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Abstract
The role of discretionary accruals in stock valuation and investment contracts is crucial in accounting
literature. Growing companies are increasing their income and earnings rapidly employing potential
opportunities of investment and unique features of accruals. This study investigates the relationship
between discretionary accruals and stock return in growth and non-growth companies Listed in Tehran
Stock Exchange. Target sample consists of 197 listed companies in Tehran Stock Exchange during
2002-2-14. Collected data was analyzed using multivariable regression and Eviews software. The
results show that compared to non-growth companies, discretionary accruals manipulation in growth
companies affects stock return. Also, positive accruals in growth companies affect stock return more,
i.e. manipulation of accruals with the purpose of increasing reported earnings in growth companies,
compared to non-growth companies, is more significant.
Keywords: Discretionary Accruals, Positive Accruals, Growth Companies, Non-growth Companies,
Stock Return
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چکیده
شرکت های رشدی ،بازده سهام توجه به وجوه نقد عملياتی و سود و بازده سهام در ارزشيابی بازار و انعقاد
قراردادها و انتخاب سبد سرمایهگذاری ،همچنان در ادبيات حسابداری مورد توجه اسـت شـرکتهـای رو بـه
رشد درآمد و سودشان را بهسرعت و با بهرهگيری از فرصتهای بالقوۀ سرمایهگذاری و ویژگیهای منحصر به
فرد اقالم تعهدی افزایش میدهند از طرفی وضعيت وجوه نقد عملياتی نيز مبنای قضاوت بسياری از ذینفعان
است؛ بنابراین ،این مطالعه به بررسی تأثير اقالم تعهـدی اختيـاری و وجـوه نقـد عمليـاتی بـر بـازده سـهام در
شرکتهای رشدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد تجزیه و تحليل فرضيههای پژوهش بـا
کاربرد رگرسيون چندمتغيره و نرمافزار  Eviewsانجام شده اسـت نمونـآ آمـاری ایـن پـژوهش ،از بـين تمـام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،شامل  101شرکت ،از سال  1382تـا پایـان سـال 1393
انتخاب شده است یافتههای پژوهش نشان میدهد در شـرکتهـای رشـدی در مقایسـه بـا سـایر شـرکتهـا،
دستکاری اقالم تعهدی اختياری تأثير بيشتری بر بازده سهام دارد همچنين ،اقالم تعهدی مثبت در شرکتهـای
رشدی تأثير بيشتری بر بازده سهام دارند؛ به این معنی که دستکاری اقالم تعهدی اختياری بـا هـدم مـدیریت
سود افزایشی در شرکت های رشدی تأثير بيشتری بر بازده سـهام دارد افـزون بـر ایـن ،نتـایه پـژوهش نشـان
میدهد در شرکتهای رشدی (در قياس با سایر شرکتها) ،تغييرات وجوه نقد عملياتی تأثير کمتری بـر بـازده
سهام دارند
واژههای کلیدی :وجوه نقد عملياتی ،اقالم تعهدی اختياری ،شرکتهای رشدی ،شرکتهای غيررشدی
1ـ نشانی مکاتباتی نویسنده مسئول :اهواز ،سه راه فرودگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،دانشکده علوم انسانی ،گروه اقتصاد
Copyright © 2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this
work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.
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مقدمه

تأثير مستقيمی بر روی وجه نقد شرکت نـدارد ،بلکـه

از مهمتـرین اقـدامات در حـوزۀ سـرمایهگـذاری،

تنها نتيجآ فعاليتهای انجامشده بهصـورتی نادرسـت

تخصيص بهينآ منابع و کسب حداکثر بـازدهی اسـت؛

ارائه میشوند [ ]13مدیریت سـود پيامـدهای زیـادی

بنابراین ،هر سرمایهگذار برای حفظ و افزایش سرمایآ

برای شرکت دارد یکی از پيامدهای آن ،تأثير بر بازده

خود به اطالعاتی دربارۀ عوامل مؤثر بـر بـازده سـهام

سهام است [ ]14رابطآ بين اقالم تعهـدی اختيـاری و

نياز دارد صورتهای مالی شـرکت مهـمتـرین منبـع

بازده سهام از عوامل دیگری نيز تأثير میگيرد که یکی

اطالعاتی سرمایهگـذاران اسـت در ایـن ميـان ،سـود

از این عوامل رشـد شـرکت اسـت ماتسـوموتو []24

استخراجشده از صورتهای مالی ،مهمتـرین نقـش را

اعتقاد دارد هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتـری

برای ارائآ اطالعات مرتبط با عملکرد مـالی بـر عهـده

( ) (معياری بـرای رشـد شـرکت) بـزر تـر باشـد،

دارد اصــول عمــومی پذیرفتــهشــدۀ حســابداری،

انتظارات سرمایهگذاران نسبت به سـودآوری شـرکت

انــدازهگيــری عملکــرد را بــا اســتفاده از حســابداری

در آینده نيز بيشتر است و در چنين وضعيتی احتمـال

تعهدی از طریق تعدیل زمـان شناسـایی جریـانهـای

مدیریت سود نيز بيشتر میشود؛ بنابراین ،رشد شرکت

نقــدی در ســودهای مبتنــی بــر اصــل تطــابق و اصــل

عاملی برای ایجاد انگيزه در مـدیران بـرای اسـتفاده از

شناسایی درآمدها تقویت کرده است اصـول عمـومی

اقالم تعهدی اختياری در دستکاری سود است و ایـن

پذیرفتهشده حسابداری از طریق حسـابداری تعهـدی،

عمل بر بازده سهام شرکت تأثير مـیگـذارد از سـوی

درجهای از انعطامپذیری را فـراهم مـیآورد کـه بـه

دیگر ،سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،تأمينکننـدگان

مدیران اجـازۀ اسـتفاده از اختيـار خـود را در فراینـد

اصلی منابع مالی شرکت ،از سود و جریانهای نقـدی

گزارشگری مالی میدهد ] [17استفادۀ مدیران از ایـن

بهعنوان معياری از توانایی واحد تجاری در پرداخـت

آزادی عمل ،مدیریت سود ناميده مـیشـود مـدیریت

سود سهام و ایفای تعهدات آینده استفاده میکنند []6

سود (بـا هـر انگيـزه ای) ،از طریـق دسـتکاری اقـالم

هرچه سود به وجه نقد عملياتی نزدیک باشد ،کيفيـت

تعهدی اختياری به مرحلـآ اجـرا در مـیآیـد ممکـن

آن بيشتر است و برای تصميمگيری قابل اتکاتر است؛

است افراد استدالل کنند مـدیران مـیتواننـد بـهجـای

اما مدیریت سـود و اسـتفاده از اقـالم تعهـدی باعـ

استفاده از اقالم تعهدی از روزنامههـای کثيراالنتشـار،

تفاوت بين سود و وجوه عملياتی میشود؛ بنابراین ،با

پيشبينیهای مـدیریتی ،فراخـوان مجمـعهـا و سـایر

توجه به این موارد ،پژوهش حاضر بـه بررسـی نقـش

شيوههای ارتباطی مستقيم برای افزایش بازده و جذب

وجوه نقد عملياتی و اقالم تعهدی اختياری بـر بـازده

سرمایهگذار سود جویند با وجود ایـن ،بررسـیهـای

سهام در شرکتهای رشدی میپردازد

گسترده نشان میدهد مدیران با اظهارات خوشبينانـه،
بهخصوص پيشبينیهای درازمـدت مخـاله هسـتند،
چــراکــه در صــورت محقــقنشــدن ایــن اظهــارات

𝑃
𝐵

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
اقالم تعهدی و بازده سهام در شرکتهای رشدی

بازخواست خواهنـد شـد []27،12؛ بنـابراین ،مـدیران

بهدليل هزینآ کمتر و دستکاری سـادهتـر ،مـدیران

استفاده از روشهای غيرمستقيم ،ازجمله اقالم تعهدی

اغلب از اقالم تعهدی حسابداری بهعنوان روشی برای

اختياری را ترجيح میدهند دستکاری اقـالم تعهـدی،

مدیریت سـود اسـتفاده مـیکننـد [ ]14اصـوال اقـالم

تأثير اقالم تعهدی اختياری و وجوه نقد عملياتی بر بازده سهام در شرکتهای رشدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 93/

تعهدی تفاوت بين سود حسابداری شرکت و جریـان

میشود که چنين رشدی نداشتهاند آنها در ادامه بيـان

نقدی اصلی آن است بدین معنـی کـه اقـالم تعهـدی

میکنند زمانیکه رشد مداوم سود چنين شـرکتهـایی

مثبت بزر  ،نشاندهندۀ فزونـی سـود گـزارششــده

متوقه میشود ،ارزش سهام ایـن شـرکتهـا سـقو
میشود برای شرکتهـایی

نسبت به جـریان وجوه نقـد توليدشدۀ شرکت است

میکند این موضوع باع

ميرزایی و همکاران [ ]22معتقدند اقالم تعهدی نشانه

که از رشد مداوم در سود برخـوردار هسـتند ،انگيـزۀ

هایی را به استفادهکنندگان از صورتهای مالی ارسال

بيشتری برای مدیریت سود وجود داشته باشد و اقالم

میکنند که در سيستم نقدی نادیده گرفته شده اسـت

تعهدی اختياری بيشـتر دسـتکاری شـوند همچنـين،

این نشانهها از یکسو تصـویر صـحيحی از وضـعيت

شرکتهای با رشد باال (شرکتهایی که نرخ باالیی از

کنونی واحد تجاری ارائه میکنند و از سوی دیگر ،بـه

درآمد و سود دارند و از فرصتهـای سـرمایهگـذاری

استفادهکنندگان از گـزارشهـای مـالی ایـن امکـان را

غنـی برخوردارنـد) ،ویژگـیهـایی دارنـد کـه انگيــزۀ

میدهند تا پيشبينی دقيـقتـری از وضـعيت آینـده و

مدیران را به استفاده از اقالم تعهدی اختياری ،بهویـژه

بهویژه جریانهای نقدی آینده داشته باشند از ایـنرو،

اقالم تعهدی اختياری مثبت (افزایشدهندۀ درآمـد) در

این نشانهها محتوای اطالعاتی دارند

عالمتدهی عملکرد مطلـوب آتـی شـرکت ،افـزایش

جونز [ ]20تفاوت سـود و وجـه نقـد حاصـل از

میدهد؛ از جملآ این ویژگیها مشکالت عـدم تقـارن

عمليات را بهعنوان اقالم تعهدی شناسایی کـرد اقـالم

اطالعاتی و هزینههای نماینـدگی در شـرکتهـای بـا

تعهــدی قابــل تفکيــک بــه دو جــز اختيــاری و

رشد باالست منشـأ بخـش عمـدهای از عـدم تقـارن

غيراختياری است اقالم تعهدی غيراختياری بـهوسـيلآ

اطالعــاتی ،فرصــتهــای ســرمایهگــذاری و رشــد

مقررات ،سازمانها و دیگر عوامـل خـارجی محـدود

شــرکتهــاســت؛ بخشــی نيــز ریشــه در روشهــای

شده و قابل دسـتکاری ازسـوی مـدیریت نيسـتند؛ در

جمعآوری و گزارش اطالعات ازسوی مدیریت دارد

حالی که اقالم تعهدی اختيـاری ،قابـل اعمـال نظـر و

عدم تقارن اطالعـاتی ناشـی از فرصـتهـای رشـد و

دســتکاری ازســوی مــدیریت هســتند [ ]8مــدیران از

ســرمایهگــذاری بــه مــدیریت امکــان بيشــتری بــرای

اقالم تعهدی اختيـاری بـا توجـه بـه شـرایط محيطـی

دستکاری صورتهـای مـالی مـیدهـد تـا بـهوسـيلآ

مختله برای اهدام متفاوتی استفاده میکننـد؛ بـدین

مبادالت خودی و همچنين ،افزون بر مزایـای جبـران

صورت که در برخی دورهها با توجه به نياز ،از اقـالم

خدمات ،منابع را بـه خـود منتقـل کنـد البتـه چنـين

تعهدی اختياری برای افزایش سودهای گـزارششـده

تالشهایی هزینهبر هستند؛ زیرا فعاليتهای مـدیریت

استفاده میکنند (اقالم تعهـدی اختيـاری مثبـت) و در

را از بيشينهسازی ارزش شـرکت منحـرم مـیکنـد و

برخی دیگـر از دورههـا از ایـن اقـالم بـرای کـاهش

باع

ایجاد هزینههای نمایندگی میشود [ ]25دیچـو

سودهای گزارششده استفاده میکنند (اقـالم تعهـدی

[ ]15نيز استدالل میکنـد ،شـرکتهـایی کـه در یـک

اختياری منفی) [ ]21از سوی دیگر روبين و گوینـ

حالت پایدار نيستند (شرکتهای با رشد بـاال مناسـب

[ ]26معتقدند سهام شرکتهـایی کـه از رشـد مـداوم

این معيار هستند) و مشکالت زمانبندی وجه نقـد را

سود در ظرم چند سال متوالی برخوردار بودهاند ،بـه

دارند ،اقالم تعهدی اختيـاری نقـش برجسـتهتـری در

مبلغی بيش از سهام شرکتهای مشـابه ارزشگـذاری

عالمتدهی عملکرد شرکت دارند
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مطابق با این نظرات ،استدالل میشود هرچه رشـد

هيأت استانداردهای حسابداری به مفيدبودن اطالعات

شرکت و به تبع آن مشکالت عدم تقارن اطالعـاتی و

جریانهای نقدی برای تصـميمگيرنـدگان نيـز اعتقـاد

هزینــههــای نماینــدگی بيشــتر باشــد ،مــدیران انگيــزۀ

دارد ،صورت جریان نقد ،اطالعات مهمی درخصوص

بيشـتری بــرای اســتفاده از اقــالم تعهــدی اختيــاری و

مقادیر ،دالیل و فواصل زمانی ميان سـود ودریافـت و

بهویژه اقالم تعهدی اختياری مثبـت در عالمـتدهـی

پرداخت وجه نقد فراهم میآورد []6

عملکرد شرکتهـای خـود دارنـد در واقـع ،مـدیران

چنانچه خـالص جریـان وجـوه نقـد فـراهمشـده

برای انعکـاس تصـویر مطلـوب از آینـدۀ شـرکت بـه

به وسيلآ فعاليتهای عملياتی مثبت و بااهميت باشـد،

ســرمایهگــذاران ،بــهجــای اســتفاده از ســازوکارهــای

به معنی آن است که واحد تجاری قادر به ایجاد وجوه

صریحی ماننـد انتشـار در مطبوعـات و همـایشهـا و

نقد کافی در داخل خود هست تـا بـدون اسـتقرا

،

افزایش احتمال روبـهروشـدن بـا دعـاوی قضـایی یـا

پرداخت هزینـههـای ضـروری خـود را انجـام دهـد

هزینــههــای نماینــدگی تــرجيح مــیدهنــد کــه از

درمقابل ،چنانچه خالص جریان وجه نقد فـراهمشـده

سازوکارهای نامحسوسی مانند اقالم تعهدی اختيـاری

به وسيلآ فعاليتهای عملياتی کماهميت یا منفی باشد،

استفاده کنند سرمایهگـذاران عقالیـی احتمـاال چنـين

بيانگر آن است که واحد تجاری قادر به ایجـاد وجـوه

رفتاری را حدس میزنند و سهام شـرکت را متناسـب

نقــد دردرون خــود نيســت؛ بنــابراین ،بــرای انجــام

با آن قيمتگذاری میکننـد ،در نتيجـه اقـالم تعهـدی

پرداختهای خود باید مبادرت به استقرا

یا صدور

اختياری با بازده سهام همبسـتگی زیـادی دارنـد و در

و فروش سهام کند

شرکتهای با رشد باال بيشتر قيمتگذاری میشـوند؛

اگر شرکتی مدیریت و سازماندهی مناسـب داشـته

ازاینرو این اقالم ،در شرکتهای با رشـد بـاال نقـش

باشد و وظـایه و مسـلوليت هـای خـود را بـه نحـو

بيشتری دارند []25

احسن و با کارآیی و اثربخشـی بـاال انجـام دهـد ،در
ایــنصــورت ارزش بــازار ،بــزر تــر از ارزشهــای

جریااانهااای نقااد عملیاااتی و بااازده سااهام در

تاریخی هر سهم (ارزش دفتری هر سهم) خواهد بود

شرکتهای رشدی

در واقع ،کاهش نسبت ارزش بازار بـه ارزش دفتـری

جریانهای نقدی از منابع مهـم و اساسـی در هـر
واحــد اقتصــادی بــهشــمار مــیرود و بســياری از

𝑃
𝐵

( ) ،زن

خطری برای سير نزولی فرصتهای رشـد

آتی شرکت محسوب میشود [ ]1کاهش در فرصت-

تصميمات اقتصادی استفادهکنندگان براساس آن انجام

های رشدی شرکت موجب میشود مدیران بـهمنظـور

مــیشــود ســرمایهگــذاران و اعتباردهنــدگان ،تــأمين-

استفاده از منافع و مزایا در شـرایط جـاری ،در مقابـل

کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ،از سـود و جریـان-

انتقال این مزایا بـه دورههـای بعـدی ،اولویـت قایـل

های نقدی بهعنوان معياری از توانایی واحـد تجـاری

شوند؛ زیرا ارزش فعلی مـورد انتظـار ایـن سـودها و

برای پرداخت سود سهام و ایفـای تعهـدات در آینـده

منافع انتقالی ،بر مبنای سودهای شناسـاییشـدۀ آتـی،

استفاده میکنند باتوجه به ابهامـات فنـی حسـابداری

کاهش مییابد کاهش ارزش فعلی منـافع و سـودهای

تعهدی و امکانات اطالعاتی حسابداری نقدی و اینکه

انتقالی آتی مورد انتظار ،موجب تقویـت ایـن احتمـال
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مــیشــود کــه در دورههــای آتــی ،شــرکت بــهســمت

سهام از جریانهای نقد عملياتی تأثير میگيرد آنها در

ورشکستگی سوق خواهد یافت و یا اینکه مـدیران آن

این پژوهش اقالم تعهدی را به اجزائی نظير تغييـر در

برکنار خواهند شد؛ بنابراین ،کاهش در نسـبت ارزش

حسابهای دریافتنی ،تغيير در موجـودی کـاال ،تغييـر

بازار به ارزش دفتری (𝑃𝐵) ،مدیران را برمیانگيزاند تـا

در حسابهای پرداختنـی و

بهمنظور افـزایش ميـزان پـاداش خـود و سـود سـهام

بررسی نشان داد بـين اجـزای اقـالم تعهـدی و بـازده

سهامداران ،سود دورۀ جاری را بيشتر از واقع گزارش
کنند [ ]9در شرکتهـای رشـدی کـه بـازده بـاالتری
نسبت به بقيـآ شـرکتهـا دارنـد ،جریـان وجـه نقـد
عملياتی نيز بيشتر است و هرچه سود به جریان وجـه
نقــد عمليــاتی نزدیــکتــر باشــد ،از کيفيــت بــاالتری
برخوردار و قابل اتکاتر است؛ ازاینرو ،در کنار بـازده
شرکت توجه به جریان وجه نقد عملياتی امـری مهـم
درتصميمگيری برای سرمایهگذاری است
روبين و گوین

[ ]25در پژوهشی با عنوان «رشد

شرکت و ارزشگذاری اقالم تعهدی» طی دوره زمانی
 1987تــا  2009در  7988شــرکت بــه بررســی ایــن
موضوع پرداختند که آیا در شرکتهای با رشد باال در
مقایسه با شرکتهای با رشد پایين ،حساسـيت بـازده
به اقالم تعهدی اختياری بيشتر اسـت آنـان دریافتنـد
بهطورکلی تفاوت معناداری بين این شرکتها وجـود
ندارد نتایه این پژوهش همچنين نشـان مـیدهـد در
شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شـرکتهـای بـا
رشــد پــایين ،اقــالم تعهــدی اختيــاری مثبــت بيشــتر
ارزشگذاری میشوند
مسلی و همکاران [ ]23مربو بودن عامـل کيفيـت
اقالم تعهدی را در قيمتگذاری داراییهای سرمایهای
بررســی کردنــد و بــا اســتفاده از رگرســيون مقطعــی
دومرحلهای نشان دادند عامـل کيفيـت اقـالم تعهـدی
بازده مقطعی سهام را شرح میدهد همچنين ،یافتههـا
نشاندهندۀ تأثير کيفيت اقالم تعهدی در شرح نوسـان
سری زمانی بازده پرتفوی سهام است
گو و جين [ ]18در پژوهشی بررسـی کردنـد آیـا
رابطه بين اجزای اقالم تعهدی و بازده غيرعـادی آتـی

تجزیـه کردنـد نتـایه

غيرعادی آتی سهام رابزه وجود دارد و حتـی پـا از
کنترل اثر متغير نسبت جریـانهـای نقـد عمليـاتی بـه
قيمت ،این رابطه وجود دارد
راپ [ ]25در پژوهشی به بررسی ارتبـا سـود و
جریان وجوه نقد عملياتی بر بازده سهام ،با تأکيـد بـر
نقش عدم تقارن اطالعات پرداخته اسـت نتـایه ایـن
پژوهش نشان داد اصوال سود و جریان نقـد عمليـاتی
هر دو بهطور مثبت مرتبط با بازده سهام است؛ امـا بـا
افزایش عدم تقارن اطالعاتی این ارتبا با بازده سـهام
کمتر میشـود دیگـر یافتـههـای پـژوهش نشـان داد
جریانهای نقد عملياتی در توضيح بازده سـهام تـوان
بهتری دارد
امار و همکاران [ ،]16ارتبا بـين اقـالم تعهـدی،
سود و ميزان وجه نقـد نگهـداریشـده در شـرکت را
بررســی کردنــد و بــه ایــن نتيجــه رســيدند کــه در
شرکتهایی که کيفيت اقالم تعهدی باالست وجه نقد
نگهداریشده به نسبت سایر شرکتها کمتر است
آخونــد و بصــيرت [ ]4پژوهشــی را بــا عنــوان
«بررسی تأثير رشد شرکت بر قيمتگـذاری ناصـحيح
اقالم تعهدی و جریانهای نقد عملياتی» انجام دادنـد
آنها با بررسی نمونهای از شرکتهای پذیرفتهشـده در
بورس اوراق بهادار تهران طـی دوره زمـانی  1381تـا
 1390به این نتيجه رسيدند که در شرکتهای با رشد
بيشتر نسبت به سایر شرکتها ،قيمتگذاری ناصحيح
اقالم تعهدی و جریان وجه نقد بيشتر است
یحيیزادهفر و همکاران [ ]11بـه بررسـی ارتبـا
بــين جریــان نقــدی آزاد و بــازده ســهام بــا وجــود
فرصتهای رشد پرداختند نتایه این پژوهش داللـت
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بر ارتبا مثبت و معنادار ميـان جریـان نقـدی آزاد و
بازده سهام با وجود فرصتهای رشد دارد
سجادی و همکاران [ ]7در پژوهشی با اسـتفاده از
رگرسيون چندمتغيره و نمونـهای شـامل  2218سـال–
شرکت در دوره زمانی سـالهـای  1379تـا  1388بـا
آزمون فرضيههای خود به این نتيجه رسيدند کـه بـين
اقالم تعهدی اختياری و سودآوری آینده رابطه مثبـت
و معنادار است همچنين ،یافتههای پژوهش آنها نشان
داد هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقـوق
صاحبان سهام شرکتها (معيار رشد شرکتها) کمتـر
باشد ،مدیران از اختيارات خود برای انتقال اطالعـات
محرمانه دربارۀ سودآوری آیندۀ شرکت بيشتر اسـتفاده
میکنند و مدیریت سود مؤثرتر است

فرضیۀ سوم :تأثير وجـوه نقـد عمليـاتی بـر بـازده
ســهام در شــرکتهــای رشــدی بيشــتر از ســایر
شرکتهاست

روش پژوهش
جامعۀ آماری ،نمونهگیری و قلمرو زمانی پژوهش
جامعآ آماری ایـن پـژوهش ،تمـام شـرکتهـای
پذیرفتهشده در بـورس اوراق بهـادار تهـران از 1382
پایان سال  1393است برای تعيين نمونآ آماری ،ابتـدا
سال -شرکتهایی حذم شده اسـت کـه پایـان سـال
مالی آنها  29یا  30اسفندماه نيست و سپا بانکهـا و
مؤسسات مالی و شـرکتهـای سـرمایهگـذاری مـالی

بيجاری [ ]5به پژوهشی با عنوان «ارتبا بين اقالم

(بهدليل ماهيت متفاوت فعاليت آنها از سایر واحدهای

تعهدی و نقدی سود با بازده سهام و سـود تقسـيمی»

تجاری) حذم و پـا از حـذم مشـاهدات پـرت و

پرداخت نتایه پژوهش نشان میدهد ارتبـا مسـتقيم

حذم شرکتهایی که دادههای مورد نياز پـژوهش در

و معناداری ميان اقالم تعهدی و نقـدی سـود و بـازده

مــورد آنهــا در دســترس نباشــد ،تعــداد  101شــرکت

وجود دارد همچنين ،این پژوهش نشان میدهد ميـان

(معادل  1212سال -شرکت) بررسی شدند

اقالم تعهدی و نقدی سـود و سـود تقسـيمی ارتبـا
مستقيم و معناداری وجود دارد که این موضوع بيـانگر
محتـوای اطالعــاتی اقــالم تعهــدی و نقــدی ســود در
پيشبينی بازده و سود تقسيمی است
فرضیههای پژوهش
باتوجه به مبانی نظری و پيشينآ پژوهش فرضيههـا
به شرح زیر است:
فرضیۀ اول :تأثير اقالم تعهدی اختيـاری بـر بـازده
سهام در شرکتهای رشدی بيشـتر از سـایر شـرکت-
هاست
فرضیۀ دوم :تأثير اقالم تعهدی اختياری مثبـت بـر
بازده سـهام در شـرکتهـای رشـدی بيشـتر از سـایر
شرکتهاست

مدلها و متغیرهای پژوهش
ابتــدا بــرای جــداکردن شــرکتهــای رشــدی از
غيررشدی مطابق پژوهش روبين و گووینـ

[ ]26از

معيار ( (P/Bاستفاده شده است به ایـن صـورت کـه
شرکت هایی که ميـزان ( (P/Bبـاالتر از ميانـه نمونـه
دارند ،رشدی و شرکتهایی که این ميزان پایينتـر از
 sميانه نمونه است ،غيررشـدی در نظـر گرفتـه شـده
است شرکت های رشدی با عدد یک و شـرکت هـای
غير رشدی با صفر مشخص شده است
بــهمنظــور محاســبآ اقــالم تعهــدی اختيــاری و
غيراختياری ،از مدل کوتاری استفاده شده است
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Ait−1

+ β2

1
Ait−1

+ β4 ROAit + εit

Accit

Ret it = α + β1 Growthit + β2 CFOit +
∗ β3 NDACit + β4 DACit+ + β5 Growthit
DACit+ + εit
رابطه()3

Ait−1

α + β1

PPEit
Ait−1

β3

Ret_it = α + β_1 Growth_it +
β_2 CFO_it + β_3 NDAC_it +
β_4 DAC_it + β_5 Growth_it ∗ CFO_it +
رابطه(ε_it )4

سپا نتایه بهدستآمده برای آزمون فرضيهها در
مدلهای  2و 3و 4استفاده شده است
Ret it = α + β1 Growthit + β2 CFOit +
∗ β3 NDACit + β4DAC+ + β5 Growthit

متغيرهای الگوهای پژوهش در نگارۀ ( )1تعریه

it

DACit + εit

رابطه()2

شدند

نگارۀ  .1تعریف متغیرهای الگو
متغير

نوع متغير

شرح

RET

وابسته

بازده ساالنآ سهام عادی
نسبت کل اقالم تعهدی (سود منهای جریان وجوه نقد عملياتی) به داراییهای ابتدای دوره

ACC
DAC
+DAC
Growth
CFO

مستقل

اقالم تعهدی اختياری حاصل از مدل ()1-3

مستقل
مستقل

اقالم تعهدی اختياری مثبت
][25رشد شرکت و معادل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

مستقل

دوره نسبت جریان وجوه نقد عملياتی به داراییهای ابتدای
تغييرات درآمد فروش نسبت به جمع داراییهای سال قبل
تغييرات بدهکاران نسبت به جمع داراییهای سال قبل

ΔREV
ΔREC
PPE
ROA
NDAC

کنترلی

نتایج آمارههای توصیفی و انتخاا

داراییهای ثابت نسبت به جمع داراییهای سال قبل
بازده داراییها معادل نسبت سود خالص به مجموع داراییها
اقالم تعهدی غيراختياری (معادل کل اقالم تعهدی منهای اقالم تعهدی اختياری)

هستند و استفاده از آنها در برآورد مدلهای پـژوهش،

مادل مناسا

منجر به نتایه کاذب نمیشود

پژوه
نتــایه آزمــون ایــم و همکــاران ،دیکــی فــولر

آمار توصیفی

تعميمیافته و فيليـپا و پـرون نشـان مـی دهـد تمـام

نتایه آمار توصيفی متغيرهای پژوهش در نگارۀ

متغيرهای پـژوهش ،در سـطح  5و کمتـر از آن پایـا

( )2نشان داده شده است

نگارۀ  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحرافمعیار

RET

0/399

0/122

8/594

-0/743

0/950

DAC

0/0198
0/496

0/0196
0/000

0/577
1/000

-0/424
0/0000

0/115
0/500

0/138
0/138

0/123
0/123

0/699
0/699

-0/434
-0/149

0/140
0/049

0/053

0/196

0/577

0/000

0/075

Growth
CFO
NDAC
DAC+
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نگــارۀ ( )2آمــار توصــيفی مربــو بــه متغيرهــای

پراکندگی دادهها با یکدیگر یا ميـزان پراکنـدگی آنهـا

پژوهش را نشان مـی دهـد کـه بيـانگر شـاخصهـای

نســبت بــه ميــانگين اســت؛ از جملــه مهــمتــرین

توصيفی برای هر متغيـر بـهصـورت مجزاسـت ایـن

شاخصهای پراکندگی ،انحراممعيار است مقدار این

شاخصها عمدتا شامل اطالعات مربو به شـاخص-

شاخص برای متغير بازده سـهام ( )RETبرابـر 0/950

های مرکزی ،نظير بيشينه ،کمينـه ،ميـانگين و ميانـه و

و برای متغير اقالم تعهدی غيرعـادی ( )NDACبرابـر

همچنين ،اطالعات مربو به شاخصهـای پراکنـدگی

با  0/049است که نشان مـیدهـد در بـين متغيرهـای

نظير انحراممعيار است مهم تـرین شـاخص مرکـزی

پژوهش RET ،و  NDACبهترتيب دارای بيشـترین و

ميانگين است که نشاندهندۀ نقطآ تعادل و مرکز ثقـل

کمترین ميزان پراکنـدگی هسـتند همچنـين ،الزم بـه

توزی ـع اســت و شــاخص مناســبی بــرای نشــاندادن

توضيح است بهمنظور اجتناب از تأثير دادههـای پـرت

مرکزیت دادههاست برای مثال ،ميانگين متغيـر اقـالم

بر نتایه پژوهش ،کليآ دادههای پرت متغيرها در سطح

تعهدی اختياری ( )DACبرابر است با  0/0196اسـت

یکدرصد حذم شدهاند

که نشان می دهد بيشتر دادههای مربو به ایـن متغيـر

آزمونهای انتخا

حول این نقطه تمرکز یافتـهانـد ميانـه یکـی دیگـر از

الگوی مناس

برآورد مدل

قبــل از بــرآورد مــدلهــای پــژوهش و آزمــون

شـاخصهــای مرکــزی اســت کــه وضــعيت را نشــان

فرضيهها ،ابتدا باید الگوی مناسـب بـرآورد هـر مـدل

میدهد همانگونه که در نگارۀ ( )2مشاهده میشـود،

مشخص شود بدینمنظور از آزمونهای ليمير (چـاو)

ميانه متغير بازده سهام ( )RETبرابـر بـا  0/122اسـت

و هاسمن استفاده شده و نتـایه در نگـارههـای  3و 4

که نشان میدهد نيمی از دادهها کمتر از ایـن مقـدار و

ارائه شده است:

نيمی دیگر بيشتر از این مقدار هسـتند بـهطـورکلـی،
شاخصهای پراکندگی ،معيـاری بـرای تعيـين ميـزان
نگارۀ  .3نتایج آزمون لیمیر و انتخا

الگوی مناس

برآورد مدل

رابطه

آماره ليمر

معناداری

نتيجه

رابطۀ ()2

**48/817

()0/00

الگوی اثرات ثابت

رابطۀ ()3

**47/116

()0/00

الگوی اثرات ثابت

رابطۀ ()4

**

()0/00

47/826

الگوی اثرات ثابت

**معناداری در سطح  ،1منبع :یافتههای پژوهش

نگارۀ  .4نتایج آزمون هاسمن و انتخا

الگوی مناس

برآورد مدل

مدل

آماره هاسمن

معناداری

نتيجه

رابطآ ()2

3/981

()0/552

اثرات تصادفی

رابطۀ ()3

9/724

()0/083

اثرات تصادفی

رابطۀ ()4

**

19/88

**معناداری در سطح  ،1منبع :یافتههای پژوهش

()0/001

الگوی اثرات ثابت

تأثير اقالم تعهدی اختياری و وجوه نقد عملياتی بر بازده سهام در شرکتهای رشدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 99/

در خصــوص رابطــههــای ( )3( ،)2و ( )4نيــز

یافتههای پژوهش

معناداری آمارههای ليمر بـدان معنـاسـت کـه الگـوی

نتااایج باارآورد رابطااۀ ( )2و آزمااون فرضاایۀ اول

اثــرات ثابــت و تصــادفی ،هــر دو بــر الگــوی اثــرات

پژوهش

مشترک برتری دارند همچنين ،عدم معنـاداری آمـاره

طبــق فرضــيآ اول در مقایســه بــا شــرکتهــای

هاسمن در هـر دو رابطـآ ( )2و ( )3نشـان مـیدهـد

غيررشدی ،رابطه بين اقالم تعهدی اختيـاری و بـازده

استفاده از الگوی اثرات تصادفی بر بهکارگيری الگوی

سهام در شرکتهـای رشـدی ،قـویتـر اسـت بـرای

اثرات ثابت ،اولویت دارد

آزمون فرضيآ اول پژوهش ،رابطـآ ( )2بـا اسـتفاده از
الگوی اثـرات تصـادفی بـرآورد شـده و نتـایه آن در
نگارۀ ( )5ارائه شده است

𝑅𝑒𝑡𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +
∗ 𝑡𝑖𝛽3 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑡𝑖𝜀 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 +

نگارۀ  .5نتایه برآورد رابطآ ( )2متغير وابسته بازده سهام
تی استیودنت

معناداری

متغیر

ضری

عرض از مبدأ

-0/010

-0/0623

0/953

𝐭𝐢𝐡𝐭𝐰𝐨𝐫𝐆

**0/220

4/247

0/000

𝐭𝐢𝐎𝐅𝐂

**1/247

4/942

0/000

𝐭𝐢𝐂𝐀𝐃𝐍

**1/137

2/196

0/0282

𝐭𝐢𝐂𝐀𝐃

*0/880

2/0409

0/0409

𝐭𝐢𝐂𝐀𝐃 ∗ 𝐭𝐢𝐡𝐭𝐰𝐨𝐫𝐆

**1/750

3/109

ضریب تعيين

10/03

آماره فيشر (معناداری)

ضریب تعيين تعدیلشده

09/66

آماره دوربين واتسون

0/0019
**

)0/00( 26/90
2/196

** و * بهترتيب معناداری در سطح  1و  ،5منبع :یافتههای پژوهش

در نگارۀ ( )5و با توجه به آماره  Fبـهدسـتآمـده
( )26/90و ســطح خطــای آن ( ،)0/000در مجمــوع
الگوی پژوهش از معناداری بـاالیی برخـوردار اسـت
مقدار آمـاره دوربـين واتسـون ( )2/209بيـانگر نبـود
مشکل خودهمبستگی سـریالی مرتبـآ اول در اجـزای
اخــالل مــدل بــرآوردشــده اســت؛ لــذا نتــایه مــدل
برآوردشده کاذب نيست و بـرای آزمـون فرضـيآ اول
پژوهش ،قابل اتکاست ضریب تعيين و ضریب تعيين
تعدیلشده نيز نشان مـی دهنـد متغيرهـای مسـتقل در
مجموع حدود  9درصد از تغييـرات متغيـر وابسـته را
تبيين میکنند

مثبــــت و معنــــاداربــــودن ضــــریب متغيــــر
 Growthit ∗ DACitنشــان مــیدهــد در مقایســه بــا
شــرکتهــای غيــررشــدی ،تــأثير بــين اقــالم تعهــدی
اختياری و بازده سهام در شرکتهای رشدی ،قویتـر
است با توجه به اینکه برای شرکتهای رشدی عـدد
یک و برای شرکت های غيررشدی عدد صـفر منظـور
شده است و با توجه به نتایه نگارۀ ( )5ضریب اقـالم
تعهدی در شـرکتهـای رشـدی از  0/880بـه 1/750
افزایش مییابد و تأثير چشمگيری بر بازده سهام دارد
در نتيجه ،این فرضـيه در سـطح اطمينـان  0/95تأیيـد
میشود نتيجآ آزمون این فرضيه منطبق با مبانی نظری
و با پژوهش روبين و گووین

[ ]25مطابقت دارد
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نتااایج باارآورد رابط اۀ ( )3و آزمااون فرضاایۀ دوم

𝑡𝑖 )0/153( Growthدر سطح 1درصد و ضریب

پژوهش

متغيرهای جریان وجوه نقد عملياتی ( ،)0/825اقالم

طبق فرضيآ دوم در مقایسه با شرکتهای
غيررشدی ،رابطه بين اقالم تعهدی اختياری مثبت و
بازده سهام در شرکتهای رشدی ،قویتر است برای

تعهدی غيراختياری ( ،)1/349اقالم تعهدی اختياری
مثبت ( )1/042و نيز ضریب متغير ∗ Growthit

 )1/722( DACit+در سطح 5درصد معنادار هستند
𝑅𝑒𝑡𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +
∗ 𝑡𝑖𝛽3 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡+ + 𝛽5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑡𝑖𝜀 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡+ +

آزمون فرضيآ دوم پژوهش ،رابطآ ( )6با استفاده از
الگوی اثرات تصادفی برآورد و نتایه آن در نگارۀ زیر
ارائه شده است نتایه نشان میدهد ضریب متغير

نگارۀ  .6نتایج برآورد رابطۀ ( )3متغیر وابسته بازده سهام

متغير
عر

از مبدأ

ضریب

تیاستيودنت

معناداری

0/085

0/631

0/527

𝑡𝑖𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

**

0/153

𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶

**

0/825

𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷𝑁

**

1/349

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡+

*

2/596
3/678
2/599

0/010
0/000
0/0094

1/042

2/011

0/044

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡+

**1/722

3/029

0/002

ضریب تعيين

09/09

آماره فيشر (معناداری)

*)0/02( 24/13

ضریب تعيين تعدیلشده

08/71

آماره دوربين واتسون

2/212

** و * بهترتيب معناداری در سطح  1و  ،5منبع :یافتههای پژوهش

در نگارۀ ( )6و با توجه به آماره  Fبهدستآمده
( )24/13و سطح خطای آن ( ،)0/000در مجموع
الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است
مقدار آماره دوربين واتسون ( )2/212بيانگر نبود
مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبآ اول در اجزای
اخالل مدل برآورد شده است؛ بنابراین ،نتایه مدل
برآوردشده کاذب نيست و برای آزمون فرضيآ اول

مثبـــت و معنـــاداربـــودن ضـــریب متغيـــر

DACit+

∗  Growthitنشــان مــیدهــد در مقایســه بــا

شرکتهـای غيـررشـدی ،رابطـآ بـين اقـالم تعهـدی
اختياری مثبت و بازده سهام در شرکتهـای رشـدی،
قویتـر اسـت نتـایه درجشـده در نگـارۀ ( )6نشـان
میدهد ضریب اقالم تعهـدی مثبـت در شـرکتهـای
رشدی از  1/042به  1/772افـزایش مـییابـد و تـأثير
چشمگيری بر بـازده سـهام دارد ایـن موضـوع بـدان

پژوهش ،قابل اتکاست ضریب تعيين و ضریب تعيين

معناست که در شرکت های رشـدی ،دسـتکاری سـود

تعدیلشده نيز نشان میدهند متغيرهای مستقل در

(بهمنظور افزایش سـود) تـأثير قـویتـری روی بـازده

مجموع حدود  8درصد از تغييرات متغير وابسته را

ســهام دارد ای ـن موضــوع ،بــا فرضــيآ دوم پــژوهش

تبيين میکنند

سازگار است.

تأثير اقالم تعهدی اختياری و وجوه نقد عملياتی بر بازده سهام در شرکتهای رشدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 101/

نتایج بارآورد رابطاۀ ( )4و آزماون فرضایۀ ساوم

اقـــــــالم تعهـــــــدی غيراختيـــــــاری ( )2/05و

پژوهش

 )-0/03( Growthit ∗ CFOitدر ســــطح 5درصــــد

برای مقایسآ تأثير جریان وجوه نقـد عمليـاتی بـر

معنادار هستند مقدار عامل تورم واریـانا نيـز نشـان

بازده سهام در شرکت های رشدی و غيررشدی ،مـدل

میدهد متغيرهـای مسـتقل مـدل ( )4بـا هـم مشـکل

( )4با استفاده از الگوی اثرات تصادفی برآورد و نتایه

همخطی شدید ندارند

𝑅𝑒𝑡𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +
∗ 𝑡𝑖𝛽3 𝑁𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑡𝑖𝜀 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +

آن در نگارۀ ( )7ارائه شده است نتایه نشان میدهـد
ضریب متغير  )0/02( Growthitدر سطح 1درصـد و
ضریب متغيرهای جریان وجوه نقد عمليـاتی (،)0/29

نگارۀ  .7نتایج برآورد رابطۀ ( )4متغیر وابسته بازده سهام
تیاستیودنت

معناداری

متغیر
از مبدأ

-0/021

-0/409

0/682

𝑡𝑖𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

**0/361

5/506

0/000

𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶

*

5/918

𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷𝑁

**

1/355

𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷

**

1/932

عر

𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶 ∗ 𝑡𝑖𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

ضری

**

1/966

-0/997

2/635
6/689
-3/246

ضریب تعيين

38/70

آماره فيشر (معناداری)

ضریب تعيين تعدیلشده

37/88

آماره دوربين واتسون

0/000
0/008
0/000
0/001
**

)0/00( 47/15
2/202

** و * بهترتيب معناداری در سطح  1و  ،5منبع :یافتههای پژوهش

در نگارۀ ( )7و با توجه به آماره  Fبـهدسـتآمـده

شرکتهای غيررشدی ،رابطه بين جریـان وجـوه نقـد

( )47/15و ســطح خطــای آن ( ،)0/000درمجمــوع

عمليــاتی و بــازده ســهام در شــرکتهــای رشــدی،

الگوی پژوهش از معناداری بـاالیی برخـوردار اسـت

ضــعيهتــر اســت ایــن موضــوع نشــان مــیدهــد در

مقدار آمـاره دوربـين واتسـون ( )2/202بيـانگر نبـود

شــرکتهــای رشــدی (در قيــاس بــا شــرکتهــای

مشکل خودهمبستگی سـریالی مرتبـآ اول در اجـزای

غيررشدی) ،تغييرات وجوه نقد عملياتی تأثير کمتـری

اخالل مدل برآورد شده اسـت؛ بنـابراین ،نتـایه مـدل

بر بازده سهام دارند و فرضـيآ سـوم رد مـیشـود بـا

برآوردشده کاذب نيست و بـرای آزمـون فرضـيآ اول

توجــه بــه نگــارۀ ( )7و باتوجــه بــه اینکــه بــرای

پژوهش ،قابل اتکاست ضریب تعيين و ضریب تعيين

شرکتهای رشـدی عـدد یـک و بـرای شـرکتهـای

تعدیلشده نيز نشان مـی دهنـد متغيرهـای مسـتقل در

غيررشدی عدد صفر منظور شده است ،مشخص مـی-

مجموع حدود  37درصد از تغييرات متغيـر وابسـته را

شود ضریب وجوه نقد عمليـاتی 1/996اسـت کـه در

تبيين میکننـد منفـی و معنـاداربـودن ضـریب متغيـر

شرکتهای رشدی به ميزان  -0/997کاهش مییابد

 Growthit ∗ CFOitنشــان مــیدهــد در مقایســه بــا
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نتیجهگیری

به نتایه فرضـيآ سـوم چنـين اسـتنبا مـیشـود کـه

در این پـژوهش بـه بررسـی تـأثير اقـالم تعهـدی

شرکت هایی که فرصت سرمایهگذاری بيشتری نسـبت

اختياری و وجـوه نقـد عمليـاتی بـر بـازده سـهام در

به سایر شرکتهـا دارنـد (شـرکت هـای رشـدی) ،از

شـرکتهـای رشـدی پذیرفتـهشـده در بـورس اوراق

طریق دسـتکاری تصـنعی سـودهای خـود موفـق بـه

بهادار تهران پرداخته شده اسـت بـدین منظـور ،سـه

تأثيرگذاری بر ذهنيت سرمایهگذاران شدهاند ،اما موفق

فرضيه برای بررسی این موضـوع تـدوین و دادههـای

به تأثيرگذاری بـر بـازده سـهام از طریـق وجـوه نقـد

موجود تجزیه و تحليل شده است یافتههای پـژوهش

عملياتی نبودهاند؛ بهعبارتدیگر ،شرکتهـای رشـدی

نشان میدهد در شـرکتهـای رشـدی در مقایسـه بـا

به انـدازهای کـه در توليـد سـودهای تصـنعی و ارائـآ

سایر شرکتها ،دستکاری اقالم تعهدی اختياری تـأثير

سودهای واهی موفقيت داشتهاند ،درخصـوص توليـد

بيشتری بر بازده سهام دارد همچنـين ،اقـالم تعهـدی

وجوه نقد عملياتی توفيقی نداشتهاند

مثبت در شرکتهای رشدی تـأثير بيشـتری بـر بـازده
سهام دارند ،به این معنی که دستکاری اقـالم تعهـدی

پیشنهادهای کاربردی

اختياری با هدم مدیریت سود افزایشـی در شـرکت-

مدیران شرکت ها در انتخاب رویـههـای مناسـب

های رشدی تأثير بيشتری بر بازده سـهام دارد افـزون

حسابداری و پـيشبينـی رویـدادها آتـی دقـت کننـد؛

بر این ،نتایه پژوهش نشان میدهد که در شرکتهای

چراکه استفادۀ بیحسـاب از اقـالم تعهـدی اختيـاری

رشدی (در قياس با سایر شرکتها) ،تغييـرات وجـوه

برای افزایش سود طبق نتایه ایـن پـژوهش منجـر بـه

نقد عملياتی تأثير کمتـری بـر بـازده سـهام دارنـد بـا

حباب قيمت خواهد شد کـه دایمـی نخواهـد بـود و

توجه به نتایه آزمون هر سـه فرضـيه چنـين اسـتنبا

ممکن است هزینههایی را برای شـرکت یـا مـدیر در

میشود که در شرکتهایی که فرصت سرمایهگـذاری

دورههای بعد بههمراه داشته باشد

باالتر است (شرکت های رشدی) دخالت مـدیریت در

به سرمایه گذاران در بـورس اوراق بهـادار توصـيه

فرایند محاسبآ سود خـالص منجـر بـه عکـاالعمـل

میشود هنگام خرید سهام شـرکتهـای مختلـه بـه

شدیدتر قيمت سهام نسبت به شرکتهایی میشود که

معيارهای اقالم تعهدی اختياری و غيراختياری توجـه

فرصــت ســرمایهگــذاری آنهــا پــایينتــر اســت

جدی کنند؛ زیرا یکـی از عوامـل مـؤثر در مطلوبيـت

بهعبارتدیگر ،چنين استنبا میشود که بازار سـرمایه

ارائآ گزارشهای مالی شرکتها به بازار ،تأثير کيفيـت

نسبت بـه بـاور سـودهای غيرواقعـی یـا تصـنعی کـه

اقالم تعهدی بر آنهاست

ازسوی این شرکتها ارائـه مـیشـود ،آسـانتر فریـب

همچنين ،بـه مـدیران شـرکتهـای بـورس اوراق

می خورد و منجر به واکنش بازده سهام میشود ضمنا

بهادار تهـران توصـيه مـیشـود تـا در راسـتای ارائـآ

این باور بازار سرمایه نسبت به ارائآ سودهای واهی از

گزارشهای مالی با کيفيتتر به بازار سـعی کننـد بـه

طرم شرکت هایی کـه فرصـت سـرمایهگـذاری آنهـا

معيارهای کيفيت اقالم تعهدی توجه کنند؛ زیرا هرچـه

باالتر است ،هنگامیکه آنان سود را به شکل افزایشـی

کيفيــت گزارشــگری مــالی شــرکتهــا بهبــود یابــد و

دستکاری کنند ،کامال مشهود است همچنين ،با توجه

سرمایه گذاران اعتماد بيشتری به شرکت داشته باشـند،

تأثير اقالم تعهدی اختياری و وجوه نقد عملياتی بر بازده سهام در شرکتهای رشدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 103/

آن شــرکت بــهمنظــور تــأمين نيازهــای مــالی خــود،

گزارشگری سودآوری آینده و تأثير ویژگـیهـای

راحتتر اقدام به تـأمين مـالی از طریـق بـازار سـهام

شرکتها بر شيوههای استفاده از اختيارات مزبور

میکند
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به تحليلگران مالی پيشنهاد میشود درخصوص
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سود شرکتهایی که بازده آنها از متوسط بازده سهام

غالمرضــا کرمــی ( )1384نقــش اقــالم تعهــدی

بورس باالتر است ،احتيا کنند و مراقبتهای الزم را

اختياری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفتهشده
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