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Abstract
The aim of this study is to investigate perception ability investors from rate of stability of
accruals component in comparison with the cash component in predictions of future earnings
in Tehran Stock Exchange. For this purpose, first, stability of accruals earnings and its
components (net working capital, non-current operating assets and financial assets) has been
compared with cash earnings component and based of this comparison and the reaction of
investors to this item, the inexperienced investor hypothesis in Tehran Stock Exchange
conclusion has been investigated. This study is implemented using combined data with a
sample of 142 firms in Tehran Stock Exchange in the period of 1382 to 1391. Research
findings indicate that stability of earnings accruals and their components is less than cash
component, but investors make mistake in prediction that accrual component is less stable
compared to cash component due lack of experience. Proving the existence of accrual
anomaly in the Iranian capital market will be effective in stock valuation models.
Keywords: Accruals component, Cash earnings component, Accruals anomaly, Stock
returns, Inexperienced investor hypothesis.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی توانایی درک سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جززو تههزدی
سود در مقایسه با جزو نقدی در پیشبینی سودهای آتی است .بدین منظور ابتدا پایداری جزو تههزدی سزود و اجززای آن
(سرمایه درگردش خالص ،داراییهای عملیاتی غیرجاری و داراییهای مالی) با جززو نقزدی سزود مقایسزه مزیشزود و بزر
اساس این مقایسه و واکنش سرمایهگذاران نسبت به این اقالم ،در مورد فرضزیه سزرمایهگزذار بزیتجربزه در بزورس اوراق
بهادار تهران نتیجه گیری به عمل میآید .این پژوهش در قالب دادههای ترکیبی با نمونهای به حجز  112شزرکت بزورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1932تا  1931اجرایی شده است .یافتههای پژوهش نشان مزیدهزد کزه پایزداری ب زش
تههدی سود و اجزای آن از جزو نقدی کمتر بوده ،اما سرمایهگذاران به دلیل بزیتجربگزی ،در پزیشبینزی پایزداری کمتزر
اقالم تههدی در مقایسه با جزو نقدی ،دچار اشتباه میشوند .اثبزا وجزود نابهنجزاریهزای اقزالم تههزدی (اقزالم تههزدی
خالف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدلهای ارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.
واژههاي کلیدي :اقالم تههدی ،جزو نقدی سود ،اقالم تههدی خالف قاعده ،بازده سهام ،فرضیه سرمایهگذار بیتجربه.

* نویسنده مسؤول
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به نظزر اسزلوان ]11[ 1هزر چنزد حسزابداری تههزدی

مقدمه
یكی از مهمترین تصمی گیزریهزایی کزه در دنیزای

خالصه عملكرد شرکتها را بهتزر از حسزابداری نقزدی

امروزی به صور وسیع صور میگیرد ،تصمی هزای

نشان میدهد ،اما چون در الگوی پیشبینزی سزودآوری

سرمایهگذاری اسزت کزه گزارشزگری مزالی و از جملزه

شرکتها ،پایداری جزو تههدی سود از جزو نقزدی آن

صور سود و زیان ارایه شده توسز شزرکتهزا نقزش

کمتر است ،بنابراین در ارزیابی عملكرد شرکتها بایزد

اساسی در این تصزمی گیزریهزا ایازا مزیکننزد .عنصزر

به اقالم تههزدی ،وزن و اهمیزت کمتزری داده شزود؛ در

کلیدی که از طریز صزور سزود و زیزان در دسزترس

حالی که یافتزههزای او حزاکی بزود سزرمایهگزذاران بزی

سرمایهگذاران قرار میگیرد و آنها نسبت به تغییرا آن

تجربه در ارزیابیهای خود به اقالم تههدی وزن کمتری

واکنش نشان میدهنزد ،سزود خزالص گززارش شزده از

نمیدهند و به همین دلیل دچار خطا میشزوند .در واقزع

سززوی شززرکتهاسززت کززه سززرمایهگززذاران از آن در

سززرمایهگززذاران نهنیززتگرایززی کززه در بززرآورد اقززالم

تصمی گیریهای خود برای ارزیابی عملكرد شرکتهزا

تههدی به کار رفتزه را بزه درسزتی درنمزییابنزد و بزدین

و پیشبینی بازده آتی سهام استااده مزیکننزد .امزا ،تنهزا

ترتیب ،در پزیشبینزیهزای خزود ،عوامزل تأثیرگزذار در

رق سود گزارش شزده نمزیتوانزد تصزمی گیزران را در

پیش بینی صحیح بازده آتزی و از جملزه نقزش پایزداری

انجززام فهالیززت خززود یززاری کنززد ،بلكززه آن بایززد دارای

اقالم تههدی را مد نظر قرار نداده ،یا برآورد اشزتباهی از

ویژگیهایی باشد که بتواند گروههای م تلز

تصزمی

آن دارنزد کزه واکزنش نادرسزت آنهزا را بزه دنبززال دارد

گیرنده را در فرآینزد تصزمی گیزری یزاری نمایزد .ایزن

[ .]11از آنجایی که ه پیشبینی سود و ه ایجاد اقزالم

ویژگیهزا بزا عنزوان ویژگزیهزای کیازی سزود تهریز

تههدی هر دو ،در بردارندة درجة زیادی از نهنگرایزی

م زیشززوند .یكززی از ابزارهززای ارزیززابی کیایززت سززود،

مدیریت است ،اشتباهای موجود در برآوردهای تجاری

پایداری سود گزارش شده است؛ پایداری سود به مهنی

مدیریت و سزرمایه گزذاران ،بزه احتمزال زیزادی هز در

تكرار (استمرار) سود جاری است [ .]11هر چه پایداری

پیشبینی سودهای آتی و هز در اقزالم تههزدی آشزكار

مززیشززود کیایززت سززودهای

میشود [ .]1پژوهشهای خارجی انجام شزده ،پایزداری

سود،

جزززو نقززدی سززود و اقززالم تههززدی را مقایسززه کززرده و

متاززاو از یكززدیگر اسززت و سززرمایهگززذاران نیززز در

واکنش سرمایهگذاران را نسبت به این موضزو بررسزی

برآورد سودهای آتی و جریانهای نقزدی مزورد انتظزار

کردهاند ،حزال ،انجزام یز

پزژوهش در زمینزه بررسزی

خود ،به ب ش پایدار سزود بیشزتر از ب زش ناپایزدار آن

تطبیقززی پایززداری ب ززش تههززدی سززود و اجزززا آن در

اهمیت میدهند [ .]16امزا چزه ب شزی از سزود پایزدارتر

مقایسه با جززو نقزدی سزود خزالص و همچنزین آزمزون

است؟ و آیا سرمایهگزذاران آن را بزه درسزتی تشز یص

درک سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان

میدهند و در برآوردهایشان وزن مناسبی بزرای ب زش-

پایززداری اجزززای سززود ،هززدف اصززلی پززژوهش حاضززر

سززود بیشززتر باشززد ،فززر

گزارش شده باالتر است .پایداری اجزای م تل

های م تل

سود قائل میشوند؟

خواهد بود .این بررسیها ،بر اساس طبقزه بنزدی جدیزد
اقالم تههدی که اسكا  ]19[ 2آن را ارایه کزرده اسزت،
1. Sloan
2. Scott

بررسی میزان اطمینان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقالم تههدی سود 11 /

صور میگیرد .طبقهبندی جدیزد ،عناصزری را شزامل

[ .]11اگر به تبهیت از ریچاردسزون 1و همكزاران [ ]12و

میشود که در پزژوهشهزای قبلزی نادیزده گرفتزه شزده

برمبنای ماهیت فهالیتهای اقتصادی واحزدتجاری ،کزل

است .بزدین ترتیزب ،انجزام پزژوهش حاضزر ،گزامی در

اقالم تههدی به سه دسته اقالم تههدی عملیاتی جزاری و

بززه امززر

اقالم تههدی غیرجاری و اقالم تههدی مالی تقسی شود؛

تصززمی گیززری سززرمایهگززذاران در خصززوز ارزیززابی

با توجه به اقالم حسزا هزای متازاوتی کزه در هزر طبقزه

عملكرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهزران خواهزد

قززرار مززیگیززرد؛ هززر طبقززه بززا قابلیززت اتكززای متاززاوتی

بود.

اندازهگیزری مزیشزود [ .]19امزا بزه هزر حزال ،بزه دلیزل

جهززت فززراه نمززودن اطالعززا بززرای کم ز

ترکیب داراییهزا و بزدهیهزای متازاو در هزر طبقزه،
ادبیات و مباني نظري پژوهش

قابلیت اتكای ایزن اجززا ،پزایینتزر از جززو نقزدی سزود

پايداري اقالم تعهدي و نقدي

تهیین میشزود تزا نشزان دهنزدة دامنزهای از دارایزیهزا و

ترازنامززه طبقززه بنززدی منظمززی از اقززالم بززا توجززه بززه

بدهیهای متازاو بزا درجزا متغیزری از قابلیزت اتكزا

ماهیت منافع و تههداتی که آن اقالم بازنمزایی مزیکننزد

باشد [ .]12از این حیث ،با توجه به نو حسزا هزای بزه

فراه میسازد .بیشزتر اقزالم بزه کزار رفتزه در ترازنامزه،

کار رفته در هر طبقه و تااو در نهنیت به کار رفته در

اقززالم تههززدی هسززتند [ .]12بززین قابلیززت اتكززای اقززالم

اندازهگیری آنها ،قابلیت اتكای طبقه اول در پایینتزرین

ترازنامه تااو وجود دارد و به طور کلی جززو

سززطح ،طبقززه دوم متوس ز و طبقززه سززوم بززا درجززه بززاال

م تل

تههدی سود نسبت به جززو نقزدی آن بزا عزدم اطمینزان

اندازهگیری میشود [.]6

بیشتری تهیین میشود؛ زیزرا اقزالم تههزدی بزا توجزه بزه
قضاو هزا ،بزرآوردهزا و ت صزیصهزا (از جریزانهزای

فرضیه سرمايهگذار بيتجربه

نقدی ایجادشده در دیگر دورهها) به وجود میآینزد در

اگر سرمایهگذاران به دلیل بی تجربگی در پیشبینی

حالی که جزو نقدی سود عینیتر است [ .]1این انهطاف

پایداری کمتر اجزای تههزدی سزود کزه قابلیزت اتكزای

پززذیری ،قابلیززت اطمینززان اقززالم تههززدی و در نتیجززه

پایینی دارند ،کوتاهی کنند ،ی

رابطه منای بین اجزای

پایداری آن را تحت تأثیر قرار میدهزد ،بنزابراین انتظزار

یاد شده و بازده سهام درآینده به وجود میآید .این امزر

مززیرود اقززالم نقززدی نسززبت بززه اقززالم تههززدی ضززریب

باعث می شود تا اشز از تصزمی گیزری اشزتباه انجزام

پایداری بیشتری داشته باشزند .همچنزین بزین همزه اقزالم

دهنززد و بززه دلیززل تحمززل هزینززههززای مهززامال و نیززز

تههدی ترازنامه قابلیت اتكزای یكسزانی وجزود نزدارد و

انت ا های نادرست ،بازده کمتزری کسزب کننزد [.]11

اقالم تههدی موجود نیز باید به طور جداگانه طبقهبنزدی

مطالها اسلوان [ ]11ن سزتین تالشزی اسزت کزه بزرای

از این اجزا نیز برآوردهایی

تجزیه و تحلیل اثرا پایداری نسبی جریانهای نقدی و

از جریانهای نقدی آتزی ،اقزالم انتقزالی از جریزانهزای

تههززدی سززودهای فهلززی ،بززر پززیشبینززی سززودهای آتززی

نقززدی گذشززته ،ت صززیصهززا و ارزشززیابیهززا را شززامل

صزززور گرفتزززه اسزززت .وی نشزززان داد کزززه سزززبد

می شوند که در هر حال مستلزم اعمزال نهنیزت بیشزتری

سززرمایهگززذاری شززرکتهززایی بززا اقززالم تههززدی بززاال،

شوند؛ اما به هرحال هر ی

در مقایسه با اندازه گیری ساده جریانهای نقدی هسزتند
1. Richardson
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بازدههای آتی پایینتزری کسزب مزیکنزد .اسزلوان ایزن

از لحززاظ علمززی در مززدلهززای قیمززت گززذاری سززهام

موضو را به پایداری کمتر اقالم تههزدی در مقایسزه بزا

اثرگذار باشد و عواملی غیزر از ریسز

را

جزو نقدی سود نسبت داد به نحوی کزه نادیزده گزرفتن

برجسته کند که میتوانند در پزیشبینزی بزازده در ایزران

پایززداری متاززاو اجزززای نقززدی و تههززدی سززود ،بززه

دخالت داشته باشد.

سیسزتماتی

واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرا اقزالم
تههدی و قیمت گذاری اشتباه سهام منجر مزیشزود .وی

پیشینه پژوهش
1

این رفتار را "اقالم تههدی خالف قاعده" مینامد .اقالم

سززیلوا و ماچززادو ( )2111بززه بررسززی پایززداری و

تههزززدی خزززالف قاعزززده بزززدین مهنزززی اسزززت کزززه

مربززوب بززودن اقززالم تههززدی و همچن زین وجززود نظریززه

سرمایه گذاران ،سودهای آتی را بزا توجزه بزه اطالعزا

سرمایهگذار بی تجربه در بزازار سزرمایه برزیزل در دوره

گذشته برآورد میکنند ،اما در این برآورد وزن مناسزبی

 11سززاله پرداختنززد .نتززایج نشززان مزیدهززد کززه ضززریب

سود قائل نمیشوند []1؛ حال ،زمزانی

پایداری اقالم تههدی نسبت به ضریب پایزداری جریزان

که سودهای آینده اعالم میشود ،میززان ایزن سزودها بزا

نقدی پایینتر بوده است؛ اما بازار به درستی جززو اقزالم

توجززه بززه حرکززت مهكززوس اقززالم تههززدی نسززبت بززه

تههدی سود را قیمت گزذاری مزیکنزد؛ بزه نحزوی کزه

انتظارا سرمایهگذاران ،پایینتر یا باالتر خواهزد بزود و

رابطه مثبت و مهنادار از نظر آماری بین اقزالم تههزدی و

موجب غافلگیری سرمایه گذاران مزی شزود [ .]11بهزدها

بززازده آت زی سززهام وجززود دارد .بززدین ترتیززب ،فرضززیه

این فرضیه با عنوان "فرضزیه سزرمایه گزذار بزی تجربزه"

سرمایهگذار بیتجربزه در بزازار سزرمایه برزیزل پذیرفتزه

به اجزای م تل

2

مهروف شد .بر اساس فرضیه اخیر ،سرمایهگذاران قزادر

نمیشود [ .]11بوبكری ( )2112بزه بررسزی رابطزه بزین

نیستند تا نسبت بزه اطالعزا اجززای سزودهای موجزود

کیایززت اقززالم تههززدی ،پایززداری سززود و اقززالم تههززدی

واکززنش اثززرب ش یززا کززاملی نشززان دهنززد [ .]1اگززر

غیرعادی در کشور کانادا پرداخته است .نتایج پژوهش،

سرمایه گذاران پایداری کمتزر اقزالم تههزدی بزا قابلیزت

حاکی از آن است که اوالً ضریب پایداری جزو دارایی

اتكای پزایین را بزه طزور صزحیح پزیشبینزی نكننزد ایزن

عملیاتی غیرجزاری و دارایزیهزای مزالی کمتزر از جززو

موضو ممكن است به قیمت گذاری نادرسزت سزه و

نقدی است و ثانیاً سزرمایهگزذاران بزورس اوراق بهزادار

شكست بازار و ت صیص غیربهینه منابع کمیا بینجامزد

کانادا قابلیت اتكای ک اقالم تههدی و اجزای آن را بزه
9

و فرآیند انباشت و توزیع کارآمزد سزرمایه را بزا مشزكل

درسزززتی درک نمزززیکننزززد [ .]1پاپاناستاسزززوپولوس و

مواجززه سززازد و صززرفه جززوییهززایی ناش زی از مقیززاس و

همكاران ( )2111به بررسی ارتباب بین اقزالم تههزدی و

توسهه اقتصادی و رفاه اجتماعی را با خطر روبزرو کنزد؛

فهالیت هزای تزامین مزالی خزارجی بزا بزازده آتزی سزهام

بنابراین بررسزی شزیوه واکزنش سزرمایه گزذاران بزورس

پرداختند .نتایج پزژوهش آنهزا نشزان مزیدهزد کزه سزبد

اوراق بهزادار تهزران نسزبت بززه کیایزت اقزالم تههززدی و

سرمایهگذاریهایی با اقالم تههدی باال و حج باالیی از

اجزای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .اگر وجود

فهالیتهای تامین مالی خزارجی ،بزازدههزای پزایینتزری

نابهنجززاریهززای اقززالم تههززدی (اقززالم تههززدی خززالف
قاعده) در بازار سرمایه ایران ثابت شود آنگاه مزیتوانزد

1. Silva & Machado
2. Boubakri
3. Papanastasopoulos
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کسب میکنند .این نتایج در مورد شرکتها ،حزاکی از

پایداری اقالم تههدی غیرعادی و کارایی بازار در لحاظ

قدر پیش بینی بزاالتر بزازده آتزی سزهام توسز متغیزر

نمززودن ویژگززیهززای پایززداری تغییززرا غیرعززادی در

فهالیتهای تامین مالی خارجی در حضور اقالم تههزدی

اجزای سود پرداختند .برای ت مین الگوهزا از اطالعزا

سرمایه در گردش بوده است [ .]11آنزدرو 1و همكزاران

مالی  111شرکت طی دوره  1931تا  1933استااده شده

( )2111به بررسزی نقزش اقزالم تههزدی حسزابداری در

است .نتایج بیانگر عزدم تازاو بزین پایزداری تغییزرا

پززیشبینززی جریززانهززای نقززدی آتززی در کشززور اس ز انیا

غیرعادی منای و مثبت در وجه نقد است .همچنین اقالم

پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که اقزالم

تههدی غیرعادی نسبت بزه تغییزرا غیرعزادی مثبزت و

تههززدی حسززابداری از تززوان فزاینززدهای در پززیشبینززی

منای در وجه نقد پایداری بیشتری دارد .نتیجه دیگر این

جریانهای نقدی آتی برخزوردار بزوده و افززودن متغیزر

پژوهش آن است که بزورس اوراق بهزادار ،در انهكزاس

اقززالم تههززدی حسززابداری بززه مززدل جریززانهززای نقززدی

پایززداری اجزززای م تلزز

سززود ناکارآمززد اسززت [.]2

جاری ،خطزای پزیش بینزی را کزاهش مزیدهزد .کزن 2و

حقیقت و ب تیاری ( )1931به بررسی محتوای اطالعاتی

همكاران ( )2111رابطزه بزین جمزع اقزالم تههزدی را بزا

افزاینززده اقززالم تههززدی خززالف قاعززده در مقایسززه بززا

بزازده آتزی بزازار بررسزی کردنززد .نتزایج پززژوهش آنهززا

جریانهای نقدی عملیاتی پرداختند .نتایج نشان میدهزد

حاکی از ایزن اسزت کزه اقزالم تههزدی اختیزاری رابطزه

که اقالم تههدی خالف قاعده ،تنها در در رویكرد کزل

مثبت با بازده آتی بازار دارند ،لزیكن قزدر پزیشبینزی

اقززالم تههززدی اسززت .همچنززین در رویكززرد کززل اقززالم

کنندگی مجمو اقالم تههدی با عزواملی چزون انت زا

تههدی ،جریان های نقدی عملیاتی ،توان توضیحی اقالم

دوره زم زانی ،مهیارهززای بززازده ،روش بززرآورد ،شززرای

تههدی غیرعادی در بازده آتی سهام را کاهش نمیدهد

و مززدل مززورد

[ .]1محمدزادگان ( )1931در پژوهشی با عنوان «قابلیت

تجززاری ،شززاخصهززای صززرف ریس ز

اقالم تههدی رابطه قزوی دارد [.]3

اتكای اقالم تههدی با پایداری سود و قیمت سهام» نشان

اوی 9و همكزززاران ( )2113در پژوهشزززی رابطزززه بزززین

داد که سزرمایه گزذاران بزرآورد دقیقزی در مزورد اقزالم

پایداری سود ،اقالم تههدی و سهام در دست مزدیران را

تههدی با قابلیت اتكای کز ندارنزد و در نتیجزه خطزای

در شرکتهای استرالیایی بررسی کردند .نتایج پژوهش

ارزشیابی در مورد این اقالم از سزایر اقزالم بیشزتر اسزت.

آنها به صور زیر بوده است -1 :پایداری اقالم تههدی

همچنین داراییهای عملیاتی و غیرعملیاتی ،که از طری

نسبت به اجزای نقدی پایینتر است؛  -2پایداری اجزای

ایجاد بدهی هزای جزاری بزه دسزت مزیآیزد بزه مراتزب

اقالم تههدی با قابلیت اتكا اجزای آن رابطه مثبزت دارد؛

قابلیت اتكای بیشتری خواهد داشت و ضزریب پایزداری

 -9بین پایداری سود و سهام در دست مدیران رابطزهای

آنهززا بیشززتر از حززالتی خواهززد بززود کززه از محززل ایجززاد

وجود ندارد.

بدهیهای غیرجاری یا انتشار سزهام عزادی باشزد کزه بزا

استااده برای تاكی

دسززتگیر و همكززاران ( )1932بززه بررسززی پایززداری

قابلیت اتكای ک انداز گیزری مزیشزود [ .]1هاشزمی و

تغییززرا غیرعززادی در وجززه نقززد و نیززز مقایسززه آن بززا

جاللی مقدم ( )1932به بررسزی تزأثیر اقزالم تههزدی بزر
رابطه تامین مالی خارجی با بازده آتزی سزهام پرداختنزد.

1. Andreou
2. Kan
3. Oei

نمونه آماری شامل  31شرکت پذیرفتزه شزده در بزورس
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اوراق بهادار تهران طی سزالهزای  1931تزا  1931بزوده

داده اسززت .نمونززههززای در نظززر گرفتززه شززده ،شززامل

است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که اقزالم تههزدی

شرکت هایی هسزتند کزه سزال مزالی آنهزا منتهزی بزه 23

با بازده آتی سهام ارتباب مثبزت و مهنزادار دارد و تزامین

اساند باشد و در سالهای مورد بررسی ،سال مالی خزود

مالی خارجی با بازده آتی سزهام ارتبزاب مهنزادار نزدارد،

را تغییززر داده باشززند؛ قبززل از پایززان سززال مززالی 1931در

اما با اضافه نمودن متغیزر اقزالم تههزدی بزه رابطزه تزامین

بززورس اوراق بهززادار تهززران پذیرفتززه شززده باشززند و

مززالی خززارجی بززا بززازده سززهام ،رابطززه مززذکور مناززی و

اطالعا آنها برای سالهای مزورد بررسزی در دسزترس

مهنادار شد که بیانگر وجزود نابهنجزاری در تزامین مزالی

باشد؛ در طول دوره مورد مطالهه وقازة عملیزاتی نداشزته

خارجی است [.]9

باشند .بدین ترتیزب ،بزا در نظزر گزرفتن روش دادههزای

فرضیههاي پژوهش
 -1جزو تههدی سود حسزابداری ،ضزریب پایزداری
کمتری نسبت به جزو نقدی آن دارد؛
 -2جزو تههدی عملیاتی جاری نسبت به جزو نقدی
سود حسابداری ضریب پایداری کمتری دارد؛
 -9جزو تههدی عملیاتی غیرجزاری نسزبت بزه جززو
نقدی سود حسابداری ضریب پایداری کمتری دارد؛

ترکیبی (واحزدهای مقطهزی در طزول زمزان) کزه بزرای
آزمون فرضیههای پژوهش مزورد اسزتااده قزرار خواهزد
گرفت ،کل نمونه 1121 ،شرکت -سزال را شزامل مزی-
شود .اطالعا

افزززار رهآورد نززوین و لززو هززای فشززردة بززورس اوراق
بهادار جمعآوری و خالصه شده است.
ساختار مدل پژوهش
به منظور آزمون فرضیههزای 2تزا  1ایزن پزژوهش از

 -1جزو تههزدی مزالی نسزبت بزه جززو نقزدی سزود
حسابداری ضریب پایداری کمتری دارد؛
 -1سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران قابلیزت

الزم در ارتباب با این شزرکتهزا از نزرم

رابطه زیر استااده شده است:
()1

اطمینان اقالم تههدی را در پزیشبینزی سزودهای آتزی و
تنظی انتظاراتشان بیش از حد برآورد میکنند.
هززدف فرض زیه آخززر ،آزمززون نظریززه سززرمایهگززذار
بیتجربه (اقالم تههدی خالف قاعده) یا واکنش بیش از
اندازه سهامداران در بزورس اوراق بهزادار تهزران اسزت
که بر اساس نتایج  1فرضیه اول تحلیل خواهد شد.
روش پژوهش
جامهززه آمززاری ایززن پززژوهش ،همززه شززرکتهززای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزران ،بزه اسزتثنای
شرکتهزای سزرمایهگزذاری ،بزانكی و بیمزهای هسزتند.
نمونززة پززژوهش را  112شززرکت پذیرفتززه شززدة بززورس
اوراق بهادار ،در بین سزالهزای  1932تزا  1931تشزكیل

شیوه محاسبه متغیرهای بكزار رفتزه در مزدل بزاال بزه
شر زیر است:
 ROAitبازده واقهی داراییهاست که از تقسی سزود
خالص بر متوس داراییها در سزال  tحاصزل مزیشزود.
تغییر در اقالم تههدی عملیاتی جاری که از رابطزه
تغییر در داراییهای عملیزاتی جزاری (تغییزرا در کزل
دارایززیهززای جززاری منهززای تغییززرا در وجززوه نقززد و
سززرمایهگززذاری کوتززاه مززد ) منهززای تغییززر در بززدهی
عملیززاتی جززاری (تغییززرا در کززل بززدهیهززای جززاری
منهای تسهیال مالی کوتاه مزد ) بزه دسزت مزیآیزد.
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تغییر در داراییهای عملیاتی خزالص غیرجزاری

( )1

است .این طبقه از طری رابطه تغییر در داراییهزای غیزر
جاری (کل داراییهای غیرجاری منهای سرمایهگزذاری
بلندمد و پیش پرداختها) منهای تغییر در بدهیهزای
غیرجاری (کل بدهیهای غیر جزاری منهزای تسزهیال
مالی بلند مد ) اندازهگیری مزیشزود.

تغییزر در

و بدین ترتیب با جزایگزین کزردن مهادلزه  1و  1در
مهادله  ،2مدل به صور زیر در میآید:
()6

داراییهای مالی خزالص را انزدازهگیزری مزیکنزد .ایزن
طبقه از طری تغییر در سرمایهگذاریهای کوتاه مد و
سرمایه گذاری های بلندمد منهای تغییزر در تسزهیال

 ʋنشان دهنده خطاها است
()1

مزززالی کوتزززاه مزززد و تسزززهیال مزززالی بلندمزززد
اندازهگیری میشود .نحوه اسزتنتا مزدل فزوق ،در زیزر
تشریح میشود :اسكا و همكزاران [ ]19بزا اسزتااده از
مدل شماره  2نشان دادند که با فر

()3

ثبا سایر عوامزل

میزان اریب نزولزی در ضزرایب پایزداری ،همیشزه بزرای
جزو تههدی سود بیشتر از جزو نقدی آن و یا به عبزار

()3

دیگر پایداری جزو تههدی سود همواره از جززو نقزدی
سود کمتر است.

بنابراین:

( )2

()11

رفتار خود سود میتواند به دو جزو تههدی و نقزدی
تقسی شود .جزو نقدی سود نیز از اختالف رفتزار خزود
سود و جزو تههدی سود به دست میآید .بزا جداسزازی
اقززالم نقززدی و تههززدی سززود ،مززدل بززه صززور زیززر
درخواهد آمد:

حال به تبهیزت از ریچاردسزون و همكزاران [ ،]12بزا
تأکید بر این واقهیت که ضریب پایزداری جززو تههزدی
نسبت به جزو نقدی پایینتر است؛  CFبا تااو

 )– ACدر مهادله  11جزایگزین مزیشزود .شزایان نکزر
اسزت کزه ایزن مهادلزة رگرسزیون را مزیتزوان برحسززب

()9

پارامترهای پایداری در رابطة ( )9به شر زیر بازنویسی
کرد:
از آنجا که جززو تههزدی سزود بزرای یز

مهموالً دارای میزان خطایی است ،بنابراین:
()1

( ROA

شزرکت

()11
()12
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()11

()19

در مهادلززه بززاال RET ،بززازده غیرعززادی خریززد و

در مهادله باال:
ضریب پایداری جزو نقزدی اسزت و

نگهداری اسزت و در پزژوهش حاضزر بزه صزور زیزر

تازاو

بین ضریب پایداری جزو تههدی وضریب پایداری جزو
نقدی است .به منظور آزمون فرضزیه اول از مهادلزه بزاال

محاسبه خواهد شد:
()13

استااده میشود.
از آنجایی که به منظور آزمون فرضیههزای دو ،سزه،
چهار پژوهش هری

از اقالم تههدی به طزور جداگانزه

و در مهادله باال Rit ،بازده ماهانه شزرکت در مزاه  tو
 Rindice τبازده ماهانه سهام صنهت در ماه  tاست.

مورد بررسی قرار میگیرند و چون قابلیت اندازهگیزری
از اقالم تههدی بزا هز متازاو اسزت ،بنزابراین

هری

باید هری

از این اقالم را به صور جداگانزه در مزدل

يافتههاي پژوهش
جززدول  1نشززان دهنززده انززدازه شززاخصهززای آمززار
توصیای متغیرهزای پزژوهش اسزت .در ایزن جزدول ،بزه

جایگزین کرد ،پس:

ازای هر ی

()11

از متغیرهای مدل ،شزاخصهزای میزانگین،

میانه ،انحراف مهیار ،بیشترین و کمترین مقدار هر متغیزر
نمایش داده شده اسزت .مقایسزه میزانگین مشزاهدههزا بزا
میانه آنها و اخزتالف انزدک آنهزا بیزانگر مهمزول بزودن

و با توجه به مهادله :11

توزیع مشاهدههاست .میانگین به دست آمده برای متغیزر

()11

بازده غیر عادی مثبت بوده و نشان میدهد شزرکتهزای
نمونه پژوهش ،ی

بازده غیرعادی را طی سالهزای 32

تا  31تجربه کردهاند؛ اما این رق بسیار کوچز
در مدل باال:
برابر ضریب پایداری جززو نقزدی اسزت و

اسزت.

همچنین ،بازده داراییهزای شزرکتهزای نمونزه ،کزه از
و

تقسی سود خالص به جمع داراییها به دسزت مزیآیزد،

برابززر اسززت بززا تاززاو بززین ضززریب پایززداری

رق  1/119بوده و عالمت مثبزت آن بزدین مهنزی اسزت

اجزززای جزززو تههززدی و جزززو نقززدی اسززت .بززه منظززور

که شرکتهای نمونزه ایزن پزژوهش ،در مجمزو سزود

آزمون فرضیه  1دو مدل به شر زیر مورد استااده قزرار

آور بودهاند .همچنزین ایزن رقز بزه عنزوان جززو نقزدی

میگیرد:

سود ،از جززو تههزدی سزود ( )ACشزرکتهزای نمونزه

()16

باالتر بوده است .میانگین و میانة اقالم تههدی ( )ACهر

و

دو مثبززت و حززاکی از آن اسززت کززه دارایززی عملیززاتی
شرکتها در دورة مورد مطالهه رشزد دارد .میزانگین بزه

بررسی میزان اطمینان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقالم تههدی سود 29 /

دست آمده برای دو متغیزر تغییزر در سزرمایه درگزردش

این در حالی است که میانگین به دست آمده برای متغیر

خالص غیرنقدی  ΔWCtو تغییر در داراییهای عملیاتی

تغییر در خالص داراییهزای مزالی  ΔFINtشزرکتهزای

غیرجاری  ΔNCOtمثبت است و نشان میدهد کزه ایزن

نمونه ،به صور منای بوده است.

دو متغیر ،منابع اصلی اقالم تههدی شزرکتهزا بزودهانزد.
جدول ( )1آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش
نماد متغیر

میانگین

میانه

انحراف مهیار

کمترین

بیشترین

نام متغیر
بازده غیر عادی سهام

RETt

1/111

1/111

1/112

-1/222

1/162

بازده داراییها

ROAt

1/119

1/111

1/191

-1/911

1/121

بازده داراییها یكسال بهد

ROAt+1

1/113

1/111

1/199

-1/911

1/121

تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی

ΔWCt

1/913

1/191

1/191

-1/131

1/111

تغییر در داراییهای عملیاتی غیرجاری

ΔNCOt

1/121

1/111

1/126

-1/131

1/331

تغییر در خالص داراییهای مالی

ΔFINt

-1/111

1-/111

1/116

-1/311

1/311

ACt

1/116

1/191

1/111

-1/111

1/311

جزو تههدی سود

همانگونززه کزززه قزززبالً اشزززاره شزززد ،بزززرای آزمزززون

چاو و هاسمن استااده میشود .این آزمون فر

الگوی

فرضززیههززای پززژوهش ،از روش تحلیززل رگرسززیون در

مقززدار ثابززت مشززترک کززه همززان همگززن بززودن مقززاطع

دادههای ترکیبی شرکتهزای نمونزه اسزتااده مزیشزود.

است؛ را میآزماید .خالصه نتزایج آزمزونهزای

بدین منظور الزم است در ابتدا وضهیت عزر

از مبزد

م تل

چاو و هاسمن در جدول  2ارایه شده است.

مش ص شود .برای تهیین مزدل مناسزب از آزمزونهزای
جدول ( )2نتايج برازش مدل رگرسیوني آزمون فرضیهها
آزمون
مدل مورد استااده برای آزمون فرضیه شماره 1
مدل مورد استااده برای آزمون فرضیه شماره 2
مدل اول فرضیه شماره 1
مدل دوم فرضیه شماره 1

نتززایج بدسززت آمززده بززرای بززرازش مززدل آزمززون
فرضیههای پژوهش حاکی از آن است که در سه مزدل،

آزمون

آماره

احتمال

 Fلیمر

2/969

1/111

هاسمن

212/161

1/111

 Fلیمر

2/961

1/111

هاسمن

211/111

1/111

 Fلیمر

9/111

1/111

هاسمن

1/361

1/111

 Fلیمر

1/119

1/191

مقززاطع مززورد بررسززی نززاهمگن بززوده و عززر

از مبززدا

سالهای مورد بررسی و شیب شرکتها با هز متازاو
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است ،لذا روش مورد اسزتااده بزرای آزمزون رگرسزیون

از آنجززا کززه هززدف فرضززیه اول ،آزمززون ضززریب

این مزدلهزا  ،از نزو پانزل و بزا توجزه بزه نتزایج آزمزون

پایداری کمتر جزو تههدی سود (

) در مقابل ضریب

هاسمن ،الگوی اثرا ثابت خواهد بود .در مزورد مزدل

پایداری جزو نقزدی آن اسزت؛ بنزابراین بزرای پزذیرش

دوم فرضیه شماره پنج ،از آنجا که مقدار احتمال آمزاره

فرضیه ،باید ˂1

 Fلیمر بیشتر از  1درصد است ،امكان استااده از الگزوی

در جدول  9نشان داده شده است:

-

باشد .نتایج آزمون این فرضیه،

پنل وجود ندارد و برای آزمون مدل مذکور ،از الگزوی
مقدار ثابت مشترک استااده شده است.
جدول ( )3نتايج آزمون فرضیه اول پژوهش
نام متغیر
بازده داراییها
تغییرا جزو تههدی سود
مقدار ثابت

نماد متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح مهناداری

ROAt

1/133

11/916

1/111

ACt

-1/131

-9/112

1/111

Constant

162/1

12/329

1/111

آماره 316/13 :F

ضریب تهیین تهدیل شده192/1 :

سطح مهناداری آماره 111/1 :F

آماره دوربین واتسون313/1 :

همززان گونززه کززه در جززدول  9مالحظززه مززیشززود،

بدین ترتیب ،فرضیه اول این پژوهش ،مبنی بزر پایزداری

ضریب تهیین تهزدیل شزده در ایزن مزدل ،حزاکی از آن

کمتر جزو تههدی سزود نسزبت بزه جززو نقزدی آن ،در

است که حدود  1/19از تغییرا در بازده آتی داراییها

سطح اطمینان  1/31پذیرش میشود .در فرضزیههزای ،2

در شرکتهای نمونه ،توس متغیرهای مسزتقل اسزتااده

 9و  1ایززن پززژوهش ،هززدف مقایسززه جداگانززه ضززریب

شده در مزدل پزژوهش توضزیح داده مزیشزود .ضزریب

پایداری اقزالم تههزدی عملیزاتی جزاری ،اقزالم تههزدی

 1/13 ،بوده است .با توجه به رابطه

عملیززاتی غیرجززاری و اقززالم تههززدی مززالی بززا ضززریب

متغیر  ROAیهنی

) این رق  ،ضریب پایداری جزو نقدی سود

(

را نشان میدهد .همچنین ،تااو بزین ضزریب پایزداری
جزو تههدی و ضریب پایداری جزو نقدی
و به صور

منازی بزوده اسزت .از آنجزا کزه (-

پایداری جزو نقدی سود است .بنابراین:
بززرای پززذیرش فرضززیه ( ،)2بایززد ˂1

1/13

 ، ˂1برای پذیرش فرضیه (˂1 ،)9

=

برای پذیرش فرضزیه (˂1 ،)1

) بنابراین ،ضریب پایداری جزو تههدی سود1/11 ،
بوده و پایینتر از ضریب جزو نقزدی آن ( )1/13اسزت.

-

-

یززا

-

یا ˂1

یزا ˂1

و

باشزد.

نتایج آزمون فرضزیههزای شزماره  9 ،2و 1پزژوهش ،در
جدول  1نشان داده شده است:
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جدول ( )4نتايج آزمون فرضیه  3 ،2و  4پژوهش
نماد متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح مهناداری

نام متغیر
بازده داراییها

ROAt

1/131

11/111

1/111

تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی

ΔWCt

-1/111

-9/311

1/111

تغییر در داراییهای عملیاتی غیرجاری

ΔNCOt

-1/111

-2/116

1/192

تغییر در خالص داراییهای مالی

ΔFINt

-1/193

-1/213

1/221

Constant

1/161

19/116

1/111

مقدار ثابت
آماره 311/13 :F

ضریب تهیین تهدیل شده191/1 :

سطح مهناداری آماره 111/1 :F

آماره دوربین واتسون321/1 :

همززان گونززه کززه در جززدول  1مالحظززه مززیشززود،

خالص غیرنقدی) 1/93 ،بوده و پایینتر از ضریب جززو

ضریب تهیین تهزدیل شزده در ایزن مزدل ،حزاکی از آن

نقدی آن ( )1/13است .بدین صور  ،فرضزیه دوم ایزن

اسززت کززه بززیش از  1/19از تغییززرا در بززازده آتززی

پژوهش ،مبنی بر پایداری کمتزر جززو تغییزر در سزرمایه

داراییهای شرکتهای نمونه توسز متغیرهزای مسزتقل

در گردش خالص غیرنقدی نسبت به جزو نقزدی سزود،

استااده شزده در مزدل پزژوهش توضزیح داده مزیشزود.

در سطح اطمینان  1/31پذیرش میشود.

مقدار آماره  Fنیزز  13/36بزوده و سزطح مهنزاداری آن،

تازززاو بز زین ضزززریب پایزززداری جززززو تغییزززر در

حاکی از مهنادار بودن کل مدل رگرسیون برازش شزده

دارایززیهززای عملیززاتی غیرجززاری ( )ΔNCOtو ضززریب

است .در جدول  ،1متغیرهزای مسزتقل بزازده دارایزیهزا

پایداری جزو نقدی؛ یهنی

 1/11 ،و به صور منازی

( )ROAو تغییر در سرمایه درگردش خزالص غیرنقزدی

بوده است .از آنجا که (

( )ΔWCtدر سطح اطمینان  1/31و متغیزر مسزتقل تغییزر

پایداری جزو تغییر در دارایزیهزای عملیزاتی غیرجزاری

در داراییهای عملیاتی غیرجزاری ( )ΔNCOtدر سزطح

( 1/11 ،)ΔNCOtبوده و پایینتر از ضریب جززو نقزدی

اطمینززان  1/31مهنززادار هسززتند .جزززو تغییززر در خززالص

آن ( )1/13اسززت .بززدین صززور  ،فرضززیه سززوم ایززن

داراییهای مالی ( )ΔFINtنیزز هزیچ رابطزه مهنزاداری بزا

پززژوهش ،مبنززی بززر پایززداری کمتززر جزززو تغییززر در

بازده داراییهزای سزال بهزد نداشزته اسزت .نتزایج نشزان

دارایی هزای عملیزاتی غیرجزاری نسزبت بزه جززو نقزدی

می دهد؛ ضزریب متغیزر  ROAیهنزی  1/13 ،و مثبزت

سود ،در سطح اطمینان  1/31پذیرش میشود.

بوده است .با توجه به رابطه (

-

= ) بنابراین ،ضریب

= ) این رق  ،ضریب

تااو بین ضریب پایزداری جززو تغییزر در خزالص

پایداری جزو نقزدی سزود را نشزان مزیدهزد .همچنزین،

دارایززیهززای مززالی ( )ΔFINtو ضززریب پایززداری جزززو

تااو بین ضریب پایداری تغییر در سزرمایه درگزردش

نقدی سود ،یهنی

 1/19 ،به صزور منازی بزوده ،امزا

خززالص غیرنقززدی ( )ΔWCtوضززریب پایززداری جزززو

مهنادار نیست .بنابراین ،فرضیه چهارم این پژوهش ،مبنی

 11 ،درصزد و بزه صزور منازی بزوده

بر پایداری کمتر جزو تغییر در خالص داراییهای مزالی

= ) بنزابراین ،ضزریب

نسبت به جزو نقدی سود ،مورد پذیرش قرار نمیگیزرد.

پایززداری ایززن جزززو تههززدی سززود (سززرمایه درگززردش

در فرضیه پنج  ،هدف ،بررسی این موضزو اسزت کزه

نقدی ،یهنزی

اسزت .از آنجزا کزه (

-
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سرمایهگذاران بورس اوراق بهزادار تهزران ،ایزن قابلیزت

بزرای پززذیرش فرضززیه مززذکور ،در مززدل  1آن بایززد

کز ز اقزززالم تههزززدی و اجززززای آن را چگونزززه درک

<0,

و همچنین ضزرایب در مزدل شزماره دو آن بایزد

کردهاند؟ قزبالً اشزاره شزد کزه چنانچزه سزرمایهگزذاران

به صور زیر شود:
)=0 (ΔFIN

ماهوم قابلیت اتكای اقالم تههدی را درک کننزد ،نبایزد

<0 (ΔNCO) and

<0 (ΔWC),

نتایج آزمون مدل  1فرضیه پزنج  ،در مزورد میززان

رابطة منایای بین اقالم تههدی و اجزای با ضریب کمتر

درک سزرمایهگززذاران از ضزریب پایززداری پزایین جزززو

با بازده غیرعادی سهام وجود داشته باشد.

تههدی سود نسبت به جزو نقدی آن در جزدول  1نشزان
داده شده است.

جدول ( )5نتايج آزمون فرضیه پنجم پژوهش
نماد متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح مهناداری

نام متغیر

ROAt

1/61

6/131

1/111

ACt

-1/122

-11/216

1/111

Constant

-111/1

-1/11

1/13

بازده داراییها
تغییرا جزو تههدی سود
مقدار ثابت
آماره 223/16 :F

ضریب تهیین تهدیل شده11/1 :

سطح مهناداری آماره 111/1 :F

آماره دوربین واتسون192/2 :

همچنین ،نتایج آزمون مدل  2فرضیه پنج  ،در مورد
میزان درک سرمایهگذاران از ضزریب پایزداری اجززای
اقالم تههدی در جدول  6نشان داده شده است:
جدول ( )6نتايج آزمون فرضیه پنجم پژوهش
نماد متغیر

ضریب متغیر

آماره t

سطح مهناداری

نام متغیر
بازده داراییها

ROAt

1/191

1/119

1/111

تغییر در سرمایه درگردش خالص غیرنقدی

ΔWCt

-1/211

-2/111

1/111

تغییر در داراییهای عملیاتی غیرجاری

ΔNCOt

-1/199

-9/111

1/112

تغییر در خالص داراییهای مالی

ΔFINt

-1/112

-1/262

1/1391

Constant

-1/161

9/113

1/111

مقدار ثابت
آماره 693/11 :F

ضریب تهیین تهدیل شده11/1 :

سطح مهناداری آماره 111/1 :F

آماره دوربین واتسون311/1 :

در آزمززون مززدل اول فرضززیه پززنج در جززدول ،1

رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان  1/31اسزت .بزا

مقززدار آمززاره  Fنشززان دهنززده مهنززاداری کززل مززدل

توجه به ضریب تهیین تهدیل شده مزیتزوان ادعزا کزرد،
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حدود  1/11از تغییرا

متغیر بازده غیرعادی توسز دو

متغیر مستقل مدل توضیح داده میشود .بر اساس شواهد
به دست آمده از این مدل ،جزو نقدی سود دارای رابطة
مثبت با بازده غیرعادی و اقالم تههدی دارای ی

رابطه

منای با بازده غیرعادی هستند .با توجه به مقدار منای بزه
دست آمده برای اقالم تههدی ،مزیتزوان نتیجزه گرفزت
که سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهزران نسزبت بزه
تغییرا اقالم تههدی واکنش نادرستی نشان میدهند .به
عبززار دیگززر ،در بززورس اوراق بهززادار تهززران ،اقززالم
تههدی خالف قاعده وجود دارد.
نتایج آزمزون مزدل دوم فرضزیه پزنج در جزدول 6
نشان داده شده است ،بر اساس شواهد به دست آمزده از
این مدل ،جزو نقدی سود دارای رابطزة مثبزت بزا بزازده
غیرعادی اسزت .همچنزین هزر سزه جززو اقزالم تههزدی،
دارای یز

رابطزه منازی بززا بزازده غیرعزادی دارایزیهززا

هستند ،اما ضرایب بزه دسزت آمزده و مقزدار مهنزاداری
برای هری

از ایزن اجززا حزاکی از آن اسزت کزه ایزن

رابطه در مورد  ΔWCtو  ΔNCOtمهنزادار بزوده ،امزا در
مورد  ΔFINtمهنادار نیست .این در حزالی اسزت کزه در
فرضزیههزای  2تزا  1پزژوهش ،ضزریب پایززداری ΔWCt

( )1/93و  )1/11( ΔNCOtکمتر از  ΔFINtبرآورد شده
بود و بدین ترتیزب ،بزه نظزر مزیرسزد اجزایزی از اقزالم
تههدی که ضریب پایداری کمتری نسبت به جزو نقدی
سود داشتهاند ،دارای رابطه منای قویتری با بزازده غیزر
عادی بودهانزد .در ایزن خصزوز ،بزا اسزتناد بزه ادبیزا
پززژوهش ،درک نادرسززت سززرمایهگززذاران از قابلیززت
اتكای اجزای اقالم تههدی است باعزث مزیشزود آنهزا،
ضریب بیشتری نسبت به این اجزا قائل شوند .با توجه بزه
ضززریب منا زی بززه دسززت آمززده بززرای متغیززر ( )ACtدر
جدول  1و ضرایب منای مهنزادار  ΔWCtو  ΔNCOtدر
جززدول  ،6دالیززل کززافی بززرای رد فرضززیه پززنج ایززن

پژوهش وجود ندارد و این فرضزیه مزورد پزذیرش واقزع
میشود.
نتیجهگیري
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ن ست ،ضرایب
پایززداری  1/13بززرای جزززو نقززدی و  1/11بززرای جزززو
تههدی سود را نشان میدهد؛ بدین ترتیزب ،فرضزیه اول
پژوهش مورد پذیرش قرار مزیگیزرد .ایزن نتزایج نشزان
میدهد که اجزایی از سود که بیشتر تحزت تزأثیر اعمزال
متهورانه مدیریت و اصول پذیرفتزه شزده حسزابداری در
مورد زمان شناسایی درآمدها و هزینهها قرار میگیرنزد،
از درجه ماندگاری پزایینتزری برخوردارنزد .دلیزل ایزن
امر ،میتوانزد ،بزاال بزودن حجز خطزای بزرآورد اقزالم
تههدی در مقایسه با اقزالم نقزدی باشزد .همچنزین جززو
تههدی سود ،قابلیت دستكاری بیشتری از سوی مزدیر را
دارد که این امر نیز میتواند قابلیت اتكزای آن را تحزت
تأثیر قرار دهد .نتزایج فرضزیه  ،1بزا نتزایج پزژوهشهزای
اسزززلوان [ ،]11سزززیلوا و ماچزززادو [ ]11بزززوبكری [ ]1و
حقیقت و ایرانشاهی [ ]1سزازگاری داشزته اسزت .نتزایج
آزمون فرضیه  2حاکی از آن است که تغییر در سزرمایه
درگردش خالص غیرنقدی نسبت به اقزالم جریزانهزای
نقززدی ضززریب پایززداری کمتززری دارنززد .ایززن ضززریب
پایززداری پززایین ،بیشززتر بززه دلیززل قابلیززت اتكززای پززایین
اندازهگیریهای مربوب به اقالم اصلی این طبقزه ،شزامل
موجودی کاال و حسا های دریافتنی باشزد ،چزون ایزن
اقالم ،بیشتر تحت تأثیر برآوردهای مزدیریت قزرار مزی-
گیرند و همچنین دستكاری این اقالم ،بیشتر امكان پزذیر
است [ .]6نتایج فرضیه  ،2مطاب بزا نتزایج پزژوهشهزای
اسلوان [ ]11و ناسازگار بزا نتزایج پزژوهش بزوبكری []1
بوده است .نتایج آزمون فرضیه  9حاکی از آن است که
اقالم تههدی عملیاتی غیرجزاری نسزبت بزه جززو نقزدی
سود ضریب پایداری کمتزری دارنزد .ضزریب پایزداری

 / 23مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال سوم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )11زمستان 1931

پایین این طبقه نیز ،بزه دلیزل عناصزر نهنزی و بزا قابلیزت

تههدی و بازده غیرعزادی سزهام نشزان مزیدهزد کزه آن

اتكای پایینی است که در ایزن طبقزه وجزود دارد ،ماننزد

دسززته از اجزززای اقززالم تههززدی ک زه پایززداری کمتززری

داراییهای ثابت ،که در اندازه گیریهزای اولیزه ،شزیوه

داشتهاند ،رابطه منای قویتری با بزازده غیرعزادی سزهام

استهالک آنها و همچنین شناسزایی کزاهش ارزشهزای

داشتهاند .بدین ترتیب ،عامل ایجاد واکنش غیزر مهقزول

بهدی ،ابهامهای قابل مالحظهای وجود دارد و بنزابراین،

از سوی سزرمایه گزذاران در بزازار بزورس اوراق بهزادار

تحززت تززأثیر برآوردهززا و قضززاو هززای مززدیر قززرار

تهران ،درک نادرست آنان از ضریب پایزداری اجززای

میگیرند .نتایج فرضیه  ،9سازگار با نتایج پزژوهشهزای

تههدی و نقدی سود بوده و سرمایهگذاران بی تجربه در

اسلوان [ ]11و بوبكری [ ]1بوده است .در مزورد فرضزیه

بورس اوراق بهادار تهزران ،بزه اجززای بزا قابلیزت پزایین

 ،1نتایج حاکی از آن اسزت کزه تازاو مهنزاداری بزین

اقالم تههدی ،واکزنش بزیش از انزدازه نشزان مزیدهنزد.

ضریب پایداری اقالم بررسی شده وجود نزدارد و جززو

نتایج فرضیه پنج ،مطاب با یافتههای پژوهشهای ژانز
با یافتزههزای

تههدی مزالی ،نسزبت بزه جززو نقزدی سزود حسزابداری

[ ]16و ماشروواال و همكاران [ ]3و م ال

ضریب پایداری کمتزری نزدارد کزه ایزن نتیجزه گیزری،

سزیلوا و ماچزادو [ ]11اسزت .همچنزین ،بزوبكری [ ]1بززه

ناسازگار با نتایج پزژوهش بزوبكری [ ]1بزوده اسزت .در

رابطه منای بین اقالم تههدی و بازده غیرعزادی در بزازار

مورد این ناسزازگاری بایزد توجزه داشزت نهنیزت نسزبتاً

سرمایه کانادا پی برده بزود ،امزا در مزورد اجززای اقزالم

اندکی در اندازه گیریهای عناصر تشكیل دهنزده جززو

تههدی ،این رابطه برای جززو  wcبزی مهنزی و در مزورد

تههززدی تغییززر در خززالص دارایززیهززای مززالی ،ماننززد

سایر اجزا مهنادار بوده است.

سرمایهگذاریهای کوتاه مد و بدهیهای مالی وجود
دارد و بدین ترتیب ،این جزو از اقالم تههدی مزیتوانزد

پیشنهادهاي کاربردي

با درجة باالیی از قابلیت اتكا اندازهگیری شود و در این

نتززایج پززژوهش حززاکی از آن اسززت کززه اجزززای

جنبه با وجوه نقد مشابه است .نتایج به دست آمده بزرای

سودهای گذشته رابطه مهناداری با سودهای آتزی دارنزد

فرضیه پنج  ،حاکی از واکنش بزیش از انزدازه از سزوی

و میتواننزد در پزیشبینزیهزای آن مزورد اسزتااده قزرار

سرمایهگذاران است ،بدین صور کزه سزرمایهگزذاران

گیرنززد .بززدین ترتیززب ،سززرمایهگززذاران م زیتواننززد در

بورس اوراق بهادار تهران ،زمانی کزه انتظاراتشزان را در

پیشبینیهای خود از آنها استااده کنند .همچنین ،نتزایج

مورد سود شزكل مزی دهنزد ،بزه جززو تههزدی سزود در

پژوهش حاکی از آن است که اجزای نقزدی و تههزدی

مقایسه با جزو نقدی آن ،ضریب پایداری بیشزتری قائزل

سززود از عوامززل م زؤثر بززازده غیرعززادی سززهام هسززتند،

رابطزه منازی بزین اقزالم

بنابراین میتواننزد در پزیشبینزیهزای سزهامداران مزورد

میشوند و بزدین ترتیزب ،یز

تههدی و بازده غیرعادی سهام به وجود میآید .در ایزن

استااده قرار گیرند.

رابطزززه ،آنچزززه کزززه موجزززب پزززیشبینزززی نادرسزززت

نتایج حاصل از آزمون فرضیه  1حزاکی از آن اسزت

سززرمایهگززذاران مززیشززود ،ناآگززاهی آنهززا از ضززریب

که جزو تههدی سود ضریب پایداری کمتری نسبت بزه

پایداری پایین اقالم تههزدی در مقایسزه بزا اقزالم نقزدی

جزو نقدی آن دارد؛ همچنین نتایج آزمون فرضزیههزای

است .نتایج حاصل از آزمزون رابطزه بزین اجززای اقزالم

 9 ،2و  ،1نشززان م زیدهززد کززه اجزززای تههززدی سززود از

بررسی میزان اطمینان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقالم تههدی سود 23 /

ضریب پایداری پایینتری نسبت به جزو نقدی سود و از

[ ]9هاشمی ،سید عباس؛ جاللی مقدم ،حسین.)1932( .

ضریب پایداری متااوتی نسبت به یكدیگر برخوردارند.

تأثیر اقالم تههدی بر رابطه تزأمین مزالی خزارجی بزا

مطزززاب بزززا نتزززایج آزمزززون  ،1ایزززن روابززز از دیزززد

بازده آتی سهام ،پژوهشهای حسزابداری مزالی1 ،

سرمایه گزذاران بزورس اوراق بهزادار تهزران بزه درسزتی

(.12 -19 .)2

درک نشده است .پیشنهاد میشزود ،سزرمایه گزذاران بزا

[ ]1محمدزادگان ،اکبزر .)1931( .بررسزی بزین قابلیزت

دقت بیشتری نسبت به تغییرا اقالم تههزدی و اجززا آن

اتكای ا قالم تههدی ،پایداری سود و قیمزت سزهام

واکنش نشان دهند .آنها میتوانند از تحلیزلگزران مزالی

در شززرکتهززای پذیرفتززه شززده در بززورس اوراق

بگیرنزد .در

بهادار تهران ،پایاننامه کارشناسزی ارشزد ،دانشزگاه

در ات ان تصمی های سرمایهگذاری کمز

این راستا به حسابداران پیشنهاد میشود در نیل صور
سززود و زیززان یززا صززور جریززان وجززوه نقززد و یززا در
یادداشتهای همراه صور های مالی ،اجززای نقزدی و
تههدی سود را تاكیز

کزرده و بزه نحزو مناسزبتزری

گزززارش نماینزد .ایززن امززر مززیتوانززد قززدر پززیشبینززی
سرمایه گذاران را افزایش دهد .پیشنهاد بزرای الززام ایزن
امزززر توسز ز سزززازمان حسابرسزززی و سزززایر نهادهزززای
سیاستگذار در حسابداری ،در صزورتی کزه پزژوهش-
هززای بیشززتری در ایززن مززورد صززور بگیززرد و سززایر
جنبههای آن بررسی شود؛ بزا قزو بیشزتری قابزل ارایزه
است.
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