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 بررسی تاثیر بهنگامی و قابلیت اتکای 

 

 

 الله عباسی زاده

 

 

 کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد مرکز بین الملل خلیج فارس خرمشهر 

  کارمند شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب

  

پایداری سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن، درک نادرست سرمایه گذاران از میزان : چکیده

منجر به پدیده قیمت گذاری ناصحیح سهام توسط سرمایه گذاران شده و در نهایت موجب تخصیص غیر 

بهینه منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این تحقیق، تاثیر بهنگامی و قابلیت اتکای اطالعات بر 

استفاده از سود و اجزای آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس  قیمت گذاری غیرعقالیی سهام با

بررسی شده است. بدین منظور از برآورد سیستم  1831تا  1831اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 

( استفاده شده است. نتایج حاصله 1338معادالت همزمان و آزمون قیمت گذاری عقالیی میشکین )

سود حسابداری و اجزای آن موجب قیمت گذاری نادرست سهام می شود  نشان می دهد که استفاده از

ولی زمانی که بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشات مالی افزایش می یابد، درجه قیمت گذاری غیرعقالیی 

 وجوه نقد عملیاتی( کاهش می یابد. سهام )با استفاده از اقالم تعهدی و جریان

 نقد عملیاتی، اقالم تعهدی، قیمت گذاری عقالیی.سود، جریان وجوه  :كلیدي واژگان

 

 مقدمه -1

 بهه  که عقالیی غیر گذاری قیمت مبحث. است آن اجزای و حسابداری سود عقالیی غیر گذاری قیمت بحث به مربوط حاضر تحقیق

 حسهابداری،  در. باشد می کالن اقتصاد در عقالیی گذاری قیمت موضوع از برخاسته است، معروف نیز نابهنجاری و گذاری قیمت کج

 انهدرکاران  دسهت  و سرمایه بازار که شود می ادعا مذکور، تحقیقات در. دارد قرار سود پایداری ادبیات حوزه در بیشتر مذکور موضوع

 بهر  و کننهد  مهی  ارزیابی اشتباه را حسابداری سود پایداری کل در و نقد وجوه جریان و تعهدی اقالم پایداری معنادار صورتی به آن،

. نمایند می گیری تصمیم آن معامالت و سهام گذاری قیمت خصوص در مذکور، اقالم پایداری میزان از خود نادرست ارزیابی اساس

 سههام  نادرسهت  گهذاری  قیمهت  به منجر آن، زیرمجموعه تعهدی و نقدی اقالم و سود پایداری میزان از ناصحیح استنباط و برداشت

 مهالی  ههای  گهزار   ارائهه  بها  اطالعهاتی  شفافیت ایجاد سهام، عقالیی غیر گذاری قیمت شدت کاهش برای ها راه از یکی .شود می
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 و بهنگهامی  مولفهه  دو ولهی  باشهد  داشهته  بهر  در را هها  ویژگی از متفاوتی های جنبه تواند می مالی گزارشات کیفیت. است باکیفیت

 سهرمایه  دست به تر بهنگام گزارشات، چه هر. هستند اطالعات بودن باکیفیت های مولفه ترین مهم از مالی، گزارشات اتکای قابلیت

 صهورت  بهه  سههام  گهذاری  قیمهت  در گذاران سرمایه تا شوند می موجب باشند، برخوردار بیشتری اتکای قابلیت از و برسند گذاران

 گهذاری  قیمت روی مالی، گزارشات اتکای قابلیت و بهنگامی میزان آیا که است شده بررسی تحقیق، این در. کنند عمل تری عاقالنه

 خیر؟ یا دارد تاثیر آن، اجزای و حسابداری سود از استفاده با سهام عقالیی

 

 حسابداري سود كیفیت مفهوم -2

 گهزار   سود کردند می احساس آنان زیرا شد، مطرح بورس کارگزاران و مالی گران تحلیل توسط بار اولین برای سود کیفیت نظریه

 مهالی  ههای  صهورت  تحلیهل  و تجزیهه  کهه  دریافتند آنان. دهد نمی نشان است، شایسته که آنچنان را شرکت سودآوری قدرت شده

 در مهالی  گهران  تحلیهل  کهه  اصلی دلیل. است مشکلی کار حسابداری اطالعات گیریاندازه در متعدد ضعف نقاط دلیل به ها شرکت

 است این نمایند می رعایت را احتیاط جانب و کنند نمی استفاده شرکت سهم هر سود یا و شده گزار  خالص سود از خود ارزیابی

 بهالقوه  یزمینهه  سود، کیفیت از منظور. شود توجه باید نیز آن کیفیت به بلکه سود، کمیت به تنها نه ها شرکت ارز  تعیین در که

 شهرکت  جهاری  سهال  سههم  ههر  سهود  به تنها سهم یک ارز  دیگر، بیان به. است آینده سودهای تحقق احتمال میزان و سود رشد

 سهودهای  به نسبت اطمینان ضریب و آینده های سال سودآوری قدرت و شرکت یآینده از ذینفعان انتظارات به بلکه ندارد، بستگی

 .[8] دارد بستگی آینده

 سهود ) شهده  گهزار   سهود  عهام  طهور  بهه  مهالی  گهران  تحلیل. است متفاوت سود یواژه از مالی گران تحلیل و حسابداران برداشت

 توسهط  توانهد  مهی  سود که است این گران تحلیل دیدگاه از تفاوت این دالیل از یکی. دانند می واقعی سود از متفاوت را( حسابداری

 مختلهف  جوانهب  خصهوص  در بیشتری اطالعات تر،باکیفیت سودِ که دارند اعتقاد( 0212) شراند و جی شوددچو، دستکاری مدیران

 مهدل  یها  تصهمیم  یهک  بهه  توجهه  با بلکه ندارد خاصی معنای خود خودی به سود کیفیت. کند می فرآهم شرکت یک مالی عملکرد

 اسهت  حسهابداری  سیسهتم  و شرکت بنیادی و واقعی عملکرد از تابعی سود کیفیت. کند می پیدا مفهوم و معنا خاص، گیری تصمیم

 خصهوص  در آگاهانهه  اظههارنظر  بهه  کهه  خهاص  تصهمیم  یک به توجه با باید سود کیفیت بنابراین،. سنجد می را مذکور عملکرد که

 [13] .گیرد قرار ارزیابی مورد است، وابسته مالی عملکرد

 

 رابطه بین مدیریت سود و كیفیت سود -3

همواره فرض بر این است که مدیریت سود )چه با استفاده از اقالم تعهدی و چه با دستکاری فعالیت های واقعی شرکت( از کیفیهت  

(. با فرض این که مدیریت، به صورتی فرصت طلبانه به منافع شخصی خهود مهی اندیشهد،    0212می کاهد )دچو، جی و شراند،  سود

 مدیران ممکن است سود را دستکاری کنند تا بیشترین منافع را به دست آورند.

رفتار فرصت طلبانه مدیران اقتضا می کند که در گزار  سود دخل و تصرف کنند. مدیریت حسابداری سود بها اعمهال قضهاوت و از    

طریق سیستم حسابداری صورت می گیرد و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری در فعالیت های واقعی و عملکرد بنیادی انجهام  

ت سود واقعی موجب ارائه اعداد سودی مهی شهوند کهه بیهانگر عملکهرد واقعهی شهرکت        می شود. مدیریت حسابداری سود و مدیری
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نیستند. اعداد سود حاصل شده، نه برای ارزیابی عملکرد مدیریت مفید هستند و نه برای ارزشگذاری سهام شهرکت. بنهابراین، ارقهام    

 [3] .کیفیت نیستندسود دستکاری شده از دیدگاه تحلیل گران مالی دارای 

 

 قیمت گذاري غیرعقالي سود و اجزاي آن  -4

آزمون میشکین برای بررسی قیمت گذاری عقالیی )یعنی فرضهیاتی دربهاره کهارایی بهازار( در اقتصهاد کهالن ارائهه شهده اسهت. در          

حسابداری، برای بررسی این موضوع که آیا انتظارات ذهنی بازار از سهود و اجهزای آن )در فرآینهد شهکل گیهری قیمهت سههام( بها         

 شود.( استفاده می1338انتظارات عینی از سود و اجزایش )با توجه به اطالعات تاریخی( یکسان است یا خیر، از آزمون میشکین )

تعادلی صحیح( برای پیش بینی بازده مهورد انتظهار داشهته باشهیم.      1معادله قیمت گذاريفرض کنید یک مدل صحیح )یعنی یک 

ا انتظارات عینی حاصل از براز  سود روی اطالعات تاریخی )مانند جریان وجهوه نقهد، اقهالم    پارامترهای برآورد شده مدل مذکور، ب

می نامند. اگر پارامترهای بهرآورد شهده دو معادلهه بها ههم       0معادله پیش بینیتعهدی( مورد مقایسه قرار می گیرد. معادله اخیر را 

ظارات ذهنی بازار درباره سود، عقالیهی نیسهت. زیهرا در ایهن حالهت،      اختالف معناداری داشته باشند، استنباط این خواهد بود که انت

 پارامترهای مذکور با پارامترهای حاصل از انتظارات عینی با توجه به اطالعات تاریخی تفاوت معناداری دارند.

بهازده غیهر    tURشد و هر نوع متغیر شناخته شده پیش بینی کننده سود در ابتدای دوره با tz-1سود و  txبرای سادگی، فرض کنید 

منتظره سهام )غیر منتظره از نظر سرمایه گذاران بازار و نه الزاماً با توجه به مجموعه اطالعات صحیح( باشد. در این حالت، اگر بهازار  

 عکه  العمهل نشهان دههد.     tکارا باشد، بازده غیر منتظره )اگر صحیح سنجیده شده باشد( باید تنها نسبت به اطالعات جدید دوره 

باید با بخشی از سودها که به وسیله سرمایه گذاران پیش بینی شده است، همبستگی نداشته باشد و تنهها بها بخهش     tURبنابراین، 

 ( به وسیله آنها همبسته باشد. این موضوع بیان می کند که در رگرسیون زیر )معادله ارزشگذاری(:tUXپیش بینی نشده )

 

𝑈𝑅𝑡 = 𝛽(𝑋𝑡 − 𝑐′𝑍𝑡−1) + 𝑒𝑡(1                                                                        ) 

 

مدل را حداکثر می کند، انتظارات سرمایه گذاران را از سود منعک  می نماید. یعنی، ضریب شیبی که رابطهه بهین    0Rکه  cضریب 

tUR  و𝑈𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑐′𝑍𝑡−1 هترین معیار از سودهای غیر منتظره درک شهده  را حداکثر می کند می بایست ضریبی باشد که ب

مهی   𝑍𝑡−1در واقع سودهای مورد انتظهار سهرمایه گهذاران را بها توجهه بهه        𝑐′𝑍𝑡−1توسط سرمایه گذاران را ارائه کند، زیرا عبارت 

ق معادله پیش ( طبd( را با ضریب شیب حاصل از اطالعات تاریخی )cسنجد. آزمون میشکین ضرایب شیب درک شده توسط بازار )

 (.d=cبینی زیر، مقایسه می کند )

 

𝑋𝑡 = 𝑑′𝑍𝑡−1 + 𝑢𝑡(0                                                                                     ) 

 

                                                           
1 ) Valuation (Pricing) equation 
2 ) Forecasting equation 
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𝛼1برای آزمون برابر بودن انتظارات عینی و ذهنی درباره رابطه سودهای گذشته و جاری کافیست فرضیه  = 𝛼1
ن شود. برای آزمو ∗

و  𝛽آزمون فرضیه مذکور، سیستم معادالت فوق به رو  حداقل مربعات غیرخطی برآورد می شود. برای بهه دسهت آوردن ضهرایب    

𝛼1 الزم است فرض شود که ،𝛼2  در هر دو معادله یکسان است. اگر𝛼1 = 𝛼1
باشد، مجموع مربعات باقیمانده های سیستم مقیهد   ∗

(SSRC که در آن( )𝛼1  برابر𝛼1
( )کهه در  SSRUاست( نباید به صورت معناداری از مجموع مربعات باقیمانده های سیستم نامقید ) ∗

𝛼1برابر  𝛼1آن 
، میشکین نشان داد که این محدودیت مهی توانهد بها اسهتفاده از نسهبت      1338نیست( تفاوت داشته باشد. در سال  ∗

 :4( آزمون شود8برخوردار است 𝜒0(𝑞)از توزیع راستنمایی زیر )که تحت فرض صفر به صورت مجانبی 

 

𝑀 = 0𝑛 𝐿𝑛(𝑆𝑆𝑅𝑐 𝑆𝑆𝑅𝑢⁄ )(5                                                                           ) 

 

 تعداد کل مشاهدات( است.  0nتعداد مشاهدات هر یک از معادالت )و  nکه در آن، 

 

 

 پیشینه تحقیق -5

 تحقیقات خارجی  -5-1

( اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کننهد کهه گهویی    1331اسلوان )

آنها اطالعات موجود در اقالم تعهدی )جریان وجوه نقد( را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر )کمتر( از واقع موثر می داننهد )یها   

قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند(. وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مهدت در سههام شهرکتهایی بها      به اصطالح

اقالم تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهایی با اقالم تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعهادی آتهی   

( بیان می کنند که قیمت گذاری غیرعقالی اقالم تعهدی متفهاوت از نوسهانات آگههی    0222عمده ای کسب نمود. کالینز و هریبار )

 [11] اعالم سود است.

به دلیل اینکه  .دنقش اقالم تعهدی در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمان بررسی کردن (0220دیچو)دچو و 

بنابراین کیفیت اقالم تعهدی و سود با افزایش در خطهای   نقدی آتی است. پیش بینی جریان های اقالم تعهدی نیازمند مفروضات و

   ابد.ی پیش بینی مقدار اقالم تعهدی کاهش می

حدس می زنند که نابهنجاری اقالم تعهدی ممکن است یک نابهنجهاری فریبنهده و پنههان     (0224وپال و ونکاتاچاالم )دسای، راجگ

باشد. آنها دریافتند که جریان وجوه نقد عملیاتی درست مانند معیارهای سنتی نابهنجاری)مانند نسبت های ارز  دفتری بها ارز   

 م تعهدی را شرح می دهد.  بازار سهام و نسبت سود به قیمت(، قیمت گذاری غیرعقالی مرتبط به اقال

                                                           
3  )q تعداد محدودیت های حاکم بر سیستم معادالت فوق است. 
 ابری ضرایب در( با توجه به اینکه برای برآورد سیستم معادالت، از روش حداقل مربعات غیر خطی استفاده می شود، استفاده از آزمون والد برای آزمون بر 4

الی که آزمون والد سیستم مذکور مناسب نیست. زیرا برای استفاده از آزمون والد، می بایست محدودیت مذکور به صورت یک شرط غیرخطی نوشته شود در ح

 در مورد شروط غیرخطی سازگاری ندارد و نتایج متناقضی ارائه می کند.
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 ( رابطه ی ارقام تعهدی )تفاوت بین سود و جریان نقدی( را با بازده آتی سهام بررسی کردند.  0221چان و دیگران )

 داوطلبانهه  افشهای  افزایش کیفیت موجب رقابت دریافت اطالعات، افشای داوطلبانه کیفیت بر بازار رقابت اثر بررسی ( در0212) لی

وو دارند،  باالیی رقابتی توان که کوچک مقابل شرکتهای در بزرگ شرکتهای داد نشان او تحقیق چنین نتیجه هم ود.ش می اطالعات

ههای بهازار سهرمایه ناشهی از عامهل ریسهک یها        نابهنجهاری ( در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختنهد کهه آیها    0211) 5و ژانگ

هها، اقهالم تعههدی و    ، اندازه، انتشار سهرمایه، رشهد دارایهی   B/Mها در این پژوهش متغیرهایی نظیر گذاری نادرست است. آنقیمت

 احتمال ورشکستگی را در نظر گرفتند.  

 

 تحقیقات داخلی  -5-2

نشان می دهد که شرکتهای مدیریت کننده سود نسبت به سایر شهرکت هها عملکهرد    ( 1832نتایج مطالعه خدادادی و جان جانی )

نشان دادند که بین مدیریت ( 1832نمازی و همکاران ) .ضعیف تر، رشد بیشتر، اندازه بزرگتر و نرخ پرداخت سود باالتری داشته اند

دوره تصدی حسهابرس رابطهه مثبهت و معنهی دار     سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیرمعنی دار و بین مدیریت سود و 

( نشان دادند که شرکتهای هموارساز نسبت به سهایر شهرکتها دارای سهودهای پایهدارتری     1831مشکی و نوردیده ).[10]وجود دارد

   [11] هستند. به عبارت دیگر، آنها دریافتند که بین پایداری و هموار بودن سود، رابطه معناداری وجود دارد.

( قیمت گذاری ناصحیح اقالم تعهدی را با در نظر گهرفتن ریسهک نهاتوانی مهالی شهرکت هها       1830حمیدیان و ابراهیمی ) هاشمی،

( تاثیر قیمت گذاری غیرعقالیی اقالم تعهدی را بر سود شرکت ها بررسی کردند ولهی رابطهه   1830بررسی کردند.. خانی و صادقی )

( نیز دریافتند با این کهه مالکیهت نههادی بهر     1830گانه، اسدنیا و حاجی زاده ). حساس ی معناداری در این خصوص کشف ننمودند

قیمت گذاری غیرعقالیی اقالم تعهدی اختیاری اثر معنهاداری دارد ولهی روی نابهنجهاری بخهش غیهر اختیهاری اقهالم تعههدی اثهر          

ش کیفیت افشها، میهزان قیمهت گهذاری نادرسهت      ( نیز نشان داده اند که با افزای1830کردستانی و ابراهیمی ) [4] معناداری ندارد.

 [12] سهام، کاهش می یابد.

 

 فرضیه هاي تحقیق: -6

 : استفاده از سود حسابداری برای قیمت گذاری سهام، موجب قیمت گذاری غیر عقالیی سهام می شود.فرضیه اول

 شود.ذاری غیر عقالیی سهام می: استفاده از جریان وجوه نقد عملیاتی برای قیمت گذاری سهام، موجب قیمت گفرضیه دوم

 شود.گذاری غیر عقالیی سهام میبرای قیمت گذاری سهام، موجب قیمت: استفاده از اقالم تعهدی فرضیه سوم

 : افزایش بهنگامی افشای اطالعات موجب کاهش سطح قیمتگذاری غیرعقالیی سهام توسط سود حسابداری می شود.فرضیه چهارم

 

 

 

                                                           
5 Wu and Zhang 
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 روش تحقیق -7

های آن، رویکردی پ  رویدادی )از طریق اطالعات گذشهته( دارنهد. متغییهر ههای     این تحقیق بر اساس هدف از نوع کابردی و داده

کاری برای محقهق وجهود نهدارد. تحقیهق از لحها  رو  گهردآوری       اند و قابلیت کنترل و دستتحقیق در زمان گذشته اتفاق افتاده

 اوی بوده و هدف اصلی آن تبیین وجود میزان و نوع رابطه بین متغییر های مورد آزمون است. ای و اسناد کها رو  کتابخانهداده

 

 قلمرو تحقیق -7-1

بر اساس ادبیات موجود در رو  و شناسایی تحقیق، هر تحقیق سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مشخص دارد. قلمهرو موضهوعی   

 باشد.  یان های نقد عملیاتی میتحقیق، تأثیر رشد شرکت بر نابهنجاری اقالم تعهدی و جر

  باشد.  می 1831تا انتهای سال  1831قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 

  دهدیمقلمرو مکانی تحقیق را بورس اوراق بهادار تهران تشکیل. 

 

  ي و نمونه آماريجامعه -7-2

 اسهت. در  1831تا  1831ساله  11بازه زمانی  در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکتتمام  تحقیق، آماری جامعة

 :است شده اعمال زیر شرایطآماری،  نمونه انتخاب

 .باشند نداشته مالی سال تغییر مطالعه، دورة طول در و بودهماه  اسفندمنتهی به پایان  شرکت ها مالی سال پایان. 1

 و باشد نداشته ماه 4 از بیش معامالتی وقفة شرکت ها . سهام0

 شرکتهای بیمه ای، بانکی و سرمایه گذاری مالی نباشد.. جزو 8

شرکت( شده که برای آزمون فرضیه ههای تحقیهق   -سال 1551شرکت ) 131با اعمال محدودیت های فوق، حجم نمونه آماری برابر 

 از آن استفاده شده است.

 

 ي توصیفی تحقیقهاآماره -7-3

( 1های تحقیق است محاسبه و در جدول )حداکثر، حداقل و انحراف معیار دادههای توصیفی تحقیق که شامل میانگین، میانه، آماره

 کنند.های تحقیق ارائه میارائه شده است. مقادیر مذکور تنها شمایی کلی از وضعیت توزیع داده

 

 هاي توصیفی تحقیق(: آماره1جدول )

 انحراف معیار حداقل حداكثر میانه میانگین  متغیرها

ABRET  05/2  23/2  04/4  53/2-  13/2  

E  11/2  11/2  83/1  85/1-  08/2  

CFO  12/2  12/2  15/1  33/1-  82/2  
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ACC  21/2  24/2  13/0  11/1-  84/2  

TIME  52/2  43/2  85/1  08/2-  03/2  

REL  53/2  52/2  22/1  22/2  80/2  

 تعریف متغیرها:

ABRET : شركت از میانگین بازده بازار به دست می آیدبرابر بازده غیرعادي سهام است كه از كسر نمودن بازده  

E سود خالص حسابداري همگن شده با ارزش بازار سهام ابتداي دوره 

CFO:  عملیاتیجریان وجوه نقد 

:ACC .اقالم تعهدي است كه با ارزش بازار سهام ابتداي دوره همگن شده اند 

TIME نمره بهنگامی افشاي گزارشات مالی است 

REL اتکاي گزارشات مالی است نمره قابلیت  
 
 

 ي تحقیقهاهیفرضآزمون  -8

های تحقیق، سیستم های های تحقیق ارائه شده است. به منظور آزمون فرضیهدر این قسمت، نتایج مربوط به آزمون فرضیه

 Stata10افزار شده، در نرم( با استفاده از برآوردهای انجام1338معادالت همزمان مورد نیاز برآورد شده و سپ  آزمون میشکین )

 حاصل گردیده است.

 

 رضیه اول تحقیقنتایج آزمون ف -8-1

 ارائه شده است.  (0)برآورد شده و نتایج آن در جدول  اول تحقیق، سیستم معادالت همزمانجهت آزمون فرضیه 

{
𝑬𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑬𝒕 + 𝜺𝒕+𝟏                                

𝑨𝑩𝑹𝑬𝑻𝒕+𝟏 = 𝜽(𝑬𝒕+𝟏 − 𝜶 − 𝜷𝟏
∗ 𝑬𝒕) + 𝝐𝒕+𝟏 

                                                              

 

 (: نتایج برآورد سیستم معادالت  2جدول )

 ضریب تعیین   )معناداري( 2χآماره  )معناداري( Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

 (22/2) 81/4*** 24/2  عرض از مبدا
***52/335 (22/2) %31/05 

E  11/2 ***53/04 (22/2) 

  ب( معادله قیمت گذاري:

1t+E  03/2- ***30/5- (22/2) ***12/532 (22/2) %80/10 
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 (22/2) 13/5*** 55/2  عرض از مبدا

E  45/8 ***13/1 (22/2) 

 (:1338ج( آزمون میشکین )

  عدم رد فرضیه اول (22/2) 14/03***  فرضیه اول: 

 1معناداری در سطح % ***

 منبع: یافته های تحقیق

 

 1( هر دو در سهطح  11/2( و ضریب سود خالص دوره جاری )24/2نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که عرض از مبدا )

( نیهز  52/335درصد از تغییرات سود خالص دوره آتی را تبیین می کننهد. معنهاداری آمهاره کهای دو )     01درصد معنادارند و حدود 

 عناداری کلی معادله پیش بینی است. حاکی از م

 

 نتایج آزمون فرضیه هاي دوم و سوم تحقیق

 ارائه شده است.( 8)برآورد شده و نتایج آن در جدول  سوم تحقیق، سیستم معادالت همزمانجهت آزمون فرضیه های دوم و 

{
𝑬𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑭𝑶𝒕 + 𝜷𝟐𝑨𝑪𝑪𝒕 + 𝜺𝒕+𝟏                              

𝑨𝑩𝑹𝑬𝑻𝒕+𝟏 = 𝜽(𝑬𝒕+𝟏 − 𝜶 − 𝜷𝟏
∗ 𝑪𝑭𝑶𝒕 − 𝜷𝟐

∗ 𝑨𝑪𝑪𝒕) + 𝝐𝒕+𝟏 
                                              

 

 نتایج برآورد سیستم معادالت  (: 3)جدول 

 ضریب تعیین   )معناداري( 2χآماره  )معناداري( Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

 (22/2) 58/1*** 25/2  عرض از مبدا

***22/352 (22/2) %13/02 CFO  12/2 ***10/13 (22/2) 

ACC  43/2 ***25/13 (22/2) 

  ب( معادله قیمت گذاري:

1t+E  08/2- ***54/8- (22/2) 

***42/415 (22/2) %01/12 
 (22/2) 51/8*** 53/2  عرض از مبدا

CFO  00/4 ***10/4 (22/2) 

ACC  34/8 ***32/4 (22/2) 

 (:1883ج( آزمون میشکین )
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  عدم رد فرضیه دوم (22/2) 43/10***  فرضیه دوم: 

  عدم رد فرضیه سوم (22/2) 31/10***  فرضیه سوم: 

 1معناداری در سطح % ***

 منبع: یافته های تحقیق

 

( و 12/2(، و ضریب متغیرهای جریهان وجهوه نقهد عملیهاتی )    25/2نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که عرض از مبدا )

 دهند.  درصد از تغییرات سود خالص دوره آتی را توضیح می 01درصد معنادارند و حدود  1( در سطح 43/2اقالم تعهدی )

دههد کهه ضهریب جریهان وجهوه نقهد       درصد نشان می 1( در سطح 43/10ره میشکین )در بررسی فرضیه دوم تحقیق، معناداری آما

عملیاتی در دو معادله پیش بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم دارند و سرمایه گذاران میزان پایداری جریهان وجهوه نقهد    

 .نمایندعملیاتی را بیش از واقع برآورد می

 

 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق 

 ارائه شده است.  (4)برآورد شده و نتایج آن در جدول  ارم تحقیق، سیستم معادالت همزمانت آزمون فرضیه چهجه

{
𝑬𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑬𝒕 + 𝜷𝟐𝑻𝑰𝑴𝑬𝒕 + 𝜷𝟑𝑻𝑰𝑴𝑬𝒕. 𝑬𝒕 + 𝜺𝒕+𝟏                                

𝑨𝑩𝑹𝑬𝑻𝒕+𝟏 = 𝜽(𝑬𝒕+𝟏 − 𝜶 − 𝜷𝟏
∗ 𝑬𝒕 − 𝜷𝟐

∗ 𝑻𝑰𝑴𝑬𝒕 − 𝜷𝟑
∗ 𝑻𝑰𝑴𝑬𝒕. 𝑬𝒕) + 𝝐𝒕+𝟏 

                            

 

و  1( در سهطح % -85/2) TIME* E( و 35/2نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که ضهریب متغیرههای سهود خهالص )    

درصد از تغییهرات   05معنادار است و متغیرهای مستقل معادله پیش بینی حدود  5( در سطح %25/2ضریب متغیر امتیاز بهنگامی )

 دهند.سود خالص دوره آتی را توضیح می

 

 : نتایج برآورد سیستم معادالت(4جدول  )

 ضریب تعیین   )معناداري( 2χآماره  )معناداري( Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

 (11/2) -51/2 -21/2  عرض از مبدا

***52/130 (22/2) %10/01 
E  35/2 ***51/14 (22/2) 

TIME  25/2 **12/0 (24/2) 

TIME* E  85/2- ***32/0- (22/2) 

  ب( معادله قیمت گذاري:

1t+E  81/2- ***50/5- (22/2) ***42/512 (22/2) %51/13 
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 (20/2) 81/0** 80/2  عرض از مبدا

E  55/0 ***55/0 (22/2) 

TIME  21/2- 21/2- (33/2) 

TIME* E  10/8 ***10/8 (22/2) 

 (:1338ج( آزمون میشکین )

  رد فرضیه چهارم (22/2) 11/10***  فرضیه چهارم: 

 5و % 1و ** به ترتیب معناداری در سطح % ***

 یافته های تحقیق منبع:

 

در دو  TIME* Eدهد کهه ضهریب   درصد نشان می 1( در سطح 11/10در بررسی فرضیه چهارم تحقیق، معناداری آماره میشکین )

معادله پیش بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم دارند و با وجود افزایش امتیاز بهنگامی گزارشگری، سرمایه گذاران میزان 

 پایداری سود خالص را به درستی برآورد نکرده اند

 

 نتیجه گیري -8

قیمت گذاری غیرعقالیی سهام مهورد بررسهی قهرار     در این تحقیق، تأثیر میزان بهنگامی و قابلیت اتکای اطالعات مالی بر میزان

گرفت. زمانی که اطالعات از شفافیت کافی برخوردار نباشد، سرمایه گذاران میزان پایداری سود حسابداری را )که از معیارهای مههم  

ی نمایند. معهامالتی  سنجش کیفیت سود است( اشتباه برآورد می کنند و بر اساس برآورد غلط خود، اقدام به خرید و فرو  سهام م

که بر اساس استنباط نادرست سرمایه گذاران از میزان پایداری سود حسابداری )و اجزای نقدی و تعههدی آن( صهورت مهی گیهرد،     

منجر به ایجاد قیمت های ناصحیح برای سهام می شود. در این حالت گفته می شود که سهام به صورت غیرعقالیی قیمهت گهذاری   

توانهد مهانع از قیمهت گهذاری     ل، افزایش در شفافیت اطالعات ارائه شده و ارائه گزارشهات مهالی باکیفیهت، مهی    با این حا شده است.

غیرعقالیی سهام گردد. زمانی که اطالعات گزار  شده بهنگام بوده و از قابلیهت اتکهای بهاالیی برخهوردار باشهند، مهانع از برداشهت        

شوند. این موضوع خهود مهانع از قیمهت گهذاری نادرسهت      ابداری و اجزای آن مینادرست سرمایه گذاران از میزان پایداری سود حس

 سهام در بازار سرمایه می شود

نتایج تحقیق حاضر و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران میزان پایداری سود و اجزای آن را به صورت 

سهام را به صورت غیرعقالیی قیمت گذاری می کنند. با این حال، نتهایج   نادرستی برآورد می کنند و بر اساس برآورد ناصحیح خود،

ی بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشات مالی افزایش می یابد، قیمهت گهذاری غیرعقالیهی    بررسی های بیشتر نشان داد که وقتی درجه

جریان وجوه نقد عملیاتی و اقالم تعهدی برطرف می شود ولهی قیمهت گهذاری ناصهحیح و غیرعقالیهی سهود حسهابداری همچنهان         

 پابرجاست و بازار نسبت به اطالعات سود حسابداری کارایی ندارد.  
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