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 چكیده 

های این پژوهش با هدف بررسی توان ارزش افزوده اقتصادی در برآورد سود آتی در بین شرکت

اندرکاران حرفه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.از دیدگاه  محققان و دست

-ی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیینحسابداری و مدیریت مالی اهمیت سود به عنوان یک

کننده ارزش شرکت حائز اهمیت بوده و  ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی 

شود. از سوی دیگر پیش بینی نماید. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده میمی

گران در این خصوص می باشد. برای رسیدن ترین اهداف پژوهشیو برآورد سودهای آتی یکی از اصل

 2831های به این هدف اطالعات شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در خالل سال

شرکت  استخراج و با استفاده از رگرسیون چند متغیره داده ها و با استفاده از نرم   201، 2832لغایت 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه  SPSS , EVIEWSافزار آماری 

معناداری بین سود عملیاتی آتی و سود باقیمانده آتی با ارزش افزوده اقتصادی تایید شد لیکن نتایج 

 نشان داد که ارتباط معناداری بین سود خالص آتی و ارزش افزوده اقتصادی وجود ندارد.

 افزوده اقتصادی  ، سود خالص آتی ، سود عملیاتی آتی  ، سود باقیمانده آتی ارزش  کلمات کلیدی :
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 مقدمه -1

 اقتصاددانان تعاریف در توانرا می ردپایش که دارد تاریخی هایریشه اقتصادی افزوده ارزش همان یا اقتصادی سود تکامل

 سود 2330 در انگلیسی معروف اقتصاددان شال،مار مثال آلفرد عنوانبه جست.) اضافی )سود ماندهباقی سود از کالسیك

 : کندمی تعریف گونه این را اقتصادی

 سود » یا «مدیریت سود» را  آن توانمی که ماندمی باقی سرمایه هایهزینه کل کسر از بعد که است چیزی آن اقتصادی سود

 نامید. نیز « تعهد

 سود سنجش حسابداری از ابزارهای متفاوت ایریشه طوربه سود وردم در کالسیك اقتصاددانان دیدگاه مارشال، تعریف براساس

 سود و اقتصادی سود بین کلیدی تفاوت است....  مالیات و و بهره از پس نقدی سود و مالیات و بهره از پس سود مانند

 بتواند درآمدهایش - 2 که: است سودآور زمانی واقعاً شرکت یك دارند اقتصاددانان اعتقاد که است نهفته این در حسابداری

 در شرکت را شانسرمایه که مالکان برای را معقولی بازدهی - 1 و دهد، پوشش را شرکت تولیدی و جاری عملیاتی هایهزینه

 .کند ایجاد اندانداخته کار به

 : است شده بنا زیر اصل دو مبنای بر اقتصادی افزوده ارزش نظریه اساساً

 .باشد آن فرصت هایهزینه از بیش درآمدهایش که این مگر نیست، سودآور شرکت (2

 فعلی ارزش کنند که طوری اتخاذ را گذاریسرمایه تصمیمات شرکت، مدیران که شودمی ایجاد زمانی سهامداران ثروت (1

 .مثبت باشد شرکت( یسرمایه یهزینه معادل حداقل تنزیلی آنها )بانرخ خالص

 بیستم، آمریکایی قرن پیشرو اقتصاددان سه گرددمی بر کالسیك اقتصاددانان به ادیاقتص افزوده های ارزشریشه حالیکه در

 سود از کاملتری معنی 23٩0 دهه اواخر تا 23٩0 دهه ابتدای مودیلیانی از و میلر و 2380 دهه طول در ، فیشر ایروینگ

 مورد نقدی جریانات و الص ارزش فعلیبین خ اساسی ارتباط یك فیشر، .اندداده بسط شرکت گذاریارزش حوزه در اقتصادی

 محرك با خالص ارزش فعلی مثبت، گذاریسرمایه تصمیمات که داد مودیلیانی نشان و کرد. میلر ایجاد شده، تنزیل انتظار

 ( .2838الهی،  فتح و است)بیدگلی شرکت سهام قیمت و ارزش

های عملکرد جدیدی را های جایگزین و معیارقق نظریههای مبتنی بر سود، چندین محهای معیاربرای فائق آمدن بر کاستی

میالدی معرفی شد. این رویکرد  30و ابتدای دهه  30پیشنهاد کردند. برای مثال، رویکرد ارزش سهامدار در اواخر دهه 

 کند. رد میکند و ارزش اقتصادی طرح را برآوزند و با نرخ هزینه سرمایه تنزیل میهای نقدی آتی طرح را تخمین میجریان

 شاخص این. پردازدمی و کار کسب یك در شرکت شده ایجاد ارزش کل کنترل به که است شاخصی اقتصادی افزوده ارزش

 ارزش. بپردازد مواجهند مالی عملکرد گیریاندازه زمینه در هاشرکت که هاییچالش بیان به تا شد ایجاد استوارت استرن توسط

 در بهبود ایجاد. کندمی بیان را اقتصادی سوددهی سهامداران، انتظار مورد بازده کسر از پس سود گیریاندازه با اقتصادی افزوده

 .است سهامداران ثروت افزایش معنای به اقتصادی افزوده ارزش

دی در مقاالت مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمن

عبارت دیگر کیفیت سود عبارت باشد. بهمی گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر هیکستصمیم

منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن  است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر هیکس

-گیری استفادهدهنده مفید بودن اطالعات سود برای تصمیمکیفیت سود باال نشان چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی

باشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطالعات در تصمیمات متفاوتی کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می

  کنند، امکان ارائه یك تعریف جامع از سود وجود ندارد.استفاده می

-باشد. چرا که نشانگر وجود ریسك در تخصیص منابع به آن بخش میگذاری کیفیت سود پایین مطلوب نمیاه سرمایهاز دیدگ

ها خواهد شد. از باشد کیفیت سود پایین کارایی نداشته چرا که باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه
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های با بازدهی غیر واقعی شده که کاهش ی با بازدهی واقعی به طرحهاطرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح

 (. 283٩ ،رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت) اسماعیلی

کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجادبرخی تحلیل

د رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر دانند، آنها متعقدند که کیفیت سو

 تکراری می باشد.

کردند سود گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنها احساس مینظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل

بینی دهد. آنها دریافتند که پیشکنند، نشان نمییگزارش شده میزان قدرت سود یك شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم م

گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل

 باشد.گیری اطالعات حسابداری کار مشکلی میشرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه

 صورت ارزش بر مبنتی مدرن هایمعیار و حسابداری سنتی عملکرد هایمعیار بین رابطه شناخت برای زیادی تجربی تحقیقات

 هایمعیار سایر بر اقتصادی افزوده ارزش برتری از حاکی مطالعات از برخی. است آمده دست به متناقضی نتایج اما گرفته،

 و است باقی همچنان پرسش این بنابراین. اندداده گزارش را یمتضاد و متفاوت نتایج مطالعات سایر کهحالی در است؛ عملکرد

 ،افزایش سودآتی و ارزش افزوده اقتصادی بین رابطه در ابهام کاهش باعث تواند می تحقیق نتایج .دارد ادامه تجربی تحقیقات

 .ددگر می بورس در شده پذیرفته های شرکت در سهامداران و گذاران سرمایه گیری تصمیم وقدرت کیفیت

 با شده پاالیش اقتصادی افزوده ارزش و اقتصادی افزوده ارزش رابطه "  عنوان  تحت  تحقیقی در (2833) گوینده و مهدوی

 خالل در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 12 سال، و شرکت ترکیبی، هایداده از استفاده با  "  سهام بازده

 نتایج. است شده آزمون پیرسون همبستگی ضریب محاسبه طریق از پژوهش هایفرضیه ست.ا گرفته قرار آزمون مورد سال 20

 وجود دارمعنی رابطه سهام بازده با شده پاالیش اقتصادی افزوده ارزش و اقتصادی افزوده ارزش بین که دهدمی نشان پژوهش

 . ندارد

 محتوای "سود بینیپیش برای اقتصادی افزوده ارزش اطالعاتی محتوای"  عنوان تحت تحقیقی در (2833) رستگاری و مهدوی

 پذیرفته هایشرکت سود بینیپیش برای عملیاتی نقدی جریان و جاری دوره عملیاتی سود با مقایسه در اقتصادی افزوده ارزش

 سود که دهدمی نشان پژوهش نتایج است. شده بررسی شرکت( 288 شامل ای)نمونه تهران بهادار اوراق بورس در شده

 اما دارد، را بعد دوره عملیاتی سود بینیپیش توانایی اقتصادی، افزوده ارزش و عملیاتی نقدی جریان جاری، دوره عملیاتی

 افزوده ارزش که دهدمی نشان اطالعاتی فزاینده محتوای بررسی همچنین، است. بیشتر بقیه از عملیاتی سود بینیپیش توانایی

 محتوای دارای عملیاتی نقدی جریان نیست. اطالعاتی یفزاینده محتوای دارای جاری دوره عملیاتی سود به نسبت اقتصادی

 دوره عملیاتی سود بینیپیش قدرت مطالعه، مورد هایسال از سال دو در تنها که طوری به است، اندکی اطالعاتی فزاینده

 فزاینده محتوای دارای عملیاتی نقدی جریان هب نسبت اقتصادی افزوده ارزش است. داده افزایش اندکی میزان به را جاری

 است. داده افزایش را آن بینیپیش توانایی زیرا است اطالعاتی

 بازار افزوده ارزش و اقتصادی افزوده ارزش ارزیابی و بررسی  "  عنوان تحت تحقیقی در  (2833محمودی) و رودپشتی رهنمای

 حاکی تحقیق از حاصل نتایج است. گرفته انجام 283٩ الی 2830 های الس محدوده در " سهامداران افزوده ارزش مدیریت در

 افزوده ارزش از استفاده بودن مناسب نتیجه در و بوده سهامداران افزوده ارزش با فوق متغییرهای دارمعنی ارتباط وجود از

 و شناسایی جهت در یگزینجا و کننده بینیپیش متغییرهای عنوان به را (MVA) بازار افزوده ارزش و (EVA)اقتصادی

 شود.می پیشنهاد (SVA) سهامداران افزوده ارزش گیریاندازه

 آزاد نقدی هایجریان اقتصادی، افزوده ارزش نقدی، افزوده ارزش رابطه  "  عنوان تحت  تحقیقی (در2833) مولودی  و رضایی

 پذیرفته هایشرکت در که دهدمی نشان تحقیق این تایجن شد. پرداخته "  سهامداران برای شده ایجاد ارزش با باقیمانده سود و
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 ها شاخص سایر کنار در و بوده CSV بینیپیش برای بهتری هایشاخص  RIو EVA تهران بهادار اوراق بورس در شده

 .دهندمی بدست مطلوبتری نتایج  CVA و FCF مانند

 ایبر هاآن. ختندداپر اریحسابد دسو کیفیت با شرکتی حاکمیت یهاممکانیز بطهرا سیربر به (2830) دیباآمحمد و مشایخی

 نسبت، مسئولیتها گانگیدو از و دهستفاا دسو پیشبینی انتو و دسو اریپایدی، تعهد مقالا یهارمعیا از دسو کیفیت یابیارز

 یافتهها. نددکر دهستفاا شرکتی حاکمیت یشاخصهها انعنو به های آنجلسه ادتعد و همدیر هیأت عضو موظف غیر انمدیر

 اری)پاید کیفیتآن،  در موظف غیر انمدیر رحضو یشافزا و همدیر هیأت هایجلسه ادتعد نشد بیشتر با که ستا آن از حاکی

 ئیسر و عامل مدیر یمسئولیتها تفکیك بین که ستا حالی در ینا. ستا یافتهیش افزا اریحسابد دسو پیشبینی( انتو و

 تحقیق ییافتهها همچنین. اردند دجوو داریمعنی بطهرا دسو پیشبینی( انتو و اری)پاید کیفیت و یکدیگر از همدیر هیأت

 حاکمیت یهاممکانیز باد، سو کیفیت یسنجهها از یکی انعنو بهی، تعهد مقالا کیفیت بین دارمعنی بطهرا عدم وجود از حاکی

 .ستا سیربر ردمو شرکتی

 مالی بحران دارای های سودشرکت برکیفیت سود تأثیرمدیریت بررسی  وانعن خودتحت درپژوهش (2832)پوروهمکاران ولی

 سوداندازه ،کیفیت مالی بحران دارای های سوددرشرکت بیشترمدیریت دادباوجوداعمال نشان نتایج.قراردادند راموردبررسی

 .ندارد وتفاوتی بوده یکسان گروه دو درهر مشروط کاری بامعیارمحافظه شده گیری

 " خالص دسو و عملیاتی دسو با مقایسه در دیقتصاا ودهفزا ارزش طالعاتیا ایمحتو سیربر  "به هشیوپژ در( 1000) پیکسوتو

 داد ننشا پیکسوتو هشوپژ نتایج.  دکر سیربر 2333–233٩  مانیز دوره طی را  پرتغالی شرکت 83هش وپژ در وی.  ختداپر

  دارد مسها زدهبا با یبیشتر بطهرا دیاقتصا ودهفزا ارزش و عملیاتی دسو به نسبت لص خا دسو که

   " ودهفزا ارزش طالعاتیا دیقتصاا امحتو با طتباار در یهداشو  "انعنو با ییگرد هشیوپژ در (1001)  ستو و نثینگتوور  

 یطالعاتا ایمحتو با دیقتصاا ، مقالا از قبل دسو و تعملیا از حاصل هجوو  ، ودهفزا ارزش طالعاتیا ایمحتو بین مقایسه به

 به نسبت غیرمترقبه مقالا از قبل دسو که داد ننشا ستو و نثینگتوور هشوپژ نتایج.  ختندا دپر غیرمترقبه هباقیماند دسو

 زدهبا با یکمتر بطهرا متغیر سایر به نسبت دیقتصاا ودهفزا ارزش مقابل در و دارد مسها زدهبا با یبیشتر بطهرا متغیرها سایر

 .دارد مسها

 ییاهو یها  شرکت دعملکر سنجش ایبر ریمعیا انبه عنو  دیقتصاا ودهفزا ارزش سیربر " هشیوپژ در (100٩)ستینآ

 رمعیا یك انعنواقتصادی به  ودهفزا ارزش که داد ننشا وی هشوپژ نتایج  ختداپر 1008-233٩ مانیدر  دوره ز  "یلندزنیو

 . دشو ده میبر رکابه   شرکت تمحصوال اریگذ قیمت ایبر

های ورشکسته و غیر ورشکسته پرداختند. در ها به گروهبندی کردن شرکت(، در بررسی خود به طبقه1028) لی و همکاران

بینی و یکنواختی سود، استفاده تحلیل کیفیت سود از چهار ویژگی کیفی سود شامل اقالم تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش

های درمانده ها موازی است. شرکتبا سطوح وضعیت مالی شرکت دهد که سطوح کیفیت سودها نشان میهای آنکردند. یافته

چهار ویژگی کیفی مذکور در طول دوره مورد مطالعه  گیری شده به وسیلهترین سطح کیفیت سود اندازهو ورشکسته دارای کم

های سالم با باالترین شرکت ترین کیفیت سود افزایش یافته و تعدادهای ورشکسته با پاییناند. بدین معنا که تعداد شرکتبوده

 کیفیت سود، کاهش یافته است.

 

 روش تحقیق -2

 توان موارد زیر را برشمرد: از اهداف این تحقیق می

 تعیین توان ارزش افزوده اقتصادی بر سود خالص آتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار-2

 های حاضر در بورس اوراق بهادارعیین توان ارزش افزوده اقتصادی بر سود عملیاتی آتی شرکت-1
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 تعیین توان ارزش افزوده اقتصادی بر سود باقیمانده آتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار-8
 فرضیات -2-1

 .  دارد وجود معناداری ارتباط آتی خالص سود  و اقتصادی افزوده ارزش  بین-2

 . دارد وجود معناداری طارتبا آتی عملیاتی خالص سود و اقتصادی افزوده ارزش بین-1

 . دارد وجود معناداری ارتباط آتی باقیمانده سود و اقتصادی افزوده ارزش بین-8

 و نمونه آماری جامعه -2-2

 معیار های بر اساس آماری می باشد.و نمونه ایران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه تحقیق آماری جامعه

 :شود می زیر انتخاب

 بورس در 2831 سال از قبل باید بررسی مورد های شرکت بررسی، مورد های سال در آماری نمونه شدن همگن منظور به(  2

 .باشد ماه اسفند پایان به منتهی ها آن مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به(  1 .باشند شده پذیرفته تهران بهادار اوراق

 وقفه2832تا 2831 های سال بین شرکت( 1 .باشند نداده مالی سال تغییر یا لیتفعا تغییر مذکور مالی های سال طی(  8

 اطالعات که هایی شرکت (٩ ها نباشد. ،بانك ،بیمه مالی خدمات و گذاری سرمایه های شرکت ( جزء٩ .باشد نداشته عملیاتی

  . گردند می نباشد،حذف موجود ها آن

 افزار نرم شامل ای داده های بانك از پژوهش در نیاز مورد های .دادهشرکت انتخاب شد 201 بااعمال شرایط فوق تعداد

بهادار و صورت  اوراق بورس سازمان اسالمی مطالعات و پژوهش مدیریت مرکز به متعلق rdis اینترنتی ، سایت رهاوردنوین

 SPSS و ه شیوه پانل دیتاب  EViews برای تجزیه و تحلیل اطالعات ، از نرم افزارهای آماری  و شده گردآوری مالی های

 .استفاده شده است

 پژوهش مدل و متغیرهای -2-3

 
Size   = دارایی ها نرخ بازده = ارزش افزوده اقتصادی = شرکت اندازه 

=RI  سود باقی مانده آتیNI = سود خالص آتی   NOPAT ( آتی ) مالیات کسر از پس خالص عملیاتی =سود 

 ( برابر است با EVAبر طبق محاسبه استوارت، ارزش افزوده اقتصادی)متغیر وابسته( )در روابط ریاضی، 
EVA = ANOPAT (Adjusted NOPAT) – (WACC × Operating Capital) 

 و سرمایه است. بنابراین از نظر ما: NOPATشده بر در تعدیالت حسابداری اعمال RIو  EVAتفاوت بین محاسبه 
EVA = RI + AccAdj(Accounting Adjustment) 

 در نتیجه:
EVA = NOPAT – (WACC × Total capital) + AccAdj 

 شود که:یادآوری می

OCF = NOPAT ± Accruals 
 بنابراین:

EVA = OCF ± Accruals – (WACC × Total capital) + AccAdj 
سود خالص  =.زیان استخراج شد از صورت حساب سود )متغیر مستقل( سود خالص آتی 

نرخ بازده  -ای ههزینه سرمای )نرخ× ها ییدارا )متغیر مستقل(سود باقیمانده آتی =  )متغیر مستقل(عملیاتی آتی

 .از صورت حساب سود زیان استخراج شد(،  هاییدارا

 .از تقسیم سود خالص شرکت بر جمع دارایی ها حاصل می شود= نرخ بازده دارایی ها)متغیر کمکی(     

Size   = لگاریتم  طبیعی جمع دارایی ها )متغیر کمکی( شرکت اندازه   
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و در  2متغیری است مجازی که اگر شرکت با زیان مواجه شده باشد عدد  )متغیر کمکی(سود یا زیان  شرکت =    

 .می کنداختیار  0غیر این صورت عدد 

 پژوهش یافته های-3

 توصیفی آمار نتایج-3-1 

بازده  متغیر مربوط به ترین پایین و)آتی( سود باقیماندهمتغیر  به باالترین انحراف استاندارد مربوط توصیفی، آماره به توجه با

 .باشد می ها دارایی
 جدول آمار توصیفی: 2-1جدول 

 حد اقل حداکثر میانگین میانه متغیر 
 انحراف

 استاندارد

 0.11 1.٩٩ 1.11 1.13 1.38 متغیر مستقل -)آتی( سود خالص

 0.18 1.10 1.11 1.33 1.3٩ متغیر مستقل -)آتی( سود عملیاتی

 2.02 1.08 3.1 1.1٩ 1.31 متغیر مستقل -)آتی( سود باقیمانده

 0.22 (0.82) 0.٩8 0.21 0.21 متغیر کمکی -بازده داراییها

 0.81 (0.٩٩) 0.11 0.22 0.81 متغیر کمکی -تصادیبازده ارزش افزوده اق

 0.٩1 1.10 3.08 ٩.٩٩ ٩.1٩ متغیر کمکی -شرکت  اندازه

 

با توجه به تفاوت میانگین و میانه موجود در شاخصهای مورد بررسی می توان نتیجه گرفت که شرکت های انتخاب شده جهت 

و سود آوری برخوردار می باشد و این موضوع نوید خوبی برای  بررسی از شباهت های بسیاری علی الخصوص در مبحث اندازه

 نرمال بودن داده هاست .

 ها داده توزیع بودن نرمال -3-2

در تحلیل رگرسیون چند متغیری نرمال بودن توزیع داده ها باید رعایت گردد.به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از 

استفاده شد. در این آزمون فرض صفر حاکی از آن است که: بین توزیع داده ها با ( K-S testاسمیرنوف)-آزمون کولموگروف

توزیع نرمال تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرض مخالف نیز برعکس آن است.چنانچه در ادامه مشاهده می شود سطح خطای 

یعنی مشخص می گردد که توزیع  بزرگتر است و به همین جهت فرض صفر آماری پذیرفته می شود. 0٩/0( از pمحاسبه شده)

 داده ها نرمال است.

 0Hبین توزیع داده ها و توزیع نرمال تفاوت معناداری وجود ندارد=

 1Hبین توزیع داده ها و توزیع نرمال تفاوت معناداری وجود دارد=

 جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف: 1-1جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

سود خالص   

 آتی

سود عملیاتی 

 آتی

سود باقی 

 مانده آتی

بازده 

 زیان اندازه داراییها

N 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Normal Parametersa Mean 1.3881 1.3٩31 1.3121 .21٩2 ٩.1٩٩2 .3318 

Std. Deviation .1111٩ .180٩3 2.02823 .22222 .٩1103 .03112 

Most Extreme Differences Absolute .033 .011 .01٩ .221 .030 .٩11 

Positive .033 .011 .01٩ .221 .030 .1٩٩ 

Negative -.012 -.01٩ -.08٩ -.033 -.0٩.- ٩٩11 
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ی گردد . اطالعات استخراجی از کیفیت باالیی برخوردار بوده و با توجه به سطح معناداری آزمون همان طور که مالحظه م

ها نرمال بوده و حال می توان با آسودگی بیش از پیش به اجرای آزمونهای توان نتیجه گرفت که دادهکولموگروف اسمیرنوف می

 بعدی روی آوریم .

  و هاسمن آزمون چاو -3-3

درصد می باشد از این رو ما از روش پانل  ٩(بزرگتر از Fجدول ذیل مالحظه می شود سطح معناداری آزمون ) همان طور که در

 استفاده خواهیم کرد . 

در این مرحله با استفاده از آزمون هاسمن اقدام به بررسی این موضوع خواهیم نمود که رگرسیون را با استفاده از اثر ثابت و یا 

 د .جدول زیر نتایج را به صورت مشهود ارائه می کند . اثر تصادفی باید سنجی
 : نتایج آزمون چاو و آزمون هاسمن 8-1جدول 

 Likelihoodسطح معناداری 

ratio 
-F سطح معناداری Likelihood ratioآماره 

statistic 
 F-statisticآماره 

 

 آزمون چاو
0.02 201.1 0.0٩3 2.81 

 آزمون  هاسمن درجه آزادی سطح معناداری Chi-Sqآماره  نتیجه

 ٩ 0.81٩ 0.٩٩3 تصادفی

درصد می باشد از این رو با استفاده از روش  ٩همان طور که مالحظه می گردد سطح معناداری آزمون هاسمن بزرگتر از 

 . تصادفی اقدام به اجرای رگرسیون می نماییم

 فرضیات آزمون -3-4

درصد می باشد،  ٩کمتر از  Fبا توجه به این که سطح معناداری آزمون ( مالحظه می گردد 1-1در جدول)   همان طور که

صحت مدل تایید می شود . از این رو در گام های بعدی اقدام به بررسی چگونگی نتایج فرضیه ها خواهیم نمود . از سوی دیگر 

 آماره دوربین واتسون نیز بر دقت و قابل اعتماد بودن داده ها داللت دارد .

 
 نتایج رگرسیون 1-1جدول 

سطح  متغیر مستقل

 معناداری

ارتباط بین 

 متغیر ها

  0.٩٩30 عرض از مبدا

 رد 0.0311 

 تایید 0.0013 

 تایید 0.0000 

 0.0000  

 0.0022  

 
0.0111  

 مقدار نتایج اجرای مدل

 2.303331 آماره دوربین واتسون

 0.1138٩1 تعیینضریب 

 F 0.000000سطح معناداری آماره 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.3٩3 1.131 1.123 8.٩3٩ 1.321 21.001 

Asymp. Sig. (2-tailed) .00٩ .000 .000 .000 .000 .000 
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 فرضیه اول : بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص آتی ارتباط معناداری وجود دارد .  -3-4-1

درصد  ٩با توجه به جدول صفحه قبل و سطح معناداری متغیر سود خالص سال آتی چون سطح معناداری متغیر بیشتر از 

یم عنوان کنیم که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و است از نظر آماری فرضیه اول رد می شود بعبارتی ما نمی توان

 سود خالص سال آتی وجود دارد  .

 فرضیه  دوم  : بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود دارد.  -3-4-2

 ٩چون سطح معناداری متغیر کمتر از با توجه به جدول صفحه قبل و سطح معناداری متغیر سود خالص عملیاتی سال آتی 

 درصد است از نظر آماری فرضیه دوم تایید می شود بعبارتی ما با اتکا به آزمونهای آماری می توانیم بیان کنیم که  : 

  بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود دارد.
 صادی و سود باقیمانده آتی ارتباط معناداری وجود دارد .فرضیه سوم  : بین ارزش افزوده اقت -3-4-3

درصد  ٩با توجه به جدول صفحه قبل و سطح معناداری متغیر سود باقیمانده سال آتی چون سطح معناداری متغیر کمتر از 

 که  :  است از نظر آماری فرضیه سوم تایید می شود بعبارتی ما با اتکا به آزمون های آماری می توانیم بیان کنیم

 بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده آتی ارتباط معناداری وجود دارد .
 گیری نتیجه-4

 شاخص این. پردازدمی و کار کسب یك در شرکت شده ایجاد ارزش کل کنترل به که است شاخصی اقتصادی افزوده ارزش

 ارزش. بپردازد مواجهند مالی عملکرد گیریاندازه زمینه در هاشرکت که هاییچالش بیان به تا شد ایجاد استوارت استرن توسط

 در بهبود ایجاد. کندمی بیان را اقتصادی سوددهی سهامداران، انتظار مورد بازده کسر از پس سود گیریاندازه با اقتصادی افزوده

 .است سهامداران ثروت افزایش معنای به اقتصادی افزوده ارزش

مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی  در مقاالت مختلف در تعریف

عبارت دیگر کیفیت سود عبارت باشد. بهمی گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر هیکستصمیم

ان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن منظور از بی است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر هیکس

-گیری استفادهدهنده مفید بودن اطالعات سود برای تصمیمچیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود باال نشان

ات متفاوتی باشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطالعات در تصمیمکنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می

  کنند، امکان ارائه یك تعریف جامع از سود وجود ندارد.استفاده می

گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت )بدون سوال اساسی این است که چرا تحلیل

تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود  نمایند. پاسخ این است که درکنند و جانب احتیاط را رعایت میتعدیل( استفاده نمی

شود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق نگاه نمی

عبارت دیگر ارزش یك سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از سودهای آتی است. به

گران مالی تالش ده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیلآین

انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند. چشمکنند تا چشممی

ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقالم و عناصر دارد. برای مثال، شرکتی که عناصر و اقالم با 

دهد، سود آتی شرکت را گران اجازه میدر صورت سود و زیان آن با ثبات نیست، کیفیت سود باالتری دارد. همین امر به تحلیل

 (. 283٩بینی نمایند) مجیدی، باقابلیت اطمینان بیشتری پیش

یازهای اصلی سرمایه گذاران اطالع از وضعیت سودآوری و شرکتهای سرمایه پذیر می باشد این مهم میسر یکی از اهداف و ن

نمی گردد مگر با بررسی های الزم و یافتن عوامل تاثیر گذار و با اهمیت در این پژوهش سعی ما این بود که با بررسی تاثیر 

مبحث ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد .همان طور که  سود خالص و عملیاتی و باقیمانده سود در سنوات آتی با 
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مالحظه شد از عوامل تاثیر گذار بررسی شده شاخص سود عملیاتی و سود باقیمانده بیشترین ارتباط را با ارزش افزوده اقتصادی 

  در دوره مورد بررسی از خود نشان داد .

با توجه به ، مطرح شد. افزوده اقتصادی و  سود خالص آتی وجود دارد فرضیه اول  در خصوص ارتباط معناداری بین  ارزش

درصد است از نظر آماری  ٩( و سطح معناداری متغیر سود خالص سال آتی چون سطح معناداری متغیر بیشتر از 1-1جدول )

اقتصادی و سود خالص سال توانیم عنوان کنیم که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده فرضیه اول رد می شود بعبارتی ما نمی

آتی وجود دارد . فرضیه اول  در خصوص ارتباط معنا داری بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی آتی وجود دارد، 

( و سطح معناداری متغیر سود خالص عملیاتی سال آتی چون سطح معناداری متغیر کمتر از 1-1مطرح شد. با توجه به جدول )

ظر آماری فرضیه دوم تایید می شود بعبارتی ما با اتکا به آزمونهای آماری می توانیم بیان کنیم که: بین ارزش درصد است از ن ٩

( و سطح معناداری متغیر سود 1-1افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی آتی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به جدول )

درصد است از نظر آماری فرضیه سوم تایید می شود بعبارتی ما با  ٩متر از باقیمانده سال آتی چون سطح معناداری متغیر ک

اتکا به آزمون های آماری می توانیم بیان کنیم که : بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده آتی ارتباط معناداری وجود 

 دارد .

 منابع:
 .2٩2.نشریه حسابدار، شماره ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران(. 2838اسالمی بیدگلی،غالمرضا و فتح اللهی، افشین)-2

 سود و آزاد نقدی های جریان اقتصادی، افزوده ارزش نقدی، افزوده ارزش رابطه  "( 2833)سلیمان ، مولودی  و فرزین ، رضایی-1

 صفحه تا 2 صفحه از ; ٩  شماره,  8  دوره( , مالی مطالعات) بهادار اوراق تحلیل مالی دانش.  سهامداران برای شده ایجاد ارزش با باقیمانده

23, 

 مدیریت در بازار افزوده ارزش و اقتصادی افزوده ارزش ارزیابی و بررسی  "(  2833) ،محمد محمودی و فریدون ، رودپشتی رهنمای-8

 .مالی مدیریت انسانی، علوم جامع پرتال.سهامداران افزوده ارزش

 لسا ،مالی اریحسابد یهشهاوپژ مجله. دسو کیفیت با شرکتی حاکمیت یهاممکانیز بطهرا(. 2830)دی،مهدیباآمحمد و ،بیتامشایخی-1

 .81تا 21 ص ،3 پیاپی رهشما دوم، رهشما م،سو

 و علمی مقاالت. سود بینی¬پیش برای اقتصادی افزوده زشار اطالعاتی محتوای  "( 2833) نجیمه رستگاری، و غالمحسین ، مهدوی-٩

 .  2٩٩-281.شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم.اقتصادی

 اقتصادی افزوده ارزش و اقتصادی افزوده ارزش رابطه  "  عنوان  تحت  تحقیقی در( 2833)کمال ، گوینده و غالمحسین ، مهدوی-٩

 ; 1  شماره,  2  دوره, حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشنامه) حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش  "  سهام بازده با شده پاالیش

 . 3٩ صفحه تا ٩2 صفحه از

( . بررسی تأثیرمدیریت سودبرکیفیت سودشرکت های دارای بحران مالی. 2832ولی پور،هاشم ،طالب نیا،قدرت اهلل وجوامرد،سیدعلی) -1

 .1٩-20٩.صص28،شماره1مجله دانش حسابداری،سال
8-Li,F.,Abesyekera, I. & Ma,a, S.(2013),’’  Earning quality and stress leves of Chinese listed companies’’, 

Business managmenet review, vol. 9, pp.109-116. 
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investigate the economic value added of estimated future profits 
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Abstract:  
This study aimed determine the economic value of estimated future profits of the company 

have been accepted in Tehran Stock Exchange  From the perspective of researchers and 

professionals in accounting and financial management gains importance as one of the most 

important criteria for evaluating the performance and determining the value of the company   .
And inevitably assess its reported earnings by economic units. To assess the benefits of the 

concept of quality of earnings is used On the other hand, predict the future benefit of one of 

the main goals of researchers in this field is To achieve this objective information listed 

companies in Tehran Stock Exchange during the years 1382 until 1391, 104 companies 

extract the data using multivariate regression analysis using the statistical software SPSS, 

EVIEWS were analyzed The results showed a significant relationship between operating 

income and residual income coming future economic value added was confirmed But the 

results showed that the relationship between net profit and economic value added, there is no 

future.  

 
Keywords: The economic value added, future net income, future operating profits, future 

residual income 
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