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 :چکیده

ارزش بازار جریانهای نقدی، اقالم تعهدی جاری و اقالم تعهدی غیرجاری بر  بررسی تاثیر حداقل سود گزارش شدههدف این تحقیق 

متغیرهای مستقل استفاده شده در این پژوهش عبارتند از حدداقل  . بوده است های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 متغیر وابسته این پژوهش عبدار  اسدت از   و اقالم تعهدی غیر جاری ،اقالم تعهدی جاری ارزش جریانهای نقدی، سود گزارش شده،

سرمایه تخصیص  هزینه های تحقیق و توسعه،سهام،  فتریدمچنین در این تحقیق از متغیرهای کنترلی ارزش ه .ارزش بازار شرکت

شدرکت در دوره زمدانی    111 به منظور انجام ایدن تحقیدق   .شده است استفادهبه عنوان متغیرکنترلی یافته و سود تقسیمی هرسهم 

 های تجمعیهمبستگی با استفاده از روش داده ورگرسیونی تحلیل از هافرضیه آزمون منظور به. بررسی شده است 1831الی  1831

متغیر حدداقل سدودگزارش    4بین هر هاسطح کل شرکتدهد که در های تحقیق نشان مییافته .شده است انجام  SPSSافزار نرم و

 .منفی وجود دارد شده، ارزش جریانهای نقدی، اقالم تعهدی جاری و اقالم تعهدی غیر جاری با ارزش شرکت رابطه

 

 .اقالم تعهدی غیرجاری اقالم تعهدی جاری، جریانهای نقدی، حداقل سود گزارش شده،: های کلیدیواژه
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 مقدمه

حرکت از اقتصاد بانک محور به سوی اقتصاد بازار محور .بازار اوراق بهادار، آئینه ی تمام نمای اقتصاد هرکشور محسوب می شود

صورتهای مالی اساسی ویادداشتهای همراه آنها به عنوان فرآورده ی نهایی  .وشکوفایی بیشتر اقتصادی خواهد شدمنجر به رشد 

صور  سود وزیان وصور  .فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطالعا  به کاربران محسوب می شود

صور  جریان .اولی بر مبنای تعهدی ودیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود جریان وجه نقد دو جزء از این صورتها هستند که

اقالم تعهدی ازطریق تغییر یاتعدیل در شناسایی جریانهای نقد در طول زمان  ساسا درآمدها را به جریان وجوهوجوه سرمایه ا

بنابراین به نظر می رسد سود به .می دهدوانتقال بین دوره ای آنها،مشکال  زمانبندی وتطابق نهفته در جریانهای نقد را کاهش 

حداقل در کوتاه )تعهدی ،معیار برتری نسبت به جریان نقد عملیاتی برای تشریح بازده سهام دعنوان فرآورده ی نهایی فراین

عهدی اقالم ت (.1833ر وپایروند،یدستگ)اما دربلند مد  انتظار می رود قدر  تشریحی آنها به سمت همگرایی پیش رود.باشد(مد 

در یک تقسیم بندی اقالم تعهدی به اقالم تعهدی جاری وغیر جاری  قابل .را می توان به زیر مجموعه های مختلفی تفکیک نمود

اقالم تعهدی جاری ماهیت کوتاه مد  و گردش بیشتر دارند وبر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر می گذارند اما اقالم .تجزیه است

مطابق با دیدگاه هیا  استانداردهای حسابداری مالی،یکی از ی سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارندتعهدی غیر جاری بر حسابها

نقشهای مهم اقالم تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانهای نقدی در طول زمان است به گونه ای که اعداد تعدیل شده 

بینی  های نقدی فعلی برای پیشستفاده از اقالم تعهدی و جریانا .،عملکرد شرکتها را بهتر اندازه گیری نماید(سود)جریانهای نقد

بینی اقالم تعهدی نمایانگر دو رفتار بنیادی اقالم  به عنوان مثال توانایی پیش.  اجزای سودهای آتی دارای مفاهیمی اقتصادی است

از طرف  1و 1(یعنی قابلیت تحقق)یافته های نقدی تحقق شده به جریان بینی توانایی تبدیل اقالم تعهدی پیش. 1 :تعهدی است

 قیمت در ارزش این سهامی های شرکت در .سهامدارن است برای بیشتر ارزش ایجاد حاضر عصر در مدیریت اهداف از دیگر یکی

 پس نمایند، بهینه را بازار شرکت ارزش تا گیرندمی کار به را خود تالش تمام هامدیران سازمان واقع در .شود می متبلور سهام

 است نراسهامدا ثرو  بیانگر شرکت بازار ارزش.کندمی ارزش ایجاد آنها برای هستند مطمئن که کنند می اریذگسرمایه ایدرزمینه

 دلیل اخیر،به های سال در ارزش ایجاد بر تاکید: است شرکت عملکرد ارزیابی معیارهای از عنوان یکی به متوازن ارزیابی رویکرد در و

 . است شده بیشتر باال، عملکرد بر گذاران سرمایه تاکید و رقابتی محیط

با توجه به مباحث مربوط به حداقل سود گزارش شده، جریان نقدی،اقالم تعهدی جاری وغیر جاری به بررسی  در این تحقیق ما

های پذیرفته ارزش بازار شرکتجریانهای نقدی، اقالم تعهدی جاری و اقالم تعهدی غیرجاری بر  تاثیر حداقل سود گزارش شده،

 .می پردازیم شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پیشینه تحقیق

بده طدور   "سدال گذشدته   44تغییر در ارتباط ارزش دفتدری و سدود در طدول    "با عنوان در تحقیقی(. 7991.) کولین و همکارانش

( 1338-1394)سداله   44ی  ایی در طدی یدک دوره  های آمریکد  تجربی به بررسی میزان ارتباط ارزش دفتری و سود با ارزش شرکت

                                                           
1
 - Reliability 

2 - Kolin and et al 
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ی مدورد مطالعده    ها نشان داد ارتباط ترکیبی بین ارزش دفتری و سود بدا ارزش شدرکت در طدی دوره    ی آن نتایج مطالعه. پرداختند

 .استی مورد بررسی ارتباط بین سود با ارزش شرکت پیوسته کاهش یافته  تغییر قابل توجهی نداشته است، اما در طی دوره

، استدالل می کنند که مربوط بودن ارزش درآمد بیش از جریان های نقددی نیسدت و بسدتگی بده     (007 )بارتو، گلدبرگ، و کیم 

در نتیجه، یک سوال تجربی این است که آیا تفکیک درآمدها به جریان نقدی . شیوه ی گزارشگری مالی و دیگر عوامل سازمانی دارد

نتایج بر اساس روش مبتنی بر بازده سهام به نظر می رسد نشان دهد . ارزش مربوطه هستند وجود داردو اجزای اقالم تعهدی دارای 

به عنوان مثال، درآمد و یدا کدل   )که اطالعا  جریان وجوه نقد برخی از ارزش های جداگانه مربوط نسبت به اطالعا  اقالم تعهدی 

به طور خاص، برخی از ابهامدا  در مدورد مربدوط بدودن ارزش     . ابهام نیستدارند،اگر چه شواهد به طور کامل خالی از (اقالم تعهدی

یا مربوط بودن ارزش جریان وجه نقد نسبت به جریان وجدوه سدرمایه   )جداگانه جریان های نقدی و اقالم تعهدی جاری وجود دارد 

 (.به صور  افزایشی است 

معیدار تجربدی آنهدا از کیفیدت اقدالم      .واستمرار سود پرداختندد به بررسی رابطه ی بین کیفیت اقالم تعهدی (002 )دیچو ودایچو 

نتایج تحقیق نشان داد کده  .تعهدی ،رگرسیون تغییرا  سرمایه در گردش براساس جریانهای نقدی عملیالتی گذشته ،حال وآتی بود

مچندین بدین کیفیدت اقدالم     ه.رگرسیون کمتر باشد،کیفیت اقالم تعهدی باالتر اسدت (پسماند)هرقدر انحراف معیار باقی مانده های 

 .تعهدی  واستمرار سود رابطه ی مثبتی وجود دارد

در یک چارچوب اساسی، با در نظر گرفتن اینکه آیا ضرایب جریان های نقدی و اقالم تعهدی بدا سدطح    (002 )کومار و کریشنان 

ند که مربدوط بدودن ارزش جریدان هدای     مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری متفاو  است ارائه شد ، به این ترتیب نشان داد

 .نقدی و اقالم تعهدی می تواند در تمام شرکت ها و وبا توجه به شرایط وموقعیتهای آنها متفاو  می باشد

 تدا  شود می ،موجب سهام بتای و بازده بین رگرسیون در شرکت ارزش کردن اضافه که بود براساس تحقیق خود معتقد) 070 )بانز

 کوچک، شرکتهای سهام های بازده میانگین که داد نشان تحقیقا  نتایج .شود تشریح بهتر شرکتها سهام بازده میانگین بین تفاو 

 .دارند پایینی بتای بزرگ، شرکتهای سهام های بازده میانگین و دارند بسیار باالیی برآورد(پایین MEنسبت  با (بتای

نتدایج ایدن   . در تحقیقی به بررسی محتوای افزاینده اطالعاتی ارقام تعهددی و نقددی پرداختندد    (077 )بوئن، بورگ استالر ودالی

هم چندین  . های نقدی دارای محتوای افزاینده اطالعاتی نسبت به سود استتحقیق حاکی از آن است که اطالعا  مربوط به جریان

تی نسبت به اطالعا  سود وسرمایه در گردش حاصل از عملیا  های نقدی دارای محتوای افزاینده اطالعااطالعا  مربوط به جریان

به صور  جداگانه دارای محتوای افزایندده  ( سود و سرمایه درگردش حاصل از عملیا )های تعهدیبوده و اطالعا  مربوط به جریان

 .باشندهای نقدی میاطالعاتی نسبت به جریان

در یک چارچوب اساسی، با در نظر گرفتن اینکه آیا ضرایب جریان های نقدی و اقالم تعهدی بدا سدطح    ( 07 )کومار و کریشنان 

مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری متفاو  است مدلی ارائه کردند ، به این ترتیب نشان دادند که مربوط بودن ارزش جریان 

 .توجه به شرایط وموقعیتهای آنها متفاو  می باشد های نقدی و اقالم تعهدی می تواند در تمام شرکت ها و وبا

 .رسداند  انجدام  بده "نقدد  نهدای  جریا تغییرا  تقسیمی و سود تغییرا  بین ارتباط بررسی"باعنوان که پژوهشی در(7220) علیزاده

رابطده   عددم  بدر  مبندی  فرضدیه  یک وی پژوهش در .کرد بررسی تقسیمی سود بینی درپیش را نقد های جریان اطالعا  سودمندی
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 را پدژوهش  هدای  یافتده  بر اتکا و دانسته راتصادفی فرضیه این تأیید او .شد مطرح نقد نهای جریا تغییرا  و تقسیمی سود تغییرا 

 .کرد تلقی نادرست

عنوان بررسی میزان ارتباط سدود و ارزش دفتدری بدا ارزش بدازار     "ر پژوهشی تحت د(. 7221.)پور حیدری، سلیمانی و صفاجو 

به این نتیجه رسیدند که نقش ارزش دفتری در تعیدین ارزش شدرکت    "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتسهام 

به عبار  دیگر بدرای  . رو به افزایش است و در واقع عامل کلیدی سایر محققان در تعیین ارزش شرکت ارزش دفتری هر سهم است

 .سود هر سهم به ارزش دفتری هر سهم منتقل شده است تعیین ارزش شرکت توجه استفاده کنندگان از

 نقد وجوه گردش و ارزش دفتری حسابداری، سود بودن مربوط بررسی"با انجام پژوهشی تحت عنوان ( 7221) قادری و سعیدی

دفتری و سدود  نشان دادند که ارزش  "1834-1834های  بر قیمت طی سال مبتنی ارزشیابی هایمدل در گذاری سرمایه و عملیاتی

حسابداری نسبت به گردش وجه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری دارای قدر  توضدیح دهنددگی بیشدتری در تعیدین ارزش شدرکت      

همچنین قدر  توضیح دهندگی ارزش دفتری به تنهایی باالتر از قدر  توضیح دهندگی سود حسدابداری در تعیدین ارزش   . هستند

 .هاست شرکت

هدای عملیداتی    هدای نقددی ناشدی از فعالیدت     حقیق در خصوص تعیین میزان ارتباط سود بدا جریدان  به ت (7221) د محمدییسع

تواندد   دهد که بین سود نقدی و سود تعهدی رابطه خطی قوی وجود ندارد و سود تعهدی نمی نتایج تحقیق نشان می.  پرداخته است

 .های نقدی ارایه کند بینی جریان تفسیری روشن در مورد پیش

نتدایج آنهدا   .را بررسدی کدردن  1839تا 1813شرکت طی دوره ی زمانی 181در پژوهشی نمونه ای شامل (7221)وهمکارانقائمی 

 .نشان می دهد که بازده ی سهام شرکتها تحت تاثیر میزان اقالم تعهدی واجزای مربوطه  قرار می گیرد

نتدایج بده دسدت آمدده     .  ها را بررسدی کدرد   ی شرکتهای تعهدی و نقد اطالعاتی جریان افزایندهمحتوای(7222)عرب مازار یزدی

های تعهدی نیست و رابطده   های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطالعاتی نسبت به داده های جریان نشانگر آن بود که داده

 .د نداردهای نقدی حاصل از عملیا  و تغییرا  غیرمنتظره بازار سهام وجو معناداری بین تغییرا  غیرمنتظره جریان

هدای   جریدان ( 8،  سدودهای حسدابداری  ( 1،  های نقدی عملیاتی جریان( 1با استفاده از اطالعا  حسابداری شامل  (7222)مدرس 

هدا و   های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و اقالم مربدوط بده دارایدی    جریان( 4نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری و 

هدای   بیندی جریدان   نتایج تحقیق نشدان داد کده پدیش   . ای نقدی عملیاتی بررسی کرده های جاری، رابطه این اقالم را با جریان بدهی

بیندی بدا اسدتفاده از سدود عملیداتی       ؛ اما این پدیش  پذیر نیست های نقدی عملیاتی تاریخی امکان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان

بیندی را بهبدود    ، مددل پدیش   سدود عملیداتی تداریخی   هدای نقددی عملیداتی و     پذیر است و استفاده هم زمان از جریان تاریخی امکان

 .دهدبینی را افزایش می ، توان پیش بخشد و ورود اجزای سرمایه در گردش به مدل می

 واحدد  سدودآوری  کیفیدت  ارزیدابی  در تواند می نقدی های جریان به مربوط  در تحقیقی بیان کرد اطالعا  (7229)وردی، تاری

 همبستگی قدر هر .دارد اشاره آن با همبستگی و نقد وجوه جریان به سود نزدیکی به سودآوری کیفیت و شود واقع سودمند انتفاعی

 فعالیدت  از ناشدی  نقدی های جریان .بود خواهد باالتر سودآوری کیفیت باشد بیشتر آن با مرتبط نقد وجوه های جریان و سود بین

 و تجداری  واحدد  عملیداتی  توان حفظ و ها وام بازپرداخت جهت تجاری واحد توان ارزیابی اصلی های شاخص از یکی عملیاتی های
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 سرفصل یک به نتوان را نقدی های جریان از بعضی صورتیکه در .باشد می سازمانی برون منابع از استفاده بدون سهام سود پرداخت

 .شوند می بندی طبقه عملیاتی های فعالیت از ناشی نقدی های جریان عنوان به اقالمی چنین کرد محدود خاص

 

 های تحقیقفرضیه

جریانهای نقدی، اقالم تعهددی جداری و اقدالم تعهددی     بررسی تاثیر حداقل سود گزارش شدهکه هدف تحقیق حاضر، با توجه به این

 :باشندهای تحقیق بصور  زیر میباشد، فرضیهمی غیرجاری بر ارزش بازار

 .رابطه معنی داری وجود داردها بین حداقل سود گزارش شده وارزش بازار شرکت .1

 .ها رابطه معنی داری وجود داردهای نقدی وارزش بازار شرکتبین ارزش جریان .1

 .ها رابطه معنی داری وجود داردبین اقالم تعهدی جاری وارزش بازار شرکت .8

 .رابطه معنی داری وجود دارد هابین اقالم تعهدی غیر جاری وارزش بازار شرکت .4

 
 هاگیری آننحوه اندازهمتغیرهای پژوهش و 

 

 متغیر وابسته 

 :  ارزش بازار شرکت   -

ارزش بازار شرکت براساس تعداد سهام وقیمت سهام پایان دوره مالی بدست می آید،که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است،الزم بده  

لذا جهت استانداردسدازی از عددد    ذکر است که از آنجا که ارزش بازار محاسبه شده براساس فرمول زیر اعداد بزرگی بدست می آید

 :می شود محاسبه به شرح ذیل  که .گرفته شدبدست آمده برای ارزش بازار شرکت لگاریتم 

(1)  MVi,t =Pi×N 

MVi,t: ارزش بازار شرکتiدرپایان سال سالt 

Pi: قیمت سهام در پایان دوره مالی 

N: تعداد سهام 

 متغیرهای مستقل 

 : حداقل سود گزارش شده -

 :مول زیر استفاده می شودرجهت محاسبه ی حداقل سود گزارش شده از ف حاضر پژوهشدر 

(2 )  E=CF+CACC+NCACC 

E: ،اقالم تعهدی غیر جاری اقالم تعهدی جاری و حداقل سودگزارش شده که برابر است باارزش جریانهای نقدی 

CF: های نقدی استگیری ارزش جریانمعیاری برای اندازه. 
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CACC: گیری اقالم تعهدی جاری استبرای اندازه معیاری. 

NCACC: گیری اقالم تعهدی غیر جاری استمعیاری برای اندازه. 

 

 های نقدیارزش جریان -

است در صور  جریانا  نقدی  های عملیاتی گزارش شدهعنوان جریان وجه نقد حاصل از فعالیتبه های نقدیمتغیرارزش جریان 

 :می شود محاسبه به شرح ذیل  که

 

(2)       
 جریان نقدی عملیاتی

کل دارایی ها
 

 

 اقالم تعهدی جاری -

اقالم تعهدی جاری اقالمی هستند که منعکس کننده اختالف های زمان بندی کوتاه مدد  هسدتند کده بدر حسدابهای سدرمایه در       

 :می شود محاسبه به شرح ذیل  که گردش تاثیر می گذارند

(1)          
 کل اقالم تعهدی جاری

 کل  داراییها  
 

 اقالم تعهدی غیرجاری -

اقالم تعهدی غیر جاری اقالمی هستند که منعکس کننده اختالف های زمان بندی بلند مد  هستند که بدر حسدابهای سدرمایه در    

 :می شود محاسبه به شرح ذیل  که گردش تاثیر می گذارند

 (9)           
 کل اقالم تعهدی غیرجاری

 کل  داراییها  
 

 متغیرهای کنترلی 

 سهام ارزش دفتری -

دست می آید، که در صور  انحالل شرکت و پدس از   ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد کل سهام به

الزم بده ذکدر    ،شدود می محاسبه به شرح زیر  که آن .بدهی های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام داران می شود پرداخت تمام

است از انجا که ارزش دفتری عدد بزرگی است لذا جهت استاندارد سازی ارزش دفتری از لگاریتم استفاده می شدود، یعندی پدس از    

 :محاسبه ارزش دفتری از آن لگاریتم می گیریم

(1)            
 حقوق صاحبان سهام

تعداد کل سهام منتشر شده
 

 هزینه های تحقیق وتوسعه -
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در راسدتای  کده  هاییو هزینه های تحقیقشود به عنوان هزینهآوری جدیدانجام میکه به منظورکسب دانش علمی یا فنهایی هزینه

در  .شدود های توسعه تلقی میشود به عنوان هزینههاو محصوال  و غیره صرف میدر طراحی پروژهبکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی

واز آنجا که هزینه هدای تحقیدق وتوسدعه عددد      گرفته شدبهره ذیل از فرمول ق وتوسعههای تحقیاین تحقیق  جهت محاسبه هزینه

 :بزرگی هستند لذا جهت استاندارد سازی آن کل هزینه های تحقیق وتوسعه را بر کل دارایی های شرکت تقسیم می کنیم

(1)    
  هزینه های تحقیق و توسعه

 کل   داراییها
 

 سرمایه تخصیص یافته -

در حقوق صاحبان سهام است که خالص حقوق صداحبان سدهام از   ( کاهش)خالص افزایش حاضر سرمایه تخصیص یافته در تحقیق 

الزم به ذکر است که جهدت  .در این پژوهش از فرمول زیر جهت محاسبه آن بهره گرفته شده استهمچنین  ترازنامه بدست می آید 

در حقوق صاحبان سهام را برکل دارایدی هدا تقسدیم    ( کاهش)استاندارد سازی متغییر سرمایه تخصیص یافته تفاضل خالص افزایش 

 . می کنیم

 

(3)    
                           

               
 

Net equityt:  در حقوق صاحبان سهام در سال( کاهش)خالص افزایشt 

Net equityt-1:  1در حقوق صاحبان سهام در سال( کاهش)خالص افزایش-t 

Total assets: کل دارایی ها در سالt  

 سود تقسیمی هرسهم  -

یا سود تقسدیمی گفتده مدی شدود بده       DPSبه مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد 

سدود پرداختدی هدر    .بخشی از سود پس از کسر مالیا  به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد DPSعبار  دیگر 

سود بخشی از  DPSچون . بر تعداد سهام شرکت به دست می آید( مصوب مجمع عادی ساالنه ) سهم از تقسیم کل سود پرداختی 

EPS  کمتراز  "که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معموالمی باشدEPS نحوه محاسبه سود تقسیمی هرسهم .می باشد

 :به شرح زیر می باشد

(3)     
  کل سود پرداختی 

  تعداد کل شرکت سهام 
 

 ی آماریجامعه و نمونه

ها، از بین این شرکت. باشندعنوان جامعه آماری میهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به در این تحقیق شرکت

 .شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند 111اند که در نهایت  هایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهشرکت

 .مورد پذیرش قرار گرفته باشد 1831شرکت مزبور قبل از سال  -1

 .باشدبه فعالیت خود ادامه داده  1831شرکت مزبور تاپایان سال  -1

 .اسفند هر سال باشد 13پایان دوره مالی شرکت مزبور  -8
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 .شرکت مزبور در دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد -4

 .های مورد نظرشرکت مزبور در دسترس باشدداده -9

 .شودگذاری در نظر گرفته نمیهای بیمه و سرمایهبانک ها، شرکت -1

 
 

 روش پژوهش 

جریانهدای نقددی، اقدالم تعهددی جداری و اقدالم       بررسدی تداثیر حدداقل سدود گدزارش شدده      ، جایی که این تحقیق به دنبدال  آن از

و بدرای   باشدد ندو  همبسدتگی مدی    نظدر، از  روش تحقیدق جهدت انجدام مطالعده مدورد     باشدد،  مدی  تعهدی غیرجاری بر ارزش بازار

جهددت و (OLS)از روش رگرسددیون حددداقل مربعددا  معمددولی   آزمددون ارتبدداط بددین ایددن متغیرهددا از رگرسددیون چنددد متغیددره  

بدده منظددور تشددخیص   tآمدداره همچنددین از .شدددتعیددین دقددت ضددرایب و اهمیددت هددر یددک از متغیرهددای مسددتقل اسددتفاده     

جهددت  R2ضددریب تعیددین  از  جهددت تشددخیص معندداداری کددل رگرسددیون و    Fآمدداره و از  معندداداری هددر یددک از متغیرهددا،  

 .شددهی متغیر وابسته توسط متغیرهای انتخابی مستقل استفاده وضیحتعیین کارایی و میزان ت

 :های رگرسیون زیر استفاده شده استبرای آزمون فرضیا  از مدل

 مدل فرضیه اول 

(1) MVit = β0 + β1 Eit  + β2 Xit + ε 

 مدل فرضیه دوم

 
(2) MVit = β0 + β1 CFit  + β2 Xit + ε 

 مدل فرضیه سوم 

(3) MVit = β0 + β1 CAccit  + β2 Xit + ε 

 
 مدل فرضیه چهارم 

(4) MVit = β0 + β1 NCAccit  + β2 Xit + ε 

MVi,t : شرکت بازار ارزشi سال سال درپایانt 

Eit : شده سودگزارش حداقل 

t،CFit :  شرکتارزش جریانهای نقدیiسال سال درپایان 

t،CAccit : شرکت جاری تعهدی اقالمiسال سال درپایان 

t،NCAccit : شرکت جاریغیر تعهدی اقالمi سال سال درپایان 

 ها و قلمرو مکانی و زمانی روش گردآوری داده
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آوری گردیده ها جمعهای مالی شرکتهای مورد نیاز از طریق مشاهده و بررسی اسناد و مدارک شامل اطالعا  صور داده

های استفاده شده است و برای آزمون فرضیهای ی تحقیق از روش کتابخانهدر این تحقیق برای تدوین ادبیا  و پیشینه. است

 . آورد نوین، بهره گرفته شده استافزار رهها، مندرج در سایت سازمان بورس و نرمهای مالی شرکتتحقیق از اطالعا  صور 

ابتدای  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و دوره زمانی مورد نظر، ازاین تحقیق بر روی شرکت

 .باشدمی 1831تا انتهای سال  1833سال 

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

-در همه تکنیکشده واستفاده « داده های تجمعی»ها تجزیه  تحلیل موجود، از روش ها و روشدر این تحقیق با توجه  به نو  داده

های ماندهباقی مچنینبودن متغیرهای تحقیق  و هجهت تعیین نرمال .شداستفاده  SPSSو  EXCELافزارهای های آماری از نرم

، به این صور  که اگر احتمال آماره مذکور برای شداسمیرنوف استفاده -از آماره کولموگروف SPSSرگرسیونی، در نرم افزار 

 .باشد، توزیع آن متغیر نرمال و در غیر این صور  غیر نرمال است% 9تر از متغیری بیش

 

 فرضیاتنتایج آماری آزمون 

  فرضیه اول 

 بررسی مدل ترکیبی:    7جدول 

سدددطح معندددی  نو  رابطه .Prob آماره -t انحراف معیار ضریب متغیر

 داری

E -6075048. 769058.9 -7.899327 0.0000 معناداری است منفی 

RD -2289483. 1543697. -1.483117 0.1385 معنددددددداداری  منفی

 نیست

R & D 14306419 3726824. 3.838770 0.0001 معناداری است مثبت 

DPS 4892.838 639.5688 7.650214 0.0000 معناداری است مثبت 

BV 15691.78 441.5308 35.53949 0.0000  معناداری است مثبت 

C -19889021 1285267. -15.47462 0.0000 معناداری است منفی 

   آماره های بدون وزن آماره های وزن دار

   0.692932 ضریب تعیین 0.815545 ضریب تعیین

   1.706161 آماره دوربین واتسون 0.783524 ضریب تعیین تعدیل شده

     1.660412 آماره دوربین واتسون

F-statistic 25.46866     
Prob(F-statistic) 0.000000      

 

که بیانگر معندی   Prob(F-statistic) مربوط به آماره   P-Valueمقدار همان طور  که مالحظه می شود  ( 1)جدول بر اساس نتایج

. درصد معنادار می باشد 33آن است که مدل درسطح اطمینان  بوده و حاکی از 998433/4 دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 

بین حداقل سدود  د که می باشد که مناسب است ، و نشان می ده 1.9تا  1.9واتسون  رابطه باال عدد بین  -همچنین آزمون دوربین

 .گزارش شده وارزش بازار شرکتها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد
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بدر ارزش بدازار   حدداقل سدود گدزارش شدده     ها، در سطح کل شرکت مالحظه می شود(1) همچنین همان طور که براساس جدول  

و ارزش بازار شدرکت  حداقل سود گزارش شده دار بین شرکت تأثیر دارد و ضریب همبستگی پیرسون نیز وجود رابطه منفی و معنی

تدری دارندد، ارزش بدازار    بدیش حداقل سدود گدزارش شدده    هایی که توان چنین نتیجه گرفت در شرکتلذا می. را تأیید نموده است

قیمدت  یک اطال  مربوط تلقی شده و در کداهش   حداقل سود گزارش شدههایی، افزایش یعنی در چنین شرکت. شرکت کمتر است

 .گذاران بازار سرمایه مؤثر بوده استسهام و در نتیجه کاهش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه

 

  دومفرضیه 

 بررسی مدل ترکیبی:    جدول

سدددطح معندددی  نو  رابطه .Prob آماره -t انحراف معیار ضریب متغیر

 داری

CF -16618905 4215684. -3.942161 0.0001 معناداری است منفی 

RD -5434285. 1793052. -3.030747 0.0025 معناداری است منفی 

R & D 14970880 3405955. 4.395502 0.0000 معناداری است مثبت 

DPS 5965.972 770.5173 7.742814 0.0000 معناداری است مثبت 

BV 14720.70 477.3117 30.84084 0.0000 معناداری است مثبت 

C -19224023 1245996. -15.42864 0.0000 معناداری است منفی 

   آماره های بدون وزن آماره های وزن دار

   0.681413 ضریب تعیین 0.789310 ضریب تعیین

   1.701646 آماره دوربین واتسون 0.752734 ضریب تعیین تعدیل شده

     1.618357 آماره دوربین واتسون

F-statistic 21.58004     
Prob(F-statistic) 0.000000      

 

کده بیدانگر    Prob(F-statistic) مربدوط بده آمداره      P-Valueمقدار  همان طور  که مالحظه می شود ( 1)جدول بر اساس نتایج  

درصدد معندادار مدی     33آن است که مدل درسطح اطمینان  بوده و حاکی از 4444/4معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 

بین ارزش    می باشد که مناسب است، و نشان می دهد که 1.9تا  1.9واتسون  رابطه باال عدد بین  -آزمون دوربینهمچنین . باشد

 . می باشد % 39جریانهای نقدی وارزش بازار شرکتها رابطه معکوس در سطح اطمینان 

بر ارزش بدازار شدرکت   ارزش جریانهای نقدی ها، در سطح کل شرکت مالحظه می شود(1)براساس جدول  همچنین همان طور که 

و ارزش شرکت را تأیید نمدوده  ارزش جریانهای نقدی دار بین تأثیر دارد و ضریب همبستگی پیرسون نیز وجود رابطه منفی و معنی

یعنی . تری دارند، ارزش بازار شرکت کمتر استبیشارزش جریانهای نقدی هایی که توان چنین نتیجه گرفت در شرکتلذا می.است

یک اطال  مربدوط تلقدی شدده و در کداهش قیمدت سدهام و در        ارزش جریانهای نقدی گزارش شدههایی، افزایش در چنین شرکت

 .گذاران بازار سرمایه مؤثر بوده استنتیجه کاهش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

 

 

  سومفرضیه 

 بررسی مدل ترکیبی:   2جدول 

سدددطح معندددی  نو  رابطه .Prob آماره -t انحراف معیار ضریب متغیر

 داری

CACC -5896750. 859447.7 -6.861092 0.0000 معناداری است منفی 

RD -3121064. 1830058. -1.705446 0.0886 معنددددددداداری  منفی

 نیست

R & D 10281468 4050491. 2.538326 0.0114 معناداری است مثبت 

DPS 4469.422 627.6079 7.121359 0.0000 معناداری است مثبت 

BV 15194.38 456.3913 33.29245 0.0000 معناداری است مثبت 

C -20456192 1331557. -15.36261 0.0000 معناداری است منفی 

   آماره های بدون وزن آماره های وزن دار

   0.687329 ضریب تعیین 0.805291 ضریب تعیین

   1.706062 آماره دوربین واتسون 0.771490 ضریب تعیین تعدیل شده

     1.644060 آماره دوربین واتسون

F-statistic 23.82402     
Prob(F-statistic) 0.000000      

  

که بیانگر معندی   Prob(F-statistic) مربوط به آماره   P-Valueمقدار  همان طور  که مالحظه می شود ( 8)جدول بر اساس نتایج

 .درصد معنادار می باشد 33آن است که مدل درسطح اطمینان  بوده و حاکی از 113138/4دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 

بدازار شدرکت   بدر ارزش  اقالم تعهدی جداری  ها، در سطح کل شرکت مالحظه می شود (8)همچنین همان طور که براساس جدول  

و ارزش شدرکت را تأییدد نمدوده    اقالم تعهدی جداری  دار بین تأثیر دارد و ضریب همبستگی پیرسون نیز وجود رابطه منفی و معنی

یعنی در . تری دارند، ارزش بازار شرکت کمتر استبیشاقالم تعهدی جاری هایی که توان چنین نتیجه گرفت در شرکتلذا می.است

یک اطال  مربوط تلقدی شدده و در کداهش قیمدت سدهام و در نتیجده        اقالم تعهدی جاری گزارش شدهایش هایی، افزچنین شرکت

 .گذاران بازار سرمایه مؤثر بوده استکاهش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه
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  چهارمفرضیه 

 بررسی مدل ترکیبی : 1 جدول 

معندددی  سدددطح نو  رابطه .Prob آماره -t انحراف معیار ضریب متغیر

 داری

NAACC -9167836. 3074780. -2.981623 0.0030 معناداری است منفی 

RD -6659099. 2000341. -3.328981 0.0009 معناداری است منفی 

R & D 14552461 4012508. 3.626774 0.0003 معناداری است مثبت 

DPS 4115.324 643.8999 6.391247 0.0000 معناداری است مثبت 

BV 14917.24 473.0141 31.53657 0.0000 معناداری است مثبت 

C -17911365 1680178. -10.66040 0.0000 معناداری است منفی 

   آماره های بدون وزن آماره های وزن دار

   0.680057 ضریب تعیین 0.789863 ضریب تعیین

   1.689938 آماره دوربین واتسون 0.753382 ضریب تعیین تعدیل شده

     1.624881 آماره دوربین واتسون

F-statistic 21.65188     
Prob(F-statistic) 0.000000      

 
که بیانگر معنی  Prob(F-statistic) مربوط به آماره   P-Valueمقدار  همان طور  که مالحظه می شود ( 4)جدول بر اساس نتایج 

 .درصد معنادار می باشد 33آن است که مدل درسطح اطمینان  بوده و حاکی از 438133/4دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 

بر ارزش بازار شرکت اقالم تعهدی غیر جاری ها، در سطح کل شرکت مالحظه می شود (4)همچنین همان طور که براساس جدول  

و ارزش شرکت را تأیید نمدوده  اقالم تعهدی غیرجاری دار بین تأثیر دارد و ضریب همبستگی پیرسون نیز وجود رابطه منفی و معنی

. تری دارند، ارزش بدازار شدرکت کمتدر اسدت    بیشاقالم تعهدی غیر جاری هایی که توان چنین نتیجه گرفت در شرکتلذا می.است

سهام و در  یک اطال  مربوط تلقی شده و در کاهش قیمت اقالم تعهدی غیرجاری گزارش شدههایی، افزایش یعنی در چنین شرکت

 .گذاران بازار سرمایه مؤثر بوده استنتیجه کاهش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه

 اتپیشنهاد

 های پژوهشپیشنهادهای حاصل از یافته 
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-در طی دوره پژوهش، بده سدرمایه  ها  تأثیر منفی حداقل سود گزارش شده بر ارزش بازار شرکت در سطح کل شرکتبا توجه به  -1

های مالی شرکتهای پذیرفتده شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران      از صور کننده سهامداران جزء استفادهگذاران بالقوه به ویژه به 

جهدت   هدا  حداقل سدود گدزارش شدده بدر ارزش بدازار شدرکت      گذاری خود به تأثیر منفی شود که در تصمیما  سرمایهپیشنهاد می

 .اشندتصمیما  سرمایه گذاری توجه داشته ب

در طی دوره پژوهش، به سهامداران ها تأثیر منفی ارزش جریانهای نقدی بر ارزش بازار شرکت ها در سطح کل شرکتبا توجه به  -1

شود که در تصمیما  خدود بده جریانهدای نقددی توجده داشدته       های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شرکت

 .باشند

دوره پدژوهش، بده مددیران مدالی     هدا   بر ارزش بازار شرکت در سطح کدل شدرکت  سود تقسیمی هر سهم مثبت تأثیر با توجه به  -8

شود که در تصمیما  ساختار سرمایه شرکت خود به تأثیر مثبت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشرکت

 .دها توجه داشته باشنشرکت بر ارزش بازارسود تقسیمی هر سهم 

گدذاران بدالقوه بده    دوره پژوهش، به سرمایه ها در بر ارزش بازارشرکت در سطح کل شرکتارزش دفتری  تأثیر مثبت با توجه به  -4

شود که های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میهای مالی شرکتاز صور کننده سهامداران جزء استفادهویژه به 

 .ها توجه داشته باشندبازار شرکتبر ارزش ارزش دفتری مثبت ذاری خود به تأثیر گدر تصمیما  سرمایه

 های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش 

. های آینده میتواند حائز اهمیت باشدبه نظر پژوهشگر، هنوز موضوعا  مختلفی در این زمینه وجود دارد که برای انجام پژوهش

حداقل سود تر از نتایج پژوهش و نیز کمک به روشن شدن رابطه بین استفاده هر چه بیششود به منظور بنابراین پیشنهاد می

در آینده، به موضوعا  زیر ،جریانهای نقدی، اقالم تعهدی جاری و اقالم تعهدی غیرجاری بر ارزش بازار شرکت ها   گزارش شده

 :تری شودتوجه بیش

با در نظر  اقالم تعهدی جاری و اقالم تعهدی غیرجاری بر ارزش بازار شرکت هاحداقل سود گزارش شده،جریانهای نقدی، تأثیر  -1

 . گرفتن نو  صنعت

،جریانهای نقدی، اقالم تعهدی   حداقل سود گزارش شدهبررسی تأثیر شرایط اقتصادی،فرهنگی و سیاسی بر روی روابط بین  -1

 .جاری و اقالم تعهدی غیرجاری بر ارزش بازار شرکت ها
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