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Abstract
Today, the hypothesis of forecasting ability dividend
yield or dividend-price ratio of share as a main principal
in the financial management is accepted. One of
important goals of the accounting information is assist
to users in the future investment predication. Also, in
finance area stock price reaction to accounting
information is one of the main subjects. The purpose of
this paper is to study the relationship between
accounting information quality, delay in the stock price
adjustment and future stock dividend of the accepted
company in Tehran stock exchange. For this purpose, a
number of 105 companies listed on Tehran Stock
Exchange during the time span of 2008-2012
investigated. literature study with using of the library
study method &financial information needed for refer
to financial statement and Rahavard Novin3financial
soft ware extracted& after that by of the Excel software
abridged, classified, computed and finally byEviews8,
stata12 analyzed finding shows that there is a positive
and meaning full relationship between the accounting
information quality or delay in stock price adjustment
and stock price, future output and stock dividend.
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چکیده
امروزه فرضیه قابلیت پیشبینی بازده سهام به عنوان واقعیت در مدیریت مالی مورد
- یکی از اهداف اطالعات حسابداري کمک به استفاده.پذیرش قرار گرفته است
 همچنین واکنش قیمت سهم به.کنندگان در پیشبینی آتی بازده سرمایهگذاري است
 هدف از این.اطالعات حسابداري یکی از موضوعات در حوزه مالی محسوب میشود
 تأخیر در تعدیل قیمت سهام،پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداري
.و بازده آتی سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد
 مورد بررسی1931  ـ1931  شرکت طی بازه زمانی101 براي این منظور تعداد
 ادبیات تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانهاي و دادههاي موردنیاز.قرار گرفت
9 جهت آزمون فرضیهها با مراجعه به صورتهاي مالی و نرمافزار مالی رهآورد نوین
 همچنین دادهها توسط نرمافزار اکسل تلخیص و طبقهبندي شد و در.استخراج گردید
 تجزیه و تحلیل آماري انجامStata12  وEviews8 نهایت از طریق نرمافزارهاي
 کیفیت اطالعات حسابداري با تأخیر در، یافتههاي پژوهش نشان میدهند.گرفت
 بازدههاي آتی و بازده سهام رابطهاي معنادار و مثبت، قیمت سهام،تعدیل قیمت سهام
.دارد
واژههاي کلیدي
 پیشبینی، بازده سهام، تعدیل قیمت سهم،کیفیت اطالعات حسابداري
بازده آتی سهام
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مقدمه
نقش اطالعات در زمینهي تصمیمگیريهاي اقتصادي بسیار
حیاتی است و سرمایهگذاران بدون اطالعات کافی ،فرصتها و
خطرات سرمایهگذاري را بهطور مناسب تشخیص نمیدهند.
براي این که اطالعات بتواند بر تصمیمات استفادهکنندگان
صورتهاي مالی مؤثر واقع شود ،باید در زمان مناسب در اختیار
آنان قرار گرفته باشد.
بهموقع بودن ،یکی از خصوصیات مربوط بودن اطالعات بوده و
به معناي آن است که اطالعات مالی باید زمانی در اختیار
استفادهکنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ،قضاوت و
اقدام نسبت به موضوع موردنظر براي آنان وجود داشته باشد
(هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی ،بیانیه شماره)2
(خدادادي و همکاران .)1931 ،سهامداران و سرمایهگذاران،
همواره در پی اطالعاتی هستند که آنان را در انتخاب بهترین
سرمایهگذاري و مناسبترین پورتفوي ،یاري کند .یکی از
مباحث مهمی که تصمیمهاي سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار
میدهد ،کیفیت اطالعات حسابداري است (احمدي و جمالی،
.)1932
پژوهشهاي تجربی نشان میدهند ،ارقام حسابداري توانایی
پیشبینی دارند و میتوان ارزش پیشبینیکنندگی اطالعات
حسابداري را به منزلة یکی از ویژگیهاي کیفی اطالعات
حسابداري پذیرفت (هندریکسون و ون بردا  .)1933 ،اطالعات
فراهمشده توسط سیستم اطالعاتی حسابداري بخشی از
اطالعاتی است که سرمایهگذاران براي پیشبینی جریانهاي
نقدي آتی به کار میبرند؛ تجدیدنظر در پیشبینی جریانهاي
نقدي آتی بر مبناي اطالعات بیکیفیت در مقایسه با تجدید نظر
مبتنی بر اطالعات باکیفیت مطلوب ،منجر به برآوردهاي
نامشخصی از قیمت سهم میشود .با توجه به عدم اطمینان
حاصل از کیفیت نامطلوب اطالعات در برآورد قیمت سهام ،با
گذر زمان ،درك بهتري از محتواي اطالعات منتشره فراهم
میشود و نیز یادگیري از ارزیابیهاي سایر سرمایهگذاران منجر
به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت
سهم با تأخیر روي خواهد داد (رحمانی و همکاران.)1931 ،
تأخیر در تعدیل قیمت براي خریدار و فروشنده مخاطرهآمیز است
و این مخاطره ناشی از عدم انعکاس کامل اطالعات در قیمت
است .انعکاس کامل و بالدرنگ اطالعات ممکن است اثرات

1. Hendriksen and Van Breda

601

منفی و یا مثبت بر قیمت سهم داشته باشد .در حالیکه خریدار
و فروشنده به موجب این انتخاب انتظار کسب صرف ریسک را
دارند و بدین طریق رخداد کژگزینی بعید نخواهد بود (کالن و
همکاران  .)2019 ،محیط اقتصادي در برگیرنده تمام عوامل
تأثیرگذار بر استفادهکنندگان ،سیستم حسابداري و بازارهاي
سرمایه میباشد .فرض بر این است که صورتهاي مالی
حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان
دهد .به همین دلیل اطالعات آن میتواند در رفتار سرمایهگذاران
تأثیر گذاشته و بهتبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار
دهد .سرمایهگذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی براي
پیشبینی قیمت و بازده میباشند .یکی از ویژگیهاي کیفی
اطالعات حسابداري کمک به استفادهکنندگان در پیشبینی
جریانات نقد آتی ورودي به واحد اقتصادي و بهتبع آن پیشبینی
بازده سرمایهگذاري میباشد .با توجه به اهمیت گسترده روزافزون
بازارهاي سرمایه در تجهیز و جمعآوري سرمایههاي کوچک
فردي به سمت فعالیتهاي تولیدي ،شناسایی نحوه رفتار
سرمایهگذاران و متغیرهاي تأثیرگذار بر قیمت و بازده در این
بازارها ،اهمیت زیادي پیدا کرده است .امروز فرضیه قابلیت
پیشبینی بازده سهام به عنوان یکی حقیقت جدید در مدیریت
مالی پذیرفته شده است (مهرابی و همکاران.)1931 ،
با توجه به اهمیت روزافزون بازده و قیمت سهام در تصمیمات
سرمایهگذاري اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران و مدیران
شرکتها در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت اطالعات
حسابداري با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیشبینی
بازدههاي آتی سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار پرداخته شد.
مبانی نظری
پژوهشگران مالی ،همواره به دنبال متغیرهایی هستند که بتوانند
از طریق آنها ،بازده سهام را براي دورههاي آتی با درصد
اطمینان بیشتري نسبت به متغیرها و مدل هاي قبلی پیشبینی
کنند .شناسایی چگونگی واکنش بازار سهام به اطالعات
حسابداري ،در تشخیص کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی
سودمندي اطالعات صورتهاي مالی اساسی ،از اهمیت زیادي
برخوردار است .پژوهشهاي تجربی نشان
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میدهند ،ارقام حسابداري توانایی پیشبینی دارند و میتوان
ارزش پیشبینیکنندگی اطالعات حسابداري را به منزلة یکی از
ویژگیهاي کیفی اطالعات حسابداري پذیرفت (هندریکسون و
ون بردا.)1933 ،
میرزایی ( )1930نشان میدهد ،نسبتهاي ارزش بازار سهام به
ارزش دفتري ،نسبت قیمت به عایدي هر سهم در یک سال با
بازده سال آتی ارتباط دارند و شرکتهایی که داراي نسبتهاي
ارزش بازار سهام به ارزش دفتري ،نسبت قیمت به عایدي هر
سهم باالیی هستند میتوانند بازده باالتري را کسب نمایند .ثقفی
و شعري ( )1939در تحقیق خود با عنوان نقش اطالعات
بنیادي حسابداري در پیشبینی بازده سهام با انتخاب بازده سهام
جهت پیشبینی ،درصدد آزمون تجربی سودمندي اطالعات
حسابداري برآمدند نتایﺞ تجربی حاصل ،تأییدکننده توان
پیشبینی اطالعات حسابداري است .پورحیدري و همکاران
( )1931محتواي اطالعاتی سود حسابداري و ارزش دفتري را
در تعیین قیمت سهام شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهاي  1911تا  1939بررسی نمودند
.آنها به این نتیجه رسیدند که بخش قابلتوجهی از ارزش
شرکت به وسیله سود تعیین میشود و ارزش دفتري از قدرت
تبیین مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نمیباشد.
احمدپور و همکاران ( )1931تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان
تأثیرپذیري نرخ بازده سهام از سود نقدي و تغییرات قیمت سهام
(شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس) ،انجام دادند .نتایﺞ تحقیق
فوق نشان داد ،ضریب تعیین در تمامی معادالت برازش مدلهاي
رگرسیون تخمینی را نشان میدهد و نرخ بازده رابطه معناداري
قوي با تغییرات سهام دارد.
مهرابی و همکاران ( ،)1931تحقیقی تحت عنوان رابطه بین
اطالعات حسابداري و بازده سهام ،انجام دادند .در این تحقیق
رابطه بین نسبتهاي مالی و بازده سهام در  11شرکت بازار
بورس تهران (از  11صنعت مختلف) براي سالهاي  1911تا
 1932مورد بررسی قرار گرفته است .نتایﺞ تحلیل دادههاي
مقطعی و ترکیبی براي کل شرکتها نشانگر آن بود که
نسبتهاي سودآوري و بازار رابطه معنیدار با بازده سهامدارند.
نسبتهاي سودآوري و به ویژه نسبت بازده داراییها بهترین
متغیرها براي وجود رابطه خطی با بازده سهام بودند .مشایخی و
همکاران ( )1933تحقیقی تحت عنوان تأثیر متغیرهاي کالن
اقتصادي بر رابطه بین متغیرهاي بنیادي مستخرج از صورتهاي

مالی و بازده سهام ،انجام دادند .نتایﺞ حاصل از تحلیل اولیه داده-
ها نشان میدهد که رابطه معنیداري بین نمره ترکیبی مالی که
تلفیق هشت متغیر بنیادي مستخرج از صورتهاي مالی است و
بازده سهام شرکتها طی دوره مورد پژوهش وجود دارد .رحمانی
و همکاران ( )1931تحقیقی تحت عنوان کیفیت اطالعات
حسابداري ،تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیشبینی
بازدههاي آتی ،انجام دادند .نتایﺞ تحقیق نشان میدهد؛
شرکتهایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقالم تعهدي
آنها بیشتر باشد ،شاخص تأخیر بزرگتري دارند .درحالیکه توالی
زیان ،رابطة معناداري با شاخص یاد شده ندارد.
قدردان و راشدي ( )1932تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر
نسبتهاي مالی بر پیشبینی بازده سهام در شرکتهاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،انجام دادند .یافتههاي
پژوهش نشان میدهد که بین نسبتهاي مالی و بازده سهام
پیشبینیشده رابطه معناداري وجود دارد .رباط میلی و همکاران
( )1939تحقیقی تحت عنوان کیفیت اطالعات حسابداري و
تعدیل قیمت سهام انجام دادند .نتایﺞ نشان داد؛ کیفیت ضعیف
اطالعات حسابداري با میزان تأخیر در تعدیل قیمت سهم در
ارتباط است .به نحوي که کیفیت ضعیف اقالم تعهدي بهطور
متوسط منجر به  9درصد افزایش تأخیر در تعدیل به هنگام قیمت
سهام میشود .پورزمانی و قمري ( )1939تحقیقی تحت عنوان
ارتباط بین کیفیت گزارشگري مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام
انجام دادند .نتایﺞ آزمون فرضیهها نشان میدهد که در بازار
سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگري مالی و
سرعت تعدیل قیمت معنیدار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگري
مالی ،سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنیداري از خود نشان
نمیدهد.
السون و پنمن ( )1332پژوهش خود تحت عنوان دادههاي
حسابداري را بر روي نمونهاي از شرکتهاي پذیرفتهشده
تفکیکشده به عنوان متغیرهاي توضیحی بازده در بازار بورس
نیویورك براي سالهاي  1330-1311انجام دادند .نتایﺞ
پژوهش آنها نشان داد که ارتباط بین سود هر سهم و بازده سهام
در طول زمان قويتر شده و ضریب همبستگی بین آنها افزایش
مییابد.
مکوجی و همکاران ( )1331در تحقیقی تحت عنوان تحلیل
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بنیادي بازده سهامهاي کرهاي به بررسی ارتباط بین بازده سهام
و متغیرهاي بنیادي پرداختند .نتایﺞ تحقیق آنها نشان میدهد که
رابطه مثبتی بین ارزش دفتري به قیمت سهام ،نسبت فروش به
قیمت و نسبت بدهی به سرمایه با بازده سهام و رابطه منفی بین
اندازه شرکت با بازده سهام وجود دارد .همچنین ،نتایﺞ تحقیق
آنها نشان داد که رابطه معناداري بین نسبت درآمد به قیمت و بتا
با بازده سهام وجود دارد.
گالیزو و سالوادور ( )2001میزان رابطه بین متغیرهاي
حسابداري و قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند .نتایﺞ به
دست آمده نشان میدهد ،بین متغیرهاي حسابداري و قیمت
سهام رابطه معناداري وجود دارد .همچنین اندازه شرکت و سرعت
گردش دارایی از ویژگیهاي مربوطه به یک شرکت هستند که
بهطور غیرمستقیم با تئوري چرخه عمر شرکت مطابقت دارد.
آرگوال ( )2003به بررسی روابط علّی بین شاخص قیمت سهام
و تولید صنعتی در یک الگو چند متغیره پرداختند .نتایﺞ آنها
نشان داد ،که رشد اقتصادي به عنوان نماینده تولید صنعتی با
شاخص قیمت سهام رابطه علّی دارد .تونالی ( )2010رابطه
بین متغیرهاي اقتصادي (نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت طال و غیره)
و بازده سهام در بورس استانبول را طی دوره  2002-2003و
با استفاده از روش خودر گرسیون برداري مورد مطالعه قرار داد.
نتایﺞ نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مورد
مطالعه و بازده سهام وجود دارد.
جکسون ( )2011تحقیقی تحتعنوان کیفیت اطالعات
حسابداري بهنگام بودن کشف سهم را افزایش میدهد؟ ،انجام
دادند .نتایﺞ نشان داد که هر قدر کیفیت اطالعات حسابداري
باالتر باشد؛ سرعت کشف به هنگام قیمت نیز افزایش مییابد.
همچنین نتایﺞ در تأیید ادبیات پیشین حاکی از این موضوع است
که کشف قیمت در شرکت هاي بزرگتر و نسبت به اخبار خوب
به سریع تر است.
کالن و همکاران ( )2019تحقیقی تحت عنوان کیفیت اطالعات
حسابداري ،تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیشبینی
بازدههاي آتی ،انجام دادند .در این پژوهش رابطة کیفیت
اطالعات حسابداري با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب
بازدهی باالتر در شرکتهایی با کیفیت ضعیف اطالعات
حسابداري ،مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطالعات حسابداري از
1. Gallizo and Salvador
2. Agrawalla
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سه متغیر کیفیت اقالم تعهدي ،سود غیرمنتظره ،اقالم خاص
(کیفیت پایین اقالم تعهدي ،کنترل داخلی ضعیف و تعدیالت)
استفاده شد .نتایﺞ تحقیق نشان میدهد؛ کیفیت ضعیف اطالعات
حسابداري منجر به تأخیر در تعدیل قیمت سهام میشود و
همچنین کیفیت اقالم تعهدي و اقالم خاص و بازده سهام آتی
رابطه معناداري با تأخیر در تعدیل قیمت دارند.
آل تحتمونی و آل سلحت ( )2011تحقیقی تحت عنوان تأثیر
شاخصهاي حسابداري و رشد در ارزش بازار انجام دادند .نتایﺞ
حاکی از عدم وجود ارتباط بین شاخصهاي حسابداري و رشد
جاري بر قیمت سهم بازار و ارزش بازار به ارزش دفتري ،و هیچ
تأثیري از شاخصهاي حسابداري فعلی و رشد فعلی در بازده بازار
سهام وجود ندارد و همچنین مشخص شد که تأثیر مثبت
شاخصهاي حسابداري آینده و رشد آینده در ارزش بازار بستگی
به اندازهگیري کلیه ارزش بازار دارد ،و بهترین شاخصهاي
حسابداري که بیانگر تغییرات در ارزش بازار دارد ،سود هر سهم
است.
روششناسی پژوهش
براساس دستهبندي تحقیقات بر حسب هدف ،پژوهش حاضر از
نوع کاربردي است .به عالوه از نوع تحقیقات شبه تجربی و در
حوزه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی ـ پیمایشی) است .هم
چنین با توجه به اینکه در این تحقیق براي محاسبه متغیرها از
پ س-
اطالعات گذشته استفاده شده است ،از نوع تحقیقات
رویدادي میباشد .همچنین پژوهش حاضر براساس روش تحقیق
از نوع همبستگی بوده و به بررسی رابطه میان متغیرها میپردازد.
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه کیفیت اطالعات
حسابداري با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و پیشبینی بازدههاي
آتی سهام شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .قلمرو زمانی این تحقیق از ابتداي سال  1931تا پایان
سال  1931را در بر میگیرد .قلمرو مکانی این تحقیق
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
همچنین با تجوه به معیارهاي ذیل تعداد  101شرکت بهعنوان
نمونه آماري انتخاب شدند:
 .1دوره زمانی از سال  1931تا ( 1931پنﺞ سال) میباشد با

3. Tunali
4. Jackson
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توجه به این که براي محاسبه اقالم تعهدي (انحراف معیار 9
ساله) (اطالعات مالی سال  t+1موردنیاز میباشد) ،شرکتها باید
از سال  1931تا  1932در بورس حضور داشته باشند.
 .2شرکتهاي موردنظر جزو بانکها و واسطهگري مالی،
لیزینگ و سایر شرکتهاي سرمایهگذاري نباشد.
 .9بهمنظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتها
منتهی به  23اسفند ماه باشد.
 .1وقفه معامالتی بیش از دو هفته نداشته باشند؛  .1ناقص
نبودن دادهها.

 .2بین کیفیت اطالعات حسابداري و بازدههاي آتی سهام در
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي
معنادار وجود دارد.
 .9بین کیفیت اطالعات حسابداري و قیمت سهام در شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي معنادار وجود
دارد.
 .1بین کیفیت اطالعات حسابداري و بازده سهام در شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي معنادار وجود
دارد.

فرضیههای اصلی
 .1بین کیفیت اطالعات حسابداري و تأخیر در تعدیل قیمت سهام
در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي
معنادار وجود دارد.

مدلهای تحقیق
براي آزمون فرضیات تحقیق به ترتیب از مدلهاي زیر استفاده
میشود:

مدل ()1
مدل ()2
مدل ()9
مدل ()1

Di,t   i  1QAi,t   2 InstOwni,t  3Turni,t   4Tradayi,t  5 Sizei,t   i ,t
PSRi, t  i  1QAi, t  2InstOwni, t  3Turni, t  4Tradayi, t  5 Sizei, t   i ,t
Pi, t  i  1QAi, t  2InstOwni, t  3Turni, t  4Tradayi, t  5 Sizei, t   i ,t
Ri, t  i  1QAi, t  2InstOwni, t  3Turni, t  4Tradayi, t  5 Sizei, t   i ,t

که در اینجا:
 : Pi,tقیمت سهام براي شرکت  iدر دوره t؛
 :Di,tتأخیر در تعدیل قیمت شرکت  iدر دوره t؛
 : QAi,tکیفیت اطالعات حسابداري شرکت  iدر دوره t؛
 : Ri,tبازده سهام براي شرکت  iدر دوره t؛
 : PSRi,tپیشبینی بازده سهام شرکت  iدر دوره t؛
 : InstOwni,tسهامداران نهادي  iدر دوره t؛
 : Turni,tگردش معامالت شرکت  iدر دوره t؛
 : Tradayi,tروزهاي معامالتی شرکت  iدر دوره t؛
 : Sizei,tاندازه شرکت  iدر دوره t؛

 : βمقدار ثابت؛
 : εi,tمیزان خطا.
متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها
متغیر مستقل
کیفیت اطالعات حسابداري :در این تحقیق براي اندازهگیري
کیفیت اطالعات حسابداري شرکت از معیار کیفیت اقالم تعهدي
مدل دچو و دیچو ( )2002استفاده میشود .معیار کیفیت اقالم
تعهدي به صورت زیر بیان میشود:

مدل ()1
WCAit
CFOi t 1
CFOi t
CFOi t 1
  0  1
 2
 3
  it
A gAssetsit
A gAssetsit
A gAssetsit
A gAssetsit
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که در اینجا:
 : WCAi,tاقالم تعهدي سرمایه در گردش شرکت  iدر سال t
که با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود.
رابطه ()1

کیفیت اقالم تعهدي در مدل شماره ( ،)1برابر است با منفی
انحراف استاندارد پسماندهاي معادله براي هر شرکت طی  9سال
گذشته.
متغیر وابسته

) WCAi ,t  (CAi ,t  Cashi ,t )  ( CLi ,t  Debti ,t

تأخیر در تعدیل قیمت
بر مبناي مدل هو و ماسکوویتز ( )2001متوسط تأخیر در

که در اینجا:
 : ΔCAi,tتغییر در دارایی جاري شرکت  iبین سالهاي  tو t-
1؛
 : ΔCashi,tتغییر در وجه نقد شرکت  iبین سالهاي  tو t-
1؛
 : ΔCLi,tتغییر در بدهی جاري شرکت  iبین سالهاي  tو t-
1؛
 : ΔDebti,tتغییر در تسهیالت مالی دریافتی کوتاهمدت شرکت
 iبین سالهاي  tو t-1؛
 : CFOi,tجریان نقدي شرکت  iدر پایان سال  tاست و با
استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود.
رابطه ()2
CFOi ,t  NIBEi ,t  TAi ,t

که در اینجا:
 : NIBEi,tسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه شرکت  iدر
سال .t
 : TAi,tکل اقالم تعهدي شرکت  iدر پایان در سال  tمیباشد
که با استفاده از رابطه ( )9محاسبه میشود.
رابطه ()9

TAi ,t  WCAi ,t  DEPi ,t
که در اینجا:
 : DEPi,tهزینه استهالك شرکت  iدر سال t؛
 : AugAssetsi,tمیانگین کل داراییهاي شرکت  iدر
سالهاي  tو t-1؛
 = εi,tباقیمانده.
در رابطه باال که معیار تعیین کیفیت اقالم تعهدي میباشد.

1. Hou and Moskowitz

تعدیل قیمت نسبت به اطالعات منتشرشده براي هر شرکت با
استفاده از رگرسیونهاي زیر محاسبه میگردد:
4

ri,t   i   i Rm, t    i ,n Rm,t n   i ,t
n 1

مدل شماره ( )1رگرسیون محدود نشده:
مدل ( )1رگرسیون محدود شده:
که در اینجا:
 : ri,tبازده سهم شرکت  iدر دوره t؛
 : Rm,tبازده بازار شرکت  iدر دوره .t
در این تحقیق فرض میشود در صورتیکه قیمت سهم به
اطالعات منتشرشده با تأخیر واکنش نشان دهد آنگاه برخی از
 δi,nهاي برآورد شده در معادلة رگرسیون شماره ( )1از صفر
اختالف معناداري پیدا میکنند .بنابراین بازدههاي متأخر ،توان
تشریح رگرسیون را افزایش میدهند .ولی با فرض آنکه کلیه
 δi,nها صفر باشند ،رگرسیون شماره ( )1نیز برآورد میشود.
آنگاه تأخیر قیمت بر مبناي ضریب تعیین محاسبه شده با استفاده
از بازدههاي هفتگی بر مبناي معادالت یادشده به شرح زیر
محاسبه میگردد:
رابطه ()1
2
Rrestirecte
d
Dt 
Ru2n restricted

که در اینجا:
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 : Dtتأخیر قیمت؛
 : R2restirecte dرگرسیون محدودشده؛
 : R2unrestirec tedرگرسیون محدود نشده.
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پیشبینی بازده سهام
در این پژوهش براي پیش بینی بازده سهام از رابطه زیر استفاده
میشود.
رابطه ()1

ri,t  i  i Rm, t   i ,t
قیمت سهام
اطالعات مورد نیاز مربوط به این متغیر از نرمافزار رهآورد نوین
 9استخراج شده است.
بازده سهام
به سه شکل بازدهی قیمتی ،بازدهی نقدي و بازدهی کل می-
توان بازدهی یک سهم را محاسبه کرد (تهرانی و همکاران،
 .)32 :1932در این تحقیق از روش بازده نقدي استفاده شده
است.
رابطه ()1

شرکت  iدر دوره t؛
 : Pi,t-1قیمت سهام شرکت  iدر دوره .t -1
متغیر کنترل
میزان مالکیت نهادی ( :)InstOwnمیزان مالکیت
نهادي از مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها ،هلدینگها،
شرکتهاي سرمایهگذاري ،صندوقهاي بازنشستگی و غیره
بهدستآمده است ،که از یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی
شرکتها استخراج میشود.
گردش معامالت ( :)Turnگردش معامالت عبارت است
از متوسط تعداد سهام معاملهشده در طی هر سال تقسیم بر کل
سهام منتشرشده در آن سال .لگاریتم این متغیر در پژوهش منظور
شده است.
روزهای معامالتی ( :)Tradayعبارت است از تعداد
روزهایی که سهام شرکت در طی سال مورد معامله قرار گرفته
است.
اندازه شرکت ( :)Sizeعبارت است از لگاریتم داراییهاي
شرکت  iدر دوره .t
روشهای آماری
در این پژوهش براي آزمون فرضیهها از مدل رگرسیونی حداقل
مربعات تعمیمیافته ( )GLSاستفاده شده است ،در ادامه به
تشریح مدلها و آزمونهاي پیش فرض رگرسیون میپردازیم.
در ابتدا آمار توصیفی بیان میشود.

که در اینجا:
 : Ri,tبازده سهام براي شرکت  iدر دوره t؛
: Pi,t
Pi ,t  Pi ,t 1
قیمت
Ri ,t 
Pi ,t 1
سهام

جدول  .1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

D

0/033

0/011

0/133

0/001

0/111

PSR

11/111

11/11

11/11

1/309

0/190

P

2/302

2/399

9/332

1/033

0/119

R

0/991

0/919

2/911

-1/111

0/210

QA

0/193

0/113

9/010

0/031

0/233

INSOWN

11/320

11/93

33/32

0/101

13/11

TURN

0/212

0/131

0/393

0/001

0/131

TRADAY

91/303

11/10

909/1

0/313

93/11
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19/311

SIZE

19/11

10/101

13/31

1/113

اطالعات حسابداري و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در شرکت-
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.

به منظور آزمون فرضیههاي این تحقیق از روش حداقل مربعات
تعمیم یافته استفاده گردیده است.
آزمون فرضیه اول :فرضیه اول به بررسی رابطه بین کیفیت

جدول  .2نتایﺞ برآورد مدل براي فرضیه اول با استفاده از روش GLS
نماد

ضرایب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

P-Value

α

-0/331

0/122

-3/121

0/000

QA

0/131

0/021

1/110

0/009

INSOWN

-0/003

0/011

-1/111

0/120

TURN

-0/022

0/021

-0/313

0/913

TRADAY

0/001

0/001

11/112

0/000

SIZE

0/013

0/003

3/911

0/000

0/113
ضریب تعیین:
ضریب تعیین تعدیل شده0/131 :
2/130
دوربین واتسون:

آماره :F

1/132
معناداري آماره 0/000 :F

جدول  .3نتایﺞ برآورد مدل براي فرضیه دوم با استفاده از روش GLS
نماد

ضرایب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

P-Value

α

10/101

0/139

21/102

0/000

QA

0/111

0/123

9/131

0/000

INSOWN

-0/001

0/001

-0/131

0/139

TURN

-0/113

0/132

-2/113

0/010

TRADAY

0/009

0/000

0/013

0/391

SIZE

0/033

0/099

2/312

0/009

0/911
ضریب تعیین:
ضریب تعیین تعدیل شده0/211 :
1/330
دوربین واتسون:

9/19
آماره :F
معناداري آماره 0/002 :F

آزمون فرضیه دوم :فرضیه دوم به بررسی رابطه بین کیفیت

اطالعات حسابداري و بازده آتی سهام در شرکتهاي پذیرفته
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شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
آزمون فرضیه سوم :فرضیه سوم به بررسی رابطه بین کیفیت
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اطالعات حسابداري و قیمت سهام در شرکتهاي پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.

جدول  .4نتایﺞ برآورد مدل براي فرضیه سوم با استفاده از روش GLS
نماد

ضرایب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

P-Value

α

9/932

0/003

1/910

0/000

QA

0/001

0/001

9/102

0/000

INSOWN

0/003

0/003

1/010

0/233

TURN

-0/009

0/001

-9/100

0/000

TRADAY

0/002

0/002

10/11

0/000

SIZE

0/001

0/003

9/211

0/001

)AR(1

0/331

0/001

1/313

0/000

0/133
ضریب تعیین:
ضریب تعیین تعدیل شده0/129 :
1/210
دوربین واتسون:

9/300
آماره :F
معناداري آماره 0/000 :F

جدول شماره  .5نتایﺞ برآورد مدل براي فرضیه چهارم با استفاده از روش GLS
نماد

ضرایب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

P-Value

α

0/111

0/111

9/191

0/000

QA

0/112

0/013

9/211

0/013

INSOWN

0/000

0/000

0/291

0/311

TURN

-0/011

0/011

-1/020

0/901

TRADAY

0/000

0/000

1/303

0/011

SIZE

-0/011

0/011

-1/131

0/191

0/911
ضریب تعیین:
ضریب تعیین تعدیل شده0/293 :
1/311
دوربین واتسون:

1/210
آماره :F
معناداري آماره 0/000 :F

آزمون فرضیه چهارم :فرضیه چهارم به بررسی رابطه بین کیفیت
اطالعات حسابداري و بازده سهام در شرکت هاي پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بحث و نتیجهگیری
به منظور آزمون فرضیههاي تحقیق نمونهاي مشتمل بر 101
شرکت از بین شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران طی سالهاي  1931-1931انتخاب گردید .دادههاي
مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهاي تحقیق و آزمون فرضیهها ،از
بانک اطالعاتی «رهآوردنوین »9و صورتهايمالی شرکتها،
استخراج شد .همچنین به منظور برآورد مدلهاي تحقیق از
نرمافزارهاي  Eviews8و  Stata12استفاده گردید.
نتایﺞ حاصل از تحلیل فرضیه اول نشان میدهند ،بین کیفیت
اطالعات حسابداري و تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه معنادار
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وجود دارد .همچنین یافتههاي تحقیق داللت بر ارتباط مثبت و
معنادار بین کیفیت اقالم تعهدي و میزان تاخیر در تعدیل قیمت
سهام دارد .وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقالم تعهدي و
تاخیردر تعدیل قیمت سهام به این معنی است که
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شرکتهایی که داراي کیفیت اقالم تعهدي ضعیفتري هستند،
تاخیر بیشتري در تعدیل قیمت سهام دارند .نتایﺞ پژوهش با نتایﺞ
به دست آمده از تحقیقهاي رحمانی و همکاران ( ،)1931رباط
میلی و همکاران ( ،)1939پور زمانی و قمري (،)1939
جکسون ( )2011و کالن و همکاران ( )2019سازگار میباشد.
همچنین آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد ،بین کیفیت
اطالعات حسابداري و بازده آتی سهام رابطه معناداري وجود دارد.
این یافته داللت بر ارتباط مثبت و معنادار بین کیفیت اقالم
تعهدي و بازدههاي آتی سهام داشته و بیان میکند،
میتوان انتظار داشت شرکتهایی که داراي کیفیت اقالم تعهدي
بیشتري هستند ،بازده هاي آتی باالتري داشته باشند .نتایﺞ باین
پژوهش با نتایﺞ به دست آمده از تحقیقهاي میرزایی (،)1930
ثقفی و همکاران ( ،)1939رحمانی و همکاران (،)1931
قدردان و راشدي ( )1932و کالن و همکاران ( )2019مطابقت
دارد .در ادامه ،نتایﺞ حاصل از آمون فرضیه سوم نشان میدهد،
بین کیفیت اطالعات حسابداري و قیمت سهام رابطه معنادار
وجود دارد .یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهاي
سرمایه به ویژه بورساوراق بهادار مطرح میشود ،بحث کارایی
بازار است که بر طبق آن تمامی اطالعات موجود در بازار ،اثرات
خود را بر روي قیمت سهام منعکس میکنند.
یافتههاي این تحقیق ضمن تایید این موضوع ،با نتایﺞ به دست
آمده از تحقیقهاي پورحیدري و همکاران ( ،)1931احمدپور و
همکاران ( )1931و گالیزو و سالوادور ( )2001سازگار میباشد.
در پایان ،تحلیل نتیجه فرضیه چهارم نشان میدهد ،بین کیفیت
اطالعات حسابداري و بازده سهام رابطه معنادار وجود دارد .یافته
هاي تحقیق داللت بر ارتباط مثبت و معنادار بین کیفیت اقالم
تعهدي و بازده سهام دارد .اطالعات حسابداري براي مفید بودن
در تصمیمگیري باید حائز ویژگیهاي مربوط بودن و قابلیت
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پیشبینی-
اعتماد باشد .اگر صورتهاي مالی ارزش
کنندگی نداشته باشند و در ارزیابی وقایع گذشته ،حال و نیز
تصمیمگیري نسبت به آینده نتوانند مؤثر باشند ،سودمندي و مفید
بودن آن نیز زیر سؤال میرود .نتایﺞ به دست آمده با نتایﺞ به
دست آمده از تحقیقهاي مهرابی و همکاران ( ،)1931السون
و پنمن ( )1332و مکوجی و همکاران ( )1331سازگاري دارد.
پیشنهادها مبتنی بر نتایج تحقیق
 .1به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در تحلیل بنیادي در سطح
شرکتها به کیفیت اطالعات حسابداري به ویژه تغییرات اقالم
تعهدي توجه ویژه داشته باشند و همچنین با توجه اهمیت
اطالعات حسابداري در تصمیمات اتخاذ شده توسط
سرمایهگذاران ،به مدیران شرکتها نیز پیشنهاد میشود در
اطالعات حسابداري با کیفیت ارائه نمایند.
 .2به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود به هنگام اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاري ،کیفیت اطالعات حسابداري را مدنظر قرار دهند.
زیرا کیفیت باال اطالعات حسابداري ،افزایش بازده و قیمت سهام
را به همراه خواهد داشت.
 .9با توجه به یافته هاي تحقیق ،به سازمان بورس پیشنهاد
میشود تا الزاماتی فراهم آورن تا شرکتها اطالعات حسابداري
با کیفیتی ارائه نمایند تا تأخیر در تعدیل قیمت کاهش یابد و
قیمت معامالتی سهام به ارزش واقعی نزدیکتر شود.
 .1براي به دست آوردن تعبیر روشنتري از یافتههاي تحقیق،
شواهد بیشتري مورد نیاز است .این تحقیق با استفاده از داده هاي
مربوط به نمونهاي از شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار
تهران بدون توجه به صنعت در فاصله سالهاي 1931-1931
انجام شده است ،بنابراین ،به کلیهي استفادهکنندگان پیشنهاد
میشود در تعمیم نتایﺞ این تحقیق به سایر دورههاي زمانی و
شرکتهاي غیر بورسی با احتیاط عمل نمایند.
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