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چكیده
در پژوهش حاضر ،پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق میشود که آیا
سرمایهگذاران در زمان قیمتگذاری اوراق بهادار ،درک صحیحی از اطالعات موجود در اجزای سود برای
سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمتها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 041
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سالهای  0311تا  0313میباشد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از روش رگرسیون نشان میدهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی ،جزء
نقدی نسبت به جزء تعهدی ،جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی ،جزء نقدی
سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی ،پایداری بیشتری دارند .همچنین تحلیل سیستمهای
پیشبینی معادالت همزمان به همراه آزمون میشکین ( )0113نشان داد که با بهرهگیری از تعریف اقالم
تعهدی کل ،اجزای سود به صورتی دقیقتر ،قیمتگذاری میشوند.
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 -1مقدمه
یکی از اطالعات مهمی که در دسترس سرمایهگذاران است و آنها نسبت به تغییرات آن واکنش نشان
می دهند سودهای گزارش شده از سوی شرکتهاست .سرمایهگذاران از طریق سودهای گزارش شده و
بررسی اجزای سود ،یعنی اقالم تعهدی و جریان نقدی عملیاتی ،بازدههای آتی سهام را پیشبینی میکنند.
تمایل مدیران به اعمال مدیری ت سود و سوء استفاده از آن ،سبب ارائه اطالعات نادرست و آسیب جدی به
اعتماد سهامداران خواهد شد و هزاران نفر از سهامداران را متضرر و از بورس فراری میکند (نوروش و
همکاران)0314،؛ لذا مبحث کیفیت سود زمانی مطرح میشود که تحلیلگران مالی تعیین کنند ،تا چه
میزان سو د گزارش شده منعکس کننده سود واقعی است .کیفیت سود معیار مهمی برای کیفیت گزارشگری
مالی و سالمت واحد تجاری به شمار می رود .در تعریف کیفیت سود به دو ویژگی میتوان اشاره کرد :یکی
سودمندی در تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی است (اسکیپر و
وینسنت .)3113،ساختارهای مورد استفاده برای بررسی کیفیت سود از خواص سریهای زمانی سود یعنی
پایداری سود استفاده میکنند .پایداری سود از جمله ویژگیهای کیفی سود حسابداری به شمار میآید که
در ارزیابی سودهای آتی و جریانهای نقدی شرکت کمک میکند .ارتباط بین سودهای گذشته و سودهای
آتی در قالب یک فرآیند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است ،بیان میشود.
از این رو ،وقایعی که در دورهایی خاص اتفاق میافتد ،ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار میرود
تأثیر مشابهی بر سود دورههای بعدی نداشته باشد (جین و همکاران .)3111،بنابراین ،آشنا نبودن با این
مقوله منجر به عدم قیمتگذاری صحیح سهام شرکتها و پیشبینی اشتباه بازده سهام گردیده که هزینه-
های زیادی ناشی از این ناآگاهی در نتیجه شناسایی اطالعات غیر معتبر موجود در صورتهای مالی ایجاد
شده است.
دالیل اهمیت این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان نمود:
به دلیل آن که در این پژوهش تأثیر تفکیک سود به سود عملیاتی و غیرعملیاتی بر قیمت گذاری اجزای
تعهدی و نقدی این سودها توسط بازار سهام ،سنجیده می شود ،نتایج آن می تواند پیرامون الزامات
گزارشگری در سودهای تفکیکی رهنم ود باشد؛ همچنین تعیین این موضوع که پایداری سودهای عملیاتی
نسبت به پایداری سودهای غیرعملیاتی در شرکت های بورسی ایران بیشتر است یا خیر ،می تواند نحوه
عملکرد بازار بورس ایران را تا حدودی تبیین نماید و این موضوع را آشکار کند که فضای کسب و کار در
ایران برای تدا وم سودهای عملیاتی مناسب است یا این که تداوم مبلغ کل سود به دلیل تداوم سودهای
غیرعملیاتی است که نمی تواند مبینی از یک اقتصاد سالم باشد .در کشور ما ،سود عملیاتی از دیگر بخش
های سود تفکیک شده و در صورت های مالی به عنوان رقمی تفکیکی گزارش می شود ،با این حال ،تاکنون
پژوهشی پیرامون تأثیر این تفکیک بر قیمت گذاری اجزای سود صورت نپذیرفته است؛ از این رو این
پژوهش ،به تفکیک سود به اجزای تعهدی و نقدی ،اقالم تعهدی عملیاتی به سود عملیاتی و سود
غیرعملیاتی و تفکیک سود با مفهوم کل اقالم تعهدی به سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی می پردازد و
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پایداری هر یک از این اجزاء و امکان بیش قیمت گذاری و کم قیمت گذاری در هر یک از آن ها را در بازار
بورس ایران مورد بررسی قرار می دهد.
 -2مبانی نظری پژوهش
پایداری سود ،به احتمال تکرار دوباره سطح سود شرکت در دوره های آینده شود اشاره دارد .سود
عملیاتی نماینده ایی از عملکرد شرکت محسوب می شود و اقالمی که مشمول سود عملیاتی نیستند ،به
فعالیت های عملیاتی واحد تجاری مربوط نیستند؛ بنابراین انتظار می رود که سود عملیاتی نسبت به مبلغ
کلی سود دارای محتوای اطالعاتی بیشتری باشد و از آن جا که سود غیرعملیاتی معموال کمتر از دیگر
اجزای سود رخ می دهد ،این سؤال مطرح می شود که آیا سود عملیاتی نسبت به سود غیرعملیاتی پایداری
بیشتری دارد؟ اسلون ( ) 0111بین پایداری جزء تعهدی و جزء نقدی سود تمایز قائل شد و در شرکتهای
آمریکایی نشان داد که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سو د پایداری بیشتری دارد؛ البته نتیجه
پژوهشهایی چون همتی و همکاران ( ،) 0310مبین پایداری بیشتر جریان نقد نسبت به اقالم تعهدی در
ایران می باشد .تحقیقات مختلفی تالش کردند تا بینشی برای خصوصیات سود و اجزای آن که بر پایداری
اثرمی گذارد ،ارائه دهند .دچو و دچیو ( ) 3113نشان دادند که پایداری با کیفیت اقالم تعهدی رابطه ای
مثبت دارد ،در حالی که ریچاردسون و همکاران ( ) 3111بیان داشتند اقالم تعهدی با قابلیت اعتماد کم،
پایداری سود را کاهش می دهند .این قبیل اقالم تعهدی که در بسیاری از موارد نیاز قابل توجهی به برآورد
مدیریت د ارد ،منجر به کاهش بالقوه بزرگی در قابلیت اطمینان می شوند( .شیپر و همکاران)3113،؛ عالوه بر
این ،دیچیو و همکاران ( ) 3111در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که پایداری سود با غیرهمزمانی
شناخت درآمد و هزینه ،به طور منفی تحت تأثیر قرار می گیرد .همچنین ،برخی از حذفیات سود عملیاتی
مانند سود ناشی از فروش دارایی های ثابت بر جریان نقد اثر می گذارد (ونتر و همکاران .)3103،با توجه به
این مستندات ،این پرسش برای محیط ایران مطرح می شود که آیا جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء
تعهدی سود غیرعملیاتی و جزء نقدی سود عملیاتی نس بت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری
دارد؟ موضوع دیگر مورد بررسی در این پژوهش ،قیمت گذاری اجزای سود می باشد .چندین محقق استدالل
نمودند که افشای جداگانه در صورت های مالی ،احتماال قیمت گذاری نادرست اجزای سود را کاهش می
دهد .برای مثال الیل و همکاران ( ) 3111استدالل نمودند که شواهد گذشته مبنی بر متفاوت بودن پایداری
اقالم تعهدی و جریان نقدی ،نشان می دهد که سازمان های استاندارد ،احتماال بر بهبود افشای جداگانه
پیرامون اقالم تعهدی تمرکز می کنند .زی ( )3110بیان کرد شواهد پیرامون قیمت گذاری نادرست اجزای
سود نش ان می دهد که احتماال سرمایه گذاران از افشاهایی که به آن ها در دسترسی به اطالعات پیرامون
پایداری اقالم تعهدی ،کمک می کند ،بهره مند می شوند .این امر سبب می شود که این سؤال بدون جواب
که چرا افشای جداگانه سود به سرمایه گذاران در قیمت گذاری کارآمد از اجزای سود کمک می کند ،پاسخ
داده شود (ونتر و همکاران .)3103،بنابراین با توجه به مستندات فوق و افشای جداگانه سود عملیاتی در
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ایران و این که تمرکز این پژوهش بر اجزای مختلف سود (تعهدی ،نقدی؛ عملیاتی ،غیرعملیاتی؛ تعهدی
عملیاتی ،نقدی عملیاتی ،تعهدی غیرعملیاتی ،نقدی غیرعملیاتی) می باشد ،این پرسش برای محیط ایران
مطرح می شود که آیا در پیش بینی سود های آتی ،اجزای سود بیشتر یا کمتر از واقع اندازه گذاری نمی
شوند؟
 -3پیشینه پژوهش
در پژوهشهای خارجی وانگ ( ) 3104این موضوع را بررسی نمود که آیا سرمایه گذاران از هموار کردن
سود توسط مدیریت برای نشان دادن سودهای با پایداری بیشتر ،گمراه می شوند و یا این که می توانند
پایداری سود هموار شده را به درستی ارزیابی کنند .نتایج تجربی پژوهش آن ها نشان می دهد که ارزیابی
سرمایه گذاران از پایداری سود بعد از کنترل سری زمانی پایداری سود ،با سطح همواری سود رابطه ای
منفی دارد و از این رو نشان می دهد که سرمایه گذاران درک نمی کنند که پایداری باالی سودهای هموار
شده واقعی نیستند.
0
ونتر و همکاران ( ) 3103در پژوهشی تفکیک سود به اقالم غیرتکراری و تکراری سود را که در آفریقای
جنوبی گزارش آن از سال  3111در آن الزم االجرا می باشد مورد بررسی قرار دادند .نتایج آن ها نشان داد
که به غیر از جزء نقدی سود ،هیچ کدام از اجزای سود قیمت گذاری اشتباه معنی داری را منعکس نمی
کنند؛ البته با اضافه کردن متغیرهای توضیحی ،قیمت گذاری اشتباه مؤلفه جریان وجه نقد نیز از بین می
رود .این شوا هد نشان می دهد که وقتی افشای اقالم غیرتکراری الزم االجراء شود ،سرمایه گذاران قادر به
قیمت گذاری اجزای سود به گونه ای هستند که با سطح واقعی پایداری این اجزا سازگار است.
چن و همکاران ( ) 3100در شرکت های چینی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که آیا سودهای
غ یر اصلی ویژگی ها و ارزیابی های متفاوتی نسبت به سودهای اصلی یا عملیاتی دارند؛ عالوه بر این اثرات
انواع مختلف مالکیت شرکتی بر محتوای اطالعاتی اجزای سود را نیز مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش
آن ها نشان داد که سودهای اصلی بدلیل رابطه بیشتر با بازده سهام نسبت به سودهای غیر اصلی پایداری
بیشتری دارند؛ از این رو بازار سهام به طور کامل ،همه اطالعات در سودها را ترکیب نمی کند .آن ها یافتند
که در سودهای اصلی کم ارزش گذاری و در سودهای غیر اصلی بیش ارزش گذاری رخ می دهد.
در مطالعات داخلی عظیمی یانچشمه ( )0313رابطه بین اقالم تعهدی و پایداری سود را بررسی کرده
است .چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند ،این موضوع ممکن است به قیمت
گذاری نادرست سهام بیانجامد .اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقالم تعهدی را درک کنند ،نباید هیچ
رابطه ایی بین اقالم تعهدی و ب ازده غیرعادی سهام وجود داشته باشد .با این و.جود ،اگر سرمایه گذاران بی
تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند ،یک رابطه منفی بین جزء تعهدی و بازده
غیرعادی سهام وجود خواهد داشت .یافته های این پژوهش نشان داد بین اقالم تعهدی و بازده سهام رابطه
منفی معنادار وجود ندارد.
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فغانی ماکرانی و همکاران ( ) 0313در پژوهشی به بررسی پایداری اجزای سود در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج آن ها نشان داد که تغییرات غیرعادی منفی در مانده وجه
نقد پایداری بیشتری نسبت به تغییرات غیرعادی مثبت دارد و تغییرات غیرعادی مثبت نسبت به اقالم
تعهدی از پایداری بیشتری برخوردار می باشند.
همتی و همکاران ( ) 0310در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر پایداری باالی جزء نقدی سود
پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود به این دلیل است که یک
جزء فرعی آن به توزیع وجه نقد بین تأمین کنندگان سرمایه مربوط می شود ،سایر اجزای فرعی از سطوح
پایداری یکسان با اقالم تعهدی برخوردارند.
حسین زاده و همکاران ( ) 0311در پژوهشی مربوط بودن اجزای سود حسابداری و جریان های نقدی
عملیاتی با بازده سهام در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار دادند .این موضوع از طریق بررسی ارتباط
بازده سهام با اجزای سود حسابداری (سود عملیاتی ،سود قبل از کسر مالیات ،سود خالص ،اقالم تعهدی) و
جریان های نقدی عملیاتی ،مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که اقالم تعهدی و جریان
های نقد عملیاتی برای توضیح بازده سهام مربوط نیستند.
نوروش و همکاران ( ) 0311به بررسی رابطه کیفیت اقالم تعهدی به کمک خطای برآورد اقالم تعهدی و
کیفیت سود بر مبنای پایداری آن پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران
با کاهش کیفیت اقالم تعهدی ،ضریب پایداری سود و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد.
 -4فرضیه های پژوهش
با توجه به ادبیات پیش گفته ،فرضیه هایی به شرح زیر طرح گردیده است:
فرضیه  :1سود عملیاتی نسبت به سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد.
فرضیه  :2جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود پایداری بیشتری دارد.
فرضیه  :3جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد.
فرضیه  :4جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد.
فرضیه  :5در پیش بینی سودهای آتی ،بازار اجزای سود را درست قیمت گذاری می کند.
 -5معرفی الگو
متغیرهای وابسته الگو با توجه به فرضیه ها طراحی شده اند .در بررسی فرضیه های اول تا چهارم ،سود
قبل از کسر بهره و مالیات سال آتی و در بررسی فرضیه پنجم ،از آن جا که از سیستم معادالت همزمان
استفاده می شود ،دو متغیر بازده غیرعادی سهام سال بعد و سود قبل از کسر بهره و مالیات به عنوان
متغیرهای وابسته محسوب می شوند.
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* سود قبل از کسر بهره و مالیات سال آتی :یکی از روش های اندازه گیری کیفیت سود ،توان پیش بینی
پذیری آن است .در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش بینی کند؛ از
این رو سود قبل ا ز کسر بهره و مالیات سال آتی به عنوان متغیر وابسته لحاظ شده است.
* بازده غیرعادی سهام :در واقع از بین روش های سنجش کیفیت سود ،می توان آن را مرتبط با روش
مبتنی بر محتوای اطالعاتی دانست که در آن در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام ،با
سطوح یا تغییرات غیرمنتظره مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازهگیری میشود .هر چه میزان
ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیکتر باشد ،نشان دهنده بار اطالعاتی بیشتری است .برای محاسبه
بازده غیرعادی ،ابتدا با توجه به لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام (اندازه شرکت) ،شرکت ها را به  1دسته
طبقه بندی می کنیم ،سپس برای هر دسته میانگین بازده متناظر را به دست می آوریم تا از این طریق
بتوانیم اثر ریسک سیستماتیک را با استفاده از متغیر اندازه شرکت کنترل نماییم .بازده غیرعادی برابر است
با تفاوت بازده هر شرکت و میانگین بازدهی پرتفویی که شرکت در آن دسته قرار می گیرد.
متغیرهای مستقل الگو عبارتند از :
فرضیه اول:
 :INOPAt,iسود عملیاتی شرکت  iدر سال جاری
 :EXOPAt,iسود غیرعملیاتی  iدر سال جاری .از آن جا که در ایران سود عملیاتی ،در صورت سود و زیان به
طور جداگانه افشاء می شود ،برای محاسبه سود غیرعملیاتی کافیست سود عملیاتی را از سود قبل از کسر
بهره و مالیات کسر کنیم.
فرضیه دوم:
 : CFOAجزء نقدی سود بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی
 :ACCROAجزء تعهدی سود بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی
در این حالت ،مطابق با پژوهش هریبار و کولینز ( ) 3113برای محاسبه اقالم تعهدی از روش مستقیم
استفاده می شود .بدین معنا که اطالعات از صورت جریان وجه نقد گرفته شده است؛ بنابراین ،جزء نقدی
سود ،همان جریان و جه نقد عملیاتی در صورت گردش جریان نقد و جزء تعهدی سود مطابق با تعریف اقالم
تعهدی عملیاتی که توسط محققانی چون آتوود و ژای ( ،)3101بارون و میگیلکه ( ،)3111کالینز و هریبار
( ،)3111دیچیو و جی ( )3111و ونتر و همکاران ( ) 3103استفاده شده است ،به صورت زیر محاسبه می
شود:
OA
OA
ACCR = EARN - CF
( )0
که در آن EARN ،سود قبل از کسر بهره و مالیات می باشد.
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فرضیه سوم:
 :INCFOAجزء نقدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی :جریان نقد عملیاتی
 : INACOAجزء تعهدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی :سود عملیاتی منهای جریان
نقد عملیاتی
 : EXACOAجزء تعهدی سود غیرعملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی :سود غیرعملیاتی .در این
حالت در واقع در ابتدا سود به صورت زیر تفکیک شده است:
( )3

EARN = INCF + EXCF + INAC + EXAC

که در آن:
 INCFجزء نقدی سود عملیاتی EXCF،جزء نقدی سود غیرعملیاتی INAC ،جزء تعهدی سود عملیاتی،
 EXACجزء تعهدی سود غیرع ملیاتی می باشد؛ سپس با توجه به تعریف اقالم تعهدی عملیاتی که سود
عملیاتی شامل هم جزء نقدی و تعهدی سود است ،لذا سود غیرعملیاتی تنها شامل جزء تعهدی می باشد؛
یعنی:
EXOPA = EXAC & EXCF = 0
( )3
که در آن:
 EXOPAسود غیرعملیاتی EXAC ،جزء تعهدی سود غیرعملیاتی EXCF ،جزء نقدی سود غیرعملیاتی می
باشد؛ در نتیجه بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی ،سود به شکل زیر تجزیه می شود:
( )4

EARN = INCFOA + INACOA + EXACOA

فرضیه چهارم:
 : INCFTAجزء نقدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی :جریان نقد عملیاتی
 : EXCFTAجزء نقدی سود غیرعملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی :جریان نقد آزاد  -جریان نقد
عملیاتی= جریان نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
 : INACTAجزء تعهدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی :سود عملیاتی-جریان نقد عملیاتی
 :EXACTAجزء تعهدی سود غیرعمل یاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی :سود غیرعملیاتی ـ جریان نقد
ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری= سود قبل از کسر بهره و مالیات  -سود عملیاتی -جریان نقد ناشی از
فعالیت های سرمایه گذاری.
از آن جا که ریچاردسون و همکاران استدالل کردند که تعریف اقالم تعهدی عملیاتی ،اقالم تعهدی
غیرجاری چون اموال ،تجهیزات و ماشین آالت را نادیده می گیرد ،تعریف کل اقالم تعهدی مد نظر قرار
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گرفته است .هریبار و همکاران ( )3113و دیچیو و همکاران ( ،)3111کل اقالم تعهدی را با استفاده از
صورت جریان گردش نقد به صورت تفاوت بین سود و جریان نقد آزاد محاسبه کردند .در این پژوهش نیز
تعریف کل اقالم تعهدی مطابق با تعریف این پژوهشگران می باشد و مطابق با آنان جریان نقد آزاد نیز به
صورت زیر محاسبه می شود:
جریان نقد عملیاتی  +جریان نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری = جریان نقد آزاد

بنابراین در این حالت سود به صورت زیر تجزیه می گردد:
( )1

EARN = INCFTA + EXCFTA + INACTA + EXACTA

فرضیه پنجم:
برای بررسی فرضیه پنجم از دو سیستم معادالت همزمان بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی و کل
اقال م تعهدی استفاده می شود که متغیرهای مستقل بر مبنای هر یک از این تعاریف به شرح ذیل می باشد:
الف .معادله پیش بینی و ارزش گذاری (سیستم معادالت همزمان بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی):
 :EARNt+1سود قبل از کسر بهره و مالیات سال بعد؛
 :SARETt+1بازده غیرعادی سهام سال بعد؛
 : INCFOAجزء نقدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی؛
 : INACOAجزء تعهدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی؛
 : EXACOAجزء تعهدی سود غیرعملیاتی بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی.
ب .معادله پیش بینی و ارزش گذاری (سیستم معادالت همزمان بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی):
 : ERANt+1سود قبل از کسر بهره و مالیات سال بعد؛
 :SARETt+1بازده غیرعادی سهام سال بعد؛
 : INCFTAجزء نقدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی؛
 : EXCFTAجزء نقدی سود غیرعملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی؛
 : INACTAجزء تعهدی سود عملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی؛
 : EXACTAجزء تعهدی سود غیرعملیاتی بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی.
 -6روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی
 0311تا  0313است .شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب
شدند:
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 )0تا پایان اسفندماه  0310در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛
 )3سال مالی آن هـا منتهـی بـه پایـان اسـفندماه باشـد و در دوره زمـانی مـورد بررسـی تغییـری در
آن ایجاد نشده باشد؛
 )3شــرکت هــا طــی دوره مــورد بررســی ،فعالیــت مســتمر داشــته و ســهام آن هــا بــدون وقفــه بــا
اهمیت مورد معامله قرار گرفته باشد؛
 )4جزء شرکت های سرمایه گذاری نباشند؛
 )1اطالعات مالی مـورد نیـاز بـرای ایـن پـژوهش را در دوره زمـانی  0311تـا  0313بـه طـور کامـل
ارائه کرده باشند.
براساس معیارهای فوق ،نمونه آماری پژوهش  041شرکت را در بر می گیرد .این پژوهش از لحاظ شیوه
جمع آوری داده ها ،پژوهشی توصیفی بوده و روش پژوهش از نوع پس رویدادی است و بدین علت کـه مـی
تواند در فرآیند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد ،لذا نوع پژوهش کاربردی است .اطالعـات مـورد نیـاز
ا ین پژوهش با استفاده از روش میدانی و از طریق بانک های اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهـران و
نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است .آزمون فرضیههای تحقیق به کمک نرم افـزار  SPSSنسـخه  01و
 Eviewsنسخه  0صورت پذیرفته است .ابتدا با استفاده از تحلیل واریانس معنی داری مدل های رگرسـیونی
تعیین و سپس با چهار مدل رگرسیونی چند متغیره و دو سیستم معادالت همزمان ،فرضیه هـای آمـاری در
سطح خطای  %1بررسی می شود.
 -7طرح آزمون آماری فرضیه ها
برای آزمون فرضیه ها نیا ز به تبیین مدل با توجه به متغیرهای وابسته و مستقل می باشد ،متغیرها نیز با
مالحظه مطالعات تجربی گذشته و مدل های موجود موضوع هدف پژوهش در این زمینه انتخاب شدند؛ مدل
های رگرسیون چند متغیره و سیستم های معادالت همزمان استفاده شده به شرح زیر می باشد:
EARNt+1 ,i= β0 + β1 INOPAt ,i + β2 EXOPAt ,i+ εt ,i
()1
()0

EARNt+1 ,i= β0+ β1ACCROA t ,i + β2CFOA t ,i +εt,i

( )1

EARNt+1 ,i= β0 + β1INCFOA t ,i + β2INACOAt ,i +β3EXACOAt ,i + εt ,i

( )1

EARNt+1 ,i=β0 + β1INCFTA t ,i+β2EXCFTA t ,i+β3INACTA t ,i+β4EXACTA t ,i+ εt ,i

سیستم معادالت همزمان (معادالت پیش بینی و ارزش گذاری برمبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی)
EARNt+1,i= β0 + β1INCFOA t,i + β2INACOA t,i + β3EXACOA t,i + εt,i
()01
SARETt+1,i= β (ERANt+1,i - β0 - β1INCFOA t,i – β2INACOA t,i – β3EXACOA t,i)+ vt+1,I
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سیستم معادالت همزمان (معادالت پیش بینی و ارزش گذاری بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی)
()00
+ vt+1,i

)t

TA

EARNt+1,i = β0 + β1INCFTA t,i + β2EXCFTA t,i + β3INACTA t,i + β4EXACTA t,i + εt,i
– β4EXAC

TA
t

β3INAC

–t

TA

–β2EXCF

TA
t

SARETt+1,i= β (ERANt+1,i - β0 - β1INCF

مدل های ( )1تا ( ) 1رگرسیونی برای پایداری سود شرکت است و برای آزمون فرضیه اول تا چهارم
پژوهش به کار می رود و بیشتر بودن ضریب آن متغیر نسبت متغیر مورد مقایسه خود ،بیانگر پایداری بیشتر
آن جزء می باشد .مدل ( )01و ( ،) 00سیستم معادالت همزمان به روش میشکین شامل معادالت پیش بینی
و ارزش گذاری بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی و کل اقالم تعهدی است و برای آزمون فرضیه پنجم
پژوهش به کار می رود .آزمون میشکین ( ) 0113در برگیرنده مقایسه ای آماری میان معیار قیمت گذاری
بازار از اجزای سود (به عبارتی ضریب ارزش گذاری بازار برای اجزای سود) و معیار توانایی اجزای سود در
پیش بینی عایدات سال آتی (به عبارتی ضریب پیش بینی اجزای سود) است .اگر قرار باشد مطابق با فرضیه
 ، 1در پیش بینی سودهای آتی ،بازار اجزای سود را درست قیمت گذاری کند ،الزم است ضرایب اجزای سود
در معادله ارزش گذاری به صورت معناداری از ضرایب متناظر خود در معادله پیش بینی کمتر (بیشتر)
نباشند؛ چرا که اگر ضریب جزئی از سود در معادله ارزش گذاری به صورت معناداری از ضریب همان جزء در
معادله پیش بینی کمتر (بیشتر) باشد ،نشان دهنده آن است که آن جزء در پیش بینی سود دوره بعد ،کمتر
(بیشتر) از واقع قیمت گذاری می شود .الزم به ذکر است که مدل های فوق با الهام گرفتن از مطالعات
دیچیو و همکاران ( ،)3111اسلون ( ،)0111زی ( ،)3110میشکین ( ،)0113کرافت و همکاران ( )3110و
ونتر و همکاران ( ) 3103تبیین و در نظر گرفته شده است .همچنین برای برازش مدل های رگرسیونی  1تا
 1از روش کمترین مربعات و سیستم های معادالت همزمان  01و  00با استفاده از روش پنل دیتا استفاده
شده است.
 -8تجزیه و تحلیل فرضیه ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
« سود عملیاتی نسبت به سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد».
برای بررسی فرضیه فوق ابتدا مدل رگرسیونی زیر را به مشاهدات برازش داده و سپس با کمک مقایسه
ضرایب ،در خصوص فرضیه اظهار نظر خواهیم نمود و در صورتی که ضریب رگرسیونی سود عملیاتی
(متناظر با  )β1نسبت به ضریب رگرسیونی سود غیرعملیاتی (متناظر با  )β2بیشتر باشد ،فرضیه فوق پذیرفته
خواهد شد.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول -3نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول
ERANt+1,i = 11/059 + 4/45E – 7 * INOPAt,i + 1/32 E – 7 * EXOPAt,i + ɛt,i

متغیرها

نماد

ضرایب

ضریب ثابت

β0

سود عملیاتی

β1

-0

سود غیرعملیاتی

β2

-0

نتایج کلی مدل

00/111

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

1/111

4/41× 01
0/33× 01

1/110

آماره t

001/44
1/114

01/340
0/311

سطح

آماره

معناداری

تلرانس

1/11
1/11
1/013

1/110

1/143

ضریب تعیین

1/303

آماره F

00/01

آماره دوربین واتسون

0/110

سطح
معناداری

1/11

1/101
1/133

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که تأثیر سود عملیاتی بر سود قبل از کسر بهره و مالیات سال آتی
معنادار است .سطح معناداری متناظر با سود عملیاتی  1/11کمتر از  1/11می باشد (p-= 1/111< 1/11
 ) valueاز طرفی سطح معناداری متناظر با سود غیرعملیاتی  1/013و بیش از  1/11است؛ لذا تأثیر سود
غیرعملیاتی بر سود قبل از کسر بهره و مالیات سال آتی معنادار نمی باشد ( .)p-value= 1/013<1/11در
رگرسیونی چند متغیره برای مقایسه ضرایب رگرسیونی باید از ضرایب استاندارد شده استفاده می نمائیم ،لذا
با عنایت به این که مقدار ضریب رگرسیونی متناظر با سود عملیاتی  1/114و بیشتر از سود غیرعملیاتی
 1/143می باشد ،فرضیه اول پژوهش مبنی با اطمینان  1/11پذیرفته می شود .این یافته با پژوهش چن و
همکاران ( ) 3100که بیان کردند سودهای اصلی (عملیاتی) نسبت به سودهای غیراصلی پایداری بیشتری
دارند ،همخوانی دارد .تأیید فرضیه فوق مبین این موضوع است که سود عملیاتی نسبت به سود غیرعملیاتی
دارای محتوای اطالعاتی بیشتری می باشد و در هنگام ارزیابی عملکرد شرکت های ایرانی توجه به جزء
عملیاتی سود ،اطالعات مربوط تری نسبت به جزء غیرعملیاتی سود ارائه می دهد؛ چرا که میزان مربوط
بودن سو دهای جاری برای پیش بینی سودهای آتی به پایداری سودها بستگی دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم:
« جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود پایداری بیشتری دارد».
برای بررسی فرضیه دوم پژوهش ،در صورتی که ضریب رگرسیونی متناظر با جزء نقـدی سـود نسـبت جـزء
تعهدی آن بیشتر باشد ،آن را خواهیم پذیرفت.

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33زمستان 1331
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جدول  -4نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه دوم
EARNt+1,i = 11/128 + 3/79 E -7 * ACCROAt,i + 6/81 E – 7 CFOAt,i + ɛt,i

متغیرها

نماد

ضرایب

ضریب ثابت

β0

جزء تعهدی سود

β1

-0

جزء نقدی سود

β2

-0

نتایج کلی مدل

00/031
3/01× 01
1/10× 01

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

1/110
1/110

آماره t

01/311
1/011

1/311
00/411

سطح

آماره

معناداری

تلرانس

1/11
1/11
1/11

1/110

1/433

ضریب تعیین

1/301

آماره F

01/401

آماره دوربین واتسون

0/111

سطح
معناداری

1/111

1/111
1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که تأثیر جزء نقدی و جزء تعهدی سود بر سود قبل از کسر بهره و
مالیات سال آتی معنادار است ،در حقیقت سطح معناداری متناظر با هر دو متغیر  1/11کمتر از  1/11می
باشد ( ،) p-value= 1/111<1/11از طرفی ضریب رگرسیونی استاندارد شده متناظر با جزء نقدی سود
 1/433و بیشتر از ضریب رگرسیونی جزء تعهدی سود  1/011می باشد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش با
اطمینان  1/11پذیرفته می شود .این یافته با پژوهش اسلون ( ،)0111ونتر و همکاران ( )3103و همتی و
همکاران ( ) 0310که نتیجه پژوهش آنان مبین پایداری بیشتر جریان نقد نسبت به اقالم تعهدی می باشد،
همخوانی دارد .طبق این یافته ،جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود دارای محتوای اطالعاتی بیشتری
می باشد و در هنگام ارزیابی عملکرد شرکت های ایرانی ،توجه به جزء نقدی سود ،اطالعات مربوط تری
نسبت به جزء تعهدی سود ارائه می دهد .همچنین این یافته می تواند شاهدی بر مدیریت اقالم تعهدی
اختیاری در محیط ایران باشد و این ادعا را نیز تأیید کند که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود با
عدم اطمینان های بیشتری تعیین می شود؛ چرا که این اقالم با توجه به قضاوت ها ،برآوردها و تخصیص ها
( از جریان های نقدی ایجاد شده در دیگر دوره ها) به وجود می آیند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:
« جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد».
در این مدل ،در صورتی که ضریب رگرسیونی متناظر با جزء تعهدی سود عملیاتی  ،β2نسبت به ضریب
رگرسیونی جزء تعهدی سود غیرعملیاتی  β3بیشتر باشد ،فرضیه پذیرفته خواهد شد.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -5نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه سوم
EARNt+1,i = 82285/64 + 1/025 * INCFOAt,i + 1/155 * INAC OAt,i + 1/122 * EXACOAt,i + ɛt,i

متغیرها

نماد

ضریب ثابت

β0

ضرایب

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

معناداری

تلرانس

0/110

1/011

جزء نقدی سود عملیاتی

β1

0/131

1/133

1/114

30/101

1/11

1/111

جزء تعهدی سود عملیاتی

β2

0/011

1/133

1/011

41/100

1/11

1/141

جزء تعهدی سود
غیرعملیاتی

β3

0/033

1/131

1/411

31/101

1/11

1/131

ضریب تعیین

1/130

آماره F

00/11

آماره دوربین واتسون

0/101

سطح
معناداری

1/111

نتایج کلی مدل

10010/31 13311/14

آماره t

سطح

آماره

منبع :یافتههای پژوهشگر

ضریب رگرسیونی استاندارد شده متناظر با جزء تعهدی سود عملیاتی  1/011و بیشتر از ضریب
رگرسیونی جزء تعهدی سود غیرعملیاتی  1/411می باشد ،بنابراین فرضیه سوم پژوهش با اطمینان 1/11
پذیرفته می شود .یافته های این فرضیه با پژوهش ریچاردسون و همکاران ( )3111و ونتر و همکاران
( )3103همخوانی دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
« جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی پایداری بیشتری دارد».
در مدل فوق در صورتی که ضریب متناظر با جزء نقدی سود عملیاتی  ،β1نسبت به جزء نقدی سود
غیرعملیاتی  β2بیشتر باشد ،فرضیه تحقیق پذیرفته خواهد شد.
ضریب رگرسیونی استاندارد شده متناظر با جزء نقدی سود عملیاتی  1/131و بیشتر از ضریب
رگرسیونی جزء نقدی سود غیرعملیاتی  1/003می باشد ،بنابراین فرضیه چهارم با اطمینان  1/11پذیرفته
می شود .این یافته را با کمی اغماض در تعریف سود عملیاتی نسبت به سود مکرر (هدالین) ،می توان با
پژوهش ونتر و همکاران ( )3103که نشان دادند جزء نقدی سود هدالین نسبت به جزء نقدی سود غیر
هدالین پایداری بیشتری دارد مطابق دانست.

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 33زمستان 1331
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جدول  -6نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه چهارم
ERANt+1,i = 70115/24 + 1/372 * INCFTAt,i + 1/617 * EXCF TAt,i + 1/088 * INAC TAt,i + 1/194 * EXAC TAt,i + ɛt,i

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

متغیرها

نماد

ضرایب

ضریب ثابت

β0

00101/34

41030/33

آماره t

آماره

سطح

معناداری تلرانس

0/441

1/041

جزء نقدی سود عملیاتی

β1

0/103

1/131

1/131

3/110

1/11

1/131

جزء نقدی سود
غیرعملیاتی

β2

0/300

1/103

1/003

3/301

1/11

1/111

جزء تعهدی سود عملیاتی

β3

0/111

1/133

1/131

3/430

1/11

1/103

جزء تعهدی سود
غیرعملیاتی

β4

0/014

1/131

1/033

3/001

1/11

1/111

ضریب تعیین

1/141

آماره F

14/010

آماره دوربین واتسون

0/101

سطح
معناداری

1/11

نتایج کلی مدل

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
« در پیش بینی سودهای آتی ،بازار اجزای سود را درست اندازه گیری می کند».
برای بررسی این فرضیه از دو مدل رگرسیونی و با روش پیش بینی معادالت همزمان همراه با آزمون
راستنمایی میشکین و نرم افزار  Eviews7استفاده نمودیم .در مدل اول معادالت پیش بینی و ارزش گذاری
بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی و در مدل دوم بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی می باشند؛ البته در
این فرضیه ابتدا باید مقدار متغیر بازده غیرعادی سهام  SARETt,iرا محاسبه نمائیم .برای این موضوع ابتدا
صدک های  11 ،41 ،31و  11که برای لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام محاسبه گردید ،درجدول زیر ارائه
شده است.
جدول  -7صدک های ارزش بازار سهام برای محاسبه بازده غیرعادی سهام
صدک 22
لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام

صدک 42

صدک 62

صدک 82

01/111
01/010
منبع :یافتههای پژوهشگر

31/411

30/330

با توجه به لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام (اندازه شرکت) ،شرکت ها را به پتج دسته طبقه بندی می کنیم
و سپس برای هر دسته میانگین بازده متناظر را به دست می آوریم.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -8میانگین بازده متناظر با گروه های پنج گانه
میانگین بازده شرکت

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

طبقه چهارم

طبقه پنجم

01/13

10/13

10/10

03/01

011/10

منبع :یافتههای پژوهشگر

بازده غیرعادی برابر است با تفاوت بازده هر شرکت و میانگین بازدهی پرتفویی که شرکت در آن دسته قرار
می گیرد؛ پس از محاسبه شاخص مذکور ،برای مدل رگرسیونی در فرضیه پنجم از سیستم معادالت همزمان
(با تعریف اقالم تعهدی عملیاتی) استفاده گردید.
جدول  -9نتایج برازش مدل های رگرسیونی با روش تخمین معادالت همزمان در سیستم معادالت همزمان
ضرایب مدل رگرسیونی
نماد ضریب

متغیرها

)Model (1

)Model (2

()EARNt+1,i

()SARETt+1,i

(آماره )t
سطح معناداری

13311/14
()0/110
1/011

0311/11
() 34111/33
1/111

(آماره )t
سطح معناداری

0/131
()30/10
1/111

1/10 ×01-1
()1/103
1/330

(آماره )t
سطح معناداری

0/011
()41/10
1/111

-0
()300411
1/111

(آماره )t
سطح معناداری

0/030
()31/10
1/111

0/01 ×01-1
()1/303
1/111

β0

ضریب ثابت

β1

جزء نقدی سود عملیاتی
INCFOAt,i

β2

جزء تعهدی سود عملیاتی
INAC OAt,i

β3

جزء نقدی سودعملیاتی
EXAC OAt,i

خطای مدل رگرسیونی
(برای معادله دوم)
RESID

نتایج کلی مدل

3

0/33 ×01-0
()3/110
1/1110

β4

(آماره)t
سطح معناداری
آزمون  Fلیمر
(سطح معناداری)
آزمون هاسمن
(سطح معناداری)

0/113
()1/1110
00/310
()1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر
فصلنامـه اقتصاد مالی
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آماره  Fفیشر
(سطح معناداری)
ضریب تعیین

00/43
()1/111
1/130

 / 77بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و شناسایی سهام بیش-کم ارزشگذاری

یافته های برازش سیستم معادالت همزمان به همراه آزمون راستنمایی میشکین شامل معادالت پیش
بینی (مدل )0و ارزش گذاری (مدل ،) 3بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی نشان می دهد که ضرایب
اجزای سود در معادله پیش بینی به صورت معناداری از ضرایب متناظر خود در معادله ارزش گذاری بیشتر
می باشند؛ در حقیقت ضرایب رگرسیونی در معادله اولیه به مراتب بیشتر از ضرایب رگرسیونی در معادله
دوم می باشد .این موضوع بیان می کند که ضریب جزئی از سود در معادله ارزش گذاری به صورت معناداری
از ضریب همان جزء در معادله پیش بینی کمتر می باشد که نشان دهنده آن است جزء در پیش بینی سود
دوره بعد ،کمتر از واقع قیمت گذاری می شود؛ البته برای اظهارنظر استنباطی در این خصوص از آماره
آزمون میشکین استفاده گردید که با کمک رابطه زیر محاسبه می شود:

که در آن  Nتعداد مشاهدات SSRC ،مجموع مربعات باقیمانده های سیستم مقید SSRU ،مجموع مربعات
باقیمانده های سیستم نامقید است .زمانی که تعداد مشاهدات باالست ،آماره آزمون میشکین دارای توزیع
کای دو با درجه آزادی ،ᵡبرابر با تعداد محدودیت های سیستم است .با توجه به تعداد مشاهدات در این
پژوهش ،آماره مذکور به طور مجانبی دارای توزیع کای دو می باشد .آماره آزمون مذکور برای مدل های
آزمون فرضیه پنجم  1/31و  ᵡ2df=3= 0/104می باشد؛ لذا با عنایت به مطالب فوق و کمتر بودن ضرایب
رگرسیونی در معادله دوم و همچنین بیشتر بودن مقدار آماره آزمون نسبت به مقدار آن در جدول کای دو،
فرضیه پنجم پژوهش بر مبنای تعریف اقالم تعهدی عملیاتی مبنی بر " در پیش بینی سود های آتی ،بازار
اجزای سود را صحیح قیمت گذاری می کند" با اطمینان  ،1/11تأیید نمی شود؛ از آن جا که ریچاردسون و
همکاران ( ) 3111استدالل کردند که تعریف اقالم تعهدی عملیاتی ،اقالم تعهدی غیرجاری چون اموال،
تجهیزات و ماشین آالت را نادیده می گیرد ،می توان ادعا نمود که نادیده گرفتن اقالم تعهدی غیرجاری در
تعریف اقالم تعهدی (و به تبع کل اجزای سود لحاظ شده در این پژوهش) ،به نگاه بدبینانه بازار در قیمت
گذاری اجزای سود می انجامد و بدون در نظر گرفتن مواردی چون اموال و ماشین آالت و تجهیزات در اقالم
تعهدی شرکت ها ،نگاه بدبینانه و احتماال محتاطانه ای در ارزش گذاری سرمایه گذاران از اجزای سود دیده
می شود و به این ترتیب ،می توان تردید در خرید و فروش اوراق بهادار در این شرایط را در سرمایه گذاران
ادعا نمود.
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جدول  -12نتایج برازش مدل های رگرسیونی با روش تخمین معادالت همزمان در سیستم
معادالت همزمان
ضرایب مدل رگرسیونی
متغیرها

نماد ضریب

)Model (1

)Model (2

()EARNt+1,i

()SARETt+1,i

( آماره )t
سطح معناداری

00101/34
( ) 0/441
1/041

0311/113
( ) 34111/33
1/111

( آماره )t
سطح معناداری

0/100
( ) 31/100
1/111

1/10 ×01-1
( ) 1/103
1/3303

( آماره )t
سطح معناداری

0/301
( ) 33/011
1/111

1/10 ×01-1
()1/103
1/3303

0/110
( ) 34/031
1/111
0/014
( ) 30/011
1/111

-0
()300411
1/111
0/01 ×01-1
( ) 1/303
1/014

β0

ضریب ثابت

β1

جزء نقدی سود عملیاتی
INCFTAt,i

β2

جزء نقدی سود غیرعملیاتی
EXCFTA t,i

β3

جزء تعهدی سود عملیاتی
INAC TAt,i

( آماره )t
سطح معناداری
β4

جزء تعهدی سود غیرعملیاتی

( آماره )t
سطح معناداری

خطای مدل رگرسیونی
(برای معادله دوم)

β5

EXACTAt,i

RESID

نتایج کلی مدل

0/33 ×01-0
( ) 3/110
1/1110

( آماره )t
سطح معناداری
آزمون  Fلیمر
(سطح معناداری)
آزمون هاسمن
(سطح معناداری)

0/113
( )1/1110
011/40
( ) 1/11

آماره  Fفیشر
(سطح
معناداری)
ضریب تعیین

1/40
()1/11
1/141

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون فرضیه بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی نشان می دهد که با در نظر گرفتن ضریب تعیین
مدل  14/1از تغییرات سود دوره آتی در معادله پیش بینی با متغیرهای مستقل قابل تبیین است؛ از طرفی
با توجه به معناداری آزمون چاو و هاسمن ،مدل به روش داده های پانل با اثرات ثابت برای ساختار داده ها
مناسب می باشد .آماره آزمون میشکین مجموع مربعات متناسب با مدل های مذکور  0/100و کمتر از آماره
متناظر در جدول کای دو  ᵡ2df=3 = 0/104می باشد؛ بنابراین در صورتی که متغیرهای مستقل برای مدل بر
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مبنای کل اقالم تعهدی محاسبه شده باشند ،فرضیه پنجم تحقیق بر مبنای تعریف کل اقالم تعهدی مبنی بر
این که " در پیش بینی سودهای آتی ،بازار اجزای سود را صحیح قیمت گذاری می کند" با اطمینان 1/11
پذیرفته می شود .این یافته می تواند تأیید کننده استدالل محققین پیرامون این که افشای جداگانه در
صورت های مالی احتماال قیمت گذاری نادرست اجزای سود را کاهش می دهد ،باشد؛ این امر سبب می شود
که این سؤال بدون جواب که چرا افشای جداگانه سود به سرمایه گذاران در قیمت گذاری کارآمد از اجزای
سود کمک می کند ،پاسخ داده شود که با نتایج پژوهش محققانی همچون چن و همکاران ( )3100و ونتر و
همکاران ( )3103همخوانی دارد.
 -8نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای سود در شرکت های شده در بـورس اوراق
بهادار تهران پرداخته است .تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل رگرسیون نشان داد که جزء عملیاتی نسبت بـه
جزء غیرعملیاتی؛ جزء نقدی ن سبت به جزء تعهدی ،جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جـزء تعهـدی سـود
غیرعملیاتی ،جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جـزء نقـدی سـود غیرعملیـاتی ،پایـداری بیشـتری دارنـد.
همچنین تحلیل سیستم های پیش بینی معادالت همزمان به همراه آزمون میشکین ( )0113نشان داد که
با تعریف اقالم تعهدی عملیاتی در تعیین اجزای سود ،اجزای سود کمتر از واقع و بـا بهـره گیـری از تعریـف
اقالم تعهدی کل ،اجزای سود به صورتی دقیق تر ،قیمت گذاری می شوند .نتایجی کـه در ایـن تحقیـق بـه
دست آمد تقریبا مشابه و همسو با نتیجه و تحقیقی بود که توسط ونتر و همکاران ( )3103در بازار سـرمایه
آفریقای جنوبی انجام شد .نتایج پژوهش آنان نشان داد که به غیر از جزء نقدی سود ،هـیچ کـدام از اجـزای
سود قیمت گذاری اشتباه معنی داری را منعکس نمی کنند؛ البته بـا اضـافه نمـودن متغیرهـایی توضـیحی،
قیمت گذاری اشتباه مؤلفه جریان وج ه نقد نیز از بین می رود .این شواهد نشان می دهد کـه وقتـی افشـای
اقالم غیر تکراری الزم االجرا شود ،سرمایه گذاران قادر به قیمت گذاری اجزای سود به گونه ای هستند که با
سطح واقعی پایداری این اجزا سازگار است .به طور مسلم هر پژوهش علمی ،بـا محـدودیتهـا و تنگناهـایی
روبهرو می شود که پژوهشگر وظیفه دارد ،نهایت تالش خود را در راستای از بین بردن آثار آنها انجام دهد و
استفادهکنندگان از نتایج پژوهش نیز ،بایستی در بکارگیری آنها این محدودیتها را در نظر داشـته باشـند.
این تحقیق نیز جدا از این امر نبوده و با وجود تالشهای بسیار در راستای کاهش و خنثیسازی محدودیت-
ها ،باید به استفادهکنندگان از این نتایج توصیه شود تا محدودیتهای زیر را در نظر داشته باشند:
 تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آن ها خارج از دسترس محقق است و امکان تأثیرگذاری آن ها بر
نتایج پژوهش منتفی نیست؛ متغیرهایی مانند نوسانات شاخص های عمده اقتصادی ،شرایط
سیاسی ،وضعیت بازار سرمایه؛
 داده های برخی از شرکت ها در پایگاه های اطالعاتی موجود نبود که این موضوع عمـدتا بـه دلیـل
عدم ارائه اطالعات از سوی شرکت ها بود .به دلیل این که یکی از شرایط انتخاب نمونه این تحقیـق
در دسترس بودن داده ها بود ،چنین شرکت هایی از نمونه حذف گردیدند .ضـمن ایـن کـه ممکـن
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است هنگام گردآوری داده ها اشتباهاتی رخداده باشد و ارقام پایگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت
باشند؛
 با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کـه
سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه بوده ،تسری نتایج به سایر شرکت ها بایستی بـا احتیـاط
انجام پذیرد.
 -9پیشنهادهای پژوهش
از آن جایی که اهمیت پژوهش در دستیابی به نتایجی برای سهولت و آگاهانه تصـمیم گـرفتن منفعـت-
طلبان وابسته به شرکتها میباشد .استفاده از نتایج اول ،به سرمایهگذاران برای ارزیابی شرکتهای ایرانـی و
تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام آنان؛ و دوم ،به سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهـت ارزیـابی
شرکت های بورس اوراق بهادار و یا شرکت هایی که تمایل به حضور در بورس اوراق بهـادار تهـران را دارنـد
پیشنهاد میشود .نتایج این مطالعه می تواند در قالب مطالعات الندزمن و همکاران ( )3110در مورد هر یک
از اجزای غیرعملیاتی سود مورد بررسی و تعیین نماید که کدام قسمت آن به پیش بینی سود کمک می کند
تا از این طریق بتوان به پیش بینی سود در محیط ایران دست یافت .این پژوهش به نوبه خود مـی توانـد بـه
دسته بندی جدیدی از سود در محیط مالی ایران منجر گردد که احتماال در راسـتای بهبـود کیفیـت افشـاء
بسیار کارساز خواهد بود.
دوم ،با توجه به پیشینه پژوهش پیرامون عوامل مؤثر در قیمت گذاری نادرست اجزای سود ،به نظر مـی
رسد انجام پژوهشی در ایران که تمامی این عوامل یا حداقل دو مورد آن را در کنار هم مورد سـنجش قـرار
دهد می تواند جالب توجه باشد .به عنوان نمونه بررسی تأثیر دو عامل کیفیـت افشـاء و مالکیـت نهـادی در
قیمت گذاری نادرست اجزای مختلف سود.
سوم ،از آن جا که به گفته بارون و همکاران ( ،)3111تمرکز صـرف بـر قیمـت گـذاری نادرسـت اقـالم
تعهدی بدون بررسی قیمت گذاری نادرست اجزای نقدی ناقص است ،به نظر می رسد الزم اسـت تحقیقـاتی
که در ایران صرفا بر قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی ،انجام شدند مجـدد بـا تمرکـز بـر قیمـت گـذاری
نادرست جزء نقدی به همراه جزء تعهدی بررسی شوند.
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یادداشتها
. بخش تکراری سود در آفریقای جنوبی با اصطالح سود هدال ی نناته یی نود.1
. ب عنوان یهغیر در یعادل دوم اسهفاده یی نود، در روش تخمی یعادالت همزیان تطای یدل رگرسیونی در یدل اول. 2
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