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 های دریافتنی وگردش حساب،بررسی مقایسه ای میانگین دوره وصول مطالبات

 های شیمیایی با فلزات اساسی(ها)مطالعه موردی شرکتسود هر سهم شرکت

  الهام بذرافشان مقدم
 مدرس موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

  سمیه پسندیده اوغاز
 ن رضویدانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آرما 

  مرضیه مقدسی

 دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

 فاطمه فهیم

 دانشجوی کارشناسی حسابداری موسسه آموزش عالی آرمان رضوی

 

 چکیده

 گردشو  خریداران خدمات ارایه شده از/بیان گر نمایش زمان تاخیروصول وجه کاال که مطالبات وصول دوره میانگین بررسیدر این پژوهش به 

عایدی هر سهم که عبارت است از  وآیدازتقسیم خالص فروش نسیه برمتوسط حساب های دریافتنی به دست می که دریافتنی های حساب

 سهیهر سهم، بهبود مقا هیهدف محاسبه سود پاباشد. نسبت سود خالص بعد از کسر مالیات به میانگین موزون تعداد سهام عادی  شرکت می

 های شرکت در مختلف است یگزارشگر یهادر دوره یواحد تجار کیعملکرد  سهیو مقا یدوره گزارشگر کیدر  یتجار ید واحدهاعملکر

شرکت فلزات  18شرکت سیمان و  92جامعه آماری این تحقیق شامل .پردازیمی در بورس اوراق بهادار تهران میاساس فلزات و سیمان گروه

های ها در فهرست شرکتکه نام آنباشد.شرکت فلزات اساسی برای فرضیه سوم می 12شرکت شیمیایی و  92و  برای فرضیه اول و دوماساسی 

ها ) از قبیل آزمون وابسته به توزیع داده های آماری پارامتریکازآزمون بدین منظور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

باشد که ی بررسی آزمون های آماری بدین شرح مینتیجه.ستاستفاده گردیده ا(ابسته و آزمون ویلکاکسون شاپیروویلک، آزمون تی دو نمونه و

توان لذا با در دست داشتن این نتایج می .ی آزمون های آماری رد شده و اختالف معنا داری گزارش نشده استاین فرضیه ها به وسیله سه یهر

و هردو ی شرکت ها باید راهکار هایی جهت .البات هیچ برتری نسبی ای نسبت به یکدیگر نداشته انددریافت که این دو شرکت در زمینه ی مط

ی دار نبودن فرضیه ها ممکن است در نتیجهاز سوی دیگر معنی نزول دوره وصول مطالبات و گردش حساب های دریافتنی خود داشته باشند

-شود برای خرید سهام عوامل دیگر را نیز بررسی کنند. همگذاران توصیه میه سرمایهعدم رونق اقتصادی در هر دو صنعت باشد، از این رو ب

گردد، مدیریت سود را افزایش داده تا منجر به افزایش سود هر سهم  و در نهایت منجر به افزایش قیمت سهام نیز چنین به مدیران توصیه می

 شود.

  9، سود قابل تقسیم1سودهرسهم ،وصول مطالبات گردش حساب های دریافتنی،میانگین دوره:گان کلیدیژوا
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 مقدمه

 شودمی استفاده مهم خیلی های وتصمیم برداری بهره برای اطالعات وعمیق وسیع ی ازدامنه گیریطورچشم به اقتصادی شکوفائی برای امروزه

 ازاطالعات استفاده میان دراین. اند بوده اقتصاد پیشرفت باعث و بوده کنند،موفق می استفاده اطالعات ترازاینبیش که کسانی جوامع ی ودرهمه

 مهمی نقش اطالعاتی ی ها تحلیلن وهمچنی است داشته شرکت وکنترل ریزی گیری،برنامه درتصمیم مدیران برای ای عمده اهمیت حسابداری

 مشکل مالی،با براطالعات اتکا بدون و ابداریحس ازدانش استفاده بدون وکارآمد، صحیح مدیریت دارد،چراکه مدیران برای اطالعات تامین در

 درشرکت گذاری درسرمایه.رساند یاری اقتصادی آگاهانهبا استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات مالی به تصمیمات    توانمی. شد خواهند مواجه

 مالی،تهیه اطالعات وتحلیل تجزیه های روش نتری ازمتداول یکی ازطرفی . .است گذاری ازسرمایه بازده کسب دنبال به گذار بورسی،سرمایه های

 امکان نحوه اخیر سنوات مالی های صورت وتحلیل تجزیه و هستند گذشته مملوازتجارب قبل سنوات مالی های صورت.است مالی های نسبت

 درحقیقت مالی های نسبت راینبناب .سازدمی بینی پیش قابل آینده، های سال و جاری رادرسال ها آن وانجام وکاری مالی های برنامه تنظیم

-خلق ایده (.1711فجر ،)دهند یم ارایه را شرکت درونی وضعیت از زیادی اطالعات محتوای که باشندمی ها شرکت مالی های گزارش چکیده

ا باشد)آکتاس و هتواند گامی به سوی رشد اقتصادی شرکتوری میپایه آخرین دستاوردها،برای کسب سود بیشتر و افزایش بهره بر های جدید

-های مالی را به خود جلب میکنندگان صورتهای مالی است که توجه استفاده(.سود یکی از اقالم مهم واصلی صورت1،9111همکاران

تواند عاملی در (.سود می1782های مالی بسیار مهم است )برادران و بارانی،(.سود هر سهم یکی از آماره1727کند)حیدرپور و خواجه محمود،

های ارزیابی (یافتند که این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل1729(.)انواری و همکاران،1721عیین قیمت سهام باشد)سلیمانی و طاهری، ت

سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت،ارزیابی ریسک و ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی است. پژوهشی با موضوع 

است که سود اند.نتایج حاکی از انسیاست تقسیم سود، سود هر سهم، حقوق صاحبان سهام، سود پس از مالیات بر قیمت سهام انجام دادهتاثیر

ها رابطه مثبت دارد. بینی اجزای سود و استقرار ان(عملکرد سود با قابلیت پیش1781سهام تاثیر قابل توجهی در قیمت سهام دارد.)مدرس،

-شود این اقالم اندازهتری در پیش بینی سود دارد. اقالم ترازنامه و سودوزیان بر مبنای تعهدی اندازه گیری میدی توانایی قویهای نقجریان

 کند.بینی فعالیت آتی موسسه و پرداخت سودها فراهم میگیری مفیدی از کار موسسه اطالعات برای پیش

 مبانی نظری

 ماهیت .ودشمی انجام کارایی تشخیص و مالی وضعیت ارزیابی عملکرد منظوربررسی به دار،که هدف و منظم است ی یندآفر مالی وتحلیل تجزیه

 موثرواقع گیری درتصمیم بتواند که اطالعاتی کلیه بنابراین. دباشمی کمی اطالعات ارزیابی برای معیاراصلی که است ای گونه به تحلیل این

 البته .است مالی هایدرصورت مندرج واقالم حسابداری اطالعات استفاده مورد اطالعات رترینمعتب ازجمله.گیردمی رارق مورداستفاده شود

 وضعیت وتحلیل عملکرد درارزشیابی که براین مالی،عالوه وتحلیل تجزیه.یردگقرارمی فراخورمورداستفاده وبازارنیزبه اقتصادی سایراطالعات

سود هر سهم نشان دهنده  .کندمی ایفا ای عمده نقش آینده مالی های گیری وتصمیم ابعمن بهینه تخصیص دارد،در امروزکارایی تابه گذشته،

سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام 

است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی 

-در این تحقیق برآنیم که یکی از نسبت .سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود  قیمت 

 کاستی یا ضعف نقاط تا کندمی کمک مدیریت به ها قتحقی گونه اینهای سوداوری که شامل سود هر سهم است را مورد بررسی قرار دهیم. 
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 های صورت ارقام بین موجود روابط فهم قدرت افزایش برای .آورد عمل به اصالحی های اقدام عملکرد بهبود برای وسپس نماید راشناسایی ها

 مختلف نفعانذی.باشدمی مالی های ورتص وتحلیل تجزیه دیگرنیازبه های شرکت وعملکردمالی صنعت متوسط با مقایسه امکان وایجاد مالی

 تجزیه و زمانی سری تحلیل مالی،تجزیه های نسبت قیاس، هم مالی های ای،صورت مقایسه مالی های صورت: مانند متفاوتی های روش

 است متفاوت حلیلت واهداف گرانتحلیل هدف به توجه با هاشازرو کی هر انتخاب که دارند روپیش را موردی ی مطالعه و رگرسیون تحلیل

-ینارسای به توانمی شده مشخص مالی های نسبت درقالب که فعالیت روند بامقایسه.باشدمی مالی وتحلیل تجزیه یک برای شاخص ویا الگو.

 هانیج روند به توجه با درعصرحاضر .داد افزایشا ر تصمیمات ومطلوبیت داد راکاهش غلط تصمیمات واحتمال یافته آگاهی ها محدودیت و ها

 موثری نقش تواندرومیش پی های شرکت مالی ارزیابی های ازشاخص مناسب استفاده جهانی اقتصاد به پیوستن برای ها شرکت والزام شدن

تمام موسسات و شرکت ها با آن مواجه  ترین مشکالت اساسی که امروزهیکی از مهم (1،9111)بریگام .کند ایفا مدیران گیری درتصمیم

 (. 1787لبات معوق است)کسبی،هستند،مشکل مطا

 سپس و آید دست به روزانه فروش تا نیمکمی 723 برعدد تقسیم را ساالنه نسیه فروش دوره این محاسبه برای :مطالبات وصول دوره

 به الباتمط های حساب سال یک درظرف که دفعاتی تعداد نسبت این. نماییممی تقسیم روزانه برفروش را دریافتنی واسناد ها حساب متوسط

  وقتی دهدمی نشان ما به را شودمی تبدیل نقد

 ناشی دریافتنی واسناد ها حساب نقدی وصول برای الزم زمان مدت سنجش برای معیاری دوره این :دریافتنی های حساب وصول دوره

 .سازدمی مشخص کند لراوصو خود مطالبات شرکت تا کشدمی طول که روزهایی تعداد دوره این. است مشتریان به نسیه ازفروش

طبق اصل محافظه کاری کلیه دارایی های غیر نقدی ،از جمله  مطالبات برای انعکاس در ترازنامه بایستی  : های دریافتنی ارزیابی حساب

درعمل،در  باشدارزیابی شوند ارزیابی حساب های دریافتنی عبارت از تعیین ارزش فعلی جریان های نقدی آتی قابل دریافت از بدهکاران می

رابطه با حساب های دریافتنی کوتاه مدت ،به علت کم اهمیت بودن عامل تنزیل ارزش زمانی پول اغلب مطالبات به جای ارزش فعلی به خالص 

باید برای تعیین خالص ارزش بازیافتنی ، .شودرود به صورت وجه نقد دریافت شود ارزیابی میارزش بازیافتنی یعنی خالص مبلغی که انتظار می

 .مطالبات غیر قابل وصول و سایر هزینه ها وذخیره های مرتبط با مطالبات را برآورد نمود

گذاران، مدیریت، کارکنان و دولت از های مختلف مانند سهامداران، سرمایهسود، محصول نهایی فرآیند حسابداری است که گروهسود خالص: 

تواند موجب امنیت شغلی و درآمد باال برای کارکنان شود. کنند. سوددهی باال میمیعنوان شاخص عملکرد واحد اقتصادی استفاده  آن به

 .(9،1228)کپالن و اتکینسوندانندمی گذاران سود را معیار عملکرد مدیرانسرمایه

 اید. سود هر سهم به دست می  سود هر سهم است که کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم کنیم:3سود هر سهم

 شود.بخشی از سود شرکت است که به سهامداران پرداخت می :4سود قابل تقسیم

توانند منابع آزاد شده خود را در سایر فعالیت های جدید سرمایه گذاری موسسات یا شرکت هایی که مطالبات معوق کمتری ئاشته باشند می

شود و یا و یا شرکت در رابطه با دیگر فعالیت های اقتصادی و درآمد زایی می کرده که به تبع این امر موجب افزایش توان برنامه ریزی موسسات

                                                           
1 Brigham 
2 KAPLAN & ATKINCON 
3 EPS 
4DPS 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 قبول یا و منابع مصرف با رابطه در موسسات ریزی هرنامب تعهدات بیشتری جهت پرداخت قبول نماید و به تبع این امر هم موجب افزایش توان

 موسسات تمامی یدیگربرای اقتصاد های وفعالیت منابع درکنارجذب مطالبات وصول مسئله به پرداختن د.ش خواهد درآمد وتحصیلت تعهدا

 بایستمی دلیل همین به .گردد محسوب موسسات وجانبی ای حاشیه جزوکارهای کارنباید واین باشدبرخوردارمی باالیی ازاهمیت ها وشرکت

 این ازارایه هدف بنابراین .باشد داشته ها وشرکت تموسسا برای زیادی اهمیت مراتب ،به جدید ازمطالبات جلوگیری یا معوق مطالبات وصول

 افزایش آن هاودرپی شرکت نقدینگی سطح مطالبات،افزایش وصول زمانی دوره مطالبات،کاهش وصول جهت راهکارهایی شناسایی تحقیق

شان دهنده سودی است که سود هر سهم ن  (.1729) رستمیان و طبسی،باشدمی مطالبات وصول ،درراستای ،تجاری اقتصادی تصمیمات قدرت

عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در 

م می دانند سها  بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت 

کارآیی بازارهای اوراق بهادار، منوط به اطالعات عمومی موجود است .و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود

ت، می که این خود شامل اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطالعات افشا شده توسط شرکت که عمدتاً نتیجه تحلیل مدیران اس

ان باشد. شناسایی یک بدهی یا دارایی و یا اثرات یک مبادله بر صورتهای مالی، ممکن است بخودی خود تمام اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگ

فراوانی از صورتهای مالی را برآورد نسازد. از اینرو، افشای اطالعاتی فراتر و عالوه بر آنچه در صورتهای مالی انعکاس یافته است از اهمیت 

های مالی را به های مالی است که توجه استفاده کنندگان از صورت(.سود یکی از اقالم مهم و اصلی صورت1781)قاسمی،برخوردار خواهد بود 

های های مختلف از ابتدای پژوهشباز تا کنون جایگاه ویژه خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است.در دورهکند که از دیرخود جلب می

تجربی حسابداری که بر اساس متدولوژی علمی اثباتی همواره مورد بررسی قرار گرفته،سودمندی اطالعات مرتبط با سود حسابداری است که به 

تواند عاملی در تعیین قیمت سود می(.1727نظران حسابداری بوده است)حیدرپور، خواجه محمود،های مختلف موضوع مورد عالقه صاحبصورت

یرا بر اساس فرضیه بازار کارا،اطالعات ممکن است از منابع دیگر کسب شود وتاثیر الزم را بر قیمت سهام سهام باشد ز

گذار در تصمیم گیری دانیم پیش بینی سود هر سهم وتغییرات آن یک رویداد اقتصادی تاثیرطور که میهمان(.1721بگذارد)سلیمانی،طاهری،

هندگان بوده است. سود منبع اصلی تامین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود ی واعتباردگران مالسرمایه گذاران، مدیران وتحلیل

های مختلف ونیز تغییر باشد.با  توجه به تفاوت ارقام سود شرکتکه برای مقاصد تجزیه وتحلیل مالی مربوط باشد یک فرایند تحلیلی پیچیده می

های استاندارد نمودن رقم روش کی ازباشد یپذیری این ارقام تاحدودی مشکل میتلف،مقایسههای زمانی مخارقام سود یک شرکت طی دوره

حساسیت سودهرسهم باعث شده است که اوال محاسبه و گزارش سودهرسهم  باشد.این اهمیت وسود،تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می

گردد.ثانیا مراجع تدوین استانداردهای حسابداری نیز الزامات معینی الزامی می واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها

های مختلف( ها و طی دورههرسهم را از طریق افزایش قابلیت مقایسه)بین شرکت را جهت محاسبه وافشاء آن وضع نماید تا سودمندی سود

است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد. رقم  وکاهش صالحدید مدیریت ارتقاء دهند. به دلیل اهمیت سودهرسهم ضروری

 1باشد. نسبت قیمت به سودتری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت میسودهرسهم نسبت به بازدهی نقدی )سود سهام( مبنای قابل قبول

دهد و گذاری را نشان مینتظار برگشت سرمایهشود و دوره مورد اهای مهم مالی است که بر اساس سود هر سهم محاسبه مییکی از خالصه

به طور کلی و با توجه به موارد فوق فرضیه های زیر (.1782دهد)راعی و همکاران،معکوس آن نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می

 تدوین می شود:

 افزایش  1727روه فلزات اساسی درسالمیانگین دوره وصول مطالبات درشرکت های گروه سیمان،آهگ وگچ نسبت به شرکت های گ

 .معنی داری داشته است
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  افزایش  1727گردش حساب های دریافتنی درشرکت های گروه سیمان،آهگ وگچ نسبت به شرکت های گروه فلزات اساسی درسال

 .معنی داری داشته است

  افزایش قابل توجهی داشته است. 1727میانگین سود هر سهم در شرکتهای شیمیایی ، نسبت به شرکتهای فلزات اساسی  در سال 

 

 پیشینه تحقیق

-وموثرمی داشته نقش درایجادآن هرکدام که است مختلفی وعوامل ازعلل ناشی طورکلی به معوق مطالبات ایجاد (،1718)زهراییو  روحی

 وسیستم کارآمد هایی روش کارگیری وبه مناسب تدابیری اتخاذ با توانمی که هستند سازمان درون به مربوط عوامل ازاین ای دسته.اشندب

 که نداشته برآن کنترل چندان سیستم مدیریت که هستند سازمانی برون دیگرازعوامل دسته.دانش موزش،ارتقائآکارآمد، عتباری های

 مطالبات جادموثردرای کنترل غیرقابل عوامل(،1781)هدایتی.باشدمی توجه قابل چشمگیرو معوق مطالبات درایجاد ازعوامل دسته تاثیراین

 وبه ناخواسته صورت به که ومشکالتی بنیادی،مسائل دراثراشکالت متقاضی تسهیالت درمسیرمصرف انحراف : ازقبیل مواردی نیزشامل معوق

 رکود نهایت در و تولیدی واحدهای درگردش سرمایه برای نقدینگی شدید کمبود باعث ارزکه ازتعدیل ناشی اقتصادی های سیاست تبع

(، نتایج 1787)داوودی .باشدمی شده تملیک اموال از بعضی یاحراج فروش امکان شده،عدم بینی پیش های برنامه دراجرای وقفه ادبازاروایج

 مانند وعواملی ندارند نقشی معوق مطالبات درایجاد وثیقه ونوع اقتصادی، فعالیت نوع که دهدمی نشان، معوق مطالبات درزمینه تحقیقات

 درایجاد پیگیری ازتسهیالت،وعدم استفاده برنحوه نظارت عقد،عدم درگردش،نوع سرمایه تامین جهت تسهیالت پرداختتر، کوتاه زمان مدت

 سودآوری با ها بدهی پرداخت ودوره دارد معکوس رابطه ها شرکت سودآوری با نقد به تبدیل چرخه(، 1781)هطرق.موثرتراست معوق مطالبات

 حیدریانو رضازاده .دارد وجود آن واجزای مطالبات نقدوصول به تبدیل وچرخه سودآوری بین منفی بطهرا(، 1782)صفری. دارد مستقیم رابطه

 .کند آفرینی ارزش شرکت برای مطالبات وصول دوره روزهای تعداد و ها موجودی میزان کاهش با تواندمی مدیرت(،  1782)

دهند که ارتباط معکوس و معناداری بین میزان خطای سود هر سهم و سود ی(، در پژوهشی که انجام دادند نشان م1788پور)نیا و حسینطالب

دهد که شدت ارتباط و یا تاثیر خطای هر دوی این متغیرها نسبت به بازده ها نشان میچنین یافتهقابل تقسیم با بازده سهام وجود دارد و هم

بینی در سودهای خود توجه کامل نمایند چرا که در زان خطای پیشها به میهای تحقیق باید شرکتسهام یکسان است. با توجه به یافته

ریزی و ها در برنامهگیرندگان به این عوامل توجه بیشتری دارند و مدیران شرکتگذاران و تصمیمتغییرات بازدهی سهام دخالت دارند و سرمایه

بررسی سودهرسهم  "(،باعنوان1782ص کنند.راعی و همکاران)بینی سود هر سهم میزان درصد خطا را مشخبندی خود به ویژه در پیشبودجه

باشد هدف اصلی این تحقیق بررسی تشکیل نقطه مرجع بر می"های بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معامالتفصلی شرکت

دهد باشد. نتایج این مطالعه نشان مییلی میروی سودهرسهم فصلی با توجه به درصد پوشش یافته آن و بررسی حجم معامالت از دیدگاه اثر تما

گیردبطوریکهبا تعدیل های مثبت و منفی سود اعالمی قرار میکه درصد پوشش فصلی سودهرسهم بر حجم معامالت بیشتر تحت تاثیر تعدیل

ایلی میل طبیعی به فروش سریع سهام گیرد. منظور از اثر تمسودهرسهم حجم معامالت افزایش یافته بنابراین اثر تمایلی مورد تائید قرار نم

( ، دریافتند که با استفاده از سود هر سهم می توان در 1283)1ده(است.میلر و راکداشتن بیش از اندازه سهام بازنده)زیانبرنده)سوداور(و نگه

تواند شاخص ادعا نمودند که سود هر سهم میها ها با استناد به این یافتهها را تعیین نموده، آنشرایط وجود عدم تقارن اطالعاتی، ارزش شرکت

 به بخشی اثر این.دارند اقتصادی عرصه در بخش اثر حضور اقتصادی های بنگاه.هر سهم قلمداد گردد بینی سود تقسیمیمناسبی برای پیش

 عالمت نقدینگی قدرت و بنگاه سالمت عالمت اصطالح به سودآوری شود.می تعیین سودآوری و نقدینگی قدرت شاخص دو با مالی لحاظ
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  خطر در آن بقای باشد، نداشته نقدینگی اگر ولی است، بیمار نباشد، سودآور شرکتی اگر دیگر عبارت به .است اقتصادی بنگاه حیات ادامه

 از استفاده با(، 9117)9دلف (.1،1288)بردیااست برخوردار تری بیش اهمیت از نقدینگی ولی هستند، اهمیت با عوامل این دو هر گرچه .است

 دوره متوسط و کاال موجودی گردش و مطالبات وصول دوره و ناخالص عملیاتی درآمد بین منفی رابطه به رگرسیون و همبستگی های آزمون

 منطقی کاهش و مطالبات وصول دوره کاهش با مدیران که کند می پیشنهاد او نتایج این مبنای بر .برد پی بلژیکی شرکتهای در پرداخت

 دارند تمایل دارند، مالی مشکالت که هایی شرکت کرد بیان وی همچنین .بنمایند ارزش ایجاد سهامدارانشان برای توانند می کاال موجودی

 های شرکت که رسیدند نتیجه این به یونان کشور در (،9112) 7تری فوندیس و الزاریدیس.بیاندازند تاخیر به را خود های بدهی پرداخت که

بینی سود هر سهم به پیش 3(، با استفاده از آنفیس9112)1چنگ و همکاران.دارند تری طوالنی بدهی برداخت تاخیر ی ،دوره تر آور سود

ی وصول مطالبات، حاشیه سود خالص، ی وصول مطالبات ،درصد تغییر در دورهصنعت برق کشور تایوان پرداخته و از متغیرهای متوسط دوره

ها به این نتیجه رسیدند که عملکرد مدل آنفیس در ها استفاده کردند. آناشیه سود عملیاتی به کل داراییها، گردش موجودی و حبازده دارایی

ها مناسب و مطلوب و در برخی دیگر، ضعیف بوده است. عالوه بر این، بر وجود رابطه غیرخطی بین سود بینی سود هر سهم در برخی دورهپیش

 فاده تاکید مجدد شده است.هر سهم و متغیرهای حسابداری مورد است

اقدام به تقسیم سود نقدی کرده بودند،  9112تا  9111های شرکت آمریکایی را که طی سال 1129ای (، طی مطالعه9111)2کانستلر و همکاران

مقایسه با عایدی هر ها یافتند، وضعیت نقدی در ای سود هر سهم و وضعیت نقدی شرکتها با بررسی توان مقایسهآن مورد بررسی قرار دادند.

پیش بینی تغییرات "(، در پژوهشی با عنوان9119)1نماید. چوی و همکارانها را تبیین میسهم، به نحو بهتری سیاست تقسیم سود شرکت

گران هاپرداختند.بسیاری از پژوهشبینی تغییرات سود سهام وسوداوری شرکتبه بررسی تاثیر عوامل پیش"هاسودسهام و سوداوری آتی شرکت

که مذاکرات پیوسته در ارتباط با محنوای اطالعاتی تقسیم های تقسیم سود مطالعات متعددی را انجام دادند. هنگامیقبلی در ارتباط با سیاست

های فرضیهای از هایی با توجه به بازار سرمایه کشور کره تدوین وفراهم کرده و مجموعهها فرضیهها وجود دارد، انهای شرکتدارایی ICD)سود)

از الگوی غیر ICDهای ها یافتند که حمایت فرضیایم. انازمایشی قابل مالحظه با توجه به مفاهیم مربوط به حاکمیت شرکتی تدوین نموده

ی ها رابطهبا نسبت سوداوری آتی شرکتهای مربوط به تغییرات سود سهام بینیها یافتند که پیشباشد.آنخطی آتی مربوط به سود می

 چرخه از منظور بدین او .پرداخت سوئدی های شرکت سودآوری بر گردش در سرمایه مدیریت اثرات بررسی به (،9119)8رهنمستقیمی دارد.
 سودآوری از اخصیش عنوان به عملیاتی ناخالص سود از و گردش در سرمایه از هایی شاخص عنوان به خالص تجاری چرخه و نقد به تبدیل

 توانند می خالص تجاری چرخه کاهش همچنین و نقد به تبدیل دوره کاهش با شرکتها که بود آن از حاکی وی نتایج . کرد استفاده
 .دهند افزایش را سودآوریشان

 روش تحقیق
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است، لذا این پژوهش از  سهم و سود هر گردش حساب های دریافتنی ،هدف اصلی این پژوهش بررسی ومقایسه متوسط دوره وصول مطالبات

نوع کاربردی محسوب میشود، همچنین با توجه به اینکه از اطالعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 

وابسته (اری پارامتریکهای آمدر این پژوهش ازآزمون .دهدو رابطه ی علی بین متغیرها را بدون مداخله ی مستقیم مورد بررسی قرار می 1727

ن همچنی(1781مومنی،) .و آزمون ویلکاکسون استفاده گردیده است شاپیروویلک،آزمون تی دو نمونه وابسته ،از قبیل آزمون (هابه توزیع داده

 های وشازر شده گردآوری های داده وتحلیل تجزیه وبرای است شده استفادهSPSSافزار موردنیازازنرم های داده پایگاه ایجاد برای

 .است شده گرفته بهره واستنباطی آنالیزعددی،آمارتوصیفی

 

 تجزیه و تحلیل آماری

های پذیرفنه شده در بورس اوراق بهادار تهران های مالی شرکتها از صورتهای مورد نیاز و آزمون فرضیهحاضر، به بررسی داده تحقیقدر 

 استفاده شده است.

 

 :ها آن واستخراج محاسبه ی نحوهو ومتغیرها ها داده: 1شماره  جدول

 ی محاسبه نحوه منبع مورد نیاز داده ردیف

 مطالبات وصول دوره متوسط 1

 

 صورت سود و زیان

 

 دریافتنی های حساب

 روزانه فروش میانگین

 

 دریافتنی های حساب گردش 2

 

 ترازنامه

 

 فروش

 دریافتنی های حساب جمع

 

 سود هر سهم 3

 

 س از کسر مالیات / تعدادکل سهامسود پ صورت سود و زیان

 

 اول: فرضیهآزمون 

افزایش معنی داری  1727میانگین دوره وصول مطالبات در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ نسبت به شرکت های فلزات اساسی در سال  

 .داشته است
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 های فلزات اساسیهای گروه سیمان، آهک و گچ و شرکتمیانگین دوره وصول مطالبات در شرکت :1نمودار

ویتنی استفاده من در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ با شرکتهای فلزات اساسی از آزمون مطالباتجهت مقایسه میانگین دوره وصول 

دلیل انتخاب این روش عدم نرمال بودن داده های مربوط به دوره وصول مطالبات در هر دو نوع شرکت است که به وسیله آزمون  .شده است

دهد که بین میانگین دوره وصول مطالبات در شرکت ویتنی نشان می-مقدار احتمال آزمون من.گزارش شده است (11)ویلک در جدول -شاپیرو

 .اختالف معنی داری وجود ندارد (78.556 ± 58.92)با شرکت های فلزات اساسی  (59.906 ± 46.74)های گروه سیمان، آهک و گچ 

(P>0.05) 

 

 میانگین دوره وصول مطالبات در شرکتهای گروه سیمان، آهک و گچ با شرکتهای فلزات اساسی مقایسه :2جدول 

 دوره وصول مطالبات

 آزمون ویلکاکسون ویلک-آزمون شاپیرو  

 آماره مقدار احتمال آماره انحراف معیار میانگین
مقدار 

 احتمال

شرکتهای گروه سیمان، آهک و 

 گچ
59.906 46.746 0.847 0.001** 

1.309 - 0.191 

 **0.005 0.825 58.920 78.556 شرکتهای فلزات اساسی

 معنی داری در سطح یک درصد**

 

  :ه دومفرضیآزمون 

افزایش  1727های فلزات اساسی در سال  میانگین گردش حساب های دریافتنی در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ نسبت به شرکت

 .معنی داری داشته است
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 فلزات اساسی یانگین گردش حساب های دریافتنی در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ و شرکتهایم: 2نمودار

ویتنی جهت مقایسه میانگین گردش حساب های دریافتنی در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ با شرکت های فلزات اساسی از آزمون من

های دریافتنی هر دو نوع شرکت است که به  های مربوط به گردش حساب دهدلیل انتخاب این روش عدم نرمال بودن دا .استفاده شده است

های  دهد که بین میانگین گردش حسابویتنی نشان میمقدار احتمال آزمون من.گزارش شده است (11)وسیله آزمون شاپیروویلک در جدول 

اختالف معنی داری  (7.949±7.32)ات اساسی های فلز با شرکت (10.448 ± 7.59)های گروه سیمان، آهک و گچ  دریافتنی در شرکت

 (P>0.05) .وجود ندارد

 مقایسه میانگین گردش حساب های دریافتنی در شرکت های گروه سیمان، آهک و گچ با شرکت های فلزات :7جدول 

 گردش حسابهای دریافتنی
 آزمون ویلکاکسون ویلک-آزمون شاپیرو  

 مقدار احتمال آماره مقدار احتمال آماره انحراف معیار میانگین

شرکتهای گروه سیمان، آهک و 

 گچ
10.448 7.590 0.872 0.002** 

1.309 - 0.191 

 **0.0001 0.686 7.320 7.949 شرکتهای فلزات اساسی

 معنی داری در سطح یک درصد**

 

 سوم: آزمون فرضیه

 داری داشته است.افزایش معنی 1727ر سال میانگین سود هر سهم در شرکتهای شیمیایی، نسبت به شرکتهای فلزات اساسی د
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 های فلزات اساسیهای شیمیایی و شرکت: میانگین سود سهم شرکت 3نمودار 

ویتنی استفاده شده است. دلیل انتخاب این -های فلزات اساسی از آزمون منهای شیمیایی با شرکتجهت مقایسه میانگین سود سهم شرکت

-های فلزات اساسی است که به وسیله آزمون شاپیروهای شیمیایی و شرکتمربوط به سود سهم در شرکتهای روش عدم نرمال بودن داده

های شیمیایی دهد که بین میانگین سود سهم شرکتویتنی نشان می-( گزارش شده است. مقدار احتمال آزمون من1ویلک در جدول )

 ( P>0.05داری وجود ندارد. )( اختالف معنی711.112 ± 923.219های فلزات اساسی )( با شرکت282.927 ± 811.793)

 های فلزات اساسیهای شیمیایی با شرکتسود سهم شرکت : مقایسه میانگین 4جدول

 

 سود سهم

 آزمون ویلکاکسون ویلک-آزمون شاپیرو  

 مقدار احتمال آماره مقدار احتمال آماره انحراف معیار میانگین

های شرکت

 شیمیایی
263/989 323/848 868/8 *818/8 

18689 - 891/8 

های شرکت

 فلزات اساسی
819/384 682/293 882/8 *882/8 

 داری در سطح پنج درصدمعنی *

 

 ها فرضیه آزمون خالصه: 3جدول
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 توضیحات آزمون نتیجه فرضیه ردیف 

 گروه های درشرکت مطالبات وصول دوره میانگین 1

 اساسی فلزات های شرکت به نسبت وگچ سیمان،آهک

 .است داشته داری معنی افزایش 1727 درسال

 وصول دوره میانگین بین ردفرضیه

 گروه های درشرکت مطالبات

 های باشرکت وگچ سیمان،آهک

 معنی اختالف اساسی فلزات

  .ندارد وجود داری

 

 های درشرکت دریافتنی های حساب گردش میانگین 2

 فلزات های شرکت به نسبت وگچ سیمان،آهک گروه

 داشته است. داری معنی افزایش 1727 درسال اسیاس

 

 ردفرضیه

 

 های حساب گردش میانگین بین

 گروه های درشرکت دریافتنی

 های باشرکت وگچ سیمان،آهک

 وجود داری معنی اختالف فلزات

 .ندارد

 

میانگین سود هر سهم در شرکتهای شیمیایی ، نسبت به  3

قابل افزایش  1727شرکتهای فلزات اساسی  در سال 

 توجهی داشته است.

 

میانگین سود هر سهم در  رد فرضیه

های گروه شیمیایی و شرکت

 1727فلزات اساسی در سال

دار نبوده افزایش داشته، اما معنی

 است.

 

 نتیجه گیری

های گروه رکتهای گروه سیمان،آهک و گچ با شهای دریافتنی شرکتمقایسه میانگین دوره وصول مطالبات و گردش حسابدر این پژوهش 

 در بورس شده پذیرفته های شرکتهای گروه فلزات اساسی در های شیمیایی، نسبت به شرکتو میانگین سود هر سهم در شرکت فلزات اساسی

(،  1782) حیدریانو  رضازاده داد طبق تحقیقات،گرفت که نتایج عدم وجود رابطه معنی دار را نشان می قرار بررسی مورد تهران بهادار اوراق

از نتیجه  با بهره گیری.کند آفرینی ارزش شرکت برای مطالبات وصول دوره روزهای تعداد و ها موجودی میزان کاهش با تواندمی تیمدیر

گونه اقدامی انجام هیچ خوداین شرکت ها در خصوص مدت زمان وصول مطالبات  دویتوانیم این گونه تعبیر و تفسیر نماییم که هرمیپژوهش 

و حساب های دریافتنی شان تقریبا به طور یکسان عمل نموده و افزایش معنی ها ایجاد نشده است شرکترو سود و منفعتی برای د از ایننداده ن

اند کدام افزایشی را تجربه نکردهدار نبوده و هیچرابطه معنی و در رابطه با سود هر سهم .داری در این زمینه در گروه سیمان مشاهده نشده است

های صورت گرفته ایران به لحاظ اقتصادی در بحران قرار این خود نکاتی بسیار اساسی در اقتصاد ایران است.با افزایش نرخ دالر در اثر تحریم که

یل گذاران و سهامداران ماای باشد. سرمایهدهنده چنین نتیجهتواند نشانها با توجه به وضع موجود میگرفته و عدم جذابیت خرید سهام شرکت

انداز پول وثروت نزد خود داشته، چرا که هر لحظه منتظر تحولی در بازارهای اقتصادی هستند، که بورس اوراق بهادار هم یکی از این به پس

ی ها و نگرانرود. از جمله اقدان به شناسایی سود برخی فعاالن از طریق فروش سهام، نیاز به دوره استراحت تعدادی شرکتبازارها به شمار می

های فلزات اساسی که رفت چون شرکتکه انتظار میبا این سهامداران تازه وارد از دیگر دالیل تاثیرگذار بر فضای منفی امروز بازار سهام بود.

باشد سود بیشتری برای هر سهم های جهانی میها در داخل، تابعی از نرخکنند، یا نرخ فروش محصوالت آنعمده محصوالت خود را صادر می
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ها، انتظارات رشد سوداوری نیز در داشته باشند، با توجه به نرخ رشد ارز، عالوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکت

-های موجود در صنعت فلزات اساسی بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص میها ایجاد نگردید.از سویی دیگر شرکتمورد آن

ها در بورس ها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها و کاهش ارزش ذاتی آنهای این شرکتا توجه به چندین برابر شدن هزینهدهند. ب

گیر های اقتصادی گریبانهای اخیر با توجه به بحراندر سال مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص طی دوران نزول بازار سرمایه گردید.

ها تاثیر به سزایی داشته تواند بر میزان سودآوری شرکترود تعداد کارکنان تعدیل شده باشد که این خود مین میهای تولیدی، گماشرکت

گذاری برای کسب سود در آینده نخواهد بود، چرا که دو صنعت مورد توجه در کشور که فقط سود هر سهم مالک سرمایهدر نهایت این باشد.

 افزایش و وکار کسب کندی موجب که براین عالوه تورم رکود(، 1712)وغالمی صوریبه یکدیگر کسب کنند.اند نتایج بهتری نسبت نتوانسته

که از هر دو شرکت در دست  نتایجیبا استاده از  .سازددشوارمی را ها وبدهی تسهیالت بازپرداخت برای الزم منابع ،تامین شودمی ها هزینه

نا به دنبال آن نقش قابل توجهی در کاهش ئکه مطم بودند روبرو وصول مطالباتهمواره با مشکل توان دریافت که این شرکت هاباشد ،میمی

که طبق نظریه ی موجود ،این  ودر نتیجه رکود اقتصادی در این شرکت ها بوده است. سرمایه گذاری های اقتصادی در سودبخشینقدینگی،

همچنین در تحقیقات پیشین  یران این شرکت ها را با مشکل مواجه نموده است.رکود اقتصادی مطمئنا در بازپرداخت تسهیالت و بدهی ها مد

باشد،کلیه ی صاحب نظران از جمله :نظریه ی طرقه ،صوری ،رهن ،گیل و همکاران ،داشتن رابطه ای معکوس و معنادار بین که دردست می

 سودآوری و چرخه تبدیل به نقد اثبات شده است.

 

 دهای آتیپیشنها

صورت های مالی در ایران صورت پذیرفته ، به پژوهشگران پیشنهاد می شود بر روی  ارائه مجدده به پژوهش های اندکی که در زمینه با توج   

 موضوعات زیر تحقیق های بیشتری انجام دهند :

 ی آن با نتایج حاضرانجام این تحقیق در قلمرو زمانی دیگر و مقایسه -1

 عیصنا ریسا درو سود هر سهم  دریافتنی های حساب گردش، لباتمطا وصول دوره میانگینی بررس -9

شود برای دقیق تر محاسبه شدن این نسبت ،و باال بردن اتکا و اعتماد روی اعداد حاصله که دوره ی وصول مطالبات و همچنین پیشنهاد می -7

 گردد. دهد ،فروش نقد ونسیه به تفکیک مشخص و معینگردش حساب های دریافتنی رانمایش می

های بیشتری برای مطالعه و مقایسه انتخاب شود شودسالهای آتی پیشنهاد میمورد بررسی قرار گرفته، برای پژوهش 1727تحقیق در سال  -1

 تا نتایج قابل تعمیم باشد.

تحقیقات آتی از متغیرهای بیشتری  شود درکه از لحاظ سهامداران باقوه و بالفعل بسیار حائز اهمیت است، اما توصیه میسود هر سهم، با این -3

 شود.ها استفاده میدر کنار سود هر سهم برای مقایسه وضعیت شرکت

 

 محدودیت ها
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 مشخص کند، وصول را خود مطالبات شرکت تا کشدمی طول راکه روزهایی یا زمان توانمی مطالبات وصول دوره متوسط ی محاسبه با -1

 دارای نسبت این ی محاسبه .کرد تعیین را شرکت مدت کوتاه مطالبات نسیه های فروش بین ی رابطه نتوامی نسبت این از استفاده با. کرد

 : زیراست شرح به هایی ومحدودیت اشکاالت

 .  کندنمی منتشر نسیه و نقد فروش تفکیک به را خود فروش آمار شرکت اینکه اول

 که این برحسب بنابراین و گذاردمی دریافتنی هایحساب میزان در ودخ که است فصلی نوسانات دارای هاشرکت بعضی فروشدوم اینکه 

 .گرددمی واقع حد از تر بیش یا کمتر تواندمی مطالبات وصول دوره متوسط باشد چگونه ترازنامه تاریخ در فصلی فروش

مورد درست بودن نتیجه تحقیق اظهار نظر  که فروش نقد و نسیه از هم جدا نشده بوده نمیتوان به درستی دردر این تحقیق به دلیل این -9

 نمود.

گذاری، های سرمایهتهران انجام شده است و شرکت بهادار اوراق بورس درشرکت پذیرفته شده  11های پژوهش حاضر با استفاده از داده -7

ها را مده قابلیت تعمیم به تمامی شرکتها از جامعه آماری کنار گذاشته شده اند،لذا نتایج بدست آآن لیزینگ به علت ماهیت خاص فعالیت

 ندارد.

 .شود رعایت احتیاط جانب باید نیز دیگر زمانی هایدوره به هایافته تسری در است، لذا محدود بوده هافرضیه زمانی جا که قلمرواز آن -1

 نتایج تحقیق را با توجه به محدودیت فوق تفسیر کرد. گیرد، لذا بایدهای مالی اثرات تورمی را در نظر نمیکه اطالعات صورتبا توجه به این  -3

گیریشان های تصمیمتاکید شده که کاربران اطالعات مالی صرفا بر یک رقم، سود هر سهم، تمرکز ننموده و از سایر اطالعات نیز در مدل -2

گیری آن وجود هایی که در اندازهز باید به محدودیتاستفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از سود هر سهم به همراه سایر اطالعات نی

 دارد، توجه شود.

سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در  -1

قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارتی دیگر به  بینی کنندهتواند پیشآینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد سود هر سهم نمی

 کبفیت سود باید توجه شود.

 شود. رشد واقعی سو هر سهم ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد. سود هر سهم بدون توجه به تورم محاسبه می -8

-ها تاثیر میسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتهای حسابداری و زمانبندی معامالت توسود هر سهم متاثر از انتخاب روش -2

باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام میگردد، مدیران تمایل دارند به گذارد. با توجه به این که تغییرپذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می

بنابراین سود هر سهم ممکن است متاثر از صالحدید مدیران  های حسابداری و زمانبندی معامالت دارند.هموارسازی سود از طریق انتخاب روش

 باشد.

سود هر سهم متاثر از ساختار سرمایه است. مثال تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه)سود سهمی( بر مبلغ سود هر سهم  -11

 ید.نماها را مشکل میگذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتجاری و گذشته تاثیر می
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 منابع

های پذیرفته شده در بورس شرکتEPSبینی الگوسازی و پیش".(1729)محمد .عادل و نوروزی .علی اصغر، آذر .انواری رستمی .1

                   .1، شماره 91های حسابداری و حسابرسی، دوره، بررسی"GMDHعصبی اوراق بهادار تهران با رویکرد شبیکه

بررسی رابطه تغییرات در ارزش دفتری و سود هر سهم با تغییرات قیمت  "(.1782)رسول  .زادهحسنبرادران ،حسین .نی بناباراب .9

 ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی."سهام
بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با های پیشرابطه بین ویژگی" (.1727)خواجه محمود ،فرزانه  .حیدرپور .7

 .99فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هفتم ، شماره ،"گیریدر تصمیم نگریهدف آینده

در ارتباط با بازده سهام  DPSو EPSبینی ای کاهش خطای پیشبررسی مقایسه"(.1782)قدرت اهلل  .نیاطالب، یعقوب .پورحسین .1

 .1782بستان،مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی شماره دوم تا"هاشرکت

(.بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک رفاه،دانشگاه آزاد مشهد،پایان نامه کارشناسی 1787داوودی کسبی،علی اصغر،) .3

 ارشد حسابداری

های بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر بررسی فصلی شرکت" (.1782 )محسن ،علیرضا و صادقی باطانی، سارنج .رضا ،راعی .2

 .3، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره"وی حجم معامالتر

 (،بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق موسسات تجاری.1729رستمیان،فروغ و طبسی،داوود ،) .1

 بداریحسا تحقیقات فصلنامه "ایرانی شرکتهای سودآوری بر گردش در سرمایه مدیریت تاثیر(،1782،جعفر،)حیدریان و ،جوادرضازاده .8

 .91 صفحه ،1 شماره حسابرسی، و

وراه های کاهش 1712-1719سال 3(،بررسی علل افزایش مطالبات معوق بانک صادرات ایران در1718روحی زهرایی ،عباس،) .2

 آن،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی.

های پذیرفته شده بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکتثر پیشا" (.1721)ماندانا .طاهری ،غالمرضا  .سلیمانی .11

 .91-1، ص 9شماره ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،"در بورس اوراق بهادار تهران
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