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ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .جامعه مورد مطالعه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیتهای خاص ،که از
این میان نمونهای شامل  021شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید .قلمرو زمانی تحقیق شامل یك دوره
هفت ساله بر اساس صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه طی سالهای  0811الی  0834است و برای آزمون فرضیات از
روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرمافزار  EVIEWSنسخه  ،3استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است
نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری و مثبتی دارد .همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد
مازاد و ارزش شرکت تاثیر تاثیر معنیداری به لحاظ آماری دارد .همچنین کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری به
لحاظ آماری ندارد.
واژههای کلیدی :ارزش شرکت ،نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی ،کیفیت سود.

مقدمه
معموالً بخش قابل توجهی از دارایی شرکتها به صورت وجه نقد یا اوراق بهادار قابل معامل ،نگهداری میشود و این نسبت
در اکثر موارد بین  1تا  22درصد متغیر است (کیم0331 ،0؛ آپلر و همکاران0333 ،2؛ هارفورد2111 ،8؛ ازکان و ازکان2116 ،6؛
دیتمار و مارتاسمیت .)2112 ،5انگیزه حفظ و نگهداری مازاد وجه نقد در چارچوب نظریههای داد و ستد (مبادله) و نمایندگی
قابل توجیه است و در این زمینه ،نظریه داد و ستد دارای بیشترین شواهد تجربی است (آپلر و همکاران .)0333 ،شرکتهای
دارای مانده زیاد وجه نقد غالباً از طرف سرمایهگذاران نهادی برای برگشت سرمایه به سهامداران تحت فشار قرار دارند زیرا
ممکن است انباشت وجه نقد ،مدیران را به انجام فعالیتهای از بین برنده ارزش ترغیب نماید ،مدیران همچنین ممکن است از
اندوختههای وجه نقد برای منافع شخصی استفاده کنند .سطح نگهداری وجهنقد ،در برگیرنده وجوهی است که به سرعت برای
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سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی و یا برای توزیع به سرمایهگذاران در دست باشد .مطابق نظریۀ کینز ،)0384(4شرکتها
وجهنقد را برای انگیزههای احتیاطی ،سوداگری و معامالتی ذخیره مینمایند .انگیزه معامالتی به وجه نقد نگهداری شده برای
معامعههای روزانه اشاره دارد که برای خریدکاال و خدمات پرداخت میشود .انگیزۀ احتیاطی به وجه نقد نگهداری شده در قبال
مسائل امنیتی مانند حمایت شرکت در مقابل نوسانهای پیشبینی نشده مربوط میشود .انگیزۀ سوداگری نیز به تمایل
شرکتها برای توازن در وجه نقد به منظور مزایای خرید در قیمت پایین اشاره دارد (گیل و شاه .)2102 ،2کیم و
همکاران ،)2100(1نیز بیان میکنند که انگیزههای احتیاطی و معامالتی نقش مهمی در تبیین عوامل تعیینکننده سطح
نگهداری وجه نقد دارند .در این زمینه ،وجه نقد مازاد در حسابهای شرکت لزوماً به نفع شرکت نیست ،زیرا وجه نقد مازاد
ممکن است به دلیل مدیریت ضعیف رخ دهد (حاجیها و رجبدُری.)0834 ،
امروزه در بازارهای رقابتی ،بنگاههایی موفق هستند که برای آینده خود برنامه داشته باشند .برنامهریزی مالی از مهمترین
رویکردهایی برنامه ریزی است که اهمیت فراوانی دارد .به دلیل اهمیت فراوان وجوه نقد در موفقیت واحدهای اقتصادی و
ضرورت آن برای ادامه بقای آن ،وجوه نقد از اجزای جداییناپذیر برنامهریزی مالی است .وجه نقد اولین و مهمترین عامل
حیات هر بنگاه اقتصادی است .در واقع فقط بنگاههایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که بتوانند نیازهای نقدی خود را به
موقع تامین کنند (رحیمیان و همکاران .)0832 ،همچنین جریان نقد آزاد از مباحث با اهمیتی است که به شرکت اجازه میدهد
تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش میدهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد ،توسعه محصوالت جدید،
انجام تحصیلهای تجاری ،پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمیباشد .از طرف دیگر ،وجه
نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (فغانیماکرانی و
زندی .)0834 ،مدیریت مازاد وجه نقد از مباحث بااهمیتی است که به شرکت اجازه میدهد تا فرصتهایی را جستجو کند که
ارزش سهامدار را افزایش میدهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد ،توسعه محصوالت جدید ،انجام تحصیلهای تجاری،
پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکانپذیر نمیباشد .از طرف دیگر ،وجه نقد باید در سطحی نگهداری
شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود .نظریه جریان وجه نقد آزاد که توسط جنسن
و مك ( ،)0314مطرح گردیده و بیان میدارد که وجوه نقد داخلی بیشتر ،به مدیران اجازه میدهد تا از کنترل بازار اجتناب
کنند .در این حالت ،آنها به موافقت سهامداران نیاز ندارند و برای تصمیمگیری در مورد سرمایه گذاری ها بر حسب اختیار خود
آزاد هستند .مدیران مایل به پرداخت وجه نقد (مانند سود سهام) نبوده و حتی زمانیکه هیچ سرمایهگذاری با خالص ارزش فعلی
مثبت موجود نباشد ،دارای انگیزه برای سرمایهگذاری هستند (دروبتز و همکاران.)2101 ،3
منظور از جریان نقدی آزاد ،جریان نقدی مازاد بر تامین مالی پروژههایی است که خالص ارزش فعلی آنها مثبت باشد و با نرخ
هزینه سرم ایه مربوطه تنزیل شود .بر اساس این نظریه ،مدیران انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل
خود را افزایش داده و بتوانند در خصوص تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند .به
همین دلیل ،با وجه نقد شرکت فعالیت میکنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطالعات مشروح به بازار سرمایه نشوند (فریرا و
ویلال .)2116 ،01عوامل تعیینکننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد عبارتند از :اهرم مالی ،فرصتهای سرمایه
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گذاری و روابط بانکی است .معموالً در پژوهشهای گذشته به بررسی عواملی پرداخته شده است که به طور مستقیم بر ارزش
سهام تاثیر میگذارد .از موارد مورد بررسی ،چگونگی استفاده مدیران از مازاد وجه نقد است .برای نمونه ،بالنچارد )0336( 00در
پژوهش خود متوجه شد که شرکتهای دارای مازاد وجه نقد ،ترجیح میدهند آن را در درون خود حفظ کنند تا بین سهامداران
توزیع نمایند .هارفورد ( )0333متوجه شد که عملکرد عملیاتی نامطلوب ناشی از نگهداری مقدار زیاد وجه نقد ،موجب کاهش
ارزش حقوق صاحبان سهام میشود .همچنین وی در سال  2111متوجه شد که شرکتهای دارای مازاد وجه نقد با حاکمیت
ضعیف ،تمایل زیادی به مصرف سریع وجه نقد و سرمایهگذاریهای کم بازده دارند که در نهایت منجر به کاهش ارزش حقوق
صاحبان سهام آنها میشود .نتیجه پژوهش آپلر و همکاران ( ،)0333هم یافتههای پژوهش هارفورد را تایید میکند (رحیمیان و
همکاران.)0832 ،
از آنجایی که معیار سود حسابداری برای سرمایه گذاران ،اطالعات با اهمیتی محسوب میشود ،لذا برخی از پژوهشگران مانند
گجراتی)2113(02؛ بوشمن و همکاران ،)2116(08ویژگیهای سود را به عنوان معیارهای سنجش کیفیت سود مطرح نمودهاند.
بر اساس طبقهبندی انجام شده در پژوهش فرانسیس و همکاران ،)2116(06ویژگیهای سود به دو دسته تقسیم میگردند:
ویژگیهای مبتنی بر حسابداری05و ویژگیهای مبتنی بر بازار04؛ ویژگیهای مبتنی بر حسابداری ،فقط از طریق اطالعات
حسابداری قابل اندازهگیری میباشند؛ در حالی که ویژگیهای مبتنی بر بازار ،بر اساس ارتباط میان بازار سهام و دادههای
حسابداری میباشند .در ویژگی های مبتنی بر حسابداری ،فرض بر آن است که نقش سود ،تخصیص بهینه جریانهای نقدی
به دورههای گزارشگری از طریق فرآیند اقالم تعهدی میباشد .از سوی دیگر ،نقش سود در ویژگیهای مبتنی بر بازار ،انعکاس
سود اقتصادی در بازده سهام میباشد .عالوه بر این ،ویژگیهای سود مبتنی بر حسابداری در مقایسه با ویژگیهای مبتنی بر
بازار ،بیشتر تحت تأثیر اختیارات مدیریت قرار میگیرند .مهمترین ویژگیهای مبتنی بر حسابداری عبارت اند از :کیفیت اقالم
تعهدی ،پایداری سود و قابلیت پیشبینی سود .از جمله مهمترین ویژگیهای مبتنی بر بازار میتوان به بموقع بودن سود،
مربوط بودن سود به ارزش اشاره نمود (نوروش و همکاران .)0835 ،در این پژوهش مد نظر است که تاثیر کیفیت سود بر سطح
نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش حاشیه آنها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد .محقق در این
مطالعه به دنبال پاسخگویی به سوال ذیل میباشد :که کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش حاشیه
آنها در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟
تعریف واژه های کلیدی
کیفیت سود :منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است .به عبارت دیگر ارزش
یك سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال-
های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (مسیحآبادی و دانشوربنداری.)0838 ،
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نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی :وجهنقد از منابع مهم و حیاتی هر واحید اقتصادی است .در اتخاذ بسیاری از تصمیمات
مالی ،جریانهای نقدی نقشی محوری دارند .شرکتهایی که سطوح باالیی از وجه نقد را نگهداری مینمایند انتظار میرود که
با محدودیتهای مالی کمتری مواجه شوند .توضیحهای متعددی نسبت به این موضوع که چرا شرکتها میزان زیادی وجه و
معادل وجه نقد نگهداری میکنند ارائه شده است .مشهورترین توضیح این است که نگهداری زیاد وجه نقد موجب کاهش
هزینههای تامین مالی میگردد .اوپلر و همکاران ( )0333شواهدی ارائه نمودند که شرکتهای کوچك و شرکتهای با
فرصتهای رشد باال و جریانهای نقدی پر ریسك ،وجوه نقد باالیی را نگهداری میکنند .در نتیجه وجوه نقد را میتوان
بعنوان نمایندهای معکوس از اندازه شرکت قلمداد نمود .بعبارتی شرکتهایی که وجه نقد باالیی را نگهداری میکنند معموالً از
نظر اندازه کوچك بوده و دارای مشکالت عدمتقارن اطالعاتی باالتر هستند .بنابراین ،انتظار میرود که این شرکتها وجوه نقد
باالیی را نسبت به سایر شرکتها نگهداری کنند .بعالوه میتوان تفسیر نمود که شرکتهای کوچك معموالً شرکتهای در
حال رشد بوده و دارای فرصتهای سرمایهگذاری باالیی هستند .در نتیجه این شرکتها برای جلوگیری از نداشتن فرصتهای
سرمایهگذاری سودآور وجوه نقد باالیی را نگهداری میکنند (افالطونی.)0836 ،
ارزش شرکت :برای سنجش ارزش شرکت به پیروی از گایو و راپوسو )2101(02و آالیانیس و وستون ،)2100( 01از یکی از
رایج ترین شاخصهای ارزش شرکت ،یعنی  Qتوبین استفاده خواهد شد .نسبت مذکور از تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام شرکت حاصل میشود .مقادیر بزرگتر از یك این نسبت بیانگر استفاده بهینه از داراییهای شرکت است
(نوروش و همکاران.)0835 ،
پیشینه پژوهش
رحیمیان و همکاران ( ،)0832در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه نقد
با ارزش سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .از اینرو 28 ،شرکت در طی سالهای  0816تا  ،0836با
توجه به محدودیتهای موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به اینکه دادههای مورد
بررسی از نوع دادههای تابلویی بودند ،از رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد .نتایج حاکی از این بود که متغیرهای اندازه شرکت،
سرمایه در گردش ،وجه نقد عملیاتی و وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها،
دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و متغیرهای اهرم مالی ،فرصتهای رشد ،تغییرات جریان های نقدی ،جریانهای نقدی
ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری و تغییرات جریانهای نقدی عملیاتی با میزان نگهداشت وجه نقد ،رابطه آماری معناداری
نداشتند .همچنین نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری بیانگر این بود که نگهداری مازاد وجه نقد توسط شرکتها به صورت مداوم
و مقطعی ،تاثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد.
لشگری و همکاران ( ،) 0836در پژوهشی به بررسی تأثیر رابطه بین کسری و مازاد وجه نقد با بازده سهام بر روی  025شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی  0811الی  0831پرداختند .نتایج نشان داد که بین مازاد و کسری وجه نقد و
بازده سهام در شرایط لحاظ نمودن تورم ،رابطه معناداری وجود ندارد .اما بین مازاد و کسری وجه نقد و بازده سهام در شرایط
لحاظ نمودن تورم ،رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

Gaio, C., and C.Raposo
Allayannis, G., and J. Weston
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نوروش و همکاران ( ،)0835در پژوهشی به بررسی کیفیت سود و ارزش شرکت :شواهدی از شرکتهای ایرانی پرداختند.
فرضیههای پژوهش ،با استفاده از نمونهای متشکل از  23شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 0812تا  0830و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیك دادههای تلفیقی ،مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای
بدست آمده حاکی از آن است ،که بین کیفیت سود و فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش شرکت ،رابطه مثبت معناداری وجود
دارد .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهند که فرصتهای سرمایهگذاری بر رابطه بین کیفیت سود با ارزش شرکت تأثیر
معناداری ندارد.
فغانیماکرانی و زندی ( ،)0834در پژوهشی به بررسی عکس العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  0838پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران از سال  0811تا سال  0838میباشد .روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش دادههای
تابلویی میباشد که به کمك نرم افزارهای اکسل و  Eviews7انجام پذیرفت .نتایج فرضیههای پژوهش بیان میکند که بین
نگهداشت وجه نقد مازاد و حجم معامالت ،روزهای معامالت ،بازدهی سهام ،ریسك سیستماتیك رابطه مستقیم وجود دارد،
بین واکنش بازار و نگهداشت وجه نقد مازاد هم رابطه مستقیم وجود دارد .در نهایت یافتههای پژوهش نشان داد که شرکت-
هایی که وجه نقد زیاد در خود نگهداری میکنند باعث افزایش ریسك سیستماتیك میشود.
فخاری و نقدی مشهدیکالئی ( ،)0832در پژوهشی به بررسی اثر محدودیت مالی بر ارتباط بین موقعیت جغرافیایی شرکت و
نگهداشت وجه نقد پرداختند .برای این منظور دادههای مربوط به  033شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
طور مقطعی در سال  0836جمعآوری و مورد پردازش قرار گرفته است .برای موقعیت جغرافیایی به عنوان متغیر مستقل
پژوهش از معیار کسینوس فاصله و برای سطح نگهداشت وجه نقد ،از وجه نقد نگهداری شده و استاندارد شده با داراییها
استفاده شده است .همچنین از شاخصهای وایتدوو ،کاپالن-زینگالس و سود تقسیمی به عنوان معیارهای محدودیت مالی
بهره گرفته شده است .یافتهها نشان میدهند که ارتباط مثبت و معناداری بین موقعیت جغرافیایی شرکت و سطح نگهداشت
وجه نقد وجود دارد و این ارتباط در شرکتهای دارای محدودیت مالی ،قویتر است .این یافتهها تأکید مجددی بر وجود هزینه
نمایندگی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است.
گایو و راپوسو ( ،)2101در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت سود و فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش شرکت در میان
نمونهای متشکل از  2111شرکت در  81کشور مختلف پرداختند .آنها در این پژوهش از یك شاخص ترکیبی مبتنی بر رتبه
دهکی هر یك از ویژگیهای سود (کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری ،قابلیت پیش بینی ،مربوط بودن به ارزش سهام ،به موقع
بودن و محافظه کاری سود) به عنوان معیار اندازهگیری کیفیت سود استفاده نمودند .یافتههای پژوهش نشان داد که بین
کیفیت سود و فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش شرکت ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،آنها دریافتند که
سطح فرصتهای سرمایهگذاری ،موجب تشدید رابطه مزبور خواهد گردید.
جی یانگ و همکاران ( ،)2100در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد :بررسی تجربی در صنعت رستوران ،به
بررسی عوامل تاثیرگذار بر سطح نگهداری وجه نقد در  025شرکت طی سالهای  0332-2111پرداختند .نتایج آنها نشان داد
که شرکتهای رستوران با فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجهنقد دارند .از طرفی دیگر
شرکتهایی که سطح نقدینگی ،هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام باالتری دارند ،وجه نقد کمتری را نگهداری میکنند.
ال نجار ( ،)2102در پژوهشی با عنوان عوامل مالی تعییینکننده نگهداری وجه نقد ،شواهدی از برخی بازارهای نوظهور ،به
بررسی عوامل موثر بر نگهداری وجهنقد (ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشورهای در حال توسعه (برزیل ،هند،
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روسیه و چین) پرداخته و نتایج بدست آمده از آن را با کشورهای انگلستان و آمریکا مقایسه نمود .نتایج وی نشان میدهد که
ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود بر نگهداری وجه نقد تاثیرگذار است؛ و شباهتهایی بین کشورهای توسعه یافته و در
حال توسعه در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار بر روی نگهداشت وجه نقد وجود دارد.
آسم و آلم ( ،)2105در پژوهشی به بررسی تأثیر تغییرات چشم انداز بازار برای سرمایهگذاری با رویکرد پرداخت و عدم پرداخت
سود سهام با در نظر گرفتن تئوری وجوه نقد مازاد پرداختند .زمانی که بازار در رکود میباشد اثر منفی بر عدم پرداخت نسبت به
پرداخت سود سهام دارد و تفاوت تمرکز بر روی مقدار باالی وجه نقد مازاد دارد .زمانی که بازار در رونق می باشد اثر مثبتی بر
عدم پرداخت نسبت به پرداخت سود سهام و تفاوت تمرکز بر روی مقدار باالی وجه نقد مازاد دارد.
مالول و همکاران ( ،)2101در پژوهشی به تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکرد و ارزش شرکتهای تونسی پرداختند .بر اساس
نتایج به دست آمده ،ارتباطات سیاسی موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت میشود .در واقع سرمایه گذاران به دلیل کسب
منافع بیشتر ،به سرمایه گذاری در شرکتهایی با ارتباطات سیاسی باال تمایل نشان میدهند.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  0811تا سال  0834است.
برای این که جامعه غربالگری شده یك نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیستماتیك استفاده
شده است .برای این منظور  5معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارهای زیر را داشته باشد به عنوان
نمونه آماری انتخاب میشود .لذا شرکتهایی که حائز شرایط فوق نباشند از نمونه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط
باال از بین  420شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد اعضای نمونه آماری تعریف میشود .با توجه به رعایت شرایط
یاد شده باال ،و با استفاده از روش حذف سیستماتیك از بین شرکتهای واجد شرایط تعداد  021شرکت ( 161سال -شرکت) به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند.
جدول ( :)8انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه

محدودیت ها و شرایط
کل شرکتهای موجود در پایان سال 0834
حذف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از سال 0811
برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری آنها حذف شرکتهای غیر از دوره منتهی به تاریخ 23
اسفند ماه
حذف شرکتهای هلدینگ ،بانکها و سرمایهگذاری
طی قلمرو زمانی پژوهش ،هیچ گونه توقف نماد معامالتی (بیش از شش ماه متوالی)
نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند
حذف شرکتهایی که زیان ده و اطالعات مالی آنها قابل دسترس نیست.
تعداد شرکتهای موجود در جامعه آماری بعد از اعمال محدودیت ها و شرایط
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فرضیه های تحقیق
 .0کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
 .2نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
 .8کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر دارد.
روش تحقیق
روش بررسی دادهها به صورت دادههای ترکیبی -دیتا پانل است .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون
خطی چندمتغیره استفاده شده است .به منظور تحلیل دادههای بدست آمده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است .بدین ترتیب که برای توصیف دادهها از جدول توزیع فراوانی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای پژوهش از
آزمون اف لیمر ،آزمون هاسمن ،آزمون ناهمسانی واریانس ،آزمون خودهمبستگی سریالی ،آزمون هم خطی ،آزمون نرمال بودن
وآزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود .دادهها پس از انتقال به صفحه گسترده  EXCELمورد پردازش قرار گرفته
است .در ضمن برای آزمون فرضیه پژوهش از نرمافزار  Eviews9استفاده شده است .ایویوز را میتوان در حوزههای تجزیه و
تحلیل روابط آماری و اقتصادسنجی ،پیشبینی فروش ،شبیهسازی ،پیش بینی کالن اقتصادی ،تجزیه و تحلیل هزینهها و
الگوسازی و ارزیابی سیاستگذاری به کار برد .در حالت محاورهای برقراری ارتباط کاربر با ایویوز از طریق روابطهای گرافیکی
خوش ساختی ممکن شده است که به سادگی امکان تبادل اطالعات بین فرد و کامپیوتر را فراهم ساخته است .با به کارگیری
آنها میتوان دامنه وسیعی از تکنیكهای اقتصاد سنجی ،آماری و گرافیکی پیچیده را بدون این که نیازی به برنامهنویسی باشد،
انجام داد.
معرفی مدلهای رگرسیون تحقیق
مدل آزمون فرضیه اول:
مدل آزمون فرضیه دوم:
مدل آزمون فرضیه سوم:

نحوه اندازه گیری متغیرها
 :وجهنقد از منابع مهم و حیاتی هر واحید اقتصادی است .در اتخاذ بسیاری از
نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی
تصمیمات مالی ،جریان های نقدی نقشی محوری دارند .شرکتهایی که دارای مازاد وجه باشند با استفاده از مدل زیر شناسایی
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میشوند .بدین صورت که شرکت هایی که در مدل زیر انحراف معیار بزرگتر از  5 .0دارند دارای مازاد وجه نقد میباشند
(هارفورد)0333 ،
(

)

وجهنقد واقعی (وجه نقد موجود در صورتهای
مازاد وجه نقد برای شرکت  iدر زمان  tاست
در این مدل
مبنای وجه نقد نگهداری (منظور از وجه نقد سپردههای کوتاهمدت و مجموع داراییهای نقدی است)
مالی) است،
شده میباشد  σانحراف معیار سریهای زمانی انباشت وجه نقد توسط شرکتها طی چهار سال میباشد (رحیمیان و همکاران،
.)0832
 :برای سنجش ارزش شرکت به پیروی از گایو و راپوسو ( )2101و آالیانیس و وستون ( ،)2100از یکی
ارزش شرکت
از رایجترین شاخصهای ارزش شرکت ،یعنی  Qتوبین استفاده شده است .نسبت مذکور از تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام شرکت حاصل میشود .مقادیر بزرگتر از یك این نسبت بیانگر استفاده بهینه از داراییهای شرکت است.
برای محاسبه  Qتوبین از رابطه زیر استفاده میشود:
(

)
⁄

که در آن:
مقدار توبین شرکت  iدر سال t
ارزش دفتری کل داراییهای شرکت  iدر سال t
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (تعداد سهام ضربدر قیمت روز سهام) شرکت  iدر سال t
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر سال ( tنوروش و همکاران.)0835 ،
 :در خصوص سنجش کیفیت سود ،معیاری که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند وجود
کیفیت سود
ندارد .لذا با توجه به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود ،از معادله رگرسیونی فرانسیس و همکاران ( .)2115برای
برآورد کیفیت سود استفاده خواهد گردید .معادله رگرسیونی مذکور برای برآورد کیفیت اقالم تعهدی شرکت  iدر سال  tاستفاده
شد .این معادله به شرح رابطه زیر است.
در این رابطه

معرف مجموع اقالم تعهدی است که به صورت زیر قابل محاسبه است:
(

)

)

تغییردر داراییهای جاری سال جاری نسبت به سال قبل
تغییردر وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل
تغییردر بدهیهای سال جاری نسبت به سال قبل
تغییردر حصه کوتاه مدت بدهیهای بلند مدت سال جاری نسبت به سال قبل
هزینه استهالک داراییهای مشهود و نامشهود سال جاری
جریان نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سال t-1
20
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جریان نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سال t
جریان نقد حاصل از عملیات شرکت  iدر سال t+1
تغییرات درامد فروش شرکت شرکت  iدر سال  tنسبت به سال t-1
مبلغ ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت (خالص داراییهای ثابت)
قدرمطلق عامل باقیمانده معیار معکوسی از کیفیت سود را به دست میآورد؛ یعنی مقدار بزرگتر نشان دهنده ،کیفیت ضعیفتر
کیفیت سود میباشد (فروغی و همکاران.)0832 ،
متغیرهای کنترلی
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری اندازه شرکت به پیروی از پژوهش شهیکی تاش و کاظمی و امینی
اندازه شرکت
( ،)0830از لگاریتم طبیعی کل داراییها استفاده شده است.
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری فرصتهای رشد به پیروی از پژوهش لوپز و ویسنته
فرصتهای رشد
( ،)2101ازنسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان نمایندهای برای رشد شرکت
استفاده شده است.
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری داراییهای ثابت مشهود به پیروی از پژوهش هانگ و
داراییهای ثابت مشهود
سونگ ( ،)2114قابلیت مشاهده داراییهای شرکت میتواند بیانگر هزینههای نمایندگی و مخارج نابسامانی مالی باشد .وقتی
داراییهای مشهود یك شرکت زیاد باشد و از نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی بدست میآید.
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری نرخ بازده داراییها به پیروی از پژوهش مدرس و عبدالهزاده
نرخ بازده داراییها
( ،)0821بازده داراییها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر بروی بازدهی بخش
عملیات متمرکز است .این معیار در کنار معیار نسبت بدهیها (میزان استفاده بنگاه از اهرم های مالی نظام دوپانت) را تشکیل
میدهند .و از نسبت سود قبل از مالیات شرکت به کل دارایی های شرکت قابل دستیابی است.
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری نسبت سرمایه در گردش خالص به پیروی از
نسبت سرمایه در گردش خالص
پژوهش منشیك و همکاران (  ،)2102از نسبت تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری به کل دارایی بدست میآید.
 :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری اهرم مالی به پیروی از پژوهش منشیك و همکاران (  ،)2102از نسبت
اهرم مالی
کل بدهی به کل دارایی بدست میآید.
یافته های پژوهش
آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش،
قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادهها توصیف شود.
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متغیرهای پژوهش

MV

جدول( :)2آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش
ROA NWC GROWTH
XC
AQ

TANG SIZE

LEV

در دسترس
161
161
161 161
161
161
161
161
161
تعداد
ازدست رفته
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16518 16262 46128 16088 16005
16610
16162 16012 16341
میانگین
16414 16216 56321 16134 16080
16845
16126 16148 16561
میانه
16328 16163 16210 16426 16121
16143
16640 236141 46115
ماکزیمم
16102 16183 66854 16112 -16228
16118
16110 -066126 16051
مینیمم
16212 16024 16408 16082 16236
16203
16158 06022 06152
انحراف معیار
-16583 06106 16618 06801 -06343
16816
26315 056422 26042
چولگی
26210 86582 86412 66616 056081
06316
056222 6426162 16643
کشیدگی
همچنین توصیف آماری دادهها ،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است
که در پژوهش به کار میرود .بنابراین ،قبل از اینکه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،متغیرهای پژوهش به صورت
خالصه مورد بررسی قرار میگیرد .این جدول حاوی شاخصهایی برای توصیف متغیرهای پژوهش میباشد .در تجزیه و
تحلیل توصیفی دادهها ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،ماکزیمم و مینیمم محاسبه گردیده است .نتایج آمار توصیفی متغیرهای
تحقیق در جدول  2آورده شده است .که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست .جدول شماره  2نشان
دهنده تحلیل توصیفی کلیه دادههای تلفیقی و متغیرهای اصلی استفاده شده در این پژوهش در سطح کلیه شرکتها میباشد.
جدول زیر فراهم کننده میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،مد ،واریانس ،چولگی ،ماکسیمم و مینیمم متغیرهای مستقل ،کنترل و
وابسته پژوهش به شکل ساالنه از دوره  0811تا  0834است .اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه
تعادل و مرکز ثقل ت وزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر
اندازه شرکت ( )SIZEبرابر با ( )46128می باشد که نشان می دهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .به طورکلی
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .به
طورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است.
از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .به عتوان مثال ،مقدار این پارامتر برای متغیر نگهداری وجوه نقد مازاد
شرکتی برابر با ( )16158و برای متغیر ارزش شرکت برابر با ( )06256میباشد که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش ،این
دو متغیر به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی میباشند .همچنین با توجه به این که از روش ترکیب دادههای
سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیههای تحقیق استفاده میکنیم ،لذا تعداد مشاهدات سال -شرکت براساس دادههای
ترکیبی متوازن 161 ،مشاهده بوده است.
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آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی اول :کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول شماره ( :)9تخمین نهایی تاثیرکیفیت سود بر ارزش شرکت

متغیرها
AQ
SIZE
GROWTH
LEV
NWC
TANG
ROA
( Cعرض از مبدا)

ضرایب
-16113
-16026
-06334
-86284
-16422
-16601
16282
66140

خطا
16113
16146
16142
16020
16112
16054
16003
16624

آمارهt
-16351
-26431
-806324
-016134
-26251
-26423
06310
006611

سطح معناداری
16862
16112
16111
16111
16111
16112
16162
16111

vif
06102
06120
06061
26018
26102
06815
06215
----

)16111(24586431
ناهمسانی واریانس
16216
ضریب تعیین تعدیل شده
).111(256203
آماره فیشر
06304
دوربین واتسون
03
آزمون همخطی چندگانه :در آمار ،عامل تورم واریانس ( )VIFشدت همخطی چندگانه را ارزیابی میکند .در واقع یك
شاخص معرفی میگردد که بیان میدارد چه مقدار از تغییرات مربوط به ضرایب برآورد شده بابت همخطی افزایش یافته است.
شدت همخطی چندگانه را با بررسی بزرگی مقدار همخطی چندگانه میتوان تحلیل نمود .اگر آماره آزمون همخطی چندگانه به
یك نزدیك بود نشان دهنده عدم وجود همخطی است .به عنوان یك قاعده تجربی مقدار همخطی چندگانه بزرگتر از  01باشد
همخطی چندگانه باال میباشد.
متغیر کیفیت سود دارای سطح معناداری بیشتر از  5درصد ( )16862است ،از اینرو کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری
به لحاظ آماری ندارد .همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،فرصتهای رشد ،اهرم مالی ،بازده داراییها ،نسبت داراییهای
ثابت و خالص سرمایه در بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری دارند .آماره دوربین -واتسون با مقدار  06304ناشی از عدم خود
همبستگی بین متغیرهای پژوهش بوده و سطح معناداری آماره فیشر کمتر از  5درصد است که بیانگر این مطلب است ،مدل
برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با  16216درصد است که نشان میدهد متغیر
وابسته  2166درصد به متغیرهای موجود در مدل وابسته است .باتوجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که مقادیر VIF

variance inflation factor
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کمتر از  01میباشند .بطور کلی نتایج حاصله بیانگر عدم وجود همخطی میباشد .و در نهایت با توجه به وجود ناهمسانی
واریانس (نتایج آزمون بارتلت ))16111( 24586431 -در تخمین نهایی مدل نسبت به رفع آن اقدام گردیده است.
فرضیه اصلی دوم :نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول شماره ( :)4تخمین نهایی تاثیر نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت

متغیرها
XC
SIZE
GROWTH
LEV
NWC
TANG
ROA
( Cعرض از مبدا)

ضرایب
16505
-16065
-06313
-86203
-16423
-16604
16221
66460

خطا
16250
16145
16140
16026
16114
16055
16022
16681

ناهمسانی واریانس
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره فیشر
دوربین واتسون

آمارهt
26162
-26222
-826260
-016605
-26132
-26442
26204
016236

سطح معناداری
16160
16124
16111
16111
16111
16112
16122
16111

vif
06163
06151
06055
26010
26124
06812
06236
----

)16111(11446321
16214
).111(256554
06321

متغیر نگهداشت وجه نقد مازاد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )16160و ضریب مثبت  16505میباشد ،از اینرو
نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری و مثبتی دارد .همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،فرصتهای
رشد ،اهرم مالی ،بازده داراییها ،نسبت داراییهای ثابت و خالص سرمایه در بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری دارند .آماره
دوربین -واتسون با مقدار  06321ناشی از عدم خود همبستگی بین متغیرهای پژوهش بوده و سطح معناداری آماره فیشر کمتر
از  5درصد است که بیانگر این مطلب است ،مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر
با  16214درصد است که نشان میدهد متغیر وابسته  2164درصد به متغیرهای موجود در مدل وابسته است .باتوجه به نتایج
بدست آمده مشاهده میشود که مقادیر  VIFکمتر از  01میباشند .بطور کلی نتایج حاصله بیانگر عدم وجود همخطی میباشد.
و در نهایت با توجه به وجود ناهمسانی واریانس (نتایج آزمون بارتلت ))16111( 11446321 -در تخمین نهایی مدل نسبت به
رفع آن اقدام گردیده است.
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فرضیه اصلی سوم :کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول شماره ( :)5تخمین نهایی تاثیر کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت

متغیرها
AQ
XC
AQ*XC
SIZE
GROWTH
LEV
NWC
TANG
ROA
( Cعرض از مبدا)

ضرایب
16185
16541
-16452
-16063
-26116
-86226
-16411
-16610
16242
66210

خطا
16122
16254
16234
16145
16022
16115
16054
16020
16622

ناهمسانی واریانس
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره فیشر
دوربین واتسون

آمارهt
06558
26202
-26202
-26235
-826602
-016314
-26302
-26541
26034
016338

سطح معناداری
16021
16122
16124
16122
16111
16111
16111
16101
16121
16111

vif
86508
06018
86418
06126
06222
26234
26045
06631
06861
----

)16111(08411622
16231
).111(256423
06301

متغیر کیفیت سود دارای سطح معناداری بیشتر از  5درصد ( )16021است ،از اینرو کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنی
داری به لحاظ آماری ندارد .متغیر نگهداشت وجه نقد مازاد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )16122و ضریب مثبت
 16541میباشد ،از اینرو نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری و مثبتی دارد .متغیر حاصل ضرب کیفیت
سود در نگهداشت وجه نقد مازاد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد ( )16124است ،از اینرو کیفیت سود بر ارتباط بین
نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر معنیداری به لحاظ آماری دارد .همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت،
فرصتهای رشد ،اهرم مالی ،بازده داراییها ،نسبت داراییهای ثابت و خالص سرمایه در بر ارزش شرکت تاثیر معنیداری
دارند .آماره دوربین -واتسون با مقدار  06301ناشی از عدم خود همبستگی بین متغیرهای پژوهش بوده و سطح معناداری آماره
فیشر کمتر از  5درصد است که بیانگر این مطلب است ،مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .ضریب تعیین تعدیل
شده نیز برابر با  16231درصد است که نشان میدهد متغیر وابسته  23درصد به متغیرهای موجود در مدل وابسته است .باتوجه
به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که مقادیر  VIFکمتر از  01میباشند .بطور کلی نتایج حاصله بیانگر عدم وجود همخطی
میباشد .و در نهایت با توجه به وجود ناهمسانی واریانس(نتایج آزمون بارتلت ))16111(08411622 -در تخمین نهایی مدل
نسبت به رفع آن اقدام گردیده است.
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پیشنهادهای حاصل از پژوهش
پیشنهادهای ارائه شده در این قسمت شامل دو بخش است .اول پیشنهادهایی که در راستای موضوع مورد مطالعه بیان
میشود .دوم پیشنهادهایی که در ایجاد زمینه برای پژوهشهای آتی و محققان دیگر میتواند مفید واقع شود ،مطرح خواهند
شد.
پیشنهادات کاربردی حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به یافتههای پژوهش و مبانی نظری مورد مطالعه و با عنایت به اهداف ،پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:
 -0براساس نتایج پژوهش ،مشاهده میشود نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر مثبتی دارد .که امر شاید ناشی از
این باشد که شرکتهای با حجم بزرگتر وجه نقد مازاد هستند بنابراین ،پیشنهاد میشود به هنگام اخذ تصمیمات مالی شرکت به
سطح نگهداشت وجه نقد مازاد شرکت توجه شود.
 -2براساس نتایج پژوهش ،مشاهده میشود که اندازه شرکت ،فرصتهای رشد و اهرم مالی بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارند.
که امر شاید ناشی از این باشد که شرکتهای بزرگ و دارای اهرم مالی باالتر دارای فرصتهای رشد و ارزش کمتری میباشند.
بنابراین ،پیشنهاد میشود این معیارها نیز به عنوان معیاری برای تصمیمگیری بهتر سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان مورد
استفاده قرار گیرد.
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
انجام این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با مشکالتی مواجه بوده که در تعمیم نتیجه باید مورد توجه قرار گیرد .نخست آن
که با توجه به شرایط محیطی و قوانین و مقررات مربوطه ،امکان استفاده از برخی الگوهای کیفیت سود در بازار میسر نبود.
همچنین ،عدم ارائۀ برخی اطالعات مورد نیاز باعث حذف شرکتها و کاهش نمونۀ مورد بررسی گردید .با توجه به نتیجۀ حاصل
از این پژوهش ،میتوان برای پژوهشهای آینده ،پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه نمود:
 -0پیشنهاد میشود که پژوهشی تحت عنوان مشابه و برای شرکتهای عضو بورس تهران را در دوره زمانی طوالنیتر و به
تفکیك صنایع و اندازه شرکتها انجام پذیرد.
 -2پژوهشی در خصوص اینکه آیا میتوان با استفاده از کیفیت اطالعات حسابداری ،خط مشی تامین مالی و ارزش شرکت در
شرکتهای دارای پذیرفته شده در بورس را تعیین کرد ،انجام گیرد.
 -8پژوهشی در خصوص اینکه آیا عواملی شرکتی از قبیل نوع صنعت ،اندازه شرکت ،رشد شرکت و ...میتواند بر ارزش شرکت
اثر بگذارد ،انجام گیرد.
محدودیتهای انجام پژوهش
در فرآیند پژوهش علمی ،مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق میباشد ،ولی به طور بالقوه میتواند
نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد .برخی از این محدودیتها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت های زمانی
پژوهش میباشد:
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 -0از آنجایی که برای محاسبه متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی استفاده
شده است؛ در صورت تعدیل اطالعات صورتهای مالی برای تورم ممکن است نتایج پژوهش متفاوت از نتایج فعلی باشد.
 -2دادههای استخراج شده از صورتهای مالی مربوط به سالهای متعدد  0813تا  0834بوده است که در این بازه زمانی
استانداردهای حسابداری دچار تغییرات زیادی شده است؛ در نتیجه ممکن است اعداد استخراج شده همگون نباشند.
 -8تلفیق و ادغام تعدادی از شرکتهای نمونه در طی دوره پژوهش و در نتیجه استفاده از اطالعات شرکت اصلی در سالهای
پس از ادغام.
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