مجمىعه مقاالت همایش ملی ایده های نى در حسابداری و حسابزسی دانشگاه آساد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

بزرسی تاثیز نسبت های فعالیت (کارایی) و نزخ رشد آن ها بز باسده غیز عادی آتی سهام در شزکتهای
پذیزفته شده در بىرس اوراق بهادار تهزان ()8811-8811
دکتز یذالَ تبری ّردی ،استبدیبر گزٍّ حسببذاری داًطگبٍ آساد اسالهی ّاحذ تِزاى هزکشی
دلیز ًبصزآببدی ،هذرص داًطگبٍ آساد اسالهی ّاحذ سٌٌذج

چکیده:
بز اسبص هطبلعبت صْرت گزفتَ ،بسیبری اس سزهبیَ گذاراى ّ تحلیل گزاى هبلی در هذل ُبی تصوین گیزی
خْد بیطتز بَ سوت دارایی ّ ًسبتِبی هبلی در بز گیزًذٍ ایي هعطْف هی ضًْذ؛ بَ عببرتی اطالعبت
تزاسًبهَ بزای آًِب هِوتز اس سبیز صْرتِبی هبلی بْدٍ ّ اس ایي طزیك تْاًستَ اًذ ببسدُی بیص اس ببسدٍ
هْرد اًتظبر بذست آّرًذ .کسب ببسدٍ اضبفی یب ببسدٍ غیز عبدی ًیش بب تئْری ببسار کبرا هزتبط بْدٍ ّ بَ
عببرتی ُز اًذاسٍ ببسار اّراق بِبدار کبراتز ببضذ ،اهکبى کسب ببسدُی اضبفی تْسط گزُّی خبظ کوتز
بْدٍ ّ هْجب حف ع سزهبیَ ُبی افزاد ضذٍ ّ در ًِبیت ببعث اعتوبد سبسی افزاد بَ هعبهالت بْرص اّراق
بِبدار هی گزدد.
ایي تحمیك کَ بیي  55ضزکت حبضز در بْرص اّراق بِبدار تِزاى ّ بزای دّرٍ سهبًی  8811-8811اًجبم
گزفتَ ،بَ بزرسی تبثیز ًسبتِبی فعبلیت (کبرایی) ّ ًزخ رضذ آًِب بز ببسدٍ غیزعبدی آتی سِبم پزداختَ است.
در ًِبیت ًتبیج حبصل اس یبفتَ ُبی تحمیك کَ بب استفبدٍ اس رّش رگزسیْى خطی ّ آسهًِْبی آهبریt ّ F
هْرد تحلیل لزار گزفتَ ،بیبًگز تبییذ فزضیَ اصلی ایي تحمیك بْدٍ است ُز چٌذ کَ اس لحبظ آهبری ایي
ارتببط چٌذاى لْی ًبْدٍ است .یعٌی ایٌکَ الالم صْرتِبی هبلی علی الخصْظ ًسبت ُبی فعبلیت یکی اس
هِوتزیي اطالعبتی است کَ بز تصویوبت استفبدٍ کٌٌذگبى اس صْرتِبی هبلی «اثز گذار» هی ببضذ؛ اس طزف
دیگز ّ بب ًْجَ بَ تئْری ببسار کبرا ،هی تْاى گفت کَ بیي کبرایی ببسار اّراق بِبدار تِزاى ّ ببسدٍ غیز
عبدی آتی سِبم ارتببط ّجْد داضتَ ُز چٌذ کَ ایي ارتببط هعکْص بْدٍ است.
واژه های کلیدی :صْرتِبی هبلی ،سزهبیَ گذاراىً ،سبت ُبی فعبلیت ،ببسدٍ غیزعبدی آتی سِبم
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