
 أ 
  

 
 
  
 
  

  
  
 
  



 
  

 

  دانشگاه آزاد اسالمی
  يتهران مرکز واحد 

  گروه حسابداري،  حسابداري اقتصاد ودانشکده 
  

  )M.A( افت درجه کارشناسی ارشدیان نامه براي دریپا

حسابداري  :گرایش 

  
  : عنوان

  محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن استهالك به ارزش سهامبررسی 
  

  
  

  
  

 

  
  

 

 

  



 و 
  

 مطالبفهرست 
  صفحه                                                                                     عنوان  

  1 ............................................................................................................................... چکیده
 2 ............................................................................................ تحقیق کلیات :اول صلف

 3 ..................................................................................................................... بیان مسئله1-1

 5 .......................................................................................................... هدف هاي تحقیق1-2

 5 ............................................................................................................... اهمیت تحقیق 1-3

 6 ........................................................................................ تحقیقسئواالت و فرضیه هاي  1-4

 6 .................................................................................................... تحقیق هاي فرضیه 1- 1-4

 6 .................................................... مدل تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدي 1-5

 10 ............................................................................................. متغیرهاي عملیاتی تحقیق 1-6

 11 .............................................................................................................. تحقیق روش 1-7

 11 ............................................................................................................. قلمرو تحقیق  1-8

 12 .................................................................................................... جامعه و حجم نمونه 1-9

 12 ........................................................................................................... ساختارتحقیق 1-10

 13 ..................................مطالعات قبلیبر يمرورمبانی نظري تحقیق و  :دوم فصل

 14 ...................................................................................... تحقیق نظري مبانی: اول بخش

 14 ......................................................................................................................... مقدمه2-1

 15 ........................................................................................................ استهالك مفهوم  2-2

 18 .............................................................. جایگاه استهالك در تصمیم گیریهاي اقتصادي 2-3

 18 ............................... تأثیر استهالك در توسعه و گسترش فعالیت هاي واحد هاي تجاري1- 2-3

  19 .............................. ارتباط روش هاي استهالك با سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت 2- 2-3
 22 .............................................................تأثیر استهالك در مقایسه اقتصادي راه کارها 3- 2-3

 22 ..............................................................................  تأثیر استهالك بر سرمایه مالکان 4- 2-3

 23 ............................................................................................... استهالك و حسابداري 4- 2



 ز 
  

 23 ................................................................... تاریخی اعتبار بخشی به بهاي استهالك و 1- 2-4

 24 ................................................................................ ارتباط استهالك با کیفیت سود 2- 2-4

 25 ........................................................................ ارتباط استهالك با هموارسازي سود  3- 2-4

  25 ......................................................................... ارتباط استهالك با تئوري نمایندگی 4- 2-4
 27 ............................................................................................ در بخش دولتیاستهالك  2-5

 30 .....................................................................استهالك و استانداردهاي حسابداري ایران 2-6

 31 ................................................................................ مقررات مالیاتی استهالك در ایران 2-7

 36 ................................................................................................ پیشینه تحقیق: دوم بخش

 36 ............................................................................................... تحقیق برپیشینه مروري 2-8

 36 ........................................................................... باموضوع مرتبط خارجی تحقیقات1- 2-8

 41 ............................................................................. باموضوع مرتبط داخلی تحقیقات2- 2-8

 43 ....................................................................................................... دوم فصل خالصه 2-9

 45 ............................................................................. تحقیق شناسی روش :سوم فصل

 46 ........................................................................................................................ مقدمه 3-1

 46 ....................................................................................................... طرح مسئله تحقیق 3-2

 48 .............................................................................................................. تحقیق روش 3-3

 49 .................................................................................................. آماريو نمونه   جامعه3-4

 49 ................................................................................... حجم نمونه و روش نمونه گیري 3-5

 52 ................................................................................................ ابزار گردآوري داده ها 3-6

 52 ................................................................................................ روش آزمون فرضیه ها 3-7

 52 .................................................................................................... آماري هاي مدل 1- 3-7
 55 ............................................................... بودن متغیرهاي وابستهبررسی فرض نرمال 1-1- 3-7

 F( .......................................................... 55آزمون( رگرسیون داربودن معنی آزمون 1-2- 3-7

 t ....................................................... 56) آزمون(ضرایب رگرسیون  معناداري آزمون 1-3- 3-7

 56 ........................................وجود خودهمبستگیبراي بررسی واتسن  -آزمون دوربین 1-4- 3-7



 ح 
  

 57 .................................................................................................. نحوه محاسبه متغیرها  3-8

 61 ....................................................................................................... سوم فصل خالصه3-9

 63 ........................................................ تحقیقتجزیه تحلیل داده هاي  :چهارم فصل

 64 ........................................................................................................................ مقدمه 4-1

 64 ......................................................................................................... تحقیق هاي یافته 4-2

 64 .......................................................................................................... آمارتوصیفی 1- 4-2

 66 .................................................................. بررسی فرض نرمال بودن متغیرهاي وابسته 2- 4-2

 69 ........................................... و وابسته ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي توضیحی 3- 4-2

 71 ......................................................................................................... آمار استنباطی 4- 4-2

 72 ............................................................................ نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق 4-1- 4-2

 72 .................................................................................. اول فرضیه آزمون نتیجه 1- 4-1- 4-2

 73 .................................................................................. دوم فرضیه آزمون نتیجه 2- 4-1- 4-2

  74 ................................................................................. سوم فرضیه آزمون نتیجه 3- 4-1- 4-2
     75.............................................................................نتیجه آزمون فرضیه چهارم 4- 4-1- 4-2

  77 ...................................................................................................  فصل چهارم خالصه 4-3

 78 .................................................................... وپیشنهادات گیري نتیجه: پنجم فصل

 79 ........................................................................................................................ مقدمه 5-1

 80 .................................................................................... تحقیق روش و موضوع خالصه 5-2

 81 ............................................................................................. تحقیق هاي یافته خالصه 5-3

  81 ................................................................................ نتیجه آزمون فرضیه هاي تحقیق 1- 5-3
 82 ................................................................................................ ها یافته تطبیقی بررسی 5-4

 83 ............................................................................................................... گیري نتیجه 5-5

 84 ................................................................................................ ي تحقیقها محدودیت 5-6

 84 ........................................................................................................ ات تحقیقپیشنهاد 5-7

 84 ......................................................... فرضیات براساس ازتحقیق برخاسته پیشنهادهاي 1- 5-7



 ط 
  

 85 ................................................................................... آتی تحقیقات براي پیشنهادها 2- 5-7

 85 ......................................................................................................پنجم فصل خالصه 5-8

 86 ................................................................................................................. ومآخذ منابع

 88 ............................................................................................................................. هاپیوست

 Spss( ................................................. 88افزار ازنرم استفاده با نتایج آزمون فرضیه ها( 1پیوست

 Spss( ........................................ ...........92افزار ازنرم استفاده با ها داده نمودارپراکنش( 2پیوست

  94 .............................................................................................. چکیده انگلیسی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ي 
  

  فهرست نگاره ها
  صفحه                                                                                     عنوان  

 17 ...................................................................................................... ساختار مبانی نظري2-1

 21 ................................... ارتباط روش هاي استهالك با سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت 2-2

 22 .............................................................. جایگاه استهالك در تصمیم گیریهاي اقتصادي 3-3

 26 ................................................................................................ استهالك و حسابداري 2-4

 40 ................................................... خالصه تحقیقات انجام گرفته خارجی مرتبط با موضوع 2-5

 43 ..................................................... مرتبط با موضوع داخلی خالصه تحقیقات انجام گرفته 2-6
 51 ................................................................... شرکت هاي نمونه تحقیق به تفکیک صنعت 3-1

 65 ...................................................................................... آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق 4-1

 66 بازده غیر عادي سهام-اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته –آزمون کلموگروف 4-2

 67 ....... بازده غیر عادي سهام-اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته –آزمون کلموگروف1- 4-2

 67 ..................... قیمت سهام-اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته –آزمون کلموگروف 4-3

 68 ................. قیمت سهام-اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته –آزمون کلموگروف 1- 4-3
 68 .................. فروش شرکت-اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته –آزمون کلموگروف 4-4

 69 ..................................... )1(ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي توضیحی وابسته مدل  4-5

 70 ..................................... )2(ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي توضیحی وابسته مدل  4-6

 71 ..................................... )3(ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي توضیحی وابسته مدل  4-7

 72 .............................................................................................. نتیجه آزمون فرضیه اول  4-8

  73 ...............................................................................................نتیجه آزمون فرضیه دوم 4-9
 74 ............................................................................................ سومنتیجه آزمون فرضیه  4-10

 75 .............................................. استهالك انباشتهمقایسه توان توضیحی هزینه استهالك و  4-11

 76 ...................................... ل تغییرات هزینه استهالكغیر مستقمت –) 4(نتیجه برآورد مدل  12- 4

 76 ................................. متغیر مستقل تغییرات استهالك انباشته –) 4-1(نتیجه برآورد مدل  13- 4

 81 ........................................................................ خالصه نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق 1- 5

 



١ 
  

  چکیده
دراین تحقیق محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن استهالك به ارزش سهام در شرکت هاي پذیرفته 

  .شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است
، ) 1998(استهالك در حسابداري ، از موضوعات قابل توجه پژوهشگران به ویژه گور واستوت موضوع 

در سالهاي اخیر می ) 2009( و گانک و زائو) 2009(، جکسون و همکاران ) 2008(دوبروتا و همکاران 
تظار در بازار سرمایه متغیرهاي اصلی در ارزشگذاري سهام یک شرکت درآمد و سودتقسیمی مورد ان.باشد

أثیر استهالك بر سود و زیان شرکت ، با توجه به ت. آتی ، نرخ تنزیل و ارزش دارایی هاي شرکت  است 
که استهالك با متغیرهاي مؤثر در و ارزش دفتري دارایی ها این انتظار وجود دارد جریان وجوه نقد 

  .ارزشگذاري سهام مرتبط گردد 
 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تولیدي شرکت 100در این تحقیق با استفاده از اطالعات مالی 

میزان مربوط بودن  محتواي اطالعاتی و« )1387تا 1380(ساله  8صنعت براي یک دوره 10متشکل از 
چند متغیره در سطح کل صنایع مورد  خطی هاي رگرسیون با استفاده از مدل »استهالك به ارزش سهام
  . بررسی قرار گرفته است

به عنوان یکی از ( استهالك و بازده غیرعادي سهام بین هزینه که ج حاصل از این مطالعه نشان دادنتای
اما استهالك انباشته با قیمت سهام و پیش . ارتباط معناداري وجود دارد )متغیرهاي جایگزین ارزش سهام

در . معناداري نداردارتباط ) به عنوان دیگر متغیرهاي جایگزین ارزش سهام (بینی درآمدهاي آتی شرکت
ضمن هزینه استهالك نسبت به استهالك انباشته محتواي اطالعاتی بیشتري در توضیح رفتار بازده غیر 

  .عادي سهام دارد
  ، استهالك انباشته ، دارایی هاي ثابت مشهود بازده غیر عادي ، هزینه استهالك :واژه هاي کلیدي

  ارایی هاي ثابتسرمایه گذاري در د                         
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  :فصل اول

  
کلیات تحقیق                     
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  بیان مسئله  1-1
سرمایه اقتصادي اطالعات ،گزارشگري مالی و سیستم حسابداري نقش حیاتی در بازار  با توجه به جنبه

هدف اصلی گزارشگري مالی کمک به استفاده کنندگان به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم .ایفا می کنند
گیرهاي اقتصادي است و مبناي اصلی تصمیمات اقتصادي سرمایه گذاران ، ارزیابی ارزش شرکت می 

طباق اطالعات انبر این اساس تدوین کنندگان استاندارد هاي حسابداري تالش می کنند تا بر.باشد
بنابراین ارزیابی میزان سودمندي اطالعات .حسابداري با اطالعات سودمند مورد نیاز حسابداران بیفزایند

حسابداري در ارزشیابی شرکت یا مربوط بودن اطالعات حسابداري به ارزش سهام که در تحقیقات اخیر 
 قات حسابداري مالی مطرح شده استمورد توجه زیادي قرار گرفته ، به عنوان یک الگوي اصلی در تحقی

  . )46،ص 1385کردستانی و رودنشین ،(
،ارزش سهام به عنوان یکی از معیارهاي ارزیابی عملکرد شرکت است ، در رویکرد ارزیابی متوازن 

همان (بنابراین پیش بینی آن براي سرمایه گذاران و هم براي مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است
  . )47،ص منبع 

  ) :1374شباهنگ و شیخی ، ( جزاي اصلی ارزشگذاري سهام یک شرکت در بازار به شرح زیر است ا
  ارزش دارایی ها -4نرخ تنزیل  -3 مورد انتظار آتی سود تقسیمی  -2 آتی درآمد مورد انتظار-1

 ي آنها ودرآمد و سود مورد انتظار آتی بر تصمیم سرمایه گذاران در پیش بینی میزان بازدهی سرمایه گذار
عوامل ترازنامه نیز به دو طریق درارزشگذاري . گذارد و موجب نوسان آن می شود سهم تأثیر می قیمت

  :سهام موثراست 
خ تنزیل سودهاي شاخص توانایی مالی که به وسیله سرمایه در گردش نشان داده می شود و روي نر-1

  .تقسیمی مورد انتظار تأثیر می گذارد آتی و سود
  .که در ارزش گذاري نهایی سهام موثر است) جاري و غیر جاري (دارایی هاي شرکت ارزش  -2



۴ 
  

که هر کدام از این عوامل ، خود ثر هستند مو عوامل مختلفی در تعین ارزش سهام همانطور که اشاره شد
  .دیگري می باشند متأثر از متغیرهاي

تواند اجزاي ارزش گذاري سهام را  میدر این تحقیق استهالك حسابداري به عنوان یکی از عواملی که 
  .تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه قرار گرفته است 

ه هاي واحد استهالك به عنوان یکی از هزینه هاي قابل قبول مالیاتی همواره رقم قابل توجهی از هزین
نکه ات تولیدي را تشکیل می دهد و یکی از موضوعاتی است که عالوه بر ایهاي تجاري به ویژه موسس

می تواند تأثیر بسزایی در سود شرکت داشته باشد داراي تفاسیر متفاوتی از سوي استفاده کنندگان وتهیه 
شاید بتوان گفت که یکی از دالیل اساسی این مسئله، مشکلی است که .کنندگان صورتهاي مالی است 

سنجش واندازه گیري پدیده  یک تئوري قابل اتکا براي ن با آن روبرو هستند و آن، نبودنحسابدارا عموماً
 ).2،ص 1373جاوید،( ها و رویدادها در حسابداري است

و مزایاي  )روش هاي مختلف و عوامل برآوردي(ویژگی هاي خاص استهالك به ویژه در محاسبه آن 
پژوهشگران حسابداري مورد  این موضوع از جنبه هاي مختلفی توسط محققین ومنجر شده که آن  مالیاتی

تاثیر استهالك در توسعه و گسترش فعالیتهاي واحدهاي «که از آن جمله می توان به  گیردر بررسی قرا
بخشی از  به عنوان» ارتباط روش هاي استهالك با سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت« ،»تجاري 

میزان هماهنگی مقررات استهالك قانون مالیاتهاي « ،» اهمیت حسابداري استهالك« ،تحقیقات خارجی
ام شده و بررسی میزان ارتباط هزینه استهالك با بهاي تم«و » مستقیم با هزینه استهالك واقعی دارایی ها

  .، اشاره نمودصورت گرفته به عنوان تحقیقاتی که توسط پژوهشگران ایرانی  »ارزش دفتري دارایی ها
که عمدتاً در اقتصادهاي  یتدر مطالعات و تحقیقا ربوط بودن استهالك به ارزش سهامدر ارتباط با میزان م

در برخی از  ،ابطه با ارتباط بین این دو مفهومانجام گرفته در ر توسعه یافته مانند ایاالت متحده آمریکا
واحد هاي تجاري وجود داشته و برعکس در برخی دیگر از هاي تجاري رابطه معناداري مثبتی  واحد

و 1اساس این تحقیق به دنبال بررسی محتواي اطالعاتیبر این . داري مشاهده نشده استچنین ارتباط معنا
  .هاي ایرانی است استهالك به ارزش سهام در شرکت 2میزان مربوط بودن

  
  

                                                   
1 Information Content 
2 Value Relevance 
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  هاي تحقیق هدف 2- 1

استفاده کنندگان اطالعات حسابداري بر اساس اطالعات گزارش شده در صورت هاي مالی به ارزیابی 
شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین  سودآوري و پیش بینی جریان هاي نقدي آتی

سودآوري و جریان نقدي آتی ، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می 
  . )47،ص 1385کردستانی و رودنشین ،(گیرند

منعکس  شرکت ها با توجه به اینکه استهالك به عنوان یکی از اطالعات حسابداري در گزارش هاي مالی
توان پیش ( می شود هدف تحقیق حاضر این است که با بررسی محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن

استهالك به ارزش سهام به استفاده کنندگان در ارزیابی ارزش شرکت و تصمیم گیري هاي آنها ) بینی
  . کمک کند

  

  اهمیت تحقیق 1-3
ها ، هدایت  مین مالی شرکتفعال بودن آن موجب سهولت تأ ادي ووجود بورس یکی از عالئم توسعه اقتص

سرمایه هاي کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیري از راکد ماندن احتمالی سرمایه هاي 
از جمله دالیلی که باعث گرایش مردم به سرمایه .خواهد بود ایاکوچک و کسب درآمد براي عموم و سایر مز

یکی از راه هاي این . م دلیل اصلی سرمایه گذاري باشد ، افزایش ثروت می باشدگذاري می شود وشاید ه
ی چون ، افزایش، کسب بازده مناسب از محل سرمایه گذاري است و کسب آن می تواند ناشی از تحقق اهداف

  ). 9،ص 1378بیاتی،( باشدافزایش ارزش سهام و سود سهام 
در تعیین  ،تأثیرگذار باشد اهداف در ارتباط یا بر این اهدافبر این اساس بررسی عواملی که می تواند با این 

انجام این تحقیق و نتایج حاصل از .ارزش اوراق بهادار براي سرمایه گذاران می تواند مفید واقع شود  صحیح
ثر در به عنوان یکی از اقالم مؤ( هالك تمیزان مربوط بودن اس محتواي اطالعاتی و آن نیز، یعنی بررسی

به ارزش سهام می تواند به استفاده کنندگان در بررسی و پیش بینی اهداف ) صورتهاي مالی موسسات تولیدي
  .ذکر شده و تعیین صحیح ارزش اوراق بهادار کمک نماید 
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  سواالت و فرضیه هاي تحقیق  4- 1
  :به دنبال یافتن پاسخی براي سئواالت زیر استبا توجه به اهمیت موضوع تحقیق ، این تحقیق 

  داري وجود دارد؟سهام ارتباط معنا آیا بین هزینه استهالك و بازده غیر عادي- 
  آیا بین استهالك انباشته و قیمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد؟- 
  رد؟آیا بین استهالك انباشته و پیش بینی درآمدهاي آتی شرکت ارتباط معناداري وجود دا- 
)  استهالك انباشته(آن  اي ترازنامه نسبت به جنبه) هزینه استهالك (آیا جنبه سود و زیانی استهالك - 

  محتواي اطالعاتی بیشتري دارد؟
  فرضیه هاي تحقیق 4-1- 1

  :فرضیه به شرح زیر تدوین شده است چهار تحقیق سئواالتبراي پاسخ به 
  .عادي سهام ارتباط معناداري وجود داردبین هزینه استهالك و بازده غیر  :فرضیه اول-1
  .بین استهالك انباشته و قیمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد :فرضیه دوم-2
  .بین استهالك انباشته و پیش بینی درآمدهاي آتی شرکت ارتباط معناداري وجود ندارد :فرضیه سوم-3
               واي اطالعاتی استهالك انباشته،محتواي اطالعاتی هزینه استهالك بیش از محت: فرضیه چهارم  -4

  . رابطه با توضیح رفتار بازده غیر عادي سهام می باشد در                        
  
  و تعاریف عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدي مدل تحقیق 1-5

 4تا 1 هايز مدلا )2009( 1براي آزمون فرضیه هاي تحقیق به استناد تحقیقات انجام شده توسط گانک و زائو
  .استفاده شده است

 مدلBMaGAINaDEPaFFoaaAR tititititii t
1,,4,3,2,10,   

 
 مدلLEVBSGBDIVpsBAccuDEPpsBBVEpsBNIpsBBP titititititititi 2,,6,5,4,3,2,10, 

 مدلAccuDEPpsyNOApsyytSALEpsi tititi 3, ,1,21,10    
    

 مدلBMaGAINaDEPaFFoaaAR tititititii t
4,,4,3,2,10,     

 
 مدلBMaGAINaAccuDEPaFFoaaAR tititititii t

14,,4,3,2,10,  
  :که درآن

                                                   
1  Sok-Hyon Kang  and  Yuping Zhao 
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tiAR بازده غیر عادي .دست می آیدبازده بازار به تفاوت بازده واقعی و از کهبوده  1عادي سهامبازده غیر: ,
 .سهام می تواند نشان دهنده چگونگی واکنش سهامداران و تغییر در توقعات و انتظارات آنها باشد

 

tiFFo ,:شرکت2 یتغییرات جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتi 1از سالt سالبهt که از ،
 .ي حسابداري ایران استخراج شده استوجوه نقد با توجه به استانداردهااطالعات مندرج در صورت جریان 

  
tiDEP ,:شرکت  3تغییرات هزینه استهالك دارایی هاي ثابت مشهودi  1از سالt سال بهt، اطالعات که از

 .شرکت ها استخراج شده است) یادداشت جدول دارایی هاي ثابت( مندرج در صورت هاي مالی

  
tiGAIN ,:تغییرات سود و زیان حاصل از فعالیت هاي عادي و مستمر شرکتi 1از سالtبه سالt، که این

 . مبلغ از صورت سود و زیان ارائه شده در صورت هاي مالی شرکت ها قابل استخراج است

  
tiBM ، که از تقسیم سرمایه شرکت در پایان دوره بر ارزش tسالدرiشرکت 4سبت ارزش دفتري به بازارن: ,

  . بازار شرکت در پایان دوره به دست می آید
  نسبت ارزش دفتري به بازار=   سرمایه شرکت درپایان دوره /  ارزش بازار شرکت در پایان دوره                   

  ارزش بازار شرکت در پایان دوره  = تعداد سهام در پایان سال      ×   قیمت سهام در پایان سال                    
 

tiP که این مبلغ از اطالعات مندرج در بانک اطالعاتی نرم افزار تدبیر  ، tدر سال iشرکت  5یمت سهامق: ,
متغیرهاي سود خالص ،ارزش دفتري ،استهالك  به دلیل اینکه) 2(که البته در مدل. پرداز اسخراج شده است

انباشته و سود تقسیمی به ازاي هر سهم بیان شده است و محاسبه این متغیرها نیازمند کنترل افزایش سرمایه 
بازار شرکت و در  قیمت سهام از ارزشاست ، براین اساس از یک طرف به جاي ) جهت محاسبه تعداد سهام(

 .این مدل استفاده شده استدر  آنهااز رقم کل  ي یاد شدهرسهم متغیرهاطرف مقابل به جاي، به ازاي ه

                                                   
1 Abnormal Return 
2 Fund From Operation 
3 Depreciation 
4 Book -to- Market  Ration 
5 Stock Price 
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tiNIps سود  جايجه به مطالب بیان شده به که با تو،1به ازاي هر سهم tدر سال iشرکت  سود خالص: ,

این مبلغ از صورت . استفاده شده است شرکت ها در مدل سود خالص رقم از کل، لص به ازاي هر سهم خا
  .سود و زیان ارائه شده در صورت هاي مالی شرکت ها قابل استخراج است

  
tiBVEps که با توجه به مطالب  2به ازاي هر سهم tدر سال iشرکت  ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام: ,

این مبلغ از . استفاده شده است ارزش دفتري رقم ي هر سهم از کلازا به جاي، ارزش دفتري بهبیان شده 
  .اطالعات مندرج در ترازنامه و طبقه حقوق صاحبان سهام قابل استخراج است

  
tipsAccuDEP

,
که با توجه ،3به ازاي هر سهم  tدر سال iشرکت  استهالك انباشته دارایی هاي ثابت مشهود: 

این مبلغ از اطالعات مندرج در .استفاده شده است از کل رقم استهالك انباشته در این مدلبه مطالب بیان شده 
  .قابل استخراج است )جدول دارایی هاي ثابت(یادداشت همراه صورت هاي مالی

 

tiDIVps مندرج در بانک  که این مبلغ از اطالعات 4به ازاي هر سهم  tدر سال iشرکت  سود تقسیمی: ,
  .پرداز اسخراج شده است بیراطالعاتی نرم افزارتد

  
tiSG این نرخ روند تغییرات در فروش شرکت را به صورت که ، tدر سال iشرکت 5رشد فروشنرخ : ,

 .)4، ص2008کیم و دیگران، (درصد بیان می کند

100
1

1 







t

tt

Sales
SalesSalesSG

  
tiLEV   tدر سال iشرکت  6نسبت کل بدهی به جمع دارایی هاي: ,

  نسبت بدهی   =     بدهی هاي جمع/    جمع دارایی ها                                                                                 

                                                   
1 Net Incom Per Share 
2 Book Value of  Equity Per Share 
3 Accumulated Depreciation Per Share 
4 Dividen Per Share 
5 Sale Growth  
6 Leverage Ration 
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tiSALEps به دلیل اینکه  این متغیر و ) 3(در مدل  ، که البته 1به ازاي هرسهم tدر سال iفروش شرکت : ,
متغیرهاي خالص دارایی هاي عملیاتی و استهالك انباشته به ازاي هر سهم بیان شده است و محاسبه این 

 به جاي به ازاي هر سهمبراین اساس  است ،) جهت محاسبه تعداد سهام (متغیرها نیازمند کنترل افزایش سرمایه 
  .استفاده شده است رقم آنها در مدل، ازکل  این متغیرها

  
1, tiNOAps: شرکت خالص دارایی هاي عملیاتیi 1در سالt با توجه به توضیحات ، که 2به ازاي هر سهم

این مبلغ از تفاوت خالص بدهی . استفاده شده است )3(در مدل  خالص دارایی هاي عملیاتیرقم ازکل فوق 
 .هاي عملیاتی از خالص دارایی هاي عملیاتی به دست می آید

  خالص دارایی هاي عملیاتی) = کل دارایی ها- دارایی هاي مالی( - )  کل بدهی ها -بدهی هاي مال (       
 .کوتاه مدت ودارایی هاي اوراق مشارکت استسرمایه گذاري هاي بلند مدت و : دارایی هاي مالی شامل

  .اصل تسهیالت مالی پرداختی، سود سهام پرداختی ، اوراق مشارکت پرداختی است: بدهی هاي مالی شامل
  

1, tiAccuDEPps: استهالك انباشته دارایی هاي ثابت مشهودشرکتi 1در سالt  با به ازاي هر سهم، که
این مبلغ از اطالعات .استفاده شده است )3(در مدل  استهالك انباشته رقم ازکلتوجه به توضیحات فوق 

 .قابل استخراج است) جدول دارایی هاي ثابت (مندرج در یادداشت همراه صورت هاي مالی 

به استثناء متغیر رشد فروش و نسبت بدهی ، سایر متغیرها براي )  3(و) 2(الزم به توضیح است که در مدل 
تقسیم می گردند که اصطالحاً  )t(اینکه معیار مناسبی براي استفاده در مدل باشند بر جمع دارایی ها در سال 

  .همگن شده می نامند
  
  
 
  
  
 

                                                   
1 Sales Per Share 
2 Net Operating Asset Per Share 
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  متغیرهاي عملیاتی تحقیق 1-6
  :حقیق متغیرهاي عملیاتی مورد استفاده در فرضیه هاي اول تا چهارم به شرح زیر می باشددر این ت

  فرضیه اول  -1
  تغییرات هزینه استهالك دارایی هاي ثابت مشهود: متغیر مستقل 1-1
  بازده غیر عادي سهام  : متغیر وابسته1-2
  :متغیرهاي کنترلی 1-3
  فعالیت هاي عملیاتیتغییرات جریان وجوه نقدحاصل از  1- 1-3
  عملیاتی) زیان(تغییرات سود  2- 1-3
  نسبت ارزش دفتري به بازار حقوق صاحبان سهام 3- 1-3
  فرضیه دوم-2
  استهالك انباشته دارایی هاي ثابت مشهود:متغیر مستقل  2-1
  قیمت سهام: متغیر وابسته 2-2
  :متغیرهاي کنترلی 2-3
  سود خالص 1- 2-3
  بان سهامارزش دفتري حقوق صاح 2- 2-3
  سود تقسیمی 3- 2-3
  نرخ رشد فروش 4- 2-3
  نسبت بدهی 5- 2-3
  فرضیه سوم-3
 t-1در سال  استهالك انباشته: متغیر مستقل 3-1

 ) tدر سال  فروش شرکت(پیش بینی در آمد آتی شرکت  :متغیر وابسته 3-2

  t-1 در سال  خالص دارایی هاي عملیاتی :متغیر کنترلی 3-3
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  فرضیه چهارممتغیرهاي عملیاتی  -4
  متغیر وابسته  متغیر کنترلی  متغیر مستقل

 ، تغییرات جریان وجوه نقدحاصل از فعالیت هاي عملیاتی  تغییرات هزینه استهالك
  تغییرات استهالك انباشته  بازده غیرعادي سهام  ، نسبت ارزش دفتري به بازار عملیاتی) زیان(تغییرات سود 

.  
  تحقیقروش  1-7

این تحقیق از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف ، تحقیق کاربردي و از نظر طبقه بندي بر حسب روش 
با توجه به اینکه از اطالعات تاریخی براي آزمون فرضیه ها استفاده شده است از نظر . توصیفی است

 تحقیق از نوعو به عبارتی روش شناسی  محیط پژوهش در دسته تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد
فرضیه هاي تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی و . است) با استفاده از اطالعات گذشته(پس رویدادي 

و براي آزمون   Fبراي آزمون معنی دار بودن رگرسیون ها از آماره . انجام شده استتحلیل رگرسیون 
از فقدان خود براي حصول اطمینان  .استفاده شده است  tمعنی داري ضرایب مدل هاي رگرسیون از آماره

، ) ٢R(تعدیل شدهضریب تعیین از همچنین  استفاده شده و» واتسون  –دوربین « همبستگی از آماره 
استفاده  و آزمون محتواي اطالعاتی نسبی براي بیان میزان توان متغیرهاي توضیحی در تبیین متغیر وابسته

  . درصد مورد آزمون قرار می گیرند 95نان فرضیه هاي تحقیق نیز در سطح اطمی. شده است
و براي جمع آوري داده  براي جمع آوري اطالعات مرتبط با تحقیق از روش کتابخانه اي : ابزار تحقیق
 و 80 -87هاي هاي نمونه بین سال شرکت مالی هايازصورتمورد نیاز براي آزمون فرضیه ها هاي مالی 

  .است استفاده شدهبانک اطالعاتی نرم افزار تدبیر پرداز 
  قلمرو تحقیق 1-8
  .می باشد 1387الی  1380قلمرو زمانی تحقیق از سال : قلمرو زمانی تحقیق 1 - 1-8
  .بهادار تهران است ت هاي پذیرفته شده در بورس اوراقدر برگیرنده شرک: قلمرو مکانی تحقیق 2 - 1-8
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  نمونهجامعه و حجم  1-9
  .شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است: جامعه آماري تحقیق 

 :هاي زیر انتخاب شده است نمونه آماري بر اساس محدودیت: نمونه آماري

  . در بورس پذیرفته شده باشند 1380از سال  -1
  .جزء شرکت هاي تولیدي باشند-2
  . کل داریی هاي شرکت را تشکیل دهد از درصد 50دارایی هاي ثابت شرکت حداقل -3
  .اطالعات شرکت در دسترس باشد-4
  .به لحاظ حذف آثار نوسانات فصلی دوره مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود -5
  

       ساختار تحقیق 1-10
پرداخته  ،اهدافدر فصل اول به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و 

جامعه و نمونه آماري، قلمرو تحقیق مدل تحقیق ،شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطالعات ، 
  .شده است توضیح داده  به صورت اجمالی

استهالك وارزش سهام و جایگاه استهالك در تصمیم گیري هاي در فصل دوم به بسط علل رابطه بین 
انتها پیشینه تحقیق در دوبخش ودر . پرداخته شده استون استهالك اقتصادي و سایر مبانی نظري پیرام

  .خارجی و داخلی ارائه شده است
،روش تحقیق  ه هايدر ابتدا به سوال و فرضی. ه استبه روش شناسی تحقیق اشاره شددر فصل سوم 

شده  ها اشارهها وسپس روش آزمون فرضیه جامعه و نمونه آماري و چگونگی جمع آوري داده تحقیق،
  .ارائه شده استهاي مستقل وابسته و کنترلی است و در ادامه تعریف متغیر

هاي نمونه در سطح کل  هاي گردآوري شده از شرکتهاي تحقیق با استفاده از داده در فصل چهارم مدل
  .  ها ارائه شده استمورد آزمون قرار گرفته وسپس نتایج آزمون فرضیه )کل صنایع( نمونه

، پیشنهادها و تحقیقگیري ها، نتیجههاي تحقیق، تطبیق یافتهاي از موضوع و یافتهخالصه در فصل پنجم
  .ها بیان شده استمحدودیت
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  :فصل دوم
  

  

  مبانی نظري تحقیق و مروري بر مطالعات قبلی
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  نظري تحقیقمبانی : بخش اول  

  مقدمه 1- 2
مورد بررسی قرار گرفته  محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن استهالك به ارزش سهام در این تحقیق

  .است
مسئله  ،بررسی قرار گرفته است یکی از نکات مهمی که در تحقیقات حسابداري بارها مورد آزمون و

رابطه با پیش بینی برخی از عوامل از جمله  محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن اقالم حسابداري در
  .بازده و ارزش سهام است

منظور از محتواي اطالعاتی یک معیار حسابداري، میزان استفاده و فایده آن در فرایند تصمیم گیري 
  ).132 ص،1383نوروش و مشایخی ، (استفاده کنندگان در بازار سرمایه است 

هام عبارت است از قدرت توضیحی و توان پیش بینی آن متغیر میزان مربوط بودن یک متغیر به ارزش س
  ).47 ص،1385کردستانی و رودنشین ، ( از ارزش سهام) اطالعات حسابداري(

ن حسابداري قرارگرفته حسابداري که امروزه مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگرا از جمله متغیرهاي
یکی از هزینه هاي قابل قبول مالیاتی همواره رقم قابل توجهی این رقم به عنوان .، استهالك می باشداست

را تشکیل می دهد و در ترازنامه براي نشان  )تولیدي موسساتبه ویژه ( از هزینه هاي واحد هاي تجاري
  .دادن ارزش دفتري دارایی ها به عنوان یک رقم کاهنده دارایی هاي ثابت منعکس می شود

عوامل (محاسبه آن  در ارتباط با ویژهاص استهالك به هاي خ گیر ویژفاهیم و تعاریف مختلف در کنام
منجر شده است که این موضوع همواره از جنبه هاي مختلفی در کانون ) و روشهاي مختلف يبرآورد

  :نتایج تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان می دهد . توجه اندیشمندان و پژوهشگران حسابداري قرار گیرد
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  ).2008دوبروتا،(ثر است هاي واحد هاي تجاري مؤ و گسترش فعالیت عهاستهالك در توس
  .)2009جکسون،( هاي ثابت مرتبط است هاي استهالك با سرمایه گذاري در دارایی انتخاب روش

  ).2009گانک و زائو، (استهالك با ارزش سهام در برخی از واحدهاي تجاري داراي ارتباط معناداري است
تحقیقات ، یکی از مهمترین سئواالتی که مطرح شده است ، این پرسش است که آیا امروزه در کنار این 

  ).2009گانک و زائو ، (و رابطه معناداري با ارزش سهام دارد یا خیر؟ تهالك داراي محتواي اطالعاتی استاس
ا انجام یافته مانند ایاالت متحده آمریکدر مطالعات و تحقیقات پیشین که عمدتاً در اقتصادهاي توسعه 

وجود هاي تجاري رابطه معناداري مثبتی در برخی از واحد  ابطه با ارتباط بین این دو مفهومرگرفته در 
براین . داشته و برعکس در برخی دیگر از واحد هاي تجاري چنین ارتباط معنا داري مشاهده نشده است

استهالك به ارزش سهام در  اساس این تحقیق به دنبال بررسی محتواي اطالعاتی و میزان مربوط بودن
 متغیرهاي حائز اهمیت در بازار سرمایه گذاري چون با توجه به تأثیر استهالك بر.شرکتهاي ایرانی است

 ،جریان وجوه نقد و ارزش دفتري دارایی ها ،)به تبع سود هر سهم و سود تقسیمیو (سود و زیان شرکت
اطالعاتی باشد زیرا با این ویژگی ها، می تواند  ايداراي محتو انتظار می رود که این متغیر حسابداري

به عبارتی موجب ایجاد و ر قرار دهد یتحت تأثا در تعیین ارزش سهام ر رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران
که با این تأثیرگذاریها، با  وجود دارداین انتظار نیز  از سوي دیگر.تغییراتی در رفتار استفاده کنندگان گردد

هاي رگرسیونی این موضوع با ارائه مدل این تحقیقن کننده ارزش سهام مرتبط گردد که در متغیرهاي تعیی
  .مورد آزمون قرار گرفته است

  استهالك مفهوم 2-2
ابداري  باالخص ، با توجه به اینکه در متون و کتب حسه باید ارائه گردد این است کهتوضیح مختصري ک
هاي  مفاهیم اولیه استهالك مانند تعاریف استهالك، علل استهالك  وانواع  روش در مقطع کارشناسی

در این تحقیق از ارائه مجدد آنها صرف نظر شده و صرفاً  به طور کامل ارائه شده است... و استهالك 
  .ارائه شده است  اختصاراولیه به و مفاهیم  تعدادي از تعاریف

در فرهنگ فارسی .استهالك به تعریف واژه استهالك پرداخته شود مفهومبیان در اینجا الزم است قبل از 
 هزینه کردن مال و نابود ساختن آن، نابود کردن، ازبین بردن، هالك کردن،«عمید واژه استهالك به معنی 

آمده است  »پاك کردن حسابی با پرداخت قستهاي معین اداي قرض به تدریج، وام را اندك اندك دادن،
 ).1379:175عمید ،(
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  :در زبان انگلیسی از سه واژه متفاوت،به شرح زیر براي تعریف استهالك استفاده شده است
این واژه براي کاهش ارزش دارایی هاي ثابت مشهودي بکارمی رود که وجود : Depreciation-)الف

تدریجی فرسوده و فیزیکی یا مادي داشته ودر اثر بهره برداري ،فرسودگی، کهنگی و سایر عوامل به طور 
  .غیر قابل استفاده می شود،مانند ساختمان

این واژه براي کاهش ارزش دارایی هاي نا مشهودي استفاده می شود که وجود  :Amortization-)ب
فیزیکی ندارد یا ماند هاي بدهکار یا بستانکاري که باید به تدریج و به طور منظم به هزینه یا درآمد گرفته 

  .الی براي مورد اول و استهالك صرف و کسر اوراق قرضه مثالی براي مورد دوم استنرم افزار مث.شود
معادن و منابع طبیعی استفاده می شود که بر اثر ن واژه براي اشاره به کاهش ارزش ز ایا: Depletion-)ج

  .استخراج تهی می شود
ا نوع داریی ها است که باید کاهش ارزش دارایی ها و وجه افتراق آنه ،در هر سه تعریف باال وجه تشابه

بحث پیرامون دارایی هاي ثابت مشهود  ، الزم به توضیح است که در این تحقیق.مورد توجه قرار گیرد
  .استاستهالك پذیر 

در زبان عامیانه ، مردم کاهش در قیمت داراییهایی نظیر خودرو را استهالك تلقی می :  مفهوم استهالك
موضوع استهالك لزوماً در رابطه با ارزش یک دارایی نیست، بلکه استهالك  اما از دیدگاه حسابداري. کنند

در واقع استهالك فرایندي است که بهاي . ابزاري براي تخصیص منظم بهاي تمام شده یک دارایی است
تمام شده دارایی هاي ثابت مشهود و نامشهود یک واحد تجاري به دوره هاي انتفاع از آن تخصیص می 

دیدگاه حسابداري وگزارشگري مالی ، استهالك تخصیص بهاي تمام شده دارایی  رت دیگر، ازبه عبا.یابد
  است که بر اندازه گیري سود خالص در قالب تطابق هزینه ها با درآمدهاي دوره متمرکز می شود

  .)447،ص 1388بادآور نهندي و ناظمی ،(
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  .شده استمبانی نظري این تحقیق در قالب مطالب جدول زیر ارائه 
  ساختار مبانی نظري:     1-2جدول   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جایگاه استهالك در   
 تصمیم گیري هاي اقتصادي

استهالك و استانداردهاي 
 حسابداري ایران

 وري نمایندگیتئارتباط استهالك با  استهالك در بخش دولتی

 ارتباط استهالك با هموار سازي سود

 ارتباط استهالك با کیفیت سود

اعتبار بخشی به بهاي استهالك و 
 تاریخی

 استهالك و حسابداري

ارتباط روش هاي استهالك با 
 سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت

تأثیر استهالك بر توسعه و گسترش 
 فعالیت هاي واحد هاي تجاري

تأثیر استهالك بر مقایسه اقتصادي 
 کارهاراه 

 تأثیر استهالك بر سرمایه مالکان 

مقررات ما لیاتی استهالك 
 در ایران


