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چکیده
ناهنجاری اقالم تعهدی در نتیجه واکنش نادرست سرمایه گذاران به تغییرات اقالم تعهدی ایجاد می شود و به این موضوع اشاره
دارد که سطح اقالم تعهدی جاری همبستگی منفی با بازده غیر عادی آتی دارد که امکان کسب بازدههای غیر عادی را فراهم
میکند .نتایج پژوهشها نشان می دهد هنگامیکه پیشبینی جریان نقد عالوه بر پیشبینی سود ارائه میگردد اقالم تعهدی به
طور ضمنی پیشبینی میشود .اگر بازگشت مورد انتظار در اقالم تعهدی در پیشبینیهای جریان نقد اصالحگردد ،این اطالعات
فزاینده در پیشبینیهای جریان نقد میتواند منجر به بهبود توانایی سرمایهگذاران در ارزیابی اقالم تعهدی شود و ارتباط منفی
بین جزء تعهدی سود با بازده آتی سهام کاهش یابد .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیش بینی جریان نقد بر ناهنجاری اقالم
تعهدی در بازار سرمایه ایران است .این موضوع از طریق بررسی تاثیر پیش بینی جریان نقد بر ارتباط بازده سهام و تغییرات
اقالم تعهدی آزمون شده است که بر اساس یک نمونه متشکل از 8001سال – شرکت انجام شده است .نتایج حاکی از این است
که پیشبینی جریان نقد با ارائه اطالعات در ارتباط با توانایی واحد تجاری در ایجاد جریانات نقد آتی منجر به کاهش
واکنشهای غیر منطقی سرمایه گذاران به تغییرات اقالم تعهدی خواهد شد و ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و بازدههای آتی
بهطور معنادار برای شرکتهایی با پیشبینی جریان نقد ضعیفتر میشود.
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مقدمه
از سال 8810فرض منطقی بودن سرمایهگذاران مورد انتقاد جدی قرارگرفته است و نظریه کارا بودن بازارهای سرمایه به چالش
کشیده شده است ،نتایج پژوهشهای دو دهه اخیر نشان داده است ،سرمایهگذاران نسبت به اطالعات جدید واکنش بیش (کمتر)
از حد انتظار دارند و واکنش سرمایهگذاران منطقی نیست .ازجمله این شواهد کسب بازدههای غیرعادی برای پرتفوهای ساخته
شده برمبنای اطالعاتی است که در دسترس عموم قرار میگیرد که بعنوان ناهنجاری بازار شناخته شده است .ازجمله
ناهنجاری بازار سرمایه ،ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام است که بعنوان ناهنجاری اقالم تعهدی
) (Accrual Anomalyتوسط اسلون ( )Sloan,1996مطرح شده است .ناهنجاری اقالم تعهدی درنتیجه درک نادرست سرمایه
گذاران از تفاوت اقالم تعهدی و جریانهای نقدی موجود در عایدات و گرایش اقالم تعهدی به یافتن روندی معکوس در مقابل
جریانهای نقدی ایجاد می شود .اسلون ( )8881بیان کرد که سطح اقالم تعهدی جاری همبستگی منفی با بازده غیرعادی سال
آینده دارد .این نتایج نشان میدهد که بازار ،کمتر بودن پایداری جزء تعهدی سود و جزء نقدی آنرا تشخیص نمیدهد؛
درنتیجه نسبت به عایداتی که دارای اقالم تعهدی باال باشد ،واکنش بیش از حد نشان میدهد و زمانیکه عایدات در آینده
گزارش میشود ،بازار متوجه میشود که عایدات دوره قبل پایدار نبوده است و واکنش بیش از حد ،معکوس میگردد .نتایج
پژوهشها نشان می دهد هنگامیکه پیش بینی جریان نقد همراه با پیش بینی سود به سرمایه گذاران ارایه می شود ،اقالم
تعهدی بهطور ضمنی پیشبینی میشود و باتوجه به اینکه ناهنجاری اقالم تعهدی درنتیجه درک نادرست سرمایهگذاران از
پایداری اجزاء سود ایجاد میشود؛ انتظار میرود ناپایداری در جزءتعهدی سود با پیشبینیهای جریان نقد اصالح گردد ،اگر
وارونگی مورد انتظار در اقالم تعهدی در پیشبینیهای جریان نقد اصالحگردد این اطالعات فزاینده در پیشبینیهای جریان
نقد میتواندکمک نماید تا قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی کاهش یابد ( .)mohanram,4082ریچاردسون 8و همکاران
( )4080و گرین و همکاران ( ) Green, hand & soliman, 2011کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی مطابق با افزایش در دسترس
بودن پیشبینی جریان نقد را آزمون نمودند؛ آنها دریافتندکه در دوره زمانی که پیشبینی جریان نقد رایجتر گردیده است،
بازدهها بر پایه استراتژی اقالم تعهدی کاهش مییابد و ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و بازده های آتی به طور معنادار برای
شرکتهایی با پیشبینیهای جریان نقد ضعیفتر است.
مبانی نظری
هیات استاندارهای حسابداری مالی) (FASBدر بیانیه مفهومی شماره یک تحت عنوان " اهداف گزارشگری مالی واحدهای
انتفاعی " بیان می نماید که اظهارات در برگیرنده سود شرکت بر مبنای حسابداری تعهدی ،معموالً توانایی شرکت را در کسب
جریان های نقدی ،نسبت به اطالعاتی که به جنبه های مالی دریافت و پرداخت محدود شود ،بهتر مشخص می نماید .همچنین
بیانیه مفهومی شماره یک تحت عنوان " اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی " بیان می نماید که " گزارشگری مالی باید
اطالعاتی را فراهم آورد ،که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیم
های منطقی سرمایه گذاری ،اعتباردهی و تصمیمهای مشابه ،مفید و سودمند باشد و اعتباردهندگان ،سرمایه گذاران و سایرین
را در ارزیابی مبالغ ،زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریان های نقدی واحد تجاری کمک نماید".لیکن عوامل
روانشناختی بعنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رفتار و واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطالعات است که منجر به
واکنش بیش (کمتر) از حد انتظار سرمایه گذاران می شود .واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقالم تعهدی
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مندرج در سودهای گزارش شده از جمله واکنشهای غیر منطقی سرمایه گذاران است که می تواند با ارائه اطالعاتی در ارتباط با
توانایی واحد تجاری در ایجاد جریانات نقد آتی اصالح گردد.
پیشینه تحقیق
ناهنجاری اقالم تعهدی
ناهنجاری اقالم تعهدی در سال  8881توسط اسلون مطرح شد و به این موضوع اشاره دارد که واکنش نادرست سرمایهگذاران
نسبت به تغییرات اقالم تعهدی منجر به ایجاد رابطه منفی بین جزء تعهدی سود و بازده آتی سهام می شود .حقیقت و
ایرانشاهی ( ،)8818ز مانیکه سرمایه گذاران انتظارات خود از سود شرکتها را شکل می هند تمایل دارند پایداری اقالم تعهدی
بیش از واقع و جریانات نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند درنتیجه این موضوع سبب ایجاد رابطه منفی بین اقالم تعهدی
وبازده آتی سهام میشود .اسلون ( )8881در نتیجه واکنش نادرست سرمایهگذاران سهام به اشتباه قیمت گذاری شود درنتیجه
قیمتهای باال برای شرکتهایی با اقالم تعهدی باال و قیمتهای پایین برای شرکتهایی با اقالم تعهدی پایین موردانتظار است .در
واقع واکنش اشتباه سرمایه گذاران به این معنا است که برخی از اطالعات در قیمت سهام منعکس نمی شود یا بعضی از
برآوردها در قیمت سهام نادرست است (. )Zhang,2007
در ارتباط با علت ناهنجاری اقالم تعهدی پژوهشهای بسیاری انجام شده است برخی از پژوهشها ،ناهنجاری اقالم تعهدی را
مبتنی بر ریسک تفسیر میکنند که ناشی ازعدم توانایی برای کمیکردن ریسکهایی که قیمتگذاری داراییها را تحت تاثیر
قرار میدهد( ) Beneish &Vargus،4004و بازدههای غیرعادی ایجاد شده پاداش مناسبی برای ریسک ارائه میکندکه پایدار
میباشد( .)Chan, K & Jegadeesh ,2006برخی دیگر در تشریح ناهنجاری اقالم تعهدی قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی را
علت ایجاد ناهنجاری اقالم تعهدی عنوان کرده اند؛ که یا درنتیجه واکنش نادرست سرمایه گذاران به تغییرات اقالم تعهدی و
ناتوانی سرمایه گذار در درک تمایل بازگشت به میانگین اقالم تعهدی ایجاد می شود که به فرضیه نثبیت شهرت دارد (4088
 )Hafzalla,و یا از تئوری نمایندگی ناشی می شود که مدیران به منظور بهتر نشان دادن وضعیت واحد تجاری به دستکاری
سود از طریق اقالم تعهدی می پردازند و پس از معکوس شدن اقالم تعهدی و آشکار شدن ارزیابی نادرست بازده منفی ایجاد
خواهد شد( .)Kothari, Loutskina and Nikolaev ،4001مطابق با پژوهشهای کوپر و همکارن ( )4001همچنین اسلون
( )8881واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقالم تعهدی به علت جنبه سرمایه گذاری این اقالم است در واقع
سرمایه گذاران افزایش در اقالم تعهدی را نشانه مثبت از سودآوری آتی شرکت پیش بینی می کنند و بلعکس کاهش در اقالم
تعهدی نشانه منفی از رشد سود شرکت و سودآوری بدبینانه پیش بینی می کنند.
مهام و آذری پور ( )8888مطابق با نتایج پژوهش حفظ اله ،لندهلم( )4088به این نتیجه رسیدند که علت اصلی وجود اقالم
تعهدی ناهنجار ،واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقالم تعهدی است که با استفاده از معیار جدید
اندازهگیری اقالم تعهدی تحت عنوان اقالم تعهدی درصدی شاهد بازده پوششی باالتر و همچنین اشتباهات بیشتر در قیمت
گذاری سهام شرکتها خواهیم بود که این خود تایید کننده تمرکز بیشتر سهامداران بر سود تعهدی است .آقایی و
همکاران( ،)8884به بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با پایداری اقالم تعهدی سود پرداختند و
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد ،سرمایهگذاران بیتجربه در بازار به اقالم تعهدی با قابلیت اتکای پایین واکنش بیش از اندازه
نشان میدهند و یک رابطه منفی بین اقالم تعهدی و بازدههای آتی سهام بوجود میآید.
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کرمی و مرشدزاده( ،)8888رابطه بین ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری عایدات را مورد بررسی قراردادهاند تا تعیین شود آیا
این ناهنجاریها از یکدیگر مجزا هستند ،یااینکه هردو یک نوع پدیده قیمت گذاری اشتباه می باشند ،نتایج این پژوهش نشان
می دهد ناهنجاری اقالم تعهدی و ناهنجاری ناشی از عایدات از یکدیگر مجزا می باشند همبستگی بین اقالم تعهدی و بازده
آینده منفی است و همبستگی بین عایدات غیرمنتظره و بازده آینده ،مثبت و معنادار است.
پیش بینی جریان نقد
پیشبینیهای سود ،مدت طوالنی است که به عنوان معیاری معتبر برای عملکرد شرکتها در نظرگرفته میشود و مهم ترین
منبع اطالعاتی سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطالعات شرکتها در بورس اوراق بهادار،
پیشبینیهای سود ارائه شده توسط مدیریت شرکتها در فواصل زمانی معین است .اگرچه بیشتر ادبیات تحلیلگری مالی بر
پیش بینی های سود تمرکز دارد ،این قابل توجه است که سایر اطالعات مانند پیشبینیهای جریان وجه نقد ،پیشبینی رشد
بلند مدت و  ...می تواند در ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشد .پیش بینی جریان نقد و تغییرات آن به عنوان یک رویداد
اقتصادی از دیرباز مورد عالقه سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و محققان بوده است .این توجه ناشی از کاربرد جریانهای نقدی در
مدلهای ارزشیابی سهام ،ارزیابی توان پرداخت سود سهام ،کارمزد و سایر تعهدات ،ارزیابی ریسک ،ارزیابی عملکرد واحد تجاری
و وظیفه مباشرت مدیریت دارد (عرب مازار یزدی و صفرزاده .)8811مطالعات انجام شده توسط دیفوند و هانگ (4008-4002
 ،)Defond and et alنشان می دهد که شرکت ها ،پیش بینیهای جریان نقد و سود را در پاسخ به تقاضای سرمایهگذاران و
رعایت موازین حسابداری کشورها ارائه می دادند .اما رسوایی های تکان دهنده انرون و وردکام و افزایش شمار تقلب در
گزارشگری مالی موجب بروز نگرانیهایی درباره کیفیت گزارشگری مالی و خدشهدار شدن اعتبار حسابداری شده است و با وجود
مکانیسم نظارتی یکسان بر گزارشگری مالی شرکتها به نظر می رسد که شرکتها از کیفیت گزارشگری مالی یکسان برخوردار
نیستند و تقاضا برای پیشبینیهای جریان نقد توسط سرمایه گذاران افزایش یافته است چراکه جریانهای نقد ،همانند سود
شاخص مهمی از ارزش شرکت می باشد .سرمایهگذاران عمدتاً بیشتر توجه خود را بر روی پیشبینی سود متمرکز مینمایند،
امادر سالهای اخیرآنها پیشبینی جریان نقد را نیز مورد توجه قراردادهاند .انتشار پیش بینی های جریان نقد و سود باعث می
شود دستکاری های سود برپایه اقالم تعهدی شفافتر ودر نتیجه انگیزه های مدیران برای دستکاری سودکاهش یابد و
سرمایهگذاران را به توجه بیشتر به اقالم نقدی وتعهدی بهجای تمرکز داشتن بر سودهای انباشته تشویق نماید .براین اساس
نقش پیشبینی های جریان نقد از دوجنبه مورد اهمیت می باشد ،از یکسو میتوان به نقشی که پیشبینی ها در نظارت بر
رفتار مدیران بازی میکنند اشاره نمود واز طرفی دیگر مفید بودن اطالعات پیشبینی های جریان نقد را بررسی نمود.
ریچاردسون و همکاران ( )4080وگرین هند و سولیمان ( )4088افزایش در دسترس بودن پیشبینی های جریان نقد بر
کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی آزمون نمودند آنها دریافتند که در دوره زمانی که پیشبینی جریاننقد رایجتر گردیده است،
بازدهها بر پایه استراتژی اقالم تعهدی کاهش مییابد .حدس زده می شود که پیشبینی های جریان نقد ،ارزیابی نادرست
سرمایهگذاران از اقالم تعهدی را کاهشدهد .همچنین مطالعات اسلون ( )8881نشان می دهدکه قدرت ناهنجاری اقالم تعهدی
برای شرکتهایی با پیشبینی های جریان نقد ضعیفتراست .مهنرام و همکاران ( ،)4082از قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی
بهعنوان علت اصلی ناهنجاری اقالم تعهدی پشتیبانی میکنند .آنها بیان نمودند که پیشبینیهای جریان نقد ،بازارهای سرمایه
را در قیمتگذاری مناسب اقالم تعهدی کمک میکند .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد ،ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و
بازدههای آتی سهام برای شرکتهایی با پیشبینی جریان نقد ضعیفتر است.رادهاکرشنان و ویو (
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 ،)Wu,2014اثر پیش بینی جریان نقد روی قیمت گذاری اقالم تعهدی را آزمون نمودند و تاثیر مقطعی پیش بینی های جریان
نقد بر روی قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی را بررسی نمودند .پژوهشهای آنها نشان میدهدپیش بینی جریان نقد نقش با
اهمیتی در کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی بازی می کند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه واکنشهای غیر منطقی و نادرست سرمایهگذاران نسبت به تغییرات اقالم تعهدی بر قیمتگذاری سهام
تاثیرگذار است و منجر به ایجاد رابطه منفی بین اقالم تعهدی و بازدههای غیرعادی آتی میگردد وکارایی بازار سرمایه را
خدشهدار میکند ،لزوم ارایه اطالعات به سرمایهگذاران جهت انتخاب راهبرد سرمایهگذاری مناسب و دستیابی به بازده
موردانتظار اجتناب ناپذیر است .نتایج پژوهشها نشان میدهد ،با ارایه پیش بینی جریان نقد همراه با پیش بینی سود ،بازگشت
به میانگین اقالم تعهدی در نظر گرفته می شود درنتیجه واکنش نادرست سرمایهگذاران نسبت به تحلیل اقالم تعهدی کاهش
خواهد یافت؛ قدرت پیش بینی کنندگی اقالم تعهدی در پیش بینی جریان نقد آتی افزایش خواهد یافت و ارتباط منفی بین
اقالم تعهدی و بازدههای آتی بهطور معنادار برای شرکتهایی با پیشبینی جریان نقد کمتر است.
فرضیه های پژوهش
باتوجه به ادبیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق با ارایه پیش بینی جریان نقد همراه با پیش بینی سود ،اقالم تعهدی بصورت
ضمنی پیشبینی میشود و بازگشت به میانگین اقالم تعهدی در نظر گرفته میشود ،درنتیجه واکنش نادرست سرمایهگذاران
نسبت بهتحلیل اقالم تعهدی کاهش خواهد یافت و قدرت پیش بینی کنندگی اقالم تعهدی در پیش بینی جریان نقد آتی
افزایش خواهدیافت؛ درنتیجه ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و بازدههای آتی بهطور معنادار برای شرکتهایی با پیشبینی جریان
نقد ضعیفتر میشود .بدین ترتیب نه منظور بررسی تاثیر پیش بینی جریان نقد بر ناهنجاری اقالم تعهدی فرضیه اصلی تحقیق
بعد از بررسی وجود رابطه منفی بین بازده آتی سهام و اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران به صورت زیر تنظیم شده
است.
فرضیه اصلی :پیش بینی جریان نقد موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی سهام کمتر شود.
همچنین نتایج پژوهش ها نشان می دهد اگر پیش بینیهای جریان نقد قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی را کاهش دهد این
اثر باید در زمانیکه این پیش بینی ها برای اولین بار در دسترس قرار میگیرند آشکار شود .بطور معکوس انتظار میرود که اگر
انتشار پیش بینی های جریان نقد متوقف شود ،قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی دوباره از سرگرفته شود .بنابراین بمنظور
بررسی تاثیر شروع ارائه و عدم ارایه پیش بینی ها بر ناهنجاری اقالم تعهدی فرضیه های فرعی  8و  4تحقیق به صورت زیر
تنظیم شده است.
 -8شروع ارایه پیش بینی جریان نقد موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام کمتر شود.
 -4عدم ارایه پیش بینی جریان نقد موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام بیشترشود.
همچنین نتایج پژوهشها نشان می دهد هرچه پیشبینی جریان نقد دقیقتر باشد ،برآورد سرمایهگذاران دقیقتر وتاثیر آن
برکاهش قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی بیشتر است .گیولی و همکاران ( )4008نشان دادند که اگر پیش بینیهای جریان
نقد نادرست باشند ،مفید بودن آنها ممکن است محدود شوند .با این حال هنگامیکه پیش بینیهای جریان نقد با دقت باشند
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اثر آنها بطور بالقوه بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی محتمل است .از طرفی دیگر براون ( )4008نشان میدهد که
سرمایه گذاران توجه بیشتری به دقت پیش بینیها در گذشته دارند .بر این اساس در پژوهش حاضر حدس زده شده که
ناهنجاری اقالم تعهدی هنگامیکه پیش بینیهای جریان نقد با دقت بیشتری ارائه میشود کاهش یابد لذا فرضیه های فرعی 8
و 2تحقیق بصورت زیر تنظیم شده است.
 -8ارایه دقیقتر پیش بینی جریان نقد موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام کمترشود.
 -2ارایه دقیق تر پیش بینی جریان نقد در گذشته موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام
کمترشود.
روش تحقیق
تعریف و اندازه گیری متغیرهای تحقیق
الف -بازده غیر عادی
در این پژوهش از بازده تعدیل شده ( )RETSBt+1از لحاظ پرتفوی اندازه استفاده شده است .به منظور کنترل ریسک ،بازده
سهام را باید از لحاظ اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار تعدیل کرد (اسلون .)8881،و برای افزایش دقت تعداد پرتفوی ها را
به چهار طبقه افزایش داده ایم .روش محاسبه به شرح زیر است:
بازده تعدیل شده( )RETSBt+1از تفاضل میانگین هندسی بازده سهام و میانگین هندسی بازده سهام موزون شده هر شرکت
در هر پرتفوی مطابق فرمول زیر محاسبه می شود.
m=12

m=12

) = ∏ (1 + ris ) − ∏ (1 + rps
m=1

SIZE,B/M−adj

RETSBt+1

m=1

جهت محاسبه میانگین هندسی بازده سهام موزون شده ابتدا کلیه شرکتها را بر اساس ارزش بازار در ابتدای سال tبه 2
گروه تقسیم می شود .پس از تعیین پرتفوی ها و مشخص کردن تعداد و بازده ماهانه سهام شرکتهای هر پرتفوی ،بازده ماهانه
موزون هر پرتفوی بر اساس درصد ارزش بازار به ارزش پرتفوی و بازده ماهانه سهام هر شرکت محاسبه می شود.
m=12

) rS,t = ∏ (1 + rp,s
m=1

n

rp,s = ∑ Xi R i
i=1

𝑠 :𝑟𝑝,بازده موزون ماهانه
𝑖𝑋 :درصد ارزش بازار هر شرکت در هر پرتفوی نسبت به کل ارزش بازار شرکت ها در همان پرتفوی براساس ارزش دفتری به
ارزش بازار شرکت
𝑖𝑅 :بازده ماهانه سهام هر شرکت
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سپس میانگین هندسی بازده موزون هر شرکت برای یک دوره  84ماهه طی سالهای مورد آزمون محاسبه می شود .
همچنین میانگین هندسی بازده سهام هر شرکت بر اساس بازده ماهانه هر شرکت برای یک دوره ی  84ماهه طی سالهای مورد
رسیدگی محاسبه می شود.
m=12

) rE,t = ∏ (1 + ris
m=1

𝑡 :𝑟𝐸,میانگین هندسی بازده سهام
𝑠𝑖𝑟 :بازده ماهانه سهام شرکت i

اقالم تعهدی
نخست اقالم تعهدی با استفاده از تعاریف ریچاردسون و همکاران ( )4002اندازه گیری میشود و سپس قیمتگذاری اقالم
تعهدی با استفاده از دو رویکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .ابتدا ،کل اقالم تعهدی)  (TACCبراساس تغییر درخالص
داراییهای عملیاتی)  (ΔNOAو تغییر در خالص داراییهای مالی )  (ΔFINمحاسبه میگردد.
TACC= ΔNOA+ΔFIN

همچنین برای محاسبه میزان ( ،)ΔNOAمجموع تغییر در سرمایه در گردش ( (ΔWCو تغییر در داراییهای عملیاتی غیر جاری
( )ΔNCOدر نظر گرفته میشود.
تغییر در خالص داراییهای مالی )  = (ΔFINداراییهای مالی ( - )FINAبدهیهای مالی ()FINL
متغیرهای دو ارزشی غیرحقیقی (ساختگی)
در پژوهش حاضر و در معادله مربوط به فرضیه اصلی متغیرساختگی  CFFتعریف می شود در صورتیکه پیش بینی جریان
نقد برای سال مالی و شرکت معین موجود باشد آنگاه برابر  8می گردد و در غیر اینصورت صفر است .همچنین در آزمون
فرضیه های فرعی تحقیق ،متغیر ساختگی  STARTبدین صورت تعریف می شود که برای سال اولی که پیش بینی جریان نقد
برای شرکت معین ارائه می شود برابر با یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است و متغیر ساختگی  CONTبرای پیش بینی
جریان نقد نسبت به اولین باری که شرکت پیش بینی جریان نقد را ارائه داده است برابر یک و در غیر اینصورت صفر است.
متغیرساختگی  ENDبرای سالی که بالفاصله بعد از خاتمه ارائه پیش بینی جریان نقد است برابر  8و در غیر اینصورت برابر
صفر است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها
روش پژوهش و مدلهای مورد استفاده:
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ،ابتدا کل اقالم تعهدی ،بارده تعدیل شده از لحاظ اندازه برای دوره  8811تا
8888محاسبه گردید .دادهای پرت مربوط به هریک از متغیرهای حسابداری کنار گذاشته شده است .در این تحقیق به منظور
ارزیابی مدل های رگرسیون ،از آزمون  tاستیودنت و برای آزمون مانایی (پایایی) و ارزیابی معناداری مدل رگرسیون متغیرهای
از آزمون  ADFفیشر استفاده شده است و پس از بررسی نرمال بودن متغیرها برای مشخص نمودن روش تخمین مدلها(تلفیقی
یا تابلویی) از آزمون  Fلیمر استفاده شده است و برای تعیین نوع مدل داده های ترکیبی در روش تابلویی از آزمون هاسمن
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استفاده شده است .که طبق نتایج آزمون باید از روش تابلویی برای برآورد مدل استفاده شود و طبق نتایج آزمون هاسمن برای
فرضیه اصلی از اثرات تصادفی و سایر فرضیه ها از مدل اثرات ثابت استفاده شده است.پس از انجام آزمون  Fلیمر و هاسمن
مدلها تخمین زده می شود.بعد از تحلیل نوصیفی متغیرها و تشخیص روش تحلیل داده های مذکور به تجزیه و تحلیل فرضیه
های تحقیق پرداخته شده است.
براساس معادله شماره()8و( )4فرضیه اصلی پژوهش حاضر کمتر شدن ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی
سهام را بموجب پیش بینیهای جریان نقد مورد آزمون قرار میگیرد ،لذا متغیر  CFFبه عنوان متغیر مجازی به این صورت
تعریف میشود که اگر پیش بینیهای جریان نقد برای شرکت و سال مورد نظر در نمونههای مورد آزمون منتشر شده باشد
برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود .اقالم تعهدی بنابر تعریف ریچاردسون و همکاران ( )4002از مجموع تغییر در
خالص داراییهای عملیاتی( )NOAوتغییر در خالص داراییهای مالی( )FINبه دست می آید و متغیربازده داراییها ( )ROAنیز به
عنوان متغیر مستقل دیگر براساس سود عملیاتی بعد از کسر استهالک تقسیم بر میانگین کل داراییها تعریف می شود و متغیر
وابسته نیز بازده تعدیل شده سهام است که جایگزین بازده ساالنه سهام برای افزایش دقت محاسبات شده است.
معادله شماره (:)1
RETSB
   β ROA  β NOA  β  FIN   CFF  β  NOA * CFF
t 1
0
1
t
2
t
3
t
1
21
t
 β  FIN * CFF  ε
31
t
t 1

در معادله شماره ( )4جهت افزایش دقت در آزمون فرضیه اصلی تحقیق ،مجموع متغیرهای تغییر در سرمایه در
گردش( )WCو تغییر در خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری ( )NCOجایگزین متغیر تغییر در خالص داراییهای
عملیاتی( )NOAشده است.
معادله شماره (:)2
RETSB
    ROA   WC    NCO    FIN   CFF    WC
t 1
0
1
t
2
t
3
t
4
t
1
21
t
* CFF    WC * CFF    FIN * CFF  ε
31
t
41
t
t 1

در فرضیه فرعی اول تاثیر شروع ارایه پیش بینی های جریان نقد بر کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی مورد آزمون قرار گرفته
است که بر این اساس متغیر ساختگی  STARTوارد مدل میشود لذا این متغیر در زمان شروع انتشار پیش بینیهای جریان
نقد برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است .در فرضیه فرعی دوم تاثیر عدم ارایه پیش بینیهای جریان نقد بر کاهش
ناهنجاری اقالم تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است که بر این اساس متغیر ساختگی  ENDوارد میشود بنابراین اگر ارائه
پیش بینیهای جریان نقد متوقف گردد آنگاه این متغیر برابر  8و در غیر اینصورت برابر با صفر است همچنین متغیر ساختگی
 CONTنیز در جهت کنترل متغیرهای مذکور وارد مدل می شود که براین اساس در زمان غیر از شروع و خاتمه پیش بینیهای
جریان نقد برابر با  8و در غیر اینصورت برابر با صفر است .بنابراین معادله شماره ( )8طراحی می گردد.
معادله شماره (:)8
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RETSB
   β ROA  β NOA  β  FIN   START  β  NOA * START
t 1
0
1
t
2
t
3
t
1
21
t
 β  FIN * START   CONT  β  NOA * CONT  β  FIN * CONT   END
31
t
2
22
t
32
t
3
 β  NOA * END  β  FIN * END  ε
23
t
33
t
t 1

بررسی تاثیر افزایش دقت پیش بینی های جریان نقد در گذشته و حال بر کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی براساس معادله
شماره ()1( ،)2( ،)2
 ACCمعادله شماره ()2
  CPS  ACT
 CPS  EST
ε
PRRCE
t 1
t 1
t
t 1
t 1
t 1
در گامی دیگر از پژوهش ،فرضیه فرعی سوم تاثیر افزایش دقت این پیش بینی ها بر کاهش ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود
و بازده های آتی مورد توجه قرار گرفته است لذا معادله شماره ( )2با وارد کردن متغیر اقالم تعهدی( )ACCدر معادله شماره
( )8به شرح زیر طراحی میگردد.
معادله شماره (:)2
 β ROA  β NOA  β
 NOA * ACC 
1
t
2
t
21
t

RETSB
   β ACC
t 1
0
1

  FIN  β

 FIN * ACC  ε
31
t
t 1

t

3

فرضیه فرعی شماره (:)2بررسی تاثیر افزایش دقت پیش بینیهای جریان نقد در گذشته بر کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی
در گامی دیگر از پژوهش ،فرضیه فرعی چهارم بر مبنای تاثیر افزایش دقت این پیش بینی ها در گذشته بر کاهش ارتباط منفی
بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی مورد توجه قرار گرفته است لذا معادله شماره ( )1پژوهش با وارد کردن متغیر اقالم
تعهدی( )ACCدر معادله شماره ( )4به شرح زیر طراحی میگردد.
معادله شماره (:)1
RETSB
    ACC   ROA   WC    WC * ACC   NCO 
t 1
0
1
1
t
2
t
21
t
3
t
  NCO * ACC    FIN    FIN * ACC  ε
31
t
4
t
41
t
t 1

جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  8888-8811به استثنای
موسسات مالی و اعتباری و بانکها و بیمه تشکیل می دهند .انتخاب نمونه آماری نیز از طریق اعمال محدودیتهای زیر و با روش
تصادفی ساده انجام شده است ،بدین ترتیب 8001سال – شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین شده است .داده های مورد
استفاده در پژوهش با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین جمع آوری شده است.
 .8از سال  8818در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .4تا پایان سال  8888در بورس حضور داشته باشند و طی این سالها حذف نشده باشند.
 .8طی سالهای مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
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یافته های پژوهش
آمار توصیفی
در جدول شماره  8آماره ت وصیفی متغیرهای مورد آزمون به تفکیک ارایه شده است .میانگین متغیر وابسته بازده تعدیل
شده ( )RESTBدر حدود  48.81درصد است .میانگین تغییر خالص در سرمایه در گردش ) (WCبرابر با  480118میلیون
ریال است که افزایش داراییهای عملیاتی جاری نسبت به بدهیهای عملیاتی جاری را در کل نمونه آماری پژوهش نشان می-
دهد .میانگین تغییر در خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری ) (NCOنیز برابر با  8482881میلیون ریال است که کمتر
بودن بدهیهای عملیاتی غیر جاری را نسبت به داراییهای عملیاتی غیر جاری نشان میدهد و میتوان نتیجه گرفت که در کل
نمونه آماری داراییهای غیر جاری عملیاتی پوشش بدهیهای عملیاتی غیر جاری را میدهد .از طرفی میانگین متغیر تغییر در
خالص داراییهای عملیاتی ) (NOAبرابر با  8224880میلیون ریال است که در واقع میانگین مجموع تغییر در خالص دارایی-
های عملیاتی غیر جاری و تغییر در خالص سرمایه در گردش را نشان میدهد.

جدول شماره  :1آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی
RESTB

ROA

NOA

NCO

WC

CFF

میانگین

29.98525

0 .1 63646

1 7421 30 .

1 21 5338.

230 863.2

0 .40 5754

1 73356.4

میانه

1 5.0 91 21

0 .1 40 879

363787.5

1 41 0 29.0

1 0 4246.5

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

ماکسیمم

431 .470 1

0 .70 80 56

86560 869

24972823 590 38828

1 .0 0 0 0 0 0

1 731 7239 86560 869 24972823

1 .0 0 0 0 0 0

مینیمم

-52.640 79

-0 .2851 6

-1 1 824499

-31 90 0 333 -29721 0 6

0 .0 0 0 0 0 0

-1 4798622 -1 1 824499 -31 90 0 333

0 .0 0 0 0 0 0

-1 4798622

انحراف معیار 54.92261

0 .1 341 1 2

6420 70 5.

4772840 .

2821 795.

0 .491 281

21 82894.

5381 248.

996998.3

0 .491 281

996998.3

چولگی

2.394335

0 .70 560 0

7.1 46574

7.0 0 2568

-0 .676263

0 .383865

1 0 .63774 -0 .71 3745

2.0 74841

0 .383865

2.0 74841

کشیدگی

1 1 .5370 8

3.9360 82

68.21 869

62.20 0 0 2

51 .20 795

1 .1 47352

1 1 5.0 0 75

1 34.1 758

1 67.50 60

1 .1 47352

1 67.50 60

مشاهدات

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

FIN

www.SID.ir

NOA_START FIN_START

CONT

NOA_CONT FIN_CONT

FIN_CFF NOA_CFF WC_CFF

LAT_ER

FIN_LATER

884636.8

1 6642.1 1

0 .40 5754

1 6642.1 1

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0
1 731 7239

END

WC_LATER NOA_LATER FIN_END NOA_END

میانگین

251 60 4.5

1 6542.20

2670 72.3

0 .256944

-2787.20 1

6261 49.6

0 .0 0 3968

1 0 80 1 .1 9

-2763.639

884636.8

1 73356.4

میانه

-41 97

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

ماکسیمم

1 731 7239 24553424

586960 41

1 .0 0 0 0 0 0

1 0 235771

86560 869

1 .0 0 0 0 0 0

77470 45.

0 .0 0 0 0 0 0

86560 869

24972823

مینیمم

-1 4798622 -231 46643

-21 66920

-1 1 824499 -1 0 360 0 72 0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

0 .0 0 0 0 0 0

-21 2731 9

-1 1 824499

-31 90 0 333

انحراف معیار 260 20 0 9.

775857.8

251 8762.

0 .4371 65

633324.7

4795420 .

0 .0 6290 0

252476.0

70 0 0 2.89

5381 248.

21 82894.

چولگی

2.0 66937

4.836733

1 7.51 944

1 .1 1 251 3

-0 .81 4471

1 2.761 0 2

1 5.77986

29.0 0 40 7

-28.54345

1 0 .63774

-0 .71 3745

کشیدگی

40 .5861 5

383.9837

355.4334

2.237686

1 64.31 64

1 89.7345

250 .0 0 40

879.1 899

850 .421 3

1 34.1 758

1 1 5.0 0 75

مشاهدات

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008

1008
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نتایج آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه اصلی بر اساس معادله شماره ()1
اگر پیش بینی های جریان نقد موجب شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی سهام کمتر گردد آنگاه
انتظار میرود که ضرایب متغیرهای تعاملی FIN *CFFو  NOA*CFFیعنی β48 ، β88معنادار و مثبت باشد .حال آنکه نتایج
حاصل از تخمین مطابق با جدول شماره  4نشان می دهد که احتمال آزمون  tبرای ضریب ثابت و ضرایب متغیر بازده داراییها و
 CFFکوچکتر از  %2است ،لذا ضریب برآوردی متغیر فوق از لحاظ آماری معنی دار می باشد اما آماره  tمتغیرهای
تغییردرخالص داراییهای عملیاتی ،تغییر درخالص داراییهای مالی FIN *CFF،و  NOA*CFFبیشتر از  %2است ؛ لذا ارتباط
فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد .بنابراین با اطمینان  %82فرضیه برای این متغیرها رد می شود.

جدول شماره  :2معادله شماره1
RETSB
   β ROA  β NOA  β  FIN   CFF  β  NOA * CFF
t 1
0
1
t
2
t
3
t
1
21
t
 β  FIN * CFF  ε
31
t
t 1

متغیرها
α0
CFF
ROA
NOA
FIN
FIN_CFF
NOA_CFF
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل

ضریب برآوردی
14.67836
11.60692
68.82449
-1.69
9
-9.04
-4.03
 0.0434آماره F
شده  0.0377احتمال F

خطای استاندارد
2.988794
3.60692
12.76806
4.67
8.31
1.9
5.68

آماره آزمون t
4.911132
3.21796
5.390364
-0.362731
1.082594
-0.474605
-0.709231
7.568075
0

احتمال آزمون t
0
0.0013
0
0.7169
0.2792
0.6352
0.4783
دوربین ـ واتسون
2.1635807

آزمون فرضیه اصلی بر اساس معادله شماره ()2
در معادله آماری شماره  4از آزمون فرضیه اصلی اگر پیش بینیهای جریان نقد موجب شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود
و بازده های آتی سهام کمتر گردد آنگاه انتظار میرود که ضرایب متغیرهای تعاملی FIN *CFFو  WC*CFFیعنیδ88 ، δ28
معنادار و مثبت باشد .نتایج حاصل از تخمین مطابق جدول شماره ( )8نشان می دهد که احتمال آزمون  tبرای ضریب ثابت و
ضرایب متغیرهای بازده داراییها  ،تغییر در سرمایه در گردش  ،تغییر درخالص داراییهای مالی ، FIN *CFF،

 WC*CFFوCFF

کوچکتر از  %2است لذا ضریب برآوردی متغیر فوق از لحاظ آماری معنی دار می باشد .ضریب تعیین قدرت توضیح دهندگی
متغیرهای مستقل را نشان می دهد که قادراند به میزان  %82تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .از آنجا که دوربین واتسون
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بین  8/2و  4/2می باشد لذا هیچ گونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد .ضریب برآوردی WC*CFFدر معادله مثبت
ومعنادار است و براین اساس میتوان گفت انتشار پیش بینی های جریان نقد قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی را کاهش می
دهد و ارتباط بین بازده های آتی و اقالم تعهدی در زمان انتشار پیش بینیهای جریان نقد کمتر منفی است .نتایج آزمون
معادله ( ) 4در خصوص فرضیه اول پژوهش حاضر اثبات کننده فرض مذکور میباشد بنابراین میتوان گفت انتشار پیش بینی-
های جریان نقد موجب می شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی سهام کمتر شود.
جدول شماره  :3معادله شماره 2
RETSB
    ROA   WC    NCO    FIN   CFF    WC
t 1
0
1
t
2
t
3
t
4
t
1
21
t
* CFF    WC * CFF    FIN * CFF  ε
31
t
41
t
t 1

متغیرها

ضریب برآوردی

Ƴ --0

14.87282
69.83827
-5.03
-5.29
10.98112
8.65
9.22
-9.34
0.14341
آماره F
 0.13671احتمال F

ROA
WC
NCO
CFF
FIN
WC_CFF
FIN_CFF

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد
2.980666
12.97908
9.63
3.69
3.490703
8.36
1.26
1.92

آماره آزمون t
4.989764
5.380834
-0.522687
-1.434272
3.145819
1.034074
0.007317
-0.4855
6.482022
0

احتمال آزمون t
0
0
0.0313
0.1518
0.0017
0.0014
0.0442
0.0274

دوربین ـ واتسون
2.42653

معادله شماره  3فرضیه فرعی اول و دوم
فرضیه فرعی شماره  :8اگر شروع ارایه پیش بینی جریان نقد موجب شود که ارتباط منفی بین جزء تعهدی سودو بازدههای آتی
سهام کمترشود آنگاه انتظار میرود که ضریب متغیرهای تعاملی  NOA* STARTو  FIN*STARTمثبت و معنادار باشد .
فرضیه فرعی شماره  :4اگر عدم ارایه پیش بینی جریان نقد موجب شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی
سهام بیشترشود آنگاه انتظار میرود که ضریب متغیرهای تعاملی  NOA* ENDو  FIN*ENDمعنادار باشد .از طرفی اگر انتشار
پیش بینیهای جریان نقد در زمان مابین شروع و خاتمه انتشار پیش بینیهای جریان نقد موجب شود که ناهنجاری اقالم
تعهدی کاهش یابد آنگاه انتظار میرود که متغیرهای تعاملی  NOA * CONTو  FIN *CONTمثبت و معنادار باشد حال آنکه
نتایج حاصل از تخمین بشرح جدول شماره ( )2نشان می دهد که احتمال آزمون  tبرای متغیر های ، NOA* START ،END
 NOA* END ،FIN*STARTو FIN*ENDبیشتر از  %2است ؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد .بر این
اساس فرض فرعی اول مبنی بر تاثیر شروع پیش بینیهای جریان نقد بر کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی پذیرفته نمیشود و از
طرفی دیگر فرضیه فرعی دوم نیز مبنی بر تاثیر عدم ارائه پیش بینیهای جریان نقد بر افزایش ناهنجاری اقالم تعهدی پذیرفته
نمیشود.
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جدول شماره  :4معادله شماره 3
RETSB
   β ROA  β NOA  β  FIN   START  β  NOA * START
t 1
0
1
t
2
t
3
t
1
21
t
 β  FIN * START   CONT  β  NOA * CONT  β  FIN * CONT   END
31
t
2
22
t
32
t
3
 β  NOA * END  β  FIN * END  ε
23
t
33
t
t 1

ضریب برآوردی

متغیرها

احتمال آزمون t

آماره آزمون t

خطای استاندارد

C

14.99223

2.878071

5.209126

0

CONT

30.43044

3.996374

7.614514

0

END

-27.82816

35.49548

-0.783992

0.4332

4.92

8.04

0.611397

0.5411

ROA

68.70882

12.31328

5.580061

0

START

-21.17747

4.86751

-4.35078

0

_NOA_END

6.03

2.28

0.264168

0.7917

NOA_CONT

-9

5.68

-1.58511

0.1133

NOA

-1.47

4.48

-0.328403

0.7427

FIN_START

-3.1

2.25

-1.374814

0.1695

FIN_END

2.14

7.76

0.275476

0.783

FIN_CONT

4.25

2.71

1.567794

0.1172

FIN

8.62

7.97

1.081714

0.2796

11.84889

دوربین ـ واتسون

0

2.438704

NOA_START

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

 0.12503آماره F
 0.11448احتمال F

آزمون فرضیه فرعی سوم
اگر ارایه دقیق تر پیش بینی جریان نقد موجب شود که ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام کمترشود
آنگاه انتظار میرود که ضریب متغیر تعاملی FIN*ACCو  NOA* ACCمثبت و معنادار باشد .حال آنکه طبق جدول شماره
( )2نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمون آماره  tمتغیر های ، FIN*ACC، NOA* ACC ، NOA، ACC
FINبیشتر از  %2است ؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد .بنابراین با اطمینان  %82فرضیه برای این متغیر
رد می شود.
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جدول شماره  :5نتایج آزمون فرضیه فرعی شماره 3
RETSB
   β ACC  β ROA  β NOA  β  NOA * ACC    FIN 
t 1
0
1
1
t
2
t
21
t
3
t
β  FIN * ACC  ε
31
t
t 1

متغیرها
C
ACC
NOA
ROA
FIN
FIN_ACC
NOA_ACC

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

آماره آزمون t
ضریب برآوردی خطای استاندارد
6.67044
2.797218
18.65867
0.179577
2.63
4.72
-1.455418
3.91
-5.69
5.726196
12.82472
73.43686
1.046874
8.08
8.45
-0.364097
6.56
-2.39
0.559641
1.11
6.23
5.841999
 0.03383آماره F
0.000005
 0.02804احتمال F

احتمال آزمون t
0
0.8575
0.1459
0
0.2954
0.7159
0.5758

دوربین ـ واتسون
2.403036

آزمون فرضیه فرعی شماره ()4
در آزمون فرضیه فرعی چهارم اگر ارایه دقیقتر پیش بینی جریان نقد در گذشته موجب شود ارتباط منفی بین جزء تعهدی
سود و بازدههای آتی سهام کمترشود .آنگاه انتظار میرود که ضرایب متغیرهای

تعاملیNCO*ACC ، FIN*ACCو WC*ACC

مثبت و معنادار باشد حال آنکه طبق جدول شماره ( )1نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمون آماره  tبرای
متغیرهای  ACCو متغیرهای تعاملیNCO*ACC ، FIN*ACCو  WC ،WC*ACCو  FINبیشتر از  %2است ؛ لذا ارتباط فوق
از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد بنابراین ارایه دقیق تر پیش بینی جریان نقد در گذشته موجب نمی شود ارتباط منفی بین
جزء تعهدی سود و بازدههای آتی سهام کمترشود.
جدول شماره( :)6آزمون فرضیه فرعی شماره 4
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RETSB
    ACC   ROA   WC  
 WC * ACC   NCO 
t 1
0
1
1
t
2
t
21
t
3
t

 NCO * ACC    FIN  
 FIN * ACC  ε
31
t
4
t
41
t
t 1

متغیرها

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

احتمال آزمون t

آماره آزمون t

18.40083

2.82091

6.523014

0

ACC

9.47

2.39

0.395594

0.6925

NCO

-8.23

4.91

-1.673904

0.0945

ROA

75.39651

13.06771

5.769681

0

WC

-5.65

7.34

-0.769797

0.4416

FIN
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نتیجه گیری و پیشنهاد
پژوهشهای انجام شده نشان می دهد اقالم تعهدی رابطه معنادار و معکوس با بازده عادی و غیر عادی آتی سهام دارد و
جریان وجه نقد رابطه معنادار مستقیم با بازده آتی سهام دارد؛ بر اساس تحقیقات اسلون و محققان که به تجزیه و تحلیل
تاثیرات پایداری نسبی جریانهای نقدی و اجزای تعهدی سودهای آتی پرداخته اند جزء نقدی سودهای فعلی نسبت به جزء
تعهدی ماندگارتر است .همچنین شرکتهای با اقالم تعهدی باال ممکن است به شکل فرصت طلبانه ای از اقالم تعهدی برای
متورم نمودن سود سالجاری استفاده کنند که به علت کمتر بودن پایداری اقالم تعهدی و معکوس شدن اقالم تعهدی در سال
بعد رابطه منفی بین اقالم تعهدی با رشد سودهای آتی رخ می دهد .لذا بمنظور کاهش واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت
به تغییرات اقالم تعهدی و شناخت دقیق عوامل زمینه ساز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران باید کیفیت سایر اقالم ترازنامه و
سود و زیان بهمراه سایر اطالعات ارائه شده شرکتها از جمله پیش بینی جریان نقد مد نظر قرارگیرد .همانگونه که نتایج حاصل
از آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان داد افزایش دسترسی به اطالعات پیش بینیهای جریان نقد که بعنوان بخشی از اطالعات
مالی آتی شرکتها ارائه می شود منجر به کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی و واکنش نادرست سرمایه گذاران میشود .در فرضیه
اصلی تحقیق ،زمانیکه که تغییر در سرمایه در گردش و تغییر در داراییهای عملیاتی غیر جاری جایگزین خالص تغییر در
داراییهای عملیاتی بعنوان جزئی از اقالم تعهدی گردید تاثیر پیش بینی ها بر کاهش ارتباط منفی جزء تعهدی سود ثابت شده
است؛که اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است درباره سطح مطلوب یا موردنظر از داراییهاى جاری به
صورت مستمر تصمیماتى اتخاذ شود و در پیش بینی های جریان نقد بر سرمایه در گردش تمرکز و دقت بیشتری اعمال شود.
نتایج فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر پیش بینیهای جریان نقد بر ناهنجاری اقالم تعهدی با یافتههای پژوهش مهنرام ( )4082و
رادهاکریشنان و همکاران ( )4082که نشان می دهد ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و بازدههای آتی سهام برای شرکتهایی با
پیشبینی جریان نقد ضعیفتر است و پیشبینیهای جریان نقد ،بازارهای سرمایه را در قیمتگذاری مناسب اقالم تعهدی
کمک میکند .همچنین مطابق می باشد با نتایج پژوهش مک لینز و کولین ( )4088با عنوان تأثیر پیشبینی جریانهای
نقدی بر کیفیت اقالم تعهدی ،که در ارائه توأمان سودآوری و جریانهای نقد عملیاتی آتی توسط تحلیلگران مالی ،بهطور
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ضمنی برآوردی درخصوص اقالم تعهدی عملیاتی نیز ارائه میشود و واکنش نادرست سرمایه گذاران در بازار و درک نادرست
سرمایه گذاران از ضریب پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود کاهش خواهد یافت مطابقت می نماید .از طرفی دیگر نتایج
پژوهش مهنرام و کریشنان نشان می دهد در صورتیکه پیش بینیهای جریان نقد قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی را کاهش
دهد این اثر باید در زمانیکه پیش بینی ها برای اولین بار در دسترس قرار میگیرند آشکار شود و قیمت گذاری نادرست کاهش
یابد و هنگامیکه برای مدت طوالنی پیش بینی جریان نقد ارایه نمیشود ،قیمت گذاری نادرست و ناهنجاری اقالم تعهدی ادامه
می یابد در صورتیکه نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی اول و دوم مبنی بر تاثیر شروع و خاتمه پیش بینیهای جریان نقد بر
ناهنجاری اقالم تعهدی پذیرفته نشده است .همچنین کال و همکاران ( )4008نشان دادند که ارائه پیش بینیهای جریان نقد
منجر به افزایش دقت پیش بینیهای سود میشود ،همچنین نتایج پژوهش کریشنان و مهنرام( ،)4082گیولی و همکاران
( )Givoly & et al،4008و براون ( )4008نشان داده است اثر پیشبینیهای جریان نقد برکاهش قیمتگذاری نادرست اقالم
تعهدی هنگامیکه پیشبینیها دقیقتر است ،قویتر است ،در صورتیکه طبق نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم و چهارم دقت در
پیش بینی جریان نقد منجر به کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی نشده است .با توجه به یافته های علمی این تحقیق سرمایه
گذاران می توانند با در نظرگرفتن کیفیت اقالم تعهدی و سایر اطالعات ارایه شده شرکتها از جمله پیش بینی جریان وجه نقد
توانایی خود را در ارزیابی اقالم تعهدی افزایش دهند و با دقت بیشتری نسبت به تغییرات اقالم تعهدی واکنش نشان دهند در
نتیجه ناهنجاری اقالم تعهدی که کارایی بازار سرمایه را به چالش می کشد و منجر به قیمت گذاری نادرست سهام می گردد
کاهش یابد در نتیجه بازده متناسب با پیش بینی ها کسب نمایند.
با توجه به نتایج پژوهش فرضیه اصلی ،مبنی بر تاثیر پیش بینیهای جریان نقد بر کاهش ارتباط منفی بین بازده های آتی
سهام و جزء تعهدی سود به سرمایه گذاران توصیه می شود با استفاده از پیش بینیهای جریان نقد بعنوان بخشی از اطالعات
مالی آتی شرکتها ،توانایی خود را در ارزیابی اقالم تعهدی افزایش دهند در نتیجه ناهنجاری اقالم تعهدی بعنوان یکی از
ناهنجاری بازار سرمایه که منجر به قیمت گذاری نادرست سهام و عدم کسب بازده های مورد انتظار می شود کاهش یابد ،
همچنین جهت کسب بازده باالتر و ارتقای سودآوری خود در آینده در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که اقالم تعهدی پایین و
جریان نقد عملیاتی باالیی دارند همچنین کیفیت اقالم تعهدی و سایر اطالعات ارائه شده شرکتها در تصمیم گیریها مد نظر
قرار دهند.
توصیه می شود در مطالعات آینده تاثیر پیش بینیهای جریان نقد بر قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی بعنوان یکی از
علتهای اصلی ناهنجاری اقالم تعهدی کنترل شود .همچنین تاثیر پیش بینی جریان نقد بر سایر ناهنجاری بازار سرمایه از جمله
ناهنجاری عایدات بررسی نمایند.
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