تا 1380 زمانی دوره
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  هاي تحقیق یافته. 6
  ار توصیفینتایج آم. 1- 6

 صورت به متغیر هر براي پارامترهاي توصیفی بیانگر آورده شده است که) 1(نتایج آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق در جدول شماره 
 و میانگین، میانه حداکثر، مقدار حداقل، نظیر مرکزي، هاي به شاخص مربوط اطالعات شامل عمدتاً این پارامترها. استا مجز

 که میانگین است مرکزي شاخص مهمترین. است انحراف معیار نظیر پراکندگی، هاي به شاخص وطمرب اطالعات همچنین،
) انحراف معیار(میانگین  .هاست داده دادن مرکزیت نشان براي مناسبی شاخص و است ثقل توزیع مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان

ي نمونه ها شرکتدهد که به طور متوسط  این نشان می. اشدب می%) 14% (10ي نمونه تقریباً ها شرکتنسبت سود تقسیمی به فروش 
انحراف (شود میانگین  همانطور که مشاهده می. اند فروش خالص خود را به عنوان سود سهام بین سهامداران توزیع کرده% 10تقریباً 
ي ها شرکتیب سهامداران ترک% 25این نشان می دهد که به طور متوسط، . است%) 21% (25درصد سهامداران غیرنهادي ) معیار

این . است) 17/1% (80سطح وابستگی مالی خارجی شرکت ) انحراف معیار(میانگین . دهند نمونه را مالکان غیرنهادي تشکیل می
میانگین . کنند منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین می% 80ي نمونه به طور متوسط ها شرکتدهد که  نشان می

تقریباً  ها شرکتدهد که سیاست پرداخت سود  این نشان می. است%) 13% (10سیاست پرداخت سال قبل نیز تقریباً ) یارانحراف مع(
 .دروند ثابتی دار

  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانه  میانگین  متغیر

  18/1  0  14/0  06/0  10/0  )شسود تقسیمی به فرو(سیاست تقسیم سود 

  94/0  01/0  21/0  19/0  25/0  )درصد مالکیت سهامداران غیر نهادي(عدم تقارن اطالعاتی 

  07/4  -63/3  17/1  89/0  80/0  وابستگی مالی خارجی

  11/4  80/1  42/0  58/3  47/3  عمر شرکت

  86/0  0  13/0  06/0  10/0  سیاست پرداخت سال قبل

 

  بررسی فروض کالسیک. 2- 6
  :است گردیده بررسی زیر شرح به توبیت که یک نوع مدل رگرسیون خطی چندگانه است، فروض کالسیک مدل در

 شد نخواهد نقض فرض هرگز این باشیم، داشته رگرسیون در ثابت جمله اگر یک واقع، در .است صفر برابر خطاها میانگین. 1

خطاها برابر با صفر  میانگین دارد، وجود )مقدار ثابت(مبدأ  از عرض قیقتح این  مدل در اینکه به توجه با )1389افالطونی و نیکبخت،(
  .خواهد بود

  نتایج آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق): 1(جدول شماره     
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بسیار باال باشد ولی هیچ  R2بهترین راه جهت شناسایی مشکل همخطی این است که . متغیرهاي مستقل از همدیگر مستقل باشند. 2
اسبات انجام گرفته در هیچ کدام از متغیرها مشکل طبق مح. معنادار نباشند tیک از ضرایب متغیرهاي مستقل بر اساس آزمون 

  .همخطی مشاهده نگردید

باشد لذا خودهمبستگی ها نزدیک به دو می باتوجه به اینکه آماره دوربین واتسون در مدل. بین خطاها همبستگی وجود ندارد. 3
 .وجود نخواهد داشت

هاي آماري افزایش یابد و  د مرکزي، چنانچه تعداد مشاهدات یا نمونهبر اساس قضیه ح. جمالت اخالل از توزیع نرمال برخوردارند. 4
همانطور که مشاهده ). 1380نوفرستی،(به سمت توزیع نرمال میل خواهد کرد  ها آن، توزیع ) n ≥30(نهایت میل کند  به سمت بی

توان برقرار بودن این  لذا می .است شرکت -مشاهده سال 1250و تعداد مشاهدات این مطالعه  145ي نمونه ها شرکتشود تعداد  می
  .فرض را پذیرفت

  نتایج آزمون فرضیه اول. 3 - 6
 .ارتباط معناداري بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود وجود دارد فرضیه اول تحقیق به این صورت مطرح گردیده بود که

) منفی(در این جدول ضرایب مثبت . ورده شده استآ) 3(هاي آماري براي فرضیه اول در جدول شماره  نتایج حاصل از آزمون
نشان داده شده است، ) 3(که در جدول شماره  آن گونههم. باشند با سیاست تقسیم سود می) معکوس(متغیرها بیانگر رابطه مستقیم 

باشد و از آنجا که  می معنادار) 000/0(باشد که در سطح  می - 20/3معادل  tو آماره  -07/0ضریب متغیر عدم تقارن اطالعاتی معادل 
دهد که افزایش  این نشان می. شود تأیید می% 99است، معناداري متغیر مستقل در سطح اطمینان %) 1(بینی  کمتر از خطاي پیش

 ي این فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه بنابر .شود ي نمونه میها شرکتدر میزان عدم تقارن اطالعاتی، موجب کاهش در سود تقسیمی 
نتایج این تحقیق با تحقیق رونی  .ي منفی است شود و این رابطه میتأیید  و سیاست تقسیم سود ار بین عدم تقارن اطالعاتیمعناد

مثبت و  ي داراي رابطه% 99همچنین سیاست تقسیم سود سال قبل شرکت نیز در سطح . نیز سازگار است) 2012(منوس و همکاران
  .ت استمعنادار با سیاست پرداخت سال جاري شرک

itititititit AGEDEPINDVHLDGDivDiv    432110
* _  

  سطح معناداري tآماره   ضریب متغیر  عالمت پیش بینی شده  متغیر

  000/0  71/3  10/0  - +/  مقدار ثابت

  000/0  -20/3  -07/0  - +/  عدم تقارن اطالعاتی

  000/0  95/28  63/0  +  سیاست پرداخت سال قبل

  F 10/221آماره   41/0  ضریب تعیین تعدیل شده

  000/0  سطح معناداري مدل  09/2  آماره دوربین واتسون

  تحقیق) 1( هاي آماري فرضیه نتایج حاصل از آزمون -)3(جدول شماره 
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با توجه به ضریب تعیین تعدیل . است% 99معناداري کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان   ي دهنده نیز نشان Fآماره 
. شود از تغییرات در سیاست تقسیم سود توسط متغیرهاي مدل توضیح داده می% 41توان ادعا کرد، حدود  شده مدل برازش شده می

  .است )مستقل( بین نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهاي پیش 2به عدد ) 09/2(نزدیک بودن آماره دوربین واتسون 

  نتایج آزمون فرضیه دوم. 4 - 6
هاي آماري  نتایج حاصل از آزمون .پردازد مالی خارجی و سیاست تقسیم سود میارتباط بین وابستگی فرضیه دوم تحقیق به بررسی 

) معکوس(متغیرها بیانگر رابطه مستقیم ) منفی(در این جدول ضرایب مثبت . آورده شده است) 4(براي فرضیه دوم در جدول شماره 
ه است، ضریب متغیر وابستگی مالی خارجی نشان داده شد) 4(که در جدول شماره  آن گونههم. باشند با سیاست تقسیم سود می

%) 1(بینی  باشد و از آنجا که کمتر از خطاي پیش معنادار می) 000/0(باشد که در سطح  می -43/4معادل  tو آماره  -10/0معادل 
الی خارجی دهد که افزایش در میزان وابستگی م این نشان می. شود تأیید می% 99است، معناداري متغیر مستقل در سطح اطمینان 

ي منفی و معنادار  مبنی بر وجود رابطه این تحقیق دوم یهبنابراین فرض .شود ي نمونه میها شرکتموجب کاهش در سود تقسیمی 
نیز ) 2012(نتایج این تحقیق با تحقیق رونی منوس و همکاران. شود میتأیید  بین عدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی

% 99مثبت و معنادار با سیاست تقسیم سود سال جاري در سطح  ي است پرداخت سال قبل داراي رابطههمچنین سی. سازگار است
  .درصد است

itititititit AGEDEPINDVHLDGDivDiv    432110
* _  

  سطح معناداري tآماره   ضریب متغیر  عالمت پیش بینی شده  متغیر

  000/0  71/3  10/0  - +/  مقدار ثابت
  000/0  -43/4  -10/0  -  وابستگی مالی خارجی

  000/0  95/28  63/0  +  سیاست پرداخت سال قبل

  F 10/221آماره   41/0  ضریب تعیین تعدیل شده

  000/0  سطح معناداري مدل  09/2  آماره دوربین واتسون

با توجه به ضریب تعیین تعدیل . است% 99اطمینان  معناداري کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح  ي دهنده نیز نشان Fآماره 
. شود از تغییرات در سیاست تقسیم سود توسط متغیرهاي مدل توضیح داده می% 41توان ادعا کرد، حدود  شده مدل برازش شده می

 .است )مستقل( نبی نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهاي پیش 2به عدد ) 09/2(نزدیک بودن آماره دوربین واتسون 

  نتایج آزمون فرضیه سوم. 5 - 6
پرداخت و به این صورت مطرح شد که  ي عمر شرکت و سیاست تقسیم سود می فرضیه سوم تحقیق نیز به بررسی ارتباط بین چرخه

اي فرضیه هاي آماري بر نتایج حاصل از آزمون. ي عمر شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد بین چرخه
با سیاست ) معکوس(متغیرها بیانگر رابطه مستقیم ) منفی(در این جدول ضرایب مثبت . آورده شده است) 5(سوم در جدول شماره 

و  -03/0ي عمر شرکت معادل  نشان داده شده است، ضریب متغیر چرخه) 5(که در جدول شماره  آن گونههم. باشند تقسیم سود می

  تحقیق) 2(هاي آماري فرضیه نتایج حاصل از آزمون -)4(جدول شماره 
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ي  داري بین سیاست تقسیم سود و چرخه معنی ي ، هیچ رابطه)12/0(اشد و با توجه به سطح معناداري ب می -154/1معادل tآماره 
) 1389( نیا و همکاران نتایج این تحقیق با تحقیق ایزدي. شود رد می این مطالعه سوم یهبنابراین، فرض. گردد عمر شرکت مالحظه نمی

همچنین سیاست پرداخت سود سال قبل داراي . سازگار نیست) 2012( همکاراننیز مطابقت دارد ولی با نتایج تحقیق رونی منوس و 
  .با سیاست تقسیم سود سال جاري است %99رابطه مثبت و معنادار در سطح 

ititAGEitDEPitINDVHLDGitDivitDiv   43_2110
*  

  سطح معناداري tه آمار  ضریب متغیر  عالمت پیش بینی شده  متغیر

  000/0  71/3  10/0  - +/  مقدار ثابت
  12/0  -54/1  -03/0  +  ي عمر شرکت چرخه

  000/0  95/28  63/0  +  سیاست پرداخت سال قبل

  F 10/221آماره   41/0  ضریب تعیین تعدیل شده

  000/0  سطح معناداري مدل  09/2  آماره دوربین واتسون
 

با توجه به ضریب تعیین تعدیل . است% 99ی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان معناداري کل  ي دهنده نیز نشان Fآماره 
. شود از تغییرات در سیاست تقسیم سود توسط متغیرهاي مدل توضیح داده می% 41توان ادعا کرد، حدود  شده مدل برازش شده می

 .است )مستقل( بین خودهمبستگی بین متغیرهاي پیش نیز حاکی از عدم وجود 2به عدد ) 09/2(نزدیک بودن آماره دوربین واتسون 

  گیري و پیشنهادات  نتیجه. 7
ي پذیرفته شده ها شرکتوابستگی مالی خارجی بر سیاست تقسیم سود  و عدم تقارن اطالعاتی تأثیر این تحقیق بررسی اصلی هدف

دهی، تئوري نمایندگی، تئوري سلسله  متهاي اصلی تقسیم سود شامل تئوري عال در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب تئوري
دهد بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست  ها نشان می و تحلیل داده  نتایج حاصل از تجزیه. بود ي عمر شرکت مراتبی و تئوري چرخه

سود تقسیمی به این معنی که، با افزایش سطح عدم تقارن اطالعاتی، . و معناداري وجود دارد ي منفی رابطه ها شرکتتقسیم سود 
هاي منفی در ارتباط با ارزش شرکت و قیمت سهام شرکت به بازار  همچنین، عدم تقارن اطالعاتی نشانه. یابد کاهش می ها شرکت

معموالً به  ها شرکتهمچنین هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی باالست، . تواند براي شرکت مطلوب باشد فرستد که نمی سرمایه می
تواند براي شرکت  کاهش در سود پرداختی نمی. دهند خود را کاهش می  نه تأمین مالی خارجی، سود پرداختیدلیل باال بودن هزی

همچنین نتایج این . کند میهاي نامطلوب در ارتباط با کیفیت و سودآوري شرکت به بازار سرمایه منتقل  مطلوب باشد، چون نشانه
به عبارت دیگر، افزایش . ین وابستگی مالی خارجی و سیاست تقسیم سود استو معنادار ب ي منفی رابطهتحقیق حاکی از وجود یک 
وابستگی مالی خارجی بیش از حد . شود می ها شرکتمالی خارجی، موجب کاهش در سود پرداختی  در میزان وابستگی به منابع

. کت به بازار سرمایه منتقل شودشود یک نشانه منفی در ارتباط با ارزش شر تواند براي شرکت مطلوب باشد چون باعث می نمی
با سیاست تقسیم سود وجود  ها شرکتدهد که در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباطی بین عمر  همچنین نتایج این تحقیق نشان می

  .دهد قرار نمی تأثیر را تحت ها شرکتندارد و قدمت شرکت، سیاست تقسیم سود 

  تحقیق) 3(هاي آماري فرضیه نتایج حاصل از آزمون -)5(جدول شماره 



 1232                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

نهادي به  گذاري کنند به درصد مالکیت سهامداران غیر قصد دارند در شرکتی سرمایهگردد که هنگامی که  به سهامداران پیشنهاد می
بین  ي منفی رابطهدهد که یک  اي کنند، چون نتایج این تحقیق نشان می اي براي عدم تقارن اطالعاتی توجه ویژه عنوان نماینده

همچنین به سهامداران پیشنهاد . تقسیمی وجود دارد و سود) درصد مالکیت سهامداران غیرنهادي(سطح عدم تقارن اطالعاتی شرکت 
ي  رابطهباشند چون نتایج این مطالعه حاکی از وجود یک   اي داشته نیز توجه ویژه ها شرکتشود به میزان وابستگی مالی خارجی  می

ود هنگامی که با سطح ش نیز پیشنهاد می ها شرکتبه مدیران . باشد بین میزان وابستگی مالی خارجی و سود پرداختی می منفی
شوند و یا وابستگی مالی خارجی باالیی دارند، سود پرداختی خود را کاهش دهند، چون  باالیی از عدم تقارن اطالعاتی مواجه می

. تأمین منابع مالی خارجی به مراتب گرانتر از منابع مالی داخلی است  شود و هزینه پرداخت سود موجب کاهش منابع داخلی می
ترین  بنابراین باصرفه. نگامی که عدم تقارن اطالعاتی باالست، جذب منابع مالی خارجی به سمت شرکت نیز مشکل استهمچنین ه

  .راه پرداخت سود کم یا عدم پرداخت سود است

  هاي تحقیقمحدودیت. 8 .15

تواند نتایج ه طور بالقوه میباشد، ولی ب در فرآیند تحقیق علمی، مجموعه شرایط و مواردي وجود دارد که خارج از کنترل محقق می
. باشدها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی تحقیق می برخی از این محدودیت. تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد

هاي این محدودیت. هاي موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیردضرورت دارد نتایج تحقیق علمی، با مدنظر قرار دادن محدودیت
  :حقیق به شرح زیر بوده استت

هاي غیر مستقیم  باشد و مالکیت می% 5هاي ارزیابی مالکیت غیرنهادي، مالکیت کمتر از  در این تحقیق، از آنجا که یکی از مالك. 1
  .تواند بر نتایج تحقیق تأثیر گذارد به دلیل عدم امکان ردیابی در محاسبات لحاظ نشده است که این امر می

ي نتایج به سایر واحدهاي ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تسرّها شرکتمحدود بودن جامعه آماري به  با توجه به. 2
  .اقتصادي باید با احتیاط انجام شود

کیفیت حسابرسی  تأثیر هاي مالی حسابرسی شده، طبیعی است که کیفیت نتایج این پژوهش تحت با توجه به استفاده از داده. 3
 .مالی قرار گیرد صورتهاي
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 .فهرست منابع

   .)سمت(ها  دانشگاه و انسانی علوم کتب تدوین و سازمان مطالعه :تهران ،")دوم جلد( مدیریت در آن کاربرد و آمار " ؛)1385( منصور مومنی، و عادل آذر،

ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ها شرکتقارن اطالعاتی در ي بین کیفیت اقالم تعهدي و عدم ت بررسی رابطه"؛ )1389(احمدپور، احمد و عجم، مریم 
  .107-124، ص 11شماره  بورس اوراق بهادار تهران، ،"تهران

 .، مدیریت مالی و علوم اقتصادي، انتشارات ترمه، چاپ اول"کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداري" "تهران، .)1389.(افالطونی، عباس، نیکبخت، لیلی

، مطالعات حسابداريي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ها شرکتارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در  "؛ )1389.(نیا و همکاران يایزد
  .139- 155، ص 26شماره 

، "شده در بوري اوراق بهادار تهراني پذیرفته ها شرکتبررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در  "؛)1387.(پورحیدري، امید و خاکساري، محمد
 .183-200، ص 2، شمارهتوسعه و سرمایه

تحقیقات ، "ي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها شرکتشناسایی و تعیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود  "؛ )1384.(جهانخانی و قربانی
 .27-48، ص 20، شماره مالی
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  در بازار بورس بینی درماندگی مالیپیش جهتي ترکیبات اجزاي جریانات نقد بررسی استفاده از

  ٣سعید مجاهد، ٢داریوش جاوید، ١فر د همتمحمو
 چکیده

؛ که ترکیب باشد میکنندگی درماندگی مالی بینیترکیب جریانات نقدي با قدرت پیش ي هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه
، جریانات نقدي حاصل از ي عملیاتیها فعالیت ات نقدي حاصل ازجریان :عدب 5مستقل کننده با  متغیرعنوان ه جریانات نقدي ب

مالی، جریانات تأمین  ها و سود پرداختی بابت يگذار سرمایهمالی، جریانات نقدي بازده تأمین  گذاري، جریانات نقدي حاصل از سرمایه
 ،آماري ي جامعه. گیرد بررسی قرار می وابسته مورد متغیرعنوان  همالیات بر درآمد و درماندگی مالی بتأمین  نقدي حاصل از

  .است 1390تا  1386ي ها سالي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ها شرکت

ي نقدي با درماندگی مالی و بین جریانات نقدي ها ناترکیب جری متغیربین دو  نشانگر این است که ،نتایج حاصل از تحلیل اطالعات
مالی با قدرت تأمین  کنندگی درماندگی مالی و بین جریانات نقدي حاصل از بینی درت پیشي عملیاتی با قها فعالیت حاصل از

مالی با قدرت تأمین  و سود پرداختی بابت ها يگذار سرمایهکنندگی درماندگی مالی و بین جریانات نقدي حاصل از بازده   بینی پیش
کنندگی بینیگذاري با قدرت پیشنات نقدي حاصل از سرمایهبین جریا. کنندگی درماندگی مالی همبستگی وجود داردبینیپیش

 .کنندگی درماندگی مالی همبستگی وجود نداردبینیدرماندگی مالی و بین جریانات نقدي حاصل از مالیات بردرآمد با قدرت پیش

   .جریانات نقدي، درماندگی مالی، بورس تهران :واژگان کلیدي

  مقدمه
صورت جریان وجوه نقد در . باشد میدرباره عملکرد مالی شرکت، شرایط مالی و تخصیص منابع صورت هاي مالی یک منبع مهم 

مقایسه با صورت سود و زیان تراز نامه اطالعات مربوط تري را جهت کمک به کاربران در ارزیابی عملکرد و چشم انداز آتی شرکت 
  )5هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري، ( .دارائه می ده

در این تحقیقات، شواهد . فایده اطالعات صورت مالی مزبور را جهت پیش بینی درماندگی مالی مورد آزمون قرار دادندمحققان 
آنها دریافتند که جریانات نقدي . متضادي درباره فایده اجزاي جریانات نقدي جهت پیش بینی درماندگی مالی گزارش کرده اند

در حالی که جریانات ) 1985 دیگرانو  5و کاسی 1980، دیگرانو  4الیر(ائه می دهند عملیاتی، نشانه هایی از درماندگی مالی ار
و  7و فوستر 1994،  دیگرانو  6اسچامینگر(نقدي سرمایه گذاري و تامین مالی همواره نشان دهنده درماندگی مالی نمی باشند 

  ).1997،  دیگران
                                                                                                                                                                                     

  استاديار حسابداري، عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد -  ١
 عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد  استاديار حسابداري، -  ٢
  mojahed2533@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد بروجرد  ٣

4 Layer و   Stickney 
5 Casey و   Bartczac  
6 Schellenger و   Cross 
7 Ward و   Foster 
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یکی از . قدي، شاخصه اي از عوامل درماندگی مالی ارائه خواهد کرداطالعات درباره ترکیبات اجزاي جریان ن: می توان گفت که
و  باشد می 1تهیه آن الزم و ضروري بوده صورت تغییرات در وضعیت مالی 1375-1374صورتهاي مالی اساسی که تا حدوداً سالهاي 

گردد که صورت مذکور نیاز استفاده  ولیکن امروزه احساس می. می نماید این صورت مالی اطالعاتی را به استفاده کنندگان ارائه
خود صورت جریانات  95در بیانیه شماره  2با این احساس نیاز هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري. کند میکنندگان را برآورده ن

عات اطال تواند میصورت جریانات نقدي . را جایگزین این صورت نموده تا هدف گزارشگري مالی به نحو مطلوب تحقق یابد 3نقدي
درنتیجه بررسی رابطه بین .هاي آتی خود استفاده نمایند گیري تصمیم مفیدي به استفاده کنندگان صورتهاي مالی ارائه نماید تا در

  .ترکیبات اجزاي جریان نقدي در جهت پیش بینی درماندگی مالی مسئله اصلی این تحقیق است

صورت جریانات نقدي . باشدی شرکت، وضعیت مالی و تخصیص منابع میي عملکرد مالصورتهاي مالی یک منبع مهم اطالعات درباره
اي در مقایسه با صورت سود حدهاستانداردهاي حسابداري مالی الزامی شده، اطالعات مربوط بیشتر و علی 95که توسط بیانیه شماره 

. نمایدانداز آتی آن فراهم میکت و چشمکنندگان صورتهاي مالی در ارزیابی عملکرد شرو زیان و ترازنامه جهت کمک به استفاده
) 1994، 5و کروس 1996، 4وارد(آورند محققان دریافتند که جریانات نقدي عملیاتی، عالئم تهدیدکننده درماندگی مالی فراهم می

  ). 1997فوستر،  و 1996وارد، (ي درماندگی مالی نیستند گذاري و تأمین مالی همواره نشاندهندهدر حالی که جریانات نقدي سرمایه

فعالیت هاي عملیاتی، ) خالص جریان نقدي منفی(یا خالص نقد مصرف شده در ) خالص جریان نقدي مثبت(خالص نقد حاصل از 
سرمایه گذاري، تأمین مالی، مالیات بردرآمد و بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بایت تامین مالی گزارش شده در صورت جریانات 

  . ر طول یک دوره مالی در برگیرنده ترکیبات جریان نقدي استنقدي یک شرکت د

) 1978، 7، هیلث 1966در سال  ،6بیورد(درماندگی مالی عبارت است از ناتوانی شرکت در ایفاي تعهدات مالی در سررسیدشان 
ا که جریانات نقدي از سر منبع از آنج. انتظار می رود اطالعات جریانات نقدي شرکت براي نشان دادن درماندگی مالی آتی مفید باشد

حاصل می ) عملیاتی، سرمایه گذاري، تأمین مالی، مالیات بردرآمد و بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بایت تامین مالی(عمده 
ي منبع، مشترکاً توسط مدیران تعیین می شود ترکیبات جریانات نقدي حاصل از فعالیت ها 5شود و جریانات نقدي حاصل از این 

عملیاتی، سرمایه گذاري، تأمین مالی، مالیات بردرآمد و بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بایت تامین مالی اطالعات مربوط براي 
تجزیه و تحلیل ترکیبات جریانات نقدي به . کاربران جهت ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی درماندگی مالی فراهم خواهد کرد

جهت اندازه گیري نشانه هاي ) واقعه(رویداد  3. یازهاي نقدي در جریان خود مدیریت کمک خواهد کردمنظور برآورده ساختن ن
 :زودتر از موعد درماندگی مالی مورد استفاده قرار می گیرد

  سه سال متوالی زیان ده بودن - 1

 به تعویق افتادن سود سهام ممتاز - 2

 کاهش پرداخت هاي سود سهام نقدي ساالنه  - 3

                                                                                                                                                                                     
1 Statement of changes in financial position 
2 Financial Acc… Standara Board 
3 Stantement of cash Flow 
4 ward 
5 cross 
6 Beaver 
7 heath 
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یی که براي حداقل سه سال متوالی زیان گزارش کرده اند با مشکالت مالی ها شرکت.زیان نشانه اي از درماندگی مالی استتداوم 
اگر شرکت از نظر مالی درمانده باشد برابر یک و در غیر اینصورت صفر درنظر گرفته : 2درماندگی) 1990، 1دیانگلو(مواجه هستند 

   .شودمی

تواند برخی گذاري و تأمین مالی، با هم مید نمود که تجزیه و تحلیل جریانات نقدي عملیاتی، سرمایهپیشنها 2002گومز در سال 
) مثبت(به این نتیجه رسید که کل جریان نقدي منفی  2002در سال  3سیندر . هاي تهدید مالی درماندگی را نشان دهدنشانه

براي پشتیبانی از دیدگاهش استفاده  4یشان از مورد کمرت و وال مارتا. شرکت نیست) خوب(هاي عملکرد مالی بد همواره از نشانه
  . نمود

ماندگی در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا ترکیبات اجزاي جریان نقدي براي کاربران جهت پیش بینی در
  یا خیر؟ باشد میمالی مفید 

  پیشینه پژوهش 

به این نتیجه » گذاران گیري سرمایه بررسی اثرات صورت جریانات نقدي بر تصمیم: عنوان« مسعود میرغالمی در پایان نامه خود با
موضوع جدیدي که در سالهاي اخیر توسط محافل علمی حسابداري مطرح گردیده این است که صورت جریانات نقدي به : رسیده که

تهیه گردد و یکی از مزایاي مهم تهیه این صورت تاثیر عنوان یکی از صورتهاي مالی اساسی به جاي صورت تغییرات در وضعیت مالی 
از آنجائیکه نحوه چگونگی این تاثیر کامال مشخص نیست لذا بررسی تاثیر  .تگذاران عنوان گردیده اس گیري سرمایه آن در تصمیم

ه بررسی تاثیر این صورت این تحقیق در واقع ب .تگذاران مسئله اصلی این تحقیق اس گیري سرمایه صورت جریانات نقدي بر تصمیم
از آنجا که بحث . اي براي تحقیقات گسترده بعدي قرار بگیرد تواند مقدمه پردازد و می بر استفاده کنندگان صورتهاي مالی در ایران می

ي که کنند و تعداد افراد به صورت اختیاري آن را تهیه می ها شرکتصورت جریانات نقدي بحث جدیدي در ایران است تعداد کمی از 
توانند از این صورت استفاده بکنند بسیار کم هستند لذا پس از بررسی مقدماتی نقش  با این صورت آشنایی دارند و در صورت نیاز می

مثبت این صورت در اتخاذ تصمیمات گوناگون استفاده کنندگان صورتهاي مالی احساس گردیده و باعث شده است که در جهت 
این صورت و نحوه تهیه آن تحقیقات الزم انجام گردد و به صورت مدون جهت آشنا کردن معرفی این صورت بیان فواید 

  .کنندگان از صورتهاي مالی ارائه شود استفاده

ي پذیرفته ها شرکتاثر سود حسابداري و جریانات نقدي عملیاتی بر تقسیم سود نقدي در (پري چاالکی در پابان نامه خود با عنوان 
موضوع سیاست تقسیم سود ، توجه اقتصاددانان را به مدت طوالنی به  :به این نتیجه رسیده که )هادار تهرانشده در بورس اوراق ب

شماري از مدل هاي تئوریکی  .تخود جذب کرده و باعث بوجود آمدن الگوهاي نظري جامع و بررسی هاي تجربی گردیده اس
قلمداد می  ها شرکتي براي توضیح رفتار معماگونه تقسیم سود متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوي تجربی هستند تالشهاي جار

تصمیم گیري  .دي سهامی از تقسیم سود به عنوان اصلی ترین روش براي توزیع سود بین سهامداران استفاده می کننها شرکت .دشون
ذاري در شرکت اندوخته شود در مورد اینکه چه بخشی از سود به سهامداران پرداخت شود و چه بخشی از آن به منظور سرمایه گ

مدل ها ي کنونی نتایج متضادي درباره کارایی تقسیم سود  .دیکی از مسائل مهمی است که مدیریت هر شرکت با آن مواجه می شو
                                                                                                                                                                                     

1 Deangelo 
2 DISTRESS 
3 Sender 
4 wal-Mart و   Kmart 



 1238                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

به این ) 1968(و فاما و بابیاك )  1956( براي انتقال اطالعات درباره عملکرد آتی شرکت دارند و مدل سنتی تقسیم سود لینتنر 
و  ها شرکتتقسیم سود همچنین تفاسیر نقدي براي . ه اشاره دارد که سود پرداختی با سودهاي جاري و گذشته ارتباط داردنکت

سهامداران ، تحلیل گران مالی و مدیران سودهاي پرداختی را پیش بینی کرده و آن را به راههاي مختلف تفسیر  .دسرمایه گذارن دار
سوال اصلی . اهمیتی که تقسیم سود نقدي دارد ، شناسایی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت استبا توجه به . و گزارش می نمایند

در واقع در این تحقیق ارتباط بین )) آیا عملکرد شرکت بر تقسسیم سود نقدي تاثیر معنی دار دارد با نه ؟((تحقیق این است که 
شرکت پذیرفته  100ربرد این روابط در مدل هموار سازي براي تقسیو سود نقدي ، سود حسابداري و جریانات نقدي عملیاتی و کا

روش رگرسیون براي شناسایی روابط علی و  .دمورد بررسی قرار میگیر 1381الی  1377شده در بورس اوراق بهادر تهران از سال 
نتایج  .تي استفاده شده اسمعلولی میان سه متغیر مالی و آزمون کاربرد تجربی مدل هموار سازي و فرضیه اطالعات جریانات نقد

که این نتایج با مدل . نشان می دهد که تغییرات سود تقسیمی با جریانات نقدي عملیاتی و سودهاي جاري ارتباط معنی دار دارد
 نتایج این آنالیز همچنین با فرضیه اطالعات. قابل مقایسه است)  1997(بنارتزي  يهوارسازي لینتنر سازگاري دارد و با یافته ها

  .تسازگار اس)    (CFI)  جریانات نقدي 

در این مطالعه رابطه بین محافظه » بررسی رابطه بین محافظه کاري حسابداري و ریسک ورشکستگی«) 2010(گري، ماري و فرانک 
محافظه کاري در این پژوهش به محافظه کاري مشروط و محافظه . کاري در حسابداري و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است

نتایج و مدل هاي تحلیلی نشان می دهد که نقش اطالعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس . ري نامشروط تقسیم شده استکا
فرضیات احقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازي . کند میمحافظه کاري به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک 

ی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاري نامشروط و ریسک نتایج این پژوهش حاک .رگرسیونی آزمون شده است
ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاري مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته ها منجر می 

   .شود به مهیا شدن یک نقش رفتاري براي محافظه کاري که کمک به شرکت براي مقابله با تعهدات خود

به » .گرددهاي منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میبررسی رابطه محافظه کاري با انگیزه«در تحقیقات خود )2001( بال
  .شودهاي منفعت جویانه مدیران میمحافظه کاري به عنوان ساز و کاري اثر بخش باعث کاهش انگیزه :این نتیجه رسیده است که

 :به این نتیجه رسیده است که» کاري و ریسک ورشکستگیبررسی رابطه بین محافظه«حقیقات خود در ت) 2010( گري ماري وفرانک
  .دبین محافظه کاري و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دار

  روش شناسی تحقیق
. باشد میهمبستگی  -تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردي و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی

ي پذیرفته شده در بورس ها شرکتجامعه آماري این تحقیق . باشد میبه صورت حذف سیستماتیک  دراین پژوهش، نمونه گیري
از طریق  است که باتوجه به آن حجم نمونه 425، که تعداد کل آنها 1390تا  1385از سال . اوراق بهادار تهران تشکیل شده است

. باشد میاهداف این تحقیق کاربردي و روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی . یین شدتع شرکت 60برابر  حذف سیستماتیک
  . ، جمع آوري گردیدسی دي هاي ره آور نوین و سایتهاي بورسبه وسیله  متغیرهاي مربوط به ها داده
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براي نرمال سنجی  حاضر در تحقیق. صورت گرفت SPSS 1با استفاده از نرم افزار  و آزمون فرضیه ها ها دادهتجزیه و تحلیل 
  .براي بررسی رابطه متغیر هاي مستقل بر وابسته از آزمون پیرسون استفاده گردید و 2اسمیرنف –از آزمون کلموگروف ها دادهتوزیع 

  ): اسمیرنوف –کلموگوروف (آزمون نرمال بودن جامعه 

گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داري  اگر مقدار سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه می
  .کوچکتر از خطا باشد فرضیه یک را نتیجه می گیریم

 :H0دادهها از جامعه نرمال آمده اند(نرمال است  ها داده .( 

H1  :دادهها از جامعه نرمال نیامده اند(نرمال نیست  ها داده.(  

  سطح معنی داري  اسمیرنوف کلموگروف  انحراف معیار  میانگین  تعداد  رمتغی
 116/0 359/2 247/1 6325/1 60 جریان هاي نقدي

 089/0 566/2 30563/0 2708/0 60 درماندگی مالی

و  116/0<05/0(ت اس% 5براساس مقادیر ارائه شده در جدول باال از آنجایی که مقادیر سطح معناداري، براي هر دو متغیر بیشتر از 
  .بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها پذیرفته می شود) 089/0<05/0

  آزمون فرضیه ها و تحلیل یافته ها
  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشترکیب جریانات نقدي، به میزان معنی :1اصلی فرضیه 

است استفاده ک وابسـته، از ضریب همبستگی پیرسون،که یک روش پارامتری جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر
ترکیب جریان هاي نقدي و ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر . مشاهده می شودجدول باال همانطور که در . می شود

باتوجه به . شان می دهدرابطه معناداري را بین دو متغیر ن% 5 که این عدد در سطح خطاي باشد می )274/0( درماندگی مالی
رد می شود  H0فرض %)  95( در سطح اطمینان باشد می )05/0(کمتر از ) sig )000/0از آنجا که  ،spssخروجی هاي نرم افزار 

  .می شودتأیید  پذیرفته می شود و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر H1فرض 

  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشي عملیاتی به میزان معنیها فعالیت جریانات نقدي حاصل از :1فرعی فرضیه 

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0گروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر ازودر آزمون کلم sigبا توجه به اینکه 
  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

قرار گرفته است پس خطاها ) 5/2(و )5/1(به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی یکساله، در دامنه با توجه 
  .و بین آنها همبستگی وجود ندارد مستقل از یکدیگر می باشند

                                                                                                                                                                                     
1.Statistical package for social sciences 
2 .Kollmogorov-smirnov 

توزیع نرمال بودن در جامعه براي هر : جدول
  متغیر
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به شرح  زمانی یکساله، دوره هاي در درماندگی مالیهمچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر جریانات نقدي حاصل از عملیات و 
  .باشد میزیر 

که این اعداد در ) 355/0( 90و در سال  )363/0( 89و در سال )357/0(88، در سال )515/0(،87،در سال)621/0(،86در سال 
 آنهاsig از آنجا که ،spssباتوجه به خروجی هاي نرم افزار . رابطه معنی داري را بین دو متغیر نشان می دهد 05/0خطاي  سطح

 90و در سال  )001/0( 89و در سال )002/0(88، در سال )000/0(،87،در سال)000/0(،86در سال ( باشد می )05/0(کمتر از 
پذیرفته می شود و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو  H1رد می شود فرض  H0فرض %) 95( در سطح اطمینان)) 000/0(

در دوره هاي زمانی یکساله برازش مناسبی را از تغییرات متغیر وابسته تعدیل شده  همچنین ضریب تعیین. می شودتأیید  متغیر
  .را نشان می دهند )درماندگی مالی(

  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشگذاري به میزان معنیجریانات نقدي حاصل از سرمایه :2فرعی فرضیه 

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0وف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر ازدر آزمون کلمگر sigبا توجه به اینکه 
  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

قرار گرفته است پس خطاها ) 5/2(و )5/1(با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی یکساله در دامنه 
جریانات نقدي حاصل از همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر  .و بین آنها همبستگی وجود ندارد قل از یکدیگر می باشندمست

  .باشد میبه شرح زیر  در دوره هاي زمانی یکساله، گذاري و درماندگی مالیسرمایه

که این اعداد در  )139/0( 89و در سال  )-085/0( 89و در سال )-140/0(88، در سال )-126/0(،87،در سال)022/0(،86در سال 
آنها sig،از آنجا که  spssباتوجه به خروجی هاي نرم افزار . رابطه معنی داري را بین دو متغیر نشان نمی دهد 05/0خطاي  سطح

 90ل و در سا )469/0( 89و در سال )232/0(88، در سال )282/0(،87،در سال)853/0(،86در سال ( باشد می) 05/0(بیشتر از 
و به عبارت دیگر وجود همبستگی  پذیرفته نمی شود H1پذیرفته می شود فرض  H0فرض % )  95( در سطح اطمینان ))211/0(

در دوره هاي زمانی یکساله برازش مناسبی را از تغییرات  تعدیل شده همچنین ضریب تعیین. نمی شودتأیید  بین این دو متغیر
   .ن نمی دهندرا نشا درماندگی مالیمتغیر وابسته 

  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشجریانات نقدي حاصل از تأمین مالی به میزان معنی :3فرعی فرضیه 

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
  .یکساله از توزیع نرمال برخوردار است دوره هاي زمانی

قرار گرفته است پس خطاها ) 5/2(و )5/1(با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی یکساله در دامنه 
ي حاصل از جریانات نقدهمچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر  .و بین آنها همبستگی وجود ندارد مستقل از یکدیگر می باشند
  .باشد میبه شرح زیر  در دوره هاي زمانی یکساله، تامین مالی و درماندگی مالی

 که این اعداد در سطح ،)362/0( 90،در سال )363/0( 89،در سال )357/0(88، در سال )515/0(،87،در سال)621/0(،86در سال 
آنها کمتر از sig از آنجا که ،spssه خروجی هاي نرم افزار باتوجه ب. رابطه معنی داري را بین دو متغیر نشان می دهد 05/0خطاي 

در  ))000/0( 90و در سال  )001/0( 89و در سال )002/0(88، در سال )000/0(،87،در سال)000/0(،86در سال ( باشد می) 05/0(
ن این دو متغیر در و به عبارت دیگر وجود همبستگی بی پذیرفته می شود H1رد می شود فرض  H0فرض %)  95( سطح اطمینان
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در دوره هاي زمانی یکساله برازش مناسبی را از تغییرات  تعدیل شده همچنین ضریب تعیین .می شودتأیید  تمامی دوره هاي زمانی
  .را نشان می دهند )درماندگی مالی(متغیر وابسته 

- داري، قدرت پیشامین مالی به میزان معنیجریانات نقدي حاصل از بازده سرمایه گذاریهاي و سود پرداختی بابت ت: 4فرعی فرضیه 
  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینی

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

قرار گرفته است پس خطاها ) 5/2(و )5/1(ینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی یکساله در دامنه با توجه به ا
جریانات نقدي حاصل از همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر  .و بین آنها همبستگی وجود ندارد مستقل از یکدیگر می باشند

  .باشد میبه شرح زیر  در دوره هاي زمانی یکساله، ت تامین مالی و درماندگی مالیبازده سرمایه گذاریهاي و سود پرداختی باب

 که این اعداد در سطح ،)039/0( 90،در سال )016/0( 89،در سال )085/0(88، در سال )040/0(،87،در سال)026/0(،86در سال 
آنها کمتر از sig از آنجا که ،spssهاي نرم افزار باتوجه به خروجی . رابطه معنی داري را بین دو متغیر نشان می دهد 05/0خطاي 

در  ))017/0( 90و در سال  )022/0( 89و در سال )469/0(88، در سال )032/0(،87،در سال)020/0(،86در سال ( باشد می) 05/0(
متغیر در  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو پذیرفته می شود H1رد می شود فرض  H0فرض %)  95( سطح اطمینان

در دوره هاي زمانی یکساله برازش مناسبی را از تغییرات تعدیل شده  همچنین ضریب تعیین .می شودتأیید  تمامی دوره هاي زمانی
  .را نشان می دهند )درماندگی مالی(متغیر وابسته 

  .نندگی درماندگی مالی را دارندکبینیداري، قدرت پیشجریانات نقدي حاصل از مالیات بردرآمد به میزان معنی :5فرعی فرضیه 

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

قرار گرفته است پس خطاها ) 5/2(و )5/1(اي زمانی یکساله در دامنه با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره ه
جریانات نقدي حاصل از همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر  .و بین آنها همبستگی وجود ندارد مستقل از یکدیگر می باشند

  .باشد میبه شرح زیر  در دوره هاي زمانی یکساله، مالیات بردرآمد و درماندگی مالی

که این اعداد در  )-027/0( 89و در سال  )- 429/0( 89و در سال )698/0(88، در سال )- 143/0(،87،در سال)196/0(،86در سال 
آنها  sigاز آنجا که  ،spssباتوجه به خروجی هاي نرم افزار . رابطه معنی داري را بین دو متغیر نشان نمی دهد 05/0خطاي  سطح

 90و در سال  )144/0( 89و در سال )008/0(88، در سال )641/0(،87،در سال)522/0(،86در سال ( باشد می) 05/0(بیشتر از 
و به عبارت دیگر وجود همبستگی  پذیرفته نمی شود H1پذیرفته می شود فرض  H0فرض % )  95( در سطح اطمینان ))896/0(

یکساله برازش مناسبی را از تغییرات  در دوره هاي زمانی تعدیل شده همچنین ضریب تعیین. نمی شودتأیید  بین این دو متغیر
  1 .را نشان نمی دهند درماندگی مالیمتغیر وابسته 
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  نتیجه گیري
  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشترکیب جریانات نقدي، به میزان معنی: فرضیه اصلی ٭

ترکیب جریان هاي نقدي و یرسون بین دو متغیر ضریب همبستگی پ. جهت بررسی از ضریب همبستگی پیرسون، استفاده می شود
و به عبارت دیگر . رابطه معناداري را بین دو متغیر نشان می دهد% 5 که این عدد در سطح خطاي باشد می )274/0( درماندگی مالی

  .می شودتأیید  وجود همبستگی بین این دو متغیر

کنندگی درماندگی مالی را بینیداري، قدرت پیشی به میزان معنیي عملیاتها فعالیت جریانات نقدي حاصل از :1فرعی فرضیه  ٭
  .دارند

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
ره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی با توجه به اینکه آما .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

   .قرار گرفته است پس خطاها مستقل از یکدیگر می باشند و بین آنها همبستگی وجود ندارد) 5/2(و )5/1(یکساله، در دامنه 

  .مالی را دارند کنندگی درماندگیبینیداري، قدرت پیشگذاري به میزان معنیجریانات نقدي حاصل از سرمایه: 2فرعی فرضیه  ٭

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

   .و بین آنها همبستگی وجود ندارد قرار گرفته است پس خطاها مستقل از یکدیگر می باشند) 5/2(و )5/1(ه در دامنه یکسال

  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشجریانات نقدي حاصل از تأمین مالی به میزان معنی: 3فرعی فرضیه  ٭

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر ازدر آزمون کلمگروف  sigبا توجه به اینکه 
با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

   .و بین آنها همبستگی وجود ندارد از یکدیگر می باشندقرار گرفته است پس خطاها مستقل ) 5/2(و )5/1(یکساله در دامنه 

داري، قدرت جریانات نقدي حاصل از بازده سرمایه گذاریهاي و سود پرداختی بابت تامین مالی به میزان معنی: 4فرعی فرضیه  ٭
  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیپیش

در تمامی  هاپس متغیر باشد می05/0امی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر ازدر آزمون کلمگروف اسمیرنف در تم sigبا توجه به اینکه 
با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

   .و بین آنها همبستگی وجود ندارد باشندقرار گرفته است پس خطاها مستقل از یکدیگر می ) 5/2(و )5/1(یکساله در دامنه 

  .کنندگی درماندگی مالی را دارندبینیداري، قدرت پیشجریانات نقدي حاصل از مالیات بردرآمد به میزان معنی: 5فرعی فرضیه  ٭

در تمامی  هامتغیرپس  باشد می05/0در آزمون کلمگروف اسمیرنف در تمامی دوره هاي زمانی یکساله بزرگتر از sigبا توجه به اینکه 
با توجه به اینکه آماره آزمون دوبین واتسون در تمامی دوره هاي زمانی  .دوره هاي زمانی یکساله از توزیع نرمال برخوردار است

   .قرار گرفته است پس خطاها مستقل از یکدیگر می باشند و بین آنها همبستگی وجود ندارد) 5/2(و )5/1(یکساله در دامنه 
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 خرید و فروش سهام در بورس تهران ي ارزیابی معیارهاي مد نظر سهامداران در زمینه

  2مهدي بیدل، 1مهدي عربصالحی
  چکیده

ي در گذار سرمایهبازار بورس به عنوان یک ابزار . شود میجهان مبادله  امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهاي بورس در تمام
ي گذار سرمایه ي اي است که این امر موجب عدم اطمینان در زمینه عوامل زیاد و ناشناخته تأثیر ان، تحتگذار سرمایهدسترس براي 

بر  مؤثرشناسایی عوامل . ستا رو هي روبگذار سرمایههاي مختلفی براي  با گزینه گذار سرمایهانتخاب سهام، هر  ي در زمینه. شده است
ي پیچیده فرایندنسبی هر یک در رسیدن به هدف انتخاب سهام بهتر،  اهمیتقیمت هر سهم، مقایسه این عوامل با یکدیگر و تعیین 

ژوهش تالش شده است تا در این پ. گیرند فی را جهت انتخاب سهام در نظر میان معیارهاي مختلگذار سرمایهمعموال . و مشکل است
بندي در این زمینه با استفاده از نظرات خبرگان فعال در  عیاره در محیط فازي، نوعی اولویتي چند مگیر تصمیمبا استفاده از سیستم 

 سپس وگشته  استخراج تحقیق ادبیات مرور با سهام انتخاب جهت مؤثر ابتدا معیارهاي راستا این در. گردد انجامبازار سرمایه ایران 

که  دهد میهاي پژوهش نشان  یافته. گیرد می قرار سنجش مورد يگذار سرمایه خبرگان نظر نقطه از معیارها یک از هر اهمیت
  .دارند P/Eرا بر امکان نقدشوندگی سهام و نسبت  تأکیدبیشترین ان گذار سرمایه

  .آنالیز توسعه چانگي مالی، ها نسبتتحلیل سلسله مراتبی، منطق فازي،  فرایند: واژگان کلیدي

  مقدمه - 1
در این میان خرید، نگهداري یا فروش . کند میبازار سهام یکی از مهمترین ارکان هر اقتصادي است که سرمایه گذاران را جذب  

معامالت سهام داراي . سهام وابسته به شخصی است که قصد دارد ثروت خود را از طریق سرمایه گذاري در بازار سهام تحصیل کند
در این معامالت داراي نقشی اساسی است، زیرا باید به صورت صحیح و به موقع انجام  گیري تصمیمخاطرات باالیی است و فرآیند م

در معامالت بازار سهام می بایست ریسک  گیري تصمیمجهت کمک به تسهیل فرآیند . باید کارآ باشد گیري تصمیمگیرد، یعنی 
این امر ممکن نیست مگر با تجزیه و تحلیل اطالعات مختلف موجود در بازار . ن افزایش یابدسرمایه گذاري کاهش یافته و بازده آ

  ).2007، 3جمیل و دیگران(

همه روزه تالش هاي بسیاري براي بهبود و توسعه روش هاي تحلیل و بررسی سهام در بازار هاي مالی دنیا صورت  به همین سبب
هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود  اي نوین در زمینه انتخاب سهام گشته است کهکه این امر سبب پدید آمدن روشه پذیرد می

 ).1388امیري و دیگران، (

با این حال سرمایه گذاران اغلب به دلیل آشنا نبودن به روش هاي سنتی و نوین انتخاب سهام و یا عدم اطمینان به این روش ها  
همچنین . می نمایند گیري تصمیمسیستماتیک در زمینه خرید و فروش سهام اقدام به اکثرا به آن ها بی توجه بوده و به طو غیر 

                                                                                                                                                                                     
  . استادیار حسابداری، عضو ھیئت علمی گروه حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفھان -١
  mehdibeedel@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفھان  -٢

٣Gamil et al 
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دارند که تئوري ها و مدل هاي ارائه شده در زمینه انتخاب سهام آن طور در عمل که به نظر می تأکید  مطالعات بسیاري بر این نکته
بیش از حد محیط هاي مالی و  2ه بودن و غیر قطعی بودندلیل اصلی این امر پیچید). 2010و دیگران،  1محمد(د آید کارا نیستن

سرمایه . کند میگذار در این زمینه است که تناسب یک مدل خاص براي شرایط مختلف را دچار مشکل  تأثیر وجود عوامل متعدد
یمات سرمایه گذاري مدل هاي سنتی و مدرن انتخاب سهام در تصم گذاران ایرانی نیز از این قضیه مستثنی نبوده و عمال کمتر از

 خرید صفهاي حجم میزان به را سهام موردانتخاب در تصمیم گیري جهت خود معیار افراد اغلب که آنجا خویش استفاده می نمایند تا

  .داده اند تقلیل دست این از و مسائلی بازار در شده شنیده شایعات و اخبار فروش، و

 اطالعات از کثیري حجم به دسترسی به منجر بهادار بورس اوراق در اخیر سال چند در آمده به عمل هاي سازي شفاف طرفی از

 مالی خبرگان نظرات از استفاده به نیاز و نبوده پذیر امکان عادي افراد براي اطالعات مناسب این گیري به کار. است گردیده تخصصی

  ).1389امیري و دیگران، (دارد 

شناسایی عوامل موثر بر قیمت هر . زینه هاي مختلفی براي سرمایه گذاري روبروستدر زمینه انتخاب سهام، هر سرمایه گذار با گ
سهم، مقایسه این عوامل با یکدیگر و تعیین اهمیت نسبی هر یک در رسیدن به هدف انتخاب سهام بهتر، فرآیندي پیچیده و مشکل 

با معیارهاي چند گانه دانست که درآن هر  گیري تصمیمبا توجه به موارد ذکر شده می توان مسأله انتخاب سهام را نوعی . است
. .. نسبت سود به قیمت، ریسک، نقد شوندگی و سرمایه گذار در زمینه خرید سهام با معیارهایی متفاوتی چون اندازه، سودآوري،

اهري و ( می نمایندرا در این زمینه دشوار و پیچیده  گیري تصمیمروبروست که این معیارها بعضا با هم در تضاد هستند و فرآیند 
  ).2011دیگران، 

لذا در این پژوهش تالش شده است تا ابتدا با بررسی . مطالعات مختلف، معیارهاي متفاوتی را در زمینه انتخاب سهام مؤثر می دانند
معیارها در مطالعات انجام پذیرفته در این زمینه، معیارهاي مؤثر بر انتخاب سهام شناسایی و انتخاب گردند و سپس اهمیت این 

و نظرات خبرگان فعال در بازار ) F-AHP( 3بدین جهت از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي. مقایسه با یکدیگر تعیین می گردد
 باشد میسرمایه ایران استفاده شده است تا هدف اصلی پژوهش که ارزیابی معیارهاي مد نظر سهامداران در زمینه انتخاب سهام 

  .محقق گردد

سپس فرآیند . مرور ادبیات نظري و پیشینه تحقیق، معیارهاي مؤثر بر انتخاب سهام انتخاب و معرفی می گردند پس از در ادامه
در قالب روش  محیطی، 4تحلیل سلسله مراتبی جهت حل مسأله و منطق فازي به عنوان راهکاري جهت مقابله با نااطمینانی هاي

چگونگی . موضوع بعدي است که مورد بررسی قرار می گیرد 5لیز توسعه چانگتشریح روش آنا. شناسی پژوهش معرفی می گردند
و در نهایت نتیجه گیري و ارائه پیشنهاداتی براي پژوهش هاي آینده، ساختار نهایی  ها دادهجمع آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل 

  .مقاله را شکل می دهند

                                                                                                                                                                                     
1 Mohamed  
2 Uncertainty  
3 Analytic Hierarchy Process 
4 Uncertainty  
5 Chang Method  



 1248                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  ادبیات نظري و پیشینه پژوهش  -2
مشارکت سرمایه گذاران در بورس . فعال، از نشانه هاي توسعه یافتگی کشور ها در سطح بین المللی است وجود یک بازار سرمایه 

سرمایه گذاران به نیت کسب عایدي . ي فعال در صنایع مختلف می گرددها شرکتبازار سرمایه و در نهایت کمک به  سبب رونق
یی هستند که ارزش سهام ها شرکتو از همین رو ناگزیر به انتخاب سهام بیشتر اقدام به سرمایه گذاري در بازار سرمایه می نمایند 

  ).1389دستگیر و دیگران، (د آن ها در نتیجه عملکرد مطلوبشان افزایش می یاب
همان طور که اشاره شد، پژوهشگران مختلف در تحقیقاتشان معیارهاي مختلفی را در زمینه انتخاب سهام بهینه مطرح نموده اند که 

 که می باشد قبلی تحقیقات به توجه با سهام انتخاب در موثر 1فاکتورهاي شناسایی بخش این هدف. با هم درتناقض می باشندبعضا 

 بدست سهام انتخاب بر معیارهاي تاثیرگذار مساله از روشنی فهم بتوان نهایتاً تا پرداخته موضوع با مرتبط تحقیقات بررسی به در اینجا

  .آورد

  ؤثر بر انتخاب سهاممعیارهاي م - 1 -2
ي فعال در بازار بورس ایران به عمل ها شرکت 2از آنجا که در سال هاي اخیر شفاف سازي هاي زیادي در زمینه صورت هاي مالی 

که تحت استانداردهاي خاص و نظارت بورس اوراق بهادار تهیه و  ها شرکتتوان از صورت هاي مالی منتشر شده از سوي آمده، می
 چنانچه معیارهاي. و نقاط قوت و ضعف آنها استفاده کرد ها شرکتدند به عنوان منابعی قابل اتکا براي بررسی عملکرد منتشر می گر

بازده مناسب  بهتر، مالی نسبتهاي با ییها شرکت که داشت امید می توان شوند، گرفته کار به سهام مسأله انتخاب مناسب مالی جهت
  .نمایند سرمایه گذار نصیب را تري

سرمایه  با را آن بازده و به عنوان یک اصل کلی سرمایه گذاران به هنگام انتخاب یک طرح سرمایه گذاري مانند خرید سهام ریسک
  ).2002 ،3راس و دیگران(دهند  صورت می توانند که کنند می مقایسه بالقوه دیگري هاي گذاري

عوامل گوناگون از  تأثیر بازده سهام را تحت ؤثر بر بازده سهام،با بررسی پژوهش هاي مختلف در زمینه عوامل م) 1390(خرسندي فر
  .داند می 8و روند حرکت سهام 7، اهرم مالی6، نسبت سود به قیمت5نسبت ارزش دفتري به بازاري ،4جمله اندازه شرکت

 براساس سهام انتخاب ، براي)MCDM( 10معیاره تصمیم گیري چند تکنیک هاي ترکیب " عنوان تحت در تحقیقی 9ودیگران لی

 مدل کلیدي عنصر سه بر موثر معیارهاي تحقیق این در آنها .کردند شناسایی را قیمت سهم بر مؤثر معیارهاي "گوردون مدل دیدگاه

 بینی پیش سود سهام(گوردون  مدل اصلی معیار سه بر موثر معیارهاي .نمودند استخراج تحقیق ادبیات مرور به با توجه را گوردون

 بدون بازده بازار، بتاي سود، پرداخت عملیاتی، نسبت نقد جریان درآمدها، صنعت، انداز چشم شامل) رشد نرخ و زیلتن نرخ شده،

 ).2008لی و دیگران، (د تقسیمی می شدن سود رشد نرخ و نسبت گردش موجودي کاال ریسک،

                                                                                                                                                                                     
1 Factors  
2 Financial Statements 
3 Ross, et al 
4 Firm size 
5 Market to Book value 
6 Earning to Price 
7 Financial Leverage 
8 Momentum 
9 Lee et al 
10 Multi Criteria Decision Making  
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از نسبت  "از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي انتخاب پرتفوي بهینه با استفاده "، درپژوهشی تحت عنوان )2011( 1اهري و دیگران
براي سنجش عملکرد  P/Eهاي مالی سهم بازار، نسبت گردش موجودي کاال، سودآوري، میزان دارائی ها، واریانس و نسبت 

  .ي درون پرتفوي بهینه استفاده نمودندها شرکت

 موفقیت تعیین کننده معیارهاي بررسی به "قموف يها شرکتشاخص هاي  "، در مقاله اي تحت عنوان)2003(2ودیگران جانسون

به  بازار ارزش شامل شاخص ها این .کنند می اشاره شرکت موفقیت هاي شاخص عنوان شاخص به 10 به مقاله این در آنها .پرداختند
، بازده حقوق نقد، نسبت بدهی وجه گردش دوره ،P/Eسرمایه، نسبت  ساختار ها، دارایی بازده پایدار، رشد نرخ دفتري، اندازه،

  .می شود توسعه و تحقیق و مخارج صاحبان سرمایه

با مرور ادبیات  "معیاره چند تصمیم گیري از استفاده با بهینه سهام سبد انتخاب "در پژوهشی تحت عنوان ) 1389(امیري و دیگران 
ند، این دسته نسبت ها عبارت بودند استفاده نمود گیري تصمیمدسته نسبت هاي مالی به عنوان خوشه هاي  4تحقیق، در نهایت از 

  .ریسک خوشه و بازار خوشه رشد، خوشه سودآوري، خوشه: از 

سودآوري، فعالیت، اهرمی، (در این مقاله با توجه به مرور ادبیات پژوهش، وضعیت بازار سرمایه ایران، و گروه هاي نسبت هاي مالی
سهامداران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت  گیري تصمیمي ، معیارهاي مالی زیر به عنوان معیارها)نقدینگی و بازار

  :آن ها تعیین می گردد
 3بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( : می شود حاصل عادي سهامداران حقوق واحد هر از که خالصی سود ) ،2003جانسون و دیگران.(  
 4بازده دارائی ها )ROA: ( خود دارایی هاي از کارا و طور موثر به حد چه تا شرکت می دهد نشان که دارایی هاست به کارگیري نسبت 

  ).2003جانسون و دیگران، (می نماید  استفاده
 به صورت تقریبی نشان می دهد هر یک از اقالم موجودي کاال در سال چند مرتبه گردش دارد یعنی :  5نسبت گردش موجودي کاال

  ).1388قالیباف، ( تقسیم بهاي تمام شده موجودي ها بر متوسط موجودي ها محاسبه می شودفروخته و مجددا خریداري می گردد که از 
 معموال نسبت کل بدهی ها به کل دارایی را نسبت بدهی نامیده وبدان وسیله درصد وجوهی که از طریق اعتبار دهندگان یا :  نسبت بدهی

  ).1996، بریگام و دیگران( بستانکاران تأمین شده است محاسبه می کنند
 1388دستگیر، (این معیار حساسیت بازده مازاد سهم نسبت به بازده مازاد سبد بازار را نشان می دهد :  )بتا(6ریسک سیستماتیک.(  
 1380پی نو، ( به نسبت بدهی هاي یک شرکت به مجموع حقوق صاحبان سهام آن ساختار سرمایه گفته می شود:  7ساختار سرمایه.(  
 هر سهم به  9نماید که از تقسیم ارزش بازار این نسبت دیدگاه سرمایه گذاران در مورد شرکت را ارائه می:  8دفتري نسبت ارزش بازار به

  ).1996بریگام و دیگران، ( ددآن محاسبه می گر 10ارزش دفتري
 سرمایه  ارزش )شرایط حفظ فرض با(تی آ چند سال طی دارند انتظار سهامداران می دهدکه نشان نسبت این:   نسبت قیمت به سود

 ).1385 شهدایی،(نمایند  بازیافت را خود امروز گذاري

                                                                                                                                                                                     
1 Ahari, et al 
2 Johnson et al 
3 Return On Equity 
4 Return On Asset 
5 Asset Turnover Ratio 
6 Beta 
7 Capital Structure 
8 Market Value to Book value Ratio 
9 Market Value 
10 Book Value 
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  با و تر سریع بتوان را سهامی چه هر .است آن فروش سریع امکان معناي به سهم برگۀ نقدینگی یا نقدشوندگی امکان: امکان نقد شوندگی 
 ).2002 راس و دیگران،(است  بیشتر آن امکان نقدینگی ،رساند فروش به کمتري هزینه

  سود هر سهم)EPS : (نسبت با را سهم سودآوري هر میزان است، متفاوت ها شرکت سوي از شده منتشر سهام تعداد اینکه به توجه با 
 ).1996بریگام و دیگران، (سهم می سنجند  هر سود

  پیشینه پژوهش -2 -2
به . ه آن ها اشاره شد همگی به عنوان پیشینه پژوهش نیز به شمار می روندتحقیقاتی که در بخش معیارهاي مؤثر بر انتخاب سهام ب 

  :عالوه می توان به موارد زیر اشاره کرد

از  "تخمین ارزش دارایی با استفاده از شاخص هاي فنی ومدل سري زمانی فازي  "درتحقیقی با عنوان ) 2010(1بادج و دیگران
مدل این تحقیق شاخص هاي فنی را به عنوان متغیرهاي . ار سهام هند استفاده کردندرویکرد سري زمانی فازي براي پیش بینی باز

% 19/98، به نحوي که باشد مینتایج این تحقیق بیانگر موفقیت مدل . کند میورودي در نظر می گیرد و قیمت روز بعد را پیش بینی 
  . پیش بینی هاي مدل براي قیمت روز بعد صحیح بوده است

یک مدل جدید از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را ارائه و اجرا نمودند که در این روش محدودیت هاي روش ) 2004(2انیا و پیازا
AHP آنان همچنین نشان دادند که با در نظر گرفتن منطق فازي می توان نتایج قابل . ساده با بکار گیري منطق فازي رفع می شد

و همچنین از مزایاي این روش در نظر گرفتن کلیه اطالعات مرتبط با مسأله  اعتماد تري نسبت به مدل هاي قطعی بدست آورد
  .باشد می

 فازي چندمعیاره تصمیم گیري مدل ارائه "تحت عنوان ) 1388(در زمینه مطالعات داخلی نیز می توان به مقاله الهام ثابتی صالح 

در این مقاله در اولین قدم با توزیع پرسشنامه میان خبرگان  .اشاره کرد "ها  بانک مالی تأمین متقاضی يها شرکترتبه بندي  براي
 وزن تعیین از منظر اعتبار دهندگان شناسایی شده و در گام بعدي جهت ها شرکتگذار بر سهام تأثیر مالی، مهمترین شاخص هاي

، پنجاه شرکت برتر بورس ي مربوطهها دادهفازي استفاده شد و در نهایت با جمع آوري  ANPشده ازتکنیک  شناسایی هاي شاخص
  .اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندي شدند

ارائه یک روش نوین سري زمانی فازي براي پیش  "در تحقیقی با عنوان ) 1386(در حیطه مطالعات فازي نیز یعقوبی و دیگران  
در این تحقیق . تحلیل و پیش بینی در بازار ارز استفاده کرده انداز سري هاي زمانی فازي براي تجزیه و  "بینی نوسانات قیمت ارز 

نشان داد که مدل ترکیبی  3ي بازار ارز فارکسها دادهنتایج تحقیق بر روي . با هم ترکیب شده اند Yuو  chen مدل هاي سري زمانی
می دهد که مدل پیشنهادي کاربرد همچنین نتایج به دست آمده نشان . داراي دقت بیشتري است Yuو chenاز مدل هاي مجزاي 

 .مناسبی در تخمین قیمت ارز دارد

                                                                                                                                                                                     
1 Badge et al 
2 Enea & Piazza  
3 FOREX 
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  روش پژوهش  - 3
در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي، معیارهاي مد نظر سهامداران در زمینه خرید و  

با معیارهاي چند گانه دانست  گیري تصمیمهام را نوعی همان طور که ذکر شد، می توان مسأله انتخاب س. فروش سهام بررسی گردد
نسبت سود به قیمت، ریسک، نقد  که درآن هر سرمایه گذار در زمینه خرید سهام با معیارهایی متفاوتی چون اندازه، سودآوري،

نه دشوار و پیچیده می را در این زمی گیري تصمیمروبروست که این معیارها بعضا با هم در تضاد هستند و فرآیند . .. شوندگی و
  ).2011اهري و دیگران، ( نمایند

 مانند روش این. باشد میچند معیاره  گیري تصمیمراه حلی مناسب براي حل مسائل  )AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ساده  

 متقابل تأثیرات تا زدمی سا قادر را تصمیم گیرندگان و می پردازد مسائل تحلیل و به تجزیه می شود انجام انسان مغز در آنچه

 بر را اولویت ها تا می کند یاري را گیرندگان فرآیند، تصمیم این .کنند تعیین را نامعین و پیچیده هاي وضعیت از بسیاري وهمزمان

ال با این ح .گیرند نظر در کامل طور به را خود هاي قضاوت و احساسات که اي گونه به کنند خود تنظیم تجربه و دانش اهداف، اساس
در روش تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیرنده به منظور قضاوت احتیاج به اعداد و ارقام قطعی دارد حال آنکه در بازارهاي مالی، 

علت طبیعت  معمولی به AHPهمچنین در روش . همواره با عدم قطعیت روبروست که پیش بینی ها را دشوار می سازد گیري تصمیم
). 1389عطایی،(رندگان قادر نیستند به صراحت نظر خود را در مورد برتري گزینه ها اعالم نمایند فازي مقایسات زوجی، تصمیم گی

  .استفاده می نماییم 1براي حل این مشکل از منطق فازي

  منطق فازي - 2- 3
) را فازي بودن نامیدکه آن (لطفی زاده نظریه مجموعه هاي فازي را به عنوان ابزاري براي مقابله با ابهام و نادقیقی  1965در سال  

 گیري تصمیمي دقیق را در ها دادهنظریه مجموعه هاي فازي نیاز به  .معرفی کرد گیري تصمیمدر سیستم هاي بشري و فرآیندهاي 
. زیرا می توان با تخمین هاي غیر دقیق مقادیر متغیرها، روابط بین متغیرها و مقادیر احتماالت را تعیین نمود. کاهش می دهد

ز به اندازه گیري هاي دقیق، مرتبط بودن تجزیه و تحلیل هاي حسابداري را افزایش می دهد، زیرا در این صورت از اقالم کاهش نیا
 ).1965لطفی زاده، (مربوط صرفا به دلیل آنکه قابل اندازه گیري دقیق نیستند صرف نظر نخواهد شد 

نامحدود ارزش، منطق فازي به عنوان بسط منطق نامحدود  با تلفیق مجموعه هاي فازي و رابطه هاي فازي درون سیستم منطق
می ورزد و قصد دارد با کمک گزاره هاي تأکید  منطق فازي روي متغیرهاي زبانی موجود در زبان طبیعی. ارزش حاصل می شود

یم را در استدالل عقل سلنادقیق براي استدالل تقریبی، مبناي استداللی فراهم آورد، منطق فازي هم درستی و هم ابهام زبان طبیعی 
  ).1381بوجادزیف و بوجادزیف، ( کند میمنعکس 

 2فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي -3- 3

ساده است با این تفاوت که در انجام مقایسات زوجی و محاسبات از اعداد فازي استفاده  AHPهمانند  F-AHPالگوریتم کلی روش 
در این زمینه، روش هاي گوناگونی وجود دارند که در این . باشد مییز متفاوت می شود و به دلیل ماهیت فازي مدل، روش حل ن

                                                                                                                                                                                     
1 Fuzzy Logic 
2 Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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و  تر ساده فازي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند سایر روش هاي از روش این. پژوهش از روش آنالیز توسعه چانگ استفاده شده است
  .)1388ران، میرغفوري و دیگ(است  مشابه کالسیک مراتبی سلسله تحلیل فرآیند با روش بعالوه

  :باشد می) 1(به صورت شکل  باشد میبه طور کلی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي به روش چانگ که مبناي اصلی این پژوهش 
  

  

  

   
 

 :چانگ روش آنالیز توسعه - 4- 3

,X ={풙ퟏچنانچه  풙ퟐ, 풙ퟑ, … … 풙풏} جموعه اهداف و مU = {풖ퟏ, 풖ퟐ, 풖ퟑ, … … 풖풎}  مجموعه آرمان ها باشند، آنگاه بر طبق
. انجام داد ) gi(، با در نظر گرفتن هر هدف، آنالیز توسعه را می توان براي هر یک از آرمان ها Changروش آنالیز توسعه 

  :مقدار آنالیز توسعه براي هر هدف داشت  mبنابراین میتوان به صورت زیر 
 푀  , 푀  

 , … ,  푀  

i= 1,2 , … n 

 1آرمان 2آرمان mآرمان  

1 2
1 1 1

1 2
2 2 2

1 2

...

...
. . ... .
. . ... .

...

m
g g g

m
g g g

m
gn gn gn

M M M
M M M

M M M

 
 
 
 
 
 
 
  

푀 که تمام  )ها عدد فازي مثلثی هستند که به صورت   , , )l m uبیان می گردد .  

 :یک عدد فازي مثلثی را نشان می دهد ) 2(شکل

 

 

 الگوریتم کلی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي به روش چانگ -1شکل

ساخت سلسله 
مراتب براي 

 مساله

تشکیل ماتریس 
مقایسات زوجی و 

  اعمال قضاوتها

جایگزینی اعداد متناظر 
با ارجحیت هاي زبانی 

 با اعداد فازي

 وزن محاسبه

 نسبی هاي

 گزینه و معیارها

حاسبه وزن م
نهایی گزینه 

 ها
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  :را به صورت زیر بیان نمود  Changحال می توان مراحل آنالیز توسعه ي 

  :بدست آوردن بسط مرکب فازي براي هر هدف ) 1مرحله

,اگر 푀  , …  푀    푀 امین هدف  iي آرمان برا mگاه بسط مرکب فازي  آرمان باشد، آن mامین هدف به ازاي  iمقادیر آنالیز توسعه  
  :به صورت زیر تعریف می گردد 

푆  =∑ 푀  ⨂ ∑ ∑ 푀   

푀چنانچه   = 푙 , 푚 , 푢   :آرمان به صورت زیر تعریف می گردد  mبه وسیله عملگر جمع فازي روي آنالیز توسعه،  باشد، آنگاه 

푀  = (푙 ,

 =  (∑ 푙  ,  ∑ 푚  ,
 
∑ 푢  )  =  (푙  , 푚  , 푢 )   

∑همچنین براي بدست آوردن  ∑ 푀   :با عملگر جمع فازي، خواهیم داشت  

푀  =

푀  

  عدد فازي مثلثی -2شکل

훼(푥) 

x 
l m u 

١ 
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  : بنا بر این

푆  =∑ 푀  ⨂ ∑ ∑ 푀    

= 
' ' '( , , )i i il m u

 ⨂
ퟏ

∑ 풖 퐢
퐧
퐢 ퟏ

 , ퟏ
∑ 풎 퐢

퐧
퐢 ퟏ

 , ퟏ
∑ 풍 퐢

퐧
퐢 ퟏ

  = 
풍 풊

∑ 풖 퐢
퐧
퐢 ퟏ

 , 풎 풊
∑ 풎 퐢

퐧
퐢 ퟏ

 , 풖 풊
∑ 풍 퐢

퐧
퐢 ퟏ

  = ( , , )i i il m u 

  :  Sk بر Si )درجه امکان پذیري( محاسبه درجه اهمیت) 2مرحله

푆 =  (푙  , 푚  , 푢 푆 و ( =  (푙  , 푚  , 푢 V (푆 که به صورت 푆 بر푆 آنگاه درجه ارجحیت باشد، چنانچه ( > 푆 نمایش داده می  (
  :به صورت زیر تعریف می گردد  شود،

V (푆 > 푆 ) = 푆푈푃 (푚푖푛{∝  (푥), ∝  (푦)})  

  :زي مثلثی معادل با رابطه ي زیر است که براي اعداد فا

V (푆 > 푆 ) = ∝  (푑) =  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

 1 푖푓 (푚 ≥  푚 )
 

1 푖푓 (푢 ≥  푙 )
 

 

( )  ( )
 표푡ℎ푒푟푤푖푠푒 

� 

∝متناظر با بزرگترین نقطه ي تقاطع بین  d که ∝و    V (푆، )3(شکل .است   ≥ 푆   . را نشان می دهد (
   

  

          

     

    

  

V (푆 - 3شکل ≥ 푆 )  

훼(푥) 

V (푆 ≥ 푆 ) 

푙  푚  푙  d 푢   푚  푢  
x 

١ 

푆  푆  
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 i=1,2,...,k ;عدد فازي محدب Kکه بزرگتر از  Sیک عدد فازي محدب )درجه امکان پذیري( محاسبه درجه ي ارجحیت) 3مرحله ي

Si ،به صورت زیر تعریف می گردد  باشد:  
푉(푆 ≥  푆 , 푆  , … … 푆 ) = 푉 ((푆 ≥ 푆 ), (푆 ≥ 푆 ). ... (푆 ≥ 푆 ))   

= min  (  푉 (푆 ≥ 푆 ), 푉(푆 ≥ 푆 ). ... 푉(푆 ≥ 푆 ))   

= min 푉(  푆 ≥

  : به صورت زیر بدست می آید آن گاه بردار وزنSk) for (k=1,2,…..,n)) =min V(Si ≥ d’(A iچنانچه فرض کنیم که 
푊 = (푑 (퐴 ) , 푑 (퐴 ) ,… , 푑 (퐴 )) 

  . غیر فازي هستند قابل ذکر است که وزن هاي بدست آمده،

 . Wو بدست آوردن وزن نرمالیزه شده ”W نرمالیزه کردن بردار) 4مرحله 
푊 = (푑 (퐴 ) , 푑 (퐴 ) ,… , 푑 (퐴 ))  

  :متغیر هاي زبانی و مقیاس فازي مثلثی  -5- 3
براي مثال ریسک . متغیرهایی که مقادیر آنها کلمات یا جمالت زبان طبیعی یا مصنوعی هستند، متغیرهاي زبانی نامیده می شوند 

ریسک متوسط، ریسک باال و مقادیر آن کلماتی نظیر ریسک پایین، . یک متغیر زبانی است که آن را به طور تقریبی توصیف می کنیم
  .یا ترم هاي متغیر زبانی ریسک می گویند 1ریسک خیلی باال هستند، که به آنها نشانه ها

  .نمایش داده شده است) 4(عبارتی استفاده شده است که شکل 5در این پژوهش از یک طیف 
  

  

  

 

 عبارتی براي بیان ارجحیت ها 5طیف  -4شکل 

                                                                                                                                                                                     
١Signs 

U 

 

1 

 

 

  اهمیت یکسان اهمیت ضعیف اهمیت قوي اهمیت بسیار قوي اهمیت مطلق
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ثی و متغیر هاي زبانی را که در این پژوهش از آن استفاده شده است به طور همزمان نمایش می اعدادفازي مثل) 1(همچنین جدول
  .دهد

  عبارتی و مقیاس فازي متناظر براي بیان ارجحیت ها 5طیف  -1جدول 

  مقیاس فازي مثلثی  )متغیر هاي زبانی(تعریف  ارجحیت تعیین براي زبانی عبارت

  (1,1,1)  دقیقا مساوي  ارجحیت یا اهمیت یکسان بین دو عنصر

)  اهمیت ضعیف  ارجحیت یا اهمیت ضعیف , 1, )  

)  اهمیت متوسط  ارجحیت یا اهمیت متوسط , 2, )  

)  اهمیت قوي  ارجحیت یا اهمیت قوي , 3, )  

)  اهمیت مطلق  ارجحیت یا اهمیت کامل , 4, )  

 و است مناسب فازي مراتبی سلسله تحلیل براي فرآیند اما نیست، برابر 9 تا 1 معمولی زبانی هاي س مقیا با شده ارائه فازي اعداد این
  ). 1388میرغفوري و دیگران، (می گیرد  قرار استفاده مورد

ام و  iسطر  عناصر ضمن چنانچه در و است) 1و1و1(با  برابر زوجی مقایسه ماتریس اصلی قطر روي عناصر تمامی که است ذکر قابل 

)ام ماتریس مقایسه زوجی برابر با  jن ستو , , )j
gi ig ig igM l m u باشد، عناصر سطرj ام و ستونi این ماتریس برابر است  ام

  :با 

1 1 1 1 1( ) ( , , ) ( , , )i j
gj gi ij ij ij

ij ij ij

M M l m u
l m u

   
  

  فازي به روش آنالیز توسعه چانگ AHPفرآیند  -6- 3
 شود می تعیین زوجی مقایسه نیز ماتریس هاي دوم رحلهم در. است مسأله براي 1مراتب سلسله ساخت الگوریتم، این نخست مرحله 

 وارد زوجی مقایسات هاي ماتریس در زبانی هاي ارجحیت با متناظر عدد حالت کالسیک، در .پذیرد می صورت 2ها قضاوت اعمال و

 ش از آن استفاده شده استمثلثی که در این پژوه فازي اعداد با را زبانی ارجحیت هاي با متناظر مقدار فازي، حالت در شود اما می

 ها نسبی گزینه وزن محاسبه براي .است معیارها نسبی هاي وزن محاسبه سوم مرحله. کنیم می وارد زوجی مقایسات در ماتریس هاي

                                                                                                                                                                                     
1 Hierarchy of the problem 
2 Judgments  
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 کار به زوجی ماتریس هاي از هریک را براي Changتوسعه  آنالیز روش هدف، به نسبت معیارها نسبی وزن و معیار از هریک به نسبت

  .آید می دست به ماتریس آن با متناظر نسبی وزن یک بردار ماتریس هر ازاي به لذا بریم، می

 نیز چهارم پس از نرمال کردن اعداد بدست آمده، مرحله. معیار ها ست) درجه امکان پذیري(مرحله بعد محاسبه درجه ي ارجحیت 

  .ی آیدم دست به نسبی اوزان تلفیق از که است ها نهایی گزینه وزن محاسبه

  روش جمع آوري اطالعات - 7- 3
و عبارت است از مجموعه اي از  باشد میپرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوري اطالعات در تحقیقات پیمایشی  

ر می پرسش هاي هدف مدار، که با بهره گیري از مقیاس هاي گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخ گو را مورد سنجش قرا
دهد که در طراحی آن باید به چهار جنبه موضوع سواالت، محتواي سواالت، جمله بندي سواالت و انتخاب نوع سواالت توجه زیادي 

 ).1389خاکی، (د شو

 از اطالعات آوري جمع براي استفاده شده است بنابراین F-AHPاز آنجا که در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي 

 معمول هاي پرسشنامه سایر فازي با AHPروش  در استفاده مورد پرسشنامه که آنجا از. شود می استفاده روش این خاص پرسشنامه

  .است الزم پرسشنامه به پاسخگویی دستورالعمل براي و راهنما آن توزیع هنگام معموال دارد، تفاوت

 5نفر، شامل  20معیارهاي مد نظر سهامداران استفاده شد  خبرگانی که از نظرات آنان جهت انجام مقایسات زوجی و تعیین اهمیت
  .کارگزار باسابقه فعال در زمینه معامله گري سهام و تحلیل گري بازار سرمایه می باشند 15استادیار دانشگاه و 

  و تشریح نتایج ها دادهتجزیه و تحلیل  -4
 Expert جمع بندي گشته و جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار Excelي مورد نیاز این پژوهش پس از گردآوري در نرم افزار ها داده 

Choice سلسله مراتبی مورد استفاده قرار می  گیري تصمیماین نرم افزار براي انجام عملیات ریاضی در حل مسائل . ارجاع داده شد
 دریافت را ي پرسشنامه هاها داده Expert Choiceنرم افزار. گیرد و محیط ساده آن انجام محاسبات طوالنی و دشوار را آسان می نماید

 سازگاري هر نرخ همراه به مربوط را بندي رتبه شد، عنوان که گیري تصمیممعیارهاي  از یک هر اساس تلفیق بر از پس و کند می

  .کند می گزارش را کل نرخ سازگاري و کل بندي رتبه معیارها تمامی تلفیق با نیز نهایت در و دهد می انجام کدام

نشان می دهد که از خروجی نرم افزار ) معیارهاي مد نظر سهامداران در زمینه خرید و فروش سهام(وزن نهایی گزینه ها ) 1(مودار ن
Expert Choice بدست آمده است.  
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  وزن نهایی معیار ها - 1نمودار

بیشترن توجه را بر معیارهاي سهامداران در تصمیمات خرید و فروش سهام،  مشخص است،) 1(همان طور که در نمودار شماره
و ساختار ) ROE(، بازده حقوق صاحبان سهام )EPS(معیارهاي سود هر سهم . دارند P/Eمعیارهاي امکان نقد شوندگی و نسبت 
  .سرمایه در اولویت هاي بعدي قرار دارند

  نتیجه گیري و پیشنهاد ها - 5
له مراتبی، مسأله اولویت بندي معیارهاي مد نظر سهامداران در زمینه در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از فرآیند تحلیل سلس 

در این راه با مرور مطالعات پیشین، از برخی نسبت ها و معیارهاي مالی منتخب به عنوان معیارهاي . خرید و فروش سهام حل گردد
و حل  ها دادهنین جهت تجزیه و تحلیل همچ. استفاده شد تا خبرگان جهت انجام قضاوت هایشان مد نظر قرار دهند گیري تصمیم
 در و تر، ساده فازي مراتبی سلسله تحلیل فرآیند سایر روش هاي از روش این. از روش آنالیز توسعه چانگ استفاده شده است مسأله

  . است مشابه کالسیک مراتبی سلسله تحلیل فرآیند با روش ضمن

، معیارهاي مدنظر )2(جدول . دارند P/Eیارهاي امکان نقد شوندگی و نسبت را بر معتأکید  طبق نتایج پژوهش سهامداران بیشترین
 .سهامداران را به ترتیب با اهمیت ترین تا کم اهمیت ترین نشان می دهد

 

  

0.111

0.021

0.042

0.061

0.031

0.102
0.0912

0.182

0.201

0.165

بازده حقوق 
صاحبان سهام

بازده دارائی ها نسبت گردش 
موجودي کاال

نسبت بدهی  ریسک 
سیستماتیک

ساختار سرمایه نسبت ارزش 
بازار به دفتري

P/Eنسبت  امکان نقد  
شوندگی 

سود هر سهم 
EPS
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  گیري تصمیماولویت بندي معیارهاي  - 2جدول

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اولویت

  معیار
 نقد امکان

  شوندگی

نسبت 

P/E 

  

EPS  ROE 
ساختار 

  هسرمای
푀푉
퐵푉

نسبت 

  بدهی

گردش 

موجودي 

  کاال

ریسک 

  سیستماتیک

بازده 

  دارائی ها

  

سهامداران و سرمایه گذاران می توانند از اولویت بندي فوق که با استفاده از نظر خبرگان فعال در بازار سرمایه ایران به دست آمده 
  . ن کاهش ریسک سرمایه گذاري هایشان استفاده نماینداست جهت اتخاذ تصمیمات کارا در زمینه خرید و فروش سهام و همچنی

  پیشنهاد هایی براي پژوهش هاي آتی
  در شرایط عدم اطمینان و ابهام بسیار  گیري تصمیمي منحصر به فردي که دارد در جهت ها ویژگیمنطق فازي با توجه به

  .سابداري استفاده کنندمحققین می توانند از منطق فازي در سایر زمینه هاي مالی و ح. کاربردي است

  چون  گیري تصمیممحققین می توانند از سایر فنونElectre ،Dematel  استفاده نموده و کار آمدي آن ها را در

 .این پژوهش بسنجند مقایسه با نتایج

 در . . .بر بخش تحقیق و توسعه وتأکید  استفاده از معیار هاي کیفی جدید مثل تصویر شرکت، برند تجاري شرکت، میزان

 .باعث کارآمدي بیشتر مدل گردد تواند میمدل 
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   تنکابن ي افشرهسقوط، نجات، صعود؛ رمز موفقیت 

  ١جواد منتظري
  چکیده

کنند و واکنش سریع و درست نسبت به  و رقابتی فعالیت می متغیرهاي اقتصادي در محیطی بسیار  و بنگاه ها شرکتدر حال حاضر، 
 به حیات خوددر بازار رقابتی  که یک شرکت براي اینش بسزایی دارد، از این رو نق ها شرکتبازار، در موقعیت  متغیرشرایط بسیار 

این موضوع در  .شاید مقداري شانس نیاز دارد کافی و نقدینگی، جامع ریزي برنامهادامه دهد، به مدیر شایسته، فرصت شغلی بالقوه، 
ي مختلف تقسیم شده که در دو دوره، شرکت با  دورهفعالیت این شرکت به سه . شرکت کنسانتره افشره مورد بررسی قرار گرفت

هاي تخصصی مالی و  ریزي و مشاوره ي سوم، شرکت با برنامه رو شد و مجبور به واگذاري گردید ولی در دوره هبحران مالی رو ب
نع پیش آمده براي به بررسی مشکالت و موا در این پژوهش. الیت خود ادامه دادمدیریتی به بلوغ رسید و با ثبات بیشتري به فع

پردازیم و در نهایت به عوامل موفقیت سومین دوره مدیریت،  ي مدیریتی اول و دوم که منجر به بحران در شرکت شده بود می دوره
 . کنیم ، اشاره میي شکوفایی مالی شرکت است دروهکه 

  .ي تنکابن افشره ، شرکتبازار رقابتی، بحران مالی، شکوفایی مالی :واژگان کلیدي

  مقدمه
ها، ورشکسته از گردونه رقابت خارج  ي بازارهاي پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی بسیاري از شرکت با توسعه

تواند  شوند، این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده است، بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهاي اقتصادي می می
خالص داخلی،  ها سبب کاهش تولید نا در سطح کالن، بحران مالی شرکت. را در سطح خرد و کالن وارد نماید هاي هنگفتی زیان

هاي اقتصادي نظیر سهامداران، اعتبار دهندگان،  افزایش بیکاري و اتالف منابع کشور گردد و در سطح خرد نیز ذینفعان و بنگاه
د شو ها وارد می شوند و خسارت قابل توجهی به این گروه تریان متحمل زیان میمدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مش

  ). 1389پورحیدري و کوپایی حاجی، (

اي است که ممکن است باعث آسیب جدي به مشتریان، کارکنان یا عموم مردم شود،  بحران در سازمان، هر رویداد غیرمنتظره
ملیات سازمان اخالل ایجاد کند، سبب زیان هاي فیزیکی یا مالی شده و یا باعث ورشکستگی سازمان را به همراه داشته باشد، در ع
هاي مرتبط با  اگرچه دالیل متعددي در مورد بحران. 2)1998کاش و دارلینق، (د ایجاد آسیب به تصویر سازمان نزد افکار عمومی شو

ها فقدان ساختار سرمایه مناسب و به دنبال آن مسائل  میگونه ناکا ترین دالیل این هاي کوچک و متوسط وجود دارد، اما عمده شرکت
ها است اما، داشتن  ي شرکت ي همه ي توسعه داشتن منابع مالی مناسب الزمه. 3)1984فاینلی، (د باش ها می گونه شرکت نقدینگی این

ر بازارهاي پویاي امروزي، مدیریت ها باید براي رقابت د شرکت. منابع مالی مناسب براي دستیابی به مزیت رقابتی شرط کافی نیست

                                                                                                                                                                                     
  montazeri.javad19@yahoo.com .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان -١ 

2. Kash 
3. Finley 
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هاي مختلف سرمایه،  فقدان اطالعات در مورد گزینه. 4)2003سیرمون و هیت، (د ي موثرتري انجام دهن منابع خود را به گونه
و  ها به ساختار نامطلوب سرمایه اطالعات اشتباه و عدم توانایی در دستیابی بازارهاي سرمایه ممکن است منجر به دستیابی شرکت

بسیاري از  هاي گذشته با توجه به رکود اقتصادي در طی سال. 5)2005آکن،  ون(د گرد بازدهی پایین و در نهایت بحران مالی می
ها، نداشتن سرمایه در  آالت، قیمت تمام شده، تحریم هاي بانکی، فرسودگی ماشین هاي اقتصادي، مشکالتی از قبیل واردات، بهره بنگاه

 اي در تعطیلی کارخانجات، رکود واحدهاي تولیدي و سهم عمده ؛ها ومالیات قوانین مرتبط با عوارض اي و مقررات بیمه گردش و
سوء  ،هاي صنعتی بیشترین لطمات را وارد نموده به محیط صورت نامحسوس غالباًه چیزي که ب اند ولی آن تعدیل نیروي کار داشته

 را با آسیب جدي روبرو کرده و با حرکتی ناموزون پیکره صنعت و خاموش صورت چراغه ها بوده است که ب مدیریت در این واحد
  .است  اختصاص داده بیشترین سهم در نامطلوب شدن وضعیت صنایع کشور را به خود

  صنعت آبمیوه و کنسانتره
نایع تبدیلی کشور قرار عنوان یک صنعت جوان تلقی نمود که در گروه صه توان ب بطور کلی صنعت آبمیوه و کنسانتره را در ایران می

ر در این زمینه فعالیت داشته، اکنون تعداد این واحدها از وتنها سه واحد تولیدي در کش 1365درحالی که قبل از سال . گرفته است
توان  هاي اخیر رشد تولیدات محصوالت باغی کشور متوازن و هماهنگ نبوده و می علیرغم اینکه طی سال. واحد گذشته است 50مرز 

باشد  هاي موجود بخش کشاورزي می تیت که مجوزهاي اصولی صادر شده از سوي دولت براي این بخش از صنعت، بیش از ظرفگف
در حالی که حجم قابل . به همراه خواهد داشترا که مسلماً عوارض نامطلوبی را از جمله باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت 

هزار تن برآورد شده  155هزار تن و آبمیوه  281اسمی تولید کنسانتره در داخل کشور توجهی آبمیوه در کشور تولید شده و ظرفیت 
است، واردات آبمیوه و کنسانتره به داخل کشور به صورت رسمی و غیررسمی به بحران موجود در صنعت آبمیوه کشور دامن زده 

بیش از نیم میلیارد آبمیوه در بسته بندي کاغذي و بخش دو میلیارد عدد آبمیوه آلومینیومی،  در حالی در کشور ساالنه بیش از .است
اي است که  بیشترین دیدگاه بر تولید آبمیوه در ظروف شیشه ،شود، در کشورهاي پیشرفته هاي فلزي تولید می اندکی نیز در قوطی

نندگان هنوز مورد توجه قرار نیست به چه دلیل این نکته در میان تولیدک آید اما معلوم ترین نوع آن به حساب می در واقع مطمئن
آالت در وضعیت مناسبی  اند و از نظر ماشین سیس شدهأشمسی ت 70کارخانجات آبمیوه کشور هر چند اغلب در دهه  .نگرفته است

یکی از دالیل . هاي اخیر توانسته است بازار داخلی را دست بگیرد قرار دارند اما حضور حتی یک رقیب گمنام همچون رانی در سال
اي که شاید در تولیدات داخل با وجود داشتن کیفیت  فقیت این آبمیوه طعم و مزه مطلوب آن براي مصرف کنندگان است نکتهمو

گذاري  مشکالت صنعت آبمیوه ایران بیشتر به اصول اولیه سرمایه .دشو تولید مناسب و مواد اولیه مرغوب در بسیاري موارد دیده نمی
  . در این بخش مربوط است

زایی هر چند اقدامی به ظاهر مؤثر بوده است اما باعث شده تا توان رقابت این صنعت  واحدهاي صنعتی کوچک با هدف اشتغال ایجاد
گذاران  حضور سرمایه .هاي کمتري همراه است از دست برود هاي مدرن آن ها با هزینه گذاران بزرگ که تولید در سیستم با سرمایه

والن فکري هم به ئل اغلب مدیران و صاحبان صنایع کشور است اما در این میان الزم است تا مسخارجی، به طور قطع مورد استقبا
پس مشکل حضور یا  ؛یافتیم آمد چند سال بعد ما به بازار جهانی راه می اگر امروز رانی به ایران نمی .حال تولید متزلزل داخل بکنند

با توجه به عدم حمایت دولت در برآورد نیازهاي اولیه این  .خل کشور استعدم حضور نیست بلکه توان تولید مرغوب و ارزان در دا

                                                                                                                                                                                     
4. Sirmon 
5. Van auken 
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نبود  .صنعت شده است افت کیفیتصنعت، نه تنها رقابت منفی در صنعت گسترش یافته است، بلکه فشارهاي مالی نیز باعث 
یی نظیر وزارت بازرگانی و سازمان تعزیزات موجب ها و کنترل قیمت نهایی محصول توسط ارگان تهیه مواد اولیهحمایت دولتی در 

 .وارد بازار شوند کیفیت محصوالت بیشده 

  مازندران -دي کارخانه افشره تنکابنمطالعه مور

ي سوم، که  ي اول مدیریت و موفقیت شرکت در دوره در این بخش از مقاله به مشکالت و موانع عدم موفقیت شرکت در دو دوره
  . پردازیم ي بلوغ و شکوفایی این شرکت بوده است می دوره

  معرفی شرکت افشره تنکابن
این . به ثبت رسیده است 12540ي  ها به شماره در اداره ثبت شرکت 1375ن ماه سال در آبا) سهامی خاص(شرکت افشره تنکابن

شرکت با نام تجاري افشره و همچنین نام ثبتی . جاده رامسر قرار دارد 3شرکت در استان مازندران، شهرستان تنکابن و در کیلومتر 
نوع فعالیت شرکت طبق تعریف اساسنامه و صنعت، . غاز نمودها فعالیت خود را آ افشره در گروه صنعتی محصوالت غذایی و آشامیدنی

ریال  21,500,000,000ي شرکت براي تأسیس مبلغ  سرمایه اولیه .باشد می) نباتات(ت عمل آوري و حفاظت از فساد میوه و سبزیجا
ت رسمی شرکت از شهریور هزار متر مربع خریداري کرده و فعالی 9شرکت براي احداث کارخانه خود زمینی به مساحت  .بوده است

  .پس از اتمام احداث کارخانه در زمین خریداري شده آغاز شد 1378سال 

  مشکالت ایجاد شده
ي اول پس از  دو دوره. ي زمانی تا به امروز داشته که منتهی به سه مدیریت مختلف شده است ي فعالیت این شرکت سه بازه دوره

ه در نهایت به بحران و ورشکستگی شرکت ختم شده و شرکت واگذار شده است ولی شروع فعالیت شرکت با مشکالتی همراه بود ک
ي سوم، شرکت با مدیریتی درست و تخصصی و همچنین سایر عوامل که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ توانست بر  در دوره

  . مشکالت فائق آمده و شرکت را به موفقیت برساند

  ي اول دوره
  :شره اعالم ورشکستگی و انحالل نمود؛ مهمترین دالیل این امر را می توان به صورت زیر تقسیم بندي نمودشرکت اف 1384در سال 

 :نداشتن مدیریت تخصصی و نا کارا. 1

با توافق هیات مدیره، مدیریتی را که براي شرکت تعیین کرد فردي بود که در  1378شرکت پس از شروع فعالیت خود در سال 
فقدان . اي نداشت و صرفاً بدلیل نفوذي که در هیات مدیره داشت توانست مدیرعامل شرکت شود کت تجربهي مدیریت شر زمینه

این مشکل با عدم همکاري و . ي رقابت و تکنولوژي دچار مشکل کرد آموزش، تجربه، توانایی و ابتکارات مدیریت افشره را در عرصه
  .تر هم شد جديهاي مختلف  اي در زمینه ارتباط موثر با افراد حرفه

از . کرد و از تحلیل بازار مالی و فروش شرکت غافل شده بود هاي ضعیفی جهت نگهداري سوابق استفاده می مدیریت شرکت از رویه
هاي مختلفی  مدیریت مسئولیت. طرفی دیگر مدیریت ناکاراي افشره بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس مدیریت بود

البته در ابتداي شروع فعالیت شرکت، بدلیل جدید بودن محصوالت و از طرفی . یدگی به همه آنها را نداشتداشت که فرصت رس
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در تولید و فروش موفق بود ولی این امر  1381شدند شرکت تا سال  صادرات برخی از محصوالت که با کیفیت باالتري تولید می
  .اي از بحران شد پایدار نبود و شرکت وارد مرحله

 :غییرات مستمر مدیریت شرکت با شروع بحرانت. 2

پی   در تغییر مداوم و پی. اي از زمان باعث شدیدتر شدن بحران و رو به ورشکستگی رفتن و حتی انحالل شرکت شد این عامل در برهه
ه مدیرانی که باشد، باعث شد ک مدیریت توسط هیات مدیره بعد از اینکه فهمیدند مدیریت قبلی مهمترین دلیل شروع بحران می

توان گفت بر خالف تصمیمات  در مجموع می. سکان مدیریت را به دست می گیرند نتوانند به خوبی سیاست هاي خود را اجرا کنند
 .توانند بر بحران غلبه کنند، اما این امر سبب تشدید بحران شرکت گردید کردند با جابجایی مدیران می هیات مدیره که فکر می

    :ها یون و بدهیعدم پرداخت د. 3

هاي خود که مهمترین  باشد، شرکت براي باز پرداخت بدهی یکی از مهمترین دلیل در وقوع هر ورشکستگی عدم پرداخت بدهی می
آن وامی بود که براي احداث کارخانه دریافت کرد، بدلیل کمبود نقدینگی و پایین بودن فروش با مشکل جدي روبرو شد به طور که 

این امر سبب شد تا شرکت توان پرداخت . را به شرکت پرداخت کرده بود سه مرتبه اخطار عدم پرداخت دریافت کرد از بانکی که وام
  .وام را از دست داده و سریعتر به سمت ورشکستگی برود

  :اختالف بین اعضاي هیات مدیره افشره. 4

ت مدیره بر سر مسائلی چون سرمایه گذاري شرکت، بعد از سه سال از شروع فعالیت شرکت، بدلیل نداشتن توافق نظر اعضاي هیا
این امر از آنجا که اتحاد و همبستگی . هاي آنان شد گیري حسابرسی و حتی انتخاب مدیر عامل باعث بروز مشکالت عمده در تصمیم

حیاتی براي شرکت  برد، دلیلی شد تا این اعضاء براي گرفتن تصمیمات مهم و اعضاء را در رسیدن به اهداف سازمانی از بین می
در نهایت عوامل فوق باعث شد تا بحران در افشره به مرحله . تفاوت باشند، تمام این اختالفات سبب عمیق شدن بحران افشره شد بی

  :کنیم عوامل باال سبب شد تا مواردي دیگر سبب شدت بحران شود که در زیر به مهمترین آنها اشاره می. اوج خود برسد

  :هاي مستقیم تولید زینهباال بودن ه) الف

افشره براي تولید محصوالت آبمیوه خود می بایست مواد . بسزایی دارند تأثیر هاي مستقیم تولید بر روي قیمت محصوالت هزینه
کفایتی  کرد و قیمت آن در مقایسه با اندازه و تولید شرکت باال بود ولی افشره بدلیل بی را از عموم مردم تهیه می) پرتقال(اولیه

از . شد نمود که این امر باعث افزایش محصوالت تولید شده می مدیریت و عدم تحلیل بازار خرید مواد را به هر قیمتی خریداري می
طرفی هزینه دستمزد مستقیم براي تولیدات باال بود به این صورت که تکنولوژي مورد استفاده در افشره یک تکنولوژي نیمه 

ي  شد که این امر طبیعتاً به افزایش قیمت تمام شده ي دستمزد بیشتري صرف تولیدات می هزینهبه همین دلیل  اتوماتیک بوده و
قیمت باالي محصوالتی که کیفیت مناسبی نسبت به محصوالت رقیب ندارد، سبب از دست دادن بازار و کم . شد محصوالت منجر می

  .شود شدن فروش می

 :مشکالت مالی در جهت حفظ شرکت در سطح رقبا) ب

شرکت . هاي رقیب افشره در منطقه شرکت نوش مازندران بود که در فاصله نزدیکی از این شرکت قرار داشت یکی از مهمترین شرکت
در چنین شرایطی افشره . اي عظیم، بازارهاي منطقه و حتی استان را در دست بگیرد نوش با مدیریتی کارآمد توانسته بود با سرمایه
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ا که از پشتوانه مالی خوبی برخوردار بود را نداشت، البته باید گفت که یک شرکت سهامی خاص طبیعتاً توان رقابت با این شرکت ر
به عضویت سازمان بورس اوراق و بهادار درآمد را نداشت که این دلیل  1374توان رقابت با یک شرکت بزرگ سهامی عام که از سال 

  .و ادامه بحران در افشره می افزایید بر مشکالت

  :هاي رقیب کیفیت پایین محصوالت در مقایسه با شرکت) ج

تر،  کرد به دلیل داشتن تکنولوژي و ماشین آالت بهتر و همچنین گروه مدیریتی قوي محصوالتی را که شرکت نوش به بازار عرضه می
. در اولویت قرار داشت از کیفیت باالتري برخوردار بود به همین دلیل محصوالتش در بازار فروش نسبت به محصوالت شرکت افشره

نمود ولی محصوالتی را که به بازارهاي داخلی ارائه البته باید گفت که افشره محصوالت صادراتی خود را با کیفیت باالیی تولید می
تري نسبت به محصوالت شرکت نوش داشت، این امر سبب شده بود افشره نتواند محصوالت خود را طبق  داد کیفیت پایین می

  .اي به فروش برساند و از این بابت متحمل زیان گردید ي بودجهبرآوردها

 :هاي تبلیغات و عدم توجه کافی به تبلیغ و شناساندن محصوالت به مشتریان باال بودن هزینه) د

توان گفت که تبلیغات یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زمینه فروش  هر کاري براي موفقیت به عواملی بستگی دارد، می
شرکت افشره و محصوالت آن به دلیل عدم وجود تبلیغات کافی در سطح استان و در نهایت در کشور، نتوانست . باشد الت میمحصو

چون نقدینگی شرکت در آن زمان با مشکل مواجه بود شرکت نمی توانست بر روي . جایگاه مناسبی در بازارهاي هدف بدست آورد
  .را آن گونه که هست به مشتریان و مردم معرفی نمایدکارهاي تبلیغاتی مانور داده و محصوالتش 

 :عدم فروش محصوالت در سطح کشور به علت ضعیف بودن بازاریابی و عدم شناسایی بازارهاي هدف) ه

بحران کمبود نقدینگی در شرکت باعث عدم . تاهمیتی روز افزون پیدا کرده اس موضوع بازاریابی با افزایش رقابت در بازارهاي داخلی
تر از  بلیغات کافی محصوالت شده بود که این امر در یکی از اثرات خود باعث شده بود بازارهاي هدف براي محصوالت بسیار پایینت

تر شدن بحران شد این بود که شرکت براي بازاریابی محصوالتش از افراد غیر  از دیگر اثراتی که باعث عمیق. حد انتظار شکل گیرد
اده کرده بود و چون این افراد نتوانستند ارتباط مناسبی بین شرکت و بازارهاي هدف ایجاد نمایند؛ متخصص در این زمینه استف

  .شرکت در عرضه و فروش محصوالتش به مشکل برخورد

 :استفاده از ماشین آالتی که براي تولید از تکنولوژي باالیی برخوردار نبودند) و

شرکت افشره از یک تکنولوژي نیمه اتوماتیک براي تولید . بسزایی داشته باشد ثیرتأ تواند بر رقابت در بازار تکنولوژي همیشه می
ي تولید محصوالت شده بود که در کل این عوامل بهاي تمام شده  برد که این امر باعث افزایش زمان و هزینه محصوالت بهره می

شد که  ت به محصوالت شرکت نوش، به بازار ارائه میداد و محصولی با قیمت باالتر و کیفیت پایین تر نسب محصوالت را افزایش می
  .گردید این امر باعث فروش پایین محصوالت می

که آگهی تصفیه شرکت منتشر شد در جدول زیر نشان داده  1384که شروع بحران بود تا سال  1380عملکرد مالی شرکت از سال 
 :باشد ي زمانی می نهایت سود و زیان افشره در این فاصله شده است که شامل فروش، خرید، بهاي تولید، هزینه تبلیغات و در
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  سال 

  شرح
1380  1381  1382  1383  1384  

  1,715,925,719  2,201,782,264  2,518,115,870  2,926,895,400 3,048,650,426  فروش
  1,912,394,002  1,875,693,497  1,762,326,508  1,655,465,281  1,155,263,409  هزینه خرید

  1,239,524,375  1,203,026,652  1,039,527,203  1,007,424,710  956,457,320  ولیدهزینه ت
  5,370,000  5,370,000  7,852,000  17,250,000  50,390,000  هزینه تبلیغات

  (1,531,362,658)  (982,307,885)  (351,589,841)  216,755,409  806,539,697  سود و زیان عملیاتی

  

شود که براي اولین بار یک واحد تجاري براي ایفاي تعهدات جاري یا نیاز فوري، دسترسی به وجه  مرحله کسري نقد وقتی شروع می
له ، اما مسئوري کافی نیز داشته باشدآسود ي سابقهو هاي فیزیکی  نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی

 .ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و این امر باعث شده تا سرمایه حبس شود اینجاست که دارایی

به هر حال مدیریت افشره نتوانست بر مشکالت مالی که در این مدت براي شرکت به وجود آمد فائق بیاید که در نهایت بحران به 
ریال  13,648,285,700ریال و بدهی به مبلغ  2,815,260,384اي بالغ بر  هوجود آمده باعث شد شرکت در آن زمان با زیان انباشت

  .اقدام به فروش نماید

آگهی انحالل و تصفیه را اعالم نمود که بر اساس آن شرکت ورشکسته تلقی شده و باید تصفیه  26/11/1384شرکت در تاریخ 
 15پیشنهاد خرید مواجه شد که در نهایت با فروش شرکت به بنیاد  در این زمان و با انتشار اعالمیه تصفیه، شرکت با چند. گردید می

شد بر اساس برآوردهاي اولیه،  اي که گفته می البته بر روي قیمت فروش افشره هم تا مدتی بحث بود به گونه. خرداد موافقت گردید
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خرداد  15میلیارد ریال به بنیاد  40لغ ارزش کارخانه، ماشین آالت و زمین و سایر تجهیزات و امکانات شرکت باید حداقل به مب
 .میلیارد ریال بود 28خرداد براي خرید افشره پرداخت کرده بود مبلغ  15شد ولی مبلغی که بنیاد  فروخته می

  ي دوم دوره
اعث مهمترین عاملی که ب. دوباره شروع شد 1386شرکت افشره به بنیاد واگذار گردید و کار شرکت پس از یکسال تعطیلی از سال 

میلیارد ریال نقدینگی به شرکت تزریق  5خرداد مبلغی به میزان  15شد افشره دوباره به فعالیت خود ادامه دهد این بود که بنیاد 
نمود و از طرف دیگر توانست با تعمیر و بهبود ماشین آالت، مدیریت بهتر قسمت فروش، تقویت بازاریابی و در نهایت تبلیغ 

  .پیشین شرکت را برطرف نماید اما این موارد تمام مشکالت افشره نبود محصوالت، بخشی از مشکالت

باز هم مهمترین بحث در سودآوري افشره عواملی نظیر قیمت خرید مواد اولیه و هزینه هاي تولید باال و در نهایت بهاي تمام شده 
انسته بود شرکت افشره را از بحران قبلی خارج نماید و خرداد نتو 15از مهمترین دالیلی که بنیاد . باالتر از محصوالت مشابه بازار بود

  :یا اگر هم توانسته بود فقط به صورت کوتاه مدت بود؛ موارد زیر است

خرداد که از معضالت و مشکالت آن با خبر نبوده،  15هاي مالی پیش رو براي اداره یک شرکت تولید آبمیوه توسط بنیاد  سیاست - 1
  .ر بلند مدت نبودمتناسب با اهداف سودآوري د

  . عدم بررسی دفاتر مالی مدیریت پیشین باعث مدیریت جدید نتواند مشکالتی را که باعث ایجاد بحران شده بود شناسایی کند - 2

میانگین . باز هم یکی از مهمترین دالیلی که باعث شد بحران در افشره دوباره به اوج برسد، تغییرات مدیریتی در این شرکت بود - 3
توانست براي  خرداد افشره را خریداري کرده بود، شش ماه بود یعنی اینکه مدیریت نمی 15سالی که بنیاد  هر شخص در سه مدیریت

خرداد بدلیل اینکه یک شرکت دولتی با فعالیت بازرگانی است، مدیران خود را  15بنیاد . ریزي بلندمدت انجام دهد شرکت یک برنامه
نمود و این امر باعث شد مدیریت نتواند ثبات خود را جهت تنظیم و طراحی  کوتاه مدت تعویض میاي و  براي افشره به صورت دوره

 .هاي مدیریتی و مالی حفظ کند سیاست

گذاري الزم به منظور تأمین مالی آتی در شرکت باعث شد زمانی که افشره دوباره با بحران روبرو شد نتواند از  عدم سرمایه - 4
باشد زیرا  نقدینگی مهمترین رکن یک شرکت در مرحله توسعه و بلوغ می. درمان بحران خود استفاده نمایدنقدینگی براي کنترل و 

تواند آرامش خود را براي ادامه  هاي خود با مشکل کمبود نقدینگی برخورد کند نمی ها و بدهی زمانی که شرکت براي پرداخت هزینه
  .تولید و همچنین پیشبرد اهداف شرکت حفظ نماید

ریزي اشتباه در تخصیص  هاي شرکت از دوره مدیریت قبلی به این دوره انتقال یافته بود مدیریت جدید با برنامه بدلیل اینکه بدهی - 5
مدیریت بدلیل نداشتن . ریزي صحیح نماید ي خود برنامه منابع مالی نتوانست بدهی به میزانی کم نماید تا شرکت بتواند براي آینده

زمینه و عدم دریافت مشاوره از مدیر مالی و مدیر فروش خود در راستاي پرداخت دیون، منابع مالی را که  دانش تخصصی در این
گذاري کوتاه مدت براي تأمین مالی به منظور ورود جریان نقد براي کمک  توانست در کم کردن بدهی شرکت و همچنین سرمایه می

در این برهه از زمان مانند سرمایه گذاري در سبد سهامی بلندمدت با بازدهی به منابع نقدي شرکت، بکار برد در اموري غیر ضروري 
آتی صرف نمود که این امر در زمانی که افشره باز هم با کمبود وجه نقد روبرو شد سبب گردید تا بحران دوباره شکل گرفته در این 

  .شرکت به اوج خود برسد
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در آن زمان هنوز . بارش برف سنگینی در شمال کشور اتفاق افتاد 1386ر سال د. در این دوره شرکت با بد شانسی هم روبرو شد -6
ي غیر مترقبه خسارتی بیش  میوه پرتقال از درختان برداشت نشده بود و بارش برف باعث شد تا میوه یخ زده و تلخ شود، این پدیده

ي خرید مواد  در این زمان که شرکت آماده. کرد هاي میوه شهرستان وارد از دو هزار میلیارد ریال به محصوالت کشاورزي و باغ
براي تولید محصوالت خود بود، با مشکل جدي روبرو شد به طوري که نتوانست مقدار خریدي را مد نظر داشت انجام ) پرتقال(اولیه

چالش همراه کرد که  این امر شرکت را به طور جدي با. ریزي به فروش برساند دهد و از طرفی هم نتوانست محصوالت را طبق برنامه
  .تصمیم به تصفیه شرکت بگیرد 1388به اوج رسیده و شرکت در اواسط سال  1387سبب شد تا بحران در سال 

توان  به پایان رسید را در جدول زیر می 1388خرداد در آذر ماه سال  15عملکرد مالی دوره دوم شرکت افشره که با مدیریت بنیاد 
  :مشاهده نمود

  
  سال 
  1388  1387  1386  شرح 

  2,269,194,524  2,056,719,038 4,859,228,415  فروش

  2,761,960,148  1,612,367,627  1,995,698,040  هزینه خرید

  1,216,472,792  1,094,854,752  1,005,638.782  هزینه هاي تولید

  76,465,500  92,256,700  87,500,000  هزینه تبلیغات 

  (1,946,749,185)  (822,760,041)   1,654,698,726  عملیاتی سود و زیان

  -3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000
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2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

1386 1387 1388

فروش

خریدهزینه

هايهزینه
تولید

تبلیغاتهزینه

زیانوسود
عملیاتی

  ).1388- 1386( ي بحران نمودار عملکرد شرکت افشره در دوره
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 1388در آذر ماه سال . ي دوباره شرکت افشره گرفت خرداد تصمیم به تصفیه 15بدین ترتیب با توجه به عوامل یاد شده، بنیاد 
مبلغی که براي خرید شرکت توسط گروه . شرکت به فروش دوباره رسید در این تاریخ. شرکت افشره تصفیه و به مزایده گذاشته شد

  .خرداد پرداخت شد 15میلیارد ریال بود که به بنیاد  55جدید پرداخت شد مبلغ 

  )ي موفقیت دوره(ي سوم دوره
هاي تخصصی  از گروه ي اول، تصمیم گرفتند تا بعد از خرید شرکت، گروه جدید با مطالعه موانع و مشکالت پیشین شرکت در دو دوره

براي همین منظور . ي قبل، استفاده کنند هاي مختلف براي برخورد با مشکالت و موانع پیشین و در نهایت بحران دو دوره در زمینه
  :ي اجرا در آوردند اقدامات زیر را در افشره به مرحله

د که از این طریق توانستد نقاط ضعف مالی هاي مالی شرکت بکار گرفتن ابتدا یک گروه حسابرسی را براي بررسی حساب -1 
هاي  هاي مالی سال گروه حسابرسی که براي این کار در شرکت حضور داشتند با بررسی صورت. هاي قبلی را شناسایی نماید مدیریت

هاي  ید مشاورههاي قبل وجود داشت را یافته و به گروه مدیریتی جد قبل اکثر نقاط ضعفی را که در تصمیمات مدیریتی و مالی دوره
  . تخصصی در این زمینه ارائه دادند تا دوباره با شروع فعالیت شرکت، مرتکب اشتباهات مدیریت قبلی نشوند

هاي تولیدي که سابقه همکاري با  ي محصوالت شرکت در ادامه اقدامات خود، گروه جدید از یک مدیر مالی خبره در زمینه - 2
 این اقدام گروه جدید،. ان و نوش مازندران را داشته براي همکاري با شرکت استخدام کردهاي کنسانتره از جمله بهنوش ایر شرکت

ریزي براي  بندي، همچنین مدیریت صحیح و درست نقدینگی در نهایت برنامه گیري صحیح مالی و بودجه بسزایی در تصمیم تأثیر
هاي شرکت که یکی از دالیل  و پرداخت به موقع بدهی هاي شرکت به منظور تأمین مالی جهت رفع مشکالت نقدینگی گذاري سرمایه

  . هاي قبل بود، داشت ورشکستگی شرکت در دوره

یابی و  در یکی از مهمترین اقدامات، گروه جدید براي بهبود وضعیت خود در بازار از یک مشاور تخصصی در زمینه مسائل بازار - 3
ک ماه مطالعه در مورد وضعیت شرکت پیشنهاداتی به شرکت ارائه داد که مشاور بازاریابی پس از ی. فروش محصوالت استفاده نمود

بایست با شرکت  تر به بازار محصوالت می مهمترین آنها به این صورت بود که افشره براي فروش بهتر محصوالت خود و ورود قوي
ي با نوش را داشت، جلساتی بین دو شرکت ي همکار به این ترتیب با وساطت مدیر مالی جدید که سابقه. کرد نوش ارتباط برقرار می

  . اي در زمینه تولید و مالی افشره داشته باشد هاي الزم مشاوره برگزار گردید و نتایج جلسات این شد که شرکت نوش همکاري

افزایش . دمحصوالت خود را تغییر ده  بندي پیشنهاد دیگر مشاور بازاریابی به شرکت این بود که شرکت با شروع تولیدات بسته - 4
اندازد که براي خرید خوار و بار روزانه زمان کمتري براي  مصرف کنندگان را به فکر می ،سرعت زندگی و زمان کم براي خرید

صرف کنند یا در برابر مشاهده جلوه زیبایی از نمایش محصول در فروشگاه یا دیدن تخفیفات ویژه به نیازهاي ذهنشان  گیري تصمیم
به همین دلیل شرکت براي فعالیت جدید خود در عرصه بازار، دست به تغییر . رید قبلی محصول را بخرندرجوع کنند و بدون خ

  .بندي محصوالت زد که این کار اثر مطلوبی در فروش محصوالت داشت بسته

ور شرکت توانست قرار شد شرکت براي ارائه محصوالت متنوع، محصوالت جدیدي را به تولیدات خود اضافه نمایند، به همین منظ - 5
توانست به نوعی بازارهاي  چند نوع آبمیوه دیگر و همچنین ترشیجات را به تولیدات خود اضافه کند، که به این صورت شرکت می

  .هدف بیشتري را براي فروش محصوالت خود گزینش نماید
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ان شرکت نوش به مدیریت افشره شد این اي که پس از بازدید کارشناس همکاري با شرکت نوش براي مشاوره تولید؛ اولین توصیه -6
آالت قدیمی  هاي جدیدي را براي تولیدات خود جایگزین ماشین بایست دستگاه هاي تولیدي می بود که شرکت براي کاهش هزینه

هاي  هاند و دستگا هاي جدید از دایره تولید خارج شده هاي قدیمی نیز با خرید دستگاه به این ترتیب تعدادي از دستگاه. کرد می
اي که شرکت  هزینه. هاي قدیمی، جایگزین شدند جدیدتر با سرعت تولید بیشتر و همچنین کیفیت تولید باالتر نسبت به دستگاه

ریال بود که از کشور آلمان توسط نماینده شرکت نوش  17,750,000,000هاي جدید پرداخت نمود مبلغ  براي خرید دستگاه
  . سازي و نصب شد با موفقیت در شرکت پیاده) دینفرور(1389خریداري و تا اوایل سال 

داشته باشد، بدین منظور با ) میوه(بایست براي کل سال مواد اولیه شرکت براي اینکه کل سال را فعالیت و تولید نماید می - 7
احداث  .هاي مشابه و همکاري شرکت نوش، اقدام به احداث سردخانه در محوطه کارخانه نمود تجربیات مدیران در شرکت

هاي قبل را در  هاي تلخ مدیریتی دوره توانست تجربه ریال، می 8,195,000,000اي بالغ بر  تن با هزینه 2000اي با ظرفیت  سردخانه
هاي  هاي خرید در فصل ي خرید مواد اولیه از بین ببرد و شرکت در طول سال دچار مشکل خرید نباشد و از این طریق هزینه زمینه

کرد و در نهایت بهاي تمام شده تولیدات کاهش  شت به همان مبلغی بود که شرکت در فصل برداشت خریداري میغیر از فصل بردا
  . یافت

انجام داد، انتخاب یک مدیر  1389توان گفت موثرترین اقدامی که گروه جدید براي شروع فعالیت خود در اردیبهشت سال  می - 8
فرد انتخاب . هیات مدیره فردي را خارج از این گروه براي این امر انتخاب نمودندبه همین منظور . متخصص براي هدایت شرکت بود

هاي مدیر در  ي مدیریت مالی داشت که این ویژگی هاي تولیدي و دانش تخصصی در زمینه ي طوالنی در مدیریت شرکت شده سابقه
  .تواند باعث موفقیت در بازار رقابت شود هر شرکتی که می

ي شرایط شرکت در بازار خرید و فروش، همچنین اطالعاتی که مدیر مالی شرکت در اختیارش قرار داده  العهمدیریت جدید با مط
بایست به جاي خرید غیر مستقیم پرتقال از کشاورزان،  ، شرکت می)پرتقال( بود، دریافت که براي کاهش هزینه خرید مواد اولیه

هاي  فصل برداشت پرتقال، شرکت خود به صورت مستقیم پرتقال را بدون داللی ي از شهرستان دایر نموده و درها بخش دفاتري را در
کاهش یافته و هر کیلو کنسانتره پرتقال براي ) پرتقال(پیشین از مردم خریداري نماید، که این امر باعث شد هزینه خرید مواد اولیه

ریال بهاي تمام شده 120,000 ر کیلو کنسانتره پرتقالشد؛ در حالیکه تا قبل از این کار، ه ریال تمام می 90,000شرکت به مبلغ 
هم اکنون نیز شرکت با سپري . داشت که این تصمیم صرفه جویی قابل توجهی را در خرید مواد اولیه براي شرکت به همراه آورد

ات مذکور قبل از شروع کار، با ماه از شروع فعالیت خود به خوبی مسیر تولید و فروش را ادامه داده و توانسته با انجام اقدام 16کردن 
برخی از اقدامات مثبت . اي در صنعت آبمیوه داشته باشد پیشرفت قابل مالحظه مخارج، منابع، موانع و منافعبرنامه ریزي و مدیریت 

  :توان به صورت زیر دسته بندي کرد مدیریت فعلی پس از شروع تولیدات شرکت را می

گذاري به منظور تأمین مالی، شرکت پرتفوي  ي سرمایه ي مدیریت در زمینه ن مطالعهي مدیر مالی و همچنی با مشاوره) الف
هاي کوتاه به منابع نقدي خود بهبود بخشد و یا  توانست در دوره گذاري در بازار بورس ایران تشکیل داد که از این طریق می سرمایه

  .رطرف سازداگر با مشکل نقدینگی روبرو شد بتواند با فروش پرتفوي، مشکل را ب

کنندگان محصوالت  ي ساالنه براي این موضوع و تعیین نیازهاي مصرف توجه به مسائل بازاریابی در این دوره و اختصاص بودجه) ب
 چهار عنصر بازاریابی. توسط مشاور مربوط به بازاریابی کمک شایانی به معرفی محصوالت به مشتریان و فروش شرکت کرده است
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بسزایی دارد که شرکت بر روي آنها تمرکز کرده  تأثیر کننده نیز در شناسایی نیازهاي مصرفوزیع و ترویج شامل محصول، قیمت، ت
  .بود

با چند  1389چند قرارداد صادرات محصوالت که هر کدام از آنها مزایاي خاصی را براي شرکت به همراه داشت در شهریور سال ) ج
این امر شرکت را در مسیري . وسط مدیریت با سفر به این کشورها، منعقد گردیدي خلیج فارس و نیز کشور ترکیه ت کشور حاشیه

ي بیشتري به تولید محصوالت با کیفیت و همچنین قیمتی که در سطح آن کیفیت باشد را همراه با بهترین بسته  قرار داد تا با انگیزه
  . بندي، به آن بازارها صادر کند

هاي  شانسی  ي پیشین در شرکت صورت گرفته بود در حال بازدهی بودند و این امر یکی از خوشها هایی که در دوره گذاري سرمایه) د
گذاري مصرف شده بود و مدیریت آن زمان را با مشکل  هاي قبل براي سرمایه منابع نقدي که در دوره. مدیریت فعلی در این دوره بود

  .بهبود منابع نقدینگی و پرداخت بدهی کمک کردمواجه کرد، در این دوره به ثمر رسیده و به مدیریت در جهت 

هاي سه ماهه در جدول زیر نشان  به صورت دوره 1390تا شهریور  1389با توجه به عوامل یاد شده عملکرد مالی شرکت از خرداد 
اهداف تمامی اقدامات منسجم عوامل شرکت و هیات مدیره در جهت برنامه ریزي صحیح و درست و رسیدن به . داده شده است

  :مطلوب سبب شد تا نتایج درخشانی در این مدت شکل گرفته که به صورت زیر است

  

  

  سال
  شرح 

  سه ماهه اول
  )تیر تا شهریور(

  سه ماهه دوم
  )مهر تا آذر(

  سه ماهه سوم
  )دي تا اسفند(

  سه ماهه چهارم
  )فروردین تا خرداد(

  سه ماهه پنجم
  )تیر تا شهریور(

  3,936,157,865  3,695,712,340  2,991,297,762  2,396,347,695 1,569,287,400  فروش

  706,315,562  684,694,038  628,497,375  712,362,954  652,128,205  هزینه خرید

  351,365,982  348,960,657  320,951,469  295,178,687  282,652,120  هزینه تولید
هزینه تبلیغات و 

  324,591,000  296,451,800  256,326,100  179,362,800  155,254,650  بازاریابی

  2,506,657,328  2,338,109,681  1,760,413,639  1,185,958,176 459,368,895  سود و زیان عملیاتی
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ه خوبی در عملکرد مالی شرکت مشخص ي مدیریت با توجه به عوامل یاد شده ب توان گفت که تفاوت در سه دوره به هر حال می
رفته و موفقیت شرکت  ریزي جامع پیش ي در اختیار، به درستی و با یک برنامه باشد، همیشه براي رسیدن به اهداف باید مجموعه می

ي پیشین، مشکالت ها در این دوره افشره به شکوفایی مالی و سازمانی رسید و توانست با غلبه بر بحران دوره. را در بازار تضمین نماید
  .و موانع رشد شرکت را به حداقل ممکن رسانده و به موفقیت برسد

ي آنها در جاي خود براي شرکت  در آخر باید گفته شود که مشکالتی در صنعت آبمیوه و کنسانتره وجود داشت و دارد که همه
هاي شرکت  رتباط پیدا نکند، از ذکر آنها در بحرانهاي افشره به مشکالت صنعت ا مشکل ساز بودند و هستند ولی بخاطر اینکه بحران

ضعف فرهنگ مصرف آبمیوه ، خصوصی بودن این صنعتبرخی از این مشکالت عبارتند از رقابت منفی صنعت آبمیوه، . خودداري شد
 تصنع چهار درصدي مالیات، آبمیوه به کشور ي رویه بی وارداتنبودن این صنعت، مشمول یارانه و  ها هدفمندسازي یارانه، در کشور

  . هاي آبمیوه و کنسانتره دارند بسزایی در بحران شرکت تأثیر و نظایر آنها، که هر کدام آبمیوه

  .در این تحقیق تالش شد به عواملی غیر از مشکالت صنعت پرداخته شود و فقط مشکالت شرکت رسیدگی شد

  گیري نتیجه
اول مدیریت و همچنین رشد، شکوفایی و موفقیت  ي افشره در دو دوره این تحقیق به بررسی مشکالت و بحران ایجاد شده شرکت

  :باشد توان ذکر کرد به شرح زیر می ي سوم پرداخته و نتایجی که از عملکردهاي متفاوت مدیریت در این سه دوره می شرکت در دوره

باید  و متوسط سب و کارهاي کوچکصاحبان ک. ها در تجارت باشد تواند علت اصلی تمام ورشکستگی می نقدینگی کافیفقدان 
آن را خوب اداره کرده و سپس در سطح خوبی  ،تخمین بزنند که به چه مقدار پول نیاز دارند تا بتوانند کار خود را راه اندازي کنند

  .موفق خود را مطرح کنند تولیدينگه دارند و به عنوان یک شرکت 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

اولماههسه دومماههسه سومماههسه چهارمماههسه پنجمماههسه

فروش

خریدهزینه

تولیدهزینه

وتبلیغاتهزینه
بازاریابی

زیانوسود
عملیاتی

  ).1388 - 1389(ت ي موفقیت و رشد شرکنمودار عملکرد شرکت در دوره
  



 1274                                                                                                      1391آذر  15دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

که مراحل نخستین رشد خود را طی کرده اند، هایی  شرکترا جبران کند، حتی ها و دیگر مخارج  هنگامی که نقدینگی نتواند هزینه
 .کنند نیز سقوط می

باید یک  .عدم برنامه ریزي صحیح در واقع، علت مشکالتی از قبیل فقدان نقدینگی کافی و جریان انداختن ضعیف نقدینگی است
تواند بسیار  می ریزي کرد که این امر طرح، رشد و دیگر موارد خاص برنامه کاري منسجم با در نظر گرفتن تمام امور مالی، بازاریابی

عقاید و نظرات زمانی کارساز خواهد بود که با . ها تالش نیاز دارد ها یا ماه ریزي صحیح و مناسب هفته زمان بر باشد، زیرا یک برنامه
 .ودش در غیر این صورت سرمایه، هدر رفته و سوخت می رفت،ریزي صحیح جلو  برنامه

، دهند بسیاري از صاحبان تجارت، کسب و کار خود را مشابه و همانند دیگران انجام می. بار باشد تواند زیان می در نظر نگرفتن رقابت
 .فرد و متفاوت از دیگر رقبا وجود دارد هچیزي منحصر ب تولیدکه در  کرداطمینان حاصل باید 

داده فیت کاال رضایت الزم را دارند؟ ضروري است که استراتژي بازاریابی را توسعه ها و کی آیا مشتریان از فعالیت؛ بازاریابی ضعیف
که استراتژي بازاریابی، مشتریان بیشتري را به  شوداطمینان حاصل . هستند ماکه چه کسانی و به چه علتی مشتریان  بفهمیمتا  شود

 .اهد کردرا از دیگر رقبا متمایز خو ماند و به این ترتیب، ک جذب می ماسوي 

دانند که یک رقیب بزرگتر با میزان نقدینگی باالتر و تعداد  می و متوسط کوچک هاي شرکتصاحبان ؛ نداشتن انعطاف پذیري الزم
، روند فعالیت و بازاریابی را محصوالت. دنانعطاف پذیر باش ها باید شرکت. تواند رقیبی بسیار جدي براي آنها باشد کارمندان بیشتر، می

 .دند با رقباي بزرگ رقابت کنند که بتوانناي تطبیق ده به گونه

تواند  هایی که ضروري نیست جلوگیري کرده و می رویه منابع در قسمت مدیریت صحیح منابع و مخارج در هر شرکتی از استفاده بی
ت بتواند در مواقع بحران و مدت و بلندمدت قابل دسترسی باشد شرک هایی بکار برد که براي سرکت در کوتاه این منابع را در قسمت

  .ها استفاده کرده و از این طریق بر بحران غلبه کند روبرو شدن با مشکالت از آن
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