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سال  بازده سهام باو غیر جاری  عملیاتی جاریهای فعالیتاقالم تعهدی  بین ی بطهرا هشوپژ ینا در:هچکید

 18 شامل سیربر ردمو نمونه .ستا هشد سیربر انتهر داربها اوراق رسبو شرکت های پذیرفته شده در  تیآ

اقالم  یگیر ازهندا رمنظو به. گرفتند ارقر مطالعه ردمو 8831 تا 8811 مانیز فاصله در که باشد یم شرکت

 حاصل نتایج. ستا هشد دهستفاا (1004و غیر جاری از مدل ریچاردسون ) عملیاتی جاریهای فعالیتتعهدی 

های فعالیتالم تعهدی اقو  عملیاتی جاریهای فعالیتاقالم تعهدی  بین که داد ننشا ها داده تحلیل از

 . وجود نداردداری معنا بطهرا تیآسال  بازده سهام با عملیاتی غیر جاری

بازده ،  عملیاتی غیرجاریهای اقالم تعهدی فعالیت،  عملیاتی جاریهای اقالم تعهدی فعالیت :کلمات کلیدی

 سهام

 

 . مقدمه 1

. ميدیران از حفي  دهنيدميیها اختصاص شده شرکت شه سود گزارب ایویژه گذاران توجهمدیران، تحلیل گران مالی و سرمایه

پيردازش و  بيهگيران ميالی، ها بستگی دارد. تحلیيلشوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتفع میتروند رو به رشد سود من

هيای خيود در ميورد باشد. انتشيار خررسود یک بخش اساسی از این رویه می اجزاء و درك صحیح پردازندمیتفسیر اطالعات 

ها بطور قابل مالحظه ایی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و بعید است که حساسیت بازار نسرت به ارزیابی عملکيرد سود شرکت

هيای ارزیيابی عملکيرد شيده مرتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سيایر شياخص

ه این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گيزارش شيده نتی يه نهيایی یيک فرآینيد گسيترده که بایستی باست. در حالی

های ميالی به استفاده کنندگان صورت)اجزای تعهدی سود ( سود  اجزاءارزیابی  ؟حسابداری موردنظر مدیران بوده است یا خیر

بيین  ارتريا  تحقیي  سود آتی داشته باشيند. ایينکمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد 

 دهد.را مورد بررسی و آزمون قرار می تیآسال  بازده سهام باو غیر جاری  عملیاتی جاریهای فعالیتاجزاء تعهدی 

 . بیان مسئله 2

این قلم از  .سود به عنوان یکی از مهمترین اقالم تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است

را می توان از جنره های مختلفی از جمله طرقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر ( سود)صورتهای مالی 
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. عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمر و غیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد

دگاه سرمایه گذاران را نسرت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار زیرا امکان تکرار پذیری سود دی

گزارش اقالم . یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد. می دهد

نیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقالم تعهدی این درجه تعهدی که نتی ه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذه

اقالم تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی . به باالترین سطح و در مورد اقالم دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد

ایده آل زمانی اقالم تعهدی در حالت . شرکت هستند که در آینده ای معین جریان ها به شرکت  وارد یا از آن خارج خواهد شد

گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربو  به معامالت و رویدادهای واحد ت اری در یک 

در این حالت، خالص دریافت های نقدی با . یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد ت اری بسیار کوتاه باشند. دوره باشند

اما در . بلیت اتکای کامل عملکرد واحد ت اری را نشان می دهد و اقالم ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشتقا

حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای ت اری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معامالت و 

اما از آن ایی که سود یکی از سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود در این حالت، . رویدادها متفاوت است

گذاران می باشد پیوسته توسط تحلیل گران مالی مورد استفاده و ترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها از دید سرمایهمهم

( و با هدف هماهنگ و قابل مقایسه 1004ران )( ، ریچاردسون و همکا8331گیرد  همانند تحقیقات اسلون)بررسی قرار می

ها و فعالیت های مختلف ، سود و اجزای سود را بر حسب جمع کل دارایی ها نمودن اطالعات شرکت های مختلف با اندازه

جزء نقدی همان جریان نقدی حاصل از فعالیت  نقدی و تعهدی تفکیک نمودجزء ریچاردسون سود را به دو  .متوازن کرده اند

تعهدی سود را به سه طرقه اقالم و جزء نقدی آن است، سپس جزء  حسابداریای عملیاتی و جزء تعهدی ما به التفاوت سود ه

تعهدی فعالیت های عملیاتی جاری،اقالم تعهدی فعالیت های عملیاتی غیر جاری، اقالم تعهدی فعالیت های تأمین مالی ت زیه 

دی مذکور به عنوان یک متغیر مستقل با بازده سهام و استمرار سود مورد بررسی قرار کرد و رابطه هر کدام از طرقات اقالم تعه

( استفاده شده 1004)8نیز از مدل اقالم تعهدی ریچاردسون و همکاران داد. برای اندازه گیری اقالم تعهدی در این تحقی 

 است.

 . پیشینه تحقیق 3

ه جزء نقدی ، وجه نقد حاصل از عملیات و جزء تعهدی اختالف در تحقیقات سود به دو جزء نقدی وتعهدی تفکیک شده ک

. سود با جزء نقدی است.اقالم تعهدی سود نقش مهمی را در بهرود توانایی سود جهت انعکاس عملکرد شرکت ایفا می نماید

اقالم تعهدی تامین ریچاردسون اقالم تعهدی را به سه طرقه ، اقالم تعهدی عملیاتی جاری ، اقالم تعهدی عملیاتی غیر جاری و

مالی، طرقه بندی نمود. وارترا  اقالم تعهدی را با استمرار سود و بازده سهام آتی بررسی نمود ونشان دادکه قابلیت اتکاء اقالم 

 تعهدی به استمرار سود و بازده سهام کم است.

( و چن 1008( و پنمن )1004( و ریچاردسون  )8311( و ویلسون )1000هوگ ) ( و8331ت ربی،اسلوان )درتحقیقاتی

( دریافتند که سهام با سطح باالی اقالم تعهدی دارای بازده پایینی می باشند، یعنی بین اقالم تعهدی و بازده سهام 1001)

( نشان دادند که ارترا  8814(،کردستانی)8814(،اسماعیلی)8815در تحقیقات داخلی ،خواجوی) رابطه معکوسی وجود دارد.

بازده سهام وجود دارد،ولی بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و بازده سهام رابطه معنی  الم تعهدی اختیاری ومعنی داری بین اق

( نشان داد که بین اقالم تعهدی سود با بازده سهام و سود تقسیمی ارترا  مستقیم و معنی 8811بی اری) داری وجود ندارد.و

 داری وجود دارد.

 نیهمچن .ف کردندیتعر نقدی سود و تعهدی سود نیب تفاوت به عنوان را تعهدی ماقال ( ،1004) همکاران و چاردسونیر

 و یمنف ارترا  و کرد فیاستهالك تعر نهیهز کسر به گردش در هیسرما در رییعنوان تغ به را تعهدی اقالم (8331) اسلون

پژوهش  جینتا . نمود مطرح حسابداری اتیدبا تعهدی در اقالم نابهن اری عنوان به را سهام یآت با بازده تعهدی اقالم معنادار

 به را موضوع نیا وی . کند می کسب پایین تری یآت های بازده باال، اقالم تعهدی با ییها شرکت پرتفوی که داد نشان اسلون

                                                           
Scott Richardson , G. Sloan and M. soliman -7 
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 و نقدی اجزای متفاوت دارییپا گرفتن دهیکه ناد نحوی به داد نسرت سود نقدی جزء با سهیدر مقا تعهدی اقالم کمتر دارییپا

 سهام می شود . اشتراه گذاری متیق و تعهدی اقالم راتییتغ نسرت به گذاران هیسرما نادرست واکنش به من ر تعهدی سود،

 بین که داد ننشا و تيخداپر مسها زدهبا با یتعهد مقالا کیفیت بین بطهرا یيسربر هيب دويخ هشوژيپ در (1001) اگنوا

 یيسربر هيب  (1003) رانهمکا و هیرشلیفر. دارد دجوو داریمعنا و منفی  تراار مسها یيتآ زدهايب با یتعهد مقالا کیفیت

 دییاز مثرت  تراار نهاآ ییافتهها طر . ختندداپر مهايس زدهايب ازهدينا ايب یدينق یايه نجریا و یتعهد ماليقا ینيب هيبطرا

 دجوو منفی  تراار مسها زدهبا با ینقد یها نجریا زهاندا بین ینکها منيض دارد؛ دويجو مسها زدهبا با یتعهد مقالا ازهندا ینيب

 . دارد

 یايه رکتيش هيب رتينس پایینتر یتعهد مقالا سطح با یها شرکت که ندداد ننشا دخو  يتحقی در  (1003) لیسانا و یو

 با یافتهها ینا هک نددار می رظهاا نهاآ. هستند یکمترر اينتظا ردويم مهايس زدهايب دارای باالتر یتعهد ماليقا طحيس دارای

 . تييسا اقضييتن در  ،دييندار یترييبیش کييیسر رييکمت یديتعه ماليقا دارای یايه رکتيش ديهدمی ننشا که تحقیقاتی

 جیرخا مالی تأمین یها فعالیت و یتعهد مقالا بین  تراار سیربر به دخو هشوپژ در (1088) رانهمکا و سپاپاناستاسوپولو

 فعالیت از باالیی ح م و باال یتعهد ماليقا ايب اییيپرتفوه هيک ديهد می ننشا نهاآ هشوپژ نتایج. دختنداپر مسها تیآ زدهبا با

 ها شرکت سطح در مقطعی نگرسیور نتایج ،همچنین. کنند می کسب یتر پایین یها زدهبا ،جیرخا  الیيم تأمین یها

 پیش   اییيناتو جیرايخ مالی تأمین یها تفعالی دش،گر در رمایهيس یديتعه مقالا رحضو رتصودر که ستا آن  از اکیيح

 . کند می اپید را تیآ هیزدبا بینی

 تیآ زدهبا با  الیيم تأمین یها فعالیت و اریگذ سرمایه یها فعالیت  ینيب  ايترار یيسربر هيب (1088) نگژا و انسالیو 

 فعالیت رینابهن ا بین و اریگذ سرمایه یها فعالیت رینابهن ا بین که هدد می  ناينش نهاآ هشوپژ نتایج. ختندداپر مسها

 لکنتر از بعد اریگذ سرمایه یها فعالیت و مهايس زدهايب ینيب  ايترار وهاليع هيب. اردند دجوو اطیيترار الیيم أمینيت یايه

 از دييبع الیييم أمینييت یاييه تييفعالی و مهاييس زدهايب ینيب  تراار حالی در ستا ضعیف مالی تأمین  یايه فعالیت

 ماند. می باقی دارمعنا اریگذ سرمایه یها فعالیت  لرييکنت

. ستا ختهداپر ریاينابهن  نيیا ريب دهوينامش زدهايب أثیريت و یتعهد  مالييقا ریايينابهن  یييسربر هييب (1080) اتکييیسر 

 متغیر دنکر وارد با نینهمچ دارد دجوو معکوسی بطهرا مسها زدهبا و یتعهد مقالا بین که هدد می ننشا وی هشوپژ نتایج

 رتايعر  هيب. رود یيم بین از مسها زدهبا و یتعهد مقالا بین منفی بطهرا گرسیونیر لمد به قرل  یايه دوره دنامشهو زدهبا

  تيسا ارذيتأثیرگ یتعهد مقالا رینابهن ا بر دنامشهو زدهايب ،ريیگد

 ماليقا کیفیت  ايب مهايس زدهبا و یتعهد مقالا ازهندا ،( دسو اریپاید) دسو کیفیت بین بطهرا ،(8830) رستگار و ستگیرد

 مقالا کیفیت با( دسو اریپاید) دسو کیفیت که ستا ینا بیانگر نهاآ هشوپژ یها یافته  دينداد ارريق یيسربر ردويم را یديتعه

 مهايس زدهايب ی،ديهتع ماليقا ازهندا یشافزوا یديتعه ماليقا تيکیفی اهشيک ايب هيینکا ضمن دارد؛  تقیميمس بطهرا یتعهد

 . یابد می یشازيفا

  نايجری با مقایسه در هقاعد فخال یتعهد مقالا هیندافزا طالعاتیا ایمحتو یييسربر عوييموض( 8830) ریاييبختی و تييحقیق 

 در تنها هقاعد فخال یتعهد مقالا دجوو از حاکی ،نهاآ هشوپژ نتایج. ندداد ارقر مطالعه  ردويم را اتیيعملی یدينق یايه

 یحیيتوض انويت ،اتیيعملی یدينق یايه نجریا  ی،ديتعه مقالا کل دیکررو در همچنین. ستا یتعهد  ماليقا کل دیکررو

 هد.د نمی  اهشييک را مهاييس یييتآ زدهاييب در دیاييغیرع یدييتعه  ماليقا

 مسها هیندآ زدهبا و یديتعه ماليقا بین بطهرا بر قرل یها دوره دنامشهو زدهايب تأثیر سیربر به( 8838) رانهمکا و غیوفر

 مسها هیندآ زدهبا و یتعهد ماليقا ینيب داریايمعن و سويمعک  ايترار که هدد می ناينش اينهآ هشوپژ نتایج. ختندداپر

 مسها هیندآ زدهبا و یتعهد مقالا بین بطهرا ريب قرل یها دوره دنامشهو زدهبا چنین هم ددارد؛جوو( یتعهد مقالا رینابهن ا)

 مسها   هديینآ زدهايبو یتعهد مقالا دارمعنا و سمعکو  تراار ،هشوپژ یلگوا به متغیر ینا ورود با یگرد رتعرا به  ؛داردأثیريت

 رود. می بین از
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ه پرداختي "ارترا  بین اقالم تعهدی و نقدی سود با بازده سهام و سيود تقسيیمی"( به تحقیقی با عنوان 8811)نرگس بی اری،

وجيود دارد. سيهام دهد که ارترا  مستقیم و معنی داری میان اقالم تعهدی و نقدی سود و بيازده . نتایج تحقی  نشان میاست

که این موضوع بیانگر محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و نقدی سود در پیش بینی بازده و سود تقسیمی اسيت. همچنيین یافتيه 

ه اقالم تعهدی و نقدی اتکاء نمود ليیکن بيه کميک های تحقی  نشان می دهد اگرچه در پیش بینی سود دوره بعد نمی توان ب

 اقالم تعهدی و نقدی می توان به پیش بینی بازده و سود تقسیمی دوره بعد پرداخت.

پرداختنيد.  "رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام "( به تحقیقی تحت عنوان 8811تهرانی و دیگران ،)

سيود "و"وجه نقد حاصل از عملیيات "درصد ، رابطه هر دو متغییر  34دارد که در سطح اطمینان نتایج تحقی  حکایت از این 

معنی دار است. اما هنوز سود تعهدی در مقایسه با وجه نقد حاصل از عملیيات در پيیش بینيی بيازده  "بازده سهام"با "تعهدی 

 توانند بازده سهام را توضیح دهند.فوق ، تواماً بهتر می سهام محتوای اطالعاتی بیشتری دارد. مضافاً این که دو متغییر مستقل

 "بررسی ارترا  بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهيدی"( در تحقیقی با عنوان 8815خواجوی و ناظمی )

ر معنيی داری روی بيازده نتایج نشان دهنده این است که اجزای تشکیل دهنده ارقام تعهيدی تياثی. را مورد مطالعه قرار دادند 

 شرکت های مورد بررسی ندارند.

 تحقیق . فرضیه 4

 و بازده سهام سال آتی رابطه معناداری وجود دارد. عملیاتی جاری هایبین اقالم تعهدی فعالیت -8فرضیه 

 دارد.و بازده سهام سال آتی رابطه معناداری وجود  عملیاتی غیرجاری هایبین اقالم تعهدی فعالیت -1فرضیه 

 . متغیرها و روش محاسبه آن : 5

تعهدی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است . اجيزای تعهيدی بيه  اقالمدر این تحقی  . متغیر مستقل :  8.  4

 شود .های عملیاتی غیر جاری ت زیه میهای عملیاتی جاری و اقالم تعهدی فعالیتاجزای اقالم تعهدی فعالیت

 های عملیاتی جاری است. این طرقه به صورت اصلی از اقالم تعهدی، اقالم تعهدی مربو  به فعالیتاولین طرقه 

های عملیاتی جاری عمدتًا شامل دهد. تغییر در داراییهای  عملیاتی جاری را نشان میهای عملیاتی جاری منهای بدهیدارایی

 های عملیاتی جاری را حسابهای پرداختنی ای اد می کند.هیحسابهای دریافتنی و موجودی کاال است. بدهی اصلی طرقه بد

)بدهی های عملیاتی جاری آخر  -دارائی های عملیاتی جاری اول دوره( -])بدهی های عملیاتی جاری اول دوره

 دارائی های عملیاتی جاری آخر دوره([= اقالم تعهدی -دوره

-های عملیاتی غیر جاری است. این طرقه به صورت داراییه فعالیتطرقه اصلی از اقالم تعهدی، اقالم تعهدی مربو  ب دومین 

 های غیر جاری اندازه گیری می شود. های غیر جاری منهای بدهی

)بدهیهای عملیاتی غیر  -یاتی غیر جاری اول دوره(دارائیهای عمل -])بدهیهای عملیاتی غیر جاری اول دوره

 دارائیهای عملیاتی غیر جاری آخر دوره([= اقالم تعهدی -جاری آخر دوره
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 :زیر اندازه گیری کرده است ( اقالم تعهدی عملیاتی جاری و غیر جاری را به صورت 1004)همکاران و ریچاردسون

 تعریف می شود. t+WCtWC-8ی جاری بصورت تغییر در خالص دارایی های عملیات ∆WC    الف :
1WC :( به عنوان دارائی های عملیاتی جاریCOA( منهای بدهی های عملیاتی جاری )COL)  محاسره ميی شيود و بيدهی

 8بدهی های جاری منهای حصه جاری بدهی های  بلند مدت. شامل های عملیاتی جاری

 ∆= tWC -tWC WC-8تغییر در خالص دارایی های عملیاتی جاری =

WC =COA-COL 

 COA دارائی جاری = -نقد + سرمایه گذاری کوتاه مدت()وجه 

 COLبدهی جاری =  –حصه جاری بدهی بلند مدت 

 تعریف می شود.  tNCO -tNCO-8تغییر در خالص دارائی های عملیاتی غیر جاری بصورت   ∆NCO   ب :

 :NCO به صورت دارایی( های عملیاتی غیر جاریNCOA) منه( ای بدهی های عملیاتی غیر جاریNCOL) محاسره می-

برابر است با جمع  NCOLها و پیش پرداخت ها و برابر است با جمع دارائی های جاری منهای سرمایه گذاری NCOAشود و

 . و بدهی های بلند مدتبدهی ها منهای بدهی های جاری 

  ∆ = tNCO -tNCONCO-8تغییر در خالص دارائی های عملیاتی غیر جاری = 
NCO = NCOA- NCOL 

  NCOAها =جمع دارائی -های جاری (ها + دارائی)پیش پرداخت ها + سرمایه گذاری

  NCOLها =جمع بدهی -بدهی های بلند مدت + بدهی های جاری ((

 

چنانچيه  افتيه اسيت.زده واقعی سهام، نرخ بازدهی است که در طول یک دوره برای سهامداران تحق  ی. متغیر وابسته:  با 1.  4

برای عملیاتی کردن بازده سهام از رابطه زیر اسيتفاده  ت زیه سهام در طی دوره نداشته باشدو شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه

 می کنیم:

در این رابطه:                                                                                         
io

itioit
it

P

DPSPP
R


 

itR  نرخ بازده سهم =i  سالدر t  

itP  قیمت سهم =i  سالدر انتهایt  

ioP  قیمت سهم =i  سالدر ابتدای t  

itDPS  سود نقدی سهم =i  سالدر t  

 . نمونه آماری تحقیق:6

تمام معیارها را برای انتخاد نمونه آماری که نماینده مناسری برای جامعه آماری مورد نظر باشد، در صورتی که یک شرکت 

 های نمونه انتخاد شده است. معیارها به شرح زیر است:احراز کرده باشد، به عنوان یکی از شرکت

-های واسطههای مالی )شرکتعملیاتی و تأمین مالی شرکت به دلیل ماهیت فعالیت و شفاف نرودن مرزبندی بین فعالیت.  8 

 ها از نمونه حذف شدند؛ها(، این شرکتها و بیمهکگذاری، هلدینگ، لیزینگ، بانگری مالی، سرمایه

ها پایان اسفند بوده و در های انتخابی، سال مالی شرکتسازی شرایط شرکتسن ی و همسان.  به منظور افزایش توان هم1 

 دوره مورد بررسی، تغییر سال مالی نداده باشند؛

                                                           
8 - Working Capital 
3 - Long term debt current portion 
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در بورس اوراق بهادار پذیرفته  8811، شرکت تا قرل از سال (8831-8811.  با توجه به دوره زمانی دسترسی اطالعات )8 

 از فهرست شرکت های یاد شده حذف نشده باشد؛ 8831شده باشد و نام آن تا پایان سال 

های پیوست در پایان سال های مالی ساالنه همراه با گزارش حسابرس مستقل و یادداشت.  اطالعات کامل و تفضیلی صورت5

 گیرد، موجود باشد.شرکت مورد بررسی قرار می ایی کهبرای دوره

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حائز شرایط فوق بوده و به عنوان جامعه آماری شرکت از شرکت 18تعداد 

 شناخته شدند.

 روش تحقیق .  7

د. در این تحقی  با استفاده از مطالعات رگیمی قرار کاربردی تحقیقات زمره در و بوده همرستگی  –این تحقی  از نوع توصیفی 

گیری در مورد شود و سپس اطالعات مورد نیاز جهت ت زیه و تحلیل و تصمیمای، مرانی نظری تحقی  گرداوری میکتابخانه

. و شوندهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گرداوری میهای مالی شرکتساله از صورت 4ها، برای یک دوره فرضیه

در نهایت نیز از تحلیل همرستگی برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته استفاده خواهد شد و برای 

 زمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده خواهد شد .آ

 آزمون فرضیه های تحقیق . 8

 آزمون فرضیه اول:.  1.  8

 ی عملیاتی جاری و بازده سهام سال آتی رابطه معناداری وجود دارد.هافرضیه اول بیان می کند بین اقالم تعهدی فعالیت

H0  =رابطه معناداری وجود نداردهای عملیاتی جاری و بازده سهام سال آتی بین اقالم تعهدی فعالیت 

H1 رابطه معناداری وجود دارد. های عملیاتی جاری و بازده سهام سال آتیاقالم تعهدی فعالیت= بین 

 عرارتست از:اول سی فرضیه مدل جهت برر

t+  t,  i WC∆  8+  0 = 8+t,  i  Stock Return 

 تحلیل مدل رگرسیونی :.  1.  1.  8

( بازده سهام سال آتیاز تغییرات متغیر پاسخ ) %04/0می باشد و بدین معنی است که حدود  004/0ضریب تعیین مدل برابر 

قابل توصیف است. مقدار احتمال مربو  به فرض صفر آماری  (عملیاتی جاری هایفعالیت بوسیله متغیر مستقل )اقالم تعهدی

بزرگتر است  04/0می باشد که از  108/0برابر  ()و متغیر پاسخ مرنی بر عدم وجود ارترا  بین متغیر مستقل 

غیر مشاهده نمی شود و بدین ترتیب این فرض رد نمی شود در نتی ه ارترا  معنی داری بین دو مت %34بنابراین با اطمینان 

می باشد و بدین معنی است که هر یک واحد   011/0ضریب متغیر مستقل برابر  .فرضیه شماره یک مورد تایید قرار نمی گیرد

بازده سهام )واحد افزایش در متغیر پاسخ  011/0من ر به  (های عملیاتی جاریفعالیت )اقالم تعهدیافزایش در متغیر مستقل 

 می شود.  (آتی سال

(8)نمایه   جدول خالصه مدل  

 مدل

ضریب 

 ضریب تعیین همرستگی

یل ضریب تعیین تعد

 شده

خطای استاندارد 

 دور بین واتسون برآورد

8 07011 07004 07001 07558101 87111 
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(1)نمایه   جدول ضریب 

 مدل

 ضرایب استانداردنشده

ضرایب استاندارد 

 شده

 tآماره 
 آماره احتمال

ریبض   ضریب بتا خطای استاندارد 

07011- مقدار ثابت   07083  -0708411 07885 

 اقالم تعهدی عملیاتی

 جاری
07011 07048 07011 87114 07108 

 

(8)نمایه   جدول تحلیل واریانس 

 آماره احتمال آماره فیشر میانگین م ذورات درجه آزادی م موع م ذورات مدل

 07108 87111 07881 8 07881 رگرسیون 

   07834 884 187580 باقیمانده

    881 187151 جمع

 مدل برازش شده نیز عرارتست از: 

I , T WC∆ 07011+  07011 -=  8I , T+  Stock Return 

 آزمون فرضیه دوم:.  2.  8

  ابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم بیان می کند بین اقالم تعهدی فعالیت های عملیاتی غیرجاری و بازده سهام سال آتی ر 

H0  =رابطه معناداری وجود ندارد.های عملیاتی غیر جاری و بازده سهام سال آتی بین اقالم تعهدی فعالیت 

H1 رابطه معناداری وجود دارد. های عملیاتی غیر جاری و بازده سهام سال آتیاقالم تعهدی فعالیت= بین 

 عرارتست از:دوم مدل جهت بررسی فرضیه 

t+  I , T NCO∆  8+  0 = 8I , T+  ock ReturnSt 

 تحلیل مدل رگرسیونی :.  1.  2.  8

( بازده سهام سال آتیاز تغییرات متغیر پاسخ ) %08/0می باشد و بدین معنی است که حدود  008/0ضریب تعیین مدل برابر 

یف است. مقدار احتمال مربو  به فرض صفر قابل توص بوسیله متغیر مستقل )اقالم تعهدی فعالیت های عملیاتی غیرجاری(

بزرگتر  04/0که از  . می باشد 07183برابر  ()و متغیر پاسخ آماری مرنی بر عدم وجود ارترا  بین متغیر مستقل 

شود و این فرض آماری رد نمی شود در نتی ه ارترا  معنی داری بین دو متغیر مشاهده نمی  %34است بنابراین با اطمینان 

می باشد و بدین معنی است که  845/0ضریب متغیر مستقل برابر  .مورد تایید قرار نمی گیرد دوبدین ترتیب فرضیه شماره 
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واحد افزایش در متغیر  845/0من ر به  )اقالم تعهدی فعالیت های عملیاتی غیرجاری(هر یک واحد افزایش در متغیر مستقل 

  می شود. (بازده سهام سال آتی)پاسخ 

(5)نمایه   جدول خالصه مدل  

 مدل

ضریب 

 ضریب تعیین همرستگی

یل ضریب تعیین تعد

 شده

خطای استاندارد 

 دور بین واتسون برآورد

8 07011 07008 07000 07550143 87111 

 

(4)نمایه   جدول ضریب 

 مدل

 ضرایب استانداردنشده

ضرایب استاندارد 

 شده

 tآماره 
 آماره احتمال

نداردخطای استا ضریب   ضریب بتا 

 07811 07308-  07011 07014- مقدار ثابت 

اقالم تعهدی عملیاتی 

 غیرجاری
07845 07811 07011 07510 07183 

 

(1)نمایه   جدول تحلیل واریانس 

 آماره احتمال آماره فیشر میانگین م ذورات درجه آزادی م موع م ذورات مدل

 07183 07118 07058 8 07058 رگرسیون 

   07835 888 107101 باقیمانده

    885 107153 جمع

 

 مدل برازش شده نیز عرارتست از: 

I , T NCO∆ 07845+  0714-=  8I , T+  Stock Return 

خالصه نتایج فرضیه ها(  1جدول )   

 فرضیات تحقی 
مقدار ضریب 

 متغیر مستقل

مقدار احتمال 

 متغیر مستقل
 نتی ه آزمون نوع ارترا 

011/0 شماره یک  108/0 تحقی رد فرضیه  مستقیم   

845/0 شماره دو  183/0 تحقی رد فرضیه  مستقیم   
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 نتیجه گیری.  9

نتایج این تحقی   که ارترا  اقالم تعهدی را بازده سهام آتی را نشان می دهد حاکی از این است که بین اقالم تعهدی با بازده 

( که نشان داد ارقام تعهدی 8815امین ا... خواجوی )ود ندارد. که همسو با سهام سال آتی ارترا  مستقیم و معنی داری وج

نشان داد بین اجزای که  (8811) نرگس بی اری تاثیر معنی داری روی بازده سهام شرکت ها ندارند و در تضاد با تحقی 

رضا تهرانی نیز نشان  ود دارد.تعهدی و نقدی سود ارترا  مستقیم و معنی داری با بازده سهام و سود تقسیمی سال جاری وج

 که دهند می ناينش( 8838) رانهمکا و غیوفرداد بین اقالم تعهدی و نقدی سود ارترا  معنی داری با بازده سهام وجود دارد. 

 مقالا کیفیت بین که داد ننشا (1001) اگنوددارد. اجوو مسها هیندآ زدهبا و یتعهد ماليقا ینيب داریايمعن و سويمعک  ايترار

  تراار نهاآ ییافتهها طر   (1003) رانهمکا و هیرشلیفر. دارد دجوو داریمعنا و منفی  تراار مسها یيتآ زدهايب با یعهدت

 دارد.  دويجو مسها زدهبا با یتعهد مقالا ازهندا ینيب دییاز مثرت

 

 منابع.  10

تقسیمی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،  (ارترا  بین اقالم تعهدی و نقدی سود با بازده و سود8811بی اری، نرگس؛ ) [8]

 دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور ،

، صفحات  8811، زمستان 3، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی ، دوره ( 8811)تهرانی، رضا ؛ فنی اصل، محسن ؛  [1]

 81تا  18

سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی ، بررسی خواجوی ، شکرا...؛ ناظمی ، امین ؛ بررسی ارترا  بین کیفیت سود و بازده  [8]

 10تا  81صص  8815،دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران  50های حسابداری و حسابرسی ،شماره 

 فالييخ      یديتعه ماليقا هديینافزا اتیيطالعا ایويمحت سیربر«.)8830. (   ریايبختی دعويمس و ديحمی ،حقیقت [5]

 .  8: 808-11 ش اری،حسابد تتحقیقا ،»عملیاتی یديينق یاييه  ناييجری اييب هييمقایس در هدييقاع

 زدهبا و یتعهد   ماليقا ازهدينا ،)دسو اریپاید( دسو کیفیت بین بطهرا).«8830. (رتگاييسر دييم ی و نييمحس ،تگیرييسد [4]

 .10-8:  1ش ،مالی اریحسابد یها هشوپژ   هيم ل ، »یتعهد مقالا کیفیت با مسها

 بین بطهرا بر قرل یها دوره دنامشهو زدهبا تاثیر). «8838. (نحمیدیا  رگسيين و دیاييه ی،رييمیا ش،وييیدار ،یييغوفر [1]

 .  811-808:  3ش اری،حسابد  شيندا. »مسها هیندآ زدهبا و یتعهد مقالا
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