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 هدف حیث از رو پیش تحقیق .گرفت قرار بررسی مورد شرکت 126 مجموع در که باشد می 1396 پایان

 از ها فرضیه آزمون برای تحقیق این در .شود می قلمداد همبستگی -توصیفی روش حیث از و کاربردی
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 مقدمه 
 ممکن هااقتصاد از ای مجموعه یا اقتصاد یک ساختار نیست. نو ای پدیده جهان در مالی بحران پدیده

 .]3[ است آشکار همگان بر امروز اقتصاد بودن جهانی شوند. مواجه مالی بحران با است

 ها شرکت مدیران گیرند، می قرار فزاینده فشار تحت اقتصادی نامطلوب وضعیت در شرکتها که هنگامی

 و بخشند، بهبود را سود( )یعنی مالی های صورت آخر سطر که نمایند می درخواست حسابداری واحد از

 نظر به اش، پذیری انعطاف تمامی وجود با حسابداری دهند. تغییر را آن اطالعاتی محتوای وسیله بدین

 .]2 [باشد شرایط قبیل این در مدیریت برای مفید های داده آوردن فراهم به قادر رسد نمی

 2005 سال در بار نخستین برای که است اقتصادی مشکالت از ایمجموعه 2007-2012 مالی بحران

 و بانکی نظام در نقدینگی میزان کاهش در بحران این اصلی مشخّصه دارد. ادامه همچنان و شد پدیدار

 آمریکا، در مسکن قیمت حباب شد. آغاز آمریکا مسکن بازار در حباب انفجار با بحران این است. اعتباری

 ضمانت عنوان به که افراد این هایخانه و شد بانکی نظام به بدهکار افراد آمدن بوجود به منجر نهایت در

 به و کرد بروز اعتبارگشایی مراکز در ابتدا بحران نیا شد.نمی تبدیل نقدینگی به بود شده گرفته نظر در

 آمد. وجود به دو درجه وام کنندگان،دریافت وثیقه نشدن نقد علت

 با تا هستند مایل تجاری واحدهای مدیران مالی، بحران مواقع در که اندداده نشان قبلی هایپژوهش

 .]10[ دهند نشان مثبت را شرکت سود اند،نیافته تحقق هنوز که سودهایی شناسایی

 اطالعات ارزش بررسی به جهانی مالی بحران دوران در سود اجزای اطالعات ارزش بررسی با پژوهش این در

 بحران موضوع اینکه به توجه با همچنین و شودمی پرداخته جهانی مالی بحران دوران در سود های مولفه

 این اهمیت است. شده انتخاب پژوهش این باشد می دنیا روز اقتصادی موضوعها مهمترین از یکی مالی

 شرکتهای در جهانی مالی بحران دوران در سود های مولفه اطالعات ارزش بررسی حقیقت در تحقیق

 آید می بدست آن از که نتایجی و تحقیق این انجام با باشد. می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 وسیله به تا دهد ارائه آتی مشابه مالی بحرانهای با مجدد شدن روبرو برای را مناسبی حلهای راه توانیم می

 باشیم. امان در هابحران گونه این مخرب آثار از ها حل راه این

 اهداف است جهانی مالی بحران دوره در سود هایمولفه اطالعاتی ارزش بررسی تحقیق این اصلی هدف

 یافتن و آینده مالی بحرانهای در درآمد تغییرات بینی پیش برای روشی ارائه شامل، تحقیق این دیگر

 جهانی مالی بحران دوران در شرکتها شده اعالم گزارشهای کیفیت بر گذاران سرمایه اعتماد بین ارتباط

 دهد: پاسخ زیر سئواالت به دارد قصد حاضر پژوهش است.

 از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره در اختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات ارزش ایآ .1

 نه؟ یا است کمتر مالی بحران

 متفاوت مالی بحران دوره با مالی بحران از پیش دوره در اختیاری غیر تعهدی اقالم اطالعات ارزش آیا .2

 نه؟ یا است

 آن از قبل دوره به نسبت مالی بحران دوره در عملیات از حاصل نقد وجوه جریان اطالعات ارزش آیا .3

 نه؟ یا است کمتر
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 پژوهش پیشینه و نظری ادبیات

 1مالی بحران مفهوم

 اعظمی بخش ناگهانی طوربه مالی موسسات از بسیاری آن در که شود می اطالق شرایطی به مالی بحران

 از ترس شامل مالی هایبحران عمده بیستم و نوزدهم قرون طی در دهند.می دست از را خود ارزش از

 بازار سقوط قبیل از دیگری اشکال قالب در مالی هایبحران اگرچه بود. هابانک نقدی ذخایر شدن خالی

 اگر فعلی مالی بحران شبیه هاییبحران .]4 [کندمی پیدا نمود نیز ارزی بحران و مالی هایحباب سهام،

 این وقوع که شودمی مشاهده عمال ولی شوندمی محسوب غیرمتعارفی و منتظرهغیر اتفاقات همیشه چه

 را فعلی مالی بحران که چیزی است. بوده متداول امری بعد به میالدی 1970 سال از مخصوصا ها،بحران

 بعد به 1929-33 های سال از که است بحران این دامنه و گستردگی کندمی متمایز مالی بحران سایر از

 مستغالت و امالك مدت کوتاه بهره نرخ کاهش قبیل از عواملی شود.می محسوب مالی بحران بزرگترین

 ریسک افزایش نتیجه در و اعتبار کم افراد به وام اعطای قیمتی، حباب گیری شکل و آمریکا کشور در

 گذاریهای سیاست و قوانین وجود عدم نقدینگی، افزایش و مالی ()ابزارهای های نوآوری از استفاده اعتبار،

 زدند. رقم را حاضر قرن بحران بزرگترین گیری شکل های زمینه که هستند مواردی جمله از مناسب

 انتقال به مایل مالی، بحران موقع در هاشرکت مدیران که اندداده نشان حسابداری هایپژوهش از برخی

 نمایند جلوگیری شرکت ارزش کاهش از وسیله، بدین تا هستند سرمایه بازار به خوب اخبار و اطالعات

]9[. 

 به دست شرکت مدیریت آن با مواجهه صورت در که دانست عواملی از یکی توانمی را مالی بحران

 در نیز عملکرد، ارزیابی اقالم بارزترین از یکی عنوان به حسابداری سود تبع به زند.می خاصی عملکردهای

 سرمایه های شرکت بررسی با .]11 [شد خواهد هاییدستکاری دستخوش مالی بحران با مواجهه زمان

 توانمی ترمطلوب ای شیوه به تعهدی اقالم بر مبتنی متغیرهای از استفاده که رسید نتیجه این به گذاری

 تریپایین تعهدی اقالم از که هاییشرکت وی عقیده به کرد. بینیپیش را ورشکستگی خطر و مالی بحران

 .]5 [ هستند مواجه باالتری ورشکستگی احتمال با هاشرکت دیگر به نسبت هستند، برخوردار

 پژوهش پیشینه

 شاخص با سرمایه بازارهای در مالی بحران بین ارتباط تحقیقی در (1392) سرکانی احدی ،پرستیزدان 

 2010 مارس تا (1386 )تیرماه 2007 جوالی زمانی دوره برای تهران بهادار اوراق بورس در سهام های

 استفاده با و آوری جمع ماهانه صورت به زمانی سری های داده قراردادند. بررسی مورد (1389 )فروردین

 شاخص از برخی که است آن از حاکی ها یافته اند. گرفته قرار بررسی مورد متغیره چند رگرسیون روش از

 برقرار داری معنی رابطه سرمایه بازارهای در جهانی مالی بحران شاخص با ایران سرمایه بازار در سهام های

 توسعه سرمایه بازار از برخوردار کشورهای بازارسرمایه بین ارتباط وجود عدم ادعای ها یافته این اند. کرده

 .] 7 [قرارداد چالش و نقد مورد را تهران بهادار اوراق بورس و یافته

                                                           
1 Global Financial Crisis 
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 بحران وجود احتمال تعیین برای مدلی یارائه به تحقیقی در (1392) دستجردی رهروی صالحی، عرب

 فعالیت تداوم و شرکتها مالی وضعیت مزبور مدل از استفاده با تحقیق این در پرداختند. شرکت در مالی

 مالی بحران محاسبه توانایی مدل این شد. برازش مدل الجیت الگوی از استفاده با و کردند بررسی را آنها

 .]6[بود دارا درصد 96 تا را

 سود اجزای بودن مربوط میزان و مالی بحران درجه بین رابطه بررسی به (1394) همکاران و ابراهیمی

 اختیاری، تعهدی اقالم بودن مربوط میزان بر مالی بحران درجه اثر تحقیق این در پرداختند. حسابداری

 قرار بررسی مورد سهام بازده و قیمت تبیین در عملیاتی نقدی های جریان و اختیاری غیر تعهدی اقالم

 سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 821 اطالعات از منظور این به است. گرفته

 سهام قیمت تبیین با رابطه در تحقیق های فرضیه آزمون جهت است. شده استفاده 1392 تا 1388 های

 ترکیبی های داده روش از سهام بازده تبیین با رابطه در و تصادفی اثرات با تلفیقی های داده روش از

 بین مالی، بحران درجه گرفتن نظر در با که دهد می نشان تحقیق از حاصل نتایج است. شده استفاده

 دهندگیتوضیح قدرت همچنین ندارد، وجود معناداری رابطه سهام قیمت و اختیاری غیر تعهدی اقالم

 مالی بحران درجه تأثیر تحت سهام قیمت تبیین در عملیاتی نقدی هایجریان و اختیاری تعهدی اقالم

 بازده تبیین در حسابداری سود اجزای بودن مربوط میزان و مالی بحران درجه بین طرفی از گیرد.می قرار

 سهام بازده تبیین در حسابداری سود اجزای دهندگی توضیح قدرت و ندارد وجود معناداری رابطه سهام

 .]1[گیردنمی قرار مالی بحران درجه تأثیر تحت

 جهانی مالی بحران تاثیر تحت ناچار به استرالیا اگرچه دادند نشان پژوهشی در (2008) 1دیویس و براون

 موسسات نبود. پیشرفته کشورهای دیگر شدت به استرالیا در جهانی مالی بحران تاثیر اما بود، گرفته قرار

 مختلف های سیاست موقع به اجرای بودند. کرده دنبال را ای محتاطانه دهی وام های شیوه استرالیا مالی

 پیشرفته کشورهای سایر به نسبت کشور این بهتر نسبتا اقتصادی رشد به شایانی استرالیاکمک دولت مالی

 .]8[داشت جهانی مالی بحران طول در

 بحران طی سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین ارتباط بررسی به خود تحقیق در (2016) 2پرساکیس

 همچنین یابد.می کاهش حسابرسی کیفیت جهانی مالی بحران طی داد، نشان نتایج پرداخت. جهانی مالی

 معناداری و مثبت ارتباط حسابرسی کیفیت و سود کیفیت بین جهانی مالی بحران طی که بود معتقد وی

 .]12 [دارد وجود

 پژوهش هایفرضیه

 گیرد:می قرار بررسی مورد زیر هایفرضیه تحقیق اهداف و نظری ادبیات به توجه با تحقیق این در

 پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره در اختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات ارزش -اول فرضیه 

 است. کمتر مالی بحران از

                                                           

1 Brown and Davis  

2 Persakis  
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 مالی بحران دوره با مالی بحران از پیش دوره در اختیاری غیر تعهدی اقالم اطالعات ارزش - دوم فرضیه

 است. متفاوت

 قبل دوره به نسبت مالی بحران دوره در عملیات از حاصل نقد وجوه جریان اطالعات ارزش - سوم فرضیه

 است. کمتر آن از

 پژوهش روش

 هاییپژوهش کاربردی هایپژوهش شود.می محسوب کاربردی های پژوهش جزء پژوهش این هدف نظر از

 توصیفی تحقیقی ماهیت بابت از تحقیق این شوند. می گرفته کار به اجرایی مسائل حل برای که هستند

 در شده پذیرفته شرکتهای مالی صورتهای از مستخرج ثانویه هایداده از استفاده با که است همبستگی -

 پردازد. می همبستگی ی رابطه تحلیل به بورس

 1396 تا 1391 سالهای بین یعنی سال 5 زمانی قلمرو و بهادارتهران اوراق بورس تحقیق این مکانی قلمرو

 باشد. می

 پژوهش نمونه حجم و آماری جامعه
 از باشد. می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه

 شرکتها، این برای سهام روزانه قیمتهای وجود توانمی را بورس عضو شرکتهای از استفاده دالیل جمله

 سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمتهای ثبت سالیانه، سود گزارش ارائه به بورس عضو شرکتهای الزام

 بورس رسمی سایت اعالم بنابر کرد. ذکر کارگزاران توسط بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 تحقیق این در اند. بوده صنعتی گروه 39 در 1396 تا شده پذیرفته شرکتهای کلیه تهران بهادار اوراق

 نمونه عنوان به شرکت 126 تعداد و است شده استفاده سیستماتیک حذف روش از گیری نمونه برای

 شدند. انتخاب تحقیق

 از استفاده با و ای کتابخانه صورت به تحقیق پیشینه و تحقیق تئوریک نظری، مبانی به مربوط اطالعات

 گزارش از تحقیق متغیرهای به مربوط هایداده است. شده آوری جمع انگلیسی و فارسی مقاالت کتب،

 استفاده پژوهش انجام برای اطالعاتی منبع تریناصلی عنوان به بورس در شده پذیرفته شرکتهای مالی های

 است. شده

 پژوهش متغیرهای

 باشند: می ذیل بشرح تحقیق این مستقل های متغیر

عملیات  از حاصل نقد وجوه جریان و (NDAاختیاری ) غیر تعهدی اقالم (،DAاختیاری ) تعهدی اقالم

(OCF.) 

 مدلی و است کرده شناسایی تعهدی اقالم عنوان به را عملیات از حاصل نقد وجوه و سود بین تفاوت جونز

 در کرد. ارائه غیراختیاری تعهدی و اختیاری تعهدی اقالم تعهدی، اقالم برآورد برای 1991 سال در را

 رویداد دوره به که مشخص زمان یک برای تعهدی اقالم مجموع ارتباط قدم، اولین در شده یاد مدل

 شود. می برآورد 1 رابطه شرح به تجهیزات و آالت ماشین اموال، و فروش های متغیر با است، معروف
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 1 رابطه
𝑇𝐴𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
= 𝛼1 (

1

Ait−1
) + 𝛼2 (

𝛥𝑅𝐸𝑉

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛼4𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  +  𝜀𝑖𝑡  

 سال در i شرکت داراییهای دفتری ارزش کل t، A سال در i شرکت تعهدی اقالم کل TA رابطه این در

t-1 و REV شرکت فروش درآمد در تغییر i سال بین t و ((t-1 و PPE و آالت ماشین اموال، ناخالص 

 مدل پارامترهای تخمین از پس است. t سال در داراییها بازده نرخ ROA و t سال در i شرکت تجهیزات

 شرح به (NDA) اختیاری غیر تهعدی اقالم مقطعی، یا و زمانی سری های مدل طریق از (1) شماره

 شوند. می حساب برآورد دوره برای 2 رابطه

 2 رابطه

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 =  𝛼1 (
1

Ait−1
) +  𝛼2 (

𝛥𝑅𝐸𝑉−𝛥𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) +  𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛼4𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  

 باشد. می دریافتنی حسابهای معرف REC 2 رابطه در

 شود. می محاسبه 1 رابطه شرح به اختیاری تعهدی اقالم آخر مرحله در

 3 رابطه

DAit =
TAit

Ait−1
− NDAit  

 باشد. می سهام ساالنه بازده نرخ تحقیق این وابسته متغیر

 سهام بازده نرخ گیری اندازه برای لذا است بازده کسب گذاری سرمایه هر از اصلی هدف اینکه به توجه با

 .است شده استفاده 4 رابطه از
 4 رابطه

 
𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡  سال طی سهم هر تقسیمی سود D سهام، ساالنه بازده 

𝛼1ندوخته ا محل از سرمایه افزایش درصد   𝛼2نقدی آورده و مطالبات محل از سرمایه افزایش درصد 

𝑃t دوره یاپان در سهم قیمت t     𝑃t−1سال پایان در سهم قیمت t-1 ،NV سهام اسمی ارزش 

،𝛼2(𝑁𝑉) جدید سهام نویس پذیره بابت دار سهام گذاری سرمایه مبلغ. 

 بود: خواهد 1 مدل صورت به تحقیق در استفاده مورد مدل تحقیق، چارچوب به توجه با

 1 مدل

titititi

titititititititi

GFCOCFOCF

GFCNDANDAGFCDADAGFCRET

,,,7,6

,,5,4,,3,2,10,

*

**









 
DAit: شرکت اختیاری تعهدی اقالم i سال در t 

NDA𝐢𝐭: شرکت اختیاری غیر تعهدی اقالم i سال در t 
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 OCF𝐢𝐭: شرکت عملیات از حاصل نقد وجه جریان i سال در t   RETit  : شرکت سهام ساالنه بازده نرخ 

i سال در t 

GFC: جهانی مالی بحران 

 تا 2014 بین که صورتی در و صفر آن مقدار باشد 2013 تا 2011 بین بررسی مورد سال که صورتی در 

 است. 1 با برابر آن مقدار باشد 2015 پایان

 پژوهش نتایج

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار
 این گویای و بوده درصد 8/26 با برابر نمونه هایشرکت سهام ساالنه بازدهی متوسط ،1 نگاره به توجه با

 بازدهی درصد 8/26 معادل 1396 پایان تا 1391 هایسال طی میانگین طور به نمونه هایشرکت که است

 باشد.می درصد 820 و درصد -87 با برابر ترتیب به نیز ساالنه بازده بیشترین و ترینکم اند.کرده کسب

 باشد 3 و صفر ترتیب به است الزم آن توزیع بودن نرمال برای که متغیر این کشیدگی و چولگی بررسی

 نیست. برخوردار نرمال توزیع از متغیر این که است این گویای
 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار -1 نگاره

 متغیر
 تعداد

 مشاهدات
 میانگین

 انحراف

 معیار

 ترینکم

 مقدار

 بیشترین

 مقدار
 کشیدگی چولگی

 سهام بازدهی

(RET) 
630 800/26 919/87 030/87- 160/820 641/4 913/33 

 نقد وجه جریان

 (OCF) یاتیعمل
630 166/0 193/0 177/1- 986/1 948/0 119/21 

 تعهدی اقالم

 (DA) اختیاری
619 014/0- 928/0 643/2- 105/3 148/0- 055/3 

 تعهدی اقالم

 غیراختیاری

(NDA) 

623 005/0- 343/0 285/1- 556/1 460/0 893/4 

 پژوهش هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج

 استفاده پانل هایداده صورت به 1 رگرسیونی مدل از تحقیق هایفرضیه آزمون برای -تحقیق مدل برآورد

 است، شده
 است. آمده 2 نگاره در هاآزمون این از حاصل نتایج
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 1 مدل برآورد نتایج - 2 نگاره

 شرکت – سال 490 مشاهدات: تعداد                               سهام بازدهی وابسته: متغیر

 رابطه t P-Value آماره ضریب متغیر

 منفی 0019/0 -131/3 -5066/0 ثابت ضریب

 مثبت 0000/0 481/4 8132/0 جهانی مالی بحران

 مثبت 0003/0 643/3 4450/0 اختیاری تعهدی اقالم

 منفی 0009/0 -333/3 -5247/0 اختیاری تعهدی اقالم ×جهانی مالی بحران

 مثبت 0088/0 634/2 9984/0 غیراختیاری تعهدی اقالم

 تعهدی اقالم ×جهانی مالی بحران

 غیراختیاری
 معنی بی 6462/0 459/0 1626/0

 مثبت 0044/0 865/2 6609/2 عملیاتی نقد وجه جریان

 نقد وجه جریان ×جهانی مالی بحران

 عملیاتی
 منفی 0009/0 -339/3 -4405/3

AR(1) 3769/0- 967/6- 0000/0 منفی 

 است. شده آورده 3 نگاره در نیز کالسیک رگرسیون مفروضات و مدل برآورد های آماره به مربوط نتایج

 رگرسیون مفروضات به مربوط هایآزمون و مدل برآورد های آماره نتایج -3 نگاره

 ضریب

 تعیین
 آماره
F 

 آماره
Jarque-Bera 

 آماره
Breusch-Pagan 

 آماره
Durbin-

Watson 
2R F P-Value 2 

P-Value F P-Value D 

3494/0 438/1 0044/0 173/5 0752/0 076/2 0542/0 38/2 

 باشد:می زیر صورت به ایویوز افزار نرم از استفاده با نیز مدل شده برآورد شکل

)1(3769.0*4405.36609.2

9984.0*5247.04450.08132.05066.0

,,,

,,,,,1,

ARGFCOCFOCF

NDAGFCDADAGFCRET

tititi

titititititi





 
 از برای F آماره (P-VALUE) احتمال مقدار که این به توجه با مدل، کلی بودن دار معنی بررسی در

 به توجه با شود.می تایید مدل کلی بودن دار معنی %95 اطمینان با (004/0) باشدمی ترکوچک 05/0

 در شده وارد متغیرهای توسط هاشرکت سهام بازدهی تغییرات از درصد 94/34 نیز مدل تعیین ضریب

 باید نیز کالسیک رگرسیون مفروضات بررسی و مدل اعتبار سنجش برای همچنین گردد.می تبیین مدل

 شود. انجام هاماندهباقی استقالل و هاواریانس همسانی ها،ماندهباقی بودن نرمال با ارتباط در هاییآزمون

 این نتایج است. شده استفاده برا -جارکیو آزمون از خطا جمالت بودن نرمال آزمون برای مطالعه این در



 83 .   یسود در دوران بحران مال یمولفه ها یمطالعه ارزش اطالعات

 

 

 نرمال توزیع از %95 اطمینان سطح در مدل برآورد از حاصل های باقیمانده که است آن گویای آزمون

 05/0 از تربزرگ آزمون این به مربوط (P-VALUE) احتمال مقدار که طوری به باشندمی برخوردار

 هاباقیمانده واریانس همسانی کالسیک رگرسیون آماری مفروضات از دیگر یکی (.0752/0) باشدمی

 توجه با است. شده استفاده پاگان -برش آزمون از هاواریانس همسانی بررسی برای مطالعه این در باشد.می

 همسانی (0542/0) باشدمی 05/0 از بیشتر آزمون این به مربوط (P-VALUE) احتمال مقدار که این به

 که ها باقیمانده نبودن همبسته آزمون برای مطالعه این در همچنین شود.می تأیید هاباقیمانده واریانس

 آزمون از شودمی نامیده همبستگی خود و باشدمی رگرسیون تحلیل و تحلیل و تجزیه مفروضات از یکی

 از بعد واتسن -دوربین آماره مقدار که این به توجه با ارتباط، این در است. شده استفاده واتسون دوربین

 مدل هایباقیمانده استقالل لذا (38/2) است شده نزدیک 2 عدد به اول مرتبه همبسته خود متغیر ورود

 شود.می تأیید نیز

 ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 پژوهش اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 در اختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات ارزش در تفاوت بررسی تحقیق اول فرضیه آزمون از هدف

 از ،2 نگاره در شده ارائه نتایج اساس بر است. مالی بحران از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره

 تعهدی اقالم در جهانی مالی بحران ضرب حاصل» متغیر به مربوط t آماره احتمال مقدار که آنجایی

 ارزش گفت توانمی و شده رد 0H فرضیه بنابراین (0009/0) باشدمی 05/0 از ترکوچک «اختیاری

 مالی بحران از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره در اختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات

 و بودن منفی شود.می تأیید درصد 95 اطمینان سطح در تحقیق اول فرضیه نتیجه در باشد.می متفاوت

 دوره در تعهدی اقالم اختیاری اجرای اطالعاتی ارزش که است آن گویای (-5247/0) متغیر این ضریب

 باشد.می مالی بحران از پیش دوره از کمتر مالی بحران

 پژوهش دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 غیراختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات ارزش در تفاوت بررسی تحقیق دوم فرضیه آزمون از هدف

 از ،2 نگاره در شده ارائه نتایج اساس بر است. مالی بحران از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره در

 تعهدی اقالم در جهانی مالی بحران ضرب حاصل» متغیر به مربوط t آماره احتمال مقدار که آنجایی

 ارزش در گفت توانمی و شده تأیید 0H فرضیه بنابراین (6462/0) باشدمی 05/0 از تربزرگ «غیراختیاری

 مالی بحران از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران دوره در غیراختیاری تعهدی اقالم به مربوط اطالعات

 رد درصد 95 اطمینان سطح در تحقیق دوم فرضیه نتیجه در است. نشده حاصل داری معنی تفاوتی

 شود.می

 پژوهش سوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج
 دوره در عملیات از حاصل نقد وجه جریان به مربوط اطالعات ارزش در تفاوت تحقیق سوم فرضیه در

 شده ارائه نتایج اساس بر است. گرفته قرار بررسی مورد مالی بحران از پیش دوره با مقایسه در مالی بحران

 در جهانی مالی بحران ضرب حاصل» متغیر به مربوط t آماره احتمال مقدار که آنجایی از ،2 نگاره در
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 توانمی و شده رد 0H فرضیه بنابراین (0009/0) باشدمی 05/0 از ترکوچک «عملیاتی نقد وجه جریان

 آن از قبل دوره به نسبت مالی بحران دوره در عملیات از حاصل نقد وجوه جریان اطالعات ارزش گفت

 و بودن منفی شود.می تأیید درصد 95 اطمینان سطح در تحقیق سوم فرضیه نتیجه در باشد.می متفاوت

 در عملیات از حاصل نقد وجوه جریان اطالعاتی ارزش که است آن گویای (-4405/3) متغیر این ضریب

 باشد.می مالی بحران از پیش دوره از کمتر مالی بحران دوره

 گیری نتیجه و بحث

 که رسید نتیجه این به جهانی مالی بحران دوران در سود اجزای اطالعاتی ارزش بررسی با پژوهش این

 نقد وجه های جریان و اختیاری تعهدی اقالم اطالعاتی ارزش بر مالی بحران کاهشی اثر نتیجه، مهمترین

 بورس، کارایی کاهش مالی، هایصورت اتکاپذیری کاهش همچون اثراتی موضوع، این که باشد می عملیاتی

 دارد. پی در را بازار شکست نهایت در و اطالعاتی تقارن عدم افزایش بازار، ریسک افزایش

 ای مالحظه قابل طرز به عملیاتی نقد جریانات و تعهدی اقالم ارزش که که رسید نتیجه این به همچنین

 تاثیر مالی بحرانهای همچنین است. بوده مالی بحرانهای از قبل زمان از کمتر مالی بحرانهای دوره در

 برای حتی دارد. شرکتها شده اعالم گزارشهای کیفیت بر گذاران سرمایه اعتماد روی را ای گسترده

 ایران. مانند بودند مواجه هابحران از کمتر، اثرپذیری با که هستند درکشورهایی که شرکتهایی

 مالی بحران که است آن از حاکی بورس در شده پذیرفته ی شرکتها و صنایع ترین عمده بررسی و تحلیل

 را جهانی اقتصاد با ارتباط بیشترین دارای که شرکتهایی خصوص به شرکتها این از برخی بر جهان کنونی

 فلزاتی قیمت کاهش و نفتی و پتروشیمی شرکتهای بر نفت جهانی قیمت کاهش است. گذار اثر دارند،

 و گذاشته اثر آن با مرتبط صنایع و فلزات این کننده تولید شرکتهای بر آلومینیم و مس و فوالد مانند

 گردد.می شرکتها این صادراتی درآمدهای کاهش باعث

 صنایع این به را خود گذاری سرمایه پرتفوی از توجهی قابل بخش که گذاریسرمایه شرکتهای براین عالوه

 این یافت. خواهد کاهش آنها آوری سود و داراییها ارزش و پذیرفته تاثیر امر این از نیز اند داده اختصاص

 .گرددمی بورس در گذاری سرمایه کاهش نهایت در و سهامداران گردیدن متضرر باعث امر

 اقتصاد در رکود و مالی بحران مخرب و منفی اثرات از توسع، حال در اقتصاد مثابه به نیز ایران اقتصاد

 هرچند شد خواهد ظاهر بیشتر کشور اقتصاد بر بحران بار زیان آثار تدریج، به و بود نخواهد امان در جهانی

 شده ظاهر نیز کشور اقتصاد در کم کم و ناپذیرند اجتناب جهانی اقتصاد در رکود و بحران منفی پیامدهای

 .کاست آنها تخریب شدت از توان می مناسبی تدابیر اتخاذ با اما اند،

 باشد:می زیر شرح به مطالعه این از آمده بدست هاییافته سایر

 آماره احتمال مقدار که این به توجه با و (8132/0) بوده مثبت مالی بحران متغیر ضریب t کمتر آن 

 سهام بازدهی و قیمت مالی بحران طول در گفت توانمی نتیجه در (0000/0) باشدمی 05/0 از

 است. داشته افزایش ایران سرمایه بازار در فعال هایشرکت
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 آماره احتمال مقدار t بوده کمتر 05/0 از اختیاری غیر و اختیاری تعهدی اقالم متغیرهای به مربوط 

 تعهدی اقالم اختیاری غیر و اختیاری اجزای گفت توانمی نتیجه در باشد.می مثبت هاآن ضریب و

 دارند. سهام بازدهی با داری معنی و مستقیم رابطه و بوده اطالعاتی ارزش دارای دو هر

 آماره احتمال مقدار t (0044/0) بوده کمتر 05/0 از عملیات حاصل نقد وجوه جریان متغیر به مربوط 

 هایجریان ایران سرمایه بازار در گفت توانمی نتیجه در (.6609/2) باشدمی مثبت نیز آن ضریب و

 با داریمعنی و مستقیم رابطه و بوده اطالعاتی ارزش دارای نیز عملیاتی هایفعالیت از حاصل نقدی

 دارد. سهام بازدهی

 گرفته انجام استرالیا کشور در لیم ادوین توسط 2011 سال در مشابه تحقیقی است بذکر الزم پایان در

 کشور در شده انجام مورد مشابه تحقیق این دوم و اول های فرضیه برای آمده بدست نتایج که است

 باشد. می استرالیا

 ها فرضیه آزمون نتایج بر مبتنی پیشنهادهای

 شود:می ارائه زیر پیشنهادهای تحقیق سوم و اول فرضیهای شدن تایید به توجه با

 درونی اوضاع به مربوط اطالعات موقع به و ترشفاف هرچه ارائه جهت در باید بهادار اوراق بورس سازمان -

 با کامال شناخت واقعیتها بر کامل اشراف با آتی و فعلی گذاران سرمایه تا نماید تالش شرکتها عملیاتی و

 نمایند. بورس در گذاری سرمایه به اقدام آنها، ومالی عملیاتی واحوال اوضاع

 نقد وجه های جریان و اختیاری تعهدی اقالم اطالعاتی ارزش بر مالی بحران کاهشی اثر به توجه با -

 ریسک افزایش بورس، کارایی کاهش مالی، های صورت اتکاپذیری کاهش همچون موضوعاتی باید عملیاتی

 بررسی مورد بهادار اوراق و بورس سازمان توسط بازار شکست نهایت در و اطالعاتی تقارن عدم افزایش بازار

 گیرد. قرار

 شود:می بیان زیر شرح به اضرح مطالعه برای کاربردی پیشنهادهای تحقیق، نتایج بررسی از پس

 اعتبار تامین از همچنین، بگیرد. پیش در را شدیدی مالی انضباط باید دولت هرچیز، از پیش میان، این در

 دولت مواقعی، چنین در کند. پرهیز شدت به ندارند، اقتصادی توجیه که هایی گذاری سرمایه و ها طرح

 را اقتصاد در خصوصی بخش بیشتر حضور زمینه و دهد کاهش را اش تنظیمی های سیاست دامنه باید

 فعاالن به اعتمادبخشی و اقتصاد در اعتمادسازی اقتصادی، و مالی هایبحران وقوع هنگام به آورد. فراهم

 هرچه اقتصادی فعالیت و تولید موانع برداشتن با دولت است الزم رو، این از است. اساسی اقدام ،اقتصادی

 ایجاد اقتصادی فعاالن بین در را الزم اعتماد تولیدی، بخش نیاز مورد نقدینگی تأمین و کشور در بیشتر

 فعالیت زمینه و خصوصی های بانک و بهادار اوراق بورس به مردم اعتماد دولت است الزم همچنین .کند

 کند. فراهم بیشتر را آنها تر گسترده
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 آتی هایتحقیق برای پیشنهادهای ایران در حوزه این ادبیات گسترش و تحقیق راه ادامه برای پایان در

 گردد:می ارائه زیر شرح به

 .جهانی مالی بحران دوران در سود نقدی اجزای اطالعاتی محتوای و پایداری بررسی

 ایران. سرمایه بازار بر جهانی مالی بحران تاثیر بررسی

 اقتصادی. کالن و خرد های شاخص از استفاده با مالی بحران بینی پیش های مدل توسعه
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The financial crisis is not a new phenomenon in the world.the structure of an economy 

or group of economics may encounter with financial crisis. Considering that financial 

crisis subject is one of the most important subjects in the economics world, thus 

purpose of this research is to study the value information of earnings componets in 

Global financial crisis period in Companies listed on the Tehran Stock Exchang.This 

research time zone is from the year 2013 to 2017 and totally 126 companies will be 

studied.The upcominy research aim is practical and it is method is descriptive-

solidarity in this research; linear regression model is used in order to test the 

hypothesis statistical a method which is used in this research is panel data method.The 

hypothesis test results shows that value of information is related to discretionary 

accruals and operation cash flow was different and less I financial crisis period in 

companison with previous period.Although according to the results, a significant 

difference between non-discretionary accruals value information in Global financial 

period and previous was not observed. 
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