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 چکیده

، هزینه سرمایه، هزینه بهره پس از ماندهباقیدر سود  رشدرا به  سودرشد در  ،ماندهباقیدر این پژوهش با استفاده از مفهوم سود 

اطالعات مورد  سهام پرداختیم.جاری  بازده ها باآن با استفاده از این تجزیه به توضیح روابط تجزیه و ،مالیات و نرخ هزینه سرمایه

ها از ضریب همبستگی پیرسون آوری و برای آزمون فرضیهجمع شرکت( -سال 8931) 8338تا  8312دوره زمانی  درنیاز 

 دوره خالص سود رابطه بر جاری دوره خالص سود تمامی اجزای در تغییر های پژوهش حاکی از این است کهیافتهاستفاده شد. 

توسط  هاکتدر محاسبات بازده سهام شر ماندهباقیاین تحقیق به اهمیت استفاده از سود  .دارد تاثیر سهامجاری  بازده و قبل

 نماید. تاکید می گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطالعات حسابداریسرمایه

  .سود حسابداری ،بازده سهام  ،هزینه سرمایه  ، ماندهباقیسود رشد سود،  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه:-1

 رفتاربازده تشریح مالی، هایبازار بر موثر عوامل بررسی جهت مالی هایحوزه در گرفته صورت هایپژوهش مهمترین از

 وظیفه ارزیابی است و در گذارانسرمایه برای مرتبط و سودمند اطالعاتی حاوی همواره سود حسابداری. است سهام

 توانایی ارزیابی درباره اطالعاتی منبع مهمترین عنوان به حسابداری، سود. شودمی گرفته کار به نیز مدیریت مباشرتی

 به اخیر، های دهه در حسابداری های پژوهش از بسیاری درو  شودمی محسوب آتی نقدی های جریان و آوریسود

 در که است این گیرد قرار توجه مورد بایستی که ای نکته. است شده پرداخته سهام بازده و سود ارتباط بررسی

 سهام بازده و سود ارتباط کیفیت بر تواند می موضوع این و گرددنمی لحاظ سرمایه هزینه حسابداری، سود محاسبه

 ضروری هاشرکت سهام بازده با سود مختلف اجزای بین ارتباط تجربی بررسی رسدمی نظر به رو این از. باشد موثر

 .باشد

-بازدهی است که شرکت بایستی به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایهمفهوم هزینه سرمایه در واقع حداقل نرخ 

معموال شامل  ها(. ساختار مالی شرکت8312گذاران فراهم شود و ارزش بازار سهام حفظ گردد )بریگام و همکارن، 

در محاسبه میانگین موزون هزینه  که است از جمله بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه منابع مختلفی

کسب بازده مناسب با تجزیه و تحلیل دقیق  بنابراین شود.در نظر گرفته  تامین مالی شرکت تمامی منابعباید سرمایه، 
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 .گذاران به دنبال نخواهد داشتامکان پذیر است و تکیه صرف بر رقمی مانند سود خالص نتایج قابل قبولی برای سرمایه

، هزینه سرمایه به کار گرفته ماندهباقیتغییر در سود برای تفکیک رشد سود به  ماندهباقیاز مفهوم سود  در این پژوهش

 .شده استاستفاده  شده، هزینه بهره پس از مالیات و تغییر در نرخ سرمایه

 

 بیان مسئله: -2

 استت،  حسابداری فرآیند نهایی محصول که مالی های صورت در شده ارائه ارقام و اعداد اطالعاتی محتوای و سودمندی

 پژوهشتگران برختی از (. 8313 ، نادم و فروعی) است بوده حسابداری علمی محافل در مباحث انگیزترین بر بحث از یکی

 کترد،  بیتان  حستابداری  هتای  متغییر حسب بر را شرکت ارزش توان می که کردند ثابت  مایرز و  اولسون و  فلتام نظیر

 تتاری ) شتود  ختالص  سود بینی پیش توان معطوف ای فزاینده طور به گذاران سرمایه  توجه که شد موجب مزبور روش

 (. 8311 داغانی، و وردی

 تمتامی  زیان و سود صورت که چرا شود، تفسیر دقت با بایستی سود که داشتند توجه نکته این به باز دیر از حسابداران

 زمتانی  حتی شود می باعث موضوع این و کند نمی منعکس شرکت در را شده کارگرفته به سرمایه با مرتبط های هزینه

نشتان   را ستود  در افتزایش صورت سود و زیان  ،نمایدمی ریگذا سرمایه منفی خالص ارزش با های پروژه در شرکت که

 (. 2988، مهانرام و باالچاندران)دهد 

 متی  نظتر  در ختود  داخلتی  های گیری تصمیم برای را سرمایه هزینه اغلب ها شرکت که دارد می بیان( 8393) آنتونی

، نکننتد  عمل چنین اگر که چرا رود، می شمار به معمول امر یک سرمایه هزینه آوردن حساب به استدالل این با گیرند،

 .داد خواهد دست از را خود کنترل همچنین و باشد داشته بخشی اثر ریزی برنامه تا بود نخواهد قادر شرکت مدیریت

 را مالکتان  ستهام  ارزش در افتزایش  و حسابداری سود در رشد که هایی شرکت میان عملکرد، ارزیابی های معیار نظر از

 ارزش بتردن  بین از حال در اما است افزایش حال در آنها حسابداری سود که هایی شرکت و آورند می دست به همزمان

 را متدلی  باقیمانتده،  سود ازمفهوم گیری بهره با( 2988 مهانرام، و باالچاندران. )دارد وجود زیادی تفاوت مالکانند، سهام

 هزینته  تغییتردر  باقیمانتده،  ستود  در تغییتر  بته  ختالص  سود آن اساس بر نمایندکه می ارائه خالص سود در تغییر برای

 اجتزای  در رشتد . شود می تجزیه سرمایه نرخ در تغییر و مالیات از پس بهره هزینه در تغییر شده، گرفته کار به سرمایه

 با حتی نتیجه در. باشد شده گرفته کار به سرمایه هزینه از بزرگتر سود تغییرات که افتد می اتفاق زمانی باقیمانده سود

 .بود باقیمانده سود منفی رشد شاهد توان می خالص، سود رشد وجود

 متی  نشتان  دنیتا  پیشترفته  متالی  های بازار در شرکتها سهام بازده و سود ارتباط با رابطه در گرفته صورت های پژوهش

 استت  پذیرفتته  صتورت  رابطه این در های پژوهش نیز ایران در دارد وجود بازده و سود بین داری معنی ارتباط که دهد

 آیتا  کته  استت  سوال این به پاسخ درصد پژوهش این فوق، شده بیان مطالب به توجه با. است اندک بسیار آنها تعداد اما

 دارد؟ تاثیری ها شرکت سهام بازده و سود ارتباط بر سود اجزای در تغییر

 

 

 



 

 :مبانی نظری و پیشینه تحقیق-3

نقش اساسی گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان است تا با اطالعاتی مفید بتوانند ریسک و 

گذاری خود را ارزیابی کنند. تاکید اولیه گزارشگری مالی فراهم آوردن اطالعاتی در خصوص بازده بازده مرتبط با سرمایه

 یا اندازه گیری سود و اجزای آن است.  بنگاهیک 

 سود حسابداری:-3-1

سود یا زیان خالص، فرآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه 

سود حسابداری که با استفاده از سیستم  .(8399گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است )عالی ور، 

تعهدی تهیه می شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان از صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها 

بی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات، به منظور اخذ محسوب می شود، منظور از سنجش عملکرد شرکت ها، ارزیا

  (.8313تصمیمات منطقی است )ظریف فرد و ناظمی، 

درزمره مهمترین و پرشورترین مدافعان سود حسابداری قرار  "ماتز"و  "لیتلتون"، "کوهلر "،"یوجی ایجری"فسوروپر

 کنندگان می دانند .گیرند و سود حسابداری را مبنایی جهت تصمیم گیری استفاده می

 سود اقتصادی:-3-2

نخستین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان  3آدام اسمیتنمایند. اقتصاددانان همواره به مفهوم اقتصادی سود توجه می

در سال  5، لیندال8383در سال   4افزایش ثروت تعریف کرد. در آغازسده بیستم عقایدی در مورد سود ارائه شد. فیشر

کردند. از نظر  درباره ماهیت مفاهیم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید و عمده ارائه 8346در سال  6و هیکس 8383

هیکس سود عبارت است از باالترین مبلغی که می توان در یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید و سرمایه شما 

ه شخص می تواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر کماکان دست نخوره باقی بماند. وی سود را رقمی دانست ک

دوره همان رفاهی را داشته باشد که در اول دوره داشته است به بیان دیگر بر اساس تعریف  باال، سود مبلغ مازاد نسبت 

 (.8339به حفظ ثروت قبل از مصرف آن است )محمودی، 

 :در ارتباط سود و بازده سهام ماندهباقینقش سود -3-3

داران است، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در مبازار شرکت، عالوه بر اینکه بیانگر ثروت سهاارزش 

است. بر اساس این  ماندهباقینظر گرفته می شود. یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها معیار سود 

( هزینه سرمایه به کار گرفته 2( بازده سرمایه به کار گرفته شده و8معیار ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:

شود تا و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تالش می ماندهباقیشده شرکت. بنابراین، تفاوت بین سود 

با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد و با این  ماندهباقیرنظر گرفته شود. سود هزینه کلیه منابع تامین مالی د

 ماندهباقیبا خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد، سازگار است. سود  تئوری که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه

ظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه( و مدیران ارشد شرکت ها را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آنهاست )ن

نه معیارهایی غیر قابل کنترل )نظیر ارزش بازار سهام( پاسخگو می نماید و متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر 

گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه است. تصمیمات سرمایه

وش مناسبی برای تعیین اهداف اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی ها، تخصیص سرمایه، طراحی ر ماندهباقیسود 
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روشی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی یک کسب و کار بعد از در نظر و  گذاریسیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت

می باشد و این در حالی است که اغلب گرفتن کل هزینه سرمایه، یعنی هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام 

گیرند. براساس این معیار، پروژه ای از لحاظ اقتصادی روش های سنتی حسابداری فقط هزینه بدهی را در نظر می

شود که نرخ بازدهی آن بیش از نرخ هزینه سرمایه باشد و این به معنی افزایش ارزش سهامداران است. انتخاب می

این معیار به عنوان مبنایی برای تخصیص پاداش به مدیران استفاده می شود، می توان در مورد درنتیجه هنگامی که از 

منفی  ماندهباقیسود زمانی که  بالعکس و اینکه اقدامات مدیر برای شرکت سودمند بوده است، اطمینان بیشتری داشت

 باشد.سود حسابداری وجود داشته، حتی اگر یافته استکاهش آنو ارزشباشد، اقدامات مدیریت به ضرر شرکت 

گیرند، می های داخلی خود در نظرگیریها اغلب هزینه سرمایه را برای تصمیمدارد که شرکت( بیان می8393آنتونی )

با این استدالل که به حساب آوردن هزینه سرمایه یک امر معمول به شمار می رود چرا که اگر چنین عمل نکنند، 

نخواهد بود تا برنامه ریزی اثر بخش داشته باشد و همچنین کنترل خود را از دست خواهد داد. مدیریت شرکت قادر 

های شرکت داشته تواند تجزیه و تحلیل بهتری از نتایج فعالیتوی همچنین معتقد است در صورتی واحد تجاری می

نتیجه تکیه صرف بر رقمی مانند سود های سرمایه را در خود جای داده باشند و در های مالی، هزینهباشد که گزارش

را به  ماندهباقیگیری به دنبال نخواهد  داشت. در حقیقت سود خالص مسلماً نتیجه قابل قبولی برای ارزیابی و تصمیم

 سرمایه در محاسبه آن لحاظ می گردد. زینهعنوان نماینده بهتری برای سود اقتصادی عنوان می نمایند چرا که ه

 :وهشپیشینه پژ-3-4

 ماندهباقی( طی پژوهشی ارتباط میان سود و بازده سهام را با استفاده از مفهوم سود 2988باالچاندران و مهانرام )

تغییر در هزینه سرمایه  مانده،باقیای سود، شامل تغییر در سود زبررسی نمودند. براساس یافته های ایشان، تغییر در اج

-ره پس از مالیات و تغییر در نرخ هزینه سرمایه، دارای اثر یکسانی بر بازده نمیبه کار گرفته شده، تغییر در هزینه به

می توان    باشند. ایشان به این نتیجه دست یافتند که با تجزیه سود به اجزای مذکور، تغییرات بازده سهام را بهتر 

نده با بازده آتی سهام رابطه مثبت مادهد که رشد ناشی از رشد سود باقینتایج دیگر این پژوهش نشان می توضیح داد.

 و رشد ناشی از رشد سرمایه به کار رفته با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد.

و ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام دریافتند  ماندهباقی( با بررسی رابطه بین سود عملیاتی، سود 2998) 9چن و داد

 ماندهباقیکه سود عملیاتی دارای بیشترین همبستگی با بازده سهام است. این پژوهش همچنین نشان داد که سود 

دارای محتوای فزاینده اطالعاتی بیشتری  نسبت به سود عملیاتی است و محتوای فزاینده اطالعتی ارزش افزوده 

 و سود عملیاتی است. ماندهباقیاز سود  اقتصادی بیش

در برابر  مانده باقی( در پژوهشی به بررسی محتوای اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادی و سود 8339) 1بیدل و همکاران

نتایج این پژوهش حاکی از این مطلب بود  .دو معیار سنتی اندازه گیری عملکرد سود وجریان نقدی عملیاتی پرداختند

، ارزش افزوده اقتصادی و وجه نقد حاصل از عملیات به ترتیب بیشترین محتوای ماندهباقیکه سود خالص، سود 

باشند. همچنین آزمون محتوای فزاینده اطالعاتی، حاکی از این امر بود که وجه نقد حاصل از اطالعاتی را دارا می

عهدی به عنوان اجزای خاص سود، محتوای فزاینده اطالعاتی بیشتری نسبت به اجزای خاص ارزش عملیات و اقالم ت

 جویی مالیاتی، هزینه سرمایه و تعدیالت حسابداری دارا می باشند.افزوده اقتصادی شامل هزینه بهره پس از کسر صرفه
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، در ماندهباقیافزوده اقتصادی و سود ( طی پژوهشی به بررسی رابطه بین ارزش 8311وکیلیان آغویی و همکاران ) 

 ماندهباقیی آن است که بین سود پیش بینی سود هر سهم سال آتی پرداختند و نتایج پژوهش ایشان نشان دهنده

وسود هرسهم سال آتی رابطه معناداری وجود دارد و این معیار را حائز قدرت پیش بینی می نماید. همچنین نتایج 

 نشان می دهد که میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم سال آتی، ارتباط معناداری وجود ندارد. 

 ماندهباقیتوضیحی مدل های ارزیابی سود مقایسه ی قدرت  "( در پژوهشی تحت عنوان8319محمودآبادی و بایزیدی )

-باقیبه بررسی مقایسه ی قدرت توضیحی مدل های ارزیابی سود  "و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها

دهد که بین قدرت ها پرداختند و نتایج پژوهش ایشان نشان میو رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت مانده

ها در حالت کلی و در صنایع مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد و تعیین ارزش شرکتتوضیحی این دو مدل در 

 در تعیین ارزش شرکتها دارای قدرت توضیحی نسبی باالتری است. ماندهباقیتقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی سود 

به بررسی رابطه بین سود و  "سهامارتباط بین سود های حسابداری و بازده  "( درپژوهشی با عنوان8319مرادی) شاه

بازده پرداخته است. در این پژوهش سود های حسابداری به سه سطح )عملیاتی، خالص و جامع( تفکیک شده و رابطه 

هر سطح با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که بین 

 ع با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.سود عملیاتی و سود جام

  :فرضیه های پژوهش-3-5

 :این پژوهش به شرح زیر استفرضیه های 

 سود خالص دوره قبل بر بازده جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.  -8

تغییر در سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در   -2

 بورس اوراق بهادارتهران تاثیر دارد.

ای سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام شرکت های پذیرفته شده زتغییر در اج  -3

 تهران تاثیر دارد.در بورس اوراق بهادار 

 بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. ماندهباقیتغییر در سود  -3-8

 تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. -3-2

 خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد.تغییر در هزینه بهره پس از مالیات بر رابطه سود  -3-3

 تغییر در نرخ سرمایه بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. -3-4

این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد  :روش پژوهشنوع و  -3-6

-پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی چنینهم .استکه از حیث هدف کاربردی 

 ها تعیین میزان رابطه بین متغیرها است. مبستگی است. هدف این نوع پژوهشه

 به صورت دستیابی ضرورت به توجه با تحقیق این آماری جامعه:، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهشجامعه-3-7

با استانداردهای حسابداری ایران، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  اساس بر شده تهیه مالی های

 :شرایط زیر است

 گری مالی نباشد. گذاری و واسطهشرکت جزء شرکتهای سرمایه .8

 اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.  .2

 اسفند ماه باشد. 23پایان سال مالی شرکت منطبق با  .3



 

 وراق بهادار تهران پذیرفته و تا پایان دوره زمانی مورد بررسی تحقیق )در بورس ا 8312قبل از سال  .4

 ( در بورس حضور داشته باشند .  8338سال

  شدند. نمونه انتخاب عنوان به شرکت -سال 8931فوق،  هایمحدودیت قراردادن نظر مد با

 :تجزیه و تحلیل داده هاروش -3-8

آوری داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و صورتهای مالی شرکت ها، جهت طبقه پس از جمع 

به منظور آزمون فرضیه  .استفاده گردید Eviewsو نرم افزار  صفحه گسترده اکسل از و تجزیه و تحلیل داده هابندی 

 ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

طبق این مدل بازده می تواند به  .شداستفاده  زیر برای تعیین رابطه سود با بازده جاری از رابطه :مدل پژوهش-3-9

عنوان تابعی از سود خالص دوره قبل در نظر گرفته شود. از این رابطه برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه 

 شود.استفاده می 8

𝑅𝐸𝑇𝑀𝑖,𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1 ∗ 𝑁𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝜀0                                                           

می باشد که با استفاده از قیمت بازار سهام   tماه در دوره 82در طول  i(: بازده سهام شرکت 𝑅𝐸𝑇𝑀𝑖,𝑡بازده سهام )

 ی شود. شرکت در اول وآخر دوره و نیز منافع مالکیت سهامداران در آن دوره، به صورت ساالنه محاسبه م

که از صورت سود و زیان   t-1در دوره  i(: عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت  𝑁𝐼𝑖,𝑡−1سود خالص )

 شرکت استخراج می شود.

سپس برای تعیین تاثیر تغییر در سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام جزء 

∆𝑁𝐼𝑖,𝑡  رابطه برای تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون این حاصل می شود. از  2شماره اضافه و رابطه  فوقبه رابطه

 استفاده می شود. 2فرضیه 

𝑅𝐸𝑇𝑀𝑖,𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1 ∗ 𝑁𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 ∗ ∆𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝜀0                                  

 است.  t-1نسبت به پایان دوره tاز پایان دروه  iمیزان تغییر در سود خالص شرکت NIi,t∆):تغییر در سود خالص)

(، استفاده می شود. 2988برای محاسبه تغییر در اجزای سود خالص از مدل مطرح شده توسط باالچاندران و مهانرام )

قابل تشریح است.  ماندهباقیدر این مدل، تغییر در سود خالص به اجزایی تجزیه می گردد که با استفاده از تعریف سود 

منهای هزینه سرمایه بکار گرفته شده.  (NOPAT)3عبارت است از سود خالص عملیاتی پس از مالیات  ماندهباقیسود 

ضرب در سرمایه بکار گرفته  (WACC)89هزینه سرمایه بکار گرفته شده برابر است با میانگین موزون هزینه سرمایه 

رابر است با مجموع سود خالص و هزینه بهره پس از . از آنجائیکه سود خالص عملیاتی پس از مالیات ب(IC)88شده

 3رابطه  به صورت زیر می باشد: tبرای دوره  iشرکت  ماندهباقیمالیات، در نتیجه رابطه محاسباتی سود 

𝑅𝐼𝑖,𝑡 = 𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 ∗ (1 − 𝑡) − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡−1                                            

𝑁𝐼𝑖,𝑡 سود خالص پس از کسر مالیات شرکت :i  در دورهt. 

                                                           
Net Operating profit After Tax. 9  

CapitalWeighted Average Cost of . 10  
Invested Capital. 11  



 

:𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡  هزینه بهره شرکتi  در دورهt ستخراج می شود.که از صورت سود و زیان شرکت ا 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت :i  دردورهt. 

𝐼𝐶𝑖,𝑡−1 سرمایه به کار گرفته شده شرکت :t  در دورهt-1به ساختار سرمایه شرکتهای مورد آزمون،  ، که با توجه

 سرمایه به کار گرفته شده در دو دسته زیر قرار می گیرد:

 بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت مشمول بهره. -8

 سهام عادی و سایر اقالم مندرج در بخش حقوق سهام. -2

کرد سرمایه به کار گرفته شده با سرمایه به کار گرفته شده با استفاده از رویکرد مالی محاسبه شده است. در این روی

 تمرکز بر ساختار مالی شرکت، که در سمت چپ ترازنامه انعکاس دارد به صورت زیر محاسبه می شود.

 حقوق صاحبان سهام+بدهی های بلند مدت +بدهی های کوتاه مدت مشمول بهره=سرمایه به کار گرفته شده

 4رابطه  :شودمیبه صورت زیر محاسبه  t-1برای دوره  ماندهباقیسود 

𝑅𝐼𝑖,t−1=𝑁𝐼𝑖,𝑡−1+𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡−1 ∗ (1 − 𝑡)−𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐼𝐶𝑖,t−2                                          

 5رابطه  به صورت زیر محاسبه می شود: tبرای دوره  ماندهباقیتغییر در سود  بنابراین

∆𝑅𝐼𝑖,t=∆𝑁𝐼𝑖,𝑡+∆𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 ∗ (1 − 𝑡)−𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝑖,t−1+𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡−2        

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡بااضافه و کم کردن جمله  ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡−2  حاصل می شود: 6شماره فوق رابطه به رابطه 

∆𝑅𝐼𝑖,t=∆𝑁𝐼𝑖,𝑡+∆𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 ∗ (1 − 𝑡)−𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝑖,t−1+𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡−2 

+𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡-𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐶𝑖,𝑡−2        

 دست خواهدآمد.ب 9مرتب گردد، رابطه شماره  𝑁𝐼𝑖,𝑡∆ساده شود و بر حسب فوقدر صورتی که رابطه 

∆𝑁𝐼𝑖,t=∆𝑅𝐼𝑖,t + ∆𝐼𝐶𝑖,𝑡−1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,t−∆𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 ∗ (1 − 𝑡) + 𝐼𝐶𝑖,𝑡−2 ∗ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,t    

 مذکور:در رابطه 

∆𝑁𝐼i,t میزان تغییر در سود خالص شرکت :i  در دورهt. 

:∆𝑅𝐼𝑖,𝑡  شرکت  مانده¬باقیمیزان تغییر در سودi  در دورهt. 

:∆𝐼𝐶𝑖,𝑡−1  میزان تغییر در سرمایه به کار گرفته شده شرکتi  8در دوره-t. 

:𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡  میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتi  در دورهt. 

:∆𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡  میزان تغییر در میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتi  در دورهt. 

𝐼𝐶𝑖,𝑡−2 سرمایه به کار گرفته شده شرکت :i  در دورهt-2. 



 

∆𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 میزان تغییر در هزینه بهره شرکت :i  در دورهt. 

t نرخ مالیات برای دوره :t. 

 های فوق و، با بهره گیری از رابطه هنشد، هزینه سرمایه در نظر گرفته 8رابطه شماره در با توجه به این موضوع که 

برای  مطرح وبرای بررسی ارتباط سود و بازده  1رابطه شماره ( 2988مدل پیشنهادی توسط بالچاندران و مهانرام )

 .شدو فرضیه های فرعی آن استفاده  3تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه 

𝑅𝐸𝑇𝑀𝑖,t=𝑎0+𝛽1 ∗ 𝑁𝐼𝑖,t−1+𝛽2 ∗ ∆𝑅𝐼𝑖,t+𝛽3 ∗ (∆𝐼𝐶𝑖,t−1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,t) − 𝛽4 ∗ (∆𝐼𝑁𝑇𝑖,t*(1-t) 

)+𝛽5 ∗ (𝐼𝐶𝑖,𝑡−2 ∗ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡+𝜀0                                                         

های پذیرفته شده در تسود خالص دوره قبل بر بازده جاری سهام شرک"فرضیه اصلی اول: یافته های پژوهش:-4

برابر صفرو چون این مقدار کمتر از  F مقدار احتمال)یا سطح معناداری( "بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد

می  2.39مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین واتسون و درصد رد  35است، فرض صفر در سطح اطمینان 9.95

همبستگی را نشان می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا باشد که این مقدار، عدم وجود خود 

بنابراین بین سود خالص  .شوندتغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می 64%

ه قبل تاثیر معکوسی بر دوره قبل و بازده جاری سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و افزایش سود خالص دور

 بازده جاری سهام دارد.  

 متغیرها
 مدل ایستون و هریس

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی
𝑁𝐼𝑡−1 9.131- 8.35- 9.941 

 9.64 ضریب تعیین

 9.58 ضریب تعین تعدیل شده

 2.39 واتسون-دوربین

 F 5.861آماره 

 9.999 (Fاحتمال )آماره 

های پذیرفته در سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده سهام شرکت تغییر"فرضیه اصلی دوم: 

از برابر صفر و چون این مقدار کمتر Fمقدار احتمال)یا سطح معناداری(  "شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد

-نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دار است.مدل معنی و درصد رد 35است، فرض صفر در سطح اطمینان 9.95

 tشوند. مقادیرداده میمستقل و کنترلی مدل، توضیحتغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای %62دهد، تقریبا 

است و برای سایر متغیرها در ناحیه دار این متغیر در مدل معنی وگیرد در ناحیه رد فرض صفر قرار می 𝑁𝐼𝑡−1برای

تغییر در سود خالص دوره جاری بر رابطه دار نیست. بنابراین در مدل معنی 𝑁𝐼𝑡∆و  گیردمی صفر قرارعدم رد فرض 

 تاثیری ندارد.  سود خالص دوره قبل و بازده سهام

 

 



 

 

 متغیرها
 مدل ایستون و هریس

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی
𝑁𝐼𝑡−1 8.96-  2.39-  9.983 

∆𝑁𝐼𝑡 9.954 8.45 9.849 

 9.62 ضریب تعیین
 9.43 ضریب تعین تعدیل شده

 2.82 واتسون-دوربین

 F 4.95آماره 

 9.999 (F احتمال )آماره

تغییر در اجزای سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده سهام شرکت های ": 3فرضیه اصلی

بر رابطه سود خالص  ماندهباقیتغییر در سود ": 8-3فرضیه فرعی "پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد

برابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  Fمقدار احتمال)یا سطح معناداری(  "دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد

درصد رد می شود، یعنی مدل معنی دار است. نتایج مربوط به ضریب  35است، فرض صفر در سطح اطمینان 9.95

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می  %65تعیین نشان می دهد، تقریبا 

نشان می دهد توضیح دهندگی نسبت به نتایج فرضیه اول افزایش یافته است.نتایج نشان می شوند. درصد ذکر شده 

بنابراین  .است داراین متغیرها در مدل معنی وگیرددر ناحیه رد فرض صفر قرار می 𝑅𝐼𝑡∆و 𝑁𝐼𝑡−1برای tدهد مقادیر 

  .بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد ماندهباقیدر سود تغییر

 متغیرها
 مدل باالچانداران و مهانرام

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی
𝑁𝐼𝑡−1 9.291- 3.64- 9.999 

∆RIt 9.9999- 3.64- 9.932 

 9.65 ضریب تعیین
 9.53 ضریب تعین تعدیل شده

 2.33 واتسون-دوربین

 F 5.46آماره 

 9.999 (Fاحتمال )آماره 

تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته شده بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر ": 2-3فرضیه فرعی

است، فرض صفر در سطح 9.95برابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  Fمقدار احتمال)یا سطح معناداری( "دارد

تغییرات متغیر  %65نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا  مدل معنی دار است. ودرصد رد  35اطمینان 

شوند. درصد ذکر شده نشان می دهد توضیح وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می

𝐼𝐶𝑡−1∆و 𝑁𝐼𝑡−1ایبر tدهندگی نسبت به نتایج فرضیه اول افزایش یافته است.نتایج نشان می دهد مقادیر  ∗

𝑊𝐴𝐶𝐶  تغییر در هزینه سرمایه  بنابراین .استاین متغیرها در مدل معنی دار  ودر ناحیه رد فرض صفر قرار می گیرد

 به کار گرفته شده بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. 

 مدل باالچاندران و مهانرام متغیرها



 

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی

𝑁𝐼𝑡−1 9.998- 2.93- 9.931 

∆𝐼𝐶𝑡−1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 9.9992 3.23 9.998 

 9.65 ضریب تعیین
 9.53 ضریب تعین تعدیل شده

 2.33 واتسون-دوربین

 F 5.449آماره 

 9.999 (Fاحتمال )آماره 

قبل و بازده جاری سهام تاثیر  تغییر در هزینه بهره پس از مالیات بر رابطه سود خالص دوره": 3-3فرضیه فرعی

است، فرض صفر در سطح 9.95برابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  Fمقدار احتمال)یا سطح معناداری( "دارد

تغییرات متغیر  %65مدل معنی دار است. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا  ودرصد رد  35اطمینان 

وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند. درصد ذکر شده نشان می دهد توضیح 

𝐼𝑁𝑇𝑡∆و 𝑁𝐼𝑡−1برای tدهندگی نسبت به نتایج فرضیه اول افزایش یافته است. مقادیر  ∗ (1 − 𝑡)  در ناحیه رد

مالیات بر رابطه سود ازپستغییر در هزینه بهره بنابراین .استاین متغیرها در مدل معنی دار  وفرض صفر قرار می گیرد 

 خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد.

 متغیرها
 مدل باالچاندران و مهانرام

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی
𝑁𝐼𝑡−1 8.496- 2.389- 9.993 

∆𝐼𝑁𝑇𝑡 ∗ (1 − 𝑡) 9.99995- 2.293- 9.923 

 9.64 ضریب تعیین
 9.58 ضریب تعین تعدیل شده

 2.31 واتسون-دوربین

 F 5.833آماره 

 9.999 (Fاحتمال )آماره 

 "داردتغییر در نرخ هزینه سرمایه بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر ": 4-3فرضیه فرعی

است، فرض صفر در سطح اطمینان 9.95برابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  Fمقدار احتمال)یا سطح معناداری( 

تغییرات متغیر وابسته به  %65نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا  مدل معنی دار است. ودرصد رد  35

اده می شوند. درصد ذکر شده نشان می دهد توضیح دهندگی وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح د

𝐼𝐶𝑡−1 و 𝑁𝐼𝑡−1برای tنسبت به نتایج فرضیه اول افزایش یافته است. مقادیر  ∗ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡  در ناحیه رد فرض صفر

خالص دوره تغییر در نرخ هزینه سرمایه بر رابطه سود  بنابراین .این متغیرها در مدل معنی دار هستندوقرار می گیرد 

 .قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد

 متغیرها
 مدل باالچاندران و مهانرام

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی

𝑁𝐼𝑡−1 8.953- 2.39- 9.981 

𝐼𝐶𝑡−1 ∗ ∆𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 9.99995 8.35 9.95 



 

 9.65 ضریب تعیین

 9.529 ضریب تعین تعدیل شده

 2.31 واتسون-دوربین

 F 5.365آماره 

 9.999 (Fاحتمال )آماره 

 در جدول زیر نتایج آزمون فرضیه ها به صورت خالصه ارایه می شود:

 نتیجه عنوان فرضیه فرضیه
 پذیرفته می شود سود خالص دوره قبل بر بازده جاری سهام تاثیر دارد. 8
 پذیرفته نمی شود دارد.تغییر در سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده سهام تاثیر  2
 --- تغییر در اجزای سود خالص دوره جاری بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده سهام تاثیر دارد. 3
 پذیرفته می شود تغییر در سود باقیمانده بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. 3-8
 پذیرفته می شود شده بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد.تغییر در هزینه سرمایه به کار گرفته  3-2
 پذیرفته می شود تغییر در هزینه بهره پس از مالیات بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری سهام تاثیر دارد. 3-3
 پذیرفته می شود سهام تاثیر دارد. تغییر در نرخ هزینه سرمایه بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازده جاری 3-4

 نتیجه و پیشنهادها:

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سهام بازده و سود رشد بین هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه

کار رفته، مانده به دلیل در نظر گرفتن هزینه سرمایه به مانده بود. معیار سود باقیباقی سود مدل از استفاده با تهران

های این پژوهش حاکی از این است که تغییر در تری نسبت به سود حسابداری است. یافتهشاخص اندازه گیری مناسب

 و سرمایه هزینه شده، نرخ گرفته کار به سرمایه ، هزینهماندهباقی سود در اجزای سود خالص دوره جاری از جمله تغییر

 .دارد تاثیر خالص دوره قبل و بازده سهام مالیات بر رابطه سود از پس بهره هزینه
عنوان شاخصی برای  تنهایی به به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان پیشنهاد می شود که سود حسابداری را به

و تغییر در هزینه سرمایه به کارگرفته شده های خود و در ارزیابی دهندنشرکت قرار  و ارزیابی نحوه عملکرد مدیران

 . نیز لحاظ نمایندرا ود اجزای س

مدیران باید در تصمیمات مربوط به تامین مالی شرکت، هزینه مربوط به سرمایه به کار گرفته شده را لحاظ نمایند و 

و کاهش وجوه فراهم شده توسط صاحبان سهام را بدون هزینه در نظر نگیرند و با تحمیل هزینه سرمایه به شرکت 

 .ارزش سهام مالکان را از بین نبرند ،ماندهسود باقی
ها، معیار های مبتنی بر ارزش را در سازمان بورس و اوراق بهادار در ارزیابی سهام شرکتهای نظارتی از جمله سازمان

 کنار سایر معیارها مدنظر قرار دهد.
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