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

بررسي تاثير اهرم بدهي عولياتي بر سىدآوري آتي و نسبت قيوت به ارزش دفتري سهام
( در بىرش اوراق بهادار تهراى)
ههدي قليلىي تبريسي ،عضُ ٌيأت علمي داوطگاي آصاداسالمي َاحذ تثشيض
سجاد کريوي ،کاسضىاط اسضذ حساتذاسي داوطگاي اصفٍان
قاسن سليواني ،داوطجُي کاسضىاسي اسضذ سضتً مذيشيت مالي داوطگاي اصفٍان

چکيده
تصميمات تاميه مالي َ سشمايًگزاسي ضشکت ٌا ،تصميماتي ٌستىذ کً تا آيىذي وگشي اتخار مي ضُوذ .ضشکتٌا دس
تصميمات تاميه مالي ،سيسک ٌش کذام اص اتضاسٌاي مالي سا اسصياتي ومُدي َ اتضاسٌايي سا اوتخاب مي ومايىذ کً تش
تاصدي سٍامذاسان َ اسصش ضشکت حذاکثش تاثيش مثثت سا داضتً تاضذ .اص جملً اتضاسٌاي مالي تً کاسگشفتً ضذي تُسظ
مذيشان مالي ضشکتٌا تذٌيٌاي عملياتي استٌ .ذف اصلي ايه پژٌَص ،تشسسي تاثيش تذٌي عملياتي تش ضاخصٌاي
عملکشدي ضشکت يعىي سُدآَسي َ وسثت قيمت تً اسصش دفتشي ميتاضذ .تذيه مىظُس دس ايه پژٌَص ،اجضاء تذٌي
عملياتي ،يعىي تذٌي عملياتي قشاسدادي َ تشآَسدي تً عىُان متغيشٌاي مستقل اصلي تً کاس گشفتً ميضُوذ َ تاثيش
ٌش يک اص ايه متغيش ٌا تً عُس جذاگاوً تش سُدآَسي سٍامذاسان َ وسثت قيمت تً اسصش دفتشي تشسسي گشديذي
است .ومُوً پژٌَص متطکل اص  67ضشکت پزيشفتً ضذي دس تُسط اَساق تٍاداس تٍشان عي دَسي صماوي -9761
 9736است .دس ايه پژٌَص اص آصمُن سگشسيُن چىذ متغيشي تً سَش داديٌاي تاتلُيي َ داديٌاي تلفيقي جٍت تعييه
معىاداس تُدن استثاط تيه متغيشٌاي مستقل َ َاتستً استفادي گشديذي است .تشاي تعييه وُع داديٌاي تشکيثي اص آصمُن
 Fليمش َ تش حسة مُسد آصمُن ٌاسمه استفادي ضذي استٌ .مچىيه تشاي آصمُن فشضيًٌاي پژٌَص اص آصمُنٌاي F
فيطش َ  -tاستيُدوت استفادي گشديذي است.
وتايج پژٌَص وطان ميدٌذ کً تذٌي عملياتي تشآَسدي تا سُدآَسي آتي َ وسثت قيمت تً اسصش دفتشي ساتغً مثثت َ
معىاداسي داسد دس حالي کً تذٌي عملياتي قشاسدادي تا معياسٌاي عملکشدي ضشکت (سُدآَسي آتي َ وسثت )P/B
ساتغً معىيداسي وذاسد.
واژگاى کليدي :تذٌي عملياتي قشاسدادي ،تذٌي عملياتي تشآَسدي ،تاصدي حقُق صاحثان سٍام عادي ،وسثت قيمت تً
اسصش دفتشي
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