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چکیده:
هنگامی که کیفیت اطالعات مالی گزارش شده پائین باشد ،به طبع فاصله بین جریان های نقد
و سود حسابداری افزایش می یابد و همین شکاف ایجاد شده در جریان های نقد و سود گزارش شده
در ترازنامه متبلور می گردد و باعث می شود تا ترازنامه متورم گردد .در این پژوهش به دنبال پاسخ به
این مسئله بودیم که آیا سرمایه گذاران با توجه به اطالعات ترازنامه ای از جـمله اقالم تعهدی ،خالص
دارایی های عملیـاتی و جریان نقد آزاد توجـه می نماینـد و چـه ارزش هایی به این متغیرها قائل
می شوند .تحقیق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از نظر جمع آوري داده ها ،تحقیقی پس رویدادی
می باشد .جامعه آماري اين تحقیق دربرگيرنده شركت هايي است كه از ابتداي سال  1385تا پايان
سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران فعاليت داشتند و نمونه آماری به روش غربالگری انتخاب
شده اند .نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که رابطه معناداری بین اقالم تعهدی و ارزش
شرکت در سطح اطمینان  ٪95وجود ندارد اما رابطه معناداری بین جریان های نقد آزاد ،خالص
دارایی های عملیاتی و ارزش شرکت وجود دارد که با افزایش خالص دارایی های عملیاتی ارزش
شرکت افزایش می یابد ولی با افزایش جریان نقد آزاد ارزش شرکت کاهش پیدا می کند.
واژه های کلیدی :ارزش شرکت ،اقالم تعهدی ،جریان نقد آزاد ،خالص دارایی های عملیاتی
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 -1مقدمه
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با توجه به این موضوع که اطالعات در محیط تجاری بسیار وسیع و توجهات به این اطالعات محدود است،
بسیاری از افراد تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس اطالعات گذشته و قابل دسترس می گیرند .هنگامی
که حسابداران سود خالص را محاسبه می نمایند ،به مفاهیم ساختاری سود در تئوریهای حسابداری توجه
می کنند .به عبارت دیگر در این مفهوم به جریان های نقد و میزان رشد اقتصادی سود توجهی نمی شود.
اگر سرمایه گذاران در تصمیمات اقتصادی به سود ،بدون در نظر گرفتن جریان های نقد ،توجه نمایند مسلما
نمی توانند در وضعیت بهینه ای از سرمایه گذاری و سود آوری قرار گیرند .زیرا سود توسط اقالم تعهدی تحت
تاثیر قرار می گیرد .تحقیقات تجربی در حیطه روانشناسی نشان می دهد که بسیاری از افراد از حتی سرمایه
گذاران حرفه ای در تصمیم گیریشان بر مقدار اندکی از اطالعات قابل دسترس که نیازی به پردازش زیادی
ندارند ،تمرکز می نمایند (.فیسکی و تیلور ،1991 1لیبی و همکاران .)2002 2بنابراین اینگونه از تصمیمات
نمی تواند وضع مطلوب باشد.

 -2بیان مسئله تحقیق

بسیاری از استفاده کنندگان در تالشند به کمک اطالعات حسابداری  ،سود آتي را پيش بيني نمایند.
بنابراين سرمايه گذاران با استفاده از اطالعات مالي شرکت ها بازده مورد انتظار خود را برآورد مي کنند .براي
اينکه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملکرد و توان سودآوري يک شرکت به استفاده کنندگان کمک
نمايد و سرمايه گذاران با اتکاء به اطالعات سود ،بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند ،كيفيت اطالعات
گزارش شده بايد به نحوي باشد که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و
پيش بيني فعاليت هاي آتي نیز موثر باشد .بنابراين عالوه بر اينکه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران
مهم است و بر تصميمات آنها تاثير دارد ،ويژگي کيفيت سود نيز به عنوان يکي از ابعاد اطالعات سود مورد
توجه خاص سرمايه گذاران می باشد(هیرشفر .)2003 3هنگامی که کیفیت سود گزارش شده پائین است،
بیانگر این است که فاصله بین جریان های نقد و سود در حال افزایش است و همین شکاف ایجاد شده بین
جریان های نقد و سود ترازنامه را متورم می کند .که متورم شدن ترازنامه در افزایش دارایی ها عملیاتی
یا کاهش بدهی ها عملیاتی ظهور می کند .به عبارت دیگر خالص دارایی های عملیاتی شرکت ها افزایش
خواهد یافت.
خالص دارایی های عملیاتی برابر است با اختالف بین مجموع سود عملیاتی و مجموع جریان نقد آزاد
که از رابطه زیر بدست می آید:
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خالص دارایی های عملیاتی= مجموع سود عملیاتی -مجموع (جریان نقد عملیاتی  -سرمایه گذاری ها)
که با بسط دادن رابطه ی فوق می توان بیان نمود که خالص دارایی های عملیاتی برابر خواهد بود با
مجموع سود عملیاتی قبل از کسر استهالک منهای جریان نقد عملیاتی بعالوه مجموع سرمایه گذاری بعد
از کسر استهالک.
خالص دارایی های عملیاتی= مجموع (سود عملیاتی قبل از کسر استهالک  -جریان نقد عملیاتی) +
مجموع (سرمایه گذاری ها منهای استهالک)
بدین ترتیب خالص دارایی های عملیاتی جمع ارزش افزوده حسابداری (اقالم تعهدی) و ارزش افزوده
نقد(سرمایه گذاری ها) است.
خالص دارایی های عملیاتی= مجموع (اقالم تعهدی عملیاتی)  +مجموع (سرمایه گذاری ها)
بنابراین شرکت ها با خالص دارایی های عملیاتی باال متاثر از دو بخش حسابداری(اقالم تعهدی) و سرمایه
گذاری است .برای درک موضوع فرض نمائید که شرکتی فروش نسیه انجام می هد ،این فروش در وهله اول
بر روی خالص دارایی های عملیاتی شرکت تاثیر گذاشته و آن را افزایش می دهد که این افزایش ناشی از
افزایش بخش حسابداری معادله فوق است .در فرض دوم همین شرکت مخارجی را به عنوان مخارج سرمایه
ای در ترازنامه ثبت و گزارش می نماید ،خالص دارایی های عملیاتی نیز افزایش می یابد .در هر دو حالت فوق
خالص دارایی های عملیاتی شرکت افزایش یافته است اما زمانی که سرمایه گذار قفط به بخش سودآوری
حسابداری توجه می نماید در تصمیم گیری دچار اشتباه خواهد شد( .پنمن)2004 4

175
واکنش بازار سرمایه به اقالم تعهدی،جریان نقد آزاد و خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

اگر سرمایه گذاران تنها به ارزش افزوده حسابداری(مجموع سود عملیاتی) توجه نمایند و به ارزش افزوده
نقد توجه نکنند ،آنگاه در تنزیل رشد عایدات شرکت دچار اشتباه می شوند .بنابراین شرکت هایی که خالص
دارایی های عـملیاتی باالتری دارند  ،دارای ارزش بیش تری نـسبت به شرکـت هایی هستند که خالص
دارایی های عملیاتی آنها پائین تر است و در بلند مدت ،این اطالعات باعث قیمت گذاری اشتباه خواهد شد.
برای مشخص نمودن اینکه سرمایه گذاران چگونه دچار این اشتباه می شوند می توان بیان نمود که خالص
دارایی های عملیاتی برابر است با مجموع سود عملیاتی بعد از کسر مجموع جریان نقد عملیاتی و سرمایه
گذاری ها.
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در این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که آیا سرمایه گذران به اطالعات ترازنامه های متورم
شده توجه می نمایند و آیا در این خصوص ارزش بیش از واقع بر سهام شرکت می گذارند ؟
در رابطه با موضوع تحقیق سواالت زیر مطرح است:
سوال اول  :آیا رابطه معناداری بین اقالم تعهدی و ارزش شرکت وجود دارد ؟
سوال دوم :آیا رابطه معناداری بین جریان های نقد آزاد و ارزش شرکت وجود دارد؟
سوال سوم :آیا رابطه معناداری بین خالص دارایی های عملیاتی و ارزش شرکت وجود دارد ؟
سوال چهارم :افزایش خالص دارایی های عملیاتی چه تاثیری بر ارزش شرکت دارد ؟
سوال پنجم :افزایش جریان نقد آزاد چه تاثیری بر ارزش شرکت دارد ؟

 -3چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

صورت هاي مالی محصول اصلی سیستم گزارشگري مالی است و از دیرباز سود حسابداري به عنوان
رقمی ارزنده در مجموعه صورت هاي مالی به عنوان معیاري براي ارزیابی عملکرد شرکت و متعاقباً اتخاذ
تصمیمات منطقی مورد توجه استفاده کنندگان از صورت هاي مالی ،به ویژه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه
بوده است .به طور معمول مطالعاتي كه به بررسي محتواي اطالعاتي متغيرها مي پردازند ،فرض را بر انعكاس
كامل اطالعات حسابداري مي گذارند و آنگاه پيوند ميان متغيرهاي حسابداري را با متغيرهاي بازار از قبيل
قيمت سهام و بازده بررسي مي كنند .بسياري از پژوهشهايي كه در گذشته انجام شده اند از وجود رابطه بين
متغيرهاي حسابداري ،ويژگيهاي شركت و قيمت سهام حكايت مي کنند (.السون  ،1995 5برنارد ،1995 6
هیرش لیفر)2004 7
السون )1995(8مدلی را برای ارزیابی ارزش شرکت ارائه نمود که در این مدل بیان می شود  ،ارزش بازار
شرکت بر اساس متغیرهای حسابداری مانند سود خالص و سایر اطالعات تعیین می شود .همچنین در این
مدل رابطه متغیرهای حسابداری با بازده سهام نیز مورد بررسی قرا می گیرد.
برنارد  )1995( 9ارتباط بين داده هاي حسابداري و قیمت سهام را مورد بررسي قرار داد .وي دو مدل براي
پيش بيني قیمت سهام ارائه كرد و قدرت توضيح دهندگي اين دو مدل را با يكديگر مقايسه كرد .در مدل
اول ،از دو متغير ارزش دفتري و سود استفاده كرد و در مدل دوم ،از سود نقدی سهام به عنوان متغير مستقل
استفاده نمود .نتايج تحقیق نشان مي دهد ،قدرت توضيح دهندگي مدل اول ،بيشتر است .نتايج بیانگر وجود
رابطه معنادار بين داده هاي حسابداري و ارزش بازار سهام شركت است.
سالون  ) 1996 (10در تحقیقی با عنوان اقالم تعهدی بیان نمود که اقالم تعهدی تفاوت سود خالص و
جریانهای نقد عملیاتی است .در این تعریف بسیاری از اقالم تعهدی مهم مربوط به دارایی های عملیاتی غیر

سال چهاردهم شماره  57زمستان 93

177
واکنش بازار سرمایه به اقالم تعهدی،جریان نقد آزاد و خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران

جاری خذف شده است و برای تعریف خالص اقالم تعهدی عملیاتی  ،تفاوت سود خالص و جریان های نقد
ناشی از فعالتیهای عملیاتی و فعالیتهای سرمایه گذاری بیان گردیده است.
11
در تحقیقی در رابطه با اعداد حسابداری در بازار برزیل  ،محققی به نام لوپز ( )2001بیان نموده است که
عادیدات بورس فاقد ویژگی مربوط بودن است و سودحسابداری تفاوت قابل مالحضه ای با سود اقتصادی دارد.
بارث و همکاران(  12 ) 2002در تحقیقی به بررسی تأثیر تجزیه سود بر پیش بینی سود غیرعادي و
تعیین ارزش بازار سهام پرداختند .یافته هاي این پژوهش حاکی از این است که اوالً تفکیک سود به دو جزء
نقدي و تعهدي در سطح داده هاي ترکیبی ،به کاهش خطاي پیش بینی منجر می شود ،اما به هنگام تفکیک
صنایع تجزیه سود به جریان هاي نقدي و چهار جزء تعهدي خطاي پیش بینی را به کمترین میزان می
رساند.
13
هیرش لیفر ( )2004در تحقیقی از متغیر خالص دارایی های عملیاتی برای پیش بینی بازده استفاده
کرد .نتایج حاکی از این موضوع است که افزایش دارایی های عملیاتی به ناپایداری سودهای آتی منجر می
گردد و همین امر باعث می شود تا سرمایه گذاران در تصمیمات اقتصادی خود اشتباه نمایند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که خالص دارایی های عملیاتی با سود همبستگی مثبت دارد و هنگامی که سود عملیاتی
بر جریان های نقدی فزونی می گیرد پایداری سودهای آینده متزلزل می گردد.
بارث و همکاران (  14) 2005طی انجام تحقیقی دریافتند که تجزیه سود به دو جزء اقالم تعهدي و جریان
هاي نقدي و یا به پنج جزء شامل جریان هاي نقدي و چهار جزء تعهدي ،میانگین خطاي پیش بینی را کاهش
می دهد و در نتیجه ،به پیش بینی ارزش شرکت کمک می نماید.
اسکات و همکاران )2005( 15نشان دادند که اقالم تعهدی با قابلیت اتکای کم تر منجر به پایداری کم تر
سود می شود .آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس اطالعات ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست
یافتند .نتایج مطالعات آنها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرمایه گذاران نوعی قیمت
گذاری غیر واقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت ها اتفاق می افتد.
گاليزو و سالوادور )2006( 16در تحقیقی ميزان رابطه بين متغيرهاي حسابداري و قيمت سهام را مورد
بررسي قرار دادند .هدف پژوهش آنها تعيين تأثير متغيرهاي حسابداري (به ويژه جريان نقد عملياتي و ارزش
دفتري هر سهم) بر قيمت سهام است .آنها به منظور اجراي پژوهش از روش بيز استفاده كردند .نتايج پژوهش
آنها نشان مي دهد ،اندازه شركت و نسبت گردش دارايي از مرتبط ترين عوامل تأثيرگذار بر قيمت سهام
هستند.
17
چن و ژانگ ()2007به بررسي ارتباط بين متغيرهاي مالي با بازده پرداخته اند .متغيرهاي مورد بررسي
آنها شامل بازده سود ،درصد سرمايه گذاري مالكان ،تغيير در سودآوري ،تغيير در فرصت هاي رشد ،و تغيير
در نرخ تنزيل بود .نتايج مطالعه ي آنان نشان داد ،بين پنج متغير گفته شده و بازده سهام ارتباط معناداري
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وجود دارد.
سوليمن ( )2008به بررسي استفاده از تحليل دوپونت توسط دست اندركاران بازار پرداخت و استدالل
نمود ،به دليل اينكه تنها تغييرات در گردش دارايي هاي عملياتي در پيش بيني تغييرات آتي بازده خالص
داراييهاي عملياتي معنادار هستند؛ بنابراين بازار به تغييرات در گردش دارايي هاي عملياتي واكنش نشان
مي دهد.
19
فايرفيلد ( )2009با تجزيه دوپونت نسبت بازده خالص دارايي هاي عملياتي ،به حاشيه سود عملياتي و
گردش دارايي هاي عملياتي دست يافت كه نسبت به تغييرات بازده خالص داراييهاي عملياتي سال بعد ثابت
بودند؛ اما تغيير در حاشيه سود عملياتي و گردش دارايي هاي عملياتي در پيش بيني تغييرات بازده دارايي
هاي يكسال بعد سودمند است.
کردستانی و رودنشین (  ) 1385طی انجام تحقیقی بدین نتیجه رسیدند که جزء نقدي سود ،ارزش
دفتري حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سهامداران عادي براي تعیین ارزش شرکت اطالعاتی مربوط
محسوب می شود .همچنین جزء نقدي سود محتواي اطالعاتی بیشتري نسبت به تغییرات حساب هاي
دریافتنی ،تغییرات موجودي کاال و تغییرات حساب هاي پرداختنی به عنوان سه جزء تعهدي سود دارد.
نتیجه دیگر این تحقیق حاکی از این است که جزء نقدي سود و سه جزء تعهدي مورد بررسی ،توان پیش
بینی سود غیر منتظره را ندارد.
عرب مازار و همکاران (  ) 1385ضمن بررسی محتواي اطالعاتی جریان هاي نقدي و تعهدي دریافتندکه
سود نسبت به وجوه نقد عملیاتی داراي توان بیشتري براي توضیح بازده سهام است  .نتیجه دیگر این تحقیق
حاکی از این است که اقالم تعهدي اختیاري و غیر اختیاري نسبت به وجوه نقد عملیاتی داراي محتواي
افزاینده اطالعاتی است.
سعیدی ( )1386در تحقیقی به بررسی توان پیش بینی گنندگی ارزش دفتری،سود خالص و جریان
نقد عملیاتی به عنوان نماینده اطالعات حسابداری با ارزش بازار شرکت پرداخت .نتایج بیانگر این است که
ارزش دفتری و سود حسابداری اقالمی مربوط تر هستند و جریان نقد عملیاتی قدرت توضیح دهندگی مدل
را افزایش نمی دهد.
در تحقیقی با عنوان ارزیابی توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پیش بینی سود غیرعادي که توسط
آقای هاشمی و همکاران ( )1389انجام گردید که توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود
غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است .نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریانهای نقدی و مجموع
اقالم تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود غیر عادی است .نتیجه دیگر این تحقیق نشان می
دهد که اجزای اقالم تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی
تنها برخی از ضرایب اجزای اقالم تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند .تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در
18
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 -4تدوین فرضیات تحقیق

فرض اولیه در این تحقیق این است که سرمایه گذاران دارای قدرت پردازش پائین نسبت به اطالعاتی که
در اختیار آنها قرار می گیرند ،هستند .همین امر باعث می گردد تا بر قیمت بازار سهام تاثیر محدود گذاشته
و قیمت ها غیر واقعی ارزیابی گردد .براساس تحقیقات هیرشفر ،)2003( 20اطالعاتی که نیازمند پردازش
کمتری هستند توسط سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه قرار می گیرند .بنابراین ارزیابی های سرمایه گذاران
یک شرکت در مورد نحوه معامالت طبقه بندی و ارائه شده  ،به ثابت نگه داشتن محتوای اطالعاتی آنان
بستگی دارد .افشاء گزارشات مالی و اخبار و نتایج اطالعات موجود در بازار ،این مفهوم را میرسانند که سهام
شرکت بیش از واقع قیمت گذاری شده است .چندین یافته ی تجربی بیانگر این موضوع می باشد .شواهدی
وجود دارد که قیمت سهام نسبت به اطالعات قابل دسترس که نیاز به پردازش اضافی ندارند ،واکنش نشان
می دهند (دلو 21و همکاران.)2003
در تحقیق تئو )2002( 22بیان شده است که هرچه میزان ارائه اطالعات به سرمایه گذران بیشتر می شود
،آنها در تصمیم گیری تنها از اطالعاتی که قبال بکار می بردند ،استفاده می کنند که همین امر باعث تصمیمات
نادرست می شود .همچنین آنها بیان نمودند که ارزشگذاری سرمایه گذران بر شرکت بر اساس طبقه بندی
و نوع ارائه اطالعات به آنها بستگی دارد.
زمانی که خالص دارایی های عملیاتی شرکت افزایش می یابد ،نه تنها باعث کاهش رشد درآمد می شود
بلکه شکاف بین جریان نقد و سود را نیز افزایش می دهد .هنگامی که این اتفاق رخ می دهد بر شکاف بین
درآمد و جریان های نقد مانع از افزایش فرصتهای سرمایه گذاری و همچنین متورم شدن ترازنامه می شود.
به دلیل اینکه سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود توانایی پردازش اطالعات را نداند و از اطالعات
قابل دسترس استفاده می کنند ،این موضوع را نادیده می انگارند .بنابراین آنها برای شرکت هایی که خالص
دارایی های عملیاتی باالتری دارند ارزش بیشتری قائل می شوند .با توجه به تحقیقات انجام شده و برای
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بین صنایع مختلف حکایت می کند ،که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزای نقدی و تعهدی سود در
صنایع گوناگون ناشی می شود.
پورحيدري و بيات ( )1389به بررسي توان توضيح دهندگي متغيرهاي بنيادي در مقايسه با متغيرهاي
مبتني بر بازار در ارزشگذاري شركتها پرداختند .نتايج مطالعه آنان نشان داد كه متغيرهاي بتا ،نسبت ارزش
دفتري به ارزش بازار ،شتاب و نسبت سود به قيمت بيشترين قدرت توضيح دهندگي را دارند .همچنين
مشاهده شده است كه مدل هاي رگرسيوني حاصل از متغيرهاي مبتني بر بازار قدرت توضيح دهندگي
باالتري نسبت به مدلهاي مبتني بر متغيرهاي بنيادي دارند.
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رسیدن به اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین شده اند:
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فرضیه اول  :رابطه معناداری بین اقالم تعهدی و ارزش شرکت وجود دارد.
فرضیه دوم :رابطه معناداری بین جریان های نقدآزاد و ارزش شرکت وجود دارد.
فرضیه سوم :رابطه معناداری بین خالص دارایی های عملیاتی و ارزش شرکت وجود دارد.
فرضیه چهارم :با افزایش خالص دارایی های عملیاتی  ،ارزش شرکت افزایش می یابد.
فرضیه پنجم :با افزایش جریان های نقد آزاد  ،ارزش شرکت کاهش می یابد.

 -5روش تحقيق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از نظر جمع آوري داده ها  ،توصيفي همبستگي و یک تحقیق
پس رویدادی می باشد .جامعه ي آماري اين تحقیق دربرگيرنده شركت هايي است كه از ابتداي سال 1385
تا پايان سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران فعاليت داشتند همچنین ويژگيهاي زير در انتخاب نمونه
استفاده شده است:
 -1دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
-2جزء شركت هاي سرمايه گذاري ،بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري نباشند.
 -3طي سال هاي مالي ياد شده توقف عملیات و تغيير سال مالي نداشته باشند.
 -4اطالعات آنها قابل دسترس باشد.
با توجه به مجموعه شرايط ياد شده ،تعداد  51شركت انتخاب شدنده اند که در طی شش سال تحقیق
تعداد  306مشاهده شرکت– سال حاصل گردید .روش گردآوری اطالعات دراین تحقیق،روش کتابخانه
ای می باشد که درآن،اطالعات الزم ازمقاالت وتحقیقات داخلی وخارجی ومنابع اینترنتی استفاده خواهد
شد .همچنین ازاطالعات موجود درکتابخانه سازمان بورس اوراق بهادارواسناد وگزارشات مالی شرکت های
بورسی،اطالعات وداده های نرم افزارحسابداری "ره آوردنوین" استفاده شده است.

 -6بررسی متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرها به صورت خالصه به شرح زیر هستند:
خالص دارایی های عملیاتی از رابطه زیر محاسبه می گردد:
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اقالم تعهدی نیز از رابطه زیر بدست می آید:
در رابطه فوق داریم:
اقالم تعهدی در دوره t
:
 :تغییرات دارایی های جاری در دوره t
 :تغییرات موجودی نقد در دوره t
 :تغییرات بدهی های جاری در دوره t
:مالیات قابل پرداخت در دوره t
 :هزینه های استهالک در دوره t
کل دارایی ها در دوره 1-t
:
برای آزمون فرضیات تحقیق از رابطه رگرسیون زیر استفاده می شود:
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در روابط فوق داریم:
خالص دارایی های عملیاتی دوره t
:
:دارایی های عملیاتی در دوره t
 :بدهی های عملیاتی در دوره t
:کل دارایی ها در دوره1-t
 :وجه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در دوره t
 :بدهی جاری دوره t
 :بدهی غیر جاری دوره t
 :سرمایه سهام ممتاز دوره t
 :سرمایه سهام عادی دوره t
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در رابطه فوق:
 :ارزش سهام شرکت در دوره t
 :اقالم تعهدی شرکت در دوره t
 :جریان نقد شرکت در دوره t
 :خالص دارایی های عملیاتی شرکت در دوره t
 :لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت در دوره t
 :نسبت بدهی شرکت در دوره t
توصیف یافته های متغیرهای تحقیق:
در جدول شماره( )1آمار توصیفی مربوط به تعداد( )306مشاهده سال در ارتباط با متغیرهای تحقیق
آمده است
جدول :1آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق
ارزش شرکت

اقالم تعهدی

خالص دارایی
های عملیاتی

جریان نقد
آزاد

اندازه شرکت

نسبت
بدهی

1.443550

-0.130609

1.026060

0.090818

13.25493

0.856432

0.391668

-0.001611

0.869335

0.085893

13.05294

0.707018

37.18086

0.797525

4.263235

0.579278

19.61803

3.284909

انحراف
استاندارد

0.001115

-2.521055

0.145994

-0.436829

10.29031

0.167640

3.963684

0.465218

0.560525

0.163107

1.642603

0.523639

چولگی

6.426914

-2.065234

2.581404

0.400801

0.718906

2.380571

5.135202

8.219873

10.39630

4.464208

3.918425

8.802876

306

306

306

306

306

306

آماره ها
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم

کشیدگی
تعداد
مشاهدات

ارزش شرکت كه نقش متغير وابسته را دارد ،که از تعداد  306مشاهده سال تشكيل شده است.
ميانگين اين متغير 1.443550و انحراف استاندارد آن  3.963684است .چولگي مثبت بيانگر مشاهده هاي
دورافتاده از شاخص هاي مركزي در منطقه راست مقياس است و كشيدگي مثبت بيانگر منحني بلند يا
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 -7ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

در جدول شماره( )2ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای مستقل ،کنترل و وابسته محاسبه شده
است .در این جدول ضریب همبستگی بین متغیر وابسته( ارزش شرکت) و متغیر مستقل(اقالم تعهدی)
برابر  0.038404است که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین این دو متغیر می باشد .احتمال زیر این
ضریب( )0.04033بیانگر وجود همبستگی معنی دار بین این دو متغیر در سطح اطمینان  %95است.ضریب
همبستگی بین متغیر وابسته( ارزش شرکت) و متغیر مستقل(خالص دارایی های عملیاتی) برابر 0.032624
است که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین این دو متغیر می باشد .احتمال زیر این ضریب( )0.03بیانگر
وجود همبستگی معنی دار بین این دو متغیر در سطح اطمینان  %95است .ضریب همبستگی بین متغیر
وابسته( ارزش شرکت) و متغیر مستقل(جریان نقد آزاد) برابر  - 0.109052است که نشانگر وجود همبستگی
منفی بین این دو متغیر می باشد .احتمال زیر این ضریب( )0.03بیانگر وجود همبستگی معنی دار بین این
دو متغیر در سطح اطمینان  %95است.
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ارتفاع توزيع متغير است .اقالم تعهدی كه نقش متغير مستقل را دارد ،که از تعداد  306مشاهده سال
تشكيل شده است .ميانگين اين متغير 0.130609-   و انحراف استاندارد آن 0.465218  است .چولگي
منفی بيانگر مشاهده هاي دورافتاده از شاخص هاي مركزي در منطقه چپ مقياس است و كشيدگي
مثبت بيانگر منحني بلند يا ارتفاع توزيع متغير است .خالص دارایی های عملیاتی كه نقش متغير مستقل را
دارد ،که از تعداد  306مشاهده سال تشكيل شده است .ميانگين اين متغير 1.02606و انحراف استاندارد
آن 0.560525است .چولگي مثبت بيانگر مشاهده هاي دورافتاده از شاخص هاي مركزي در منطقه راست
مقياس است و كشيدگي مثبت بيانگر منحني بلند يا ارتفاع توزيع متغير است .جریان نقد كه نقش متغير
مستقل را دارد ،که از تعداد  306مشاهده سال تشكيل شده است .ميانگين اين متغير 0.09081  و انحراف
استاندارد آن 0.163107است .چولگي مثبت بيانگر مشاهده هاي دورافتاده از شاخص هاي مركزي در
منطقه راست مقياس است و كشيدگي مثبت بيانگر منحني بلند يا ارتفاع توزيع متغير است.
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جدول : 2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
نام متغیر ها
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ارزش شرکت
سطح معنی دار

ارزش
شرکت

اقالم تعهدی

خالص دارایی
عملیاتی

جریان نقد
آزاد

اندازه شرکت

نسبت
بدهی

1.000000
-----

اقالم تعهدی

0.038404

1.000000

سطح معنی دار

0.04033

-----

خالص دارایی های
عملیاتی

0.032624

-0.879134

1.000000

سطح معنی دار

0.03697

0.21325

-----

جریان نقد آزاد

0.109052-

0.204397

-0.322261

1.000000

سطح معنی دار

0.0307

0.09471

0.41251

-----

-0.292995

0.193557

-0.347186

0.175583

1.000000

0.0000

0.21541

0.25974

0.0921

-----

0.023678-

-0.885903

0.979016

-0.340748

-0.316146

1.000000

0.02799

0.35241

0.30512

0.09511

0.089941

-----

اندازه شرکت
سطح معنی دار
نسبت بدهی
سطح معنی دار

 -8آزمون تعیین نوع مدل (آزمون چاو و هاسمن)23

آزمون چاو برای استفاده از پولین دیتا یا پانل دیتا (اثرات ثابت) در تخمین مدل مورد استفاده قرار می
گیرد .اگر مدل بر مبنای پانل دیتا تایید شد ،سپس آزمون هاسمن در بررسی اثرات ثابت و اثرات تصادفی
انجام میشود .با توجه به آماره های آزمون فیشر( )1.716و کای دو( )90.628و احتمال مربوط حاصل از
آزمون چاو  ،مدل مورد استفاده در این تحقیق به صورت اثرات ثابت (پنل دیتا) خواهد بود و بنابراین نیاز به
آزمون هاسمن نیز می باشد.
آزمون هاسمن براي تعين نوع مدل مورد استفاده در دادههاي ترکيبي کاربرد دارد .این آزمون بر پايه
وجود يا عدم وجود ارتباط بين خطاي رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهاي مستقل مدل شکل گرفته
است .اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد ،مدل اثر تصادفي و اگر اين ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر
ثابت کاربرد خواهد داشت .در اثرات ثابت تفاوت در عرض ازمبدا یا شیب یا هر دو است و در اثرات تصادفی
عرض از مبدا شامل حاصل جمع جمله ای ثابت با جمله ای تصادفی است که جمله تصادفی عرض از مبدا در
جمله اخالل در نظر گرفته میشود( گجراتي  .) 1387با توجه به آماره های آزمون فیشر( )1.716و احتمال
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مربوط به آن  ،مدل مورد استفاده در این تحقیق به صورت اثرات ثابت خواهد بود.
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برآورد مدل به روش پنل دیتا
رابطه رگرسیون با توجه به داده های جدول شماره( )3به صورت زیر می باشد:
26

نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پنل دیتا و به کمک نرم افزار  Eviewsبه قرار جدول شماره()3
می باشد:
جدول :3نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزار
آماره آزمون

سطح معنی دار

متغیرهای تحقیق

0.208410

0.204772

1.017765

0.3098

خالص دارایی های
عملیاتی
جریان نقد

1.878774

0.423006

4.441485

0.0000

-0.838798

0.322946

-2.597332

0.0100

اندازه شرکت

-0.245417

0.036681

-6.690516

0.0000

نسبت بدهی

-2.032156

0.441343

-4.604477

0.0000

مقدار ثابت

4.612597

0.572023

8.063657

0.0000

اقالم تعهدی

ضرایب مدل انحراف استاندارد

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

0.349114

آماره فیشر
آماره دوربین واتسون

2.023913

انحراف استاندارد مدل

2.963953

سطح معنی دار

0.000000

0.386982

11.80699
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آزمون نرمال توزيع خطاها
برای بررسی اين فرض بايستی آزمون نرمال بودن جمالت خطا و نمودار نرمال استاندارد خطاها را
مشاهده کرد .این آزمون ،هیستوگرام جمله خطا و آماره جارک-برا  25برای نرمال بودن به اضافه یک سری
آمارهای توصیفی ساده جمالت خطا را ارائه می دهد .نتایج آزمون جارک-برا بیان کننده این است که با توجه
آماره جارک برا ( )3.49و احتمال مربوط به آن( )0.12توزیع جمالت خطا در مدل نرمال می باشد.
24
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نتايج حاصل از برآورد مدل  ،محاسبات و آزمون ها بشرح زیر می باشد:
 -1آماره های  tو احتمال مربوط به آن حاکی از است که متغیر اقالم تعهدی رابطه معناداری با ارزش
شرکت ندارند ولی متغیر های خالص دارایی های عملیاتی  ،جریان نقد  ،اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه
معناداری با ارزش شرکت در سطح اطمینان  ٪95دارند.
 -2ضریب تعیین در مدل تحقیق حاکي از آنست که 38درصد از تغييرات متغير وابسته با متغيرتوضيحي
قابل توضيح است .
 -3آماره دوربين -واتسون در مدل برابر با  ،2.02فرض خود همبستگي بين اجزاء مدل را رد مي کند.
 -4آماره فیشر و احتمال مربوط به آن نیز بیانگر معنادار بودن کل رگرسیون می باشد.

 -9نتایج تحقیق

در فرضیه اول بیان شده بود که رابطه معناداری بین اقالم تعهدی و ارزش شرکت وجود دارد .ضریب
اقالم تعهدی ( )0.208410و احتمال مربوط به آن( )0.3098در مدل بیانگر عدم وجود ارتباط معنی دار در
سطح اطمینان  ٪95است .بنابراین فرضیه اول را در سطح اطمینان  ٪95را نمی توان قبول نمود و به بیان
دیگر رابطه معناداری بین اقالم تعهدی و ارزش شرکت در سطح اطمینان  ٪95وجود ندارد .در فرضیه دوم
بیان شده بود که رابطه معناداری بین جریان های نقد و ارزش شرکت وجود دارد .ضریب جریان نقد آزاد
( )0.838798-و احتمال مربوط به آن()0.0100در مدل بیانگر وجود ارتباطی معنادار در سطح اطمینان
 ٪95است .بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان  ٪95را نمی توان رد نمود و به بیان دیگر رابطه معناداری
بین جریان های نقد آزاد و ارزش شرکت وجود دارد .در فرضیه سوم بیان شده بود که رابطه معناداری بین
خالص دارایی های عملیاتی و ارزش شرکت وجود دارد.
ضریب خالص دارایی های عملیاتی ( )1.878774و احتمال مربوط به آن()0.000در مدل بیانگر وجود
ارتباطی معنادار در سطح اطمینان  ٪95است .بنابراین فرضیه سوم را در سطح اطمینان  ٪95را نمی توان رد
نمود و به بیان دیگر رابطه معناداری بین خالص دارایی های عملیاتی و ارزش شرکت وجود دارد .در فرضیه
چهارم بیان شده بود که با افزایش خالص دارایی های عملیاتی  ،ارزش شرکت افزایش می یابد .ضریب خالص
دارایی های عملیاتی ( )1.878774و احتمال مربوط به آن( )0.000در مدل بیانگر این است که با افزایش
دارایی های عملیاتی ارزش شرکت در بازار افزایش می یابد به عبارت دیگر به ازای هر یک ریال افزایش در
خالص دارایی های عملیاتی  1.878ریال به ارزش شرکت افزوده خواهد شد .بنابراین در سطح اطمینان 95
درصد نمی توان فرضیه چهارم را رد نمود .در فرضیه پنجم بیان شده بود که با افزایش جریان های نقد آزاد
 ،ارزش شرکت کاهش می یابد .ضریب جریان های نقدآزاد ( )0.838798-و احتمال مربوط به آن()0.0100
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 -10پیشنهادات تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توصیه
می گردد برای سرمایه گذاری به متغیرهای جریان نقد آزاد ،خالص دارایی های عملیاتی توجه نمایند .در
شرکت هایی سرمایه گذاری نمایند که خالص دارایی های عملیاتی آنها در کوتاه مدت باالتر از سایر شرکت ها
است و نیز توجه داشته باشند که جریان نقد آزاد به منزله عدم وجود فرصتهای سرمایه گذاری است و همین
امر مانع از رشد شرکت در بلند مدت خواهد شد  .به عبارت دیگر در شرکت هایی که جریان نقد آزاد دارند
به صورت بلند مدت سرمایه گذاری نکنند .همچنین با انجام هر تحقیق ،راه به سوی تحقیق های جدید باز
می شود و لزوم انجام تحقیقات بیشتری احساس می گردد.
انجام این پژوهش نیز منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت انجام تحقیقات در زمینه های زیر گردید:
 -1به منظور دستیابی به نتایج جامع تر ،تحقیقی نظیر تحقیق حاضر در سال های آتی با در نظر گرفتن
محدوده زمانی گسترده تر صورت پذیرد .زیرا این امر موجب افزایش تعداد مشاهدات و اعتبار بیشتر نتایج
بدست آمده خواهد شد.
 -2انجام تحقیق در جامعه آماری متشکل از شرکت های خارج از بورس اوراق بهادار در سایه وجود منابع
اطالعاتی مطمئن و موثق می تواند در تعمیم نتایج به جامعه اقتصادی ایران کمک زیادی کند.
 -3توصيه ميشود تحقيق حاضر به تفکيک صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعيين
اثر صنعت مورد آزمون قرار گيرد.

 -11محدودیت های تحقیق

وجود برخى محدوديت ها در فعاليت هاى پژوهشى اجتناب ناپذير است .تحقیق حاضر نیز از اين امر
مستثنى نیست و با مشکالتی روبرو بوده است .مهمترين محدوديت هايى كه در جمع آورى داد ه ها و اجراى
تحقيق وجود داشته و در تعبير و تفسير نتايج و قابليت تعميم آن بايد مورد توجه قرار گيرد ،به شرح زير است:
 -1دوره تحقیق از سال  1385الی  1390می باشد با توجه به جمع آوری داده ها در این بازه زمانی ،نتایج
قابل تعمیم می باشد و امکان دارد در بازه زمانی بلند مدت این نتایج تحت الشاع قرا گیرد.
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در مدل بیانگر این است که با جریان های نقد آزاد ،ارزش شرکت در بازار کاهش می یابد به عبارت دیگر به
ازای هر یک ریال افزایش در جریان های نقد آزاد  0.83ریال ارز ارزش شرکت کاسته خواهد شد .بنابراین در
سطح اطمینان  95درصد نمی توان فرضیه پنجم را رد نمود .
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 -2در اندازه گیری متغیر اقالم تعهدی از مدل استفاده شده است که در صورت استفاده از مدل های
دیگر ممکن است نتایج تحت الشاع قرار گیرد.
 -3با توجه به این که نمونه آماری بر اساس کلیه شرکت های بورسی انتخاب شده است ،ممکن است
نتایج این تحقیق بر اساس هر صنعت به صورت جداگانه متفاوت از نتایج فعلی باشد.
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