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پایداری سود ،شرایط اقتصادی و ارزش محتوایی اطالعات حسابداری
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مهناز مرشدزاده

1

محمود قربانی

2

کیوان شعبانی

3

چكیده
تقريباً تمام استفاده كنندگان اطالعات مالي در تالشند به كمك اطالعات جاري ،رويدادهاي آينده را پيش بيني
كنند .هر چه ارزش محتوايي اطالعات بيشتر باشد ،سودمندي كاربرد آنها در اتخاذ تصميم بيشتر خواهد بود .يكي
از مواردي كه بيشترين توجه استفاده كنندگان را به دنبال خود دارد ،سود گزارش شده مي باشد .براي كاربرد عوامل
مربوط تر در تصميم گيري ،مي توان سود گزارش شده را به دو گروه اجزا پايدار و ناپايدار تقسيم كرد .هدف از
انجام اين پژوهش بررسي ارزش محتوايي اطالعات حسابداري شركتها با تاكيد بر نحوه برخورد آنها با سرمايه
گذاري منابع كه منجر به تقسيم نمونه به دو گروه شركتهاي سنتي و غير سنتي شد ،در حالت تفكيك سود به دو
گروه اجز ا پايدار و ناپايدار است .همچنين تاثير شرايط اقتصادي بر ارزش محتوايي با شرايط ذكر شده نيز در يك
دوره هفت ساله ( ) 4831- 4831مورد بررسي قرار گرفت .نتايج بيانگر اين بود كه ارزش محتوايي اطالعات در
شركتهاي غير سنتي نسبت به سنتي بيشتر مي باشد ،هر چند با گذر زمان فاصله آنها از يكديگر كمتر شده است
و تفكيك سود به اجزا پايدار و ناپايدار باعث افزايش ارزش محتوايي مي شود .همچنين ارزش محتوايي اطالعات
حسابداري در شركتهاي ايراني با شرايط اقتصادي رابطه معناداري ندارد.
واژههای کلیدی :ارزش محتوايي ،اجزاي پايدار و ناپايدار ،شرايط اقتصادي ،سود گزارش شده.

 - 4دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه تهران (مسئول مكاتبات) mahnazmorshedzadeh@yahoo.com

 - 2دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه تهران
 - 8دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي
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شركتها با سرمايهگذاري در منابع با ارزش و

 -1مقدمه
اطالعات حسابداري هنگام ارزيابي دورنماي

تاثيرگذاري آن بر سود گزارش شده سعي در بررسي

شركت توسط سرمايهگذاران ،نقش مهمي را ايفا

ارزش محتوايي سود در زمان تفكيك اجزا پايدار و

ميكند .در پژوهشهاي حسابداري ،از بررسي آماري

ناپايدار و تاثير شرايط اقتصادي بر ارزش ارزش

رابطههاي بين قيمت سهام و اطالعات حسابداري

محتوايي با تاكيد بر ثبت عمده سرمايه گذاري ساالنه

براي ارزيابي ميزان ارزش محتوايي اطالعات

به عنوان هزينه يا دارايي شده است.

حسابداري استفاده مي شود (كولينز4331 ،4؛ جرد،2

بررسي ارزش محتوايي سود با تفكيك اجزا پايدار

 2144و تينگارد .)2113 ،8نتيجه برخي از پژوهشها

و ناپايدار با شيوههاي مختلف در چندين پژوهش

حاكي از تغيير سطح ارزش محتوايي در بلند مدت

خارجي و تعداد اندكي از پژوهشهاي داخلي انجام

است (كولينز4331 ،؛ فرانسيس )4333 ،1و براي تغيير

شده است ،اما به رابطه ارزش محتوايي با شرايط

آن در كوتاه مدت سند معتبري يافت نشده است.

اقتصادي با ديدگاهي كه در اين پژوهش وجود دارد

معموالً تغييرات موقت در ارزش محتوايي مورد توجه

فقط در پژوهش بيسلند و همبرگ )2148( 6پرداخته

پژوهشگران قرار دارد ،زيرا اغلب اندازههاي ارزش

شده است كه به بررسي بازار اوراق بهادار سوئد

محتوايي براي مقايسه دورههاي زماني و قواعد

اختصاص دارد .همچنين نحوه تفكيك اقالم پايدار از

حسابداري مورد استفاده قرار ميگيرد .چنين مقايسه

ناپايدار با تاكيد بر شيوه برخورد با نحوه ثبت سرمايه

هايي با در نظر گرفتن اين فرض انجام ميشود كه

گذاري در منابع با ارزش براي اولين بار است كه در

فقط با استفاده از سيستم حسابداري ،اندازه ارزش

ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

محتوايي اطالعات تعيين ميشود .در اين پژوهش با

در اين پژوهش ،گروه پژوهش به دنبال يافتن

استفاده از اطالعات شركتهاي بورس اوراق بهادار

تفاوت ارزش محتوايي اطالعات حسابداري در زمان

تهران به بررسي ارتباط ارزش محتوايي با پايداري

تفكيك اجزا پايدار و ناپايدار در شركتهاي سنتي و

سود و شرايط اقتصادي عمومي پرداخته ميشود .در

غير سنتي و رابطه ارزش محتوايي با ميزان سرمايه

قسمت بررسي رابطه ارزش محتوايي با شرايط

گذاري و انتظارات رشد است .يافتههاي حاصل مي

اقتصادي ،از رشد توليد ناخالص ملي 5براي تعيين

تواند براي مديران مالي شركتهاي مورد بررسي و

سطح سرمايه گذاري از نسبت ارزش دفتري به بازار

شركتهاي مشابه در موضوع فعاليت سودمند باشد.

سهام براي تعيين انتظارات رشد شركت استفاده شده

همچنين توجه به نتايج حاصل از بررسي تاثير شرايط

است.

اقتصادي بر ارزش محتوايي اطالعات و توجه عميق

پژوهشهاي بسياري در زمينه ارزش محتوايي

تر بر اجزا پايدار و ناپايدار سود منجر به اتخاذ تصميم

اطالعات حسابداري به ويژه سود گزارش شده ،انجام

صحيح تر توسط سهامداران و اعتباردهندگان خواهد

شده است .در اين ميان برخي پژوهشگران كه در

شد.

پيشينه اين پژوهش به آنها اشاره شده است از
ديدگاههاي مختلف به تفكيك اقالم پايدار و ناپايدار

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

سود و بررسي ارزش محتوايي در چنين شرايطي

سودي كه ناشي از فعاليتهاي غيرعادي و غير

پرداختند .در اين پژوهش با تاكيد بر نحوه برخورد

مترقبه نباشد از پايداري بيشتري برخوردار است .به
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عبارت ديگر قابليت دوام و تكرار پذيري سود به

است كه ارزش سود حسابداري در طول زمان كاهش
1

عنوان پايداري سود تعريف ميشود .تحليل گران مالي

يافته است (فرانسيس و شيپر 4333 ،و لو و زاروين ،

و سرمايه گذاران در تعيين جريانهاي نقدي آتي به

 .)4333اين يافتهها در كشورهاي سوئد و نروژ صدق
3

رقم سود حسابداري به عنوان تنها شاخص تعيين

نمي كند .يافتههاي تين گارد و دامكير (،)2113

كننده توجه نميكنند ،بلكه براي آنها پايداري و

حاكي از كاهش سطح ارزش محتوايي در دانمارك

تكرار پذيري سود گزارش شده بسيار مهم است .آنان

بين سالهاي  4338و  2112است ،در حاليكه يافته
3

بيشتر از رقم نهايي شده به اقالم تشكيل دهنده آن

جرد ( )2144حاكي از افزايش ارزش محتوايي در

توجه ميكنند .از ديدگاه آنها سود حاصل از

شركتهاي نروژ بين سالهاي  2111تا  4365است.

فعاليتهاي عملياتي تكرار پذير از اقالم غيرعادي و

شمار قابل توجهي از پژوهشهاي انجام شده

غير مترقبه سود ،محتواي اطالعاتي بيشتري دارند،

بيانگر نقش مهم اطالعات حسابداري در بازارهاي

زيرا اقالم تكرار پذير سود ،معيارهاي خوبي براي

سرمايه است (كوتاري .)2144 ،41مطالعات انجام شده

برآورد جريانهاي نقدي آتي به حساب ميآيد.

در زمينه ارزش محتوايي بيانگر اين است كه اين نقش

هدف اصلي گزارشگري مالي ،بيان تأثيرات

بستگي به گستره دوگانگي در قواعد حسابداري دارد

اقتصادي رويدادها و عمليات مالي بر وضعيت و

(كولين .)4331 ،44با اين وجود تمركز اصلي بيشتر

عملكرد واحد تجاري براي كمك به استفاده كنندگان

مطالعات بر سيستمها و قوانين حسابداري بوده است

بالفعل و بالقوه براي اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط

(براي نمونه ،بارس و لندزمن .)2113 ،42يكي از عمده

با واحد تجاري است بنابراين ،تصميمگيري ،نقش

ترين ويژگيهاي اساسي سيستم حسابداري اين است

محوري در تئوري حسابداري داشته است .يكي از

كه سرمايه گذاريها زمانيكه معيار شناسايي قطعي

اقالم حسابداري كه در گزارشهاي مالي تهيه و ارائه

حائز مي شود ،ثبت گردد .با وجود اينكه عمر معيار

ميشود سود خالص است .معموالً سود به عنوان،

مزبور به چندين دهه ميرسد ،عدم برخورد اينگونه با

عاملي براي تدوين سياستهاي تقسيم سود ،پيش بيني

سرمايه گذاريها رو به افزايش است (فرتنسيز و

و راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري به

شيپر4333 ،؛ جرد .)2144 ،با اين وجود سرمايه

شمار ميآيد .برداشت حسابداران و تحليل گران مالي

گذاري شركتها در مواردي مانند تحقيق و منابع

از واژه سود متفاوت است .تحليل گران مالي عموماً

انساني ،رو به افزايش است (لو و زروين.)4333 ،48

سود گزارش شده (سود حسابداري) را متفاوت از

در نتيجه معيار شناسايي محض سبب افزايش نسبت

سود واقعي ميدانند .يكي از داليلي كه ممكن است

ارزش دفتري به ارزش بازار مي شود .به عالوه ،به

تحليلگران سود خالص گزارش شده را با سود واقعي

دليل اينكه كمبود سرمايه اي كردن سرمايه گذاريهاي

متفاوت بدانند ،اين است كه اين امكان وجود دارد كه

با ارزش سبب كاهش سود حسابداري مي شود،

سود به وسيله مديران دستكاري شود (جهانخاني،

سرمايه گذاريهاي رو به افزايش در داراييهاي غير

.)4811

قابل شناسايي سبب افزايش سهم اجزا ناپايدار سود

گسترش طولي ارزش محتوايي موضوع انجام

مي شود.

پژوهشهاي بسياري بوده است .پژوهشهاي بسياري

دليلي كه اغلب براي كاهش در ارزش محتوايي

بر اساس دادههاي ايالت متحده حاكي از اين بوده

اطالعات حسابداري ذكر مي شود ،تكرار سودهاي
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منفي است (كولين4331 ،؛ كلين و مارگارت،41

رابطه معكوس در سود به خوبي مستند شده است

 .)2116به طور كلي ،سود منفي مانند سود مثبت

(بيور ،)4311،46اغلب اين مساله در پژوهشهاي

نيست كه در حالت اطالع دهنده يكساني ندارد .زيرا،

ارزش محتوايي ناديده گرفته شده است.

سهامداران يك گزينه واگذار شده دارند ،بنابراين

كردستاني و مجدي ( )4836در پژوهش خود به

انتظار نمي رود كه زيانها به همان صورت حفظ شود

بررسي رابطه بين ويژگي كيفي پايداري سود با هزينه

(هاين .)4335 ،در چندين پژوهش ارزش محتوايي،

سرمايه سهام عادي پرداختند .آنها با كنترل متغيرهاي

اين يافته مورد حمايت قرا گرفته است .براي نمونه،

اندازه شركت ،نسبت ارزش دفتري به ارزش سهام و

كولين ( )4331متوجه شد كه ارزش محتوايي در دوره

ضريب تغييرات سود ،متوجه رابطه معكوس بين

هايي كه تعداد بيشتري از شركتها زيان اعالم مي

پايداري سود و هزينه سرمايه سهام عادي شدند و

كنند ،بيشتر است .به طور مشابه ،اعمال تعديالت بر

نتيجه گرفتند كه سرمايه گذاران با توجه به ويژگي

اجزا متفاوت سود مثبت و منفي ،رابطه بين اطالعات

پايداري سود بازده مورد انتظار خود را تعديل

سود حسابداري و قيمت سهام را افزايش مي دهد

ميكنند.

(براي نمونه ،فرانسيز ،شيپر و وينسنت؛ .)2118

مدرس و عباس زاده ( )4831در پژوهشي سعي

براي مطالعه بر ارزش محتوايي زيان حسابداري

كردند به اين سوال پاسخ دهند كه آيا دقت اجزا سود

الزم است تعديالتي بر آن اعمال شود .زيان يك نوع

در پيش بيني خودشان ،به بهبود پيش بيني سود

سود ناپايدار است .افزايش در تكرار سود منفي ،مي

ميانجامد و ميتواند رابطه سود و جريانهاي نقدي

تواند مانع افزايش در پراكندگي اشكال حسابداري

را توضيح دهد .نتايج پژوهش آنها حاكي از اين بود

(گيول و حاين )2111 ،و تكرار بيشتر اقالم غير مالي

كه سودهاي گذشته ميتواند سودهاي آتي را با

(جانسن ،لوپز و سانچز؛  )2144شود .در يك سيستم

حداقل خطاي ممكن پيش بيني كند .همچنين ورود

حسابداري محافظه كارانه ،اقالم غير عادي منفي بيشتر

هر يك از اجزا تعهدي يا غير تعهدي به مدل ها ،پيش

هستند و آشكارتر نمايان مي شوند (كلين و مارگارت،

بيني را بهبود ميبخشد و عملكرد سودها با قابليت

.)2116

پيش بيني اجزا سود و استمرار آن رابطه مثبت دارد .به

بيشتر از تاكيد بر عالمت سود ،برخي از مطالعات

بيان ديگر اجزا سود كه از يا به تعبير ديگر از كيفيت

پژوهشي به بررسي تاثيرات متفاوت اجزا پايدار و

باالتري برخوردارند ،ميتوانند سودها را به نحو

ناپايدار سود بر قيمت سهام پرداختند (براي نمونه،

مناسبتري پيش بيني كنند .همچنين شواهدي مبني بر

بيور4331 ،؛ كولينز و كوتاري4331 ،؛ پنمان و زانگ،

تاثير بيشتر اجزا غير تعهدي نسبت به تعهدي در

2112؛ راماركريشنان و توماس .)4333 ،پژوهشگران

مدلهاي پيش بيني به دست آمد.

مزبور بيان كرده اند كه تعديل اجزا متفاوت سود

حساس يگانه و بولو ( )4834به بررسي رابطه

رابطه بين اطالعات حسابداري و قيمت سهام را بهبود

تجديد ارائه صورتهاي مالي با كيفيت سود

مي بخشد (براي نمونه ،ارزش محتوايي) .اين يافته

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قابل ارتباط به اين واقعيت است كه اجزا ناپايدار با

پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه بين تجديد

بيشتر شدن سهم سود از اجزا پايدار كاهش مييابد

ارائه صورتهاي مالي با پايداري سود رابطه معني

(ريمارك و توماس .)4333 ،45هر چند وجود اين

داري وجود دارد و نوع رابطه نشان داد كه هر چه
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شدت تجديد ارائه صورتهاي مالي افزايش يابد،

سود ،هم در رويكرد گذشته نگر و هم در رويكرد

پايداري سود كاهش مييابد.

آينده نگر رابطه معني داري وجود دارد .در رويكرد

دستگير و رستگار ( )4833براي يافتن رابطه بين

گذشته نگر ،از نسبتهاي مالي و در رويكرد آينده

پايداري سود و بازده سهام با كيفيت اقالم تعهدي به

نگر ،از رگرسيونهاي سري زماني براي محاسبه

بررسي اطالعات  35شركت بورس اوراق بهادار

كيفيت سود بر مبناي سرمايه گذاري استفاده كردند.

تهران طي سالهاي  4836-4813پرداختند .نتيجه

مشكي و نورديده ( )4834به بررسي آثار

پژوهش آنها حاكي از اين بود كه پايداري سود با

هموارسازي سود بر پايداري و ثبات سود شركتها

كيفيت اقالم تعهدي رابطه مستقيم دارد و با كاهش

پرداختند و نتيجه پژوهش آنها بيانگر اين بود كه

كيفيت اقالم تعهدي و افزايش اندازه اقالم تعهدي

سود شركتهاي هموارساز بيش از پايداري سود

بازده سهام افزايش مييابد.

شركتهاي غير هموارساز است .همچنين آنها متوجه

مشايخي و محمدآبادي ( )4831به بررسي

شدند كه شركت هايي كه اقدام به هموار سازي سود

مكانيزمهاي حاكميت شركتي و كيفيت سود

نموده اند ،در مقايسه با ساير شركت ها ،سود سهم

حسابداري پرداختند .در پژوهش مزبور كيفيت اقالم

باالتري در آينده اعالم نموده اند.

تعهدي ،پايداري سود و توان پيش بيني آن را به

مهراني ،قيومي و مرادي ( ،)4834به بررسي رابطه

عنوان سنجههاي كيفيت سود و دوگانگي مسئوليت

بين مالكيت نهادي و تمركز مالكيت نهادي با مربوط

ها ،نسبت مديران غيرموظف عضو هيئت مديره و

بودن ارزش اطالعات حسابداري در بورس اوراق

تعداد جلسات آن به عنوان شاخصههاي حاكميت

بهادار تهران پرداختند .بدين منظور بر اساس الگوي

شركتي بررسي شد .يافتههاي آنها بيانگر اين بود كه

اولسن از رابطه سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان

با بيشتر شدن جلسات هيئت مديره و افزايش حضور

شاخصي از اطالعات صورت سود و زيان و رابطه

مديران غير موظف در آن ،پايداري و توان پيش بيني

ارزش دفتري هر سهم با ارزش بازار به عنوان

سود حسابداري افزايش يافته است .اين نتيجه در

شاخصي از ترازنامه استفاده كردند .نتايج پژوهش

حالي بدست آمد كه بين تفكيك مسئوليتهاي مدير

آنها بيانگر اين بود كه بين مالكيت نهادي و تمركز

عامل و رئيس هيئت مديره و پايداري سود رابطه

مالكيت نهادي با مربوط بودن ارزش اطالعات

معني داري وجود نداشت.

حسابداري روابط معناداري وجود دارد ،اما جهت اين

كريمي و صادقي ( )4833با هدف تعيين معياري

روابط متفاوت است .افزايش مالكيت نهادي ،مربوط

جديد براي محاسبه كيفيت سود ،به بررسي رابطه

بودن ارزش اطالعات صورت سود و زيان را افزايش

كيفيت سود با پايداري سود شركتهاي پذيرفته شده

و مربوط بودن ارزش اطالعات ترازنامه اي را كاهش

در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بدين منظور،

ميدهد .اين در حالي است كه افزايش تمركز مالكيت

كيفيت سود را بر اساس سرمايه گذاري در داراييهاي

نهادي ،كيفيت اطالعات حسابداري مندرج در صورت

سرمايه اي و نيروي كار محاسبه كردند و سپس با

سود و زيان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطالعات

استفاده از روش دادههاي تابلويي رابطه آن را با

صورت سود و زيان را كاهش داده اما مربوط بودن

پايداري سود مورد آزمون تجربي قرار دادند .نتايج

ارزش اطالعات مندرج در ترازنامه را افزايش داده

آنها حاكي از اين بود كه بين كيفيت سود با پايداري

است.
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عظيمي ( ،)4838رابطه بين اقالم تعهدي و

گيري ارزش داراييهاي اساسي شركتها كاهش مي

پايداري سود را بررسي كرده است .چنانچه سرمايه

دهد و بيانگر عناصر ناپايدار در سود گزارش شده

گذاران پايداري كمتر سود را پيش بيني نكنند ،اين

خواهد بود .رشد سرمايه گذاريهاي شناسايي نشده

موضوع ممكن است به قيمت گذاري نادرست سهام

به عنوان دارايي باعث كاهش موقت سود و سبب
41

بينجامد .اگر سرمايه گذاران مفاهيم پايداري اقالم

ايجاد منابع پنهان مي شود (پنمان و زنگ .)2112 ،

تعهدي را درك كنند ،نبايد هيچ رابطه اي بين اقالم

به طور مشابه كاهش در چنين سرمايه گذاري هايي از

تعهدي و بازده غيرعادي سهام وجود داشته باشد .با

منابع مزبور كاسته و سبب افزايش موقتي سود مي

اين وجود ،اگر سرمايه گذاران بي تجربه در پيش بيني

شود .بر همين اساس گروه پژوهش همانند بيسلند و

پايداري كمتر جزء تعهدي سود كوتاهي كنند ،يك

همبرگ ( )2148انتظار دارد سود گزارش شده شركت

رابطه منفي بين جزء تعهدي و بازده غيرعادي سهام

هايي كه بيشتر سرمايه گذاري خود را بالفاصله به

وجود خواهد داشت .يافتههاي اين پژوهش نشان داد

عنوان هزينه ثبت مي كنند ،ارزش محتوايي كمتري

بين اقالم تعهدي و بازده سهام رابطه منفي معنادار

داشته باشد .با اين حال ميزان ارزش محتوايي در

وجود ندارد.

صورت تفكيك سود به دو بخش پايدار و ناپايدار،

كرمي و افتخاري ( ،)4832به بررسي دو مورد از

بهبود مي يابد (راماركريشنان و توماس.)4333 ،

معيارهاي كيفيت سود حسابداري شامل ضريب

بنابراين شركت هايي كه سرمايه گذاري عمده در

واكنش سود و پايداري سود در وضعيتهاي مختلف

منابع غير قابل ثبت به عنوان دارايي دارند ،احتماالً از

اقتصادي در بين سالهاي  4831تا  4834پرداختند.

طريق شناسايي اجزا ناپايدار سود كه ناشي از عدم

به منظور اندازه گيري وضعيت كلي اقتصاد،

سرمايه اي كردن دارايي است بيشترين منفعت را

چرخههاي تجاري را به عنوان نماينده اي براي

دارند .بنابراين ،فرضيه اول در اين پژوهش در قالب

وضعيت كلي اقتصاد در نظر گرفتند .نتايج پژوهش

فرضيه صفر اينگونه مطرح مي شود:

آنان نشان داد كه وضعيت اقتصادي بر واكنش سرمايه

فرضیه اول :اطالعات حسابداري شركت هايي كه

گذاران به سود حسابداري تاثير مي گذارد؛ به گونه

بيشتر سرمايه گذاري خود را به عنوان هزينه ثبت

اي كه اين واكنش به سود ،در دوره ركود نسبت به

ميكنند ،در صورت جداسازي اجزا پايدار و ناپايدار

دوره رونق بيشتر است .همچنين وضعيت اقتصادي

سود ،داراي ارزش محتوايي بيشتري خواهد بود.

بر پايداري سود تاثير مي گذارد؛ به طوري كه پايداري
سود در دوره رونق نسبت به دوره ركود كمتر است.

نتيجه چندين پژوهش از جمله كولين ( )4331و
جرد ( )2144حاكي از اين است كه ارزش محتوايي
اطالعات در طول زمان ثابت نمي ماند .در اين
پژوهشها به جاي تغييرات زودگذر و موقتي به

 -3فرضیات پژوهش
ثبت مستقيم سرمايه گذاري در منابع به عنوان

مطالعه بازه زماني طوالني مدت پرداخته شده است .با

هزينه باعث بيشتر شدن اختالف بين اجزا ناپايدار

اين حال ،ساير پژوهشها بيانگر اين است كه ارزش

سود مي شود .اين اختالف در اندازه گيري ارزش

محتوايي اطالعات حسابداري مي تواند حساس به

محتوايي تاثير مي گذارد .به ويژه ثبت مستقيم سرمايه

شرايط اقتصادي باشد .همچنين بيان شده است كه

گذاري به عنوان هزينه ،توانايي ترازنامه را در اندازه

ارزش محتوايي تحت تاثير شرايط بحران قرار دارد
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(داويسفريدر و گوردن )2115 ،43و به طور كلي از

بنابراين فرضيه دوم در اين پژوهش اينگونه مطرح مي

سالمت مالي شركت تاثير مي پذيرد (بارس ،بيور و

شود:

النزمن .)4333 ،43گروه پژوهش احتمال مي دهد كه

فرضیه دوم :ارزش محتوايي اطالعات حسابداري

توانايي سرمايه اي كردن سرمايه گذاريها در منابع با

شركت هايي كه بيشتر سرمايه گذاري خود را به

ارزش و هزينه نمودن آن در يك بازه زماني ،نتيجه

عنوان هزينه ثبت مي كنند تا دارايي ،با ميزان سرمايه

تغييرات موقتي سيستماتيك در ارزش محتوايي است

گذاري داراي رابطه منفي است.

كه خود تابعي از شرايط اقتصادي مي باشد .دو دليل

دومين دليل براي تاثير شرايط اقتصادي بر ميزان

ب راي اين تغيير وجود داردكه به عنوان مبنا براي طرح

ارزش محتوايي اين است كه تفاوتهاي موجود در

فرضيههاي دوم و سوم اين پژوهش استفاده شده

معاملههاي سهام بدون در نظر گرفتن اطالعات ،مي

است.

تواند بر رابطه بين ارزش محتوايي و شرايط اقتصادي

نخست ،تغيير در سطح پايداري سود كه ناشي از

تاثير بگذارد .دانته ،راداكريشنان و رانن )2111( 21بيان

حساسيتهاي مختلف نسبت به شرايط اقتصادي

كرده اند كه معامالتي كه بر مبناي اطالعات نباشد بر

است .همانطور كه بيان شد ،هزينه نمودن آني سرمايه

اساس قيمتهاي متزلزل انجام مي شود و متوجه

گذاري ها ،تاثيري موقت در سود گزارش شده خواهد

شدند چنين تزلزلي بر ارزش محتوايي اطالعات

داشت (راماركريشنان و توماس .)4333 ،سرمايه

حسابداري تاثير مي گذارد .به عقيده گروه پژوهش

گذاري يك شركت توليدي در تجهيزات ساخت

چنين معامالتي در شركت هايي كه بيشتر سرمايه

سرمايه اي مي شود و در طي عمر مفيد مورد انتظار

گذاري خود را بالفاصله هزينه مي كنند ،بيشتر مي

هزينه مي شود .در حاليكه سرمايه گذاري به همين

باشد .به عالوه هنگام تعيين ارزش يك شركت توسط

مبلغ در يك شركت مشاوره اي يا بيوتكنولوژي به

سرمايه گذاران درصورتي كه منابع مهم وارد ترازنامه

سرعت به عنوان هزينه ثبت مي شود .بنابراين ،اقالم

نشده باشد ،اطالعات اندكي از مبناي تصميم گيري

تعهدي بلند مدت كمتر براي شركت هايي كه بيشتر

وجود خواهد داشت .ارزش بازار سهام شركت بيشتر

به منابع غير سرمايه اي متكي هستند ،باعث افزايش

از ارزش منابع جاري به سودهاي نامطمئن آتي

حالت موقتي سود گزارش شده مي شود .دچو

بستگي دارد .همچنين الزم است به اين نكته توجه

( )4331بيان نمود كه قيمت سهام ،بيشتر از

شود كه افزايش عدم اطمينان باعث تغيير انتظار

جريانهاي نقدي با سود در ارتباط است و گروه

سرمايه گذاران شده و اين مساله در نهايت در قيمت

پژوهش همانند پنمان و زانگ ( )2112انتظار دارد كه

سهام منعكس مي شود .همچنين يافتههاي دانته

24

دوره موقتي بودن سود با ميزان سرمايه گذاريهاي

( )2111در اين زمينه بيانگر اين است كه ميزان

شركت در ارتباط باشد .با ثبت بيشتر سرمايه

فعاليتهاي معامالتي بدون مبناي اطالعاتي براي

گذاريها به عنوان هزينه بر ميزان ناپايداري سود

شركت هايي كه بيشتر بر منابع نامشهود متكي هستند

گزاش شده افزوده شده و از ارزش محتوايي كاسته

بيشتر است.

مي شود .در حالت مقابل ،زمانيكه بيشتر سرمايه

در پژوهش شلفر و سامر

22

( )4331بيان شده

گذاريها به عنوان دارايي ثبت شود ،از ميزان اجزا

است كه سطح معامالتي كه بر مبناي اطالعات قرار

ناپايدار كاسته و بر ارزش محتوايي افزوده ميشود.

ندارد ،در صورت باال بودن حساسيت بازار و رشد
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انتظارات ،كمتر مي باشد .به عقيده لينانيما)2115( 28

تا سال  4831تعريف شده است .همچنين ،نمونه

هنگام باال بودن رشد انتظارات ،حجم معامالت روزانه

آماري به روش حذفي و با در نظر گرفتن معيارهاي

باالتر خواهد بود .در نتيجه ،گروه پژوهش انتظار دارد

چهارگانه زير انتخاب شده است:

كه درصورت ثبت مستقيم سرمايه گذاري به عنوان

 )4شركت منتخب از ابتداي سال  4838در بورس

هزينه ،ارزش محتوايي با انتظارات رشد رابطه منفي

پذيرفته شده باشند.

داشته باشد .در صورت باال بودن حساسيت بازار و

 )2صورتهاي مالي و ساير دادههاي مورد نياز

نرخ رشد آتي ،ميزان معامالتي كه كمتر بر مبناي

پژوهشي از سال  4831تا 4831در دسترس باشد.

اطالعات است افزوده ميشود كه اين مساله تاثير

 )8وقفه معامالتي بيش از سه ماه در محدوده

منفي بر ارزش محتوايي دارد و به ويژه اين اثر براي

تعيينشده وجود نداشته باشند.

شركت هايي كه بيشتر سرمايه گذاريهاي خود را به

 )1شركت برگزيده متعلق به صنايع بورسي «بانكها،

عنوان دارايي ثبت نمي كنند بيشتر است .بنابراين

مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي»« ،ساير

فرضيه سوم در اين پژوهش اينگونه مطرح مي شود:

واسطهگريهاي مالي»« ،سرمايهگذاريهاي مالي»

فرضیه سوم :ارزش محتوايي اطالعات حسابداري

و «شركتهاي چندرشتهاي صنعتي» نباشد.

شركت هايي كه بيشتر منابع خود را به عنوان هزينه

 )5دوره مالي شركت منتخب منتهي به  23اسفند

ثبت مي كنند ،با انتظارات رشد داراي رابطه معنادار و

باشد.

منفي است.

باتوجه به شرايط اشاره شده در باال ،از مجموع
شركتهاي پذيرفتهشده در بورس تعداد  18شركت
به عنوان نمونه تحقيق استفاده شده است كه 55

 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و
از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطالعات گذشته)

شركت در گروه سنتي و  43شركت در گروه غير
سنتي قرار داده شد.

است ،كه بر اساس اطالعات واقعي بازار سهام و

تجزيه و تحليلهاي آماري اين پژوهش در دو

صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس

راستا است )4( :ثبت سرمايه گذاري به عنوان هزينه

اوراق بهادار تهران انجام شده است .همچنين براي

كه باعث كاهش سود دوره جاري و افزايش سود

دستيابي به اطالعات سهام شركتها از پايگاه داده

دورههاي آتي ميشود و ( )2شركتها به دليل

موجود در سايتهاي رسمي بورس اوراق بهادار از

محافظه كاري از سرمايه اي كردن بسياري از منابع با

جمله  www.irbourse.comو  www.rdis.irو براي

ارزش خود اجتناب ميكنند (براي مثال سرمايه

جمع آوري ساير اطالعات از سايت www.codal.ir

تحقيقاتي و سرمايه انساني) .با توجه به اينكه سطح

استفاده شده است .در نهايت تجزيه و تحليل آماري

سرمايه گذاري در طول زمان تغيير ميكند ،در شركت

با استفاده از نرم افزارهاي آماري  SPSSو EVIEWS

هايي كه سرمايه گذاري زيادي در منابع غير قابل ثبت

انجام شده است.

به عنوان دارايي وجود دارد ،تغييرات موقتي بيشتري

جامعه آماري تحقيق از شركتهاي پذيرفتهشده در

در سود مشاهده ميشود .در نتيجه هزينه نمودن

بورس اوراق بهادار تهران تشكيل شده و قلمرو زماني

بيشتر سرمايه گذاري به دليل محافظه كاري ،اثر

تحقيق به صورت يك دوره هفت ساله از سال 4831

بيشتري بر اندازه ارزش محتوايي خواهد داشت
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(گيولي .)2111 ،21تغييرات ناشي از سيستم

اطالعات عملكرد و وضعيت مالي اندازه گيري شده

حسابداري محافظه كارانه ،ويژگي ناآشنايي نيست اما

است .در اين پژوهش در نظر گرفته شده است كه

تاثير آن بر ميزان ارزش محتوايي در پژوهشهاي

برخي از منابع در ترازنامه شناسايي مي شود در

اندكي مورد توجه قرار گرفته است.

حاليكه ساير منابع اينگونه نيستند .بر همين اساس

در اين پژوهش براي انجام تجزيه و تحليل آماري

خصوصيات مدل قيمت ،مناسب تر از مدل بازده

از روش آماري مورد استفاده در پژوهش فرانسيز و

است .هر چند به طور معمول ،سود و ارزش دفتري

( )4333استفاده شده است و براي بررسي

حاوي اطالعات هستند ،هر يك ممكن است

تفاوت در ارزش محتوايي ،نمونه به دو گروه)4( :

اطالعاتي داشته باشد كه ديگري ندارد .براي نمونه،

شركت هايي كه بخش زيادي از سرمايه گذاري خود

در دوره هايي كه سود حاوي عناصر ناپايدار بيشتر

در منابع با ارزش را به عنوان دارايي ثبت مي كنند

است ،احتمال اينكه ارزشها به ارزش دفتري نزديكتر

(براي نمونه ،صنايع سنتي) و ( )2شركت هايي كه

شود بيشتر مي باشد .مدل ضريب تعيين تعديل شده

بيشتر سرمايه گذاري خود در منابع با ارزش را به

اندازه اوليه ارزش محتوايي است .ميزان باالي ضريب

عنوان هزينه ثبت مي كنند (براي نمونه ،صنايع مدرن)

تعيين تعديل شده حاكي از اين است كه در بين

تقسيم شده است.

شركتهاي نمونه ،اطالعات حسابداري به خوبي در

شيپر

25

براي درك بهتر تفاوتهاي ارزش محتوايي سود

قيمت سهام منعكس شده است.

گزارش شده ،تجزيه و تحليل اجزا آن سودمند
ميباشد .براي اينكه سود گزارش شده داراي ارزش
محتوايي باشد بايد روند آن در آينده پايدار باشد

 -5مدلهای پژوهش و متغیرهای آن
در اين پژوهش مشابه كولين ( )4331و دانته

(بيور ،لمبرت و مورز .)4331 ،26در اين پژوهش از

( ،)2111از مدل قيمت استاندارد به عنوان نقطه شروع

سه مدل استفاده شده است كه اجزا سود پايدار را از

استفاده شده است.

ناپايدار جدا مي كند .در اين پژوهش سود پايدار به

مدل ()4

Pit = a0 + a1BVit + a2Eit + it

سودي گفته مي شود كه انتظار رود در چندين دوره
اجزا آن حفظ شوند و سود ناپايدار به سودي گفته مي

در اين مدل  Pitقيمت سهام در سال BVit ، t+1

شود كه اجزا آن در هر دوره نسبت به دورههاي ديگر

ارزش دفتري هر سهم در سال  Eit ،tسود خالص هر

متفاوت است.

سهم در سال  tاست .برخي از مسائل آماري به

روش تحليل يافته ها ،تحليل محتوي و استخراج

خصوصيات اين مدل مربوط است (قيمت سهام براي

ارزش محتوايي يافته هاست .منظور از ارزش

كاهش خطاهاي انحرافي و برقراري انطباق بين

محتوايي ،توانايي اطالعات صورتهاي مالي در

حسابداري و دادههاي بازار سرمايه در تير ماه اندازه

توضيح قيمت سهام در مقابل ساير شركتهاي مورد

گيري شده است) .به ويژه ،تاثيرات وزني مي تواند

نظر است .بر اساس بسياري از پژوهشهاي

باعث افزايش ميان ضريب تعيين شود و اين اثر با

حسابداري انجام شده ،در اين پژوهش هم براي اندازه

تغيير عامل وزني تغيير مي كند .مقايسه بين نمونهها بر

گيري ارزش محتوايي از رگرسيون چندگانه استفاده

اساس ضريب تعيين در صورتيكه ضريب تغيير عامل

شده است كه در آن قيمت سهام شركت با استفاده از

وزني بين نمونهها تفاوت داشته باشد ،از صحت
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كمتري برخوردار است .به همين دليل و براي احتياط

سود پايدار شده است .نخست ،متوسط نسبت سود

در اين پژوهش از توصيه گو )2111( 21بهره برده شده

به دارايي براي پنج سال گذشته محاسبه شده است

23

(درصورتيكه اطالعات در دسترس نباشد حداقل سه

شده و چگونگي تاثير انحراف جذر ميانگين مربعات

سال) .دوم ،براي تخمين سود پايدار ،متوسط نسبت

( )RMSEمورد آزمون قرار گرفته است.
گروه پژوهش انتظار دارد درصورت تفكيك اجزا

سود به دارايي در مجموع داراييهاي ابتداي دوره

پايدار و ناپايدار سود  ،ارزش محتوايي اطالعات

ضرب شده است .از مجموع داراييها به اين دليل به
84

افزايش يابد .براي تقويت شناخت از سود ناپايدار ،در

جاي ارزش دفتري و به عنوان عامل مقياس گذار

اين پژوهش از سه مدل استفاده و قابليت آنها براي

استفاده شده است كه تاثير تغيير در تامين مالي شركت

مقايسه شده است .نتيجه

به حداقل رسد .استفاده از اين رويكرد به اطالعات

( ، )4335بيانگر اين بود كه بين

قابل دستيابي از هر شركت بستگي دارد .سود پايدار

سودهاي منفي و مثبت تفاوت وجود دارد و زيانها

از لحاظ قواعد رياضي به صورت زير محاسبه مي

در پژوهشهاي بسياري از جمله ونبوشرك)2118( 81

شود:

توضيح قيمت سهام
پژوهش حاين

23

و دانته ( )2111مورد تعديل قرار گرفته است .بنابراين
در مدل ( ،)2سود منفي يا زيان با استفاده از متغير
كمكي  DNEGبا مقدار يك درصورتيكه سود كمتر از
صفر باشد و صفر در غير اين صورت ،كنترل شده

در اين پژوهش تفاوت بين سود گزارش شده و

است .منطق پشتيبان مدل ( )2اين مي باشد كه سود

سود پايدار به عنوان سود ناپايدار در نظر گرفته شده

منفي يا زيان برخواسته از رويدادهاي موقتي است كه

است .اجزا ناپايدار حذف نشده است اما براي

بر عملكرد گزارش شده شركت تاثير زيادي داشته

احتساب تفاوت رابطه خطي با قيمت سهام ،جدا شده

است .با انجام تعديل در اجزا ناپايدار سود منفي

است .در پژوهش السان ( )4333بيان شده است كه

انتظار مي رود توانايي كلي اطالعات حسابداري در

سودهاي ناپايدار از نظر ماهيت براي پيش بيني آينده

توضيح قيمت سهام بهبود يابد .در نهايت مدل ( )4به

به كار نمي رود .بنابراين انتظار مي رودكه ضريب

صورت زير درآمده است:

سود ناپايدار از ضريب سود پايدار كوچكتر باشد .اگر
فرايند تعيين سود ناپايدار اشتباه باشد در آن صورت

مدل ()2
Pit = b0 + b1BVit + b2Eit + b3DNEGit × Eit + it

دليل استفاده از مدل ( )8اين مي باشد كه سود
مثبت گزارش شده هم تحت تاثير رويدادهاي موقتي
است كه تحت رصد سرمايه گذاران قرار دارد .انتظار
مي رود هر دوي سودهاي ناپايدار مثبت و منفي
نسبت به سودهاي پايدار ،رابطه متفاوتي با قيمت
سهام داشته باشند (راماركريشنان و توماس.)4333 ،
در اين پژوهش سعي در اندازه گيري ساده وصحيح

39

بين  c3و  c2تفاوتي وجود نخواهد داشت .در مدل
سوم اين پژوهش ،سود به دو قسمت پايدار و ناپايدار
تقسيم شده است:
مدل ()8

Pit = c0 + c1BVit + c2SEit + c3UEit + it

مدل ( )2و ( )8جنبههاي مختلف يك پديده را
مورد بررسي قرار مي دهد ،اما با يكديگر تفاوت
دارند .مدل ( )2در تشخيص اجزا ناپايدار منفي سود
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كه كوچكتر از بازه عمليات پايدار مي باشد ،ناتوان
است و همچنين قادر به تعيين اجزا ناپايدار مثبت

 -6-2آمار استنباطی:

سود هم نيست .به طور مشابه مدل ( )8در شناسايي

نتايج مربوط به برازش مدل رگرسيوني شماره

اجزا منفي ناپايدار سود در بلند مدت ناتوان است.

( )4در جدول زير ارائه شده است .در اين جدول

براي نمونه ،گاهي اوقات شركتهاي بيوتكنولوژي

ارتباط بين ارزش دفتري و سود هر سهم با قيمت

براي بيش از يك دهه متحمل زيان مي شوند زيرا

سهام در دو گروه شركتهاي مدرن و سنتي مورد

مقدار زيادي در تحقيقات خود سرمايه گذاري مي

آزمون قرار گرفته است .نتايج نشان ميدهد كه بين

كنند و براي توليد يك محصول نياز به زمان طوالني

متغير ارزش دفتري هر سهم و قيمت سهام در

دارند .از آنجايي كه هر دو مدل جنبههاي مختلف

شركتهاي سنتي رابطه مثبت و معناداري در سطح

سود ناپايدار را اندازه گيري مي كنند ،در مدل (، )1

اطمينان  35درصد وجود دارد ،درحاليكه در

مدلهاي ( )2و ( )8با يكديگر تركيب شده اند:

شركتهاي غير سنتي چنين رابطهاي مشاهده

مدل ()1

نميشود .همچنين متغير سود هر سهم داراي رابطه

× Pit = d0 + d1BVit + d2SEit + d3UEit + d4DNEGit
Eit + it

معناداري با قيمت سهام در هر دو دسته شركتها
ميباشد .معنادار بودن آماره  Fدر هر دو دسته

 -6یافتههای پژوهش

نشاندهنده اين مطلب ميباشد كه مدل رگرسيوني

 -6-1آمار توصیفی

برازش شده در كل معنادار بوده و قابليت اتكا دارد.

آمار توصيفي ،ارقام مربوط به شاخصهاي

همچنين آماره دوربين واتسون نشان ميدهد كه بين

پراكندگي و مركزي را نشان ميدهد .آگاهي از آماره

خطاهاي مدل ،خودهمبستگي وجود ندارد .ضريب

هاي توصيفي گامي براي درك ميانگين روند دادهها و

تعيين تعديل شده براي شركتهاي سنتي 16861

ارتباطات بين آنها و نيز بررسي تقريبي وضعيت توزيع

ميباشد در حاليكه براي شركتهاي غيرسنتي 16111

ميباشد .در اين قسمت ،مهمترين آمارههاي توصيفي

ميباشد كه نشان ميدهد ارزش محتوايي اطالعات

مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه تشريح ميگردد.

ارائه شده توسط شركتهاي مدرن بيشتر مي باشد.

نتايج مربوط به آمار توصيفي نمونه مورد بررسي در

در ادامه به بررسي روابط مذكور براساس پايدار و

جدول ( )4ارائه شده است .همانطور كه در اين

ناپايداري سود پرداخته مي شود.

جدول مشاهده ميشود ميانگين قيمت سهام
شركتهاي مدرن تقريبا دو برابر قيمت سهام
شركتهاي سنتي ميباشد .همانطور كه پيش تر بيان
شد منظور از شركتهاي مدرن صنايع بيوتكنولوژي
و دارويي و موارد مشابه و منظور از سنتي صنايع
توليدي مي باشد .همچنين ارزش دفتري سهام و سود
هر سهم شركتهاي مدرن نيز بيشتر از شركتهاي
سنتي ميباشد.
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جدول ( :)1آمار توصیفی

جدول ( :)2نتایج برازش مدل شماره ()1

مطابق جدول زير بين متغيرهاي سود هر سهم و

مطابق جدول زير كه به بررسي جداگانه بخش

قيمت سهام رابطه مستقيم و معنادار و بين DNEG*E

پايدار و ناپايدار سود و رابطه آن با قيمت سهام

با قيمت سهام رابطه معكوس و معناداري در هر دو

ميپردازد ،بين متغير ارزش دفتري هر سهم و قيمت

گروه وجود دارد .اما بين متغير ارزش دفتري هر سهم

سهام رابطه معناداري مشاهده نميشود .اما بين بخش

و قيمت سهام در سطح اطمينان  35درصد رابطه

پايدار و ناپايدار سود با قيمت سهام رابطه مثبت و

معناداري مشاهده نشد .همچنين بيشتر بودن ضريب

معناداري وجود دارد .كه اين تقسيمبندي سود به

تعيين تعديل شده در گروه شركتهاي مدرن بيانگر

اجزاي پايدار و ناپايدار موجب افزايش تببينكنندگي

اين است كه اطالعات اين شركت ارزش محتوايي

متغيرهاي مستقل بر تغييرات متغير وابسته را موجب

بيشتري دارد.

شده است .همچنين آماره دوربين واتسون نشان
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ميدهد كه بين خطاهاي مدل خودهمبستگي وجود

سود دارد كه نشان ميدهد جزء پايدار سود محتواي

ندارد .همچنين همانطور كه مشاهده ميشود جزء

اطالعاتي بيشتري براي استفاده كنندگان ايجاد ميكند.

پايدار داراي ضريب بيشتري نسبت به جزء نا پايدار
جدول ( :)3نتایج مربوط به برازش مدل شماره ()2

جدول ( :)4نتایج مربوط به برازش مدل شماره ()3
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رابطه شماره ( )1به بررسي همزمان تمام اجزا

در اين بخش ميخواهيم اثر شرايط اقتصادي بر

سود مورد بررسي در مدلهاي پيشين به طور يكجا

ارزش اطالعاتي را مورد بررسي قرار دهيم .نمودار

ميپردازد .همانطور كه مشاهده ميشود همچون

( )4تغيير در سطح ارزش محتوايي (ضريب تعيين

حالتهاي قبل بين ارزش دفتري سهام و قيمت سهام

تعديل شده) طي دوره مورد بررسي را نشان ميدهد.

رابطه معناداري وجود ندارد .اما بين ساير متغيرهاي

همانطور كه مشاهده ميشود ميزان همبستگي بين اين

مورد بررسي و قيمت سهام رابطه معناداري وجود

دو گروه در سالهاي اخير به يكديگر نزديك شده

دارد .كه اعمال همزمان تمام متغيرها موجب افزايش

است .اين مساله مي تواند به دليل افزايش دقت در

قدرت تبيينكنندگي تغييرات متغير وابسته بوسيله

انتخاب روشهاي حسابداري توسط شركتهاي

متغيرهاي مستقل را به دنبال داشته است.

سنتي در طي سالهاي مورد بررسي باشد.

شرایط اقتصادی و تغییر در ارزش محتوایی

براي بررسي شرايط اقتصادي از دو معيار سطح

تا اينجا درباره محتواي اطالعاتي سود حسابداري

 GDPو انتظارات رشد سرمايهگذاران (نسبت )B/M

و اجزاي پايدار و ناپايدار آن و رابطه آن با قيمت

استفاده شده است .انتظار داريم در سالهايي كه سطح

سهام پرداخته شد .همانطور كه مشاهده شد ميزان

 GDPباال است تفاوت بين ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين تعديل شده در تمامي مدلهاي مورد

شركتهاي سنتي و مدرن نيز باال باشد .جدول ()6

بررسي در شركتهاي مدرن بيشتر از شركتهاي

نتايج مربوط به بررسي همبستگي بين شرايط

سنتي بود.

اقتصادي و ارزش محتوايي را ارائه كرده است.

جدول ( :)5نتایج مربوط به برازش مدل شماره ()4
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جدول ( :)6نتایج آزمون همبستگی

مطابق جدول فوق ،بر خالف انتظار بين سطح

 -7نتیجهگیری و بحث

 GDPو تفاوت در ضريب تعيين تعديل شده ما بين

هدف از اين پژوهش بررسي پايداري سود،

شركتهاي سنتي و غير سنتي همبستگي معنيداري

شرايط اقتصادي و محتواي اطالعاتي سود حسابداري

وجود ندارد .از طرفي ديگر انتظار ميرفت بين

در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .نتايج حاصل از

انتظارات رشد و تفاوت ضريب تعيين تعديل شده

آزمون فرضيات نشان داد كه بين سود هر سهم و

همبستگي وجود داشته باشد كه نتايج نشان ميدهد

اجزاي پايدار و ناپايدار آن با قيمت سهام رابطه

چنين چيزي در بورس اوراق بهادار تهران صحت

معناداري وجود دارد و اين رابطه براي جزء پايدار

ندارد.

قويتر است و از طرفي قدرت تبيين كنندگي تغييرات

در نهايت با تجزيه و تحليل نتايج ارائه شده

قيمت سهام توسط اين اجزا در شركتهاي مدرن

نگارههاي ( )1( ، )8و ( )5فرضيه اول تاييد مي شود.

بيشتر ميباشد .اين يافته با نتيجه پژوهش بيسلند و

اما تجزيه و تحليل نتايج ارائه شده در جدول ()6

همبرگ ( )2148انطباق دارد.

بيانگر عدم وجود همبستگي بين ارزش محتوايي با

همانطور كه پيش تر بيان شد در اين پژوهش

ميزان سرمايه گذاري و انتظارات رشد است .بنابراين

منظور از شركتهاي سنتي ،شركت هايي مي باشد كه

فرضيههاي دوم و سوم قابل پذيرش نيست.

بيشتر سرمايه گذاري در منابع خود را به عنوان دارايي
و با گذر زمان به عنوان هزينه ثبت مي كنند اما منظور
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از شركتهاي غير سنتي شركت هايي است كه

محتوايي الزم را ندارد .به عقيده گروه پژوهش با

سرمايه گذاريهاي مورد نظر را در همان دوره تحقق

توجه به مشترك بوئن اين يافته در هر دو گروه نمونه،

به عنوان هزينه ثبت مي كنند .البته چنين برخوردهايي

اين مساله به دليل تفاوت قيما عرضه اوليه با ارزش

در هر دو گروه شركتها توسط استانداردهاي

ذاتي شركتها مي باشد.

حسابداري مجاز شناخته شده است .همانطور كه در

به رغم انتظار گروه پژوهش ،شرايط اقتصادي

جدول  8نشان داده شده است ،به رغم افزايش ارزش

حاكم بر بازار از قيبل سطح  GDPو انتظارات

محتوايي در هر دو گروه ،ميزان ضريب تعيين تعديل

سرمايهگذاران تاثيري بر سطح محتواي اطالعاتي

شده شركتهاي غير سنتي بيشتر از سنتي مي باشد.

حسابداري نداشت .اين مساله بيانگر وچود رابطه

بنايراين ارزش محتوايي اطالعات در شركتهاي غير

ناكافي بين شركت و محيط اطراف است .در ضمن

سنتي يا مدرن بيشتر است .از اين مساله مي توان

اين يافته با نتيجه پژوهش بيسلند و همبرگ ()2148

نتيجه گرفت كه هر چه ميزان سرمايه گذاري كمتر

مغايرت دارد .عدم وجود رابطه معني دار با سطح

باشد ،ميزان پايداري سود و در نتيجه ارزش محتوايي

توليد ناخالص ملي مي تواند ناشي از سوء مديريت

آن بيشتر خواهد بود.

اقتصادي و شرايط نامناسب اقتصادي و سياسي در

به عقيده گروه پژوهش اختالف نتايج بدست آمده

طي سالهاي مورد بررسي باشد .همچنين عدم وجود

در شركتهاي سنتي و غير سنتي به دليل تفاوت در

رابطه معني دار با انتظارات رشد كه با نسبت ارزش

سطح مربوط بودن اطالعات در شركتهاي غير سنتي

بازار به ارزش دفتري اندازه گيري شد ميتواند

است .هر چند ثبت عمده سرمايه گذاري به عنوان

تركيبي از داليل ذكر شده در موارد قبل را شامل شود.

دارايي در شركتهاي سنتي و به عنوان هزينه در

به عالوه به عقيده گروه پژوهش اين مساله از به دليل

شركتهاي غير سنتي از نظر استانداردهاي حسابداري

فقدان كارايي يا كارايي ضعيف در بورس اوراق بهادار

صحيح بوده اما برخورد شركتهاي غير سنتي در

تهران هم مي باشد.

نهايت منجر به پايداري بيشتر سود شده است .اين

به عقيده گروه پژوهش بررسي دقيق تر روشهاي

مساله مي تواند به دليل عدم مديريت دارايي صحيح

مجاز حسابداري توسط شركت مي تواند منجر به

در شركت هايي باشد كه عمده سرمايه گذاري خود

ارائه اطالعاتي با ارزش محتوايي بيشتر شود .همچنين

را به عنوان دارايي ثبت ميكنند .زيرا احتماالً

نزديك بودن قيمت عرضه اوليه با ارزش ذاتي مي

داراييهاي ايجاد و ثبت شده منافع مورد انتظار را در

تواند از ايجاد ناهماهنگي در روند ارزش محتوايي

بر نداشته و رويه استهالك آنها چندان مناسب نمي

اندازه گيري شده تا حدي جلوگيري نمايد.
به عقيده گروه پژوهش انجام پژوهش حاضر با

باشد.
همچنين ،بين ارزش دفتري سهام در شركتهاي

تاكيد بر بحران مالي جهاني اخير مي تواند براي

سنتي و مدرن با قيمت سهام رابطه معنيداري وجود

روشن شدن رابطه شرايط اقتصادي با ارزش محتوايي

ندارد .اين يافته با نتيجه پژوهش بيسلند و همبرگ

شواهد مناسبي را در اختيار قرار دهد .همچنين

( )2148مطابقت ندارد .از اين مساله مي توان اينگونه

افزايش گستره نمونه مورد بررسي به طوري كه تعداد

استنباط نمود كه ارزش محتويي مبلغ حقوق صاحبان

سالهاي بيشتري را در بر گيرد ،مي تواند در دستيابي

سهام كه بر مبناي ارزش دفتري مي باشد ،ارزش

به شواهد مربوط تر ،سودمند واقع شود.
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محدوديت اصلي در اين پژوهش تقسيم شركتها

 مشايخي ،بيتا و محمدآبادي ،مهدي ()4831؛

به دو گروه سنتي و غير سنتي و شناسايي صنايع سنتي

رابطه مكانيزمهاي حاكميت شركتي با كيفيت

و بررسي تمام معيارهاي شناخت در هر يك از صنايع

سود؛ مجله پژوهشهاي حسابداري مالي ،شماره

مورد نظر تا اندازه اي كه در يكي از دو گروه قرار

 ،3صص .82-41

گيرد بود .در نهايت تعداد شركتهاي سنتي حدود
سه برابر شركتهاي غير سنتي بود.

 عظيمي يانچشمه ،مجيد ()4838؛ مطالعه رابطه
بين پايداري اقالم تعهدي و بازده سهام؛ فصلنامه
تحقيقات حسابداري و حسابرسي ،شماره ،24
ص 36

فهرست منابع
 خواجوي ،شكراهلل و ناظمي ،امين ()4831؛ برسي

 كريمي ،فرزاد و صادقي ،محسن ()4833؛ محاسبه

رابطه بين كيفيت سود و بازده سهام با تاكيد بر

كيفيت سود بر اساس سرمايه گذاري در

نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران؛

داراييهاي سرمايه اي و نيروي كار و رابطه آن با

بررسيهاي حسابداري و حسابرسي؛ شماره 11؛

پايداري سود در شركتهاي پذيرفته شده بورس

صص .61-81

اوراق بهادار تهران؛ مجله پژوهشهاي حسابداري

 كردستاني ،غالمرضا و مجدي ،ضياالدين ()4836؛

مالي؛ شماره 8؛ صص .421-448

بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه

 كرمي ،غالمرضا و افتخاري ،وحيد ()4832؛

سرمايه سهام عادي ،بررسيهاي حسابداري و

بررسي برخي معيارهاي كيفيت سود حسابداري

حسابرسي؛ شماره 13؛ صص .411-35

در چرخههاي تجاري؛ فصلنامه بررسيهاي

 مدرس ،احمد و عباس زاده ،محمدرضا ()4831؛
بررسي تحليلي تاثير توانايي پيش بيني اجزا

حسابداري و حسابرسي ،شماره  ،11صص - 38
.442

تعهدي و جريانهاي نقدي بر كيفيت سود پيش

 مشكي ،مهدي و نورديده ،لطيف ()4834؛ بررسي

بيني شده؛ مجله دانش و توسعه؛ شماره 21؛

تاثير مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده در

صص.213-242

بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله پژوهشهاي

 حساس يگانه ،يحيي ،بولو ،قاسم و مومني ،سهيل

حسابداري مالي؛ شماره 44؛ صص .443-415

()4834؛ تاثير تجديد ارائه صورتهاي مالي بر

 مهراني ،ساسان؛ فعال ،علي و مرادي ،محمد

مديريت سود و پايداري سود؛ فصلنامه مطالعات

()4834؛ رابطه بين مالكيت نهادي و مربوط بودن

تجربي حسابداري مالي؛ شماره 88؛ صص - 18

ارزش

دانش

.36

حسابداري ،شماره  ،44صص .55-84

اطالعات

حسابداري؛
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 دستگير ،محسن و رستگار ،مجيد ()4833؛ بررسي

 جهانخاني ،علي و ظريف فرد ،احمد ()4811؛ آيا

رابطه بين پايداري سود ،اندازه اقالم تعهدي و

مديران و سهامداران از معيارهاي مناسبي براي

بازده سهام با كيفيت اقالم تعهدي؛ مجله

اندازه گيري ارزش شركت استفاده مي كنند؟؛

پژوهشهاي حسابداري مالي؛ شماره اول؛ صص

تحقيقات مالي؛ شماره ،1صص .84-21
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