يذيشيت عٕد ٔ اطالػات صٕستْاي يايل

دكتر محمد محمدي
مرضيه بهمنآبادي
سيد رسول حسيني

چکیده
ايٍ حتميك يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتي سا دس
صٕست ٔجٕد يُاتغ خمتهف يذيشيت عٕد اص لثيم الالو
الالو تؼٓذي اختياسي
تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت،
تهُذيذت ٔ كم الالو تؼٓذي اختياسي يٕسد تشسعي
لشاس يي دْذ  .اَتظاس تش آٌ اعت كّ يشتٕط تٕدٌ
عٕد دس ؽشكت ْاي ي كّ يذيشيت عٕد اػًال ؽذِ اعت،
دس يمايغّ تا ؽشكت ْاي ي كّ دس آٌْا يذيشيت عٕ د
ٔجٕد َذاسد ،پايني تش تاؽذ  .ػالِٔ تش ايٍ ،دس صٕست
ٔجٕد يذيشيت عٕد اَتظاس يي سٔد كّ تاصاس دس
فشايُذ اسصياتي لاتهيت اتكا ي خٕد سا اص عٕد تّ
اسصػ دفرتي اَتمال دْذ  .ايٍ يطهة اص طشيك كاْؼ دس
يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ افضايؼ دس يشتٕط تٕدٌ اسصػ
 .تّ طٕس يتذأل ،اص
دفرتي َؾاٌ دادِ خٕاْذ ؽذ
الالو تؼٓذي اختياسي تّ ػُٕاٌ يؼياس يذيشيت عٕد
ْايي
اعتفادِ يي ؽٕد  .عٓى ايٍ حتميك تذٔيٍ يذل
 .1عضَ ّيأت علوي داًشگاُ آزاد اسالهي ٍاحد علَم ٍ تحقيقات
 .2كارشٌاسي ارشد حساتداري
 .3كارشٌاسي ارشد حساتداري
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تشاي تشآٔسد الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت ٔ
تهُذيذت اعت  .تذٔيٍ چُني يذل ْايي تشسعي تأثري
تّ كاسگريي الالو
تفاظهي يذيشيت عٕد سا اص طشيك
اسي كٕتاِ يذت دس يمايغّ تا الالو
تؼٓذي اخيت
تؼٓذي اختياسي تهُذيذت دمكٍ يي عاصد َ .تايج َؾاٌ
يي دْذ كّ يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ تأثري گزاس
يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
اعت  .ػالِٔ تش ايٍ،
تؼٓذي اختياسي تهُذيذت دس يمايغّ تا الالو تؼٓذي
اختياسي كٕتاِ يذت تأثري تيؾرتي تش يشتٕ ط تٕدٌ عٕد
ٔ اسصػ دفرتي داسد.
کليد ًاژه ىا  :يشتٕط تٕدٌ ،يذيشيت عٕد ،الالو
تؼٓذی اختياسی ،الالو تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت،
الالو تؼٓذی اختياسی تهُذيذت
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مقدمه
دس ايٍ حتميك تّ ايٍ يٕظٕع اؽاسِ ؽذِ اعت کّ
لاتهيت اتکا ي اطالػات دغاتذاسی دمکٍ اعت يشتٕط
تٕدٌ آٌ سا دس تؼيني اسصػ ؽشکت حتت تأثري لشاس دْذ .
عٕد دس يؼشض دعتکاسی لشاس داسد ٔ مهني ايش دمکٍ اعت
لاتهيت اتکاء ٔ يفيذ تٕدٌ آٌ سا دس فشايُذ
اسصياتی کاْؼ دْذ  .صياَی کّ اطالػات لاتم اتکاء
َثاؽذ تؼيذ تّ َظش يی سعذ کّ تؼُٕاٌ يثُايي تشای
 .تذيٍ تشتية،
اسصياتی ؽشکت يفيذ ٔالغ گشدد
يذيشيت عٕد دمکٍ اعت يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ دْذ .
دس صٕستي کّ لاتهيت اتکا ي عٕد کاْؼ ياتذ دمکٍ اعت
تاصاس اص اسصػ دفرتی تؼُٕاٌ يک يؼياس جايگضيٍ
تشای يماصذ اسصياتی اعتفادِ کُذ ٔ دس َتيجّ
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی افضايؼ ياتذ.
َثغ لٕی اص
اجضاء تؼٓذی عٕد دمکٍ اعت يک و
ؽاخصی اص
لاتهيت اتکاء عٕد تاؽذ  .يذيشيت عٕد
لاتم اتکاي تٕدٌ عٕد سا دس اختياس لشاس يی دْذ .
اص آذما کّ جضي اختياسی الالو تؼٓذی ايٍ فشصت سا
تشای يذيشيت فشاْى يی آٔسد تا عٕد سا دعتکاسی
کُذ ،اص آٌ تّ ػُٕاٌ ؽاخص يذيشيت عٕد اعتفادِ يی
ؽٕد  .الالو تؼٓذی اختياسی آٌ دعتّ اص الالو تؼٓذی
.
ْغتُذ کّ لاتهيت اػًال َظش تٕعط يذيشيت ْغتُذ
ؽٕاْذی ٔجٕد داسد کّ ساتطّ تني يذيشيت عٕد ٔ ليًت
عٓاو سا َؾاٌ يی دْذ ( .)Ranaan, 1988, Teo etal 1998 a & bايا
آَچّ کّ يٕسد تشسعی لشاس َگشفتّ تأثري يذيشيت عٕد
صػ دفرتی دس فشايُذ
تش يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اس
اسصياتی ؽشکت اعت  .الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت ٔ الالو
اطالػات اظافی سا تشای تاصاس
تؼٓذی تهُذيذت
فشاْى يی کُُذ  .الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت الاليی

1 - Earnings Management
2 - Discretionary Accruals
3 - Short-term Accruals
4 - Long-term Accruals
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سا حتت تأثري
ْغتُذ کّ دغاهبای عشيايّ دس گشدػ
لشاس يي دُْذ ٔ تغيري داسايي ْا ٔ تذْی ْای جاسی
سا يُؼكظ يي كُُذ  .الالو تؼٓذی تهُذيذت ،تفأت
الالو كم الالو تؼٓذي ٔ الالو تؼٓذي كٕتاِ يذت اعت
ٔ ْضيُّ اعتٓالک ٔ رخريِ يضاياي پاياٌ خذيت
كاسكُاٌ سا دستش يي گريد  .تغيري الالو تؼٓذی کٕتاِ
يذت يشتٕط تش اص الالو تؼٓذی تهُذيذت اعت ٔ ايٍ
تفأت َمؼ الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت ٔ تهُذيذت سا دس
کاْؼ يغأنّ صياَثُذی ٔ تطاتك َؾاٌ يي دْذ  .تذيٍ
تشتية ،ساِ ْای خمتهفی تشاي اعتفادِ اص الالو
تؼٓذی اختياسی دس اختياس يذيشيت لشاس يي گريد  .اص
آذما کّ الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت ٔ تهُذيذت تّ ؽکم
تانمِٕ تفأت يغأنّ صياَثُذی ٔ تطاتك سا کاْؼ يی
دُْذ ،متا يض تني ايٍ اجضا يکی اص يالدظات يٓى دس
تشسعی َمؼ الالو تؼٓذی اختياسی اعت  .تذيٍ تشتية،
دس ادتيات يذيشيت عٕد ٔجٕد يؼياسْايي اص الالو
 .دس يطانؼاتی کّ
تؼٓذی اختياسی يٕسد َياص اعت
ا دس صييُّ يذيشيت عٕد اذماو گشفتّ اص يذل ْاي
اخريً
يثتُی تش کم الالو تؼٓذی اعتفادِ ؽذِ اعت  .دس ايٍ
يذل ْا ْيچ گَّٕ تٕجّ ای تّ اجضاي کٕتاِ يذت ٔ
 .دس ايٍ
تهُذيذت الالو تؼٓذی اختياسی َؾذِ اعت
حتميك ،تشاي تشسعی تأثري يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذی اختياسی
تهُذيذت تش يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتی دس
اسصياتی ؽشک ت يذنی اسائّ ؽذِ اعت کّ کم الالو
تؼٓذی سا تّ دٔ جضء کٕتاِ يذت ٔ تهُذيذت تفکيک
يی کُذ  .اص آذما کّ تأثريگزاسی الالو تؼٓذی تهُذيذت
دس يذيشيت عٕد دس يمايغّ تا الالو تؼٓذی کٕتاِ
يذت تيؾرتاعت ،اَتظاس يی سٔد کّ تأثري آٌ تش سٔی
يشتٕط تٕدٌ لاتم يالدظّ تاؽذ.

طزح تحقیق

1 - Working Capital Accounts
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پيشينو حتقيق  :دس حتميماتی کّ تٕعط تال ٔ تشأٌ
(  ٔ ) 97پاتم ٔ کاپهٍ
( ،) 968تيٕس ٔ داکظ
( ) 977صٕست گشفت ِ يشتٕط تٕدٌ عٕد دس اسصياتی
ؽشکت َؾاٌ دادِ ؽذ ِ اعت َ .تايج يطانؼات اخري کّ
آٌْا
عٕد ٔ جشياٌ َمذی سا تش دغة حمتٕای اطالػاتی
اط ت َؾاٌ يی دْذ کّ ْش
يٕسد تشسعی لشاس دادِ
يؼياس تّ ُْگاو تشكية تايؼياس ديگش اطالػات اظافی
( & Reyburn, 1992, Wilson, 1986; Bowen, etal, 1987; Livnatl
فشاْى يی کُذ
.)Zaro win, 1990; Percy & Stokes, 1992; Cheng, etal, 1996
اعت
پايذاسی عٕد حتت تأثري يشتٕط تٕدٌ عٕد
( Kormendi & Lipe, 1987; Collions & Kothari, 1989; Ali & Zarowin 1992a & b; Vhenge,
 .)etal, 1996; Sloan, 1996اعهٕاٌ ( ) 996کيفيت ط ٔد سا دس
استثاط تا پايذاسی اجضاي الالو تؼٓذی ٔ جشي اٌْا ی
َ .تايج حتميمات
َمذی عٕد يٕسد تشسعی لشاس داد
َؾاٌ داد کّ تاصاس تني دٔ جضء عٕد تفأت لا ئم منی
کّ ايٍ يطهة
ؽٕد  .اعهٕاٌ (َ ) 996تيجّ گشفت
َؾاٌ گش ليًت گزاسی َادسعت ادتًانی اعت کّ دس
فشايُذ تؼيني عٕد تٕجٕد يی آيذ.
يٕجة ؽذ تا کّ عشيايّ
لاتم اتکاء َثٕدٌ عٕد
گزاساٌ اص اسصػ دفرتی تؼُٕاٌ يک يؼياس اسصياتی
اعتفادِ کُُذ  .کانيُظ ٔ ديگشاٌ ( ) 997داليم تغ يري
 .ايٍ
تّ اسصػ دفرتی سا يٕسد تشسعی لشاس دادَذ
داليم ؽايم افضايؼ يمذاس ٔ فشأاَی الالو غرييرتلثّ
 ،) 996افضايؼ ٔلٕع
(انيت ٔ ُْا
ٔ غريػادی
صياٌْای گضاسػ ؽذِ ( ،)Hayn, 1995کاْؼ اَذاصِ ؽشکت
( Amir & Lev,
( ٔ )Vild, 1992افضايؼ داسايي ْای َايؾٕٓد
 )1996تٕدِ ا عتَ .ؾاٌ دادِ ؽذ ػٕايم ی کّ دس
کاْؼ يشتٕط تٕدٌ عٕد دخيم ْغتُذ ،تا افضايؼ دس
( ;Berger,etal, 1996
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی استثاط داسَذ
.)Burgestahler, etal, 1997a, Collins, etal, 1997; Barth, etal, 1998
يشتٕط تٕدٌ َغثی عٕد ٔ اسصػ دفرتی دس صييُّ
تاصدِ دمٕق صادة اٌ عٓاو يٕسد تشسعی لشاس گشفت
(َ .)Burg stahler & Dicher, 1997a, Penman 1998تايج حتميمات داکی
اص آٌ تٕد کّ تا تٕجّ تّ تاصدِ تاالی دمٕق صادثاٌ
عٓاو ؽشکت اص داسايي ْا تّ ؽکم کاسايي اعتفادِ
 .تذيٍ
يی کُذ ٔ تّ مهني ؽيِٕ ادايّ خٕاْذ داد
دْای آتی يؾاتّ
تشتية ،اَتظاس يی سٔد کّ عٕ
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عٕدْای جاسی تاؽذ  .دس َتيجّ ،اگش  ROEپايني تاؽذ
ؽشکت تّ دَثال سٔػ هبرتی جٓت تکاسگريی داسايي ْای
خٕد خٕاْذ تٕد  .ايٍ ايش َياصيُذ جتذيذ َظش دس
عٕدْای يٕسد اَتظاس خٕاْذ تٕد ٔ تذيٍ تشتية
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی تّ حمط ايُکّ لاتهيت پيؼ
تيُی عٕد کاْؼ ياتذ ،افضايؼ يی ياتذ.

فزضیههاي تحقیق:
فشظيّ ْای اصهی ايٍ حتميك ٔ فشظيّ ْای فشػی
يشتٕط تّ آٌْا تّ ؽشح صيش يطشح ؽذِ اعت:
فرضيو اصلی اًل « :عٕد ٔ اسصػ دفرتی تا اسصػ
ؽشکت ساتطّ يثثت ٔ يؼُاداسي داسد».
فرضيو اصلی دًم « :يذيشيت عٕد يشتٕط تٕدٌ عٕد
سا کاْؼ ٔ يشتٕ ط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يی
دْذ».
فشظيّ فشػی أل « :يذيشيت عٕد اص طشيك کم الالو
تؼٓذی اختياسی يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ ٔ يشتٕط
تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يي دْذ».
فشظيّ فشػی دٔو « :يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ
ٔ يشبٔط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يي دْذ».
فشظيّ فشػی عٕو « :يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذی اختياسی تهُذ يذت يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ
ٔ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يي دْذ».
فشظيّ اصهی عٕو « :يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذی اختياسی تهُذيذت دس يمايغّ تا يذيشيت عٕد
اص طشيك الالو تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت تأثري
تيؾرتی تش يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتی داسد».

روش ،قلمزو و جامعه تحقیق:
اعت کّ تا تٕجّ تّ
ايٍ حتميك اص َٕع مهثغتگی
تشای دٔسِ
يتغريْای يٕسد يطانؼّ ٔ تؼذاد يؾاْذات
تّ صٕست عشی صياَی اجشا ؽذِ
انی 86
صياَی 78
اعت  .منَّٕ اص تني ؽشكت ْاي پزيشفتّ ؽذِ تٕسط أساق
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هباداس هتشاٌ ( )TSEاَتخاب گشديذِ اعت  .اص آذما كّ
لٕاَني ٔ يمشسات داكى تش ؽشكت ْاي فؼال دس صُايغ
ً تّ طٕس تانمِٕ تش
يايل ،تاَكذاسي ٔ تيًّ ادتًاال
ايٍ
اعتفادِ اص الالو تؼٓذي اختياسي تأثري گزاسد،
ؽشكت ْا اص منَّٔ دزف گشديذَذ  .اص آذما كّ تشاي
تؼيني يتغريْاي جماصي يذيشيت عٕد اص سگشعيٌٕ دذالم
الصو ؽذ
( )OLSاعتفادِ گشديذِ،
يشتؼات يغتميى
ؽشكت ْا اص تني صُايغ خمتهف اَتخاب ٔ اطًيُاٌ داصم
ؽٕ د كّ تشآٔسدْاي داصم اص يذل ْاي سگشعيٌٕ تذٌٔ
 4ػ سكت تطٕس
تؼذاد
اسية اعت  .تذيٍ يُظٕس،
تصاديف اَتخاب ٔ يٕسد يطانؼّ لشاس گشفتُذ.
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 .2مدلهاي مورد استفاده در آسمون فزضیات:
دس آصيٌٕ فشظيات حتميك يذل ْاي صيش يشتٕط تٕدٌ
يذيشيت عٕد ٔ يذل تغط يافتّ آٌ تّ كاس گشفتّ ؽذِ
اعت:
 .يذل يشتٕط تٕدٌ:
دس ايٍ حتميك تشاي آصيٌٕ يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ ا سصػ
َظشي أنغٌٕ
دفرتي دمٕق صادثاٌ عٓاو اص يذل
( ، ) 995اعتفادِ ؽذِ اعت  .يذل َظشي أنغٌٕ تّ
طٕس گغرتدِ اي دس ادتيات يشتٕط تٕدٌ يٕسد اعتفادِ
لشاس گشفتّ اعت  .دس يذل جتشتي ،ليًت تاصاس تاتؼي
خطي اص عٕد ٔ اسصػ دفرتي دمٕق صادثاٌ عٓاو اعت.
  Pjtقيوت سْام شركت  jدر پاياى سال t

Pjt  0  1E jt   2BVjt   jt

  E jtسَد ّر سْن قثل از اقالم غير هترقثِ شركت  jتراي سال t

  BV jtارزش دفتري ّر سْن شركت  jدر پاياى سال t
   jtعاهل خطاي شركت  jدر سال t

مدل مديريت سٌد:
يذل يذيشيت عٕد ،اطالػات اظايف فشاْى ؽذِ تٕعط
تشاي
ؽاخص يذيشيت عٕد سا تا حلاظ منٕدٌ ؽية جماصي
عٕد ٔ اسصػ دفرتي تذعت يي آٔسد  .صياَي كّ عطخ
الالو تؼٓذي اختياسي يذيشيت عٕد سا َؾاٌ يي دْذ،
اختياس خٕاْذ منٕد  .يتغريْاي
ْش يتغري جماصي يمذاس
جماصي تّ اسصياتي تأثري يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ
عٕد ٔ اسصػ دفرتي كًك يي كُذ  .ؽاخص يذيشيت عٕد تا
اعتفادِ اص كم الالو تؼّ دي اختياسي ،الالو تؼٓذي
اختياسي كٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت
لشاس صيش
عُجيذِ ؽذِ اعت  .يذل يذيشيت عٕد تّ
اعت:
Pjt  0  1D jt  2E jt   3E jt D jt   4BVjt   5BVjt D jt   jt
  D jtيک هتغيرهجازي است كِ اگر هديريت سَد اعوال گردد هقدار  ٍ 1در غير ايي صَرت هقدار صفر
هي گيرد.

يذل تغط يافتّ يذيشيت عٕد:
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يذل تٕعؼّ يافتّ يذيشيت عٕد اسصياتي تأثري
يذيشيت عٕد سا اص طشيك حلاظ منٕدٌ مهضياٌ الالو
تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذي اختياسي
تهُذيذت ايكاٌ پزيش يي عاصد  .ايٍ كاس اص طشيك
ٔاسد منٕدٌ يتغريْاي جماصي تشاي الالو تؼٓذي اخت ياسي
كٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت صٕست يي
گريد  .يتغري جماصي يثثت َؾاٌ دُْذِ ٔجٕد يذيشيت عٕد
اعت .فشو كهي ايٍ يذل دس صيش اسائّ ؽذِ اعت:
Pjt  0  1S jt  2L jt   3E jt   4E jt S jt   5E jt L jt  6BVjt   7BVjt S jt   8BVjt L jt   jt

  S jtيک هتغير هجازي است كِ اگر هديريت سَد از طريق اقالم تعْدي اختيار ي كَتاُ هدت اعوال
گردد هقدار  ٍ 1در غير اييصَرت هقدار صفر هي گيرد.
  L jtيک هتغير هجازي است كِ اگر هديريت سَد از طريق اقالم تعْدي اختياري تلٌد هدت اعوال گردد
هقدار  ٍ 1در غير اييصَرت هقدار صفر هي گيرد.

محاسبه اقالم تعهدي :
دس ايٍ تخليك کم الالو تؼٓذی تّ ػُٕاٌ تفأت تني
عٕد ػًهياتي ٔ جشي اٌْا ی َمذی داصم اص ػًهيات
تؼشيف ؽذِ اعت.
ACC j,t  EARN j,t  CFO j,t
  ACC j,tكل اقالم تعْدي شركت  jدر سال t

  EARN j,tسَد عولياتي شرکت  jتراي سال t
  CFO j,tجرياى ّاي ًقدي حاصل از عوليات شركت  jدر سال

t

مهچُني الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت تّ ؽشح صيش تؼشيف
ؽذِ اعت:
STACC j,t  AR j,t  INV j,t  OCA j,t  AP j,t  OCL j,t
  STACC j,tاقالم تعْدي كَتاُ هدت شركت  jدر سال t
  AR j,tتغيير حسابّاي دريافتٌي شركت  jدر سال t
  INV j,tتغيير در هَجَدي هَاد ٍ كاالي شركت  jدر سال t
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  OCA j,tتغيير در ساير دارايي ّاي جاري شركت  jدر سال

t
  APj,tتغيير در حسابّاي پرداختٌي شركت  jدر سال t
  OCL j,tتغيير در ساير تدّي ّاي جاري شركت  jدر سال t

اص آذما کّ کم الالو تؼٓذی داصم مجغ اجضا ي کٕتاِ
يذت ٔ تهُذيذت اعت  ،الالو تؼٓذی تهُذيذت سا يی
تٕاٌ پظ اص کغش الالو تؼٓذی کٕت اِ يذت اص کم الالو
تؼٓذی حماعثّ منٕد.
LTACC j,t  ACC j,t  STACC j,t
  LTACC j,tاقالم تعْدي تلٌدهدت شركت  jدر سال

t

محاسبه اقالم تعهدي اختیاري:
تشآٔسد الالو تؼٓذی يٕسد اَتظاس تشای يک ؽشکت
تا اعتفادِ اص يذل جَٕض صٕست گشفتّ اعت (جَٕض،
.) 99

 PPE j,t 
  3
   j,t

 TA

j,t 1 



 1 
 REV j,t
  2
 1
 TA

 TA
j,t 1 
j,t 1



ACC j,t
TA j,t 1

  TA j,t 1كل دارايي ّاي شركت  jدر پاياى سال t  1

  REV j,tتغيير فرٍش شركت  jدر سال t
  PPE j,tاهَال ،هاشيي آالت ٍ تجْيسات شركت  jدر پاياى سال t
   j,tعاهل خطاي شركت  jدر سال t

اص ظشاية تشآٔسدی يؼادنّ فٕق تشاي حماعثّ الالو
.
تؼٓذی يٕسد اَتظاس ْش ؽشکت اعتفادِ خٕاْذ ؽذ
تفأت تني كم الالو تؼٓذی تشآٔسدی ٔ كم الالو تؼٓذی
ٔالؼی ْش ؽشکت کم الالو تؼٓذی اختياسی آٌ ؽشکت سا
َؾاٌ خٕاْذ داد.
تّ يُظٕس تشآٔسد الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت اص يذل
صيش اعتفادِ ؽذِ اعت:
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   j,t



 1 
 REV j,t
   2
  1
 TA

 TA
j,t 1 
j,t 1



STACC j,t
TA j,t 1

اص ظشاية يؼاد نّ فٕق تشاي حماعثّ الالو تؼٓذی
يٕسد اَتظاس کٕتاِ يذت اعتفادِ خٕاْذ ؽذ  .تفأت
تني الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت تشآٔسدی ٔ الالو تؼٓذی
کٕتاِ يذت ٔالؼی تشاتش تا الالو تؼٓذی اختياسی
کٕتاِ يذت خٕاْذ تٕد.
ً تشای تشآٔسد الالو تؼٓذی تهُذيذت اص يذل
ظًُا
صيش اعتفادِ خٕاْيى منٕد:
 1 
 INT j,t 
 NCPj,t 
 PPE j,t 
  2
  4 

  3 
 1
 TA 
 TA 
 TA 
 TA  j,t
j, t 1 
i , t 1 
j, t 1 
j, t 1 





LTACC j,t
TA j,t 1

  INT j,tدارايي ّاي ًاهشَْد شركت  jدر سال t
  NCPj,tذخيرُ هساياي پاياى خدهت كاركٌاى شركت  jدر سال

t

اص آذما کّ تا ا عتفادِ اص ظشاية تشآٔسدی يؼادنّ
فٕق يی تٕاٌ الالو تؼٓذی تهُذيذت سا حماعثّ منٕد،
تفأت تني الالو تؼٓذی تهُذيذت تشآٔسدی ٔ الالو
تؼٓذی تهُذيذت ٔالؼی تشاتش الالو تؼٓذی اختياسی
تهُذيذت خٕاْذ تٕد.

شاخص مدیزیت سود:
الالو تؼٓذی اختياسی دمکٍ اعت يثثت ٔ يا يُفی
تاػ د .تّ يُظٕس ستثّ تُذی ؽشكت ْا تشدغة عطخ الالو
آٌْا  ،اص لذس يطهك الالو
تؼٓذی يٕسد اعتفادِ
 .پظ اص ستثّ
تؼٓذی اختياسی اعتفادِ خٕاْذ ؽذ
تُذی ،ؽشكت ْا دس يکی اص ايٍ دٔ گشِٔ لشاس خٕاُْذ
:
گشفت
( ) ؽشكت ْايي کّ دس آٌْا يذيشيت عٕد اػًال يی
گشدد ٔ ( ) ؽشكت ْايي ک ِ دس آٌْا يذيشيت عٕد
اػًال منی گشدد  .ؽشكت ْايي کّ دس چاسک عٕو لشاس يي
آٌْا
گريَذ ؽشكت ْايي ْغتُذ کّ يذيشيت عٕد دس
اػًال يی گشدد ٔ ؽشكت ْايي کّ دس چاسک أل لشاس
يی گريَذ ؽشكت ْايي ْغتُذ کّ دس آٌْا يذيشيت عٕد
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اػًال منی گشدد  .ايٍ تمغيى تُذی تش اعاط الالو
تػٓذی اختياسی کٕتاِ يذت ،الالو تؼٓذی اختياسی
تهُذيذت ٔ کم الالو تؼٓذی صٕست خٕاْذ گشفت.
حنٌه آزمٌن فرضيو ىا  :فشظيّ ْای حتميك تا اعتفادِ
اص اطالػات کم ؽشكت ْا ی يٕسد يطانؼّ يٕسد آصيٌٕ
لشاس خٕاْذ گشفت  .رمِٕ آصيٌٕ فشظيّ ْا دس صيش
تؾشيخ گشديذِ اعت.
فشظيّ اصهی أل :تياٌ آياسی ايٍ فشظيّ تا تٕجّ
تّ يذل يشتٕط تٕدٌ تّ لشاس صيش اعت:
H10 : 1  0,  2  0

H11 : 1  0,  2  0

دس فشظيّ اصهی أل تياٌ يي ؽٕد کّ عٕد ٔ اسصػ
دفرتی تا اسصػ ؽشکت ساتطّ يثثت ٔ يؼُاداسی داسد .
دس يذل يشتٕط تٕدٌ  ٔ  ،ب ِ تشتية يشتٕط تٕدٌ
عٕد ٔ اسصػ دفرتی سا دس اسصياتی ؽشکت َؾاٌ يی
دْذ  .دس فشظيّ اصهی أل اَتطاس تش آٌ اعت کّ عٕد
ٔ اسصػ دفرتی مهثغتگی يثثتی تا اسصػ ؽشکت داؽتّ
  ٔ يثثت ٔ
تاؽذ  .تُاتشايٍ دس صٕستي کّ
يؼُی داس تاؽذ فشظيّ اصهی أل پزيشفتّ يی ؽٕد.
فشظيّ فشػی أل  :تياٌ آياسی ايٍ فشظيّ تّ تٕجّ
تّ ودل يذيشيت عٕد تّ لشاس صيش اعت:
H2A0 :  3  0, 5  0

H2A1 :  3  0, 5  0

تُا تّ فشظيّ فشػی أل يذيشيت عٕد اص طشيك کم
الالو تؼٓذی اختياسی يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ ٔ
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضا يؼ يي دْذ  .تشای
آصيٌٕ ايٍ فشظيّ ٔ اَذاصِ گريی ؽاخص يذيشيت عٕد
اص کم الالو تؼٓذی اختياسی اعتفادِ خٕاْذ ؽذ  .دس
يذل يذيشيت عٕدَ 2 ،ؾاٌ دُْذِ يشتٕط تٕدٌ عٕد دس
4
 .تّ طٕس يؾاتّ،
صٕست َثٕد يذيشيت عٕد اعت
سصػ دفرتی سا دس صٕست َثٕد
يشتٕط تٕدٌ سلى ا
يذيشيت عٕد َؾاٌ يی دْذ  .يُفی تٕدٌ   3تّ يؼُی
  5تّ يؼُی
کاْؼ دس يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ يثثت تٕدٌ
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افضايؼ دس يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی اص طشيك يذيشيت
عٕد اعت  .دس َتيجّ ،اگش   3يُفی ٔ   5يثثت ٔ يؼُی
داس تاؽذ فشظيّ فشػی أل پزيشفتّ يی ؽٕد.
فشظيّ فشػی دٔو  :تياٌ آياسی ايٍ فشظيّ تّ تٕجّ
تّ ودل يذيشيت عٕد تّ لشاس صيش اعت:

 H 2 B0 : 3  0, 5  0

 H 2 B1 : 3  0, 5  0
يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تُا تّ ايٍ فشظيّ
تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت يشتٕط تٕد ٌ عٕد سا کاْؼ
ٔ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يي دْذ  .رمِٕ
آصيٌٕ ايٍ فشظيّ يؾاتّ تا آصيٌٕ فشظيّ فشػی أل
اعت  ،تا ايٍ تفأت کّ تشای اَذاصِ گريی ؽاخص
کٕتاِ يذت
يذيشيت عٕد اص الالو تؼٓذی اختياسی
اعتفادِ يی ػٔد.
فشض يِ فشػی عٕو  :تياٌ آياسی ايٍ فشظيّ تّ تٕجّ
تّ ودل يذيشيت عٕد تّ لشاس صيش اعت:
H2C0 :  3  0, 5  0

H2C1 :  3  0, 5  0

تُا تّ ايٍ فشظيّ  ،يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذی اختياسی تهُذ يذت يشتٕط تٕدٌ عٕد سا کاْؼ
ٔ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتی سا افضايؼ يي دْذ  .رمِٕ
دٔو
آصيٌٕ ايٍ فشظيّ يؾاتّ تا آصيٌٕ فشظيّ فشػی
اعت ٔ تُٓا تفا ٔت آٌ اعت کّ تّ يُظٕس اَذاصِ
گريی ؽاخص يذيشيت عٕد اص الالو تؼٓذی اختياسی تهُذ
يذت اعتفادِ يی ؽٕد.
فشظيّ اصهی عٕو  :تياٌ آياسی ايٍ فشظيّ تّ تٕجّ
تّ يذل تغط يافتّ يذيشيت عٕد تّ لشاس صيش اعت:
H 30 :  4   5 ,  7   8

H 31 :  4   5 ,  7   8

تُا تّ ايٍ فشظيّ يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تغْذی اختياسی تهُذيذت دس يمايغّ تا يذيشيت عٕد
اص طشيك الالو تؼٓذی اختياسی کٕتاِ يذت تأثري

 70

فصلنامه مدیزیت کسب و کار،شماره  ، 9سال دوم ،بهار 90

تيؾرتی تش يشتٕط تٕدٌ عٕد دغاتذاسی ٔ اسصػ دفرتی
3
داسد .دس يذل تغط يافتّ يذيشيت عٕد ،ظشية
َؾاٌ دُْذِ يشتٕط تٕدٌ عٕد دس صٕست َثٕد يذيشيت
عٕد اعت  .تأث يش يذيشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذی
اختياسی کٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذی اختياسی تهُذيذت
تش عٕد تّ تشتية تا ظشاية َ  5 ٔ  4ؾاٌ دادِ ؽذِ
َ  6ؾاٌ دُْذِ يشتٕط
اعت  .تّ طٕس يؾاتّ ،ظشية
َثٕد يذيشيت عٕد اعت .
تٕدٌ اسصػ دفرتی دس صٕست
تأثري يذيشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذی اختياسی
کٕتاِ يذت ٔ الالو تؼٓذی اختياسی تهُذيذت تش اسصػ
َ  8 ٔ  7ؾاٌ دادِ ؽذِ
دفرتی تّ تشتية تا ظشاية
اعت  .اگش الالو تؼٓذی اختياسی تهُذيذت َغثت تّ
الالو تؼٓذ ی کٕتاِ يذت تأثري تيؾرتی تش سلى عٕد
  5کًرت اص   4تاؽذ .
داؽتّ تاؽذ اَتظاس يی سٔد کّ
مهچُني اَتظاس يی سٔد کّ   8 ٔ  7يثثت تاؽذ  .تذيٍ
تشتية ،اگش الالو تؼٓذی اختياسی تهُذيذت َغثت ب ِ
الالو تؼٓذی کٕتاِ يذت تأثري تيؾرتی تش اسصػ دفرتی
  8تضسگرت اص  7
داؽتّ تاؽذ اَتظاس يی سٔد کّ
تاؽذ.

تحلیل دادهها
مدل مربٌط بٌدن  :تشاي اسصياتي يشتٕط تٕدٌ عٕد
 .دس
ٔ اسصػ دفرتي ،يذل يشتٕط تٕدٌ اسائّ گشديذ
ايٍ يذل ط ٔد ْش عٓى ٔ اسصػ دفرتي دس تشاتش ليًت
عٓاو تشاصػ ٔ يشتٕط تٕدٌ اص طشيك ظشاية عٕد ْش
عٓى ٔ اسصػ دفرتي اَذاصِ گريي يي ؽٕد  .تذيٍ تشتية،
يذل يشتٕط تٕدٌ تّ آصيٌٕ يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ
دفرتي يي پشداصد  .جذٔل ( ) َتايج يذل يشتٕط تٕدٌ
سا تا اعتفادِ اص كم يؾاْذات َؾاٌ يي دْذ.
جدًل  :1حتليل رگرسيٌن مربٌط بٌدن سٌد ً ارزش دفرتي
Pjt  0   1E jt   2BV jt   jt
ضرية تثييي

Sig.

t

ضراية
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) (R 2
0/394

/000

15/942

2/565

1

0
/000

3/913

0/589

2

0

اص آذما كّ ظشاية تشآٔسدي يذ ل يشتٕط تٕدٌ يثثت
ٔ تا امهيت اَذ ،فشظيّ أل پزيشفتّ يي ؽٕد  .تذيٍ
يؼين كّ عٕد ٔ اسصػ دفرتي ْش عٓى يشتٕطُذ  .ػالِٔ تش
ً 4/ 4
(  )  1تمشيثا
ايٍ ،ظشية تشآٔسدي عٕد ْش عٓى
تشاتش تضسگرت اص ظشية تشآٔسدي اسصػ دفرتي ْش عٓى
اعت  .يؼين يك سيال عٕد ْش ط ْى چٓاس ٔ چٓاس دْى
سيال اسصػ دفرتي ْش عٓى تش ليًت ْش عٓى تأثري يي
اَتظاس يي سٔد كّ يك سيال
گزاسد  .تّ ٔيژِ،
افضايؼ دس عٕد ْش عٓى ليًت ْش عٓى سا  /565سيال
افضايؼ دْذ ٔ ايٍ دس دايل اعت كّ اَتظاس يي سٔد
يك سيال افضايؼ دس اسصػ دفرتي ْش عٓى ليًت ْش عٓى
سا  0/589سيال افضايؼ دْذ.

فزضیه فزعي اول
فشظيّ فشػي أل تياٌ يي كُذ كّ يشتٕط تٕدٌ عٕد
صياَي كّ ؽشكت ْا عٕد سا اص طشيك كم الالو تؼٓذي
اختياسي يذيشيت يي كُُذ  ،كاْؼ ٔ يشتٕط تٕدٌ اسصػ
دفرتي افضايؼ يي ياتذ  .ايٍ فشظيّ تا اعتفادِ اص
و دل يذيشيت عٕد آصيٌٕ لشاس گشفت  .جذٔ ل ( ) َتايج
يؼادنّ سگشعيٌٕ سا َؾاٌ يي دْذ.
(َ ) 2  3/ 303, P  0/ 000ؾاٌ دُْذِ
ظشية امهيت عٕد
يشتٕط تٕدٌ عٕد دس َثٕد يذيشيت عٕد اعت  .تّ طٕس
() 4  0/ 701, P  0/ 017
يؾاتّ ،ظشية امهيت اسصػ دفرتي
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي سا يُؼكظ يي كُذ.
جدًل  :2حتليل رگرسيًن مديريت سٌد از طريق كل اقالم تعيدي
اختياري
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 : Pjt  0  1D jt   2E jt   3E jt D jt   4BV jt   5BV jt D jt   jtهعادلِ ()2

ضرية تثييي ) (R 2

Sig.

t

ضراية

0/640

0/213

1/248

837

1

0/000

10/661

3/303

2

0/006

-2/778

-1/193

3

0/017

2/405

0/701

4

0/521

0/642

0/244

5

َتايج َؾاٌ يي دْذ كّ يذيشيت عٕد اص طشيك كم
الالو تؼٓذي اختياسي يشتٕط تٕدٌ عٕد سا كاْؼ يي
دْذ ،ايا تأثريي دس افضايؼ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي
َذاسد  .ايٍ يطهة تا ظشية امهيت يمذاس ثاتت جماصي
( ،) 1  837, P  0/ 213ظشية ٔاكُؼ يتماتم عٕد
( ٔ )  3  1/ 193, P  0/ 006ظشية ٔاكُؼ يتماتم اسصػ دفرتي
( )  5  0/ 244, P  0/ 521تياٌ گشديذِ اعت.
اگش چّ تشخي اص ظشاية فٕق تا امهيت َيغتُذ ،ايا
سػي أل
ػاليت ظشاية يتغريْاي يتماتم تا فشظيّ ف
عاصگاس ْغتُذ   3 .يُفي اعت ٔ َؾاٌ دُْذِ آٌ اعت
كّ تّ ُْگاو يذيشيت عٕد ؽشكت ْا اص طشيك كم الالو
تؼٓذي اختياسي يذيشيت يي كُُذ يشتٕط تٕدٌ عٕد
كاْؼ يي ياتذ َ  5 .يض يثثت يي تاؽذ ٔ َؾاٌ دُْذِ
آٌ اعت كّ ُْگاو يذيشيت عٕد ؽشكت ْا اص طشيك كم
الالو تؼٓذي اختياسي يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي افضايؼ
يي ياتذ  .تُاتشايٍَ ،تايج فٕق فشظيّ فشػي أل سا
تأييذ مني كُذ.
فرضيو فرعي دًم  :تُا تّ ايٍ فشظيّ ٔليت شركت ىا
عٕد سا اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت
د كاْؼ ٔ يشتٕط
يذيشيت يي كُُذ يشتٕط تٕدٌ عٕ
تٕدٌ اسصػ دفرتي افضايؼ يي ياتذ  .ايٍ فشظيّ تا
تشآٔسد ظشاية و دل يذيشيت عٕد آصيٌٕ ؽذ كّ دس آٌ
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َاؽي اص الالو تؼٓذي
اص يتغري جماصي يذيشيت عٕد
جدًل ( )
اختياسي كٕتاِ يذت اعتفادِ ؽذِ اعت،
َتايج داصم اص يؼادنّ سگشعيٌٕ سا َؾاٌ يي دْذ.
جدًل  :3حتليل رگرسيٌن :مديريت سٌد از طريق اقالم تعيدي
اختياري كٌتاه مدت
Pjt  0  1D jt   2E jt   3E jt D jt   4BV jt   5BV jt D jt   jt

ضرية تثييي ) (R 2

Sig.

t

ضراية

0/469

0/947

0/066

46/932

1

0/000

7/056

2/540

2

0/759

-0/307

-0/153

3

0/023

2/287

0/688

4

0/573

0/565

0/245

5

() 1  46/ 932, P  0/ 947
ظشية امهيت يمذاس ثاتت جماصي
َؾاٌ يي دْذ كّ يذيشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذي
 .ظشية عٕد
اختياسي كٕتاِ يذت يشتٕط َيغت
(َ ) 2  2/ 540, P  0/ 000ؾاٌ دُْذِ ٔاكُؼ تاصاس تّ عٕد
دس صٕست َثٕد يذيشيت عٕد اعت  .دس ؽشكت ْايي كّ
ظشية ٔاكُؼ يتماتم عٕد
يذيشيت عٕد ٔجٕد داسد،
(َ )  3  0/ 153, P  0/ 759ؾاٌ يي دْذ كّ ٔاكُؼ تاصاس تّ
عٕد كاْؼ يافتّ اعت.
دس صٕست َثٕد يذيشيت عٕدٔ ،اكُؼ تاصاس تّ اسصػ
دفرتي ب ا ظشية اسصػ دفرتي (َ )  4  0/ 688, P  0/ 023ؾاٌ
دادِ ؽذِ اعت  .ظشية امهيت ظشية ٔاكُؼ يتماتم اسصػ
دفرتي (َ )  5  0/ 245, P  0/ 573ؾاٌ يي دْذ كّ يذيشيت عٕد
اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تأثريي تش يشتٕط تٕدٌ
اسصػ دفرتي َذاسد.
تذيٍ تشتية ،ظشاية تشآٔسدي يذل يذيشي ت عٕد تّ
سد فشظيّ دٔو يُجش يي ؽٕد   3 .يُفي يي تاؽذ ٔ
َؾاٌ دُْذِ كاْؼ دس يشتٕط تٕدٌ عٕد دس صياَي اعت
كّ ؽشكت ْا عٕد سا اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي
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كٕتاِ يذت يذيشيت يي كُُذ  .تا ايٍ ٔجٕد ،اگش چّ
اعت ٔ َؾاٌ يي دْذ كّ
  5يثثت اعت ايا تا امهيت
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي صياَي كّ ؽشكت ْا عٕد سا اص
طشيك الالو تؼٓذي كٕتاِ يذت يذيشيت يي كُُذ تذٌٔ
تأثري تالي يي ياَذ.
فرضيو فرعي سٌم :بنا بو اين فرضيو شزکتها صياَي
كّ عٕد سا اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت
دٌ عٕد كاْؼ ٔ يشتٕط
يذيشيت يي كُُذ يشتٕط تٕ
تٕدٌ اسصػ دفرتي افضايؼ يي ياتذ  .ايٍ فشظيّ تّ
كًك و دل يذيشيت عٕد ٔ تا اعتفادِ يتغري جماصي
يذيشيت عٕد كّ اص الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت
َاؽي يي ؽٕد ،يٕسد آصيٌٕ لشاس گشفت  .جدًل ()4
َتايج داصم اص يؼادنّ سگشعيٌٕ سا َؾاٌ يي دْذ.
ليل رگرسيٌن :مديريت سٌد از طريق اقالم تعيدي
جدًل  :4تح
اختياري بلندمدت
Pjt  0  1D jt   2E jt   3E jt D jt   4BV jt   5BV jt D jt   jt

ضرية تثييي ) (R 2

Sig.

t

ضراية

0/646

0/784

-0/274

-174/25

1

0/000

7/782

3/070

2

0/000

-3/731

-1/648

3

0/006

2/790

0/810

4

0/010

2/589

0/932

5

ظشية عٕد (ٔ ) 2  3 / 070, P  0/ 000اكُؼ تاصاس تّ عٕد
سا دس صٕست َثٕد يذيشيت عٕد َؾاٌ يي دْذ  .مهاَطٕس
كّ ظشية ٔاكُؼ يتماتم عٕد (َ )  3  1/ 648, P  0/ 000ؾا ٌ
يي دْذ ،دس ؽشكت ْايي كّ يذيشيت عٕد ٔجٕد داسد
 .دس
ٔاكُؼ تاصاس َغثت تّ عٕد كاْؼ يافتّ اعت
صٕست َثٕد يذيشيت عٕدٔ ،اكُؼ تاصاس تّ اسصػ دفرتي
(َ )  4  0/ 810, P  0/ 006ؾاٌ دادِ
تا ظشية اسصػ دفرتي
ؽذِ اعت  .تأثري يذيشيت عٕد تش اسصػ دفرتي تا ظشية
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( )  5  0/ 932, P  0/ 010تياٌ

ٔاكُؼ يت لاتم اسصػ دفرتي
گشديذِ اعت.
ظشية   3يُفي ٔ تا امهيت ٔ تياَگشآٌ اعت كّ

يذيشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت
 .مهچُني ظشية  5
يشتٕط تٕدٌ عٕد سا كاْؼ يي دْذ
يثثت ٔ تا امهيت تٕدِ ٔ دالنت تش َمؼ يذيشيت عٕد
اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تهُذ يذت تش افضايؼ
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي داسد  .تذيٍ تشتية ،ظشاية
تشآٔسدي يذل يذيشيت عٕد فشظيّ فشػي عٕو سا تأييذ
يي كُذ.
فرضيو اصلي سٌم
تشاي اسصياتي هبرت تأثري تفاظهي الالو تؼٓذي
اختياسي كٕتاِ يذت ٔ الال و تؼٓذي اختياسي تهُذيذت
.
ظشاية يذل تغط يافتّ يذيشيت عٕد تشآٔسد گشديذ
جذٔل (َ ،)5تايج يؼادنّ سگشعيٌٕ سا َؾاٌ يي دْذ .
ٔاكُؼ
طثك يذل يشتٕط تٕدٌ ٔ يذل يذيشيت عٕد،
تاصاس تّ عٕد دس صٕست َثٕد يذيشيت عٕد يثثت ٔ تا
امهيت اعت ( .)  3  3/ 360, P  0/ 000يذيشيت عٕد ا ص طشيك
الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت ايٍ ظشية سا تّ
 - /8كاْؼ يي دْذ (.)  5  1/ 445, P  0/ 000
ييضاٌ
ٔاكُؼ تاصاس تّ اسصػ دفرتي دس صٕست َثٕد يذيشيت
(.) 6  0/ 358, P  0/ 036
عٕد َيض يثثت ٔ تا امهيت اعت
ظشية يتغري كٕتاِ يذت تشاي اسصػ دفرتي تي امهيت اعت
( ٔ )  7  0/ 291, P  0/ 369تياٌ كُُذِ ايٍ اعت كّ يذيشيت
عٕد اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت تأثريي
 .اص عٕي ديگش،
تش يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي َذاسد
ظشية يتغري تهُذيذت تشاي اسصػ دفرتي يثثت ٔ تا
امهيت اعت (.)  8  0/ 745, P  0/ 011
جدًل  :5مدل بسط يافتو مديريت سٌد،از طريق اقالم تعيدي
اختياري كٌتاه مدت ً بلندمدت
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P  0  1S  2L  3E  4E S  5E L  6BV  7BV S  8BV L  

ضرية تثييي ) (R 2

Sig.

t

ضراية

0/590

0/011

-2/551

-1779

1

0/705

-0/379

-247

2

0/000

15/193

3/360

3

0/086

1/719

0/710

4

0/000

-3/874

-1/445

5

0/036

2/098

0/358

6

0/369

0/899

0/291

7

0/011

-2/551

0/745

8

يمايغّ ظشاية
آصيٌٕ فشظيّ اصهي عٕو َياصيُذ
اعت  .تشاي ايٍ
تشآٔسدي كٕتاِ يذت ٔ تهُذيذت
يُظٕس ٔ يمايغّ سمسي تش ظشاية يؼادنّ سگشعيٌٕ اص
آصيٌٕ ٔانذ اعتفادِ گشديذ  .جذٔل (َ )6تايج ايٍ
آصيٌٕ سا َؾاٌ ييدْذ.
جدًل  :6آزمٌن ًالد
H 30 :  4   5 ,  7   8

H 30 :  4   5 ,  7   8
Probability

Value

Test Statistic

0/0016

6/493

F-statistic

0/0016

12/986

2

( )6صيٌٕ ٔانذ تشاي دادِ
تُا تّ َتايج جذٔل
( )  2  12/ 986, P  0/ 0015اعت ٔ
ْاي ادغاو ؽذِ تا امهيت
َؾاٌ يي دْذ كّ يذيشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذي
اختياسي تهُذيذت دس يمايغّ تا الالو تؼٓذي
اختياسي كٕتاِ يذت تأثري تيؾرتي تش يشتٕط تٕدٌ عٕد
ٔ اسصػ دفرتي داسد.
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نتیجهگیزي و پیشنهادها:
َتيجّ گريي ْ :ذف أنيّ ايٍ حتميك تشسعي تأثري
يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتي تٕد .
عّ يُثغ يذيشيت عٕد كّ يٕسد تشسعي لشاس گشفت
ػثاست تٕدَذ اص  ) ( :يذيشيت عٕد اص طشيك كم الال و
( ) يذيشيت عٕد اص طشيك الالو
تؼٓذي اختياسي،
( ) يذيشيت عٕد اص
تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت ٔ
طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت  .ػالِٔ تش ايٍ،
حتميك تأثري تفاظهي الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت
سا دس يمايغّ تا الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت تّ
ػُٕاٌ اتضاس يذيشيت عٕد يٕسد تشسعي لشاس داد.
دس ايٍ حتميك تا تشسعي يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ
دفرتي تّ ؽُاعايي ؽشايطي پشداختّ ؽذ كّ دس آٌ
تاصاس لاتهيت اتكا ي خٕد سا اص عٕد تّ اسصػ دفرتي
تغيري يي دْذ  .ايٍ حتميك تغيري دس لاتهيت اتكاء سا
َغثت تّ لاتهيت اطًيُاٌ عٕد يٕسد تشسعي لشاس
داد.
فشظيّ أل ،يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتي سا
يٕسد آصيٌٕ لشاس داد  .تشاي تشآٔسد يذل يشتٕط
 OLSاعتفادِ ؽذ (يذل يشتٕط
تٕدٌ اص سگشعيٌٕ
تٕدٌ ) .يؼين داس تٕدٌ ظشية ٔاكُؼ دس يٕسد عٕد ٔ
اسصػ دفرتي َؾاٌ داد كّ عٕد ٔ اسصػ دفرتي يشتٕط
ْغتُذ.
تشاي آصيٌٕ فشظيّ فشػي أل،
يذل يذيشيت عٕد
فشظيّ فشػي دٔو ٔ فشظيّ فشػي عٕو يٕسد اعتفادِ
لشاس گشفت  .ايٍ يذل ،يذيشيت عٕد سا اص طشيك ٔاسد
منٕدٌ يك ؽية جماصي جٓت اَذاصِ گريي يشتٕط تٕدٌ
يذيشيت عٕد ٔ ؽية جماصي جٓت اَذاصِ گريي تأثري
يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتي دس
َظش گشفت  .وؽاتّ فشظيّ اصهي أل ،ايٍ فشظيّ ْا
َياصيُذ تشسعي امهيت ظشاية تشآٔسدِ ؽذِ اص يذل
سگشعيٌٕ اعت.
فشظيّ فشػي أل تأثري يذيشيت عٕد سا اص طشيك كم
الالو تؼٓذي اختياسي يٕسد آصيٌٕ لشاس داد َ .تايج

 78

فصلنامه مدیزیت کسب و کار،شماره  ، 9سال دوم ،بهار 90

داصم اص سگشعيٌٕ َؾاٌ داد كّ يذيشيت عٕد دس ايٍ
ؽكم تأثريي تش يشتٕط تٕد ٌ عٕد ٔ اسصػ دفرتي َذاسد .
فشظيّ فشػي دٔو تأثري يذيشيت عٕد سا اص طشيك الالو
.
تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت يٕسد تشسعي لشاس داد
ظشاية تشآٔسدي يذل سگشعيٌٕ داكي اعت كّ ايٍ ؽكم
اص يذيشيت عٕد يشتٕط تٕدٌ عٕد سا كاْؼ يي دْذ،
 .با
ايا تأثريي تش يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي َذاسد
ايٍ فشض كّ يذيشيت عٕد َّ تُٓا يشتٕط تٕدٌ عٕد
سا كاْؼ خٕاْذ داد ،تهكّ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي
سا افضايؼ خٕاْذ داد  .تذيٍ تشتية ،فشظيّ فشػي
دٔو پزيشفتّ َؾذ  .فشظيّ فشػي عٕو تأثري يذيشيت
عٕد سا اص طشيك الالو تؼٓذي اختياسي تهُذيذت يٕسد
تشسعي لشاس داد  .ظشاية داصم اص يذل سگشعيٌٕ تّ
ايٍ يٕظٕع داكي اعت كّ يذيشيت عٕد دس ايٍ ؽكم
يشتٕط تٕدٌ عٕد سا كاْؼ ٔ يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي
سا افضايؼ يي دْذ  .تذيٍ تشتية ،فشظيّ فشػي عٕو
پزيشفتّ ؽذ.
فشظيّ اصهي عٕو اثش تفاظهي يذيشيت عٕد سا اص
طشيك الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت دس تشاتش
الالو تؼٓذي اختياسي تهُذ يذت آصيٌٕ منٕد  .ايٍ كاس
اص طشيك ٔاسد منٕدٌ يتغريْاي جماصي تشاي َؾاٌ دادٌ
َٕع يذيشيت عٕد ايكاٌ پزيش گشديذ َ .تايج داصم اص
يؼادنّ سگشعيٌٕ َؾاٌ داد كّ يذيشيت عٕد اص طشيك
الالو تؼٓذي اختياسي كٕتاِ يذت تأثريي َذاسد ٔ ايٍ
دس دايل اعت كّ و ديشيت عٕد اص طشيك الالو تؼٓذي
اختياسي تهُذيذت يشتٕط تٕدٌ عٕد سا كاْؼ دادِ ٔ
يشتٕط تٕدٌ اسصػ دفرتي سا افضايؼ يي دْذ.

محدودیتهاي تحقیق:
منايُذِ ؽشكت ْاي منَّٕ ييضاٌ تؼًيى سا حتت تأثري
لشاس يي دْذ  .تُاتشايٍ ،ؽشكت ْاي دزف ؽذِ دس
صُايغ يايل ،تاَكذاسي ٔ تيًّ تؼًيى َتايج سا تّ
ؽشكت ْاي جتاسي كاْؼ يي دْذ  .ايٍ فشصيت سا تشاي
حتميك تيؾرت دس يٕسد سفتاس الالو تؼٓذي اختياسي دس
صُايغ حتت َظاست تٕجٕد يي آٔسد  .اص آذما كّ دس ايٍ
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حتميك اص دادِ ْاي تٕسط أساق هباداس هتشاٌ اعتفادِ
ؽذِ اعت ،تايذ دس تؼًيى َتايج تّ تاصاس عٓاو
ي
عايش كؾٕس ْا تّ دنيم اثشات التصادي يُطمّ ي
ادتياط منٕد  .تاصاس عٓاو ايشاٌ ٔ ؽشكت ْاي آٌ دمكٍ
تؼذاد
اعت ٔيژگي ْاي يتفأتي اص حلاظ اَذاصِ،
ؽشكتْا ٔ يا عشيايّ تاصاس َؾاٌ دُْذ.

پیشنهادات بزاي تحقیقات آتي:
تشاي اذماو حتميمات تيؾرت دس آيُذِ پيؾُٓاد يي
ؽٕد كّ يٕظٕػات صيش تٕعط حممماٌ يٕسد تشسعي لشاس
گريد.
 .تأثري يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ اطالػات
صٕست ْاي يايل دس ؽشكت ْاي ي كّ اص جايؼّ آياسي
ايٍ حتميك دزف ؽذِاَذ.
 .تأثري يذيشيت عٕد تش يشتٕط تٕدٌ عايش اطالػات
دغاتذاسي اص لثيم دمٕق صادثاٌ عٓاو،
جشيآٌْاي َمذي ٔ اجضاي عٕد.
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