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همت فرعلی خانی و 

مقدمه
با توجه به اهمیت محتواي اطالعاتی سود حسابداري و از آنجا که این حوزه از حسابداري بسترساز 

تحقیق به بررسی ارتباط میان تغییرات اجزاء صورت سود و نیاتوسعه تحقیقات حسابداري می باشد.
]. سود حسابداري معیار مهمی جهت تقسیم سود، سنجش 12پردازد [ازار میزیان و ارزش افزوده ب

کنندگان کارایی و اثربخشی عملکردمدیران و نیز ابزار کاربردي جهت پیش بینی و ارزیابی استفاده
شود که به ]. در محاسبه سود حسابداري از فرض تعهدي استفاده می2باشد [صورت هاي مالی می
مورد انتقادات جدي قرار گرفته است لکن با تمامی این فراز و فرود ها وجود یهمین دلیل در مقاطع

]. ازسوي دیگر با مروري بر پیشینه13است [محتواي اطالعاتی سود حسابداري امري اثبات شده 
کنیم که پژوهشگران غالباً به بررسی ارتباط سود حسابداري با سایر مشاهده میتحقیقات صورت گرفته

این رو در این تحقیق تأکید به اجزاي تشکیل دهنده سود حسابداري می باشد.ازرداخته اند.متغیرها پ
هاي جدیدي جهت گسترش تجارت جهانی و تأسیس شرکت هاي چند ملیتی مفاهیم و شاخصبا

از این شاخص ها ارزش افزوده می باشد. ارزش افزوده یکی].5[دیگردارزیابی عملکردشرکت ها مطرح 
است از مبلغی که به ارزش یک محصول در یک مرحله از تولید اضافه می شود. ارزش افزوده از عبارت 

دري بازار، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده حسابداري قابل محاسبه است.سه منظر ارزش افزوده
به بازارسالهاي اخیر استفاده کنندگان صورت هاي مالی با ترکیب اطالعات مالی شرکت ها و واقعیات

این بین ارزش افزوده به عنوان در].9اند [هاي ارزیابی عملکرد جدیدي بوده جستجوي یافتن شاخص
ارزشافزوده از سه منظر قابل بررسی است.ارزشیکی از بهترین این شاخص ها معرفی گردیده است.

از معیار ارزش افزوده بازار ]. در این تحقیق1بازار [افزوده افزوده اقتصادي، ارزش افزوده حسابداري و
ارزش شرکت با ارقام صورتهاي مالی بدست می افزوده بازار از طریق مقایسهارزشاستفاده شده است.

آید. از آنجا که ارزش افزوده بازار یک شاخص ارزیابی شرکت مبتنی بر بازار می باشد. لذا بررسی ارتباط 
].11باشد [بداري می تواند حاوي نتایج مثمرثمري میان این شاخص با ارقام تشکیل دهنده سود حسا

اهمیت و ضرورت موضوع
گیري بنیادي با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان یک اندازه

ي بازار کارا، ]. بر اساس فرضیه8باشد [ي فعالیت بنگاه اقتصادي میاطالعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه
ي ]. محاسبه3دارد [حقیقهاي تجربی نیز نشان داده است که سود حسابداري، بار و محتواي اطالعاتی ت

ي آن لحاظ ي عملکرد و یا اطالعاتی که در محاسبهگیري یگانهسود حسابداري از لحاظ یک اندازه
]. مثالً 10است [گران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته اي و تحلیلشود، توسط حسابداران حرفهمی

کانون توجه گزارشگري «ي یک هیات استانداردهاي حسابداري مالی آمده است که ي شمارهدر بیانیه
ي مالی، اطالعات مرتبط با عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهاي سود و اجزاء تشکیل دهنده

نوظهور ارزیابی عملکرد ]. از سوي دیگر با توجه به مطرح شدن شاخص هاي 4شود [آن تامین می
شرکتها، بررسی ارتباط میان این شاخص ها و شاخصهاي سنتی و از جمله سود حسابداري اهمیت 

].6دارد [بسزایی از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهاي مالی 
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پیشینه تحقیق

صوص با بررسی پژوهش هاي انجام شده در حوزه سود حسابداري در می یابیم که تاکنون تحقیقی در خ
ت داخلی موضوع این پژوهش انجام نشده است. علی ایحال در ادامه به بررسی برخی نتایج برخی تحقیقا

و خارجی مشابه می پردازیم.
طی پژوهشی به بررسی ارتباط میان تغییرات اقالم صورت سود و زیان 1390مسعود فوالدي در سال -

ش شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق و تغییرات قیمت سهام پرداخت. جامعه آماري این پژوه
می باشد. در این تحقیق از میان شرکتهاي 1389الی 1379بهادار تهران و قلمروي زمانی پژوهش 

شرکت به عنوان نمونه اماري انتخاب شدند. در 55جامعه آماري با روش حذف سیتماتیک در نهایت 
هاي مالی با تغییرات ده، هزینه عملیاتی و هزینهاین تحقیق ارتباط میان تغییرات درآمد، بهاي تمام ش

قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت 
موفقیت در جامعه جهت آزمون فرضیه هاي پژوهش استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از 

د و زیان و تغییرات قیمت سهام می باشد.وجود ارتباط معنادار میان تغییرات اقالم صورت سو
طی پژوهشی به بررسی ارتباط میان ارزش 1390سال قدرت اهللا طالب نیا و شجاع اسماعیل زاده در-

افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي با سود حسابداري پرداختند. جامعه آماري این پژوهش شرکتهاي 
می باشد. نتایج 1388الی 1382و قلمروي زمانی پژوهش پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

این تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار میان ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي با 
باشد.سود حسابداري در همه صنایع (به جز صنایع خودرویی و دارویی) می

ی پژوهشی به بررسی ارتباط میان ارزش ط1389سال محمود یحیی زاده و شهاب الدین شمس در-
افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار پرداختند. جامعه آماري این پژوهش 

باشد. می1385الی 1379شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمروي زمانی پژوهش 
عنادار و نسبتاٌ قوي میان متغیرهاي مستقل و وابسته نتایج این تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و م

باشد.پژوهش می
طی پژوهشی به بررسی مقایسه توانایی تبیین ارزش 1391حسین اعتمادي و زهرا فتحی در سال -

شرکت 51افزوده بازار با استفاده از سود خالص و ارزش افزوده اقتصادي پرداختند. در این تحقیق 
مورد بررسی 1388الی 1377اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف طی سالهاي پذیرفته شده در بورس 

قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود خالص در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادي توانایی 
بیشتري جهت تبیین ارزش افزوده بازار دارد.

بررسی ارزش افزوده بازار و ارزش طی پژوهشی به 1391رضوان حجازي و عارفه حسینی در سال -
افزوده اقتصادي با معیارهاي حسابداري (از جمله نسبتهاي سودآوري و سود خالص) پرداختند. در این 

الی 1375شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف طی سالهاي 82تحقیق 
ارزش افزوده و ارزش افزوده بازارن می دهد که مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشا1389

داراي ارتباط معنادار و مستقیم با شاخصهاي حسابداري و از جمله سود حسابداري می باشند.اقتصادي
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به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادي و بازار و شاخص 2001اوبیرن طی پژوهشی در سال -
الی 1985شرکت طی دوره زمانی 152ین پژوهش اطالعات سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. در ا

با استفاده از آزمونهاي رگرسون خطی و چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می 1998
نمایند. % متغیر ارزش افزوده اقتصادي را تبیینمی72% و 65دهد سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب 

% متغیر ارزش افزوده بازار را توضیح داده و لذا میان 80% و 71همچنین سود خالص به ترتیب 
متغیرهاي سود عملیاتی و سود خالص با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ارتباط نسبتاً قوي و 

معنادار وجود دارد.
به بررسی قدرت تبیین ارزش افزوده اقتصادي و سود 2012پابلو فرناندز طی پژوهشی در سال -
شرکت 582حاصل از بررسی جینتاسابداري در ارتباط با شاخص ارزش افزوده بازار پرداخت.ح

آمریکایی فعال در بورس داو جونز حاکی از این است که هر دو متغیر ارزش افزوده اقتصادي و سود 
د نتایج پژوهش نشان می دهد که سونیهمچنحسابداري توانایی تبیین ارزش افزوده بازار را دارند.

خالص در مجموع شاخص بهتري نسبت به ارزش افزوده اقتصادي جهت تبیین و توضیح متغیر ارزش 
افزوده بازار دارد.

با دقت در سایر پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از کشور تا حدود بسیار زیادي شاهد تطابق 
گر نتایج پژوهش حاضر مانند باشیم. به بیان دینتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و دیگر پژوهشها می

موید وجود ارتباط معنادار اقالم صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار بسیاري از پژوهش هاي 
می باشد.

ادبیات و چهارچوب نظري
ي مالی سود از تغییر حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهاي یک واحد تجاري طی یک دوره

ي تغییرات در حقوق صاحبان سهام (سرمایه) طی یک تر، سود برآیند کلیهبیان دقیقشود. بهناشی می
باشدگذاري توسط صاحبان سرمایه و توزیع منافع بین آنها میدوره به استثناء تغییرات ناشی از سرمایه

هاي ي هزینهسود خالص در حسابداري عبارت است از مازاد درآمدهاي تحقق یافته نسبت به کلیه].6[
اثر برخی به مفهوم مابه ازاي ارزشی است که بري مالی معین. ارزش افزوده واقع شده در یک دوره

طبقه بندي می گردد. ارزش هاي اقتصادي تبین وپدیده ها ایجاد می شود که در چارچوباعمال و
]. هدف 3[استارزش کاال وخدمات خریداري شده وفروش)نشان دهنده تفاوت ارزش معامالتی(ارزش

اولیه بیشتر شرکتها افزایش ثروت سهامداران است. بدیهی است که این هدف منافع سهامداران را تامین 
می کند. همچنین این هدف براي اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک می کند. ثروت 

دار سرمایه تامین شده سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت ومق
].11،9) نامیده می شود [MVAتوسط سهامداران به حداکثر می رسد. این تفاوت، ارزش افزوده بازار(

MVAارزش بازار سهام= –حقوق صاحبان سهام 

MVA(قیمت سهام)(تعداد سهام منتشره)=–حقوق صاحبان سهام 

MVAمیانگین ارزش بازار سهام =- میانگین حقوق صاحبان سهام 
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پرسش اصلی پژوهش این است که آیا ارتباط معناداري میان تغییرات اقالم صورت سود و زیان و متغیر 
ارزشافزوده بازار در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ و در صورت پاسخ 

و میزان این همبستگی چگونه است؟مثبت، نوع
اهداف پژوهش

ین پژوهش سعی شده است که با انجام آزمونهاي مناسب، همبستگی میان تغییرات اقالم صورت در ا
سود و زیان به عنوان متغیرهاي مستقل و تغییرات ارزش افروده بازار به عنوان متغیرهاي وابسته مورد 

بررسی قرار گیرد.
شویم.در ادامه با برخی دیگر از اهداف پژوهش آشنا می

فهوم سود حسابداري و اجزاي تشکیل دهنده آنآشنایی با م-1
آشنایی با انواع شاخص هاي ارزیابی عملکرد شرکتها.-2

هاي پژوهشفرضیه
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان تغییرات اقالم صورت سود و زیان و شاخص ارزش افزوده بازار

متغیر مستقل پژوهش مورد بررسی پردازد. پژوهش حاضر توانایی توضیح متغیرهاي وابسته را توسط می
کند که آیا ارتباط معناداري میان متغیرهاي مستقل و دهد. به بیان دیگر پژوهش بررسی میقرار می
ي پژوهش وجود دارد یا خیر؟وابسته

شود.هاي زیر عملی میاین اهداف با آزمون فرضیه
فرضیه اصلی

فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
تغییرات اقالم صورت سود زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس بین 

اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.
روش تحقیق

همبستگی و به لحاظ هدف کاربردي می باشد.-روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی
آوري اطالعاتروش جمع
اي باشد، از طریق مطالعات کتابخانهي پژوهش که موضوع فصل دوم این پژوهش مییشینهادبیات و پ

ها، مجالت داخلی و خارجی مرتبط با نامهآوري شده است. در تحریر ادبیات پژوهش از کتابها، پایانجمع
ز متغیر ي متغیر سرمایه فکري و نیهاي مورد نیاز براي محاسبهموضوع پژوهش استفاده شده است داده

مازاد جریانهاي نقدي آزاد با استفاده از اطالعات مندرج در صورتهاي مالی شرکتهاي نمونه و همچنین 
آوري شده است.مراجعه به پایگاه اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار جمع
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هاهاي فرضیهروشهاي آماري و انواع آزمون
ي فرایند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل داده باید مرحله بعدداده پس از گردآوري و طبقه بندي 

ها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادي دارد زیرا نشان دهنده تالش ها و 
زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله پژوهشگر اطالعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه ها و 

دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهشگر ارزیابی آن مورد بررسی قرار می 
باید اطالعات و داده ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ گویی به سؤاالت پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه 

در این تحقیق از ضریب همبستگی جهت .]1دهد [هاي پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
موفقیت هر یک از آزمونهاي آماري استفاده شده است. رابطه محاسباتی تابع شناسایی موفقیت و یا عدم

باشد:آماري ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر می

که در این تابع آماري داریم:
n تعداد زوجهاي مورد بررسی =xi مقادیر متغیر اول =yiمقادیر متغیر دوم =

ها از آزمونهاي ضریب هبستگی و نسبت ا و آزمون فرضیهدر این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده
این صورت که در ابتدا بین تغییرات هر یک از اقالم صورت سود بهموفقیت در جامعه استفاده می شود.

و زیان مورد بررسی و تغییرات ارزش افزوده بازار هر یک از شرکتهاي جامعه آماري در بازه زمانی مورد 
ضریب همبستگی بیانگر این است که بین نیابستگی محاسبه می شود.نظر پژوهش یک ضریب هم

الزمتغییرات هر یک از اقالم سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه مثبت یا منفی وجود دارد.
بیضربه ذکر است که هر یک از اقالم صورت سود و زیان به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

همبستگی مثبت میان تغییرات اقالم افزاینده سود و تغییرات ارزش افزوده بازار و همچنین ضریب 
همبستگی منفی میان تغییرات اقالم کاهنده سود و تغییرات ارزش افزوده بازار را به عنوان موفقیت، و 

هش تعداد دیگر ضرایب همبستگی عدم موفقیت در نظر می گیریم. در آزمون هر یک از فرضیات پژو
موفقیت در جامعه محاسبه نسبتموفقیت ها محاسبه و از طریق آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه،

% در نظر گرفته می شود.60موفقیت در جامعه در این تحقیق نسبتمی شود.
و تحلیل اطالعاتروش تجزیه

از پژوهش، اطالعات توسط هاي مورد نیآوري دادهتحلیل اطالعات، پس از جمعو به منظور تجزیه 
گردید. در ادامه با توجه به Spssاي بندي شده و سپس وارد برنامه رایانهطبقهExcelي برنامه

ها مورد بررسی و نیازهاي پژوهش، آزمونهاي مورد نیاز صورت گرفت. در نهایت نتایج آزمون فرضیه
تفسیر قرار گرفت.
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هاي پژوهشروش آزمون فرضیه

در این پژوهش جهت تجزیه و هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشش پس از ارائه شاخصپژوهدر این 
تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از آزمونهاي ضریب هبستگی و نسبت موفقیت در جامعه استفاده می

این صورت که در ابتدا بین تغییرات هر یک از اقالم صورت سود و زیان مورد بررسی و تغییرات بهشود.
فزوده بازار هر یک از شرکتهاي جامعه آماري در بازه زمانی مورد نظر پژوهش یک ضریب ارزش ا

ضریب همبستگی بیانگر این است که بین تغییرات هر یک از اقالم سود نیاشود.همبستگی محاسبه می
از به ذکر است که هر یکالزمو زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه مثبت یا منفی وجود دارد.

همبستگی مثبت میان بیضرگیرند.اقالم صورت سود و زیان به صورت مجزا مورد بررسی قرار می
تغییرات اقالم افزاینده سود و تغییرات ارزش افزوده بازار و همچنین ضریب همبستگی منفی میان 

رایب همبستگی تغییرات اقالم کاهنده سود و تغییرات ارزش افزوده بازار را به عنوان موفقیت، و دیگر ض
ها محاسبه و از گیریم. در آزمون هر یک از فرضیات پژوهش تعداد موفقیتعدم موفقیت در نظر می

نسبت موفقیت شود.نسبت موفقیت در جامعه محاسبه میطریق آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه،
Zوهش در صورتی کههر یک از فرضیه هاي پژدرشود.% در نظر گرفته می60در جامعه در این تحقیق 

محاسبه شده در منطقه بحرانی قرار گیرد فرض صفر تایید می شود.
شاخص هاي توصیف کننده متغیرهاي پژوهش

واریانسخطاي استانداردمیانگیندامنه تغییراتتعدادشاخص ها
5649280/0017/0166/0تغییرات درآمد

56466/7209/0018/0189/0تغییرات بهاي تمام شده
56494/84729/0226/0851/28تغییرات هزینه عملیاتی

56417/27390/0065/0399/2تغییرات هزینه مالی
56468/364902/0567/0867/181تغییرات ارزش افزوده بازار

باشد و از هاي پژوهش میهایی براي سواالت مطرح شده در قالب فرضیهحلهدف هر پژوهش یافتن راه
- میي هر پژوهش علمی محسوبي نهایی در زنجیرهگیري و پیشنهادهاي پژوهش حلقهرو نتیجهاین

ي پیشنهادها صورت شود. در واقع بیشتر کوششها در فرایند پژوهش با هدف دستیابی به نتایج و ارائه
مبتنی بر گیرد. در ادامه نتایج حاصله تفسیر و در انتها محدودیتهاي پژوهش همراه با پیشنهادهايمی

هایی جهت پژوهشهاي آتی ارائه خواهد شد.نتایج آن و همچنین توصیه
ي موضوع و روش پژوهشخالصه

"صورت سود و زیان به عنوان یکی از مهمترین صورتهاي مالی اساسی و سود خالص هر سهم به عنوان 

متمادي مطرح بوده موسسات انتفاعی طی سالیانصورت سود و زیانیکی از مهمترین اقالم"خط آخر 
باشد و قسمت زیادي گیریهاي اقتصادي می. سود حسابداري یکی از مهمترین اطالعات در تصمیماست
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از تحقیقات انجام شده در تاریخ حسابداري و امور مالی متعلق به سود حسابداري و ابعاد مختلف آن 

تایج فعالیتهاي یک واحد اقتصادي ي ني اطالعات دربارهباشد. تاکید اصلی گزارشهاي مالی، ارائهمی
کنندگان گیري استفادهي آن نقش مهمی در فرایند تصمیماست. از این رو سود و اجزاء تشکیل دهنده

دارند.
بررسی تحلیلی ارتباط میان تغییرات اقالم صورت سود و زیان و تغییرات ارزش « این پژوهش با عنوان 

1392لغایت 1387طی سالهاي » ر بورس اوراق بهادار تهران افزوده بازار در شرکتهاي پذیرفته شده د
انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط تغییرات اقالم صورت سود و زیان و تغییرات 

ي آماري این باشد. جامعهارزش افزوده بازار در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
ي کتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها در دورهي شرپژوهش شامل کلیه

زمانی پژوهش مورد معامله قرار گرفته و داراي شرایط چهارگانه از پیش تعیین شده براي اعضاي 
شرکت به عنوان 94اند. در ادامه با استفاده از روش حذف سیستماتیک در نهایت ي آماري بودهجامعه
ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش از صورتهاي مالی آماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهينمونه

ي آماري و همچنین مراجعه به پایگاه اطالعاتی رسمی بورس اوراق بهادار تهران شرکتهاي نمونه
ي استخراج شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از حیث هدف در محدوده

باشد. به ـ استقرایی میي استدالل پژوهش قیاسی گیرد. همچنین شیوهپژوهشهاي کاربردي قرار می
منظور دستیابی به اهداف پژوهش، پرسشهاي پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی 

در هاي پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیتمطرح و به منظور آزمون فرضیه
جامعه استفاده شده است.

هابحث در نتایج آزمون فرضیه
پردازیم.هاي پژوهش میي نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهدر این بخش به ارائه

ي فرعی اولآزمون فرضیه
. نتایج این آزمون نشان می دهد که نسبت شرکتهایی که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرات درآمد و 

% شرکتهاي مورد بررسی 60باشد. یعنی در بیش از% می60افزوده بازار دارند بیش از تغییرات ارزش 
تواند ارتباط معنادار بین تغییرات درآمد و تغییرات ارزش افزوده بازار وجود دارد و لذا درآمد فروش می

حاوي اطالعات براي ارزش افزوده بازار باشد.
توان گفت:با توجه به این نتایج می

»غییرات درآمد و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط معنادار وجود دارد. بین ت« 
ي فرعی دومآزمون فرضیه

نتایج این آزمون نشان می دهد که نسبت شرکتهایی که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرات بهاي 
شرکتهاي مورد % 60باشد. یعنی در بیش از% می60تمام شده و تغییرات ارزش افزوده بازار دارند بیش از 



117....وانیاقالم صورت سود و زراتییتغانیارتباط میبررس
بررسی ارتباط معنادار بین تغییرات بهاي تمام شده و تغییرات ارزش افزوده بازار وجود دارد و لذا بهاي 

تواند حاوي اطالعات براي ارزش افزوده بازار باشد.تمام شده می
توان گفت:با توجه به این نتایج می

»ار ارتباط معنادار وجود دارد. بین تغییرات بهاي تمام شده و تغییرات ارزش افزوده باز« 
ي فرعی سومآزمون فرضیه

نتایج این آزمون نشان می دهد که نسبت شرکتهایی که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرات هزینه 
% شرکتهاي 60باشد. یعنی در بیش از% می60هاي عملیاتی و تغییرات ارزش افزوده بازار دارند بیش از 

بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات ارزش افزوده بازار وجود دارد و لذا مورد بررسی ارتباط معنادار
تواند حاوي اطالعات براي ارزش افزوده بازار باشد.هزینه هاي عملیاتی می
توان گفت:با توجه به این نتایج می

»رد. بین تغییرات هزینه هاي عملیاتی و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط معنادار وجود دا« 
ي فرعی چهارمآزمون فرضیه

نتایج این آزمون نشان می دهد که نسبت شرکتهایی که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرات هزینه 
باشد% می60هاي مالی و تغییرات ارزش افزوده بازار دارند کمتر از 

توان گفت:با توجه به این نتایج می
»فزوده بازار ارتباط معنادار وجود ندارد. بین تغییرات هزینه هاي مالی و تغییرات ارزش ا«

ي اصلیآزمون فرضیه
. نتایج این آزمون نشان می دهد که نسبت شرکتهایی که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرات اقالم 

% 60از باشد. یعنی در بیش % می60صورت سود و زیاد و تغییرات ارزش افزوده بازار دارند بیش از 
تباط معنادار بین تغییرات اقالم صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده شرکتهاي مورد بررسی ار

تواند حاوي اطالعات براي ارزش افزوده بازار باشد.بازار وجود دارد و لذا بهاي تمام شده می
توان گفت:با توجه به این نتایج می

»معنادار وجود دارد. بین تغییرات هزینه هاي عملیاتی و تغییرات ارزش افزوده بازار ارتباط «
باشد.میهاي پژوهش به شرح جدول ذیلي نتایج آزمون فرضیهخالصه

هاي پژوهشي نتایج آزمون فرضیهخالصه
ي آزمون رگرسیون خطینتیجههاي پژوهشفرضیه
: بین تغییرات درآمد و تغییرات ارزش افزوده ي اول فرعیفرضیه

H1يش فرضیهپذیري معنادار وجود دارد.بازار رابطه

بین تغییرات بهاي تمام شده و تغییرات ي دوم فرعی:فرضیه
H1يپذیرش فرضیهي معنادار وجود دارد.ارزش افزوده بازار رابطه

H1يپذیرش فرضیه: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات ي سوم فرعیفرضیه
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ي آزمون رگرسیون خطینتیجههاي پژوهشفرضیه
ي معنادار وجود دارد.ارزش افزوده بازار رابطه

: بین تغییرات هزینه مالی و تغییرات چهارم فرعیي فرضیه
H0يپذیرش فرضیهي معنادار وجود دارد.ارزش افزوده بازار رابطه

: بین تغییرات اقالم صورت سود و زیان و ي اصلیفرضیه
H1يپذیرش فرضیهي معنادار وجود دارد.تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه

گیري نهایینتیجه
بررسی ارتباط بین تغییرات اقالم صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده در راستايشپژوهاین

میان تغییرات درآمد، بهاي تمام شده و هزینه هاي دست آمده نشان داد کهبنتایجبازار صورت پذیرفت. 
ارد.ي معنادار وجود دعملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهاي مورد مطالعه رابطه

فهرست منابع
، صص فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، "اهمیت ارزش افزوده")، 1395اسالمی، علی، (.1

94-75.
در مقابل سود حسابداري و شاخصهاي مبتنی بر EVAاهمیت ")، 1396پارسائیان، احمدرضا، (.2

.38، ص فصلنامه دانش حسابرسی، "سود
6، شماره5دوره ،حسابرسیوحسابداري،"يحسابداراهمیت سود ")، 1396ثقفی، آقایی، (.3
فصلنامه تحقیقات حسابداري و ،"ياقتصادارزش افزوده ")، 1395جهان خانی، مرضیه، (.4

.1- 156انجمن حسابداري ایران، سال دوم، شماره ششم، صص حسابرسی، 
، نشریه مطالعات حسابداري وحسابرسی،"سود اهداف گزارشگري ")، 1396زهرا، (شباهنگ، .5

انجمن حسابداري ایران.
فصلنامه علمی ، "ياصورت سود و زیان به شکل چند مرحله ")، 1395عالی ور، عارف، (.6

.76-126، صص پژوهشی تحقیقات مالی
ماهنامه بررسی مسائل و - دي مجله اقتصا،"يحسابدارمفهوم سود ")، 1396عالی ور، عارف، (.7

.8و 7شماره هاي ، سیاستهاي اقتصادي
، انجمن دانش و پژوهش حسابداري،"افزودهمزیتهاي ارزش ")، 1396عباس زاده، راحله، (.8

8ص حسابداري ایران، پاییز، 
، "افزوده تاریخچه پیدایش مفهوم ارزش ")، 1395فرقاندوست حقیقی، محمد، بنی مهد، سحر، (.9

.21-30صص،37، سال یازدهم، شماره ي و حسابرسیحسابدار
10. Giroud, X., Mueller, H., (2011), "Corporate governance, product market

competition, and equity prices", Journal of Finance, 66, 563–600.



119....وانیاقالم صورت سود و زراتییتغانیارتباط میبررس
11. Hoberg, Gerard, Gordon Phillips, and Nagpuranand Prabhala, (2013), "Product

market threats, payouts, and financial flexibility", Forthcoming, Journal of
Finance .

12. Jain, B.A., Kini, O., (2008), "The impact of strategic investment choices on post-
issue operating performance and survival of US IPO firms", Journal of Business
Finance & Accounting, 35, 459–490.

13. Kjenstad, Einar, Xunhua Su, and Xuan Tian, (2013), "Predatory threats and
contractual constraints of debt", 2013 WFA Paper.



Accounting & Auditing Studies, Summer 2018, No. 38. pp. 109-120

Investigation the relationship between changes of profit and loss
statement items and value- added changes in companies listed in

Tehran Stock Exchange

GholamReza Ali Khani1

Master of Financial Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University,
Boroujerd, Iran

Mahmood Hemmatfar (PhD) 2©
Associate Prof., Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad
University, Boroujerd, Iran

(Received: 17 December 2015; Accepted: 11 Jun 2016)
The purpose of this research is to investigate the relationship between changes in
profit and loss account items and market value added changes in companies
admitted to Tehran Stock Exchange. The research method in this research is
descriptive-correlational and in terms of its purpose. The method of data collection
has been library studies. In order to test the research hypotheses, Pearson correlation
coefficient and success rate test in society have been used. The results of this study
showed that there is a relationship between changes in profit and loss statement
items and market value added changes, and there is a significant relationship
between changes in income, cost and operating costs with changes in market value
added in the companies studied.
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