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چکیده
در شرایط کنونی که سازمانها بهعنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط ،موقعیتهای آشوبناک و نامطمئن را تجربه میکنند،
تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت به سزایی دارد .هدف این پژوهش سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی
و تأمین مالی از دستگاههای بانکی شرکتهای صنعت خودروسازی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .روش
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی است و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی و چون به تبیین رابطه بین متغیرها میپردازد از
نوع همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی (مشتمل بر شرکتهای
خودروساز و ساخت قطعات خودرو) پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد آنها  33شرکت میباشد .برای جمعآوری
اطالعات پژوهش از نرمافزار رهآورد نوین  2و سایت اینترنتی  Codal.irسازمان بورس اوراق بهادار استفادهشده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که هر چه میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود عملیاتی شرکتها افزایش خواهد
یافت .همچنین هر چه عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تأمین مالی از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت.
واژگان کلیدی
عدم اطمینان محیطی ،سود عملیاتی ،تأمین مالی ،بورس ،سیستمهای بانکی.
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 .1مقدمه
سازمانها در برقراری ارتباط با محیط ،همواره با شرایطی روبرو میشوند که یا پیشبینی شدنی نیست یا پیشبینی آن با
عدم قطعیت همراه است .این شرایط را عدم اطمینان واردکننده از طرف محیط مینامند .مدیران سعی میکنند اثر این
عوامل محیطی را با انعطافپذیری تعدیل کنند .منظور از انعطافپذیری ،توانایی سازگاری شرکت در برابر شرایط عدم
اطمینان در محیطهایی با تغییرات سریع است .اگر راهبردهایی که مدیر انتخاب میکند ،نتواند اثر عدم اطمینانهای
تحمیلشده بر سازمان را کاهش دهد ،گزارشگری مالی تحت تأثیر آثار مالی ناشی از این عدم اطمینانها قرار خواهد
گرفت .درنتیجه ،مدیران همواره به دنبال بررسی این عدم اطمینانها و مشخص کردن اثر آنها بر سازمان هستند تا از این
طریق بتوانند اثر این عوامل را بر شرکت و گزارشگری مالی آن به حداقل برسانند (عینی.)8231 ،
یکی از مهمترین تصمیمات مالی ،نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد
سودآوری آنها دارد .توانایی بنگاهها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه بهمنظور سرمایهگذاری و اجرای
طرحهای توسعهای ،از عوامل اصلی رشد سودآوری بنگاهها محسوب میشود .شرکتها اغلب هنگامیکه به منابع مالی
جدید نیاز دارند ،از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر ،یا از طریق دریافت وام و اعتبارات
از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایهای ،نیاز خود را مرتفع
میسازند (نعمتی و همکاران.)8232 ،
عدم اطمینان محیطی باال ،ریسک تخمین دقیق سودهای آتی توسط سهامداران را افزایش میدهد و آن را به یک
موضوع بغرنج برای آنها تبدیل میکند .درصورتیکه مدیریت اقدام مناسب را برای کاهش این نوسان پذیری انجام ندهد،
عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران حادتر میشود .عدم اطمینان محیطی ،محدودیتهای جدی برای شرکت
ایجاد میکند و بر استراتژی و تصمیمات مدیران در شرکت مؤثر است .در چنین شرایطی مدیران فرصتهای استراتژیکی
برای مقابله با این شرایط خواهند داشت .یکی از این فرضها ،مدیریت سود است (کارمیر 8و همکاران.)3882 ،
معموالً مدیران و سهامداران بنگاههای اقتصادی که در سالهای اولیه فعالیت خود قرار دارند با مشکل اخذ وام و
اعتبار مواجه هستند تأمین مالی داخلی را به دلیل کمهزینهترین بودن به سایر روشهای تأمین مالی ترجیح میدهند .ولی
عدم تقسیم سود برای سالهای متمادی برای سرمایهگذاران که بهقصد سودآوری در بنگاه سرمایهگذاری نمودهاند نهتنها
نارضایتی آنان را به همراه خواهد داشت بلکه انگیزه آنان را نیز برای حفظ سرمایه در بنگاه کاهش میدهد؛ بنابراین مدیران
در بلندمدت بهسوی تأمین مالی خارج از بنگاه متمایل میشوند (غنی زاده و بارانی.)8232 ،
تأمین مالی داخلی هیچگونه هزینهای برای بنگاهها در برنداشته و میتواند در بلندمدت بنگاه را به افقهای فراتری از
سودآوری برساند ،لکن یکی از موضوعات مهم در این زمینه تصمیمگیری در مورد میزان تقسیم سود در میان سهامداران
میباشد که با توجه به دیدگاهی که در بازار سرمایه کشور وجود دارد ،عموماً بنگاه تصمیم به توزیع حداکثر میزان ممکن
سود میان سهامداران خود میگیرد که این موضوع حجم منابع مالی داخلی بنگاهها را برای تأمین مالی رشد سودآوری
کاهش میدهند .بر این اساس ،بنگاهها میبایست به نوع دیگری از تأمین مالی خارج از بنگاه رویآورند که قاعدتاً
هزینههایی را به بنگاه تحمیل خواهد نمود (نعمتی و همکاران.)8232 ،
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سرمایهگذاران و دیگر کاربران زمانی میتوانند از سودهای شرکت برای تصمیمهای سرمایهگذاری و پیشبینی
جریانهای نقدی و سودهای آینده بهطور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و
نه بر اساس اعمالنظر مدیریت در استفاده از روشهای حسابداری گزارششده باشد (حبیب .)3882 ،8هدف مدیریت،
نشان دادن شرکتی پویا و باثبات در نظر سرمایهگذاران و بازار سرمایه است؛ زیرا اغلب سرمایهگذاران و مدیران اعتقاددارند
شرکتهایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمیشود نابت به شرکتهای مشابه ،ارزش
بیشتر و قابلیت پیشبینی و مقابله بیشتری دارند (نوروش و همکاران.)8212 ،
درگذشته سازمانها با رویکردهای سنتی قائل به این موضوع بودند که تغییرات محیطی غالباً با بهصورت خطی بوده
و با بررسی یک سری از عوامل تهدیدات احتمالی را میتوان شناسایی و رفع نمود درحالیکه امروز با بروز پدیدههای
جدید همانند رکودهای اقتصادی ،بیثباتی در نرخ ارزهای خارجی ،تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات ،تحوالت
پیشرفته در فنآوری اطالعات ،اهمیت توجه به پیچیدگی ساختاری و بسیاری از موضوعات دیگر موجب شده تا سازمانها
با یک محیط پرخطر ،پویا و متنوع مواجه گردند .باوجود پیچیدگی شرایط ،ضرورت دسترسی به اطالعات و افزونتر شدن
نقش اطالعات در تصمیمگیریها اهمیت پیداکرده است؛ بنابراین این پژوهش تالش دارد تا تأثیرات عدم اطمینانهای
محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستمهای بانکی را در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
موردبررسی و مطالعه قرار دهد.
 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
دونکن 3عدم اطمینان محیطی را نوعی ناتوانی برای تخصیص احتماالت به حوادث ممکن الوقوع آینده میداند .گوردون و
نارایانان 2عدم اطمینان محیطی را بهعنوان یک متغیر مهم و کلیدی در سیستمهای اطالعات حسابداری و مدیریت اطالعات
طراحی سیستم میدانند .دونکن عدم اطمینان محیطی را بهعنوان کلیتی از عوامل فیزیکی و اجتماعی که بهطور مستقیم بر
روی رفتار تصمیمگیرندگان اثر میگذارد تعریف میکند .الرنس و لورش 2عدم اطمینان محیطی را فقدان اطالعات درباره
رابطه علت و معلولی میدانند .داونی ،اسلوکام و جان 2معتقدند که عدم اطمینان محیطی ،نوعی ناتوانی در پیشبینی نتایج
احتمالی یک تصمیم است.
جوهچ )8331( 6معتقد است آنچه بر سازمانها تأثیر میگذارد شرایط محیطی نیست ،بلکه بیشتر برداشتهای
تصمیمگیرندگان سازمان در مورد میزان عدم اطمینان محیطی است .وی تصریح میکند که عدم اطمینان در محیط نهفته
نیست ،بلکه در افرادی نهفته است که در زمان تصمیمگیریهای سازمانی محیط را در نظر میگیرند .وی مدعی است وقتی
مدیران تصور میکنند محیط غیرقابلپیشبینی است ،احساس عدم اطمینان میکنند و این حالت زمانی اتفاق میافتد که
احساس کنند فاقد اطالعات موردنیاز برای تصمیمگیری صحیح هستند (رضوانی و سهام خدم.)8213 ،
توانایی شرکت در دستیابی به منابع مالی درونسازمانی و برونسازمانی برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای
توسعهای از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب میشود .شرکتها در زمان نیاز به منابع مالی جدید ،با منابع
1
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درونسازمانی شامل سود انباشته و ذخایر یا با منابع برونسازمانی مانند ایجاد بدهی و یا انتشار سهام ،منابع ضروری خود را
تأمین میکنند (جعفری و همکاران)3882 ،
عدم اطمینان محیطی تصمیمات شرکت و فعالیتهای آن را محدود میکند .بههرحال مدیران دارای استراتژیهایی
هستند که در مواقع روبهرو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینانها واکنش نشان میدهند.
مدیریت سود یکی از انواع این استراتژیها هست .مدیران شرکتها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای
گزارششده خود را کاهش دهند و درنتیجه ،این امر باعث ایجاد عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سرمایهگذار میشود
(گاش و اولسون .)3883 ،8عالوه بر این مدیریت سود عدم اطمینان را درباره جریانهای نقدی آتی شرکت افزایش میدهد
و این در حالی است که این مدیریت سود ،عدم تقارن اطالعاتی را در بازار سهام افزایش میدهد .نهایتاً ،در محیطهای
نامطمئن (که بهوسیله ناپایداری باالی فروش و ناپایداری باالی سود مشخص میشود) فرض میشود که کشف مدیریت
سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری پایداری وجود ندارد .استانداردهای حسابداری معموالً درجاتی
از انعطافپذیری در انتخاب روشهای حسابداری را برای مدیریت فراهم میآورند و مدیران معموالً در هنگام روبهرو
شدن با عدم اطمینان ،بهطور فرصتطلبانه ایی از این روشها برای کاهش نوسانات در سود گزارششده استفاده میکنند؛ و
این مدیریت سود را از طریق مدیرت اقالم تعهدی انجام میدهند (حجازی و همکاران.)8238 ،
در بانکداری سنتی ،بانک یک واسطهگر مالی است که سپردهها را گردآوری میکند و با نرخ بهره بیشتری به
دیگران وام میدهد .بانک با روشهای تغییر شکل در سررسید (تغییر شکل سپردههای نسبتاً کوتاهمدت به وامها و سایر
تسهیالت اعتباری بلندمدتتر) سود به دست می آورد .این امر نیازمند مدیریت نقدینگی و ارزیابی ریسک اعتباری و
مدیریت در برابر تسهیالت اعتباری اعطاشده است .همین امر منطق اقتصادی فعالیت بانکی (تفاوت بین نرخ بهره پرداختی
بابت مبالغ سپردهگذاری شده و نرخ بهره دریافتی بابت تسهیالت اعتباری پرداختشده) است (مجتهد و حسنزاده.)8211 ،
حجازی و همکاران ( )8238در پژوهشی با عنوان تأثیر عدم اطمینان محیطی بر اجزای سود به بررسی ارتباط بینواریانس سودهای مدیریت نشده و اقالم تعهدی اختیاری با عدم اطمینان محیطی میپردازند .یافتههای آنها نشان میدهد
آن بخش از سود شرکت ها که مدیر توانایی ایجاد تغییر در آن را ندارد (سود مدیریت نشده) تحت تأثیر عدم اطمینانهای
محیطی قرار دارد؛ یعنی عدم اطمینانهای محیطی بر این بخش از سود اثرگذار بوده و مدیر تنها در صورتی میتواند اثر این
عدم اطمینانهای محیطی در سود را خنثی نماید که برای شرکت سیاستهای راهبری مناسب (از قبیل تغییر در نحوه
بازاریابی ،میزان تولید ،کیفیت تولید و )...اتخاذ نماید .همچنین پژوهشهای آنها نشان میدهد مدیران شرکتها از ابزار
مدیریت سود (استفاده از اقالم تعهدی اختیاری) برای کاهش اثر عدم اطمینانهای محیطی استفاده نمیکنند.
گاش و اولسن ( )3883در پژوهشی با عنوان عدم اطمینانهای محیطی و استفاده مدیریت از اقالم تعهدی اختیاری بهبررسی میزان استفاده مدیران از اقالم تعهدی اختیاری در شرایط ابهام و عدم اطمینان پرداختند .آنها در این پژوهش بیان
داشتند که انعطافپذیری موجود در استانداردهای حسابداری ،به مدیران این اجازه را میدهد که در شرایط عدم اطمینان،
از روشهای حسابداری مختلف برای تعدیل اثر عدم اطمینانهای محیطی بر سود شرکت بهره گیرد .درنهایت نتایج
پژوهش نشان داد که مدیران برای کاهش نوسانات در سود گزارششده از اقالم تعهدی اختیاری استفاده میکنند.
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لونیال و راجو ( )3888در پژوهشی با عنوان اثر عدم اطمینانهای محیطی بر ارتباط بین جهتگیری بازار و عملکرد:مطالعه صنعت بیمارستان به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیا جهتگیری بازار بر عملکرد سازمان در جهات و
زمینههای مختلف اثرگذار میباشد یا خیر .آنها ابتدا به بیان این موضوع پرداختند که ازنظر تئوریک ،چگونه افزایش عدم
اطمینانهای محیطی میتواند بر ارتباط بین جهتگیری بازار و عملکرد سازمانها اثرگذار باشد .با بررسی صنعت
بیمارستانی در آمریکا ،نتایج این پژوهش نشان داد که عدم اطمینانهای محیطی اثر معنیداری بر ارتباط بین
جهتگیریهای بازار و عملکرد شرکت دارد.
میلر ( )8332در پژوهشی تحت عنوان تأثیرات صنعت و کشور بر روی مدیران در درک درست از عدم اطمینانمحیطی به بررسی تأثیرات سیاستهای دولت و تغییرات اقتصاد کالن کشورها و استراتژیهای بکار گرفتهشده به هنگام
ورود کاالی جدید به بازارهای رقابتی در شرایطی که مدیران شرکتها با شرایط عدم اطمینان محیطی مواجه میگردند،
میپردازند .این مطالعه بر روی نمونههای مختلفی از شرکتها در کشورهای مختلف میپردازد .نتایج حاصل از پژوهشها
آنها منجر به تدوین یک رویکرد چندبعدی مجزا برای اندازهگیری عدم اطمینانهای محیطی میگردد .پژوهشهای آنها
نشان میدهد ارزیابیهای سیاسی و اقتصادی کشورها بر روی عدم اطمینانهای درک شده توسط مدیران مؤثر است و از
طرفی دیگر تحلیل بر روی کشورها اطالعات باثباتی را درباره تعیین عدم اطمینان محیطی در تقاضای کاالها را نشان
نمیدهد.
 .3روششناسی پژوهش
پژوهش را میتوان بهعنوان یک جستوجو یا بررسی سازمانیافته ،منظم ،متکی به دادهها ،نقادانه و علمی درزمینه یک
مشکل ویژه تعریف کنیم که باهدف پاسخیابی یا راهحل یابی صورت میگیرد و مستلزم یکرشته فعالیتهایی است که
بهدرستی اندیشیده شدهاند و بهدقت به اجرا درمیآیند و درنهایت این امکان را برای ما فراهم میآورند که بدانیم مشکالت
سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دستکم به حداقل رسانید .ازاینرو پژوهش دربردارنده فرآیندهای جستوجو،
بررسی ،آزمودن و آزمایش است .این فرآیندها را باید بهطور منظم ،بهدقت ،منتقدانه ،عینی و منطقی به اجرا درآورد .نتیجه
نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک میکند تا با مشکل موجود برخورد کنیم.
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی است و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی و ازاینجهت که به
تبیین رابطه بین متغیرها میپردازد از نوع همبستگی محسوب میشود .از دیدگاه تئوریک جزء پژوهشهای اثباتی و از
منظر استدالل ،استقرایی و قصد دارد از جزء بهکل برسد ،ضمن اینکه از دیدگاه نوع ،پس رویدادی است زیرا از اطالعات
سالهای گذشته استفاده خواهد نمود .در پژوهش همبستگی ،هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین دو یا چند متغیر،
اندازه و مقدار آن رابطه است .فرضیههای پژوهش با روشهای آماری همبستگی و رگرسیون آزمون میشود.
 .1-3متغیرهای پژوهش

در پژوهش حاضر ،عدم اطمینان محیطی بهعنوان متغیر مستقل و سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستمهای بانکی بهعنوان
متغیرهای وابسته هست .برای تعیین عدم اطمینان محیطی از دو متغیر زیر استفاده میشود:
-8ضریب تغییرات فروش :ضریب تغییرات فروش در طی دوره  3ساله که برای هرسال شرکت بهصورت زیر محاسبه
میشود:
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فرمول محاسبه ضریب تغییرات در رابطه شماره  8آمده است:
( )8
̅̅̅̅

∑√

)

̅

(

 :فروش شرکت i

̅  :میانگین فروش  3ساله
-3ضریب تغییرات نسبت  P/Eهر سهم :ضریب تغییرات نسبت  P/Eشرکتها در  3سال گذشته بهعنوان متغیَر دوم محاسبه
عدم اطمینان محیطی در نظر گرفته میشود که در رابطه شماره  3آمده است.
( )3
̅̅̅̅̅̅

∑√
̅̅̅̅̅

)

(

 P/E :شرکت i

̅̅̅̅̅ :میانگین  3 P/Eساله
-8تأمین مالی انجامشده از طریق بانکها :مقادیر تأمین مالی از طریق بانکها در  3سال گذشته.
-3تغییرات سود عملیاتی :مقادیر تغییرات سود عملیاتی شرکتها در  3سال گذشته.
 .2-3جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش شامل  33شرکت حاضر در صنعت خودروسازی و قطعات خودرو حاضر در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد که برای انتخاب آنها از طریق روش حذف سیستماتیک و با اعمال شرایط ذیل انجامشده است:
-8سال مالی آنها پایان اسفندماه هرسال باشد و در طول دوره پژوهش نیز تغییر سال مالی نداده باشند.
-3در طول دوره پژوهش سودآور بوده و سود عملیاتی داشته باشند.
-2اطالعات صورتهای مالی آنها در طول دوره پژوهش بهصورت کامل و پیوسته در دسترس باشد.
-2جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری و نهادهای پولی ،بانکی و بیمه نباشند.
-2در طول دوره پژوهش معامالت آنها دچار وقفه نشده باشد.
 .3-3ابزار گردآوری دادهها و روش تجزیهوتحلیل آن

گردآوری اطالعات در این پژوهش از طریق مراجعه به اطالعات و گزارشهای مالی منتشرشده توسط شرکتهای حاضر
در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران و لوحهای فشرده ،نرمافزارهای رهآورد نوین  2و  Codal.irگردآوری
گردید .در پژوهشهایی که ارتباط بین دو یا چند متغیر اندازهگیری میشود از تحلیل همبستگی (تحلیل همبستگی ابزاری
است که بهوسیله آن میتوان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازهگیری کرد) استفاده میشود .در این
پژوهش چون هدف بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است ،از تحلیل همبستگی در قالب مدلهای یک و چند
متغیره استفاده میشود .پس از گردآوری و طبقهبندی و محاسبه متغیرها در نرمافزار  ،Excel 2013در انتها برای تحلیل
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اطالعات و آزمون فرضیهها شامل روشهای آماری همبستگی ،رگرسیون و واریانس از محیط نرمافزاری SPSS 15

استفاده میشود.
 .4یافتههای پژوهش
فرضیه اول :بین عدم اطمینان محیطی و سود عملیاتی رابطه وجود دارد.
جدول  .1نتایج آزمون  Fو دوربین واتسون
متغیرها

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

مقدار احتمال F

دروبین واتسون

p/e

8/83

8/82

8/82

8/88

3/86

مبلغ فروش

8/22

8/83

8/88

8/88

3/81

مقدار سطح معنیداری  Fبرای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب برابر با  8/88و  8/88است .این مقادیر کمتر از 8/82
است .بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  32درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  32درصد مدل معنیداری وجود
دارد .میزان ضرایب تعیین برای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب برابر با  8/82و  8/83است یعنی در حدود  2و  83درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون برای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب
برابر با  3/86و  3/81است.
جدول  .2نتایج آزمونهای فرضیه اول
متغیر وابسته

سود عملیاتی

متغیرهای مستقل

مقدار بتا

انحراف معیار

بتای استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

ثابت

88/112

8/28

-

36/61

8/888

p/e

3/182

8/88

8/83

3/11

8/886

ثابت

88/221

8/28

-

22/18

8/888

مبلغ فروش

3/183

8/22

8/22

2/88

8/888

برای متغیر وابسته لگاریتم سود عملیاتی ،مقدار آماره  tبرای  p/eبرابر با  3/11است بنابراین  ،p/eمعنیدار و جهت
آن مستقیم است .برای متغیر وابسته لگاریتم سود عملیاتی مقدار آماره  tبرای مبلغ فروش برابر با  2/88است بنابراین مبلغ
فروش ،معنیدار و جهت آن مستقیم است.
برآورد مدل در رابطه شماره  2آورده شده است:
()2

) OPPR = 10.78 + 2.81CV ( P / E
) OPPR = 10.45 + 2.70CV ( SALE
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فرضیه دوم :بین عدم اطمینان محیطی و تأمین مالی از سیستم بانکی رابطه وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون  Fو دوربین واتسون
متغیرهای مستقل

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

مقدار احتمال F

دروبین واتسون

p/e

8/33

8/82

8/82

8/88

8/13

مبلغ فروش

8/28

8/81

8/81

8/88

8/18

مقدار سطح معنیداری  Fبرای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب برابر با  8/88و  8/88است .این مقادیر کمتر از  8/82است
بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  32درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  32درصد مدل معنیداری وجود دارد.
میزان ضرایب تعیین برای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب برابر با  8/82و  8/81است .یعنی در حدود  2و  81درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون برای  p/eو مبلغ فروش به ترتیب برابر با
 8/13و  8/18است.
جدول  :5نتایج آزمونهای فرضیه دوم
متغیرهای مستقل

مقدار بتا

انحراف معیار

بتای استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

ثابت

88/236

8/21

-

32/63

8/888

تأمین مالی از طریق

p/e

2/118

8/38

8/33

2/82

8/883

بانک

ثابت

88/122

8/22

-

28/32

8/888

مبلغ فروش

2/126

8/68

8/28

6/23

8/888

متغیر وابسته

برای متغیر وابسته لگاریتم تأمین مالی از طریق بانک مقدار آماره  tبرای  p/eبرابر با  2/82است بنابراین رابطه ,p/e
معنیدار و جهت آن مستقیم است .یعنی با افزایش  p/eمقدار لگاریتم تأمین مالی از طریق بانک نیز افزایش مییابد .برای
مبلغ فروش مقدار آماره  tبرابر با  6/23است بنابراین رابطه مبلغ فروش و لگاریتم تأمین مالی از طریق بانک ،معنیدار و
جهت آن مستقیم است.
 .5بحث و نتیجهگیری
 .1-5تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول

فرضیه اول پژوهش به این شرح است :بین عدم اطمینان محیطی و سود عملیاتی شرکتها رابطه وجود دارد.
هدف از آزمون این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی میتواند بر روی سود عملیاتی تأثیر
بگذارد یا خیر.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان میدهد هر میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود
عملیاتی شرکتها افزایش خواهد یافت .بهگونهای که افزایش در هر یک از معیارهای عدم اطمینان محیطی (تغییرات
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فروش و تغییرات نسبت  P/Eهر سهم) موجب میگردد تا سود عملیاتی شرکتها نیز افزایش یابد .نتایج حاصل از آزمون
این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهای ،لونیال و راجو ( )3888و حجازی و همکاران ( )8238منطبق میباشد.
 .2-5تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم این پژوهش به این شرح است :بین عدم اطمینان محیطی و تأمین مالی از طریق بانک رابطه وجود دارد.
هدف از آزمون این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی میتواند بر روی تأمین مالی از طریق
بانک تأثیر بگذارد یا خیر.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان میدهد هر میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تأمین مالی
از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت .بهعبارتدیگر بهواسطه وجود رابطه معنیدار و مستقیم میتوان اینگونه نیز بیان
نمود که افزایش استقراض از سیستم بانکی میتواند موجب افزایش عدم اطمینان محیطی نیز گردد .نتایج حاصل از آزمون
این فرضیه تا حدودی با نتایج پژوهشهای میلر ( )8332مشابه است.
 .3-5پیشنهادهای پژوهش

در این بخش ،با توجه به نتایج بهدستآمده در این پژوهش پیشنهادهایی بر مبنای یافتههای پژوهش و همچنین پیشنهادهایی
جهت انجام پژوهشهای آینده ارائه میگردد:
با توجه به نتایج پژوهش ،به سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد که تا ساختار تشکیالتی و مالی شرکتها را موردمطالعه
قرار دهند تا از این طریق به تأثیر عدم اطمینانهایی که به محیط فعالیت یک شرکت وارد میشود ،توجه نمایند.
با توجه به یافتههای پژوهش مدیران شرکتها میتوانند با تغییر در اندازه سازمان ،افزایش آموزش کارکنان و
همچنین استقرار سیستمهای اطالعاتی حسابداری و حسابداری مدیریت بتوانند سازمان و شرکتهای خود را به هنگام
مواجهه با شرایط عدم اطمینان محیطی مصون سازند.
با توجه به یافتههای این پژوهش مدیران شرکتها میتواند زمانهای مناسبتری را برای انجام سرمایهگذاریهای
جدید در خرید داراییهای ثابت شناسایی نمایند تا بر اساس آن از منابع در اختیار خود به بهترین شکل استفاده نمایند.
 .3-5پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

اثر عدم اطمینانهای محیطی بر سایر متغیرهای سطح شرکت بررسی شود؛ متغیرهایی همانند بازده سهام شرکت ،مقدار
 EPSهر سهم ،سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتها ،سطح تحصیالت و دانش کارکنان و...
میتوان از معیارهای دیگری مانند نوسانات نرخ ارز ،برقراری تحریمهای اقتصادی ،وضع قوانین و مقررات اقتصادی در
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Abstract
In The Current Situation When Organizations As An Open Social System Interact With The
Environment, They Experience Chaotic And Uncertain Situations, Focusing On The Concept Of
Environmental Uncertainty Is Important. The Purpose Of This Study Was To Assessing The Impacts
Of Environmental Uncertainty On Operating Profit And Financing Of Banking Systems Of Automobile
Industry Companies Listed In Tehran Stock Exchange. According To The Purpose Of This Study, The
Method Is Applied And According To The Nature Of The Descriptive Type And Because Of The
Explains The Relationship Between The Variables Is Considered As Correlation. The Statistical
Population Of The Study Was The Companies Active In The Automotive Industry (Including
Automobile Companies And Auto Parts Manufacturing) Listed In Tehran Stock Exchange With 22
Companies. To Collect Research Information Used To Software Rahavardnovin And Website Codal.Ir.
The Findings Of The Study Show Increase Environmental Uncertainty, Increase Corporate Operating
Profit. Also, The Increase The Level Of Environmental Uncertainty, The Increase The Amount Of
Bank Financing.
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