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 دهیچک
ده پذیرفته ش یهااقالم تعهدی و رشد شرکت بر بازده سهام شرکت یرتأث یپژوهش به بررس نیدر ا

 یرا دربرم 1939تا  1922 یهاسال نیفاصله ب زین ی. قلمرو زمانباشدیدر بورس اوراق بهادار تهران م

 یآمار اطالعات یآورجمع یو برا یاپژوهش از روش کتابخانه ینظر یمبان یآورجمع ی. که براردیگ

 قیتحق نیدر ا لیوتحلهیشده است. روش تجزهمراه آن استفاده یهاادداشتیو  یمال یهااز صورت

 ریاستفاده است. متغ Excelو EVIEWS2افزار از نرم لیوتحلهیبوده و جهت تجز پانل یهاروش داده

قالم ای ، اریاخت یاقالم تعهدی، مستقل  )اقالم تعهد ری)بازده کل سهام( و متغ قیتحق نیوابسته ا

ایج نت. باشدی( مسود خالصکنترل )رشد شرکت ،  یرهایرشد شرکت( و متغی، اریاخت ریغ یتعهد

الم اق نیب وجود دارد. یداریو بازده کل سهام رابطه معن یاقالم تعهد نیبحاصل از تجزیه و تحلیل 

و  یاریاخت ریغ یاقالم تعهد نیب وجود دارد. یداریو بازده کل سهام رابطه معن یاریاخت یتعهد

 یداریرشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معن نیب وجود دارد. یداریبازده کل سهام رابطه معن

 .وجود دارد
 

 .دیتا پانل سهام، بازده شرکت، رشد تعهدی، اقالم :یدیکل واژگان

 

 مقدمه -1
 سر به ظهور مرحله در که است هاییشرکت ازاندازهبیش شرکت اندازه مرحله این در .باشدمی شرکت عمر چرخه مراحل از یکی رشد

رقابتی(  مزیت و سرمایه ساختار قبیل از) هایشانتوانایی درباره هاشرکت .است بیشتر ظهور مرحله به نسبت نیز درآمدها و فروش رشد و برندمی

 مالی یا مشهود هایدارایی در فقط که هاییگذاریسرمایه کنند،می گذاریسرمایه زیادی مقدار مرحله، این در و دارند ایبینانهخوش انتظارات

 شود. ازمی شامل هم را فناورانه هایتوانایی تولیدی( و زیربنایی و توزیعی هاینظام در گذاریقبیل سرمایه از) یسازمان یسرمایه بلکه نیست،

 

 2دارابی  یارؤ، 1فرشته عبدالهی

 ، ایران.تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران جنوب گروه حسابداری ، واحد  1
تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران گروه حسابداری ، واحد  دانشیار رشته حسابداری، 1

 .)نویسنده مسئول(، ایرانجنوب 

 

 1فرشته عبدالهی
@gmail.com96fereshteabdolahi  

 2یا دارابیرؤ
@yahoo.com111royadarabi 

 

 هایشرکت سهام بازده بر شرکت رشد و تعهدی اقالم تأثیر

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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 گرچه .است حسابداری در ادبیات پربسامد هایموضوع ترینمهم از یکی بازار، توسط تعهدی اقالم و نقدی هایجریان گذاریقیمت دیگر طرف

 مفید سرمایه صاحبان حقوق ارزشیابی بر را اقالم تعهدی و نقدی هایجریان گذاران،سرمایه است داده نشان ادبیات این در موجود شواهد

 شدهپذیرفته اصول .رویدادهاست شناسایی و ثبت در مدیریت متهورانه ی اعمالزاییده اختیاری تعهدی اقالم (2، 1939خانی،)علی اندیافته

 حسابداری سود مدیران، وقتی و است داده نسبی عمل آزادی هاشرکت مدیریت به هاهزینه و شناسایی درآمدها مبلغ و زمان مورد در حسابداری

 (.99، 1923 ایرانشاهی، و )حقیقت شودمی ایجاد اختیاری تعهدی اقالم کنند،می شناسایی حاصل نقد وجه بیش از مبلغی به را

همواره  مرتبط کتب و حسابداری ادبیات در سود جذب برای قراردادها تداوم و بازار سنجش و ارزیابی در اختیاری اقالم تعهدی نقش 

 مثبت اثرات روی دیگر بر برخی و آنان منفی نقش روی بر اختیاری تعهدی اقالم مورد در مطالعات از بسیاری روازاین .است بوده موردتوجه

 اطالعات )و آن با درآمد وسیع و گسترده درواقع ارتباط .است حسابداری در اساسی، مسئله یک تعهدی اقالم گذاریقیمت .کنندمی تمرکز آنان

 دست نخواهد در آینده در اینشانه و عالمت باشد، نداشته ارتباط باقیمت تعهدی اقالم اگر که است برانگیزسؤال نوعیبه خودش حسابداری(

ده شرفتههای پذیرابطه بین اقالم تعهدی و بازده کل سهام در شرکتهدف اصلی ما بررسی  تحقیق این در رو(. ازاین9، 2119، 1روبین و ویوبود )

شده یرفتههای پذبه دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بین اقالم تعهدی و بازده کل سهام در شرکت ؛ وباشدمیدر بورس اوراق بهادار تهران 

  داری وجود دارد یا خیر؟در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی

 پیشینه پژوهش -2
های نقدی، و سودآوری با در نظر گرفتن بازده سهام به بررسی رابطه اقالم تعهدی، جریان(، در تحقیق خود 2112)2بال و همکاران 

داری وجود دارد، همچنین جریانات نقدی بر رابطه بین سودآوری پرداختند. و به این نتیجه رسیدند بین اقالم تعهدی و بازده سهام رابطه معنی

 باشد.رابطه بین اقالم تعهدی و بازده سهام تأثیرگذار میباشد، و جریانات نقدی بر و اقالم تعهدی مؤثر می

به این نتیجه رسیدند که  گذاری از اقالم تعهدی اختیاری پرداختند؛ ودر تحقیق خود به بررسی رشد شرکت و قیمت (،2119) 9روبین

 وجود ندارد. گذاری از اقالم تعهدی اختیاری بین شرکت با رشد باال و پایین رشدداری در قیمتتفاوت معنی

گذاری اقالم تعهدی در زمان بحران مالی جهانی پرداختند. به بررسی بحران مالی، مدیریت سود و قیمت (،2119) 9حبیب و همکاران

 رهای مواجه با بحران مالی را بررسی کردند و اینکه آیا این اقدامات در زمان بحران مالی جهانی اخیها اقدامات مدیریت بر سود در شرکتآن

در نیوزیلند انجام شد که اخیراً با ورشکستگی مالی چندین شرکت مواجه شده  2113تا  1325های اند. این تحقیق بین سالتغییر پیداکرده

ی وسیله تأثیر اقدام بحرانها اقدام بحرانی و اقالم تعهدی اختیاری را که دو عامل مهم برای مدیریت سود هست در نظر گرفتند و بدیناست. آن

ند، های توانماند بیشتر از شرکتهایی با بحران مالی مواجه شدهها دریافتند که مدیران شرکتبر مدیریت سود را موردبررسی قراردادند. آن

از  هاییها مصداقتر نمود داشته است. سرانجام اینکه آنبردند و اینکه این تأثیر در زمان بحران مالی بیشاقدامات مدیریت سود را به کار می

صورت منسجم را گذاری بههای بدون بحران، همچنین کاهش اساسی در قیمتگذاری اقالم تعهدی اختیاری مثبت در بازار را در دورهقیمت

 در زمان بحران مالی جهانی نشان دادند.

 در که است آن بیانگر دو، آن پژوهش هایپرداختند. نتیجه سود اعالن روز در بازده بررسی به تحقیق خود در (،2111) 5کیم و آباربانل

 کمتری واکنش قبلی سودهای اخبار به نسبت هاقیمت که شد مشاهده دارد. همچنین ارتباط ارزشی از باالتری سطح بازده سود، اعالن روز

 .است بیشتر هاشرکت بینیپیش افشای تاریخ اطراف نامتقارن اطالعات به بازار واکنش اما دهند؛می نشان

 جریان اخبار تعهدی، اقالم اخبار ارتباط بررسی به (،1332 و 1335) اولسون و فلتام تمیز مازاد رابطه مبنای بر (،2119) 2سگال و کالن

 تغییرات به نسبت آتی تعهدی اقالم تغییرات که داد نشان هاپرداختند. نتایج پژوهش آن سهام بازده تغییر با انتظار مورد بازده اخبار و نقدی

 تعهدی نسبت اقالم ارزشی رابطه دیگر،عبارتهستند. به جاری سهام بازده اصلی محرك آتی، تنزیل نرخ یا انتظار مورد آتی نقدی هایجریان

 را غیرمنتظره بازده در تغییرات انحراف انتظار، مورد بازده و نقدی اقالم از بیشتر برابر 5 حداقل تعهدی اقالم و است بیشتر خیلی نقدی به

 افزاینده و محدب تابعی سهم(، )قیمت سهم ارزش سهام، صاحبان حقوق دفتری ارزش فرض با که داد دهند نتایج پژوهش نشانمی توضیح

 برای و دفتری ارزش از افزاینده و خطی تابعی سهم ارزش کوچک، هایشرکت برای فرض سودآوری با کهدرحالی سوداست؛ و سودآوری از

                                                           
1. Robin & Wu, 4112, 3. 

4. Ball et al, 4112. 

3. Robin, 4112. 

2. Habib et al, 4113. 

5. Abarbanell and Kim, 4111. 

2. Callen and Segal, 4113. 



 53-55، ص 1935 شهریور،  2، جلد 15علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9513-2192 

   http://www.joih.ir  
 
 

 

06 
 

 حقوق ارزش دفتری از غیریکنواخت محدب و تابعی ارزش سهم سود، فرض با باشد. همچنینمی افزاینده و یکنواخت تابعی بزرگ، هایشرکت

 است. سهام صاحبان

ها با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری به هموارسازی سود )حول سود دائمی هایی که مدیران آنهای شرکت(، ویژگی1335) 1چانی و دبرا

های ها به این نتیجه دست یافتند که شرکتموردبررسی قراردادند. آن 1332تا  1321های د را در فاصله سالپردازنو پایدار شرکت( می

دهد تری دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان میتری هستند و بازده بیشتر و اقالم تعهدی اختیاری بزرگهای بزرگهموارساز سود، شرکت

 .رند انگیزه بیشتری برای هموارسازی دارندهایی که نسبت بدهی باالتری داشرکت

های (، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین رشد شرکت و حساسیت بازده مبتنی بر اقالم تعهدی در شرکت1939خانی و همکاران )علی .

های با از آن است که در شرکتهای پژوهش حاکی پرداختند. یافته 1932تا  1922شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پذیرفته

 .رشد باال، حساسیت بازده سهام نسبت به اقالم تعهدی اختیاری بیشتر است

شده های پذیرفتهها در شرکتگذاری دارایی(، در تحقیق خود به بررسی رابطه اقالم تعهدی و بازده سهام با قیمت1939مقدم و همکاران )

دهنده وجود رابطه معنادار و معکوس آمده از این تحقیق نشاندستپرداختند. نتایج به 1922-1932انی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زم

گذاری هاست، این در حالی است که این رابطه برای بازده سهام و قیمتای شرکتهای سرمایهگذاری داراییبین اقالم تعهدی و قیمت

ر و تای قویهای سرمایهگذاری دارایید؛ که میزان و شدت این رابطه بین بازده سهام و قیمتباشای معنادار و مستقیم میهای سرمایهدارایی

 .باشدتر میای ضعیفهای سرمایهگذاری داراییبرای اقالم تعهدی و قیمت

 ر تهرانشده در بورس اوراق بهاداهای پذیرفتهارتباط ارزشی اطالعات حسابداری در شرکتدر تحقیق خود  (،1932و همکاران ) ایزدی نیا

ها رابطه ها و انواع بازده سهام آنشرکت ی اصلی در این پژوهش آن است که آیا میان اطالعات سود هر سهمرا موردبررسی قراردادند. مسئله

های سالشده در بورس اوراق بهادار تهران طی های پذیرفتهشرکت از بین شرکت 155ای مشتمل بر وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور، نمونه

شده است. در این پژوهش ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری با استفاده از الگوهای مبتنی بر قیمت و الگوهای مبتنی انتخاب 1922تا  1921

آمده تدسشوند. نتایج بهصورت خرید و نگهداری محاسبه میصورت انباشته و هم بههای سهام هم بهگیرد. بازدهبر بازده مورد تحلیل قرار می

ای مثبت میان اطالعات سود هر سهم با انواع بازده سهام هست و ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری را گر وجود رابطههای بازده، نشاناز مدل

بازار سهام  باارزشی جاری و ارزش دفتری سهام دوره گر ارتباط مثبت میان سود هر سهمکند. نتایج حاصل از مدل قیمت، نشانتائید می

 های بازده دارد.است. همچنین مدل قیمت، ارتباط ارزشی بسیار بیشتری نسبت به مدل

بینی مدیریت سود با توجه به اقالم تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه در تحقیق خود به پیش (،1932صالحی و همکاران )

دهد که تفاوت پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می 1931-1921مانی فازی و الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری در طول دوره ز-عصبی

 بینی با توجه اقالم تعهدی معنایی وجود ندارد.بینی با توجه به اقالم تعهدی معنایی با پیشمعناداری بین پیش

 چهارچوب نظری تحقیق -3
با توجه به زمان تحقق و وقوع درآمدها و  زیرقم ن نیو ا باشدیسود خالص شرکت م یمال یهاصورت یتاز اقالم بااهم یکی کهییازآنجا

 ایو  لیباعث تعد یاقالم تعهد یجه، درنتشودیاست( حاصل م ینقد یهاو پرداخت هایافتشرکت )که اغلب متفاوت از زمان در هایینههز

کرد سنجش عمل یبرا یبهتر اریسود مع رودیمانتظار  نیشوند؛ بنابرادوره می کی یسود ط ینقد هاییانجر ییشناسا یبنددر زمان رییتغ

 ییم نهانکته توجه کنند که رق نیکمتر به ا یکنندگان گاهبه رقم سود خالص باعث شده است که استفاده ازحدیشتوجه ب گرید یباشد. از سو

 نکهیوجود دارد. با توجه به ا رانینظر توسط مداست که در هر مرحله از آن امکان اعمال یحسابدار یند طوالنآیفر کیسود، حاصل از 

داشته  یقضاوت شخص هاینهگیری درآمدها و هزو اندازه یبندزمان یدهد براامکان می رانیاز موارد به مد یدر برخ یحسابدار یاستانداردها

 دارید پادر حفظ رشد سو یاهورانهصورت مت، بهیحسابدار یاستانداردها یریکارگکه با به کنندیم دایرا پ زهینگا نیا رانیمد نیباشند، بنابرا

 ردیموردتوجه قرار گ دیبا یاقالم تعهد یعنیآن،  یژگیو ینتراز مهم یکیاز توجه صرف به رقم سود خالص،  زیگر یبرا انیم نیبکوشد. در ا

 .(2، 1931، ی)آذر

دهنده بازدهی کل مالی است. این شاخص نشانگیرندگان اقتصادی و در بورس اوراق بهادار، همواره موردتوجه تصمیمنیز بازده کل سهام 

ها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آن

شود: بازده ناشی از سود دریافتی و بازده بازده سهام معموالً از دو قسمت تشکیل می پردازند.بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می

تغییر  ای است که موجبدهد، سود نشانهناشی از تغییرات قیمت. عالوه بر اینکه بخشی از بازده سهام را سود را دریافتی سهامداران تشکیل می

                                                           
7. Chaney and Debra, 1997. 

http://journals.alzahra.ac.ir/jera/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://journals.alzahra.ac.ir/jera/files/site1/user_files_dbc6fd/amini-A-10-47-1-ca2d4d9.pdf
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گذاران است که تحت مند باورهای سرمایهنظام ای از تغییرمشاهدهشود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابلگذاران میباورهای سرمایه

رد شود و طبق رویکتأثیر محتوای اطالعاتی سودهای حسابداری تغییریافته است. سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی و گزارش می

بینی بازده، به بررسی ارتباط شود. به همین دلیل جهت پیشهای نقدی و اقالم تعهدی تقسیم می(، به جریان1332( و اسلوان )1325هیلی )

 .(1923پردازند. )آقایی و همکاران، های نقدی با بازده سهام، میاجزای سود حسابداری شامل اقالم تعهدی و جریان

 فرضیه تحقیق -4
 ربتدوین فرضیه  است.” بینی پیش“به عبارتی، فرضیه نوعی  .فرضیه حدس و گمان هوشمندانه محقق برای یافتن پاسخ یک مسئله است     

 گیرد. با توجه به این مطالبپایه دانش قبلی محقق، مشاهدات پراکنده معقول و در ارتباط تنگاتنگ با مشکل و موضوع تحقیق، انجام می

 شده است.هایی به شرح زیر تدوینفرضیه

 داری وجود دارد.اول: بین اقالم تعهدی و بازده کل سهام رابطه معنی هیفرض

 داری وجود دارد.و بازده کل سهام رابطه معنیاختیاری بین اقالم تعهدی ول: فرضیه فرعی ا

 داری وجود دارد.و بازده کل سهام رابطه معنیغیر اختیاری بین اقالم تعهدی فرضیه فرعی دوم: 

 .داری وجود دارددوم: بین رشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معنی هیفرض

 روش شناسی پژوهش -5
  یمهست تحقیق متغیرهای بین معناداری رابطه یافتن دنبال به پژوهش این درازآنجاکه روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و 

ستفاده  تحقیق روش ستگی، تحقیقات نوع ازموردا صیفی تحقیقات انواع از همب شدمی تو ستدالل شیوه. با سی  پژوهش، ا ست -قیا   قراییا

  عاتاطال گردآوری و قیاسی قالب در هاسایت و مقاالت ای،کتابخانه مطالعات راه از پژوهش پیشینه و نظری انیمب که معنی بدین باشد،می

ستقرایی قالب در هافرضیه رد یا تائید برای شدمی ا   روش از موجود، آماریوتحلیل تجزیه هایروش و داده نوع به توجه با پژوهش این در. با

 .شودمی استفاده «پانل یهاداده»

 هاداده و اطالعات آوریجمع ابزار و روش -5-1

های آوری دادهاعتماد برای جمعوجود اطالعات کامل و دسترس، شروط تحقق یک تحقیق مناسب است. با توجه به اینکه تنها مرجع قابل

موجود های در این روش مقاله. شودمی استفاده ایکتابخانه روش از اطالعات آوریجمع مالی، بورس اوراق بهادار است، در این پژوهش نیز برای

های دکترا و کارشناسی ارشد و نامهپایان ها،های علمی، نمایهعالوه مجلههای علمی اینترنتی اخذ گردیده، بهدر نشریات معتبر که از سایت

افزارهای از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم اطالعاتآوری برای جمع پژوهشدر این ات استفاده خواهد شد. های مرتبط با موضوعکتاب

 .گرددمی استفاده آورد نوین و تدبیر پردازره

  هادادهروش تجزیه و تحلیل  -5-2
 ی مرکزی میانگین و میانه هاشاخص در بخش آمار توصیفی از شودیمدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام  هاداده وتحلیلتجزیه

 های ترکیبیدر بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده ؛ وشاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده خواهد شدو 

ای ه. برای تحلیل دادهباشدیمی کاراتر نیبشیپزمانی، فراهم کردن استنباط و  سری و مقطعی هایداده ترکیب در اصلی . انگیزهشودیماستفاده 

های مختلف طی فصول مختلف همگن در نظر گرفته شوند که در های شرکتداده ستیبایمبدین گونه که یا  .ی دو روش وجود داردترکیب

های هی دادریکارگبهقرار گیرند. برای تعیین نوع روش  مورداستفادهتابلویی  صورتبهها داده کهنیایا  شوندیم 1تلفیق باهمها این حالت داده

 توانیمنیست  داریمعنلیمر نشان دهد که ضرایب اثر مقطعی و اثر زمانی،  F. اگر نتیجه آزمون شودیملیمر استفاده  F آزمون ترکیبی، از

ید ها را بایک رگرسیون کالسیک، تخمین پارامترها را انجام داد. در غیر این صورت، داده لهیوسبهها را با یکدیگر ترکیب کرد و تمام داده

های ترکیبی )مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی( از آزمون هاسمن استفاده لویی در نظر گرفت. برای تعین نوع مدل دادهتاب صورتبه

که بین یدرصورتکه اگر بین جزء خطا و متغیر مستقل همبستگی وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی مناسب است  صورتنیبد. شودیم

. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامترهای حاصل رسدیمباشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر آن دو همبستگی وجود داشته 

                                                           
1. Pooling 
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ها و استخراج نتایج پژوهش، از داده وتحلیلتجزیه. همچنین برای شودیماستفاده  tو  F هایاز تخمین مدل رگرسیون، به ترتیب از آماره

 .گرددیماستفاده  Eviews2و  Excelی افزارهانرم

 مدل آماری پژوهش  -5-3
  1مدل جرجیوس و همکاران داری وجود دارد( ازبرای آزمون فرضییییه اول تحقیق )بین اقالم تعهدی و بازده کل سیییهام رابطه معنی

 کنیم.( استفاده می2115)

                          
0 1 2 3it it itit it

R ACCRUALS NC SIZE         

Rبازده کل سهام : 

ACCRUALS :اقالم تعهدی 

NCسود خالص : 

SIZEاندازه شرکت : 

 کنیم.( استفاده می2115برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق از مدل جرجیوس و همکاران )

   0 1 2 3it it it it itR DA NC SIZE         

 DACاقالم تعهدی اختیاری : 

 کنیم.میاستفاده  (2115برای آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق از مدل جرجیوس و همکاران )

0 1 2 3it it it it itR NDA NC SIZE         

 NDACاقالم تعهدی غیر اختیاری : 

 (2115داری وجود دارد( از مدل جرجیوس و همکاران )برای آزمون فرضیه دوم تحقیق )بین رشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معنی

 کنیم.استفاده می

   0 1 3 3 42
( )it it it it it it itR GROWTH DA DA GROWTH NC SIZE              

GROWTHرشد شرکت : 

 متغیرهای پژوهش  -5-4
 6بازده کل سهام

گذاری که طی آن دوره گذاری در یک دوره معین نسبت به سرمایهبازده سهام عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه

 آید.شده است؛ و از نسبت زیر به دست میمصرف

                                                       
 t 1 t t

t

t

P P DPS
R

P

  
 

t: R  بازده سهام عادی در دورهt 

t: P  قیمت سهام عادی در دورهt 

t 1: P   دوره قیمت سهام عادی درt 1 

t: DPS  سود نقدی سهام عادی در دورهt،(.95، 2115)جرجیوس 

 9اقالم تعهدی

 (.95، 2115جرجیوس،عبارت است از سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه منهای جریان وجه نقد عملیاتی )

                                                                                 
it ititACCRU EALS OCF  

E،معرف سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه : 

OCFوجوه نقد حاصل از عملیات : 

                                                           
4. Georgios et al, 4115. 
1. Unexpected Return 

4. Accruals 
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 1اقالم تعهدی غیر اختیاری

 شود:( به شرح زیر استفاده می1331شده جونز )منظور محاسبه تعهدات غیر اختیاری نیز از مدل تعدیلبه 

                                       
1 2 3

1 1 1

1 t t
t

t t t

REV PPE
NDA

A A A
  

  

     
       

     

 

RECهای دریافتنی است: معرف حساب 

NDA تعهدات غیر اختیاری در سال :t های دوره گذشته استانداردشده است.اییباشد؛ که با استفاده از دارمی 

: tREV  درآمد در سالt  1منهای درآمد در سال-t 

 : tPPE جمع اموال و تجهیزات در پایان سالt 

 1: tA 1ها در پایان سال جمع دارایی-t ،(.2، 2119)فینگ 

 2اختیاریاقالم تعهدی 

شامل اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می  صل از اقالم تعهدی که  سود عملیاتی و وجوه نقد حا شد. اقالم تعهدی تفاوت میان  با

 کنیم.های عملیاتی است. برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از فرمول زیر استفاده میفعالیت

, ,i t i t tDA ACCRUAL NDA  

,i tDAاقالم تعهدی اختیاری : 

,i tACCRUAL( 95، 1929خواجوی و ناظمی، : اقالم تعهدی.) 

 9فرصت رشد

 (.129، 1923)بنی مهد و فراهانی فرد، صاحبان سهام به ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام است نسبت ارزش بازار کل حقوق  

 9اندازه شرکت

 (.129، 1923ها )بنی مهد و فراهانی فرد، طبیعی جمع داراییعبارت است از لگاریتم  

صورت معادله زیر شده در یک دوره مالی معین است که بههای واقعیافته بر کلیه هزینهسود خالص: سود خالص، مازاد درآمدهای تحقق

 شود:نشان داده می

 درآمدها = سود خالص –ها هزینه                                                  

نامند. منظور از درآمدهای شده باشد، نتیجه حاصله را سود خالص میهای واقعیافته بیشتر از هزینهچنانچه مبلغ درآمدهای تحقق

ری ر حسابداها با درآمدها و همچنین استفاده از روش تعهدی دشده و مقایسه بین آنان، کاربرد اصل تطابق هزینههای واقعیافته، هزینهتحقق

 (.1921باشد )تیموری،مالی می

  جامعه آماری و حجم نمونه -5-5
باشند. گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه زمان معین مطلوب ما قرار میی از موجودات است که در یکترین مجموعهجامعه، بزرگ

ی آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری ی جامعهمتمایزکنندهآماری مشترك و  ی عناصر جامعهصفت مشخصه، صفتی است که بین همه

در این مطالعه برای اینکه  باشد.می 1939الی  1922شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی های پذیرفتهاین پژوهش کلیه شرکت

 شده است. برای اینگری )حذفی( استفادهمونه از روش غربالنمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب ن

های نمونه عنوان یکی از شرکتکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد بهشده و درصورتیمنظور معیارهای زیر در نظر گرفته

 شده است. انتخاب

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند؛ 1922قبل از سال  .1

 لی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد؛سال ما .2

 شرکت طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند؛ .9

 گری مالی و بیمه نباشند؛گذاری، هلدینگ، واسطههای سرمایههای تحت بررسی جزء شرکتشرکت .9

                                                           
3. Non- Discretionary Accruals 
2. Discretionary Accruals 

1. Growth Opportunity 

4. Firm Size 
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 ها در دسترس باشد؛ وهای آناطالعات و داده .5

شرکت به .2 سهام  سهام طور مداومعامالت  سه ماه در مورد  شد و توقف معامالتی بیش از  صورت گرفته با م در بورس اوراق بهادار تهران 

 یادشده اتفاق نیفتاده باشد.

 صنعت 29 در شرکت 192 درمجموع تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته های شرکت بین از فوق، های محدودیت و شرایط به توجه با

 .است شدهانتخاب پژوهش آماری نمونه عنوانبه

 پژوهش  هاییافته -6

 آمار توصیفی 6-1
نامند. این را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی می شدهیآورجمعتوان اطالعات ها میآن لهیوسبههایی را که ی، روشطورکلبه

(. 2، 1923پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می

 افهای پراکندگی انحرهای مرکزی هم چون میانگین و میانه و شاخصها با استفاده از شاخصداده لیوتحلهیتجزدر بخش آمار توصیفی، 

دهد، ها را نشان میمتوسط داده ترین شاخص مرکزی بوده ومیانگین، اصلی ارتباطنیدرا. انجام پذیرفته است 2و کشیدگی 1معیار، چولگی

اف رد. انحرگیمنظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می صورتبهها بر روی یک محور اگر داده کهیطوربه

دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و ها را نشان میمعیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

جامعه چوله به چپ  کهیدرصورتجامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر،  کهیدرصورتهاست. شاخص تقارن داده

دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی  کهیدرصورتباشد، ضریب چولگی منفی و 

گری و از غربال پس مدل متغیرهای مربوط به وضعیت آمار توصیفی خالصه(. 1931ی و قیومی، مؤمنباشد )جامعه نسبت به توزیع نرمال می

 است. شدهارائه 1در جدول  SPSS افزارنرمبه کمک  های پرتحذف داده

 ( آمار توصیفی1جدول )

تعداد نمونهکشیدگیچولگیانحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگیننمادمتغیر

RT 51/49927 25/52500 415/1875-33/31 78/04349 1/657994 5/747997 828بازده کل سهام

ACCRUALS 0/035820 0/024558 0/537141-0/381707 0/147073 0/557924 4/284371 828اقالم تعهدی

DA-0/28559-0/24154 0/298907-1/061213 0/257251-0/65041 3/054839 828اقالم تعهدی اختیاری

NDA 0/320213 0/280945 1/159981-0/110543 0/231362 0/877657 3/572584 828اقالم تعهدی غیر اختیاری

GROWTH 2/180741 1/848630 7/293490-0/675326 1/344008 1/127596 4/234028 828فرصت رشد

SIZE 13/89073 13/73706 18/10984 11/16152 1/332463 0/701733 3/403073 828اندازه شرکت

NC 494894/0 91919/00 13207157-547784 1410146/ 5/048676 33/28281 828سود خالص
 

به جدول ) با نمونه  بازده کل سیییهام( میانگین 1با توجه  با  51993325برابر  نه متغیر برابر    اریمعو انحراف  25952511بوده و میا
. لذا بیانگر این اسییت که بازده کل باشییدیم 59595335 و 19255339 ریمتغباشیید. بررسییی میزان چولگی و کشیییدگی این می 52919993

 .باشدینمدارای توزیع نرمال  سهام
جدول ) به  جه  یانگین 1با تو هدی( م نه  اقالم تع با نمو با  19195221برابر  نه متغیر برابر  یا یارانحراف و  19129552بوده و م  مع

شد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این یم 19195159 ست که اقالم تعهدیباشدیم 99229951و  19555329 ریمتغبا  . لذا بیانگر این ا

 .باشدینمدارای توزیع نرمال 

انحراف معیار  و -1929159بوده و میانه متغیر برابر با  -1922553برابر با نمونه  اختیاریاقالم تعهدی ( میانگین 1با توجه به جدول )
شیدگی این می 19255251 سی میزان چولگی و ک شد. برر شدیم 99159293 و -1925191 ریمتغبا ست که اقالم تعهدی با . لذا بیانگر این ا

 .باشدینمدارای توزیع نرمال  اختیاری

                                                           
3. SKEWNESS 

2. KURTOSIS 
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انحراف و  19221395ده و میانه متغیر برابر با بو 19921219برابر با نمونه  اختیاریاقالم تعهدی غیر ( میانگین 1با توجه به جدول )
شیدگی این می 19291922معیار  سی میزان چولگی و ک شد. برر شدیم 99552529و  19255255 ریمتغبا ست که اقالم با . لذا بیانگر این ا

 .باشدینمدارای توزیع نرمال  تعهدی غیر اختیاری
 19999112انحراف معیار و  19292291و میانه متغیر برابر با  بوده 29121591با  برابرنمونه  فرصت رشد( میانگین 1با توجه به جدول )

سی میزان چولگی و کشیدگی این یم شد. برر شدیم 99299122 و 19125532 ریمتغبا شدبا ست که متغیر فرصت ر دارای  . لذا بیانگر این ا
 .باشدینمتوزیع نرمال 

جدول ) به  جه  یانگین 1با تو کت( م ندازه شیییر نه نم ا با و با  بوده 19923159برابر  نه متغیر برابر  یا یار و  19959512و م انحراف مع
شیدگی این می 19992929 سی میزان چولگی و ک شد. برر شدیم 99919159و  19511599 ریمتغبا ست که متغیر اندازه با . لذا بیانگر این ا

 .باشدینمدارای توزیع نرمال  شرکت

جدول ) به  جه  یانگین 1با تو خالص( م نه  سیییود  با نمو با  بوده 93923991برابر  نه متغیر برابر  یا یار و  31313911و م انحراف مع
شیدگی این می 191119291 سی میزان چولگی و ک شد. برر شدیم 99922221و  59192252 ریمتغبا سود با ست که متغیر  . لذا بیانگر این ا

 .باشدینمدارای توزیع نرمال  خالص
صلیانگین ( م1با توجه به جدول ) شد ضربحا صت ر بوده و میانه متغیر برابر با  -1991912برابر با نمونه  اقالم تعهدی اختیاری در فر

. لذا بیانگر باشدیم 12925219 و 99919233 ریمتغباشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این یم 19992219انحراف معیار  و -19993522
 .باشدینم دارای توزیع نرمال ی اختیاری در فرصت رشداقالم تعهد ضربحاصلاین است که متغیر 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 6-2
و این روش بر این فرض استوار  گرددیم تخمین پارامترهای مدل از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده منظوربهدر این مطالعه  

متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات رگرسیون برای تخمین  نرمال ریغاست که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند. توزیع 
ین موضوع از طریق آماره ، لذا الزم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه اشودیمپارامترها 

 .شودیمبررسی  1برا -جارکیو
شود. نتایج آزمون جارکیو ( نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته میPROB>.15باشد ) 15/1اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 

 است. شدهارائه( 1( و نمودار )2برا برای متغیر بازده سهام در جدول ) –

 برا ویجار ک( آزمون 2جدول )
 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

برا -جارکیو آزمون 29392215 191111  بازده سهام 

0
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-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Series: RT

Sample 1 828

Observations 828

Mean       51.49927

Median   25.52500

Maximum  415.1875

Minimum -33.31000

Std. Dev.   78.04349

Skewness   1.657994

Kurtosis   5.747997

Jarque-Bera  639.8807

Probability  0.000000

 
 

 
. در این باشدینمنرمال  لذا متغیر وابسته تحقیق، باشدیم %5برای متغیر بازده سهام کمتر از  از آنجا که سطح اهمیت آزمون جارکیو برا

 کاکس استفاده کردیم. –ی از روش باکس سازنرمالتحقیق جهت 

                                                           
1. JARQUE - BERA 

( آزمون جارکیو برا برای متغیر بازده سهام1نمودار )  
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 .باشندیممتغیر وابسته ما نرمال  دهدیمکاکس نشان  -ی حاصل از تبدیالت باکس سازنرمال(، بعد از 9( و نمودار )9جدول )

 سازی( آزمون جارکیو برا بعد از فرایند نرمال3جدول )
 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت
برا -جارکیو آزمون 19999122 19292931  بازده سهام 
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Series: RT1

Sample 1 828

Observations 828

Mean       0.594774

Median   0.585729

Maximum  1.000000

Minimum  0.014341

Std. Dev.   0.152809

Skewness   0.023626

Kurtosis   3.087806

Jarque-Bera  0.343022

Probability  0.842391

 
سازیفرایند نرمال( آزمون جارکیو برا برای متغیر بازده سهام بعد از 3نمودار )     

 عدم وجود هم خطی بین جمالت توضیحی 6-3
. در صورت وجود هم خطی، ضرایب برآوردی باشدیمهم خطی به معنای وجود رابطه شدید بین متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل 

دار در معادله کاهش یابد. در این که تعداد متغیرهای معنی شودیمالگو دارای خطای معیار باالیی خواهد بود و درنتیجه این مسئله باعث 
باشد،  11که شاخص تورم واریانس کمتر از ( استفاده شد. وقتیVIFمعادله برای بررسی عدم وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانس )

 .باشدیمدهنده عدم وجود هم خطی نشان

 خطی بین جمالت توضیحی در مدل اول پژوهش( نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم 4جدول )

 عامل تورم واریانس واریانس ضرایب متغیر

 1922E12- 29122525 اقالم تعهدی

1919E اندازه شرکت 13-  19122321 

1952E سود ناخالص 13-  29911259 

حد مجاز خود قرار داشته و لذا بین . که میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در دهدیمنتایج حاصل از این آزمون نشان 

 متغیرهای پژوهش مشکل هم خطی وجود ندارد.

 کاکس -( تبدیالت باکس 2نمودار )
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 ( نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جمالت توضیحی در مدل دوم پژوهش5جدول )

 عامل تورم واریانس واریانس ضرایب متغیر

5959E اقالم تعهدی اختیاری 12-  29952515 

5912E اندازه شرکت 13-  29319222 

2991E سود ناخالص 13-  19555111 

. که میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد مجاز خود قرار داشته و لذا بین دهدیمنتایج حاصل از این آزمون نشان 

 متغیرهای پژوهش مشکل هم خطی وجود ندارد.

 توضیحی در مدل سوم پژوهش( نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جمالت 6جدول )

 عامل تورم واریانس واریانس ضرایب متغیر

 9999E12- 59529521 اقالم تعهدی غیر اختیاری

1921E اندازه شرکت 12-  59113525 

5922E سود ناخالص 13-  29959252 

مجاز خود قرار داشته و لذا بین . که میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد دهدیمنتایج حاصل از این آزمون نشان 

 متغیرهای پژوهش مشکل هم خطی وجود ندارد.

 ( نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جمالت توضیحی در مدل چهارم پژوهش7جدول )

 عامل تورم واریانس واریانس ضرایب متغیر

2991E اقالم تعهدی اختیاری 12-  99255915 

اختیاریفرصت رشد * اقالم تعهدی   2951E12- 9223225  

1925E اندازه شرکت 12-  5921951 

1999E سود ناخالص 12-  29522925 

. که میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد مجاز خود قرار داشته و لذا بین دهدیمنتایج حاصل از این آزمون نشان 

 متغیرهای پژوهش مشکل هم خطی وجود ندارد.

 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 6-4
الزم است که قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن موردبررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، واریانس و 

غییری کوواریانس تو  زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس مبدأطورکلی اگر کوواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند. به
 :باشدیمصورت زیر های مربوط به مانایی متغیرها بهنکند، در آن صورت متغیر مانا است و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. فرضیه

𝐻1: متغیر ناماناست 
𝐻1:متغیر ماناست 

بوده است،  %5 کمتر از value-pچون مقدار  1«و چو لوین، لین»( درج گردیده است. بر اساس آزمون 2نتایج آزمون مانایی در جدول )
پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول  اندبوده 2ی مستقل، وابسته و کنترلی در سطح پایارهایمتغهمه 

 های مختلف ثابت بوده است.زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

 ( آزمون مانایی8جدول )

 متغیرها
 لوین، لین و چو

 نتایج
 احتمال آماره

1111/1 -1199529 بازده کل سهام  مانا 
 مانا 1111/1 -1592935 اقالم تعهدی

 مانا 1111/1 -2993229 اقالم تعهدی اختیاری
 مانا 1111/1 -2952393 اقالم تعهدی غیر اختیاری

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 

2. Stationarity 
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 مانا 1111/1 -1995122 فرصت رشد
 مانا 1111/1 -1993291 اندازه شرکت
 مانا 1111/1 -1595133 سود خالص

 مانا 1111/1 -1199232 اقالم تعهدی اختیاری * فرصت رشد

 آزمون چاو و هاسمن برای مدل اول 6-5
شده است. لیمر استفاده Fها الزم است که روش تخمین )تلفیقی یا تابلویی( مشخص گردد. برای این منظور از آزمون قبل از تخمین مدل

ها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی دیگر آماره آزمون آنعبارتیباشد یا به %5ها بیشتر از برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن
شود. روش تابلویی ه میاست، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاد %5ها کمتر از شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آناستفاده می

تواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون می "اثرات ثابت "و  "اثرات تصادفی "خود با استفاده از دو مدل 
ها تمال آزمون آناست از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که اح %5ها کمتر از هاسمن استفاده گردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آن

 شده است.است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده %5بیشتر از 

 ( آزمون چاو و هاسمن9جدول )

 نوع آزمون P-Value درجه آزادی مقدار آماره آزمون 

 مدل اول
(7259735) 379577.52 چاو  روش تابلویی 797777 

 اثرات ثابت 797777 2 27793.7307 هاسمن

دوممدل   
(7259735) 05.9.37777 چاو  روش تابلویی 797777 

 اثرات ثابت 797777 2 7739770377 هاسمن

 مدل سوم
(7259735) 5.93077.7 چاو  روش تابلویی 797777 

 اثرات ثابت 797777 2 7739270777 هاسمن

 مدل چهارم
(7259735) 329.77.27 چاو  روش تابلویی 797777 

 اثرات ثابت 797777 7 7339723.73 هاسمن

 تخمین مدل اول 6-6
صورت زیر تعریف داری وجود دارد. و فرضیه آماری آن بهبین اقالم تعهدی و بازده کل سهام رابطه معنیهدف از آزمون فرضیه اول 

 شود:می

1Hدارد.ن اقالم تعهدی و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود : بین 

1Hکل سهام رابطه معناداری وجود دارد.اقالم تعهدی و بازده  : بین 

دار باشد معنی %35در سطح اطمینان 1 که ضریبشود و درصورتیهای پانل برآورد میصورت داده( به1این فرضیه با استفاده از مدل )

 مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

0 1 2 3it it it it itR ACCRUALS NC SIZE         
( تحقیق با استفاده 1چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، مدل )های چاو و هاسمن و هماز آزمونبا توجه به نتایج حاصل 

مدل با استفاده  شده است. شکل برآورد شده( ارائه11شود. نتایج برآورد مدل در جدول )صورت اثرات ثابت برآورد میهای پانل و بهاز روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3افزار از نرم
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 ( تخمین مدل اول پژوهش11جدول )

ضریب برآوردیمتغیر
خطای 

استاندارد
t نتیجهاحتمالآماره

C-0.3255870.153434-2.1220060.0342منفی

مثبت3224050.0000..0.6338410.0761618اقالم تعهدی

مثبت0.0645940.0111635.7865230.0000اندازه شرکت

8.11Eسودخالص -101.28E بی معنی090.6343170.5261-

ضریب تعیین

ضریب تعین تعدیل شده

دوربین-واتسون

F آماره

0.0000سطح معنی داری

متغیر وابسته: بازده کل سهام

تعداد مشاهدات: 828 سال - شرکت

0.999028

0.998822

1.826452

4835.131

 
0.325587 0.633841 (8.11 10) 0.064594it it it it itR ACCRUALS E NC SIZE        

دار معنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

توسط متغیرهای واردشده در مدل بازده کل سهام درصد از  32/33شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که می دییتأبودن کل مدل 

 گردد.تبیین می

ضرایب با توجه نتایج ارائهدر بررسی معنی تر برای ضریب متغیر اقالم تعهدی کوچک t، ازآنجایی احتمال آماره 11شده در جدول داری 

شد )می 15/1از  سهام و داری میان اقالم تعهدی (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111با سطح اطمینان بازده کل  صد مورد تأیید  35در  در

بازده کل سییهام رابطه و دی اقالم تعهبین توان گفت درصیید می 35شییده و با اطمینان گیرد. بنابراین فرضیییه اول تحقیق پذیرفتهقرار می

باشد میبازده کل سهام و ( حاکی از وجود رابطه مستقیم میان اقالم تعهدی 19299291. مثبت بودن ضریب این متغیر )معناداری وجود دارد

با افزایش طوریبه هدی 1که  حدی اقالم تع هام ، وا کل سییی حد افزایش می 19299291به میزان نیز بازده  نابراین وا بد. ب به یا جه  با تو

صورت گرفته در ارتباط با وتحلیلتجزیه ضیه اول پژوهش می دییتأهای  سهام فر سید که بین اقالم تعهدی و بازده کل  توان به این نتیجه ر

 ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.شرکت

 تخمین مدل دوم 6-7
 داریبازده کل سهام رابطه معنی بین اقالم تعهدی اختیاری وهدف از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق  

 شود:صورت زیر تعریف میوجود دارد. و فرضیه آماری آن به

1Hدارد.ن : بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود 

1H.بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود دارد : 

دار باشد مورد معنی %35در سطح اطمینان 1 که ضریبشود و درصورتیهای پانل برآورد میصورت داده( به2این فرضیه با استفاده از مدل )

 تأیید قرار خواهد گرفت.

0 1 2 3it it it it itR DA NC SIZE          
( تحقیق با استفاده 2رگرسیون کالسیک، مدل )چنین نتایج آزمون مفروضات آماری های چاو و هاسمن و همبا توجه به نتایج حاصل از آزمون

مدل با استفاده  شده است. شکل برآورد شده( ارائه11شود. نتایج برآورد مدل در جدول )صورت اثرات ثابت برآورد میهای پانل و بهاز روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3افزار از نرم
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 پژوهش دوم( تخمین مدل 11جدول )

ضریب برآوردیمتغیر
خطای 

استاندارد
t نتیجهاحتمالآماره

C-0.0638940.133857-0.4773310.6333بی معنی

مثبت0.7531890.04996915.073080.0000اقالم تعهدی اختیاری

مثبت0.0630260.0092196.836170.0000اندازه شرکت

3.44E-سودخالص -091.21E منفی09-2.8328070.0048-

ضریب تعیین

ضریب تعین تعدیل شده

دوربین-واتسون

F آماره

0.0000سطح معنی داری

متغیر وابسته: بازده کل سهام

تعداد مشاهدات: 828 سال - شرکت

0.999197

0.999026

1.899344

5852.594

 
0.063894 0.753189 (3.44 09) 0.063026it it it it itR DA E NC SIZE        

دار معنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

توسط متغیرهای واردشده در اقالم تعهدی اختیاری درصد از  31/33است که  شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آنمی دییتأبودن کل مدل 

 گردد.مدل تبیین می

سی معنی ضرایب با توجه نتایج ارائهدر برر ضریب متغیر اقالم تعهدی اختیاری  t، ازآنجایی احتمال آماره 11شده در جدول داری  برای 

شد )می 15/1تر از کوچک سهام و داری میان اقالم تعهدی اختیاری (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111با سطح اطمینان بازده کل   35در 

صد مورد تأیید قرار می ضیه دوم تحقیق پذیرفتهدر صد می 35شده و با اطمینان گیرد. بنابراین فر اقالم تعهدی اختیاری و بین فت توان گدر

( حاکی از وجود رابطه مسییتقیم میان اقالم تعهدی 19559123. مثبت بودن ضییریب این متغیر )رابطه معناداری وجود دارد بازده کل سییهام

واحد  19559123 به میزاننیز بازده کل سییهام ، واحدی اقالم تعهدی اختیاری 1که با افزایش طوریباشیید بهمی اختیاری و بازده کل سییهام

سییید که توان به این نتیجه رفرضیییه دوم پژوهش می دییتأهای صییورت گرفته در ارتباط با وتحلیلیابد. بنابراین با توجه به تجزیهافزایش می

 ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده کل سهام شرکت

 تخمین مدل سوم 6-8
داری وجود دارد. و فرضیه آماری بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهام رابطه معنیهدف از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق 

 شود:صورت زیر تعریف میآن به

1Hدارد.ن : بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود 

1Hبازده کل سهام رابطه معناداری وجود دارد. : بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و 

دار باشد مورد معنی %35در سطح اطمینان 1 که ضریبشود و درصورتیهای پانل برآورد میصورت داده( به2این فرضیه با استفاده از مدل )

 تأیید قرار خواهد گرفت.

0 1 2 3it it it it itR NDA NC SIZE          
( تحقیق با استفاده 2چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، مدل )های چاو و هاسمن و همنتایج حاصل از آزمونبا توجه به 

مدل با استفاده  شده است. شکل برآورد شده( ارائه12شود. نتایج برآورد مدل در جدول )صورت اثرات ثابت برآورد میهای پانل و بهاز روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3ار افزاز نرم
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 ( تخمین مدل سوم پژوهش12جدول )

ضریب برآوردیمتغیر
خطای 

استاندارد
t نتیجهاحتمالآماره

C-0.7479080.134817-5.5475650.0000منفی

مثبت0.5329040.067117.9407740.0000اقالم تعهدی غیر اختیاری

مثبت0.0846280.0101788.3145950.0000اندازه شرکت

7.10E-سودخالص -091.79E منفی09-3.9662950.0001-

ضریب تعیین

ضریب تعین تعدیل شده

دوربین-واتسون

F آماره

0.0000سطح معنی داری

متغیر وابسته: بازده کل سهام

تعداد مشاهدات: 828 سال - شرکت

0.99902

0.998812

1.862442

4795.147

 
0.063894 0.753189 (3.44 09) 0.063026it it it it itR DA E NC SIZE        

دار معنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

توسط متغیرهای واردشده اقالم تعهدی غیر اختیاری درصد از  22/33است که  شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آنمی دییتأبودن کل مدل 

 گردد.در مدل تبیین می

برای ضییریب متغیر اقالم تعهدی غیر  t، ازآنجایی احتمال آماره 12در جدول شییدهداری ضییرایب با توجه نتایج ارائهدر بررسییی معنی

شد )می 15/1تر از اختیاری کوچک سهام و داری میان اقالم تعهدی غیر اختیاری (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111با سطح بازده کل  در 

اقالم تعهدی بین توان گفت درصد می 35شده و با اطمینان گیرد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفتهدرصد مورد تأیید قرار می 35اطمینان 

سهام ضریب این متغیر )رابطه معناداری وجود دارد غیر اختیاری و بازده کل  ستقیم میان 19592319. مثبت بودن  ( حاکی از وجود رابطه م

به میزان نیز بازده کل سهام ، واحدی اقالم تعهدی غیر اختیاری 1که با افزایش طوریباشد بهمی قالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهاما

صورت گرفته در ارتباط با وتحلیلیابد. بنابراین با توجه به تجزیهواحد افزایش می 19592319 ضیه دوم پژوهش می دییتأهای  وان به این تفر

 ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.نتیجه رسید که بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهام شرکت
 

 تخمین مدل چهارم 6-9
 صورت زیر تعریفداری وجود دارد. و فرضیه آماری آن بهبین رشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معنیهدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق 

 شود:می

1H :دارد.ن بین رشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود 

1H.بین رشد شرکت و بازده کل سهام رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد مورد دار معنی %35در سطح اطمینان 1 که ضریبشود و درصورتیهای پانل برآورد میصورت داده( به2این فرضیه با استفاده از مدل )

 تأیید قرار خواهد گرفت.

0 1 2 3 4 5( )it it it it it it itR GROWTH DA DA GROWTH NC SIZE               
( تحقیق با استفاده 2چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، مدل )های چاو و هاسمن و همبا توجه به نتایج حاصل از آزمون

مدل با استفاده  شده است. شکل برآورد شده( ارائه19ل در جدول )شود. نتایج برآورد مدصورت اثرات ثابت برآورد میهای پانل و بهاز روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3افزار از نرم
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 ( تخمین مدل چهارم پژوهش13جدول )

نتیجهاحتمالآماره tخطای ضریب برآوردیمتغیر
C0.3889630.1003613.8756260.0001مثبت

مثبت0.2124130.0450354.716650.0000اقالم تعهدی اختیاری
مثبت0.0577960.00527510.956530.0000فرصت رشد
مثبت0.0131080.0072591.8057850.0714اندازه شرکت
5.09E-سودخالص -091.18E منفی09-4.3149250.0000-

مثبت0.0588840.00486912.0944600.0000فرصت رشد × اقالم 
ضریب تعیین

ضریب تعین تعدیل شده
دوربین-واتسون

F آماره
0.0000سطح معنی داری

متغیر وابسته: بازده کل سهام
تعداد مشاهدات: 828 سال - شرکت

0.999591
0.999503
1.538772
11307.05

 
0.388963 0.057796 0.212413 0.058884( ) ( 5.09 09)

0.01308

it it it it it

it it

R GROWTH DA DA GROWTH E NC

SIZE 

       

 
 

دار معنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

توسط متغیرهای واردشده در مدل رشد شرکت درصد از  35/33است که  شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آنمی دییتأبودن کل مدل 

 گردد.تبیین می

تر برای ضریب متغیر رشد شرکت کوچک t، ازآنجایی احتمال آماره 19شده در جدول داری ضرایب با توجه نتایج ارائهدر بررسی معنی

شد )می 15/1از  شرکت (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111با شد  سهام و داری میان ر سطح اطمینان بازده کل  صد مورد تأیید  35در  در

رابطه  رشیید شییرکت و بازده کل سییهامبین توان گفت درصیید می 35شییده و با اطمینان گیرد. بنابراین فرضیییه دوم تحقیق پذیرفتهقرار می

باشد می کل سهام ( حاکی از وجود رابطه مستقیم میان رشد شرکت و بازده19155532. مثبت بودن ضریب این متغیر )معناداری وجود دارد

با افزایش طوریبه حد افزایش می 19155532به میزان نیز بازده کل سیییهام ، واحدی رشییید شیییرکت 1که  به وا با توجه  نابراین  بد. ب یا

صورت گرفته در ارتباط با وتحلیلتجزیه ضیه دوم پژوهش می دییتأهای  سهام فر شرکت و بازده کل  شد  سید که بین ر توان به این نتیجه ر

 ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.کتشر

 بحث و نتیجه گیری -7

. باشدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یهااقالم تعهدی و رشد شرکت بر بازده سهام شرکت یرتأث یپژوهش به بررس نیدر ا

 یو برا یاپژوهش از روش کتابخانه ینظر یمبان یآورجمع ی. که براردیگ یرا دربرم 1939تا  1922 یهاسال نیفاصله ب زین یقلمرو زمان

 یهاروش داده قیتحق نیدر ا لیوتحلهیشده است. روش تجزهمراه آن استفاده یهاادداشتیو  یمال یهااز صورت یآمار اطالعات یآورجمع

  مستقل ری)بازده کل سهام( و متغ قیتحق نیوابسته ا ریاستفاده است. متغ Excelو EVIEWS2افزار از نرم لیوتحلهیپانل بوده و جهت تجز

نتایج  .باشدی( مسود خالصکنترل )رشد شرکت ،  یرهایرشد شرکت( و متغی، اریاخت ریغ یاقالم تعهدی ، اریاخت یاقالم تعهدی، )اقالم تعهد

 حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که : 

 احتمال مقدار اینکه به توجه با مدل کل بودن دارمعنی بررسی در که دهدمی نشان پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج( 11) جدول طبق

 است آن گویای نیز مدل تعیین ضریب. شودمی تأیید مدل کل بودن دارمعنی %35 اطمینان با( 1111/1) باشدمی ترکوچک 15/1 از F آماره

 بین محدوده در واتسون دوربین آزمون کهازآنجایی. گرددمی تبیین مدل در واردشده متغیرهای توسط سهام کل بازده از درصد 32/33 که

 ولجد در شدهارائه نتایج توجه با ضرایب داریمعنی بررسی در باشدنمی خودهمبستگی خطای مشکل دارای ما مدل پس دارد قرار 295 – 195

 میان داریمعنی رابطه وجود درنتیجه ،(191111) باشدمی 15/1 از ترکوچک تعهدی اقالم متغیر ضریب برای t آماره احتمال ازآنجایی ،11

 از حاکی( 19299291) متغیر این ضریب بودن مثبت. گیردمی قرار تأیید مورد درصد 35 اطمینان سطح در سهام کل بازده و تعهدی اقالم
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 19299291 میزان به نیز سهام کل بازده تعهدی، اقالم واحدی 1 افزایش با. باشدمی سهام کل بازده و تعهدی اقالم میان مستقیم رابطه وجود

 .دارد مطابقت( 2119) روبین تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج. یابدمی افزایش واحد

دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال دهد که در بررسی معنی( نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می11طبق جدول )

شود. ضریب تعیین مدل گویای آن است که دار بودن کل مدل تأیید میمعنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  F آماره

شده در مدل تبیین می 31/33 سط متغیرهای وارد صد از اقالم تعهدی اختیاری تو سون در محدوده ازآنجایی .گردددر که آزمون دوربین وات

 tداری ضرایب ازآنجایی احتمال آماره باشد. در بررسی معنیس مدل ما دارای مشکل خطای خودهمبستگی نمیقرار دارد پ 295 – 195بین 

داری میان اقالم تعهدی اختیاری (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111باشد )می 15/1تر از برای ضریب متغیر اقالم تعهدی اختیاری کوچک

سطح اطمینان  سهام در  ص 35و بازده کل  ضریب این متغیر )د مورد تأیید قرار میدر ( حاکی از وجود رابطه 19559123گیرد. مثبت بودن 

واحدی اقالم تعهدی اختیاری، بازده کل سییهام نیز به میزان  1باشیید. با افزایش مسییتقیم میان اقالم تعهدی اختیاری و بازده کل سییهام می

 ( مطابقت دارد.2119) نیروب قیتحق جیابا نت هیفرض نیا جینتا یابد.واحد افزایش می 19559123

شان می12طبق جدول ) ضیه فرعی دوم پژوهش ن سی معنی( نتایج آزمون فر دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار دهد که در برر

تعیین مدل گویای آن شود. ضریب دار بودن کل مدل تأیید میمعنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  F احتمال آماره

ست که  سون ازآنجایی .گردددرصد از اقالم تعهدی غیر اختیاری توسط متغیرهای واردشده در مدل تبیین می 22/33ا که آزمون دوربین وات

ایج داری ضرایب با توجه نتباشد. در بررسی معنیقرار دارد پس مدل ما دارای مشکل خطای خودهمبستگی نمی 295 – 195در محدوده بین 

(، 191111باشییید )می 15/1تر از برای ضیییریب متغیر اقالم تعهدی غیر اختیاری کوچک t، ازآنجایی احتمال آماره 12شیییده در جدول ارائه

گیرد. درصیید مورد تأیید قرار می 35داری میان اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سییهام در سییطح اطمینان درنتیجه وجود رابطه معنی

باشیید. با ( حاکی از وجود رابطه مسییتقیم میان اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سییهام می19592319ضییریب این متغیر )مثبت بودن 

 قیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جینتایابد. واحد افزایش می 19592319واحدی اقالم تعهدی غیر اختیاری، بازده کل سهام نیز به میزان  1افزایش 

 دارد. ( مطابقت2119) نیروب

شان می19طبق جدول ) ضیه فرعی دوم پژوهش ن سی معنی دهد که( نتایج آزمون فر دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار در برر

شود. ضریب تعیین مدل گویای آن دار بودن کل مدل تأیید میمعنی %35( با اطمینان 1111/1باشد )تر میکوچک 15/1از  F احتمال آماره

ست که  شده در مدل تبیین می 35/33ا سط متغیرهای وارد شرکت تو شد  صد از ر سون در محدوده ازآنجایی .گردددر که آزمون دوربین وات

 شده درداری ضرایب با توجه نتایج ارائهباشد در بررسی معنیقرار دارد پس مدل ما دارای مشکل خطای خودهمبستگی نمی 295 – 195بین 

داری (، درنتیجه وجود رابطه معنی191111باشد )می 15/1تر از برای ضریب متغیر رشد شرکت کوچک t ، ازآنجایی احتمال آماره19جدول 

( حاکی 19155532گیرد. مثبت بودن ضریب این متغیر )درصد مورد تأیید قرار می 35میان رشد شرکت و بازده کل سهام در سطح اطمینان 

واحدی رشیید شییرکت، بازده کل سییهام نیز به میزان  1باشیید. با افزایش سییهام میاز وجود رابطه مسییتقیم میان رشیید شییرکت و بازده کل 

 ( مطابقت دارد.2119) نیروب قیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جینتا یابد.واحد افزایش می 19155532
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 ،اقاور بورس در تعهدی ارقام نقش بر تأکید با سهام بازده و سود کیفیت بین ارتباط بررسی ،(1929) امین، ناظمی، شکراهلل، خواجوی 

 .21-95 ،91 شماره حسابرسی، و حسابداری هایبررسی تهران، بهادار

 با استفاده  ییومعنا یساختار یسودباتوجه به اقالم تعهد تیریمد ینیب شی( ، پ1932، الهه ، ) ی، تراب لیخاکسار ، جل ،یمهد ،یصالح

 .1مشهد، یمشهد، دانشگاه فردوس ران،یا یحسابدار یمل شیهما نیازدهمی ،یرقابت استعمار یفراابتکار تمیو الگور یفاز یازشبکه عصب

 بر اقالم  یبازده مبتن تیرشد شرکت و حساس نیرابطه ب ی(، بررس1939ندا ، ) ،یمتعلق یی، مران جوری ، مهدی، آقا هیراض ،یخان یعل

اد، و اقتص تیریمد ،یحسابداری، حسابرس یالملل نیب شیهما نیشده در بورس اوراق بهادار تهران ، اول رفتهیتعهدی در شرکت های پذ

1-12. 

 ،شدهرفتهیپذ یهادر شرکت هاییدارا یگذارمتیو بازده سهام با ق یرابطه اقالم تعهد ی(، بررس1939د، )فرشا ،ینعمت م،یعبدالکر مقدم 

گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت  ،یو حسابدار تیریدر علوم مد یدیمباحث کل یسراسر شیدر بورس اوراق بهادار تهران، هما
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