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 :چکیده

 
های رو به  شرکت. مورد توجه است در ادبیات حسابداری همچنان ها نقش اقالم تعهدی اختیاری در ارزشیابی بازار و انعقاد قرارداد

الم تعهدی های منحصر به فرد اق گذاری و ویژگی های بالقوه سرمایه گیری از فرصت و با بهره سرعتشد درآمد و سودشان را بر

های رشدی و غیر رشدی  بررسی مقایسه رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده سهام، در شرکت به این مطالعه . دهند افزایش می

رگرسیون چند متغیره و نرم با کاربرد های تحقیق  تحلیل فرضیه تجزیه و .پردازد میهادار تهران ر بورس اوراق بپذیرفته شده د

نمونه آماری این تحقیق، ازبین تمام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ازسال  . شده استانجام Eviwesافزار

دهد که در شرکتهای  نشان مییافته های تحقیق .می باشد شرکت 131انتخاب شده است که شامل 1831سال  تا پایان 1831

اقالم  وهمچنین.داردقویتری تاثیرروی بازده سهام ی در مقایسه با شرکتهای غیر رشدی، دستکاری اقالم تعهدی اختیاری رشد

دستکاری اقالم تعهدی باهدف ارند این به معنی این است که ام دتعهدی مثبت درشرکتهای رشدی تاثیرقوی تری روی بازده سه

 .افزایش سود گزارش شده درشرکتهای رشدی درمقایسه باشرکتهای غیررشدی بارزتراست

 

 بازده سهام ,شرکتهای رشدی وغیررشدی,اقالم تعهدی مثبت,اقالم تعهدی :کلید واژه ها
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 مقدمه

امروزه شرکتهای سهامی به علت مزایای بسیاری که دارند بارشد قارچ گونه وفراترازتصوری روبروشده اندوسرمایه گذاران زیادی 

دربازارسرمایه که همه نوع اوراق سرمایه وسهام بابازده های متفاوت موجود :اما سؤال مهم این است . دراین بخش فعالیت میکنند

تحت تاثیر چه عواملی قرار می بازده این اوراق  ,یت بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردارندو شرکتهای رشدی ازجذاباست  

شواهد و یافته های قبلی توسط بسیاری .عوامل تأثیرگذاربربازده سهام وانتخاب سبد سرمایه گذاری مناسب سود سهام است ازگیرند؟

 درعلم مطرح بسیارمهممطالب   از. بازارایفامینمایدی  ارزشگذار  درفرآیند انکار ناپذیری نقش سودتعهدی میدهدکه نشان از محققان

شواهد معتبری وجود دارد که نشان  اما.میباشد سهام برقیمتآن ونتیجتاتاثیر سهام وبازده برریسك سودحسابداری حسابداری،نقش

 تواند از طریق دستکاری اقالم تعهدی ، می(ای انگیزهبا هر )مدیریت سود می دهد مدیریت سود در بین مدیران شرکت ها شیوع دارد

توانند به ممکن است افراد استدالل کنند که مدیران می. های واقعی شرکت به مرحله اجرا درآید و یا دستکاری فعالیت اختیاری

های ارتباطی یر شیوها و ساهمجمع انهای مدیریتی، فراخوبینیهای کثیراالنتشار، پیشجای استفاده ازاقالم تعهدی از روزنامه

های گسترده نشان داده که مدیران با اظهارات با این وجود بررسی. سود جویندمستقیم برای افزایش بازده وجذب سرمایه گذار

چرا که در صورت محقق نشدن این اظهارات، مورد بازخواست قرار  .مخالف هستند,های درازمدتبینیبه خصوص پیش, بینانهخوش

ها را متحمل همچنین، اظهارات واضح و علنی، ممکن است سازمان(. 1001، باگینسکی و همکاران 1331اسکینر ) گرفت خواهند 

، (. 1001، برگر و هان 1338ورچیا  )های اختصاصی شود ه، و یا باعث ایجاد هزین(1001برگر و هان )هایی سازد پرداخت هزینه

های مستقیم ارتباطی از جمله اقالم تعهدی اختیاری به جای استفاده از روزنامههای غیر بنابراین مدیران استفاده از روش

دستکاری اقالم تعهدی، تاثیر مستقیمی بر روی وجه  . ها، ترجیح می دهندمجمع های مدیریتی و فراخوانبینیکثیراالنتشار، پیش

ی شرکت دستکاری نمی شوند بلکه تنها نتیجه فعالیت های در مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدی، فعالیت ها. نقد شرکت ندارد

. مدیریت سود پیامدهای زیادی برای شرکت دارد(.21و  20، ص 1002دچو و شراند، )انجام شده به صورتی نادرست ارائه می شوند 

که شدت این تاثیر با توجه  با این حال باید توجه داشت(. 1010دچو و همکاران، )یکی از پیامدهای آن، تاثیر بر بازده سهام است 

پژوهش حاضر به بررسی ,با توجه به موارد فوق .دمی تواند متفاوت باش( دنمانند رشدی و غیر رشدی بو)به ویژگی های شرکت ها 

 .نقش اقالم تهعدی بر بازده سهام ومقایسه آنها بین شرکتهای رشدی وغیررشدی میپردازد

 

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق

توان همچنین می. ها میشوندثبت درآمدها و یا هزینهجلو انداختن اقالم تعهدی به اقالمی گفته می شود که موجب به 

بدین معنی که پرداخت ها و دریافتهای وجه . های دیگری معرفی نموداقالم تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان

شود این اقالم واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر شده، مندرج است که این امر سبب می نقد، به درستی در اقالم تعهدی شناسایی

 (. 1830موسوی شیری، صالح نژاد و رجب زاده، )نمایش دهند 

د علیرغم اینکه ما تمایل نداریم میوه ای را قبل ننارس می باشبرخی شبیه میوه عایدات شبیه به میوه ای خوب و برخی 

برخی از شرکتها با درآمدهای خود اینچنین برخورد می کنند و قبل از تحقق درآمد آنرا شناسایی می  از رسیدن بچینیم اما
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ارائه گردیده است که نسبت عایدات نقدی و تعهدی را اندازه می ( 1331)1های آگاه کننده متعددی توسط اسلوانروش. کنند

ه به وسیله بکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری شناسایی باشد کبطور کلی اقالم تعهدی بخشی از درآمد خالصی می. گیرد

(. تعهدی شناسایی درآمد زمان ارائه کاال و خدمات صورت می گیرد که طبعاً دریافت وجه را بدنبال دارددر مبنای)گردندمی

 . است د عایدات بیشترنشان داد که هر چه اقالم نقدی عایدات نسبت به اقالم تعهدی بیشتر باشد، قطعیت عملکر( 1331)اسلوان

اقالم تعهدی همواره در معرض قضاوت های شخصی و ذهنی قرار دارند که این امر سبب بروز خطا و اشتباهات سهوی و 

 :باشداین امر ناشی از دو علت می. ها می شودگیری آنعمدی در اندازه

قابلیت اتکا کافی نمی توان شناسائی و گزارش بر اساس اصول حسابداری، بسیاری از اقالم تعهدی را به علت نداشتن .1

 1.نمود

 .اقالمی که بر مبنای اصول حسابداری تهیه و گزارش می شوند نیز با خطا توأم هستند.1

هر یك از تعدیالت حسابداری را که باعث ایجاد اختالف بین سود خالص حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می 

بر اساس این تعریف سود حسابداری بر . یج فرآیند حسابداری در  مبنای تعهدی، طبقه بندی کنیمتوان به عنوان نتاگردند، می

مبنای نقدی با جریانات وجوه نقد یکسان خواهد بود، پس جزء تعهدی سود را می توان به عنوان تفاوت بین سود خالص 

یل یا اصالح جریانات نقدی در طول زمان می باشد نقش اقالم تعهدی تعد. حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف نمود

 .8عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری می کند( سود تعدیلی)بنابراین مبالغ تعدیل شده 

گردد که بخشد و باعث میبرای مثال ثبت یك حساب دریافتنی شناسایی جریان نقدی آتی در حسابداری را سرعت می

بندی مزایای اقتصادی ناشی از فروش مطابقت داشته باشد به هر حال، اقالم تعهدی زمان زمانبندی شناسایی سود حسابداری با

اگر : برای مثال. ها و برآوردهایی هستند که اگر اشتباه باشند، باید در اقالم تعهدی و سود آتی اصالح شونداغلب بر مبنای فرض

باشد، ثبتهای بعدی هم نقد وصولی و هم اصالح خطاهای عواید خالص ناشی از حساب های دریافتنی کمتر از برآورد اولیه 

 . خطای برآورد و اصالحات بعدی آنها عاملی است که باعث کاهش نقش سودمند اقالم تعهدی می شوند. برآورد را نشان می دهد

 .از آنها با هدف افزایش سود انجام میشودانگیزه های متفاوتی انجام میشود که بسیاری  مدیریت سود با

ادغام ,(یا خود شرکت)1مبادالت سرمایه توسط افراد داخلی, عرضه سهام فصلی,2عرضه اولیه سهاممواردی مانند

آستانه پیش بینی های رسیدن به , 3آستانه پیش بینی های مدیریترسیدن به ,و خروج اززیان 3آستانه صفررسیدن به ,1ها

قرارداد پاداش و در باالخره گاها  و یین شده در قراردادهای بدهیرسیدن به ارقام تعبه منظور11قرارداد بدهیدر ,10تحلیل گران

درتمام موارد ذکرشده . (21، ص 1002، 1و شرانددچو )که پاداش وی را حداکثر کند برای رسیدن به سودی11جبران خدمات

                                                           
1. Sloan 
 

 44پاراگراف  8791     :مفاهيم حسابداري شماره يك  بيانيه.2
4) Initial public offerings (IPO) 
5) Seasoned equity offerings (SEO) 
6) Insider equity transactions 
7) Mergers 
8) Zero threshold 
9) Management earnings forecasts threshold 
10) Analysts earnings forecasts threshold 
11) Debt covenant  
12) Compensation contracts  
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مدیریت و مدیریت سود موفق که در صورت موفقیت ,مدیران تمایل دارند بااستفاده از اقالم تعهدی اختیاری سود راافزایش دهند

اگر شرکتی .این عامل می تواند منجر به ارائه تصویری بهتر از واحد تجاری و بعضا نشان داده شدن نسبت رشدی باالتر باشد

 ،انجام دهندباال نحو احسن و با کارآئی واثربخشی  های خود را به وظایف و مسئولیتمناسب بوده و دارای مدیریت وسازماندهی 

) در واقع، کاهش نسبت. خواهد بود (ارزش دفتری هر سهم)های تاریخی هر سهم بزرگتر از ارزش ،صورت ارزش بازار در این
 

 
 ) ،

شایان ذکر است هر چه این نسبت باالتر باشد  .تواند زنگ خطری برای سیر نزولی فرصتهای رشد آتی شرکت محسوب گرددمی

کلور، بن مك) ها این نسبت وجودداشته باشد بلکه باید براساس واقعیت گذاری نیست نشانهمطلوبیت شرکت برای سرمایه

شود که مدیران به منظور استفاده از منافع و مزایا در شرایط جاری، در های رشدی شرکت موجب میکاهش در فرصت(.1002

ر این سودها و منافع انتقالی، بر مبنای زیرا ارزش فعلی مورد انتظا. های بعدی، اولویت قایل شوندمقابل انتقال این مزایا به دوره

کاهش ارزش فعلی منافع و سودهای انتقالی آتی مورد انتظار، موجب تقویت این . یابدسودهای شناسایی شده آتی، کاهش می

های آتی، شرکت به سمت ورشکستگی سوق خواهد یافت و یا اینکه مدیران آن برکنار خواهند شود که در دورهاحتمال می

) بنابراین کاهش در نسبت . گردید
 

 
انگیزاند تا به منظور افزایش میزان پاداش خود و سود سهام سهامداران، ، مدیران را برمی(  

لذایافتن ارتباطی بین دستکاری (1833موسوی شیری، مهرآذین و دهقان، . )سود دوره جاری را بیشتر از واقع گزارش نمایند

 .رشد شرکتها میتواند مفید باشداقالم تعهدی باتوجه به فرصتهای 

 :آنها به شرح زیراست تحقیق انجام شده است که برخی تحقیقات زیادی نزدیك به موضوع

 .  پرداخت "ارتباط بین اقالم تعهدی و نقدی سود با بازده سهام و سود تقسیمی"به تحقیقی با عنوان ( 1831) بیجاری

همچناین  . جاود دارد معنی داری میان اقالم تعهدی و نقدی سود و باازده و نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط مستقیم و 

کاه ایان   . نشان می دهد که میان اقالم تعهدی و نقدی سود و سود تقسیمی ارتباط مستقیم و معنای داری وجاود دارد   این پژوهش

 . است ود تقسیمیموضوع بیانگر محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و نقدی سود در پیش بینی بازده و س

در تحقیق خود با عنوان کیفیت سود و بازده سهام نشان دادند که بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده ( 1831)قائمی و همکاران

 .سهام رابطه مستقیمی وجود دارد در حالیکه بین اقالم تعهدی غیراختیاری و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد

نشان دادند که باازده ساهام شارکت     "ارتباط بین کیفیت سود با بازده سهام"عنوان در تحقیقی با ( 1001)1چان و همکاران

یك تفسیر از این نتایج ایان اسات کاه شارکت     . های با ارقام تعهدی زیاد، در دوره بعد از گزارشگری اطالعات مالی ، کاهش می یابد

در دوره پس از گزارشگری سود، دچاار افات باازدهی    ( دیعنی شرکت هایی که ارقام تعهدی باالیی دارن)های با کیفیت سود پایین   

ایان  . زیرا سرمایه گذاران به مسأله کیفیت سود پایین شرکت ها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنناد . می شوند

ام شاده و نتاایج مشاابهی    موضوع به وسیله تفکیك اجزای اقالم تعهدی و نیز دسته بندی براساس اقالم اختیاری و غیر اختیاری انج

 .بدست آمد

                                                                                                                                                                                            
1) Dechow and Schrand 
2
. Chan at all. 
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های تجربی آنهانشان داد بررسی.ی پرداختنداریاخت یاقالم تعهد یگذار متیرشد شرکت و قبه بررسی1(1012) روبین و گوینگ

. نداردهایی با رشد اندک و رشد باال وجود تفاوت چندانی میان سازماناقالم تعهدی اختیاری  گذاری که به طور کلی از نظر قیمت

-آزمون. اقالم تعهدی مثبت،تاثیر چشم گیری بربازده سهام داشته است  امادر شرکتهای رشدی  در مقایسه با شرکتهای غیررشدی،

با توجه . هایی با رشد باال ارتباط بیشتری با عملکرد آتی سازمان داردنشان دادند که تعهدات احتیاطی مثبت، در سازمان های دیگر

ژوهش حاضر به بررسی نقش اقالم تهعدی بر بازده سهام ومقایسه آنها بین شرکتهای رشدی وغیررشدی پرداخته پدر,به موارد فوق

 .ایم

 

 فرضیه های پژوهش

 :توجه به مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیراستبا

تراز همین رابطه درشرکتهای غیررشدی  قوی های رشدی، رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت: فرضیه اول 

 است

ترازهمین رابطه درشرکتهای  های رشدی، قوی رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری مثبت و بازده سهام در شرکت :فرضیه دوم

 غیررشدی  است

 نمونه گیری وقلمرو زمانی تحقیق,جامعه آماری,روش تحقیق

. باشد می 1831پایان سال  1831جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  

و سپس بانك ها حذف نمودیم اسفند ماه نیست  80یا  13شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  -برای تعیین نمونه آماری، ابتدا سال

پس از  حذف و( واحد های تجاریبه دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر )گذاری مالی  و موسسات مالی و شرکت های سرمایه

شرکت  131تعداد  در دسترس نباشد، حذف مشاهدات پرت و حذف شرکت هایی که داده های مورد نیاز تحقیق در مورد آنها

 .مورد بررسی قرارگرفتند(شرکت-سال 1332معادل )

 مدلها ومتغیرهای تحقیق

 P/B))استفاده شده است به این صورت که شرکتهایی که میزان  P/B))ابتدا برای جداکردن شرکتهای رشدی از غیررشدی از معیار

 .بوده غیررشدی درنظر گرفته شده اند  گینداشتند رشدی وشرکتهایی که این میزان پایین تراز میان گین باالترازمیان

 :است با استفاده از الگوی اثرات مشترک استفاده شده ( 100)ی، از مدل کوتاریاریراختیوغیاریاختیاقالمتعهدبه منظور محاسبه 

1)   
     

     
     

 

     
   

               

     
   

     

     
             

                                                           
1
- Ashok Robin• Qiang Wu. 
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ونقش  اقالم تعهدی بربازده سهام قرارگرفته است  مورد استفاده 8و 1درمدل های  برای آزمون فرضیه ها سپس نتایج بدست آمده

 مورد بررسی قرارگرفت

2)                                             
                       

3)                                            
                  

      

 

 :متغیرهای مورد استفاده درتحقیق به شرح جدول زیر

 

 

 نتایج آماره های توصیفی وانتخاب مدل مناسب پژوه

دهد که تمام متغیرهای پژوهش،  نشان می(جدول پیوست طبق)ته وفیلیپس وپروندیکی فولرتعمیم یاف,آزمون ایم وهمکاران نتایج

 .شود های پژوهش، منجر به نتایج کاذب نمی و کمتر از آن پایا هستند و استفاده از آنها در برآورد مدل  %در سطح 

 های انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل آزمون-

 شرح متغیر

RET بازده ساالنه سهام عادی 

ACC  به دارایی های ابتدای دوره( سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی)نسبت کل اقالم تعهدی 

DAC  (1-8)اقالم تعهدی اختیاری حاصل از مدل 

+
DAC قالم تعهدی اختیاری مثبت 

Growth رشد شرکت و معادل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام 

CFO نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی به دارایی های ابتدایدوره 

ΔREV تغییرات درآمد فروش 

ΔREC تغییرات بدهکاران 

PPE  ثابتدارایی های 

ROA بازده دارایی ها معادل نسبت سود خالص به مجموع دارایی ها 

NDAC  (معادل کل اقالم تعهدی منهای اقالم تعهدی اختیاری)اقالم تعهدی غیر اختیاری 
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بدین منظور از آزمون . قبل از برآورد مدل های تحقیق و آزمون فرضیه ها، ابتدا باید الگوی مناسب برآورد هر مدل مشخص شود

 پاگان و هاسمن استفاده شده و نتایج در نگاره زیر ارائه شده -، بروش(چاو)های لیمیر 

 نتایج آزمون های انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل

 نتیجه (معناداری)آماره هاسمن  (معناداری)پاگان-آماره بروش (معناداری)ماره لیمیرآ ها آزمون/مدل ها

 اثرات مشترک --- (38/0) 01/0 (11/0) 12/1 (1)مدل 

 اثرات تصادفی (1/0 ) 32/8 (00/0) 13/113** (00/0) 31/18** (1)مدل 

 اثرات تصادفی (11/0) 1/8  (00/0) 31/138** (00/0) 20/18** (8)مدل 

 1%معناداری در سطح **

دهد که الگوی اثرات مشترک بر  نشان می( 01/0)پاگان -و بروش( 12/1)های لیمیر  ، عدم معناداری آماره(1)مدل در خصوص 

پاگان بدان –نیز معناداری آماره های لیمیر و بروش  ( 8)، (1)های  در خصوص مدل. دو الگوی اثرات ثابت و تصادفی برتری دارد

به عالوه، عدم معناداری آماره هاسمن در هر . معناست که الگوی اثرات ثابت و تصادفی، هر دو بر الگوی اثرات مشترک برتری دارند

 .نشان می دهد که استفاده از الگوی اثرات تصادفی بر بکارگیری الگوی اثرات ثابت، اولویت دارد ( 8)، (1)مدل  دو

 محاسبه اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاریو ( 1)نتایج برآورد مدل

با استفاده از الگوی اثرات مشترک برآورد شده و نتایج آن در ( 1)ی، مدل اریراختیوغی اریاختی اقالمتعهدبه منظور محاسبه 

در سطح ( -38/1)ها  و ضریب متغیرهای عکس دارایی( -01/0)نتایج نشان می دهد که عرض از مبدا .ارائه شده است( 1-1)نگاره 

مقدار شاخص عامل تورم . معنادارند 1%در سطح ( 11/0)ها  و بازده دارایی( -0/ 0)های ثابت  و ضریب متغیرهای دارایی  %

 1با هم مشکل همخطی شدید ندارند( 1)دهد که متغیرهای مستقل مدل  نیز نشان می 1واریانس

 (1)نتایج برآورد مدل 
     

     
     

 

     
   

               

     
   

     

     
             

 VIF معناداری تی استیودنت ضریب متغیر

 --- 01/0 -23/1 -01/0* عرض از مبدا

        
*38/1- 03/1- 02/0 01/1 

                      0 /0 11/0 31/0 1 /1 

                                                           
1
) Variance Inflation Factor (VIF) 

2
زمانی که مقدار آماره (  VIF نيز ذکر شده  81در برخی ديگر از منابع عدد ) 5کمتر از 

وجود همخطی چندگانه بين متغيرهای مستقل مدل وجود ندارد باشد، شواهدی از ( است

(.2112کاتنر، )  
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**0 /0- 21/10- 00/0 00/1 

      
**11/0 31/13 00/0 11/1 

 (معناداری) آماره فیشر  3 /13% ضریب تعیین
**33/828 (00/0) 

 12/1 آماره دوربین واتسون  3 /01% ضریب تعیین تعدیل شده

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

 

مقدار آماره دوربین واتسون . حاکی از معناداری کلی مدل برآورد شده است 1%در سطح ( 33/828)معناداری آماره فیشر 

، لذا نتایج مدل برآورد 1حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد شده است( 12/1)

ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نیز . یاری، قابل اتکاستشده کاذب نیست و برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری و غیراخت

 .نمایند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 3 دهند که متغیرهای مستقل در مجموع حدود  نشان می

راج شده و از های مدیریت سود استخ به عنوان یکی از مولفه( اقالم تعهدی اختیاری)، باقیمانده های آن (1)پس از برآورد مدل 

 .های تحقیق استفاده خواهد شد مقادیر آن برای آزمون فرضیه

 :یافته های تحقیق
 :و آزمون فرضیه اول تحقیق( 1)مدل برآورد نتایج

تر  های رشدی، قوی رشدی، رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت های غیر در مقایسه با شرکتطبق فرضیه اول 

ارائه شده  زیربا استفاده از الگوی اثرات تصادفی برآورد شده و نتایج آن در نگاره ( 1)برای آزمون فرضیه اول تحقیق، مدل .است

 .است
 

 (1)نتایج برآورد مدل 
                                                                 

 VIF معناداری تی استیودنت ضریب متغیر

 --- 03/0 11/1 10/0 عرض از مبدا

         
**01/0  0/1 01/0 1 /1 

      
*13/0 11/1 08/0 1 /8 

       
**13/1  1/1 01/0 18/2 

                                                           
8

قرار دارد، هيچ گونه شواهدی  5/2و  5/8واتسون بين -زمانی که مقدار آماره دوربين( 

 (8972افالطونی، )از وجود مشکل خودهمبستگی سريالی بين اجزای اخالل وجود ندارد 
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      13/0 18/1 10/0 1 /2 

               
*01/0 02/1 02/0 11/1 

 (معناداری) آماره فیشر  13/88% ضریب تعیین
**13/  (00/0) 

 31/1 آماره دوربین واتسون  03/88% ضریب تعیین تعدیل شده

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

و ضریب  1%در سطح ( 13/1)و اقالم تعهدی غیر اختیاری ( 01/0)         نتایج نشان می دهد که ضریب متغیرهای

مقدار عامل تورم واریانس . معنادارند  %در سطح ( 01/0)               و ( 13/0)متغیرهای جریان وجوه نقد عملیاتی 

 1%در سطح (  /13)ری آماره فیشر معنادا.با هم مشکل همخطی شدید ندارند( 1)دهد که متغیرهای مستقل مدل  نیز نشان می

بیانگر عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی ( 31/1)مقدار آماره دوربین واتسون .حاکی از معناداری کلی مدل برآورد شده است

ل مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و برای آزمون فرضیه اول تحقیق، قاب

درصد از تغییرات  88متغیرهای مستقل در مجموع حدود  دهند که ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می. اتکاست

 .نمایند متغیر وابسته را تبیین می

بین  رشدی، رابطه های غیر دهد که در مقایسه با شرکت نشان می               مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر 

باتوجه به اینکه برای شرکتهای رشدی عدد یك وبرای . . تر است های رشدی، قوی اقالم تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکت

است که 0,13ضریب اقالم تعهدی درشرکتهای غیررشدی باال شرکتهای غیررشدی عدد صفررا منظور کرده ایم وبامالحظه نگاره

میرسد ومیتوان نتیجه گرفت که اقالم تعهدی اختیاری بر بازده سهام درشرکتهای رشدی 0,8.افزایش به 0,01درشرکتهای رشدی با 

این موضوع، با پیش  سازگاری داردو همچنین (1012)چشم گیرنیست واین نتیجه بانتیجه روبین وگووینگ  تاثیر بیشتری دارد ولی

 .بینی مطرح شده در فرضیه اول تحقیق، سازگاری دارد

 

 :و آزمون فرضیه دوم تحقیق( 8)مدل نتایج برآورد 

های رشدی،  رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری مثبت و بازده سهام در شرکت, درمقایسه باشرکتهای غیررشدیطبق فرضیه دوم 

ارائه  برآورد شده و نتایج آن در نگاره زیربا استفاده از الگوی اثرات تصادفی ( 8)جهتآزمون فرضیه دوم تحقیق، مدل .تر است قوی

و ضریب متغیرهای جریان وجوه نقد عملیاتی  1%در سطح ( 08/0)        نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر .گردیده است

              و نیز ضریب متغیر ( 10/0)، اقالم تعهدی اختیاری مثبت (1/ 1)، اقالم تعهدی غیر اختیاری (21/0)
  

با هم مشکل ( 8)دهد که متغیرهای مستقل مدل  مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان می.معنادارند  %در سطح ( 0/ 0)

 .همخطی ندارند

 (8)نتایج برآورد مدل  
                                           

                  
      

 VIF معناداری تی استیودنت ضریب متغیر
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 --- 02/0 1/ 0 0/ 1* عرض از مبدا

         
**08/0 01/8 00/0 11/1 

      
*21/0 03/1 02/0 11/1 

       
*1 /1 02/1 02/0 10/8 

     
  

*10/0 12/1 08/0 11/1 

              
  

*0 /0 11/1 01/0 1 /8 

 (معناداری) آماره فیشر  21/88% ضریب تعیین
*1 /1 (01/0) 

 01/1 آماره دوربین واتسون  81/ 1% ضریب تعیین تعدیل شده

  %معناداری در سطح *

 

نشان ( 01/1)مقدار آماره دوربین واتسون . بیانگر معناداری کلی مدل برآورد شده است %در سطح ( 1/ 1)معناداری آماره فیشر 

دهنده عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده 

دهند  ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان می. توان بدان اتکا کرد کاذب نیست و برای آزمون فرضیه دوم تحقیق، می

 .نمایند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 88که متغیرهای مستقل در مجموع حدود 

              مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر 
رشدی، رابطه بین  های غیر دهد که در مقایسه با شرکت نشان می  

ه باال نشان میدهد ضریب نتایج درج شده درنگار. .تر است های رشدی، قوی اقالم تعهدی اختیاری مثبت و بازده سهام در شرکت

این موضوع بدان  .افزایش میابد وتاثیر چشم گیری بربازده سهام دارد 0,1به 0,10اقالم تعهدی مثبت درشرکتهای رشدی از 

این موضوع، با . تاثیر قوی تری روی بازده سهام دارد( 1به منظور افزایش سود)معناست که در شرکتهای رشدی، دستکاری سود 

 تحقیق سازگار استفرضیه دوم 

 

 :کلی نتیجه گیری

شرکتهای )بامالحظه نتایج آزمون هردوفرضیه چنین استنباط میشود که درشرکتهایی که فرصت سرمایه گذاری آن باالتراست

دخالت مدیریت درفرایند محاسبه سود خالص منجربه عکس العمل  شدیدتر قیمت سهام نسبت به شرکتهایی که فرصت (رشدی

 .میشود,آنها پایین تر است سرمایه گذاری 

                                                           
8

نشانه مديريت سود با هدف افزايش سود گزارش شده مثبت بودن اقالم تعهدی اختياری، ( 

 .است
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به عبارت دیگر چنین استنباط میشود که بازارسرمایه نسبت به باور سودهای غیرواقعی یاتصنعی که توسط این شرکتها ارائه میشود 

ضمنا این باور بازارسرمایه نسبت به ارائه سودهای واهی ازطرف .آسانتر فریب خورده ومنجربه عکس العمل بازده سهام میگردد

کتهایی که فرصت سرمایه گذاری آنها باالتراست هنگامی که آنان سود را به شکل افزایشی دستکاری نموده کامال مشهود می شر

 باشد
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