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 چکيده
 رد سیستماتیک ریسک بر عملیاتی نقد جریان و حسابداری سود اثر بررسی پژوهش این هدف

 شرکت 92 تعداد ها، فرضیه آزمون برای پژوهش این در. باشدمی قطعات ساخت و خودرو صنعت

 حذفی وشر به 1921 تا 1921 هایسال طی  قطعات ساخت و خودرو صنعت صنعت در فعال

 وردم ترکیبی هایداده رگرسیون تحلیل از استفاده با ها، فرضیه و شده انتخاب سیستماتیک

 ردیدگ استفاده بتا عامل از سیستماتیک ریسک ارزیابی جهت پژوهش، این در. گرفتند قرار آزمون

 ت،شرک اندازه ها،دارایی بازده نرخ مالی، اهرم شامل کنترلی متغیرهای هافرضیه آزمون منظور به و

 ساسا بر ضرایب معناداری آزمون نتایج. گردید لحاظ نیز جاری نسبت و شرکت سن فروش، رشد

 سود دار معنی و معکوس اثر وجود از حاکی خالصه طور به شده، برازش رگرسیون هایمعادله

 .باشدمی سیستماتیک ریسک بر عملیاتی نقد جریان و حسابداری

 .سیستماتیک ریسک عملیاتی، نقد جریان ی،حسابدار سود :يديکل واژگان
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  3 محله کل فروتن علی،  2 مياوقی مشکی مهدي،  1 قليزاده حسن محمد

 .ایران رشت، گیالن، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده مدیریت، گروه دانشیار، 1
 .ایران رشت، نور، پیام دانشگاه مالی، گروه دانشیار، 9
 .دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران 9
 

 نام نویسنده مسئول:
 محله کل فروتن علی

 کاتيسيستم ریسک بر عملياتی نقد جریان و حسابداري سود اثر

 قطعات ساخت و خودرو صنعت در
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 مقدمه
های ریسک سیستماتیک به عنوان ریسک غیر قابل کنترل با تاثیر گذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری

 راتییتغ گرانیب کیستماتیس سکیبوده و ر کیستماتیس سکیاز ر یتابعها است که بازده سهام شرکت نیاعتقاد بر ا رایز. ]1[کند مالی ایفا می

ه گذاری کنند کسرمایه ییدارند در جا یگذاران سع هیسرما ز،ین هیسهم نسبت به نرخ بازده کل بازار سهام است. در بازار سرما کینرخ بازده 

 یزیامر چ نیو ا دشو دشانیعا یزیند که بابت آن چشومی رایرا پذ سکیتحمل ر یو در صورت ]9[ آنان به ارمغان آورد یرا برا یدهباز نیشتریب

سازد تا گذار را قادر می هیو بازده اوراق بهادار، شخص سرما سکیر زانیاز م یاست آگاه یهیبد. ]9[ ها نخواهد بودگذاریسرمایه شتریجز سود ب

و عامل به د دیها همواره باسهام شرکت متیق یساز نهیشیب یبرا یمال رانیمد ن،یبنابرا رد؛یبگ یدتریهای مفمیهای بلندمدت تصمدوره یبرا

ارزش شرکت را  شیکنند که افزا تیفعالای تالش دارند به گونه زیها نشرکت گر،ید یاز سو. ]9[ و بازده توجه داشته باشند سکیر یعنیمهم 

 .]4[ ندیمحقق نما

ا ارزش ها بگذاری در شرکتو سرمایه سکیاز ر یسطح قابل قبول کردن بازده خود در شتریبه دنبال ب یگذاران منطق هیاز آنجا که سرما 

از جمله راه کار جهت  .]1[بینی کنند را پیش و ریسک سیستماتیک گذاری خوددارند تا بتوانند عملکرد سرمایه ازین ییارهایباالتر هستند، به مع

های یریگ میرا در تصم یرینقش انکارناپذ یاطالعات حسابدار تواند استفاده از اطالعات حسابداری باشد.بینی ریسک سیستماتیک میپیش

از  شیهای خوها و نقشتیاستفاده کنندگان جهت انجام مسئول ریگذاران، اعتبار دهندگان و سا هیسرما ران،ی. مدندینمامی فایا یاقتصاد

زارش گ نیاستفاده از اطالعات ا اب یگران مال لیرو تحل نیکنند. از ااستفاده می ،گرددمی هیته یحسابدار ستمیس توسطکه  یهای مالگزارش

 نیدهند. ااطالعات قرار می نیکنندگان ا استفاده ریسا اریهای خود را در اختتیفعال جهیدهند و نتانجام می یهای گوناگونلیو تحل هیها، تجز

 . ]6[ ستا یاتیح اریبس کنند،استفاده می ندهیبینی آو پیش یزیکه استفاده کنندگان، از اطالعات به دست آمده جهت برنامه ر ییامر، از آنجا

اطالعات  نیب اینمودند که آ یموضوع را بررس نیداشتند، ا دیتأک کایمتحد آمر االتیمانند ا افتهیرشد  یکه بر بازارها نیشیمطالعات پ

ه )از جمل یاطالعات حسابدار نیدهد که بنشان می قاتیتحق نیحاصل از ا جینتا ر،یخ ایرابطه وجود دارد  کیستماتیس سکیو ر یحسابدار

 یررسب قاتیتحق نیاز ا یدر بعض گر،یاز طرف د. رابطه وجود دارد کیستماتیس سکیوجوه نقد( با ر انیو جر یسود حسابدار ،یلهای مانسبت

 یامحتو زاست. منظور ا یاطالعات ندهیفزا یمحتوا یدارا کیستماتیس سکیبینی رپیش ندیدر فرا یاز اطالعات حسابدار کیشد که کدام 

 رگذاریأثت رندهیگ میواقعه شود و در نگرش و رفتار تصم کی جیدر انتظارات مربوط به نتا رییاست که موجب تغ یآن دسته از اطالعات ،یاطالعات

 رییدر تغ یشتریب ییتوانا یدارا عاتاطال ریاست که نسبت به سا یآن دسته از اطالعات زین یاطالعات ندهیافزا یمنظور از محتوا ن،یهمچن. باشد

وجوه نقد نسبت  انینشان دادند که اطالعات مربوط به جر ]7[میو ک لیاسمائ ،یقیآنان باشد. از جمله در تحق یریگ مینگرش افراد و افق تصم

 . ]6[است  یاطالعات ندهیافزا یمحتوا یدارا کیستماتیس سکیبینی رپیش ندیدر فرآ یبه سود حسابدار

( یالهای م)نسبتی اطالعات حسابدار نیب زیدهد که در بورس اوراق بهادار تهران ننشان می نهیزم نیدر ا گرفته انجام قاتیتحق ران،یدر ا

 ینها ارتباط بآن ی یهبر پا توانیآورند که مفراهم می ییالگوها یونیهای رگرسمدل . از آنجایی که ]8[رابطه وجود دارد  کیستماتیس سکیبا ر

لذا در راستای مطالعات پیشین بر آن شدیم با توجه به اهمیت سود حسابداری، رابطه آن را با ریسک  کرد یرا بررس یرهاای از متغوعهمجم

ها و تسازمانها و شرک شرفتیوجه نقد در بقا و پ یاتیو نقش ح تیاهم لیبه دل قیتحق نیدر اسیستماتیک را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین 

 انیجر متحرك از رییوجوه نقد تصو انیصورت جر نکهیها و با توجه به ارییگ مینقدی و اثر آن در تصم اناتیجر تیاهم لیبه دل گرید انیبه ب

 گردداستفاده می نیز جریان وجه نقد عملیاتیاز اطالعات حسابداری مربوط به  ،باشدمی یدوره مال کی یوجوه نقد در ط یهای ورودی و خروج

 گیرد. ر ریسک سیستماتیک مورد آزمون قرار میو رابطه آن ب

لذا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه بین سود حسابداری و ریسک سیستماتیک معنادار است یا خیر؟ آیا رابطه بین 

 که نوع و صنعت بر برآورد جریان نقد عملیاتی و ریسک سیستماتیک معنادار است یا خیر؟ و نوع اثرات آنها چگونه است؟ همپنین از آنجایی

 ، لذا در این تحقیق صنعت خودرو و ساخت قطعات مدنظر قرار داده شده است.]2[گذارد سرمایه گذاران از ریسک واحد تجاری تأثیر می

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش

 مفهوم ریسک و انواع آن
توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی یا میریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و 

. بطور کلی ریسک ]11[کنیم در شرایط ریسک قرار گرفته ایم بازده آتی ناشی از آن دارایی در شرایطی که بیش از یک نتیجه را پیش بینی می

 : ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک]11[شود به دو قسمت تقسیم می
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(a) يستماتيکریسک س 
تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته 

شود، ریسک سیستماتیک ریسک غیرقابل کنترل بوده و کاهش پذیر نیست. این ریسک شامل ریسک تورم، ریسک بازار و ریسک نرخ بهره می

ک شود. ریسدهد ریسک سیستماتیک نامیده میای که سهام تعداد زیادی از شرکتها را تحت تاثیر قرار میین نوع اخبار غیرمنتظرهاول است.

 های سیستماتیک بر کل بازار اثر دارندگذارد. از آنجا که ریسکها تأثیر میسیستماتیک آن است که کمابیش بر سهام تعداد زیادی از شرکت

 .]11[شوند هم نامیده می 1رگاهی ریسک بازا

(b) ریسک غيرسيستماتيک 
ریسک قابل کنترل یا ریسک کاهش پذیر، آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد 

وع ان این نوع ریسک را کاهش داد. این نریسک غیرسیستماتیک نام دارد. این ریسک قابل کنترل بوده و کاهش پذیر است و با ایجاد تنوع میتو

 .]11[ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری، ریسک مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد 

 

 جریان نقد عملياتی

ر مولد های اصلی و مستمفعالیتهای عملیاتی عبارت است از باشد. فعالیتوجه نقد حاصل از فعالیت اصلی و مستمر )عملیاتی( شرکت می

د ودرآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیت مزبور متضمن تولید و فروش کاال و ارائه خدمات است و هزینه ودرآمدهای مرتبط با آن در تعیین س

 گیرد. با تقسیممصرف قرار میشود. این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیأت مدیره مورد یا زیان عملیاتی در صورت سود وزیان منظور می

 .]11[گردد های عملیاتی برای هر سهم مشخص میاین معیار به تعداد سهام، جریان نقدی حاصل از فعالیت

 

 سود حسابداري
یجه تاگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطالعاتی، این مفهوم بیانگر ن

ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطالعاتی باشد. بر اساس فرضیات بازار کارآمد، تحقیقات مشاهدهفعالیت حسابداری می

ای هفشود، توسط حسابداران حردارد. محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد و یا اطالعاتی که در محاسبه آن لحاظ می

ه کانون توج "و تحلیل گران مالی مورد تاکید قرار داشته است. مثال در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که 

 .]19[ "شودگزارشگری مالی، اطالعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سودو اجزای تشکیل دهنده آن تامین می

 

 نه داخلی پژوهشپیشی
 جیتانپرداختند.   بورس اوراق بهادار تهراندر   کیستماتیس سکیو ر یهای حسابدارریمتغ نیرابطه ب یبررس به ]2[دستگیر و همکاران 

( یتاینسبت پرداخت سود سهام ، اهرم عمل ،یاتیوجوه نقد عمل انیجر ،ینگی) نسبت نقد یحسابدار ریمتغ 4 نیآن است که ب انگریبدست آمده ب

با  سکیبینی کننده رپیش یرهایکه متغ دیمدل مشخص گرد یدر مرحله طراح تیوجود دارد و در نها یمعنادار یرابطه کیستماتیس سکیبا ر

 را دارند. کیستماتیس سکیر راتییدرصد تغ 19از  شیب ییدارند و در مجموع توانا یمعنادار یرابطه  کیستماتیس سکیر

تایج نپرداخت.  محتوای اطالعاتی معیارهای ریسک حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیکه بررسی در پژوهش خود ب ]19[مالیی 

رابطه معنی دار وجود دارد.  1987تا  1978نشان می دهد که بین شش متغیر حسابداری با ریسک سیستماتیک طی دوره زمانی  وی پژوهش

نهایی، پیش بینی شده با استفاده روش حذف پسرو، نشان می دهد که از بین شش عالوه بر این، نتایج حاصل از مدل رگرسیون چند متغیره 

متغیر پیش بینی کننده، چهار متغیر باقیمانده در آخرین گام نسبت به سایر متغیرهای پژوهش در پیش بینی ریسک سیستماتیک دارای محتوای 

 افزاینده اطالعاتی است.

 ستماتیکیس یسک( با ریکننده اهرم مال یینتع یارهایبر مع ید)با تاک یهساختار سرما یانبطه مرا یبه منظور بررس، ]14[بیدگلی و همکاران

و  یدهد که استفاده از اهرم مالبدست آمده نشان می یج. نتاپژوهش خود را انجام دادندشده در بورس اوراق بهادار تهران  یرفتههای پذشرکت

 یسکو ر یاهرم مال یندار ب یمعن یارتباط %21و  %21گذارد و در سطح اثر می یستماتیکس یسکربر  یینیپا یاردرجه اهرم با درصد بس ییراتتغ

 سکیها به حقوق صاحبان سهام با رینسبت کل بده ینوجود رابطه مثبت ب ییداز تا یبدست آمده حاک یجنتااز طرفی وجود ندارد.  یستماتیکس

 ییدارا های بلندمدت به کلیهای بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیبت بدهمربوط به رابطه نس یهای فرعیهو رد فرض یستماتیکس

                                                           
Market Risk1  
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ه سود قبل ب یاتیو نسبت سود عمل یاتیسود عمل ییراتسود هر سهم به درصد تغ ییراتها، نسبت درصد تغ ییها به کل دارایها، نسبت کل بده

 است. یستماتیکس یسکبا ر یاتاز کسر مال

 

 پيشينه خارجی پژوهش
 ها و ریسک سیستماتیک رابطه معنا داری دارد.دهد که بین اهرم مالی شرکتنشان می ]11[ بررسی فیلیپون و ریچارد

د که به این نتیجه رسیدن« بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک » در تحقیقی با عنوان  ]16[ نیکوس و دیگران

ه عنوان های عملیاتی باتیک تأثیر دارد. در این تحقیق ریسک کلی جریانات نقدی ناشی از فعالیتنوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستم

 نوسانات جریانات نقدی در نظر گرفته شده است.

به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک « افشاء ریسک بازار یا معیارهای ریسک حسابداری » در تحقیقی تحت عنوان  ]17 [عبدالقانی

ای ریسک حسابداری پرداخت. این معیار شامل نسبت اهرمی، اندازه دارایی، نسبت جاری، تغییر پذیری سود، رشد سود، سود سهامی و معیاره

م اپرداختی و بتای سود بودند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن بود که چهار معیار اندازه دارایی ها، نسبت جاری، رشد سود و نسبت سود سه

ارتباط با اهمیتی با ریسک سیستماتیک هستند. در حالی که ارتباط بین متغیرهای دیگر با ریسک سیستماتیک از لحاظ آماری پرداختی دارای 

 معنی دار نبودند.

 

 روش پژوهش

 هاي پژوهشفرضيه

 ها تاثیر معناداری دارد.سود حسابداری بر ریسک سیستماتیک شرکت فرضیه اول: 

 دارد. یمعنادار ریها تاثشرکت کیستماتیس سکیرر فرضیه دوم: جریان نقد عملیاتی ب

باشد که سود حسابداری، جریان نقد عملیاتی( میلذا پژوهش حاضر دارای یک متغیر وابسته )ریسک سیستماتیک( و دو متغیر مستقل )

 گیرند.در حضور متغیرهای کنترلی مورد آزمون قرار می

 

 هاي پژوهش مدل آزمون فرضيه

 اول از مدل زیر استفاده شده است:جهت آزمون فرضیه 
𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡 = 𝛼0 

+ 𝛼1𝑁𝐼𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛼5𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 +

𝛼6𝐶_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                                                                           1رابطه      

 جهت آزمون فرضیه دوم از مدل زیر استفاده شده است:
𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡 = 𝛼0 

+ 𝛼1𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛼2𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼4𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛼5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 +

𝛼6𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼7𝐶_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                                                        9رابطه     

 در روابط فوق:

(c)  متغیر وابسته 

Betai,t شاخص ریسک سیستماتیک شرکت :i  در سالt .فرمول بتا  از کیستماتیس سکیشاخص ر یریاندازه گ یبرا قیتحق نیدر ا

است.  سکیر تیریسنجش و مد یو متخصصان بازار برا یابزار اقتصاددانان مال نیتر رفتهیو پذ نیاز پرکاربردتر یکیبتا  بیضر. شوداستفاده می

 :]12، 9[باشدمی ریبتا بصورت ز. اندازه گیری ]18[ برخوردار است ژهیو یتیاز اهم یو حسابدار یهای مختلف علوم مالبتا در حوزه

𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉 (𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝜎2(𝑟𝑚)
                                                                                             9رابطه       

𝐶𝑂𝑉 (𝑟𝑖, 𝑟𝑚) =
∑ (𝑟𝑖−𝑟�̅�)(𝑟𝑚−𝑟𝑚̅̅ ̅̅ )𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                                           4رابطه  

 که در آن:

= 𝑟𝑖  نرخ بازده سهام مورد بررسی 

: 𝑟𝑚 )نرخ بازده پرتفوی بازار) نرخ بازده پرتفوی بازار از روی شاخص قیمت بورس سهام قابل محاسبه است 

:𝑟�̅� ه مورد بررسیمیانگین نرخ بازدهی سهام در طول دور 

:𝑟�̅̅̅� میانگین نرخ بازدهی شاخص بازار سهام در طول دوره مورد بررسی 

:𝐶𝑂𝑉 (𝑟𝑖, 𝑟𝑚) کواریانس نرخ بازدهی سهام و نرخ بازدهی شاخص بازار سهام 
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 : 𝜎2(𝑟𝑚) واریانس نرخ بازدهی بازار 

nشده است.ها در نظر گرفته : تعداد اعضایی که برای نرخ بازدهی 

(d) متغیر مستقل اول 

𝑁𝐼𝑖,𝑡 سود حسابداری شرکت :i  در سالt 

(e) متغیر مستقل دوم 

:CFOi,t شرکت های عملیاتی جریان وجه نقد حاصل از فعالیتi  سالدر t  

(f) متغیرهای کنترلی 

، از متغیرهای ]8[، نمازی و همکاران ]12[، وکیلی فرد و همکاران ]18[، بیات و همکاران ]91[بادآور نهندی و همکاران  قاتیتحق بر طبق

 ها تاثیرگذار بوده است، استفاده شده است:ریسک سیستماتیک شرکت برکنترلی زیر که 

LEV: ی مال اهرم 

SIZE : اندازه شرکت 

Growthرشد فروش : 

AGEسن شرکت : 

C_ratio نسبت جاری : 

ROA :  اهییدارانرخ بازده 

 :دهدمی نشان را پژوهش در رفته ربکا متغیرهای نحوه محاسبه 1 جدول
 

 متغيرهاي استفاده شده در پژوهش -1جدول 

 

 عالمت اختصاری معیار اندازه گیری نام متغیر نوع متغیر

وابسته
 

 یستماتیکس یسکر
 بازده سهم مورد ینب یانسکووار یمتقس) فرمول بتا اندازه گیری بر مبنای

 (ازاربازده ب یانسبر وار یمنظر و بازده بازار تقس
Beta  

ل
مستق

 

 سود حسابداری

ج از قابل استخراکه شرکت  اتیخالص بعد از بهره و مال سودلگاریتم طبیعی 

 منفی اوقات گاهی خالص سود که جایی آن از باشد.می انیصورت سود و ز

 است، با توجه به اینکه در پژوهش حاضر تمرکز بر سود حسابداری است لذا

نظر گرفته شده تا بتوان اثر مثبت سودهای  صفر در منفی خالص سودهای

 .کرد خالص را حفظ

NI  

  CFO وجه نقد انیاستخراج از صورت جر قابل جریان وجه نقد عملیاتی

ی
کنترل

 

 LEV شرکت هایدارایی کل مجموع به هابدهی مجموع یمال اهرم

 SIZE شرکت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی لگاریتم اندازه شرکت

 Growth تفاوت فروش سال جاری و فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل رشد فروش

 ROA شرکت هایدارائی کل به خالص سود تقسیم اهییدارانرخ بازده 

 AGE تشده اس رفتهیکه شرکت در بورس اوراق بهادار پذ ییها تعداد سال تمیلگار سن شرکت

 C_ratio یجار یهایبده یم بر ی تقسجار یهاییدارا نسبت جاری

 

 هاي پژوهشیافته
(g) آمار توصیفی 

. باشدیم مجزا صورت به ریمتغ هری برای فیتوصی پارامترها انگریب که دهدمی نشان را پژوهش یرهایمتغ به مربوطی فیتوص آمار 9 جدول

 مشاهده 141 در متغیرها از هریک و کشیدگی چولگی ر،معیا انحراف میانه، میانگین، حداکثر، حداقل، میزان گرددمی مشاهده که طور همان

 .است گردیده درج
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 پژوهش متغيرهاي توصيفی آمار -2جدول 

 

(h)  بررسی مانایی متغیرهای تحقیق 

 در پژوهش متغیّرهای تمامی دهدباشد. همانگونه که نتایج نشان میمی 9نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرها به شرح جدول 

  .شود نمی ساختگی نتایج به منجر فوق، متغیرهای از استفاده که کرد ادعا توانمی بنابراین .هستند مانا( دهمشاه 141) سطح
 

 پژوهش متغيرهاي مانایی آزمون -3 جدول
 

(i) آزمون همخطی 

اد یدهد. بر این اساس ضریب همبستگی خیلی زضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل مدل نهایی را نشان می 4و  1جداول 

( که نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود. در نتیجه هم خطی میان متغیرهای -1+ یا 1یا خیلی کم  )نزدیک به 

 مستقل وجود ندارد. 

 اول مدل مستقل متغيرهاي پيرسون همبستگی ضرایب -4 جدول

 نهیکم هنیشیب انهیم نیانگیم آماره       متغیر       
 انحراف

 اریمع
 یدگیکش یچولگ

 آماره

 برا-جارك

 آماره احتمال

 برا جارك

 1117/1 419/14 611/1 -99/1 914/1 10111 194/16 111/2 22/6 سود حسابداری

 111/1 764/46 991/1 898/1 981/1 161/1 721/1 629/1 714/1 م مالیاهر

 118/1 271/7 129/9 179/1 616/1 196/11 119/18 941/19 691/19 اندازه شرکت

 111/1 1/11914 868/44 941/1 819/1 -291/1 811/7 144/1 949/1 رشد فروش

 111/1 981/19 462/4 -116/1 114/1 -968/1 921/1 112/1 112/1 هانرخ بازده دارایی

 111/1 114/84 991/1 -466/1 418/1 128/1 918/9 821/9 792/9 سن شرکت

 111/1 96/6991 281/99 697/4 211/1 941/1 671/8 992/1 921/1 نسبت جاری

 111/1 168/94 612/9 -176/1 144/11 -191/17 199/17 842/11 411/6 جریان وجه نقد عملیاتی

 111/1 629/18 892/1 619/1 918/1 -641/9 991/7 281/1 192/1 ریسک سیستماتیک

 احتمال Levin,lin & chut  آماره متغیر

 111/1 -119/14 سن شرکت

 111/1 -986/11 ریسک سیستماتیک

 111/1 -741/91 جریان وجه نقد عملیاتی

 111/1 -281/6 نسبت جاری

 111/1 -926/14 د فروشرش

 111/1 -124/2 اهرم مالی

 111/1 -141/91 یسود حسابدار

 111/1 -279/17 نرخ بازده دارایی ها

 111/1 -287/91 اندازه شرکت

 NI LEV SIZE GROWTH AGE C-RATIO 

NI 111/1      

LEV 116/1- 111/1     

SIZE 129/1 117/1 111/1    

GROWTH 127/1 198/1- 118/1 111/1   

AGE 119/1- 161/1- 491/1 149/1 111/1  

C-RATIO 929/1 616/1- 111/1- 149/1 181/1 111/1 
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 دوم مدل مستقل متغيرهاي پيرسون همبستگی ضرایب -5 جدول

 

(j) های پژوهشپسماند مدل یانسوار یآزمون ناهمسان 

باشد بنابراین می 11/1های پژوهش بیشتر از ، مقدار سطح معنی داری آزمون همسانی واریانس پسماند برای مدل6با توجه به جدول 

 باشد.درصد تائید شده و مدل دارای همسانی واریانس می 1فرضیه صفر در سطح 
 

 پژوهش هايمدل پسماند ریانسوا ناهمسانی آزمون -6جدول
 

 Method Value P-value فرضیه
 Bartlett 70166 10918 فرضیه اول

 Bartlett 40161 109911 فرضیه دوم

 

(k) های پژوهشآزمون نرمال بودن پسماند مدل 

 نرمال بر مبنی H0 ضیهفر نتیجه در است، 11/1 از بزرگتر های پژوهشمدل برای داری آزمون جارك برا معنی سطح اینکه به توجه با

 .شودمی پذیرفته های مذکورمدل در خطا جمالت بودن

 

 

 
 

 

 

(l) های پژوهشمدل تعیین نوع برآورد 

درصد است، به  1بزرگتر از سطح خطای  اول لیمر برای فرضیه Fاز آنجائیکه احتمال بدست آمده از آزمون  8با توجه به نتایج جدول 

از آنجائیکه احتمال بدست آمده کوچکتر از سطح و برای فرضیه دوم پژوهش  استفاده خواهد شد9های تلفیقی ادهاز مدل د منظور برآورد این مدل

 آمده بدست value-P اینکه به توجه استفاده خواهد شد. همچنین با9های ترکیبی از مدل داده درصد است، به منظور برآورد این مدل 1خطای 

 ویالگ بر مبتنی الگوی ، مناسب الگوی که می شود توجیه مدل این برآورد منظور به است، درصد 1 از کوچکتر دوم فرضیه برای هاسمن آزمون از

 .باشدمی ثابت اثرات

 هاي پژوهشليمر مدل Fنتایج آزمون -8جدول

                                                           
2 pooled 
3 panel 

 LEV SIZE GROWTH ROA AGE C-RATIO CFO 

LEV 111/1       

SIZE 117/1 111/1      

GROWTH 198/1- 118/1 111/1     

ROA 699/1- 111/1- 111/1 111/1    

AGE 161/1- 491/1 149/1 176/1- 111/1   

C-RATIO 616/1- 111/1- 149/1 961/1 181/1 111/1  

CFO 179/1- 111/1- 191/1 111/1 119/1 118/1- 111/1 

 نتیجه آزمون P-Value مقدار آماره فرضیه ها

 Pooled 101114 10179 لیمرF فرضیه اول

 فرضیه دوم
F101111 102719 لیمر Panel 

 اثرات ثابت 101171 120911 هاسمن

 نتایج آزمون نرمال بودن پسماند -7جدول 

 Method Value P-value فرضيه ها
 Jarque-Bera 114/9 967/1 فرضیه اول

 Jarque-Bera 189/1 161/1 فرضیه دوم
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(m) نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش 

 دهد:های تلفیقی نشان میبه روش داده Eviews8، نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار 2جدول 
 

 اول فرضيه آزمون نتایج -9جدول

 

 

 1ر از سطح خطای محاسبه شده برای متغیرهای  کنترلی اهرم مالی، رشد فروش و سن شرکت بزرگت p-value، 2با توجه به جدول 

باشد. لذا این متغیرها، به عنوان متغیر زائد در نظر باشد، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ریسک سیستماتیک میدرصد می

 شود.گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می

(n) ول پژوهشدر فرضیه ا زائد یکنترل یرهایآزمون حذف متغ یجهنت 

 .در اعتبار معادله اخاللی ایجاد نمی کندشود،  حذف رگرسیونی اگر متغیری از طرف راست معادله این است که H0فرض  در این آزمون

 دهد:نشان می اول پژوهش یهفرضرا در  زائد یکنترل یرهایآزمون حذف متغ یجهنت 11جدول 

 اول پژوهش یهدر فرضنتیجه آزمون حذف متغیرهای کنترلی زائد  -11جدول

 یکنترل یرمتغاین بر حذف  یمبن H0 یهفرض یجهاست، در نت 11/1بزرگتر از لی ی مربوط به متغیر اهرم مادار یسطح معن ینکهبا توجه به ا

درصد است لذا حذف این  1اما سطح معنی داری مربوط به متغیرهای رشد فروش و سن شرکت کمتر از  .شودیم یرفتهپذاز معادله رگرسیونی 

ا توجه به نتایج جدول فوق، در ادامه مجددا اقدام به برازش مدل اول ب د.نمانمی یدر مدل باقلذا ندارد و  یهیتوج یچگونهاز مدل همتغیرها 

 پژوهش شده است.

(o) بهترین برازش فرضیه اول پژوهش یجهنت 

های تلفیقی نشان به روش داده Eviews8، نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیر زائد با استفاده از نرم افزار 11جدول 

 دهد:می

 

 اول يهفرض ينتخم ینبهتر یجانت-11جدول
 

 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

 10111 -2011 10411 -9061 عرض از مبدا

 10198 -9099 1011 -1019 سود حسابداری

 10968 10111 10918 10949 اهرم مالی

 10111 6076 10114 1096 اندازه شرکت

 10989 10874 10119 1012 رشد فروش

 10497 -1072 1091 -1017 سن شرکت

 10116 9074 10191 10128 نسبت جاری

 91/1ضریب تعیین تعدیل شده             99/1ضریب تعیین                     

 F    111/1احتمال آماره F            427/11آماره 28/1آماره دوربین واتسون          

 نتیجه احتمال مقدار روش متغیر

LEV Redundant Variables Test 10219 1096  تایید فرضH0 

GROWTH Redundant Variables Test 9018 1011  رد فرضH0 

AGE Redundant Variables Test 90188 1019  رد فرضH0 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

 10111 -2091 1091 -9097 عرض از مبدا

 1019 -9017 1011 -1019 سود حسابداری

 10111 7011 1011 1097 اندازه شرکت

 1049 1072 1011 1012 رشد فروش
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یر سود حسابداری کوچکتر از سطح خطای پنج محاسبه شده برای متغ P-valueدهد،  نشان می 11همانگونه که نتایج مندرج در جدول 

ارد. به ها دتوان اظهار داشت که سود حسابداری تأثیر منفی و معنی داری بر ریسک سیستماتیک شرکتباشد؛ در نتیجه میدرصد و منفی می

د ر ریسک سیستماتیک دارند و رشعالوه نتایج نشان داد که از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت جاری اثر مستقیم و معنی دار ب

درصد تغییرات  91توان گفت که درصدی می 91فروش و سن شرکت تاثیری بر ریسک سیستماتیک ندارند. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده 

توان (، می26/1است ) 9واتسون این مدل نزدیک به  -متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین

 p-valueدهد که گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. به عالوه نتایج نشان می

 %21احتمال  توان گفت این مدل بادهد در نتیجه میاعتبار کلی مدل را نشان می Fدرصد است و از آنجائیکه ، آماره  1کوچکتر از   Fآزمون

 شود.معنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه اول این پژوهش پذیرفته می

(p) نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش 

 دهد:های ترکیبی نشان میبه روش داده Eviews8نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار  19جدول 
 

 دوم فرضيه آزمون نتایج -12جدول

 

 

ها و محاسبه شده برای متغیرهای  کنترلی اهرم مالی، بازده دارایی p-valueدهد، نشان می 19همانگونه که نتایج مندرج در جدول 

ین باشد. لذا ار ریسک سیستماتیک میباشد، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها  بدرصد می 1نسبت جاری بزرگتر از سطح خطای 

 شود.متغیرها، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می

(q) در فرضیه دوم پژوهش زائد یکنترل یرهایآزمون حذف متغ یجهنت 

 یرهایمتغاین بر حذف  یمبن H0 یهفرض یجهاست، در نت 11/1بزرگتر از ی مربوط به متغیرهای فوق دار یسطح معن، 19جدول با توجه به 

  .شودیم یرفتهپذاز معادله رگرسیونی  یکنترل

 پژوهش دوم يهدر فرضنتيجه آزمون حذف متغيرهاي کنترلی زائد  -13جدول

 1094 -1016 1012 -1099 سن شرکت

 10119 9012 10116 1011 نسبت جاری

 91/1ضریب تعیین تعدیل شده             99/1ضریب تعیین                     

 F    111/1احتمال آماره F            89/19آماره 26/1آماره دوربین واتسون          

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

 101111 -17064 1067 -11084 عرض از مبدا

 111/1 -11061 101111 -101162 جریان وجه نقد عملیاتی

 1081 1091 10114 10196 اهرم مالی

 111/1 19018 10129 1091 اندازه شرکت

 111/1 4078 10191 10119 رشد فروش

 1012 -1091 1072 -1014 بازده دارایی ها

 10191 -9094 10661 -1011 سن شرکت

 1016 1098 10191 10148 نسبت جاری

AR(1) 1048- 10172 6011- 111/1 

 76/1ضریب تعیین تعدیل شده             89/1ضریب تعیین                     

 F    111/1احتمال آماره F            98/11مارهآ 4/9آماره دوربین واتسون          

 نتیجه احتمال مقدار روش متغیر

LEV Redundant Variables Test 10117 1021  تایید فرضH0 

ROA Redundant Variables Test 1011 1096  تایید فرضH0 
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(r) بهترین برازش فرضیه دوم پژوهش یجهنت 

های ترکیبی به روش داده Eviews8، نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیر زائد  با استفاده از نرم افزار 14جدول 

 دهد:ن مینشا

 دوم فرضيه تخمين بهترین نتایج -14جدول

 

محاسبه شده برای متغیر جریان نقد عملیاتی کوچکتر از سطح خطای  P-valueدهد،  ان مینش 14همانگونه که نتایج مندرج در جدول 

ها توان اظهار داشت که جریان نقد عملیاتی تأثیر معکوس و معنی داری بر ریسک سیستماتیک شرکتباشد؛ در نتیجه میپنج درصد و منفی می

یابد. به عالوه نتایج نشان درصد کاهش می 116/1ریسک سیستماتیک به میزان  دارد؛ به طوریکه با افزایش یک درصدی جریان نقد عملیاتی،

داد که از بین متغیرهای کنترلی سن شرکت اثر معکوس و اندازه شرکت و رشد فروش اثر مستقیم بر ریسک سیستماتیک دارند. با توجه به 

توان گفت یح دهندگی متغیرهای استفاده شده آن است؛ میدرصدی که نشان از برازش خوب الگو و قدرت توض 71ضریب تعیین تعدیل شده 

زدیک به واتسون این مدل ن -درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره دوربین 71که 

کی از مفروضات رگرسیون(. به عالوه نتایج نشان توان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد)تأیید ی( ، می4/9است ) 9

توان گفت این دهد در نتیجه میاعتبار کلی مدل را نشان می Fدرصد است و از آنجائیکه ، آماره  1کوچکتر از   Fآزمون p-valueدهد  که می

 شود.  دوم این پژوهش پذیرفته میمعنی دار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است. با این تفاسیر فرضیه  %21مدل با احتمال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRATIO Redundant Variables Test 1029 1091  تایید فرضH0 

 t P-valueآماره خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

 111/1 -19099 10298 -11047 عرض از مبدا

 111/1 -110142 101111 -101169 جریان نقد عملیاتی

 111/1 94048 10148 10186 اندازه شرکت

 111/1 4079 10191 10128 رشد فروش

 10198 -9099 1012 -1091 سن شرکت

AR(1) 10489- 10181 1027- 111/1 

 71/1ضریب تعیین تعدیل شده             81/1ضریب تعیین                     

 F    111/1احتمال آماره F            29/2آماره 4/9آماره دوربین واتسون          
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  گيريبحث و نتيجه
 انجری و حسابداری سود اثر بررسی راستای در یقتحق هاییهمطالعات گذشته، فرض بیان مساله پژوهش و با توجه بهدر پژوهش حاضر 

 Eviewsبا استفاده از نرم افزار  ییبترک یهاو روش داده یخط یونشدند و بر اساس مدل رگرس یزیرطرحسیستماتیک  ریسک بر عملیاتی نقد

اد نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش نشان د. شد گیرییمتصم هایهرد فرض یا یدبدست آمده، در مورد تائ یجنتاو بر مبنای  مورد آزمون قرار گرفتند

 رد %21این پژوهش در سطح معناداری دارد. با این تفاسیر فرضیه اول ها شرکت یستماتیکس یسکبر رتاثیر منفی و معناداری سود حسابداری 

 یمعنو  منفی یرها تأثشرکت یستماتیکس یسکبر ر یاتیوجه نقد عمل یانجرنتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد همچنین  نخواهد شد.

 نخواهد شد. رد %21 یدر سطح معنادارنیز  پژوهش ینا دوم یهفرض یرتفاس ینبا ا. دارد یدار

 دهد:های سایر پژوهشگران با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را نشان میافتهمقایسه از ی 11جدول 
 

 حاضر پژوهش از آمده بدست نتایج با پژوهشگران سایر هايیافته مقایسه -15جدول 

 

 مقایسه با پژوهش حاضر نتایج نام محقق )محققین(

 ]2[دستگیر و همکاران 

)  یحسابدار ریمتغ 4 نیآن است که ب انگریبدست آمده ب جینتا

نسبت پرداخت سود  ،یاتیوجوه نقد عمل انیجر ،ینگینسبت نقد

 یمعنادار ی رابطه کیستماتیس سکی( با ریاتیسهام ، اهرم عمل

 .وجود دارد

مطابقت با رابطه معنادار جریان وجه 

 نقد عملیاتی و ریسک سیستماتیک

 ]19[مالیی 

سطح  حداقل در دهدنشان می پژوهش وی دوم  یهفرضنتایج 

بطه را یستماتیکس یسکها و رییدارا بازده یرمتغ بین ٪22 یناناطم

 دار وجود دارد. یمعن یممستق

مغایرت با وجود رابطه معنادار بین 

 ها و ریسک سیستماتیکبازده دارایی

ت نسب یانگینم یندهد بنشان می  یپژوهش و سوم یهفرض یجنتا

 .دارای وجود ندرابطه یستماتیکس یسکو ر یاهرم

مطابقت با عدم وجود رابطه معنادار 

 یستماتیکس یسکربین اهرم مالی و 

 )در مدل دوم(

اندازه  یرمتغ یندهد بنشان می  یپژوهش و چهارم یهفرض یجنتا

 وجود دارد. یمرابطه مستق یستماتیکس یسکشرکت و ر

مطابقت با وجود رابطه مستقیم و 

معنادار بین اندازه شرکت و ریسک 

 یکسیستمات

 ]14[و همکاران  یدگلیب
نسبت کل  ینب معناداروجود رابطه  عدماز  یبدست آمده حاک یجنتا

 باشد.می یستماتیکس یسکها با رییها به کل دارایبده

مطابقت با عدم وجود رابطه معنادار 

 یستماتیکس یسکو ر یاهرم مال ینب

 

 هاي پژوهش محدودیت
 با آن روبرو بود عبارتند از: شهایی که پژوهشگر در این پژوهمحدودیت

تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق گر میعنوان یک عامل مداخلهکارا نبودن بازار سرمایه ایران، به -

 باشد.پذیر نمیامکان

 مکانیاست که این محدودیت  استفاده قرارگرفته موردهای فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در پژوهش حاضر تنها شرکت -

 ها باید با احتیاط صورت گیرد.، لذا تعمیم نتایج به سایر شرکتباشدپژوهش می

 باشد.پژوهش می زمانیکه این محدودیت  بوده است، 1921الی  1921قلمرو زمانی پژوهش حاضر، بازه  -

وده است و اطالعات مالی نیز که بدون تعدیل اثر تورم تهیه مطالعه متفاوت ب های موردبا توجه به این که نرخ تورم در ایران در دوره -

 .کنندگان از نتایج تحقیق قرار گیردها بایستی مدنظر استفادهمتاستفاده قرارگرفته است، لذا آثار ناشی از عدم تعدیل قی شود موردمی

 

 پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج
برای  ییبه عنوان مبناتوانند د که سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی میبا توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص گردی

 یسکر وجوه نقد، بر یانجر سود و زیان و مندرج در صورت یخیتار ارقام انتشار یبه عبارت د.نبه کار گرفته شو یسک سیستماتیکر یابیارز
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بر این اساس پیشنهادهایی به  دانند.می ی مربوطرا اطالعات های مالیاین صورتمندرج در  ارقام گذاران یهسهام موثر است و سرما یستماتیکس

 گردد: شرح ذیل ارائه می

جود ها رابطه منفی و معناداری ونتایج مربوط به فرضیه اول این پژوهش نشان داد که بین سود حسابداری و ریسک سیستماتیک شرکت -

 و کاهش افزایش سود حسابداریدر  یسع ، بایستیاز کاهش ارزش شرکت جلوگیری جهتها این شرکت یرانکرد که مد یانتوان بدارد. لذا می

 شود.منجربه کنترل ریسک سیستماتیک میامر  ینا یند چرا کهنمانوسانات آن 

رسد که گونه به نظر می یناسود حسابداری  یتتوجه به اهم یستماتیک، باس یسکبر ر سود حسابداری منفیگذاری  یردر خصوص تاث -

 یدد باباش یه گذارانمورد توجه سرما یزکمتری برخوردار و ن یسک سیستماتیکبماند و همزمان از ر یدر عرصه تجارت باق بخواهد شرکت کیاگر 

و  گذاران یهسرما یناناطم عدم باعث ی سود حسابدارینوسانات باال یراز های مناسبی در جهت افزایش سود حسابداری تدوین نمایداستراتژی

 .شودمی یدمطالبات در سر رس یافتکسب بازده سهام و باز گان در مورداعتبار دهند

از طرفی با توجه به نتایج فرضیه دوم این پژوهش مشخص گردید که جریان نقد عملیاتی رابطه معکوس و معناداری با ریسک  -

الفعل در گذاران بالقوه و ب یهبه سرمابد. لذا یاسیستماتیک دارد. به عبارتی با افزایش جریان وجه نقد عملیاتی، ریسک سیستماتیک کاهش می

ورد م یستماتیکس یسکر یاتی را بروجه نقد عمل یانهای خود جر یریگ تصمیم شود که درمی یشنهادپ صنعت خودروسازی و ساخت قطعات

 ابییبرای ارز ییمبنا عنوان به تیعملیا یت هایاز فعال ینقدی ناش یاناتها به جرشرکتاین فروش سهام  یا یدهنگام خر و به توجه قرار داده

 .نمایند توجه یستماتیکس یسکر

استه و ها ک، ابتدا از نوسانات آننقدی به شرکت یاناتجریح در راستای کنترل صح یزیبرنامه ریک با  توانندمیها شرکتاین  یرانمد -

 یند.کمک نما یستماتیکس یسکبه کاهش و کنترل راز این طریق 

 ی، الزم است که مسئوالن بورس، فضایستماتیکس یسکر جریان نقد عملیاتی و سود حسابداری بادار  یه معنبا توجه به وجود رابط -

 یهماتر سرینههای بهیریگ یمتصم یاقدام نموده و فضا را برا یهای آماریلو تحل یهبه وجود آورده تا محققان بتوانند به تجزی شفاف اطالعات

 فراهم آورند.  جهت گیری درست تر سرمایه گذاران و

 یرا برا خود یشاخص، بعد نظارت یناز ا یق اطالعتوانند از طرمسئوالن بورس می یسک،ر یابیبه عنوان شاخص ارز بتا یاربا توجه به مع -

 یند.باال وضع نما یهای با بتاشرکت یبرا مقرراتی و ینتر نموده و قوان یعوسهای موضوع پژوهش شرکت

 آتیهاي پيشنهادهایی جهت پژوهش
  های بیشتری را انجام دهند:توانند در این زمینه پژوهشپژوهشگران عالقمند به قلمرو موضوعی این پژوهش بر اساس پیشنهادهای زیر می

نقدی  یاناتجرشود تاثیر های عملیاتی بر ریسک ارزیابی گردید. پیشنهاد میدر پژوهش حاضر تاثیر جریانات نقدی حاصل از فعالیت -

قدی ن یاناتجری و مال ینتام یتهایاز فعال ینقدی ناش ، جریاناتگذاری یهسرما یتهایاز فعال ینقدی ناش یاناتبر درآمد، جر یاتمرتبط با مال

 ها نیز بر ریسک سیستماتیک بررسی گردد.گذاریمرتبط با بازده سرمایه

ت تحوالبداری و جریان نقد عملیاتی در شرایط سود حسا یاآ بر موضوع پژوهش جهت بررسی اینکهاقتصادی  تحوالتبررسی اثر تعدلیگر  -

 ؟استبوده گذار  رکود اثر های رونق و در سالبه خصوص  بر بتای شرکتها اقتصادی

 بر ریسک سیستماتیک  یمالهای نسبت یت وها اعم از ساختار مالکهای منحصر بفرد شرکتیژگیو یربر سا یشترب یبررس -

شود مدل قیمت گذاری یک از عامل بتا استفاده شده است. به محققان پیشنهاد میدر این پژوهش جهت محاسبه ریسک سیستمات -

 ای  را نیز جهت محاسبه ریسک سیستماتیک معیار عملکرد قرار دهند و با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.های سرمایهدارایی

 پژوهش حاضربا  یسهفعال در بورس اوراق بهادار و مقا یعصنا یگرموضوع پژوهش در د یبررس -

  .یردتر صورت پذ یطوالن یبا دوره زمان یندهدر آ یقهای پژوهش حاضر، موضوع تحقیافتهشود جهت بهبود می یشنهادپ -

 رحاض یقتحق یارهایمع یرخطیرابطه غ یبررس -
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