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 در قیمت گذاری اقالم تعهدی های مالیتاثیر پیش بینیبررسی 

 
 

  لیال قربانی
 حسابدار و حسابرس –حسابداری ارشد  سکارشنا

Leilaghorbani7107@yahoo.com  

 
دهیچک 

پیش فرضی از  ،شودارائه می مالی که سالیان متمادی توسط بسیاری از مدیران و تحلیلگران مالی هایپیش بینی

انعطاف پذیری  تشخیصهای الزم برای زمینه، هابینیپیش همزمان ارائه  .دهدنشان میوضعیت مالی و عملکرد شرکتها 

اطالعات مالی آتی را خود  های اقتصادیگیریتصمیمگذاران در سرمایهدر صورتیکه  ؛نمایدفراهم میها نقدینگی شرکت

در قیمت گذاری اقالم تعهدی  های مالیتاثیر پیش بینیهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی . دندهکمتر مورد توجه قرار می

ساله  6دوره زمانی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت 071شامل پژوهش آماری  نمونه. است حسابداری

نتایج پژوهش . استفاده شد هاآزمون فرضیهاز تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره برای . است 0831 تا 0837 از سال

. باشدموثر می توسط سرمایه گذاران اقالم تعهدیکاهش قیمت گذاری نادرست  درهای پیش بینیارائه که   دادنشان 

اقالم تعهدی  نادرست قیمت گذاری کاهشدر هامحتوای اطالعاتی پیش بینی سودمندی بیانگرهمچنین نتایج پژوهش 

 .است

 .های مالیپیش بینی ،اقالم تعهدی قیمت گذاریاقالم تعهدی،  :های کلیدیواژه
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 هقدمم

اتکا بودن و مفید بودن استفاده کنندگان از صورتهای مالی همواره به قابل معتقد هستند که ( 0336) 0واتز و زیمرمن

اقالم تعهدی به دیده تردید می نگرند، چرا که مدیران قادرند با به کارگیری روش های مختلف حسابداری به شکل قانونی و 

 .سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایالت شخصی خود سازند ،در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری

دهد که سرمایه گذاران پایداری اقالم تعهدی را بیش از واقع و نشان می ( 0336) 1توسط اسلوننتیجه تحقیقات انجام شده 

دهد که سرمایه گذاران تداوم اقالم تعهدی کل را باالتر و او نشان می. کنندپایداری جریان نقدی را کمتر از واقع برآورد می

دهد که نیز نشان می( 1110) 8از سوی دیگر نتایج مطالعات زای. کنندهای نقدی را پایین تر قیمت گذاری میتداوم جریان

کند؛ اما این قیمت گذاری نادرست در اقالم تعهدی بازار اقالم تعهدی را بیش از ارزش واقعی آن قیمت گذاری نادرست می

حسابداری توسط اجزای اقالم تعهدی مطالعات متعددی با تکیه بر در ادبیات حسابداری پیشین، . اختیاری باالتر است

، هرشلیفر و (1111) 6، توماس و ژانگ(1117) 2، لوئیس و همکاران (1110)، زای (1112-1116)  ریچاردسون و همکاران

همچنین مطالعات بسیاری برپایه قیمت گذاری . گرفته استصورت ( 1101)و ریچاردسون و همکاران( 1100) 7همکاران

 3توان به تحقیقات انجام شده توسط کالینزبررسی قرار گرفته است که می نادرست اقالم تعهدی توسط پژوهشگران مورد

، پینکاس و ( 111-1117) 3، راجگوپال و ونکتچلم(1108)، کردستانی و ابراهیمی (1117)، لوئیس و همکاران (1118)

، چنگ و (1108) 08، الرسون و اسلون(1108) 01، آلن و همکاران(1116) 00، چان و همکاران(1117) 01همکاران

در پژوهش حاضر پیرو مطالعات انجام شده توسط کالینز و . اشاره کرد( 1113) 02میرک و او در( 1108)  0همکاران

که نشان داده اند قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی با افزایش مهارت سرمایه گذاران در تحلیل اطالعات ( 1118)همکاران

اطالعات مالی بر افزایش شناخت سرمایه گذاران از اقالم تعهدی حسابداری مورد  یابد؛ تاثیر ارائهحسابداری کاهش می

 های سود و جریان نقدها، سالیان متمادی است که در قالب پیش بینیاطالعات مالی آتی شرکت .بررسی قرار گرفته است

، گیولی (1108) 06و همکاران اندیپسژوهشگران بسیاری از جمله پ. گرددها و تحلیگران مالی ارائه میتوسط مدیران شرکت

های مالی بر کاهش قیمت تاثیر پیش بینی( 1100) 03و مکینز و کالینز(  110) 03، بیلینسکی(1113-1108) 07و همکاران

در پژوهش حاضر همگام با نتایج تحقیق انجام شده توسط توماس . گذاری نادرست اقالم تعهدی را مورد بررسی قرار داده اند

-که ناهنجاری اقالم تعهدی را به توانایی سرمایه گذاران در درک نادرست نقش اقالم تعهدی نسبت می( 1111)و ژانگ 

های مالی بر دهند، تاثیر ارائه اطالعات مالی آتی بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی با تکیه بر تاثیر پیش بینی

  .گرفته استبررسی قرار  افزایش درک سرمایه گذاران از اقالم تعهدی حسابداری مورد
 

                                                             
Watts & Zimmerman.
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 پژوهش ادبیات

شواهد موید این است که بازار نمی تواند فعالیت های مدیران در حساب سازی را تشخیص دهد و چنین نتیجه ای از 

. تحقیق هایی به دست آمده است که کوشیده اند عملکرد شرکت را براساس پیش بینی های بلند مدت برآورد نمایند

سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطالعات پیشین و توانایی خود برای ارزیابی اطالعات  (.1108، 11گادفری وهادسون)

ولی هنگامیکه آنها به انتظارات . صورتهای مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت دارای انتظارات متفاوت هستند

ای مورد توافق استفاده نمایند این تفاوت ها خود شکل می دهند اگر از یک منبع اطالعاتی مشترک مانند پیش بینی ه

اعتقاد دارند که اقتصاددانان نیز از دیرباز نگران ( 0332)از طرفی واتز و زیمرمن  (.1118، 10اسکات)کاهش خواهد یافت 

توجیه ولی تاکنون هیچ تئوری قدرتمندی ارائه نشده است تا بتوان بدان وسیله این . اندهای نقدی شرکت بودهتوجیه جریان

های سود و اثرات ناشی از آن در ادبیات حسابداری پیشین، تحقیقات بسیاری با تمرکز بر پیش بینی .یا توضیح را ارائه نمود

های بزرگ سهامی در طی پاشی شرکتهای مالی اخیر و فروها صورت گرفته است اما پس از رسواییدر تصمیم گیری

های نقد افزایش یافته است و های جریانسرمایه گذاران برای پیش بینی، میزان تقاضای 1111های دهه نخستین سال

به طور جدی مورد توجه قرار  1111های جریان نقد از حدود سال های انجام شده در خصوص اهمیت پیش بینیپژوهش

در بسیاری . د استدر برخی از تحقیقات اولیه نتیجه گیری شده که پیش بینی ها واقعاً برای سهامداران مفی .گرفته است

دیگر از این تحقیقات نیز نتیجه گیریهای متفاوتی شده زیرا، بسیاری از پیش بینی های چیزی به جز تسری روند گذشته به 

اما به طور کلی، نظر اغلب دست . آینده نبوده و فایده چندانی برای تصمیم گیریهای اقتصادی سرمایه گذاران نداشته است

است که انتشار پبش بینی های مالی به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کمک می کند اندرکاران مالی براین 

های مالی موثر در تصمیمات سرمایه از سوی دیگر در برخی موارد این امکان وجود دارد که پیش بینی (.0838شباهنگ،)

. مایه گذاران را فراهم نمایدهای مالی موجبات گمراهی سرگذاران باشد اما عدم دقت کافی مدیران در تهیه پیش بینی

های مالی دقیق و نزدیک به واقع تصویب نشده است اما ها به ارائه پیش بینیمعهذا قانونی در ایران درخصوص الزام شرکت

مجلس سنا الیحه  1111ژوئیه  02بیل و در  سلی، مجلس قانون گذاری آمریکا الیحه پیشنهادی آگ1111آوریل  12در 

درآمدند و یکی از بندهای  1111آکسلی -ساربینزاین دو الیحه به صورت قانون . یل را تصویب کردببینزپیشنهادی سار

های مالی است به گونه ای که کمیسیون بورس و اوراق بهادار اصلی این قانون متوجه وضع مقرراتی در خصوص پیش بینی

بینی شده به گونه ای تدوین شوند که هیچ نوع  های مالی پیشنماید که صورتنماید تا مقرراتی را اعالم را ملزم می

های ارائه نکنند و یا یک واقعیت مهم را حذف ننماید و موجب گمراهی استفاده کنندگان از صورت"گزارش غیر واقعی"

بتواند به سرمایه گذاران در کسب شناخت ها اعتقاد دارند که اگر پیش بینی(  110) و همکاران شی. مالی نشوند

ترین مهم. نمایند قیمت گذاریهای سود کمک نماید آنگاه سرمایه گذاران توانسته اند اقالم تعهدی را به درستی دستکاری

منبع اطالعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطالعات شرکتها در بورس اوراق بهادار، پیش 

ارائه پیش بینی  (.0833هشی و همکاران، )در فواصل زمانی معین استشرکتها بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت 

می دهد، ( افزایش)را در سراسر تاریخ اعالم سود کاهش  های جریان نقد که به طور قابل توجهی حجم معامالت غیر عادی

د انتقال می یش بینی های سونشان می دهد که این پیش بینی ها، اطالعات اضافی را به بازار بیش و باالتر از پ

نشان داد که ( 1108)18و رادهاکرشنان و ویو (1108) 11مطالعات اخیر توسط موهانرام .( 110و همکاران ساندیپ)دهند

پیش بینی های جریان نقد، امکان برآورد اقالم تعهدی را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید و کمک می نماید قیمت 

به  همگام با این تصور که پیش بینی های جریان نقد، اطالعات اضافی .اصالح گرددگذاری نادرست بازار از اقالم تعهدی 

انتقال می دهد، ارزیابی نادرست اقالم تعهدی توسط سرمایه گذاران بعد از کنترل سایر عوامل موثر بایستی کاهش  بازار

                                                             
 Godfrey & Hodgson.

  
 

 Scott.
  
 

Mohanram.
  

 

Radhakrishnan & Wu.
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با توجه  ..می باشد (1100) نینز و کلینزو مک( 1108)رویکرد تحقیق حاضر بر مبنای کار اخیر موهانرام  ؛ بر این اساسیابد

 ،اقالم تعهدی به طور خاصقیمت گذاری ها در ها به عنوان یک میانجیگرمالی به طورکلی و سهم آنبینیبه اهمیت پیش

از . حسابداری افزایش یابد اقالم تعهدی ازگذاران رمایهس با ارائه اطالعات مالی آتی، شناختمعقول این است که انتظار 

ها در بینییابد و دقت پیشهای سود کاهش میگذاران، تمایل مدیران به دستکاریسوی دیگر با افزایش تقاضای سرمایه

اقالم تعهدی اختیاری  قیمت گذاریگذاران در سرمایه افزایش شناخت ،برای بسط این دو امکان .یابدسود نیز افزایش می

در این طرح ( 1116) 12مشاهدات قبلی ماشرواالنتایج  با توجه به. ( 110  1شی و همکاران)گرفته استمورد بررسی قرار

های شرکت را که عوامل های معامالت و ویژگیهزینه ،پژوهشی تالش گردیده است که نگرانی حاصل از نوسانات غیرعادی

را با بررسی  ،هستند مالیهای بینیهایی با و بدون پیشپیش برنده اثربخشی ناهمسان استراتژی اقالم تعهدی بین شرکت

اقالم تعهدی را با استفاده از اقالم صورت  ،(1111)16عوامل مذکور،کاهش داد و پیرو مطالعات هریبر و کالینز ثیرأبیشتر ت

 .جای اقالم ترازنامه محاسبه نمود وجوه نقد و سود به جریان

 
 

 پژوهشپیشینه 

بینی بیشتری شوند به ثبات و قابلیت پیشنقدی حمایت میهای نشان داد سودهایی که توسط جریان( 0336)اسلون 

گرایی اقالم تعهدی اسلوان این اختالف را به درون. شوند، تمایل دارندهای تعهدی ناشی مینسبت به سودهایی که از حساب

تغییر در ذخایر  مانند)او همچنین نشان داد که بازار سهام افتراق مابین محتوای جریان نقد و اقالم تعهدی . نسبت داد

 . دهدرا که در سودهای گزارش شده موجود است به کندی تشخیص می( هاسطح موجودی
که ضریب مربوط به قیمت گذاری اقالم تعهدی، به طور قابل مالحظه ای از ضریب مربوط به پیش بینی  نشان داد( 1110)زی 

یافته های تحقیق وی . کند بیش از ارزش واقعی آن قیمت گذاری می به عبارت دیگر بازار، اقالم تعهدی را. اقالم تعهدی بیشتر است

 .افتددهد، این قیمت گذاری بیش از واقع، عمدتاً برای اقالم تعهدی غیر عادی اتفاق مینشان می

مورد بررسی قرار را گیری بر اساس اطالعات اقالم تعهدی و جریان نقدی سودمندی تصمیم (1118)17شارماوآیسلین

تر از قضاوت بر اساس اطالعات اقالم نتایج حاکی از این است که قضاوت براساس اطالعات جریان نقدی صحیح. ندداد

 .تعهدی است

ظرفیت پردازش و درنتیجه  ها توجه و اطالعات محدود،نماید که انسانبه این موضوع اشاره می(1118)13هرشلیفر

در حالیکه اطالعاتی را که به همان  ،دارند( ند سود حسابداریمان)تمایل به تمرکز و واکنش نسبت به اطالعات برجسته 

نماید که این لذا استدالل می ؛(مانند اقالم تعهدی حسابداری)گیرند اندازه مربوط اما کمتر برجسته هستند را نادیده می

 .گرایش رفتاری است که ناهنجاری اقالم تعهدی را به وجود آورده است

گذاران بازار سرمایه افزایش بینی جریان وجوه نقد از سوی سرمایهدادند تقاضا برای پیشنشان ( 1118)دیفوند وهانگ

گذاری بیش ازحد دردارایی ثابت، هایی بیشتر است که با نوسانات شدید سود، سرمایهاین به ویژه درشرکت .یافته است

 .روبرو هستندهای مختلف حسابداری و اقالم تعهدی بزرگ انتخاب یک روش از بین رویه

با بررسی پایداری اقالم تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقالم تعهدی و بازده آتی سهام (  111) 13لو و نیسیم 

شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به با فرض کارایی در بازار منجر به این می

                                                             
 Shi, Zhang, Guo.
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اما بدلیل حجم . ها طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته استا نشان دادند که این مغایرتهآن .منفعت برسند

 .معامالت و هزینه اطالعات در بکارگیری اقالم تعهدی، سرعت واکنش افراد زیاد نیست

رست بخش بررسی کردند که آیا افشا نکردن اطالعات جزء تعهدی سود به قیمت گذاری ناد( 1117)لوئیس و همکاران 

هایی که شواهدی از قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی غیر عادی برای شرکت هاکند؟ آناختیاری اقالم تعهدی کمک می

افشا رابطه ی مثبتی های آنها نشان داد که حاصل از یافتهنتایج . کنند، گزارش نکردنداطالعات جزء تعهدی سود را افشا می

 .قیمت گذاری اجزای سود داردبا توانایی سرمایه گذاران برای 

او بیان . های موجود پرداختبینی سود و توسعه مدلهای جدیدی برای پیشدر پی یافتن مدل( 1113-1113)زی

ها بینیثیرورود عوامل شخصی در پراکندگی پیشأشود مربوط به تبینی درآمد وارد میداشت که یک ضربه مهم که به پیش

او در پژوهش خود به  .بینی سود بیان داشتهای شخصی را در مورد گزارشهای پیشیر تحلیلثأسازی تاو لزوم خالص. است

 . بینی سود پرداختتوسعه و ارائه مدل هایی جهت استاندارد کردن پیش

های نقدی را بررسی نقش کیفیت افشا در ارزش گذاری صحیح اقالم تعهدی و جریان( 1113)دریک و همکارانش 

هش آنها نشان داد که کیفیت باالتر افشا، اثر کاهشی بر قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی و جریان نقدی نتایج پژو. کردند

 .دارد

ثیر مقطعی أگذاری اقالم تعهدی را آزمون نمودند و تبینی جریان نقد روی قیمتاثر پیش(  110)و ویو  رادهاکرشنان

بینی جریان نقد پیش دادنشان  نتایج .تعهدی را بررسی نمودندگذاری نادرست اقالم های جریان نقد بر قیمتبینیپیش

 .کندگذاری نادرست اقالم تعهدی بازی مینقش با اهمیتی در کاهش قیمت

نتایج . های نقد آتی مورد بررسی قراردادبینی سود و جریانتوانایی سود کل حسابداری را برای پیش(  087)کردستانی 

بینی کند که به اقالم واقعی نزدیک ای پیشها قادر نیستند جریان وجه نقد آتی را به گونهنشان داد که هیچ یک از مدل

 .بینی کننده برتر استباشد، اما به هر حال سود حسابداری نسبت به جریان نقد یک پیش

ها گذاری در سهام شرکتی سرمایههای نقدی آتبه بررسی نقش و قابلیت سود و جریان( 0873)جنت رستمی 

های نقدی داری بین سودهای گذشته و سود دوره آتی، همچنین سود وجریانیداد که ارتباط معننتایج نشان . پرداخت

 .های نقدی آتی وجود داردگذشته با جریان

توانایی اطالعات حسابداری نقدی و اقالم تعهدی سود را در پیش بینی جریان های نقد ( 0833)خدادادی و همکاران 

یافته های آنان نشان داد که متغیرهای جریان . ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودندآتی شرکت ها

نقدی گذشته و مولفه های تعهدی سودهای گذشته، توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی را دارند و با افزایش مولفه 

 .یابدافزایش میهای تعهدی سود به مدل های جریان های نقدی،قدرت پیش بینی 

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که  رابینی شده و میزان دقت آنها سود پیش ( 083)خالقی مقدم و بهرامیان

بینی کنندگی دارند و برای بینی و سابقه فعالیت شرکت ارزش پیشمتغیرهایی مانند شرایط کالن اقتصادی، دوره پیش

 .مربوط هستند هابینی شده شرکتبررسی دقت سود پیش

را بررسی بینی شده هر سهم اعالم سود پیش( بازده غیرعادی)وجود محتوای اطالعاتی  (0832)تبریزی و صمدی عبده

بینی شده هر سهم های سود پیشگذاران فعال نسبت به اطالعیهند که سرمایهآنها در پی یافتن این مطلب بود .کرده اند

بازدهی کمتر یا بیشتر از بازده )د را عمدتاً از طریق بررسی وجود بازده غیرعادی این مور. دهندچگونه واکنش نشان می

اعالم که ندرضیه اصلی خود را چنین تبیین کردبراین اساس ف. دادنددر تاریخ اعالم سود مورد مطالعه قرار ( پرتفوی بازار

 .شودسود برآوردی، دارای محتوای اطالعاتی بوده و موجب نوسان قیمت سهام می

کنند نسبت های نقدی استفاده میبینی جریانهایی که از اقالم تعهدی در پیشنشان دادند مدل( 0836)ثقفی و فدائی

 .بینی باالتری دارندباشند، قابلیت پیشهایی که تنها بر مبنای جریان نقدی میبه مدل
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م تعهدی غیر عادی در رابطه با رفتار ، در پژوهشی به بررسی قدرت توضیح دهندگی اقال(0833)مشایخی و فدائی نژاد 

های نقدی عملیاتی به قیمت ، قدرت توضیح بازده سهام پرداختند ، شواهد پژوهش حاکی از این است که نسبت جریان

گیرد که ناهنجاری اقالم تعهدی احتماالً قیمت شود و نتیجه میدهندگی اقالم تعهدی برای بازده های آتی را شامل می

با بازده ساالنه آتی و بازده در ( غیرعادی)در این پژوهش رابطه بین اقالم تعهدی . شودت سود را منجر نمیگذاری نادرس

 .های زمانی اعالن سودهای آتی ، بررسی و همچنین تحلیل پرتفولیوی سرمایه گذاری صفر مورد آزمون قرار گرفته استبازه

های نقد بینی جریانحسابداری نقدی و اقالم تعهدی سود را در پیشتوانایی اطالعات ( 0833)خدادادی و همکاران 

های تعهدی سودهای لفهؤهای آنان نشان داد که متغیرهای جریان نقدی گذشته و میافته. آتی شرکت بررسی نمودند

های جریانهای های تعهدی سود به مدللفهؤهای نقد آتی را دارند و با افزایش مبینی جریانگذشته، توانایی پیش

 .یابدبینی افزایش مینقدی،قدرت پیش

. های نقد آتی پرداختندبینی جریانبه بررسی نقش اقالم تعهدی حسابداری در پیش( 0830)کنگرلویی و خانقاهی 

های نقد بینی جریانهای نقدی جاری،قدرت پیشنتایج بیانگر آن است که با افزودن اقالم تعهدی حسابداری به مدل جریان

در شرایط وجود های نقد آتیبینی جریانی افزایش یافته وهمچنین قدرت توضیحی اقالم تعهدی حسابداری در پیشآت

 .یابددستکاری اقالم تعهدی حسابداری کاهش می

در خصوص پیش بنی جریان های نقد آتی ، محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی غیر عادی را بررسی ( 0830)ثقفی و محمدی 

های نقدی آتی رابطه مثبت و معناداری دهد که بین اقالم تعهدی غیر عادی و جریانها نشان مینتایج پژوهش آن. کرده اند

این نکته . دهد یابدو معناداری خود را از دست میوجود دارد؛ اما این رابطه با باال رفتن ریسک و ورشکستگی کاهش می

های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین ، ر عادی در شرکتتواند نشان دهنده این باشد که اقالم تعهدی غیمی

 .ناشی از خطاهای برآورد نبوده و در بردارنده اطالعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی این شرکت است

نشان دادند که پایداری جزء تعهدی سود کمتر از جزء نقدی سود نیست و همچنین ( 0831)و ابراهیمی کردستانی 

سرمایه گذاران نیز . های با کیفیت افشای باالتر بیشتر از پایداری جزء نقدی سود است یداری جزء تعهدی سود در شرکتپا

. کنندبرخالف انتظار، پایداری اقالم تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را هم بیش از واقع ارزش گذاری می

بنابراین، افشای به . یابدهای با کیفیت افشای باالتر کاهش مید در شرکتعالوه براین قیمت گذاری نادرست اجزای سو

موقع و قابل اتکای اطالعات حسابداری بر فرآیند ارزش گذاری سهام موثر است و قیمت گذاری نادرست اجزای سود را 

ایه است که باید مورد توجه های افزایش کارآیی بازار سرماز این رو افشای اطالعات با کیفیت یکی از روش. دهدکاهش می

 .تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری قرار گیرد

های نقدی ناشی از به بررسی قیمت گذاری عقالیی جریان( 1110)با استفاده از رویکرد زای  (0838)شهریاری و سلیم 

بازار  نتایج تحقیق آنها نشان داد که .پرداختندعملیات ، اقالم تعهدی عادی و اقالم تعهدی غیر عادی برآوردی، توسط بازار 

. کندهای عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمت گذاری میهای نقدی ناشی از فعالیتتداوم جریان

نظر اگرچه به . کندبرعکس، بازار تداوم اقالم تعهدی عادی و غیرعادی را باال برآورد کرده و بنابراین آنها را قیمت گذاری می

 .کندرسد بازار اقالم تعهدی غیرعادی را بیش از اقالم تعهدی عادی، باال قیمت گذاری میمی

 

 

 های پژوهشفرضیه

 :گردندمی ارائهبه صورت زیر  پژوهش حاضرهای فرضیه

 .موثر بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی حسابداری است های مالیپیش بینی .0

  .استسودمند در کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی اختیاری  مالی یهامحتوای اطالعاتی پیش بینی .1

 مدل و متغیرهای پژوهش
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های مالی بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی حسابداری پیش بینی ارائه تأثیربرای بررسی  پژوهشدر این 

در  های مالی در کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدیپیش بینیدر فرضیه اول و سودمندی محتوای اطالعاتی 

نیز قرار گرفته و در مدل دوم  های مالیارائه پیش بینی مالک جریان نقد و سودهای بینیپیش ارائه همزمان؛ فرضیه دوم

قرار های مالی بینیسودمندی محتوای اطالعاتی پیش بررسی مالک  جریان نقد و سودهای بینیپیشخطاهای موجود در 

 .اندشرح داده شده(  )تا (0)ول ادر جدگیری متغیرها نحوه اندازهمدل و . گرفته است

 مدل کلی پژوهش(: 0)جدول 

های پژوهشمدل  

SARi,t+1= α + β1DUMFECFi,t + β2DACCi,t + β3DACCi,t*DUMFECFi,t + β4EPTi,t + β5BTMi,t + β6BETAi,t 

+ β7SIZE i,t + β8CAR i,t + β9EVOLi,t + β10PRICEi,t + β11VOLi,t + εi,t 

SARi,t+1= α + β1AFEi,t + β2DACCi,t + β3DACCi,t*AFEi,t + β4EPTi,t + β5BTMi,t + β6BETAi,t + β7SIZEi,t + 

β8CARi,t + β9EVOLi,t + β10PRICEi,t + β11VOLi,t + εi,t 

 

 گیری متغیرهای مدل پژوهشنحوه اندازه(: 1)جدول 
 گیرینحوه اندازه شرح متغیر

SARi,t+1  (1)استخراج ازجدول قابل  سهام بازده تعدیل شده 

DUMFECFi,t های مالیارائه پیش بینی 
بینی جریان نقدی بینی سود و پیشمتغیر دو ارزشی که در صورت وجود پیش

 .شودهای نمونه، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر منظور میبرای شرکت

DACCi,t (8)استخراج ازجدول قابل  اقالم تعهدی اختیاری 

AFEi,t های مالی بینیقدر مطلق خطای پیش  
بینی شده سود و جریان قدر مطلق تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش

 نقدی

VOL i,t میانگین آخرین قیمت سهام بر اساس تعداد دفعات معامله حجم معامالت سهام 

EVOLi,t نسبت انحراف استاندارد سود هر سهم به میانگین سود هر سهم سود نوسان 

SIZE i,t لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اندازه شرکت 

EPTi,t نسبت سود هر سهم به قیمت بازار هر سهم نسبت سود به قیمت 

BTMi,t ارزش بازار سهامنسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به  نسبت ارزش دفتری به بازار 

BETAi,t ریسک سیستماتیک واکنش بازده سهام به بازده بازار بتا 

CAR i,t آالت و تجهیزات به سود عملیاتینسبت اموال، ماشین شدت سرمایه 

PRICEi,t میانگین آخرین قیمت سهام قیمت سهام 
 

 بر حسب اندازه سهام گیری بازده تعدیل شدهنحوه اندازه(: 8)جدول

      
        

                            

    

   

    

   

 

 گیرینحوه اندازه شرح متغیر

SARi,t+1 
 بازده تعدیل شده 

 بر حسب اندازه

ها، میانگین هندسی بازده سهام و و محاسبه بازده ماهانه شرکتدهک بندی اقالم تعهدی پس از 

در نهایت از . شودمحاسبه می میانگین هندسی بازده سهام موزون شده هر شرکت در هر دهک

 .شودها، بازده تعدیل شده بر اساس اندازه محاسبه میتفاوت این میانگین

rE,t 
میانگین هندسی 

 بازده سهام
             

    

   

 

rS,t 
میانگین هندسی 

 بازده موزون پرتفوی
              

    

   

 

ri,s  بازده ماهانه سهام  
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rp,s 
 بازده ماهانه 

 موزون پورتفوی

        

 

   

   

درصد ارزش بازار هر شرکت در هر پرتفوی نسبت به کل ارزش بازار شرکت ها در همان :   

 بازده ماهانه سهام هر شرکت :  پرتفوی؛ 
 

 

 گیری اقالم تعهدی اختیارینحوه اندازه(:  )جدول

ACCi,t = α + β1(∆REVi,t - ∆RECi,t) + β2 PPEi,t + εi,t 

 گیرینحوه اندازه شرح متغیر

ACCi,t هاتفاوت سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی هم مقیاس شده با ارزش دفتری دارایی کل اقالم تعهدی 

∆REVi,t هاتفاوت بین درآمدهای دو دوره متوالی هم مقیاس شده با ارزش دفتری دارایی اتدرآمدهاتغییر 

∆RECi,t هاهای دو دوره متوالی هم مقیاس شده با ارزش دفتری داراییدریافتنیتفاوت بین  هاتغییرات دریافتنی 

PPEi,t هاهم مقیاس شده با ارزش دفتری دارایی و تجهیزات آالت، ماشینناخالص اموال و تجهیزات آالت، ماشیناموال 

εi,t خطای مدل 
مدل  هرچه مقدار خطای. باقیمانده مدل رگرسیونی شاخص اقالم تعهدی اختیاری است

 .بیشتر باشد، مدیریت سود بیشتری از طریق اقالم تعهدی روی داده است
 

 

 پژوهششناسی روش 

-توان آنرا در زمره پژوهشمی که شودمحسوب می و اکتشافی جزء تحقیقات توصیفی بوده وحاضر کاربردی  پژوهش

. پژوهش حاضر به دلیل استفاده از اطالعات گذشته و تحلیل اطالعات مذکور، پس رویدادی است. ددا های علی قرار

مقاالت فارسی و انگلیسی ، ای و با استفاده از کتببه صورت کتابخانه پژوهشظری و تئوریک ناطالعات مربوط به مبانی 

بورس در  پذیرفته شدههای های مالی شرکتش، بدلیل قابل اتکا بودن گزارهاهخصوص آزمون فرضیر آوری شد و دجمع

ترین منبع اطالعاتی جهت انجام پژوهش استفاده شد های مالی به عنوان اصلیها و صورتاوراق بهادار تهران، از این گزارش

ا استفاده ها بآزمون فرضیه. ها گردآوری گردیدنیز اطالعات بازاری مرتبط با شرکتو از طریق سایت اینترنتی سازمان بورس 

 .از مدل رگرسیون ترکیبی چند متغیره انجام شد
 

 

 پژوهشآماری نمونه و جامعه 

تا  0837های سال محدوده زمانیدر های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت، پژوهشجامعه آماری 

اوراق بهادار مانند ورود به بورس  ضوابطی های نمونهجهت اعمال روشی سیستماتیک برای انتخاب شرکت. باشدمی 0831

 ،طی دوره زمانی پژوهش، عدم تغییر سال مالیدر بورس تهران قبل از شروع دوره زمانی پژوهش، حضور مستمر و فعال 

شرکت  071هایت تعداد ؛ در ندر نظر گرفته شد معامالتی بیش از سه ماه هالزام به داشتن معامالت مستمر و عدم وجود وقف

 .ساله بررسی شدند 6دوره زمانی  انتخاب و در
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: (2)جدول
 هاهمشاهد کشیدگی چولگی انحراف معیار مینیمم ماکسیمم میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

 SAR 20.28 19.97 84.19 -56.01 23.74 0.0730 2.684 1008 شده لیبازده تعد

 AFE 1.83 0.44 325.4 0 11.6 22.16902 588.8 1008 های مالیپیش بینی یخطا

 DUMFC 0.279762 0 1 0 0.4 0.988645 1.9 1008 های مالیارائه پیش بینی

 VOL 1.65E+08 1.4E+07 2.92E+10 6292 1.04E+09 22.248 602.3 1008 حجم معامالت

 BETA 0.557 0.410 16.6824 -21.26 1.637 -2.768912 66.02 1008 بتا

 BTM 0.953 0.540 51.9119 - .554 12.78 182.4718 1380274 1008 به بازار ینسبت ارزش دفتر

 CAR 1.627 1.192 307.11 -712.3 26.82 -17.27985 518.4 1008 هیشدت سرما

 DACC 0.028979 0.0186 0.979974 -0.7806 0.139981 0.270211 8.020126 1008 یاریاخت یاقالم تعهد

 ETP 0.150 0.165 2.39411 - 3.49 0.293 - 2.981053 44.80 1008 هر سهم متینسبت سود به ق

 PRICE 5700.005 3386.50 45954.00 17 6465.247 2.773232 12.91059 1008 سهام متیق

 EVOL - 0.299707 0.34190 21.18871 -552.85 17.70297 -30.26260 943.6070 1008 نوسانات سود

 SIZE 13.32889 13.2167 18.86298 7.4383 1.634144 0.630330 3.661671 1008 اندازه شرکت
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 پژوهش هاییافته

اندازه شرکت، از در محاسبه بازده تعدیل شده سهام بر اساس . ارائه گردیده است( 2)آمار توصیفی در جدول شماره نتایج 

یکسو میانگین هندسی بازده ماهانه سهام جایگزین بازده ساالنه سهام شرکت شده است و این موضوع منجر به افزایش دقت 

محاسبات شده است و از سوی دیگر میانگین موزون بازده سهام نیز با اعمال وزن بر اساس ارزش بازار هر پرتفوی محاسبه شده 

. باشده تعدیل شده بر اساس اندازه شرکت نشان دهنده رشد بازده در کل نمونه آماری تحقیق میاست که مثبت بودن بازد

میانه بازده . است 13/11نرخ بازده تعدیل شده سهام بر اساس اندازه شرکت در نمونه آماری تحقیق حدود  دادنشان  نتایج

کمتر  های تعدیل شده سهام در نمونه آماریبازدهدهد که نیمی از نشان میاست که  درصد 37/03تعدیل شده سهام در حدود 

از سوی دیگر با توجه به اینکه میانگین متغیر بازده تعدیل شده سهام برابر  مقدار هستند نیبیشتر از ا یگراز این مقدار و نیمی د

ا یکدیگر دارند که این موضوع تا حدودی گردد که میانه و میانگین متغیر وابسته اختالف ناچیزی بمشاهده می ،است 13/11با 

 . دهدنرمال بودن متغیر بازده تعدیل شده سهام را نشان می

میانگین نسبت سود هر سهم در . های دوره قبل استدرصد دارایی 31/1میانگین اقالم تعهدی اختیاری نیز در حدود 

آماری تحقیق سودی که به هر سهم در طول دوره قیمت هر سهم است که نشان دهنده این است که در کل نمونه % 02حدود 

میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در حدود . دهداز قیمت هر سهم را پوشش می 02/1گیرد حدود مینمونه تعلق 

درصد ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است که نشان دهنده بیشتر بودن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نسبت به  8/32

بوده  مورد بررسیفتری حقوق صاحبان سهام و ایجاد ارزش افزوده برای شرکتهای نمونه آماری تحقیق طی سالهای ارزش د

همچنین میانگین . باشدمیواحد  813/08و  227/1میانگین بتای بازار سرمایه و اندازه شرکت نیز به ترتیب برابر با . است

درصد سود عملیاتی است که نشان دهنده بیشتر بودن مجموع  7/061 نسبت مجموع اموال، ماشین آالت و تجهیزات در حدود

میانگین انحراف استاندارد سود هر سهم نسبت به . برابر سود عملیاتی است 617/0اموال، ماشین آالت و تجهیزات در حدود 

ارد سود هر سهم محاسبه گردیده است که نشان دهنده فزونی انحراف استاند 133717/1میانگین سود هر سهم به میزان 

میانگین قیمت سهام و حجم معامالت شرکتهای نمونه آماری در طی . نسبت به میانگین سود هر سهم در نمونه آماری است

، حجم معامالت، اقالم بینیخطای پیشمتغیرهای . میلیون دفعه معامله است062ریال و  2711سالهای نمونه به ترتیب برابر با 

-، اقالم تعهدی اختیاری، قیمت سهام، اندازه شرکت، دارای چولگی مثبت میری به ارزش بازارنسبت ارزش دفت تعهدی کل،

حال آنکه . های مرکزی استباشند که این موضوع نشان دهنده توزیع چولگی به راست و قرار گرفتن در سمت راست شاخص

که نشان دهنده توزیع  هستندلگی منفی ،شدت سرمایه، نسبت سود به قیمت هر سهم و نوسان سود دارای چوبتا متغیرهای

-دارای کشیدگی مثبت می پژوهشمتغیرهای . های مرکزی استچولگی به سمت چپ و قرار گرفتن در سمت چپ شاخص

 .متغیرها نسبت به توزیع نرمال استد و این موضوع نشان دهنده برجسته و بلندتر بودن توزیع نباش

نتایج به دست آمده از آزمون نرمالیتی جمالت خطا با توجه به میزان آماره در بخش آمار استنباطی در پژوهش حاضر، 

فیشر در سه  ای دی افمتغیرها نیز براساس آزمون ( پایایی)مانایی .برا و احتمال آزمون مربوطه مورد بررسی قرار گرفت -جارک

ای تحقیق از روش رگرسیونی مبتنی بر هبه منظور آزمون فرضیه .سطح مرتبه صفر و تفاضل مرتبه اول و دوم اثبات گردید

ابتدا قبل از تخمین مدل، پانل یا پول بودن روش براساس آزمون اف لیمر مورد بررسی . شدهای ترکیبی استفاده تحلیل داده

 همچنین نتایج آزمون هاسمن براساس آماره کای دو، از طریق روش. قرار  گرفت که نتایج آزمون پانل بودن روش را نشان داد

داری کلی مدل از آماره فیشر، برای بررسی های رگرسیونی، برای بررسی معنیدر تحلیل مدل. اثرات ثابت مورد تایید قرار گرفت

های مدل داری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل از آماره تی استیودنت، برای بررسی خود همبستگی سریالی بین پسماندمعنی

ای از در ادامه، چکیده. سی قدرت تبیین مدل از آماره ضریب تعیین تعدیل شده استفاده شدواتسن و برای برر -از آماره دوربین

 . گردند های تحقیق ارائه می نتایج حاصل از آزمون فرضیه
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-را مورد بررسی قرار می ارائه اطالعات مالی آتی بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدیفرضیه اول پژوهش، تأثیر 

حاضر، مدل برآوردی جهت آزمون فرضیه های پژوهش، براساس مدل بکار رفته در تحقیقات ماشرواال و در پژوهش . دهد

محققین در تحقیقات بسیاری برای ارزیابی قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی از این . طراحی گردیده است( 1116)همکاران 

-، بسیاری از ویژگی(1118)فته توسط دیفوند و هانگ همچنین در این مدل پیرو تحقیقات صورت گر. مدل استفاده کرده اند

دو رویکرد برمبنای اقالم ( 0)براساس جدول  جهت بررسی مدل اصلی اول تحقیق. های شرکت تحت کنترل قرار گرفته است

 بدون در نظر ،متغیرهای پژوهش تحت دهک بندی و در رویکرد دوم ،در رویکرد نخست .تعهدی مورد آزمون قرار گرفته است

  .گرفتن دهک بندی مورد آزمون قرار گرفته است

به شرح بر مبنای دهک بندی و بدون توجه به دهک بندی متغیرها پژوهش نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول خالصه 

 . ارائه گردیده است( 7)و ( 6)جدول 

 بر اساس دهک بندی متغیرها0831تا  0837یسالها یط تایا استفاده از روش پانل دب آزمون فرضیه اول جیخالصه نتا (:6)جدول

رود که متغیر تعاملی موثر بر ارزیابی سرمایه گذاران از اقالم تعهدی باشد آنگاه انتطار می های مالیاگر ارائه پیش بینی

ضریب ( 6)جدول جیتوجه به نتا بر این اساس و با. در معادله معنی دار و مثبت باشد یاقالم تعهد یرتبه دهکها و پیش بینی

رتبه ، هیرتبه دهک از شدت سرما، رتبه دهک از اندازه شرکت، به بازار یرتبه دهک نسبت ارزش دفترثابت و ضرایب متغیرهای 

می باشد و ضرایب ادار ندرصد مع 2در سطح  رتبه دهک از حجم معامالتو  سهام متیرتبه دهک از ق، دهک از نوسانات سود

و رتبه دهک اقالم ها ی، متغیر تعاملی پیش بینیاقالم تعهد هیرتبه دهک بر پای، نقد انیجر ینیب شیپمتغیرهای 

% 2ی بازار سرمایه دارای سطح معنی داری بیشتر از بتا نسبت سود به قیمت سهام و رتبه دهک، (RACC*DUMFC)تعهدی

براین اساس با توجه به معنی دار . این متغیرها معنادار نمی باشند% 32بنابراین از لحاظ آماری در سطح اطمینان  .می باشند

ها و رتبه دهکی اقالم تعهدی می توان نتیجه گرفت که مدل آماری بر مبنای دهک بندی قادر نبودن متغیر تعاملی پیش بینی

گونه خود  یچلذا ه ؛باشد یم 2/1و  2/0 ینواتسون ب ینآنجا که دوربزا. باشدبه توضیح فرضیه اصلی اول پژوهش نمی

دهد که ضریب تعیین تعدیل شده قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل رانشان می. در مدل وجود ندارد یهمبستگ

حاظ آماری معنی بیانگراین است که کل مدل ازل Fاحتمال آماره. تغییرات متغیر وابسته راتوضیح دهد% 23قادراست به میزان

 
 tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی

احتمال  

 tآماره 

 0.0000 7.884318- 5.388576 42.48525-    عرض از مبدا

 DUMFC 2.989352 2.723918 1.097446 0.2728 های مالیارائه پیش بینی

 RACC -0.047611 0.253291 -0.187970 0.8509 یاقالم تعهد یرتبه دهک

اقالم  یرتبه دهکتعامل پیش بینی ها و

 یتعهد
RACC*DUMFC -0.193329 0.409201 -0.472454 0.6367 

 RETP 0.268374 0.255223 1.051526 0.2933 هر سهم متینسبت سود به ق یرتبه دهک

 RBTM -0.929313 0.413565 -2.247076 0.0249 به بازار ینسبت ارزش دفتر یرتبه دهک

 RBETA 0.313941 0.216324 1.451254 0.1471 بتا یرتبه دهک

 RSIZE 2.940947 0.641735 4.582802 0.0000 اندازه شرکت یرتبه دهک

 RCAR 0.603862 0.272288 2.217731 0.0268 هیشدت سرما یرتبه دهک

 REVOL -0.675123 0.211724 -3.188692 0.0015 نوسانات سود یرتبه دهک

 RPRICE 6.356062 0.486351 13.06887 0.0000 سهام متیق یرتبه دهک

 RVOL 2.513546 0.381454 6.589377 0.0000 حجم معامالتی رتبه دهک

   F 8.769854آماره  0.652958 ضریب تعیین

   F 0.000000احتمال  0.578503 ضریب تعیین تعدیل شده

     2.166667 دوربین ـ واتسون
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. در مدل معنی دار نمی باشندها و رتبه دهکی اقالم تعهدی بینیدارمی باشد و با توجه به فرضیه چون متغیر تعاملی پیش 

 .کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی تاثیر نداردبر  های مالیارائه پیش بینیپذیرفته می شود یعنی  H0بنابراین فرض 
بدون درنظر گرفتن دهک بندی متغیرها مجدد مورد آزمون  معادله فرضیه اصلی اول پژوهشم پژوهش، براین مبنا در گام دو

 .ارائه شده است( 7)که نتایج حاصل از این آزمون در جدول .قرار گرفته است

 متغیرهابدون توجه به دهک بندی 0831تا  0837یسالها یط تایروش پانل داستفاده از  با آزمون فرضیه اول جیخالصه نتا (:7)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

سبت ن ی،اقالم تعهد ها وبینیتعامل پیش ی، اقالم تعهدضرایب متغیرهای دهد که نشان می( 7)نتایج حاصل از جدول 

با  .دنباشمیدار یندرصد مع 01و  2در سطح با توجه به احتمال آماره تی  قیمت سهام و اندازه شرکت ،هر سهم متیسود به ق

بر بازده تعدیل شده همگی  قیمت سهام و اندازه شرکت ،متیسبت سود به قنی، قالم تعهدتوجه به عالمت ضرایب، اثرگذاری ا

حجم  وسود  هاینوسان، هیشدت سرما، بتاریسک ،به بازار ینسبت ارزش دفتر ،مالیضرایب متغیرهای . دار و مثبت استمعنی

بنابراین از لحاظ آماری در سطح ؛ باشندمی درصد 2داری بیشتر از سطح معنی دارایبا توجه به احتمال آماره تی معامالت 

دار و مثبت یبا توجه به معن .داری بر بازده تعدیل شده ندارندباشند و اثر معنیدار نمییاین متغیرها معن درصد 32طمینان ا

بر شناخت  مالی هایینیبشیپتوان نتیجه گرفت که ی میاقالم تعهد و ی مالیهابینیپیشارائه  یتعاملمتغیر بودن ضریب

ارائه اطالعات مالی آتی به کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی  در حقیقت، .داردریتأث اقالم تعهدی توسط سرمایه گذاران

 .ارائه نمود بدون توجه به دهک بندی متغیرها شواهدی در تأیید فرضیه اول پژوهش( 7)نتایج حاصل از جدول  .شودمنجر می

رود که دقت انتظار می. آزمون قرار گرفته استمورد مالی های سودمندی اطالعات موجود در پیش بینی، در فرضیه دوم

اقالم گذاران در تشخیص سرمایهصحیح  درکافزایش ها منجر به توسط مدیریت شرکت های مالیبینیباالتر در تهیه پیش

مورد محاسبه قرار گرفته ها بینیدر جهت ارزیابی دقت پیشهای مالی بینیبراین اساس خطای پیش. تعهدی اختیاری شود

 SAR  : متغیر وابسته

 حداقل مربعات تعمیم یافته: روش با اثرات ثابت: نوع رگرسیون ترکیبی: مدل

 0111(: متوازن)تعداد مشاهدات  6: هاتعداد دوره 071: تعداد مقاطع

 آماره احتمال  tآماره  خطای استاندارد ایبضر متغیرهای توضیحی

C 
-

261.2732 
15.53628 -16.81697 0.0000 

DUMFECF 
-

0.076526 
1.480386 -0.051693 0.9588 

DACC -1.39E-06 4.12E-07 -3.381688 0.0008 
DACC*DUMFECF 1.06E-07 4.57E-08 2.317482 0.0165 

ETP 5.747034 2.297967 2.500921 0.0126 

BTM 
-

0.246653 
0.421062 -0.585787 0.5582 

BETA 0.516731 0.365525 1.413668 0.1578 
SIZE 20.84518 1.205868 17.28644 0.0000 
CAR 0.011779 0.022428 0.525202 0.5996 

EVOL 0.008234 0.033484 0.245903 0.8058 
PRICE 0.000487 0.000153 3.177541 0.0015 
VOL 6.18E-10 6.07E-10 1.017382 0.3093 

 ضریب تعیین تعدیل شده

 دوربین ـ واتسون

 6.252375 اف فیشرآماره  0.480035

 0.000000 اف فیشراحتماآلماره  2.152838

 اف لیمرآماره 

 اف لیمراحتمال آماره 

 335.833003 دوکایآماره  3.728839

 0.0000 دوکایاحتمال آماره  0.0000
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متغیر  آنگاه ضریب ش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی شودکاهمنجر به  مالی های بینیافزایش دقت در پیشاگر . است

  .دار خواهد بوددر معادله رگرسیونی مربوطه منفی و معنی با اقالم تعهدی اختیاری مالیهای بینیخطای پیشتعاملی 

 بر اساس دهک بندی متغیرها0831تا  0837یسالها یط تایاستفاده از روش پانل د با آزمون فرضیه دوم جیخالصه نتا (:3)جدول

 

در  ینیب یشپ یخطابرای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای  tنشان می دهد که احتمال آزمون ( 3) نتایج حاصل از جدول

رتبه دهک نسبت  ، متغیر تعاملی پیش بینی سود و رتبه اقالم تعهدی اختیاری،اختیاری یاقالم تعهد هیرتبه دهک بر پا، سود

 ،رتبه دهک از نوسانات سود ،هیرتبه دهک از شدت سرما ،رتبه دهک از اندازه شرکت، رتبه دهک بتا ،هر سهم متیسود به ق

است لذا ضریب برآوردی متغیر فوق ازلحاظ آماری % 2کوچکتر از  رتبه دهک از حجم معامالت و سهام متیرتبه دهک از ق

رتبه دهک نسبت ارزش  متغیر متغیر تعاملی پیش بینی جریان نقد و رتبه اقالم تعهدی،  t آمارهاما ازآنجاکه . معنی دارمی باشد

با توجه به منفی و معنی دار بودن . باشداظ آماری معنی دار نمیاست؛ بر این اساس ارتباط فوق ازلح% 2بیشترازبه بازار   یدفتر

افزایش دقت در ارائه توان نتیجه گرفت که می% 32متغیر تعاملی پیش بینی سود و رتبه اقالم تعهدی اختیاری با اطمینان 

ضریب تعیین تعدیل  سوی دیگراز . شودمنجر به افزایش درک سرمایه گذاران از اقالم تعهدی اختیاری می های مالیپیش بینی

تغییرات متغیر وابسته راتوضیح %  23دهد که قادراست به میزان شده قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل رانشان می

 Fاحتمال آماره. در مدل وجود ندارد یگونه خود همبستگ یچلذا ه ؛باشد یم 2/1و  2/0 ینواتسون ب یناز آنجا که دورب. دهند

که کل مدل ازلحاظ آماری معنی دارمی باشد و با توجه به فرضیه چون متغیر تعاملی پیش بینی سود و رتبه  بیانگراین است

تایید نمی شود  H0در مدل باقی می ماند فرض  و پیش بینی جریان نقد و رتبه اقالم تعهدی اختیاری اقالم تعهدی اختیاری

در گام دوم از آزمون فرضیه دوم  .درست اقالم تعهدی استسودمند در کاهش قیمت گذاری نا مالی ینی هایب یشپ یعنی

مورد نیز پژوهش و درجهت ایجاد اطمینان از نتایج حاصل شده در مرحله پیشین، متغیرهای تحقیق بدون توجه به دهک بندی 

 .گیردآزمون قرار می

 شرح متغیرها
ضريب 

 برآوردي

خطاي 

 استاندارد

آماره 

 tآزمون 

احتمال 

آزمون 

t 

 0.0000 7.971349- 5.197991 41.43500-     عرض از مبدا

 AFEE -0.855660 0.316912 -2.699990 0.0071 در سود  ینیب شیپ یخطا

 RDACC 0.437927 0.148744 2.944165 0.0033 ی اختیاریاقالم تعهد هیرتبه دهک بر پا

 *RDACC تعامل پیش بینی سود با اقالم تعهدی اختیاری

AFEE 
-0.049052 0.014199 -3.454709 0.0006 

 *RDACC تعامل پیش بینی جریان نقد با اقالم تعهدی اختیاری

AFECE 
0.175558 0.260557 0.673778 0.5006 

 RETP -1.034504 0.411101 -2.516423 0.0120 هر سهم متیرتبه دهک نسبت سود به ق

 RBTM 0.375404 0.214749 1.748103 0.0808 به بازار یرتبه دهک نسبت ارزش دفتر

 RBETA 3.058088 0.613815 4.982104 0.0000 رتبه دهک بتا

 RSIZE 0.564152 0.268768 2.099031 0.0361 رتبه دهک از اندازه شرکت

 RCAR -0.573134 0.211508 -2.709754 0.0069 هیرتبه دهک از شدت سرما

 REVOL 6.231932 0.485072 12.84744 0.0000 رتبه دهک از نوسانات سود

 RPRICE 2.621977 0.369698 7.092215 0.0000 سهام متیرتبه دهک از ق

 RVOL 0.437927 0.148744 2.944165 0.0033 رتبه دهک از حجم معامالت

   F 8.985103 آماره  0.659944 ضریب تعیین

   F 0.000000احتمال  0.586496 ضریب تعیین تعدیل شده

   2.176664 دوربین ـ واتسون
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 بدون توجه به دهک بندی متغیرها0831تا  0837یسالها یط تایاستفاده از روش پانل د با آزمون فرضیه دوم جیخالصه نتا (:3)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تعامل بین  اختیاری، یاقالم تعهد جریان نقد و بینیپیشتعامل بین خطای ضرایب متغیرهای ( 3)با توجه به جدول 

هر  متیسبت سود به قن ،جریان نقد بینیپیشسود، خطای بینیپیشخطای  اختیاری، یاقالم تعهد و سودبینیپیشخطای 

با توجه به عالمت . دنباشمیدار یندرصد مع 01و  2در سطح با توجه به احتمال آماره تی  قیمت سهام و اندازه شرکت ،سهم

. دار و مثبت استبر بازده تعدیل شده همگی معنی قیمت سهام و اندازه شرکت ،متیسبت سود به قضرایب، اثرگذاری ن

. دار و منفی استبر بازده تعدیل شده هر دو معنی جریان نقد بینیپیشسود و خطای بینیپیشهمچنین اثرگذاری خطای 

وحجم معامالت سود  هاینوسان، هیشدت سرما، بتاریسک ،به بازار ینسبت ارزش دفتر اختیاری، یاقالم تعهد ضرایب متغیرهای

 32بنابراین از لحاظ آماری در سطح اطمینان  ؛باشندمی صددر 2داری بیشتر از سطح معنی دارایبا توجه به احتمال آماره تی 

 دار و منفی بودن ضریبیبا توجه به معن .داری بر بازده تعدیل شده ندارندباشند و اثر معنیدار نمییاین متغیرها معن درصد

دار و منفی بودن یتوجه به معنبا با بازده تعدیل شده و همچنین اختیاری  یاقالم تعهد و سودبینیپیشتعامل بین خطای متغیر

 توان نتیجه گرفت کهمیبا بازده تعدیل شده اختیاری  یاقالم تعهد جریان نقد و بینیپیشتعامل بین خطای  متغیر ضریب

صحیح ها و در نتیجه افزایش درک موجب افزایش محتوای اطالعاتی پیش بینی مالی هایینیبیشپتهیه  افزایش دقت در

-موجب کاهش قیمت مالیهای بینیتوان گفت که پیش؛ براین اساس میاز اقالم تعهدی اختیاری گردیده استسرمایه گذاران 

 فرضیه اصلی دوماین نتیجه شواهدی در تأیید  .شودگذاری نادرست اقالم تعهدی و به تبع آن کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی می

باشد و بیانگر این است که کل مدل به میدار نیدرصد مع 2در سطح  فیشریج، احتمال آماره با توجه به نتا .نمودپژوهش ارائه 

گونه خود یچه، باشدیم 2/1 تا 2/0 ینواتسون ب ینآنجا که دورب از .باشددار میلحاظ روابط خطی از نظر آماری معنی

تغیرهای مستقل را نشان ضریب تعیین تعدیل شده قدرت توضیح دهندگی م .مدل وجود ندارد هایبین باقیمانده یهمبستگ

 . درصدتغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد 7 /3 دهد که قادر است حدودمی

 SAR  : متغیر وابسته

 حداقل مربعات تعمیم یافته: روش با اثرات ثابت: نوع رگرسیون ترکیبی: مدل

 0111(: متوازن)تعداد مشاهدات  6: هاتعداد دوره 071: تعداد مقاطع

 آماره احتمال  تیآماره  خطای استاندارد ایبضر متغیرهای توضیحی

C -261.4236 14.23742 -18.36172 0.0000 

AFEE -0.132264 0.056963 -2.321947 0.0205 

AFECF -0.855660 0.316912 -2.699990 0.0071 

DACC -3.710365 5.156927 -0.719492 0.4720 

DACC*AFEE -2.196901 0.915775 -2.398953 0.0167 

DACC*AFECF -4.412404 2.340685 -1.885091 0.0598 

ETP 5.364278 2.377626 2.256149 0.0243 

BTM -0.262285 0.422046 -0.621460 0.5345 

BETA 0.544552 0.365952 1.488043 0.1371 

SIZE 20.89899 1.095754 19.07270 0.0000 

CAR 0.014679 0.022493 0.652580 0.5142 

EVOL 0.012078 0.034160 0.353560 0.7238 

PRICE 0.000452 0.000154 2.936144 0.0034 

VOL 6.52E-10 6.08E-10 1.071662 0.2842 

 ضریب تعیین تعدیل شده

 دوربین ـ واتسون

 6.161425 اف فیشرآماره  0.478480

 0.000000 اف فیشراحتمال  آماره  2.156332

 اف لیمرآماره 

 اف لیمراحتمال آماره 

 419.402830 دوکایآماره  4.253923

 0.0000 دوکایاحتمال آماره  0.0000
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 پژوهشی پیشنهادهاو نتایج 

. مورد آزمون قرار گرفته است اطالعات مالی آتی بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدیثیر أ، تپژوهش در فرضیه اول

-دستکاری تشخیصگذاران در جهت به سرمایه مالیهای بینینشان دهنده این است که پیشنتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 

های سود کاهش ها، تمایل آنها را به دستکاریتوسط مدیران شرکت مالیهای بینیاز اینرو ارائه پیش. نمایدهای سود کمک می

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط . شوداقالم تعهدی می دهد و این موضوع منجر به کاهش قیمت گذاری نادرستیم

دهند و این موضوع های سود صورت گرفته توسط مدیران را تشخیص میران به ندرت دستکاریاگذ، سرمایه(0336)ن ااسلو

گذاران کمک خواهد کرد تا با گردد؛ براین اساس نتایج پژوهش حاضر به سرمایهمنجر به افزایش ناهنجاری اقالم تعهدی می

های گیریهای مالی در تصمیمبینیو از پیش افزایش دهنداقالم تعهدی  درک صحیح خود را از، مالیهای بینیاستفاده از پیش

های مالی در کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تمرکز پژوهش حاضر بر اهمیت ارائه پیش بینی. ده نماینداقتصادی استفا

در  موجود گیری از اطالعاتتوانند با بهرهگذاران مین دهنده این است که سرمایهنیز نشا نتایج حاصل .استوار استتعهدی 

های سود را کاهش دهند و از سوی دیگر با شناخت بهتر اقالم تعهدی، ، از یکسو تمایل مدیران به دستکاریمالیهای بینیپیش

 ازگذاران سرمایه شناخت در افزایش مالیهای بینیپیش تاثیردر فرضیه دوم  .گذاری نادرست این اقالم را کاهش دهندقیمت

درک صحیح سرمایه گذاران  افزایشدر مالی های بینیپیش سودمندی محتوای اطالعاتی درقالب بررسی اقالم تعهدی اختیاری

 تهیه و  که دقت مدیران در دادنتایج حاصل از آزمون نشان  ؛مورد بررسی قرار گرفت اختیاری اقالم تعهدی قیمت گذاریدر 

  .شودمی اقالم تعهدی اختیاری توسط سرمایه گذاران شناخت افزایشهای مالی منجر به بینیارائه پیش

دهد که نشان می (1100)مکنینز و کلینز و  (1108) رادهاکریشنان و ویو (1108)تحقیقات انجام شده توسط موهانرام

قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی با انتشار  کند واقالم تعهدی کمک می تشخیصگذاران در ، به سرمایهمالیهای بینیپیش

 مالیهای ثیر پیش بینیأپذیرش فرضیه اول پژوهش حاضر مطابق با این تحقیقات، ت .یابدکاهش میهای جریان نقد پیش بینی

برخالف نتایج حاصل از تحقیقات اما نتایج حاصل از این پژوهش را نشان داد؛  قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدیبر کاهش 

اطالعات این محققین نشان دادند که انتشار . باشدمی ( 110)و بیلینسکی (1108،1113)انجام شده توسط گیولی و همکاران

های جریان نقد، بینیآنها اعتقاد دارند که انتشار پیش. نداردنسبت به اقالم تعهدی گذاران سرمایه شناختثیری در أ، تمالی آتی

های جریان نقد بینیگذاران در هنگام ارائه پیشدهد و بر این اساس واکنشی از سوی سرمایهاطالعات اضافی به بازار ارائه نمی

 درک صحیح افزایشهای جریان نقد و سود به صورت همزمان بر بینیثیر پیشأاما در این تحقیق هنگامیکه ت ؛دهدرخ نمی

در فرضیه دوم مورد آزمون قرار گرفت، نتایجی مبنی بر تأیید فرضیه پژوهش دی اختیاری اقالم تعه شناختدر گذاران سرمایه

 . بر خالف شواهد اخیر پیش گفته حاصل گردید

؛ براین ارائه اطالعات مالی آتی موثر بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی استنتایج تحقیق حاضر،  با توجه به

 مهممنبع اطالعاتی یک به عنوان های مالی به پیش بینیهای اقتصادی خود گیریتصمیم در بایستگذاران میاساس سرمایه

توجه داشته باشند و از سوی دیگر خواستار تدوین و اجرای مقرراتی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر الزام 

-اقدامات الزم در خصوص تدوین آیین راق بهادار تهران،سازمان بورس او .گردندهای مالی آتی صورتدقیق تر ها به ارائه شرکت

 ایجاد نماید و مالیهای بینیتر پیشهایی را به عمل آورد که بتواند الزامات قانونی برافزایش افشای دقیقها و دستورالعملنامه

  .های مناسب اقتصادی کمک نمایدگذاران جهت تصمیم گیریبه سرمایه

در برآورد توان میمل است که أ، این موضوع قابل تصورت گرفته صورت گرفته بر روی تحقیقات اخیرهای با توجه به بررسی

های مالی جایگزین تفاوت سود عملیاتی های عملیاتی و تغییر در خالص داراییاقالم تعهدی کل، مجموع تغییر در خالص دارایی

های تحقیق حاضر در قالب این روش نیز شود فرضیهیشنهاد میاز جریان نقد عملیاتی در این پژوهش شده است؛ براین اساس پ

ها در محاسبه سرمایه در گردش تمرکز و دقت بیشتری از سوی دیگر با توجه به اینکه مدیران شرکت. مورد آزمون قرار گیرد

ایگزین تغییر در خالص های عملیاتی غیرجاری را جتوان تغییر در خالص سرمایه در گردش و تغییر در خالص داراییدارند، می
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این را با  بر کاهش قیمت گذاری نادرست اقالم تعهدی ارائه اطالعات مالی آتیثیر أهای عملیاتی کرد و بر این اساس تدارایی

 .مورد آزمون قرار داد و نتایج حاصل از آزمون را با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مقایسه کردنیز رویکرد 
 

 منابع 
، کمیته تدوین استانداردهای (81تا  0استانداردهای شماره )، استانداردهای حسابداری(0830.)حسابداری و حسابرسیاصول و ضوابط  . 

 .سازمان حسابرسی، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، چاپ بیست و دوم: تهران.حسابداری

های در پژوهش. ادی و ریسک و ورشکستگیهای نقدی آتی ، اقالم تعهدی غیر عجریان( . 0830)ثقفی، علی و امیر محمدی  . 

 (.0-01، صص 08)  حسابدار مالی، دانشگاه اصفهان، 

های مربوط در های نقد براساس مقایسه مدلگزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان"، (0836.)ثقفی،علی؛فدایی،حمیدرضا . 

های انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه بررسی، "0873- 083های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

 .8- 1، صص 21، شماره  0حسابداری و حسابرسی، دوره 

های پذیرفته های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتبررسی نقش و قابیلت سود و جریان "، (0873.)جنت رستمی، محمد تقی .4
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Investigation the effect of financial forecasts in accruals pricing 

 

 

Abstract 

Financial forecasts that over the years by many managers and financial analysts are given, 

the default of financial condition and performance shows. At the same time provide forecasts, 
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required fields to identify the corporate liquidity flexibility provides. But investors their 

economic decisions are considered less future financial information.The main objective of this 

study is the effect of the financial forecasts on accounting accruals pricing. The  statistical 

sample consisted of 170 firms listed in the Tehran Stock Exchange over the period  2009 to 

2014 is 6 years old.The multivariate regression analysis was used to test the hypotheses. The 

results showed that the financial forecasts effective in reducing the accruals mispricing by 

investors.The results indicate the usefulness of the  forecasts information content is effective 

to reduce the accruals mispricing. 

Key words: Accruals,Accruals Pricing, financial forecasts 
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