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قیمت ن و بهنگام بودن اطالعات مالی بر بررسی همواربود

 ذاریی  غیرعقالیی سهامگ

 
 

 احالم طرفی سعیدی

 

 

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

 

 

ارائه گزارش یکی از راه ها برای کاهش شدت قیمت گذاری غیر عقالیی سهام، ایجاد شفافیت اطالعاتی با : چکیده

های مالی باکیفیت است. کیفیت گزارشات مالی می تواند جنبه های متفاوتی از ویژگی ها را در بر داشته باشد ولی 

دو مؤلفه بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشات مالی، از مهم ترین مؤلفه های باکیفیت بودن اطالعات هستند. هر چه 

برسند و از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند، موجب می شوند تا  گزارشات، بهنگام تر به دست سرمایه گذاران

سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام به صورت عاقالنه تری عمل نمایند. در این تحقیق، بررسی شده است که آیا 

داری و اجزای گذاری عقالیی سهام با استفاده از سود حسابمیزان بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشات مالی، روی قیمت

آن، تأثیر دارد یا خیر؟ زمانی که اطالعات گزارش بهنگام تر باشند و از قابلیت اتکای باالتری برخوردار باشند، ارقام 

در این تحقیق، تاثیر بهنگامی و قابلیت اتکای اطالعات  سود حسابداری ارائه شده نیز کیفیت باالتری خواهند داشت.

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

بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از سود حسابداری و  1831تا  1831تهران در بازه زمانی 

گزارشات مالی اجزای آن موجب قیمت گذاری نادرست سهام می شود ولی زمانی که بهنگامی و قابلیت اتکای 

 افزایش می یابد، 

 سهام ؛ ، جریان وجوه نقد عملیاتی، اقالم تعهدیگزارشهای مالی ‘ :واژگان كلیدي

 

 مقدمه

گذاران، اعتباردهندگان و دیگر روند و مدیران، سرمایههای اقتصادی بشمار میگیریهای مالی، منابع مهم اطالعاتی برای تصمیمگزارش

از اهداف گزارشگری مالی، تلخیص اطالعات در مورد عملکرد کنند  یکی ها استفاده میتی خود از آننیازهای اطالعاکاربران برای تامین 

مفهومی  یکند )بیانیهگیری عملکرد شرکت ها ایفا میای است و سود نقش بسیار مهمی در اندازهتجاری به صورت دورهواحد  مالی

گران مالی توجه زیادی به گذاران و تحلیل(. فعاالن بازار سهام، مانند سرمایه1حسابداری مالیهیات تدوین استانداردهای ی یک شماره

                                                           
1) SFAS NO.1(FASB) 
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های سود توسط بازار سهام را تحقق بخشند، بینیها دارند. از سوی دیگر، مدیران تمایل دارند که پیششده توسط شرکتسود گزارش

شاید بتوان گفت از بین اطالعات مالی که توسط بنگاه های . بسته استزیرا حقوق و مزایای آنان اغلب به عملکرد قیمت سهام وا

اقتصادی گزارش می شود، سود باالترین جایگاه را دارد. از جمله کاربردهای عدد سود، قیمت گذاری سهام شرکت ها است. استفاده از 

رکت ها شود، زیرا امکان دارد دستکاری سود حسابداری برای قیمت گذاری سهام ممکن است منجر به قیمت گذاری نادرست سهام ش

های صورت گرفته توسط مدیریت، موجب ایجاد سودهایی غیرواقعی شود که استفاده از آن ها برای قیمت گذاری سهام، باعث گردد که 

صورت  قیمت های ایجاد شده تا حد زیادی از ارزش واقعی سهام اختالف داشته باشند، در این شرایط گفته می شود که سهام به

غیرعقالیی توسط سود و اجزای آن قیمت گذاری شده است. با این حال، کیفیت باالی گزارشگری مالی تا حد زیادی می تواند موجب 

ارائه اطالعات شفاف در خصوص سود حسابداری شود و از شدت قیمت گذاری غیرعقالیی سهام بکاهد. بورس اوراق بهادار از سال 

گزارشگری را برای شرکت های عضو محاسبه می نماید. معیار مذکور خود شامل دو مؤلفه بهنگامی و تاکنون، معیار کیفیت  1831

رود هر چه گزارش های مالی بهنگام تر ارائه شوند و از قابلیت اتکای باالتری طالعات است. بنابراین، انتظار می ا قابلیتاتکایافشای

اجزای آن برای قیمت گذاری سهام، موجب ایجاد قیمت هایی می شود که به ارزش برخوردار باشند، استفاده از عدد سود حسابداری و 

 ذاتی سهام نزدیک تر هستند.

 :  قیمت گذاري غیر عقالیی سهام

نمایند و این ری( جهت قیمت گذاری سهام استفاده زمانی که سرمایه گذاران، از اطالعاتی، مانند اطالعات مربوط به سود حسابدا

بازده غیرعادی معناداری شود؛ گفته می شود که سهام با استفاده از سود حسابداری به صورت غیرعقالیی قیمت  موضوع موجب ایجاد

 گذاری شده است.

 

 : عبارتست از خالص نتیجه فعالیت های یک واحد تجاری که نشانه عملکرد آن است.سود حسابداري

 

 :  جریان وجوه نقد عملیاتی

 د تجاری از انجام فعالیت های عملیاتی خود کسب می کند.عبارتست از خالص وجوه نقدی که واح

 

 :  اقالم تعهدي

عبارتست از بخش غیر نقدی سود حسابداری که حاصل اجرای رویه های حسابداری است. مقدار اقالم تعهدی از کسرر نمرودن جریران    

 وجه نقد عملیاتی از سود خالص حسابداری به دست می آید.

 

 مفهوم كیفیت سود حسابداري

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

شده قدرت سودآوری شرکت را آنچنان که شایسته است، نشان نمی دهد. آنان دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت 
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گیری اطالعات حسابداری کار مشکلی است. دلیل اصلی که تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از هها به دلیل نقاط ضعف متعدد در انداز

نمایند این است که در تعیین ارزش سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می

 توجه شود.شرکت ها نه تنها به کمیت سود، بلکه به کیفیت آن نیز باید 

 

 رابطه بین مدیریت سود و كیفیت سود -1

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

ی اندیشرد، مردیران   (. با فرض این که مدیریت، به صورتی فرصت طلبانه به منافع شخصی خرود مر  1212می کاهد )دچو، جی و شراند، 

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

 

 هموار بودن سود حسابداري

این عقیده که هموار بودن یکی از ویژگی های مطلوب سود است، از این نگرش مشتق شده است که مدیران، اطالعات محرمانه خود را 

در مورد سودهای آینده برای هموار کردن نوسان های موقتی و گذرا به کار می گیرند. بنابراین، به یک سود متوسط مفید دست می 

سیستم حسابداری تعهدی این است که سود، نوسانات تصادفی در زمان بندی دریافت و پرداخت جریان یکی از اصول اساسی  .یابند 

وجوه نقد را هموار می کند. بنابراین، انتظار می رود که برای سنجش عملکرد، سود نسبت به جریان وجوه نقد آگاهی بخش تر باشد. 

 ری و میزان اطالع رسانی سودها را افزایش دهد.هموار کردن جریان های وجوه نقد پرنوسان می تواند پایدا

 

 قیمت گذاري غیرعقالیی سود و اجزاي آن

آزمون میشکین برای بررسی قیمت گذاری عقالیی )یعنی فرضیاتی درباره کارایی بازار( در اقتصاد کالن ارائه شده است. در 

اجزای آن )در فرآیند شکل گیری قیمت سهام( با انتظارات  حسابداری، برای بررسی این موضوع که آیا انتظارات ذهنی بازار از سود و

 شود.( استفاده می1338عینی از سود و اجزایش )با توجه به اطالعات تاریخی( یکسان است یا خیر، از آزمون میشکین )

تعادلی صحیح( برای پیش بینی بازده مورد انتظار داشته باشیم.  2معادله قیمت گذاريفرض کنید یک مدل صحیح )یعنی یک 

پارامترهای برآورد شده مدل مذکور، با انتظارات عینی حاصل از برازش سود روی اطالعات تاریخی )مانند جریان وجوه نقد، اقالم 

رامترهای برآورد شده دو معادله با هم اختالف می نامند. اگر پا 8معادله پیش بینیتعهدی( مورد مقایسه قرار می گیرد. معادله اخیر را 

معناداری داشته باشند، استنباط این خواهد بود که انتظارات ذهنی بازار درباره سود، عقالیی نیست. زیرا در این حالت، پارامترهای 

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

 

                                                           
2) Valuation (Pricing) equation 

3) Forecasting equation 
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 شینه تحقیقپی

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

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

ت گذاری اشتباه انجام می دهند(. وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکتهایی با اقالم اصطالح قیم

تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهایی با اقالم تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای 

ینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تام

( بیان می کنند که قیمت گذاری غیرعقالی اقالم تعهدی متفاوت از 1222مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.کالینز و هریبار )

عهدی در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمان (نقش اقالم ت1221دیچو)دچو و  نوسانات آگهی اعالم سود است.

.به دلیل اینکه اقالم تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریان های نقدی آتی است.بنابراین کیفیت اقالم تعهدی و دبررسی کردن

( دریافتند که در شرکتهایی با 1228ر )کالینز، گنگ و هریبا ابد.ی سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقالم تعهدی کاهش می

درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، قیمت گذاری غیرعقالی اقالم تعهدی 

د هر گوینکنند و می( از کیفیت اقالم تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده می1228کمتری به چشم می خورد.بالسام و دیگران )

 چه کیفیت اقالم تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود. 

( نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقالم تعهدی و استفاده از روش معرفی شده توسط دچو و دیچو 1222اسکالر )

کند که مدل کند و اسکالر پیشنهاد میمی ( را تایید1221های مطالعه وی نتایج دچوو دیچو )پردازد. در سطح کل، یافته( می1221)

(با بررسی 1222لو و نیسیم ) کند.سازی بیشتر رابطه بین اقالم تعهدی و جریان نقدی، به درک عوامل مؤثر بر کیفیت سود کمک می

بازار منجر به این می پایداری اقالم تعهدی نشان دادند که رابطه منفی بین اقالم تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در 

 شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آنها نشان دادند که این مغایرت ها

عهدی در طی دهه ی گذشته وجود داشته وکاهش نیافته است.اما به دلیل حجم معامالت وهزینه اطالعات مربوط بهبکارگیری اقالم ت

ی ارقام تعهدی )تفاوت بین سود و جریان نقدی( را با بازده آتی ( رابطه1221چان و دیگران ).  سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست

ی پس از گزارشگری سود، دچار افت سهام بررسی کردند. یک تفسیر از نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پایین در دوره

 شوند.بازدهی می

( به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکت 1831کردستان و رودنشین )

پرداختند. یافته های تحقیق آنها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری توان پیش بینی ارزش بازار شرکت را دارند، اما اجزای 

( در تحقیق خود به بررسی رابطه بین 1831خوش دل ) ی و قدرت توضیح ارزش بازار شرکت هستندتعهدی سود فاقد توان پیش بین

ها و رشد ارزش بازار خالص سود عملیاتی و جریان های نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده مجموع دارایی

فرضیه های تحقیق نشان می دهد سود عملیاتی و سود خالص به عنوان های عملیاتی پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون دارایی

معیارهای سود تعهدی بر ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت مؤثرند اما جریان های نقد آزاد برای ارزیابی حقوق صاحبان سهام 

های نقدی ش بینی اجزاء تعهدی و جریان( در تحقیقی به بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پی1831مدرس وعباس زاده ) نامربوط هستند.

  . بر کیفیت سود پیش بینی شده پرداختند.
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( محتوای اطالعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی را مطالعه نموده و 1833رهنمای رود پشتی و همکاران )

که دارای سود هموارتری نسبت به جریان نقدی دریافتند سود حسابداری دارای محتوای اطالعاتی است که این محتوا، در شرکتهایی 

( رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق تهران را 1833کریمی وصادقی) بوده اند، کاهش یافته است.

ی کار محاسبه شده و مورد مطالعه قرار دادند و بدین منظور، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیرو

سپس با استفاده از روش دادهای تابلویی رابطه آن با پایداری سود مورد آزمون تجربی قرار گرفت ونتایج حاصل از این تحقیق نشان داد 

رد که بین کیفیت سود با پایداری سود، هم در رویکرد گذشته نگر و هم در رویکرد آینده نگر رابطه معنی داری وجود دارد. در رویک

گذشته نگر، از نسبت های مالی و در رویکرد آینده نگر،از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه 

( نشان می دهد که شرکتهای با عملکرد خوب )ضعیف( تمایل به 1832نتایج مطالعه بزاززاده و دهقان ) .گذاری استفاده شده است

( نشان دادند که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت 1832دارند. نمازی و همکاران )مدیریت کاهشی )افزایشی( سود 

( نشان 1831ولی غیرمعنی دار و بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.مشکی و نوردیده )

 سودهای پایدارتری هستند.های هموارساز نسبت به سایر شرکتها دارای دادند که شرکت

 فرضیه هاي تحقیق:

گذاری غیرعقالیی سهام توسط جریان وجوه نقد عملیاتی می : افزایش بهنگامی افشای اطالعات موجب کاهش سطح قیمت1فرضیه 

 شود.

 .شودگذاری غیرعقالیی سهام توسط اقالم تعهدی می: افزایش بهنگامی افشای اطالعات موجب کاهش سطح قیمت2فرضیه 

 گذاری غیرعقالیی سهام توسط سود حسابداری می شود.: افزایش قابلیت اتکای اطالعات موجب کاهش سطح قیمت3فرضیه 

گذاری غیرعقالیی سهام توسط جریان وجوه نقد عملیاتی می : افزایش قابلیت اتکای اطالعات موجب کاهش سطح قیمت4فرضیه 

 شود.

 شود.گذاری غیرعقالیی سهام توسط اقالم تعهدی میوجب کاهش سطح قیمت: افزایش قابلیت اتکای اطالعات م5فرضیه 

 

 روش تحقیق

های آن، رویکردی پس رویدادی )از طریق اطالعات گذشته( دارند. متغییر های تحقیق این تحقیق بر اساس هدف از نوع کابردی و داده

هرا روش  کاری برای محقق وجود نردارد. تحقیرق از لحراو روش گرردآوری داده    اند و قابلیت کنترل و دستدر 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 ککتابخانه

 قلمرو تحقیق

بر اساس ادبیات موجود در روش و شناسایی تحقیق، هر تحقیق سه قلمرو موضروعی، مکرانی و زمرانی مشرخص دارد. قلمررو موضروعی       

 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 
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  ي و نمونه آماريجامعه 

 اسرت. در  1831ترا   1831سراله   11بازه زمرانی   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 2 از بیش معامالتی وقفة شرکت ها . سهام1

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

شرکت( شده که برای آزمون فرضریه هرای تحقیرق از    -سال 1111شرکت ) 131با اعمال محدودیت های فوق، حجم نمونه آماری برابر 

 آن استفاده شده است.

 

 هاروش گردآوري داده

ی اول برای تدوین مبانی نظری مرحله انجام شده است. در مرحله در این تحقیق، گردآوری اطالعات و داده های مورد نیاز در دو

ی دوم، از طریق سایت های مربوطه( و در مرحله 1و انگلیسی 1و مقاالت فارسی 2ای )و مراجعه به پایان نامه هاتحقیق از روش کتابخانه

های مالی ارائه شده به سازمان و صورت1بانک مرکزیی مورد نظر از اطالعات ارائه شده در سایت اطالع رسانی هابرای گردآوری داده

 و سایر منابع اطالعاتی مرتبط مانند بانک اطالعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.  3بورس اوراق بهادار

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

مورد بررسی اطمینان حاصل شود. برای بررسی قبل از تجزیه و تحلیل داده ها الزم است از پایایی سری داده ها در طول دوره 

استفاده شده  12و آزمون فیلیپس و پرون )نوع فیشر( 3پایایی داده های تحقیق از آزمون های ، دیکی فولر تعمیم یافته )نوع فیشر(

 است.

ای به دست آوردن شود. بربرای آزمون فرضیه های تحقیق، سیستم های معادالت فوق به روش حداقل مربعات غیرخطی برآورد می

𝜶𝒋در هر دو معادله یکسان است. اگر  𝜶𝟎، الزم است فرض شود که 𝜶𝟏و  𝜷ضرایب  = 𝜶𝒋
باشد، مجموع مربعات باقیمانده های  ∗

𝜶𝒋برابر  𝜶𝒋( )که در آن CSSRسیستم مقید )
است( نباید به صورت معناداری از مجموع مربعات باقیمانده های سیستم نامقید  ∗

(USSR که در آن( )𝜶𝒋  برابر𝜶𝒋
( نشان داد که این محدودیت می تواند با استفاده از 1338نیست( تفاوت داشته باشد. میشکین ) ∗

 :11( آزمون شود11برخوردار است 𝝌𝟐(𝒒)نسبت راستنمایی زیر )که تحت فرض صفر به صورت مجانبی از توزیع 

                                                           
4) www.IRANDOC.ir 

5) www.SID.ir 

6) www.SSRN.com, www.Sciencedirect.com, www.Ebscohost.com, www.Proquest.com 

7) http://tsd.cbi.ir/ 

8) www.RDIS.ir 

9) Augmented Dickey-Fuller test (Fisher type) 

10) Phillips-Perron test (Fisher type) 

 

 

http://www.irandoc.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.ssrn.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.proquest.com/
http://tsd.cbi.ir/
http://www.rdis.ir/
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𝑳𝑹 = 𝟐𝒏 𝑳𝒏(𝑺𝑺𝑹𝒄 𝑺𝑺𝑹𝒖⁄ ) (8-1           )                                                                        

 

 (.1221تعداد کل مشاهدات( است )کرافت و همکاران، 1nتعداد مشاهدات هر یک از معادالت )و nکه در آن، 

 

 ي توصیفی تحقیقهاآماره

( 1های تحقیرق اسرت محاسربه و در جردول )    انحراف معیار دادههای توصیفی تحقیق که شامل میانگین، میانه، حداکثر، حداقل و 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  11/2  23/2  12/2  13/2-  13/2  

E  11/2  11/2  83/1  81/1-  18/2  

CFO  12/2  12/2  11/1  33/1-  82/2  

ACC  21/2  22/2  13/1  11/1-  82/2  

TIME  12/2  23/2  81/1  18/2-  13/2  

REL  13/2  12/2  22/1  22/2  81/2  

 تعریف متغیرها:

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

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

CFO: جریان وجوه نقد عملیاتی 

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

TIME نمره بهنگامی افشاي گزارشات مالی است 

REL  مالی استنمره قابلیت اتکاي گزارشات  
 
 

 ي تحقیقهاهیفرضآزمون       

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

 Stata11افزار شده، در نرم( با استفاده از برآوردهای انجام1338معادالت همزمان مورد نیاز برآورد شده و سپس آزمون میشکین )

 حاصل گردیده است
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 تحقیق دومو  اولرضیه نتایج آزمون ف

( ارائره شرده   1-2( برآورد شده و نتایج آن در جردول ) 2-8تحقیق، سیستم معادالت همزمان ) دومو  اول جهت آزمون فرضیه های 

( در 23/2( و اقالم تعهردی ) 13/2است. نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که ضریب متغیرهای جریان وجوه نقد عملیاتی )

ر است. در معادله پیش بینی، متغیرهای مستقل در مجموع حردود  معنادا %1( در سطح 23/2و ضریب متغیر امتیاز بهنگامی ) %1سطح 

نیز بیانگر معناداری معادله پریش بینری    %1( در سطح 12/123تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. معناداری آماره کای دو ) 13%

 است.

 

 13جدول )4-7(: نتایج برآورد سیستم معادالت )4-3(

 ضریب تعیین  χ)معناداري(2آماره   )معناداري(Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

21/2  عرض از مبدا  11/1 (11/2)  

)2/22( 123/12*** 32/13%  

CFO  13/2  )2/22( 18/12*** 

ACC  23/2  )2/22( 18/12*** 

TIME  23/2  )2/21( 2/23** 

TIME*CFO  21/2-  18/2- (21/2)  

TIME*ACC  22/2  21/2- (33/2)  

  ب( معادله قیمت گذاري:

Et+1  13/2-  )2/22( -8/32*** 

)2/22( 838/32*** 31/11%  

-21/2  عرض از مبدا  11/2- (32/2)  

CFO  12/2  )2/22( 2/13*** 

ACC  12/2  )2/22( 2/11*** 

TIME  13/2  )2/21( 1/11** 

TIME*CFO  23/2-  18/1- (11/2)  

TIME*ACC  12/2  82/1 (13/2)  

 ج( آزمون میشکین )1338(:

: اولفرضیه    11/1 (11/2) اولعدم رد فرضیه     

:دومفرضیه    13/1 (13/2) دومعدم رد فرضیه     

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

 

                                                           
 منبع: یافته های تحقیق13
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( 12/2جریان وجوه نقد عملیراتی ) (، -13/2نتایج برآورد معادله ارزشگذاری نیز نشان می دهد که ضریب متغیرهای سود دوره آتی )

معنرادار اسرت. در معادلره ارزشرگذاری،      %1( در سرطح  11/1و ضرریب متغیرر امتیراز بهنگرامی )     %1( در سرطح  12/2و اقالم تعهدی )

ز نی %1( در سطح 32/838تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. معناداری آماره کای دو ) %11متغیرهای مستقل در مجموع حدود 

 بیانگر معناداری معادله ارزشگذاری است.

در دو معادله پریش   TIME*CFOدهد که ضریب ( نشان می11/1تحقیق، عدم معناداری آماره میشکین ) اولدر بررسی فرضیه 

جریان وجوه  بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم ندارند و با افزایش امتیاز بهنگامی گزارشگری، سرمایه گذاران میزان پایداری

نقد عملیاتی را به درستی برآورد کرده اند. بنابراین، افزایش بهنگامی افشای اطالعات موجب کاهش سطح قیمتگذاری غیرعقالیی سرهام  

 توسط جریان وجوه نقد عملیاتی شده است، لذا فرضیه پنجم تحقیق رد نمی شود.

در دو معادله پریش   TIME*ACCدهد که ضریب ( نشان می13/1تحقیق، عدم معناداری آماره میشکین ) دومدر بررسی فرضیه 

بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم ندارند و با افزایش امتیاز بهنگامی گزارشگری، سرمایه گذاران میزان پایداری اقالم تعهدی 

بهنگامی افشای اطالعات موجب کاهش سطح قیمتگذاری غیرعقالیی سهام توسط اقرالم   را به درستی برآورد کرده اند. بنابراین، افزایش

 تحقیق نیز رد نمی شود. دومتعهدی شده است، لذا فرضیه 

 

 تحقیق سومنتایج آزمون فرضیه 

 ( بررررآورد شرررده و نترررایج آن در جررردول   1-8تحقیرررق، سیسرررتم معرررادالت همزمررران )   سرررومجهرررت آزمرررون فرضررریه  

( و امتیراز قابلیرت اتکرا    11/2ت. نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که ضریب متغیرهای سرود خرالص )  ( ارائه شده اس2-3)

از  %11معنرادار اسرت و متغیرهرای مسرتقل معادلره پریش بینری حردود          %12( در سطح -28/2و عرض از مبدا ) %1( در سطح 12/2)

 دهند.تغییرات سود خالص دوره آتی را توضیح می

( و امتیراز قابلیرت اتکرا    38/8(، سرود خرالص )  33/2(، عرض از مبدا )-13/2له قیمت گذاری، ضریب سود خالص دوره آتی )در معاد

از تغییررات برازده غیرعرادی دوره آتری را توضریح       %13معنادارند. متغیرهای مستقل معادله ارزشگذاری حردود   %1( در سطح -31/2)

 %1معادله پیش بینی و ارزشگذاری، بیانگر معنراداری کلری هرر یرک از معرادالت در سرطح        دهند. معناداری آماره کای دو در هر دومی

 است.

 

 

 14جدول )4-8(: نتایج برآورد سیستم معادالت )5-3(

 ضریب تعیین  χ)معناداري(2آماره   )معناداري(Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

-28/2  عرض از مبدا  )2/23( -1/11* 
)2/22( 111/12*** 11/11%  

E  11/2  )2/22( 18/11*** 

                                                           
 منبع: یافته های تحقیق14
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REL  12/2  )2/22( 8/12*** 

REL*E  12/2-  33/2- (81/2)  

  ب( معادله قیمت گذاري:

Et+1  13/2-  )2/22( -1/13*** 

)2/22( 122/22*** 32/11%  

33/2  عرض از مبدا  )2/22( 2/23*** 

E  38/8  )2/22( 1/23*** 

REL  31/2-  )2/22( -8/18*** 

REL*E  21/1  11/1 (11/2)  

 ج( آزمون میشکین )1338(:

: سومفرضیه  سومرد فرضیه  *1/13 )2/23(     

%12و  %1و * به ترتیب معناداری در سطح  ***  

 

در دو معادلره   REL* Eدهد که ضرریب  نشان می %12( در سطح 13/1تحقیق، معناداری آماره میشکین ) سومدر بررسی فرضیه 

پیش بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم دارند و با وجود افزایش امتیاز قابلیت اتکرا، سررمایه گرذاران میرزان پایرداری سرود       

خالص را به درستی برآورد نکرده اند. بنابراین، افزایش قابلیت اتکایاطالعات افشا شده موجب کاهش سطح قیمتگذاری غیرعقالیی سهام 

 ط سود حسابداری نشده است، لذا فرضیه هفتم تحقیق رد می شود.توس

 

 نتایج آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق 

( ارائه 3-2( برآورد شده و نتایج آن در جدول )1-8تحقیق، سیستم معادالت همزمان ) پنجمو  چهارمجهت آزمون فرضیه های 

( و اقالم تعهدی 13/2شده است. نتایج برآورد معادله پیش بینی نشان می دهد که ضریب متغیرهای جریان وجوه نقد عملیاتی )

معادله پیش بینی، متغیرهای مستقل در مجموع حدود معنادار است. در  %1( در سطح 23/2( و ضریب متغیر امتیاز بهنگامی )23/2)

نیز بیانگر معناداری معادله پیش بینی  %1( در سطح 32/122تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. معناداری آماره کای دو ) 13%

جریان وجوه نقد عملیاتی  (،-11/2است. نتایج برآورد معادله ارزشگذاری نیز نشان می دهد که ضریب متغیرهای سود دوره آتی )

معنادار  %1( در سطح -33/2( و ضریب متغیر امتیاز قابلیت اتکا )33/2و عرض از مبدا ) %1( در سطح 12/8( و اقالم تعهدی )13/8)

ای تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. معناداری آماره ک %11است. در معادله ارزشگذاری، متغیرهای مستقل در مجموع حدود 

 نیز بیانگر معناداری معادله ارزشگذاری است. %1( در سطح 12/832دو )
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 15جدول )4-9(: نتایج برآورد سیستم معادالت )6-3(

 ضریب تعیین  χ)معناداري(2آماره   )معناداري(Zآماره  ضریب  متغیرها

  الف( معادله پیش بینی:

21/2  عرض از مبدا  83/2 (12/2)  

)2/22( 122/32*** 11/13%  

CFO  13/2  )2/22( 18/13*** 

ACC  23/2  )2/22( 18/82*** 

REL  23/2  )2/22( 8/22*** 

REL*CFO  22/2  28/2- (33/2)  

REL*ACC  21/2-  11/2- (22/2)  

  ب( معادله قیمت گذاري:

Et+1  11/2-  )2/22( -8/28*** 

)2/22( 832/12*** 88/11%  

33/2  عرض از مبدا  )2/21( 1/21** 

CFO  83/1  )2/22( 8/13*** 

ACC  12/1  )2/22( 8/12*** 

REL  33/2-  )2/28( -1/11** 

REL*CFO  22/2  23/2 (18/2)  

REL*ACC  21/2  23/2 (32/2)  

 ج( آزمون میشکین )1338(:

: چهارمفرضیه    18/2 (18/2) چهارمعدم رد فرضیه     

:پنجم فرضیه    21/2 (33/2) پنجمعدم رد فرضیه     

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

 

در دو معادله پیش  REL*CFOدهد که ضریب ( نشان می18/2تحقیق، عدم معناداری آماره میشکین ) چهارمدر بررسی فرضیه 

بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم ندارند و با افزایش امتیاز قابلیت اتکای گزارشگری، سرمایه گذاران میزان پایرداری جریران   

ی وجوه نقد عملیاتی را به درستی برآورد کرده اند. بنابراین، افزایش قابلیت اتکای اطالعات افشا شده موجرب کراهش سرطح قیمتگرذار    

 غیرعقالیی سهام توسط جریان وجوه نقد عملیاتی شده است، لذا فرضیه هشتم تحقیق رد نمی شود.

در دو معادله پریش   REL*ACCدهد که ضریب ( نشان می21/2تحقیق، عدم معناداری آماره میشکین ) پنجمدر بررسی فرضیه 

بینی و قیمت گذاری اختالف معناداری با هم ندارند و با افزایش امتیاز قابلیت اتکای گزارشگری، سرمایه گذاران میرزان پایرداری اقرالم    

                                                           
 منبع: یافته های تحقیق15
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 تعهدی را به درستی برآورد کرده اند. بنابراین، افزایش قابلیت اتکای اطالعات افشا شده موجب کراهش سرطح قیمتگرذاری غیرعقالیری    

 تحقیق نیز رد نمی شود. پنجمسهام توسط اقالم تعهدی شده است، لذا فرضیه 

 

 نتیجه گیري

در این تحقیق، تأثیر میزان بهنگامی و قابلیت اتکای اطالعات مالی بر میزان قیمت گذاری غیرعقالیی سهام مورد بررسی قرار گرفت. 

گذاران میزان پایداری سود حسابداری را )که از معیارهای مهم سنجش زمانی که اطالعات از شفافیت کافی برخوردار نباشد، سرمایه 

کیفیت سود است( اشتباه برآورد می کنند و بر اساس برآورد غلط خود، اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند. معامالتی که بر اساس 

تعهدی آن( صورت می گیرد، منجر به ایجاد  استنباط نادرست سرمایه گذاران از میزان پایداری سود حسابداری )و اجزای نقدی و

 قیمت های ناصحیح برای سهام می شود. در این حالت گفته می شود که سهام به صورت غیرعقالیی قیمت گذاری شده است.

نتایج تحقیق حاضر و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران میزان پایداری سرود و اجرزای آن را بره صرورت     

رستی برآورد می کنند و بر اساس برآورد ناصحیح خود، سهام را به صورت غیرعقالیی قیمت گرذاری مری کننرد. برا اینحرال، نترایج       ناد

ی بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشات مالی افرزایش مری یابرد، قیمرت گرذاری غیرعقالیری       بررسی های بیشتر نشان داد که وقتی درجه

تعهدی برطرف می شود ولی قیمت گذاری ناصحیح و غیرعقالیی سود حسابداری همچنان پابرجاسرت  جریان وجوه نقد عملیاتی و اقالم 

 و بازار نسبت به اطالعات سود حسابداری کارایی ندارد.  
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