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با در نظر گرفتن ريسك ناتواني بررسي نابهنجاري اقالم تعهدي 
در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالي  

 

سيدعباس هاشمي 
نرگس حميديان 
خديجه ابراهيمي 

 
  3/7/92: تاريخ پذيرش                                                        10/12/91  تاريخ دريافت:

  
  چكيده

تعهدي و بازده آتي سهام اشاره دارد،  نابهنجاري اقالم تعهدي كه به رابطه منفي بين اقالم
هاي مختلفي را به خود اختصاص داده است. نتايج برخي از پژوهش ها ميزان اقالم  پژوهش

ها نشان  پژوهشنتايج اين تعهدي را به عواملي نظير عملكرد و ريسك شركت مرتبط مي كنند. 
سهام  بازده غيرعاديو ي اقالم تعهدمي تواند بر رابطه بين  ريسك ناتواني ماليمي دهد كه 

با بررسي ناهنجاري اقالم تعهدي  ،هدف اين پژوهش (نابهنجاري اقالم تعهدي) تاثيرگذار باشد.
شركت پذيرفته شده  80نمونه اي شامل ، راستادر اين  .است در نظر گرفتن ريسك ناتواني مالي

ورد بررسي قرار گرفته مانتخاب و  1389الي  1379در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زماني 
ريسك است. متغير وابسته بازده غيرعادي آتي سهام و متغيرهاي مستقل شامل اقالم تعهدي و 

به روش داده هاي  ي چند متغيرهرگرسيون مدلمي باشد. براي آزمون فرضيه ها، از  ناتواني مالي
ي در بازار سرمايه نابهنجاري اقالم تعهدنتايج پژوهش نشان داد كه  تركيبي استفاده شده است.

                                                 
   (نويسنده مسئول).، ايراناصفهاني، حسابدار، گروه اصفهان ، دانشگاهحسابداريدانشيار 

 Email: a.hashemi2@yahoo.com 
  

 حسابداري، اصفهان، ايران.، گروه اصفهان ، دانشگاهدانشجوي دكتري حسابداري                                                                   
قات اصفهان، گروه حسابداري، اصفهان، دانشجوي دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقي*** 
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چنين، ريسك ناتواني مالي بر رابطه بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي  . همايران وجود دارد
  سهام(نابهنجاري اقالم تعهدي) تاثير دارد.

  
  ، بازده غيرعادي ريسك ناتواني مالياقالم تعهدي،  نابهنجاريواژه هاي كليدي: 

  
  مقدمه -1

در خصوص ارزيابي  CAPM(1( گذاري دارايي هاي سرمايه ايپس از معرفي مدل قيمت 
قيمت ، پژوهشگران در مطالعات خود به ارتباط بين متغيرهايي نظير نسبت اري هاذسرمايه گ
، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اقالم تعهدي با بازده سهام پي به سود

در ادبيات معاصر مورد بررسي قرار گرفته است.  2بردند. اين موارد تحت نابهنجاري هاي بازار
نابهنجاري هاي بازار، نتايج پژوهش هاي تجربي هستند كه با تئوري هاي قيمت گذاري دارايي 
ها ناسازگارند. اين نابهنجاري ها، نشان دهنده ناكارآمدي بازار يا نارسايي در مدل هاي قيمت 

بهنجاري هاي بازار سرمايه، رابطه منفي بين ). از جمله نا2003، 3گذاري دارايي ها است(زاچ
 5توسط اسلون 4اقالم تعهدي و بازده آتي سهام است كه با عنوان نابهنجاري اقالم تعهدي

مطالعه وي نشان داد كه پرتفوي شركت هايي با اقالم تعهدي باال،  ) مطرح شده است.1996(
)، پژوهش هاي 1996ر اسلون(بازده هاي آتي پاييني كسب خواهند كرد. به دنبال نتايج كا

مختلفي در زمينه نابهنجاري اقالم تعهدي صورت گرفته است. دسته اي از پژوهش ها، 
نابهنجاري اقالم تعهدي را مبتني بر ريسك تفسير مي كنند و دسته ديگر در تشريح نابهنجاري 

قالم تعهدي و اقالم تعهدي، قيمت گذاري نادرست اقالم تعهدي را علت ايجاد رابطه منفي بين ا
  بازده آتي سهام بيان مي كنند.

ي  هاي انجام شده در ارتباط با اقالم تعهدي و ريسك ناتواني شركت ها، رابطه در پژوهش
) در 2003به عنوان مثال زاچ (معكوسي ميان سطح تعهدات شركت و ريسك مشاهده مي شود. 

پژوهش خود نشان داد كه پرتفوي شركت هايي با اقالم تعهدي پايين در مقايسه با پرتفوي 
شركت هايي با اقالم تعهدي باال، سود كمتر، رشد فروش كمتر، ادغام و تحصيل كمتر، تجديد 

بيشتري خواهند  يريسك درماندگي مالساختار بيشتر، سود انباشته ساالنه كمتر و در نهايت 
                                                 
1. Capital Asset Pricing  Model 
2. Market Anomalies 
3. Zach 
4. Accrual Anomaly 
5. Sloan 
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) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدندكه عملكرد اقتصادي 2004( 1داشت. لئون و ويلنبرگ
كه ريافتند ) د2005( 2و و جييچضعيف منجر به حجم بااليي از اقالم تعهدي منفي مي شود. د

  شركت هايي با اقالم تعهدي كمتر رسيك ناتواني بيشتري دارند. 
 مبتني بر3مذكور، مي توان نتيجه گرفت كه بازده غيرعاديبا توجه به پژوهش هاي 

شركت ها باشد. اگر  ريسك درماندگي ماليمي تواند تحت تاثير سطح  اقالم تعهدي استراتژي
منعكس شده در اقالم تعهدي شركت  ريسك درماندگي ماليگذاران اطالعات مربوط به  سرمايه

را متناسب با اين عامل  4مورد انتظار از سرمايهرا در برآوردهاي خود منظور كنند و نرخ بازده 
بيانگر استفاده از يك مدل ارزش گذاري  5تعديل كنند، بنابراين كسب بازده غير عادي مازاد

  .)2001، 7(كوتاري 6نادرست مي باشد نه قيمت گذاري اشتباه
رفتن با توجه به موارد فوق، هدف اين پژوهش بررسي ناهنجاري اقالم تعهدي با در نظر گ

شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در  ريسك درماندگي مالي
پژوهش و نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش بيان  روشپيشينه پژوهش،  وادامه مباني نظري 

  شده است. 
  

  پژوهش ي  و پيشينهمباني نظري  -2
بيانگر وجود يك رابطه منفي بين هاي انجام شده در ادبيات حسابداري و مالي،  پژوهش

نابهنجاري اقالم «اقالم تعهدي و بازده آتي سهام است. اين رابطه منفي در ادبيات معاصر 
) معرفي شد. مطالعه اسلون نشان داد 1996شود كه اولين بار توسط اسلون ( ناميده مي» تعهدي

ي كسب مي كند. وي اين هاي آتي پايين هايي با اقالم تعهدي باال، بازده كه پرتفوي شركت
موضوع را به پايداري كمتر اقالم تعهدي در مقايسه با جزء نقدي سود نسبت داد و بيان كرد كه 
ناديده گرفتن پايداري متفاوت اجزاء نقدي و تعهدي سود، منجر به ارزيابي نادرست اطالعات 

  موجود در اقالم تعهدي مي شود.
ام ارزش گذاري شركت ها، بين پايداري اجزاي به عبارت ديگر، سرمايه گذاران بايد هنگ

هاي نقد عملياتي( به دليل  سود ـ جزء نقدي و تعهدي ـ تفاوت قائل شوند. از آنجايي كه جريان
                                                 
1.Leone, and Willenborg 
2.Dechow and Ge 
3.Abnormal returns 
4.Expected rate of return on equity 
5.Excessive abnormal returns 
6.Mispricing 
7 . Kothari 
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قابليت اتكاء باالتر)، سود آوري آتي را بهتر از اقالم تعهدي پيش بيني مي كند، ناديده گرفتن 
ارزيابي عملكرد آتي شركت هاي با اقالم تعهدي  اين تفاوت سبب شده كه سرمايه گذاران درباره

باال، بسيار خوش بينانه عمل كنند و درباره آينده شركت هايي با اقالم تعهدي پايين بدبين 
 باشند. بنابراين اگر چنين سرمايه گذاران بي تجربه و كم اطالعي بر قيمت سهام تاثير گذار

م تعهدي باال و قيمتهاي پاييني براي شركت هايي با اقال ، قيمت هاي بااليي براي شركتباشند
هايي با اقالم تعهدي پايين مورد انتظار است. در واقع سهام شركت ها به گونه اي نادرست و 
غير منطقي ارزش گذاري مي شود . ولي به دليل پايداري پايين اقالم تعهدي، شركت هايي با 

كمتر از حد مورد انتظار (بازده غير  حجم باالي اقالم تعهدي، در دوره هاي آتي بازده هايي
عادي منفي) و شركت هايي با اقالم تعهدي پايين بازده هايي بيش از حد مورد انتظار(بازده غير 

(هرشليفر و مثبت) كسب خواهند كرد. اين الگو نابهنجاري اقالم تعهدي نام دارد عادي
  ).1،2010همكاران

زده غير عادي پرتفوهاي مبتني بر اقالم ) اشاره مي كند كه در تخمين با1996اسلوان (
ها، ريسك شركت به صورت كامل در نظر گرفته نمي شود. وي در پژوهش خود  تعهدي شركت

اندازه شركت و بتا را به عنوان ريسك شركت در نظر گرفت و مشاهده نمود كه در اندازه و 
 2)2002ش و وارگاس(باشند. بني تر داراي ريسك بيشتري مي هاي بزرگ بتاي يكسان، پرتفوي

هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه سود خالص به صورت  ) در پژوهش2003و زاچ(
كند  ) بيان مي2003يابد. بعالوه زاچ( سيستماتيك با كاهش پرتفوي تعهدي شركت كاهش مي

كه كاهش اقالم تعهدي شركت، منجر به رشد كمتر فروش، افشاي كمتر، ادغام و تحصيل 
) با استفاده از  2003ساختار بيشتر و سود انباشته ساالنه كمتر خواهد شد. زاچ(كمتر، تجديد 

براي محاسبه ريسك درماندگي مالي مشاهده نمود كه با  O-scoreو  Z-scoreمعيارهاي 
) استنباط 2005(3كاهش اقالم تعهدي، ريسك درماندگي مالي افزايش مي يابد. ديچو و جي

اقالم تعهدي كم داراي ريسك درماندگي مالي بيشتري خواهند مي كنند كه شركت هايي با 
بود. در كل با توجه به آنچه بيان شد مي توان نتيجه گيري كرد كه ريسك درماندگي مالي با 

؛  1996كاهش اقالم تعهدي به صورت سيستماتيك افزايش مي يابد. مطالعات قبلي (اسلوان،

                                                 
1.Hirshleifer, et al. 
2.Beneish and Vargus 
3. Dechow&Ge 
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و جريان وجوه نقد عملياتي گزارش نموده اند.  ) ارتباط معكوس ميان اقالم تعهدي2003زاچ، 
بنابراين با توجه به اين شواهد كه درآمد با كاهش اقالم تعهدي افزايش مي يابد، اين سوال 
مطرح مي شود كه آيا اين ارتباط معكوس مي تواند بيانگر افزايش ريسك درماندگي مالي 

  الم تعهدي شركت باشد؟ شركت و كاهش سرمايه گذاري عملياتي و بنابراين كاهش اق
از نقطه نظر تحليل بنيادي، سطح پايين اقالم تعهدي و جريان هاي نقد عملياتي باال، 
هردو مي توانند نشانه اي باشد كه شركت دچار مشكل شده است. چرا كه ظاهرا شركت به 
دنبال جايگزين نمودن دارايي هاي تامين مالي شده نمي باشد. در حقيقت شركت در جريان 
عمليات جاري خود دچار مشكل شده است و به جاي سرمايه گذاري وجوه نقد، در حال 
استفاده از وجوه نقد عملياتي خود مي باشد. اگر اقالم تعهدي برابر با تغييرات سرمايه در 
گردش در نظر گرفته شود، افزايش در سرمايه در گردش باعث افزايش اقالم تعهدي مي شود 

با مطالعه ادبيات  ).2005، 1در سطح ريسك درماندگي مالي است(انگكه نشانه اي از كاهش 
مرتبط با ريسك درماندگي مالي مشاهده مي شود كه بسياري از پژوهش ها به دنبال تدوين 
يك ارتباط معنادار ميان ريسك درماندگي مالي و بازده بوده اند. برخي از اين پژوهش ها از 

اندگي مالي را يكي از معيارهاي ريسك سيستماتيك ) ريسك درم1996(2جمله، فاما و فرنچ
دانسته اند، در صورتي كه پژوهش هاي زيادي نيز وجود ارتباط مستقيم ميان ريسك 

)، و كامپل 2002( 3)، گراي و ليمون1998درماندگي مالي مالي و بازده را رد نموده اند. ديچو(
مالي و بازده سك درماندگي ) در پژوهش هاي خود ادعا مي كنند كه ري2008(4و همكاران

داراي ارتباط معكوس مي باشند و شركت هايي با ريسك درماندگي مالي باال، بازده كمتري 
  تحصيل مي كنند. در ادامه به تعدادي از اين پژوهش ها اشاره شده است. 

را مورد آزمون قرار  ريسك درماندگي ماليارتباط ميان بازده و ) 2012( 5دريك و همكاران
به صورت ناگهاني قدرت  1978به اعتقاد آنها بهبود و تجديدنظر در قانون ورشكستگي . داده اند

پرتفوي و ، كه آيا اين قانون، در اين پژوهش بررسي شده. افزايش داده استتجاري ذينفعان را 

                                                 
1. Ng 
2.Fama& French 
3. Gri& Lemmon 
4 .Campbell et al. 
5 . Dirk, et al. 
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ن كاهش در اوليه را در شركت ها كاهش داده است و آيا اي ريسك درماندگي ماليسطح 
آنها به اين نتيجه رسيدند كه  .قابل مشاهده است و انحراف استاندارد بازده نيز CAPMبتاي

 ريسك درماندگي ماليپس از اجراي اين قانون، اعتبار اوراق قرضه شركت ها افزايش يافته و 
به بررسي ارتباط بين  در پژوهشي)2010(1توماس و چان .شركت ها كمتر از قبل شده است

كه شركت هايي كه هزينه  دريافتندآنها  .پرداختند مالي و اهرم ريسك درماندگي ماليده و باز
زيادي دارند، براي اجتناب از ورشكستگي، اهرم كمتري را انتخاب ميكنند، اما با اين حال 

نتايج پژوهش نشان داد اهرم پايين شركت هايي كه . همچنان در معرض ناتواني مالي قرار دارند
. تا اهرم باال دهرا بيشتر به سمت ناتواني مالي سوق مي د، ناتواني مالي قرار دارند در معرض

در پژوهشي به بررسي عامل ريسك در نابهنجاري اقالم تعهدي ) 2010(هرشليفر و همكاران 
در اين پژوهش، عالوه بر متغيرهاي مدل سه عاملي فاما و فرنچ، يك متغير به نام آنها . پرداختند

CMA آنها . ه عنوان عامل ريسك نيز در نظر گرفتندرا بCMA  را تفاوت بين بازده پرتفوهايي
تعريف ، و بازده پرتفوهايي با اقالم تعهدي باال) شركت هاي محافظه كار(با اقالم تعهدي پايين 

نيز مي تواند  CMAنتايج نشان مي دهد كه اقالم تعهدي حتي پس از كنترل عامل . كردند
را به دو  B/Mدر پژوهشي نسبت ) 2010( 2چن و جيانگ.بازده هاي آتي را پيش بيني كند
. تجزيه كردند) VM( 4و ارزش ذاتي به ارزش بازار) BV( 3نسبت ارزش دفتري به ارزش ذاتي

) BV(آنها در پي پاسخ به اين سوال بودند كه آيا نابهنجاري اقالم تعهدي با ريسك شركت
تفاوت بين ارزش ذاتي و ارزش   BV. است) VM(دارد يا مرتبط با قيمت گذاري نادرست رابطه

منعكس كننده تفاوت بين  VMدفتري سهم را بيان مي كند و معيار ريسك شركت است و 
آنها دريافتند كه . قيمت بازار و ارزش ذاتي سهم و معياري براي قيمت گذاري نادرست است

ين، نابهنجاري بنابرا. ارتباط دارد) BV(رزش دفتري به ارزش ذاتي اقالم تعهدي فقط با نسبت ا
اقالم تعهدي قابل انتساب به ريسك است و احتمال قيمت گذاري نادرست اقالم تعهدي ناچيز 

و با ، ريسك ورشكستگي شركت ها رابه كمك مدل لوجستيك) 2008( 5جان و همكاران.است
ريسك كه با افزايش  دندمحاسبه نمود و مشاهده كراستفاده از متغيرهاي حسابداري و بازار 

، اين شركت ها داراي بازده كمتر. ، شركت ها بازده كمتري كسب نموده انددرماندگي مالي

                                                 
1 .Thomas&Chuan 
2 . Chen & Jiang 
3 . Book-to-Intrinsic Value Ratio 
4 . Intrinsic Value-to-Market Ratio 
5.John , et al. 
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كه اندازه و ارزش از ند استنباط نمود آنها. انحراف استاندارد بيشتر و بتاي بزرگتري هستند
  .ت ها مي باشدشرك ريسك درماندگي ماليجمله عوامل تأثيرگذار بر 

در بازار اوراق بهادار تهران نيز پژوهش هايي در ارتباط با ريسك، بازده و نابهنجاري اقالم 
اما الزام بررسي ارتباط ميان اين دو عامل و توسعه ادبيات مربوط به . تعهدي صورت گرفته است

خسروياني توانگر و  .در ادامه تعدادي از اين پژوهش ها ذكر شده اند. آن احساس مي شود
 ريسك بين ارتباط تبيين در  D-CAPM  مدل با مقايسه در CAPM مدل توان) 1390(

 بتا بازده سهام واريانس شبه يافته از مفهوم توسعهآنها . مورد آزمون قرار دادند سهام وبازده

 نتايج .نمودند استفاده ريسك گيري اندازه براي جايگزين معيار يك عنوان به D-beta)(منفي 

 سهام از بازده بيني پيش و ريسك گيري منفي دراندازه بتاي كه نشان مي دهد، پژوهش اين

به ) 1390(ييالم. داردCAPMسنتي  مدل و بتا به نسبت بيشتري توانايي بيان قدرت نظر
بررسي محتواي اطالعاتي معيارهاي ريسك حسابداري در پيش بيني ريسك سيستماتيك 

دارايي ها،  رشد، آزمون در اين پژوهش سود سهام پرداختيمعيارهاي مورد .  پرداخته است
نتايج . نسبت اهرمي، اندازه شركت، نقدينگي، تغيير پذيري سود و سود حسابداري مي باشد

نشان مي دهد كه از ميان متغيرهاي ذكر شده به جز ميانگين سود سهام پرداختي و نسبت 
. ت داراي ارتباط معنادار مي باشندي متغيرها با ريسك سيستماتيك شرك هاي اهرمي بقيه

نسبت ارزش دفتري به ، كفايت متغيرهاي ريسك سيستماتيك) 1389(ر و همكاران زنجيردا
بازده بدون ريسك و ، بازده بازار، درآمد به قيمت، قيمت به درآمد، اندازه شركت، ارزش بازار

نتايج اين پژوهش . ه انددر تبيين بازده واقعي سهام مورد بررسي قرار داد، صرف ريسك بازار
اندازه شركت، قيمت به درآمد و صرف ريسك در اين ارزيابي از كفايت هاي نشان داد كه متغير

الزم برخوردار نيستند و عالوه بر آن استفاده از مدل چند عاملي در ارزيابي بازده سهام بهتر از 
به بررسي  در پژوهشي) 1389(مشايخي و همكاران  .مي باشد CAPMمدل تك عاملي 

اري مخارج سرمايه اي در رابطه با بهبود عملكرد سهام با به نابهنجاري اقالم تعهدي و نابهنج
 بررسي آنها از طريق. كارگيري هم زمان هر دو نابهنجاري در بازارسرمايه ايران پرداختند

اري تعهدي، دريافتند كه نابهنج واقالم اي سرمايه مخارج شده روي تشكيل پرتفوهاي عملكرد
اقالم تعهدي و نابهنجاري مخارج سرمايه اي در بازار سرمايه ايران وجود دارد، ولي ازهم مجزا 

، در پژوهشي به بررسي نقش سرمايه گذاري اقالم تعهدي) 1389(حقيقت و ايرانشاهي  .هستند
، رشد مقدار فروش، يعني رشد تعداد توليد، رابطه بين اقالم تعهدي با چهار ويژگي رشد شركت

. مورد بررسي قرار دادند 1378-1386بازه زماني رشد دارايي ثابت و تأمين مالي خارجي را در 
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نتايج بررسي نشان داد بين اقالم تعهدي و معيارهاي رشد شركت رابطه مثبت و معناداري 
  .وجود دارد

  
  فرضيه هاي پژوهش -3

هنجاري، هم در مباحث استفاده از بازده غيرنرمال آتي براي تخمين وجود يا عدم وجود ناب
).  به نظر مي رسد 2001بازار كارا و هم در مدل بازده مورد انتظار استفاده شده است(كوتاري،
چنين ارتباط بين ريسك  كه ارتباط معكوس بين اقالم تعهدي و ريسك درماندگي مالي و هم

قالم تعهدي درماندگي مالي و بازده تحقق يافته سال بعد، در مباحث مربوط به نابهنجاري ا
وقتي كه شركتي اجزاي درآمد خود را اعالم مي كند، سرمايه  الزم است مورد توجه قرار گيرد.

گذاران مي توانند از اجزاء مختلف درآمد براي تخمين سطح ريسك درماندگي مالي استفاده 
كنند. در حقيقت اگر اقالم تعهدي باال نشانه اي از ريسك درماندگي مالي كمتر باشد، 

داران تقاضاي سود مورد انتظار كمتري از شركت هايي با اقالم تعهدي باال خواهند نمود سهام
ي ريسك درماندگي مالي باال باشد، سهامداران تقاضاي بازده  و اگر اقالم  تعهدي كم نشانه
هاي با اقالم تعهدي كم خواهند نمود. بنابراين الزم است بررسي  مورد انتظار بيشتري از شركت

بازده غير نرمال پس از كنترل ريسك درماندگي مالي همچنان باقي خواهد ماند يا شود كه 
  خير.

با توجه به موارد فوق در پژوهش حاضر عالوه بر اينكه رابطه بين اقالم تعهدي و بازده 
غيرعادي آتي سهام مورد بررسي قرار گرفته، تاثير ريسك ناتواني مالي بر رابطه مذكور نيز 

  بنابراين، فرضيه هاي پژوهش به شرح زير تدوين شده است:بررسي شده است. 

  دار وجود دارد. . بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام رابطه معكوس معني1
  . ريسك ناتواني مالي بر رابطه بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام تاثير دارد. 2
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  روش پژوهش  -4
اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي، و از لحاظ ماهيت جزء پژوهش هاي همبستگي است 

در كه نتايج آن مي تواند براي طيف گسترده اي از سرمايه گذاران و تحليل گران مفيد باشد. 
  پژوهش حاضر براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيوني چند متغيره استفاده شده است.

 نمونه آماري  و جامعه -4-1

جامعه آماري اين پژوهش، شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
است. در اين پژوهش، نمونه گيري با استفاده از روش  1389الي  1379تهران در بازه زماني 

هاي پذيرفته شده در حذفي سيستماتيك انجام شده است. لذا نمونه انتخابي شامل كليه شركت
  س اوراق بهادار تهران بوده كه شرايط زير را دارا باشند:بور
 اسفند ماه باشد. 29ها منتهي به سال مالي آن 

 .طي بازه زماني پژوهش، سال مالي خود را تغيير نداده باشند 

  به بعد  به طوركامل در دسترس باشد. 1379اطالعات صورت هاي مالي آنها ازسال 
 ري مالي، سرمايه گذاري و بانك ها باشند.شركت ها نبايد عضو صنايع واسطه گ 
  در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و وقفه  1389الي  1379سهام شركت ها از سال

 معامالتي نداشته باشند.

شركت رسيد.  80با محدوديت هاي در نظر گرفته شده، تعداد شركت هاي حائز شرايط به 
استخراج » تدبيرپرداز«اطالعاتي  مورد نياز از بانكهاي هاي پژوهش، دادهجهت محاسبه متغير

هاي موجود در اين بانك هاي اطالعاتي، به سايت شده است. در صورت ناقص بودن داده
مراجعه » مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس اوراق بهادار«اينترنتي 

و همچنين تجزيه و تحليل آن ها، از  هاگرديد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده
  استفاده شده است. 7نسخه  Eviewsو  Excelنرم افزارهاي 

  مدل ها و نحوه محاسبه متغيرهاي پژوهش -4-2
متغير وابسته، بازده غيرعادي آتي سهام، متغيرهاي مستقل شامل اقالم  در اين پژوهش

زه و نسبت ارزش دفتري به ارزش و متغيرهاي كنترل شامل اندا ريسك ناتواني ماليتعهدي و 
بازار سهام است. در ادامه مدل ها و روش هاي محاسبه متغيرهاي پژوهش تشريح شده است. 

هاي تركيبي استفاده گرديده است. به منظور تعيين روش تخمين ها از دادهآزمون فرضيه براي
ليمر و در صورت انتخاب روش تابلويي، از آزمون  Fها (روش تلفيقي يا تابلويي) از آزمون مدل
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هاي اثرات ثابت يا اثرات تصادفي استفاده گرديده است. هاسمن براي انتخاب يكي از روش
درصد انجام شده است. همچنين از آزمون  95آزمون فرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان 

در پژوهش حاضر از ده است. مانايي براي بررسي مانا بودن متغيرهاي پژوهش استفاده گردي
دوم به شرح زير  و ) به ترتيب براي آزمون فرضيه هاي اول2( و )1مدل هاي رگرسيوني (

  استفاده شده است:
BHARi, t+1 = β0 + β1 TACCi,t + β2bmi, t + β3 sizei,t + ε i,t  )1  (                    

BHARi, t+1 = β0 + β1 TACCi,t + β2 Pi,t + β3bmi, t + β4 sizei,t + ε i,t )2 (          

  : هاكه در آن
BHARi, t+1:  بازده غير عادي سهام شركتi  در پايان سالt+1  

Pi,t  شركت  ريسك ناتواني مالي: معيارi  در پايان سالt  
TACCi,t:  اقالم تعهدي شركتi  در پايان سالt  

bmi, t  نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام شركت :i  در پايان سالt  
sizei,t  اندازه شركت :i  در پايان سالt  

εi,t باقيمانده مدل:  

 از بازده بازار مي باشد كه  1بازده غيرعادي سهام برابر با تفاوت با تفاوت بازده خريد و نگهداري
 ):1994، 2) به شرح زير محاسبه شده است(الكونيشاك و همكاران3بر اساس رابطه (

BHARi, t =∏ t=1 (1+R i,t )- ∏ t=1  (1+E(R i,t ))                                                          )3(  

Ri,t : بازده ماهانه شركتi  در پايان ماهt  
E(R i,t):  ميانگين بازده ماهانه شركتi  .كه به عنوان بازده بازار در نظر گرفته شده است

ميانگين بازده ماهانه بر اساس دهك بندي شركت هاي نمونه در هر سال محاسبه شده است. 
دهك قرار  10بدين منظور، در هر سال ابتدا شركت هاي نمونه بر اساس قيمت ابتداي سال در 

ر دهك، ميانگين بازده ماهانه محاسبه گرفته اند. سپس براي شركت هاي قرار گرفته شده در ه
  گرديده است.

                                                 
1. Buy-and-Hold Return 
2.Lakonishok et al. 
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  براي محاسبه ريسك ناتواني مالي مدل هاي مختلفي از جمله مدلZ–Score   و مدل اولسون
كه توسط پورحيدري و  Pوجود دارد. در پژوهش حاضر ريسك ناتواني مالي بر اساس مدل 

 ) است:4شرح رابطه (به   P) ارائه شده، محاسبه گرديده است. مدل 1389كوپائي (
 

P = 3.20784
	سود	از	قبل	بهره	و	ماليات

كل	دارايي	ها   +1.80384
سود	انباشته
كل	دارايي	ها   + 1.61363

سرمايه	در	گردش
كل	دارايي	ها   + 

50094
	حقوق	صاحبان	سهام

	كل	بدهي	ها    + 16903
	سود	از	قبل	بهره	و	ماليات

فروش   - 39709
دارايي	جاري
بدهي	جاري   -

12505
	سود	خالص

فروش   + .33849
بدهي	ها

كل	دارايي	ها   +1.4236 لگاريتم	فروش	خالص                                           

)4(  

  
 راي محاسبه اقالم تعهدي از تغييرات سرمايه در گردش استفاده شده است. متغير اقالم تعهدي از ب

 دارايي ها تعديل شده است:ارزش دفتري طريق تقسيم بر كل 
براي محاسبه تغييرات سرمايه در گردش، ابتدا سرمايه در گردش هر سال محاسبه شده و 

  محاسبه شده است.) 5به شرح رابطه (سپس تفاوت آن با سرمايه در گردش سال قبل 
∆WC t = WC t - WCt-1 )5                         (                                                  
  

∆WC t تغييرات سرمايه در گردش در سال :t .  
  بدهي هاي جاري.منهايسرمايه در گردش برابر است با دارايي هاي جاري 

  براي محاسبه متغير اندازه از لگاريتم قيمت سهام در پايان سالt .استفاده شده است  
  
  هاي پژوهش . يافته5

تايج بدست آمده از برآورد در اين بخش به تجزيه و تحليل آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش و ن
هايي است كه براي جمع مدل هاي پژوهش پرداخته شده است.آمار توصيفي شامل مجموعه روش

آوري، خالصه كردن، طبقه بندي و توصيف حقايق عددي به كار مي رود. آمار توصيفي متغيرهاي 
  ) ارائه شده است.1پژوهش در جدول (
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  هش: آمار توصيفي متغيرهاي پژو)1(جدول 

نماد  نام متغير
  متغير

انحراف   ميانگين  حداكثر حداقل
  معيار

  BHAR 9643/1- 3051/2  0216/0-  6213/0 بازده غيرعادي سهام

  P 1196/5 7442/16  8628/8  8584/1 ريسك ناتواني مالي

  TACC  1945/2- 162/1  003/0  1862/0 اقالم تعهدي

نسبت ارزش دفتري به ارزش
  بازار

bm 0029/0 3909/2  5723/0  4357/0  

  size  3639/0 3107/7  4405/5  8164/0  اندازه

  منبع: يافته هاي پژوهش
) آماره هاي توصيفي متغيرها شامل حداقل مشاهدات، حداكثر مشاهدات، 1در جدول (

ميانگين و انحراف معيار ارائه شده است. اصلي ترين شاخص مركزي ميانگين است كه بيانگر 
ها است. توزيع است و شاخص خوبي براي نشان دادن مركزيت دادهنقطه تعادل و مركز ثقل 

است كه نشان مي 8628/8برابر با  ريسك ناتواني ماليبراي مثال مقدار ميانگين براي متغير 
ها حول اين نقطه تمركز يافته اند. انحراف معيار يكي از مهمترين پارامترهاي دهد بيشتر داده

زان پراكندگي مشاهدات از ميانگين است. مقدار اين پارامتر پراكندگي و معياري است براي مي
است. به عبارت ديگر مقدار انحراف معيار فوق  8584/1برابر با  ريسك ناتواني ماليبراي متغير 

حول ميانگين  ريسك ناتواني مالينشان مي دهد، متوسط ميزان پراكندگي مقادير متغير 
  است. 8584/1برابر

  نتايج آزمون فرضيه اول  -1- 5
هاي نرمال بودن متغير وابسته، همساني ها، مستلزم برقراري فرضانجام آزمون فرضيه

واريانس و خود همبستگي است. زيرا در صورت عدم برقراري، نتايج بدست آمده قابليت اتكا 
كالسيك شود. پس از اطمينان از برقراري فروض ندارند و اين امر موجب استنتاجهاي غلط مي

  پژوهش پرداخته شده است.  اول ، به آزمون فرضيهو مانا بودن متغيرها رگرسيون
اقالم تعهدي با بازده غيرعادي آتي سهام رابطه معكوس دارد. براي  اولبراساس فرضيه 

) استفاده شده است. براي برآورد مدل، به منظور 1آزمون اين فرضيه از مدل رگرسيوني (
ليمراستفاده شده است. نتايج آزمون  Fهاي تابلويي و تلفيقي از آزمون  انتخاب بين روش داده

F  ليمر نشان داد كه احتمال آمارهF  است،  05/0است و چون اين مقدار بيشتر از  707/0ليمر
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) استفاده گرديده است. خالصه نتايج 1لذا از روش داده هاي تلفيقي در برآورد مدل رگرسيوني (
  ) ارائه شده است.2) در جدول (1(برآورد مدل رگرسيوني 

  

  )1نتايج برآورد مدل رگرسيوني ( ):2(جدول 

BHARi, t+1 = β0 + β1 TACCi,t + β2bmi, t + β3 sizei,t + ε i,t  

tاحتمال آماره   tآماره  ضريب نماد متغير نام متغير

  β0 5113/0- 399/3 -  0007/0 عرض از مبدأ
  TACC 7131/0- 156/2-  0314/0 اقالم تعهدي

  bm  2115/0 663/3  0003/0نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
  size 0681/0 965/2  0031/0 اندازه

  F  506/17آماره  R2 064/0ضريب تعيين تعديل شده
  F  000/0معناداري آماره  04/2 آماره دوربين ـ واتسون

  منبع: يافته هاي پژوهش

  
) از آماره دوربين واتسون 1رگرسيوني (براي بررسي عدم خود همبستگي در نتايج مدل 

بوده كه اين مقدار بين  04/2) آماره دوربين واتسون برابر با  2استفاده شده است. طبق جدول (
قرار دارد، بنابراين بين باقيمانده ها مشكل خود همبستگي وجود  5/2و  5/1مقادير بحراني

 R2مخطي زماني است كه ترين عالمت وجود هندارد. جهت تشخيص وجود همخطي، واضح
 tبسيار باال باشد ولي هيچ يك از ضرايب متغيرهاي رگرسيون از لحاظ آماري براساس آزمون 

). در اين پژوهش با توجه به اينكه متغيرهاي پژوهش از نظر 1386دار نباشند(گجراتي، معني
آماري معني دار هستند احتمال وجود هم خطي بين متغيرهاي پژوهش وجود ندارد.مشكل 
ناهمساني واريانس در داده هاي مقطعي مطرح است. در پژوهش حاضر از آنجايي كه براي 

اده هاي تركيبي استفاده شده است، به منظور رفع ناهمساني آزمون فرضيه هاي پژوهش از د
كوواريانس اصالح شده استفاده شده كه در صورت  –واريانس احتمالي، از ماتريس واريانس 

). 1384وجود ناهمساني واريانس، اين مشكل برطرف خواهد شد(شيرين بخش و خوانساري، 
) سطح 2گرديد. با توجه به جدول(استفاده  Fداري كل مدل از آزمون براي بررسي معني
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درصد بوده و لذا كل مدل برآورد شده  5بوده كه كمتر از  000/0برابر با  Fداري آماره  معني
  دار است. معني

براي ضريب  t) مشاهده مي شود كه احتمال آماره 2با توجه به نتايج منعكس در جدول (
كه بيانگر وجود رابطه معني دار بين  درصد كمتر بوده 5است كه از 0314/0متغير اقالم تعهدي 

اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام است. همچنين با توجه به ضريب منفي متغير اقالم 
تعهدي مي توان نتيجه گرفت كه، اقالم تعهدي با بازده غيرعادي آتي سهام رابطه 

ضريب  شود. معكوس(نابهنجاري اقالم تعهدي) دارد. در نتيجه فرضيه اول پژوهش رد نمي
) درصد تغييرات كل در متغير وابسته را كه از طريق مدل رگرسيون توضيح داده R2تعيين(

عيين تعديل  ) مشاهده مي شود كه ضريبت2شده است را بيان مي كند. با توجه به جدول (
درصد تغييرات بازده غيرعادي سهام از  7است كه نشان مي دهد حدود  064/0شده برابر با 
  ) توضيح داده شده است.1گرسيوني (طريق مدل ر

  

  دومنتايج آزمون فرضيه  -2- 5
 دوم ، به آزمون فرضيهو مانا بودن متغيرها پس از اطمينان از برقراري فروض رگرسيون

بر رابطه  ريسك ناتواني ماليم انتظار مي رود دوپژوهش پرداخته شده است. براساس فرضيه 
. براي آزمون اين فرضيه از مدل اشته باشدبين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام تاثير د

) استفاده شده است. براي برآورد مدل، به منظور انتخاب بين روش داده هاي 2رگرسيوني (
احتمال  ليمر نشان داد كه Fليمراستفاده شده است. نتايج آزمون  Fتابلويي و تلفيقي از آزمون 

است، لذا از روش داده هاي تلفيقي  05/0است و چون اين مقدار بيشتر از  756/0ليمر  Fآماره 
) 2) استفاده گرديده است. خالصه نتايج برآورد مدل رگرسيوني (2در برآورد مدل رگرسيوني (

  ) ارائه شده است.3در جدول (
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  )2نتايج برآورد مدل رگرسيوني ( ):3(جدول 
BHARi, t+1 = β0 + β1 TACCi,t + β2 Pi,t + β3bmi, t + β4 sizei,t + ε i,t  

  tاحتمال آماره   tآماره   ضريب  نماد متغير  نام متغير

  β0 2108/0-  913/0-  3615/0 عرض از مبدأ
  TACC 6954/0-  044/2 -  0412/0  اقالم تعهدي

  P 0391/0-  282/2 -  0227/0  ريسك ناتواني مالي
  bm  1945/0  329/3  0009/0  به ارزش بازارنسبت ارزش دفتري 

  size 0784/0  154/3  0017/0  اندازه
  F  884/15آماره  R2 076/0ضريب تعيين تعديل شده 
  F  000/0معناداري آماره   053/2  آماره دوربين ـ واتسون

  منبع: يافته هاي پژوهش

  
مقدار بين مقادير بوده كه اين  053/2) آماره دوربين واتسون برابر با  3طبق جدول (

قرار دارد، بنابراين بين باقيمانده ها مشكل خود همبستگي وجود ندارد. در  5/2و  5/1بحراني
)، با توجه به اينكه متغيرهاي پژوهش از نظر آماري معني دار هستند 2نتايج مدل رگرسيوني (

 Fاز آزمون احتمال وجود هم خطي بين متغيرها وجود ندارد. براي بررسي معني داري كل مدل
بوده كه كمتر از  000/0برابر با  Fداري آماره  ) سطح معني3استفاده گرديد. با توجه به جدول(

  دار است. درصد بوده و لذا كل مدل برآورد شده معني 5
)، قبل از اضافه كردن 1) مشاهده گرديد در مدل رگرسيوني (2همانطور كه در جدول (

ير اقالم تعهدي (بدون لحاظ كردن عالمت منفي) برابر با متغير ريسك ناتواني مالي، ضريب متغ
)، با توجه به جدول 2است. در مدل رگرسيوني ( 0314/0آن برابر با  tو احتمال آماره  7131/0

) مشاهده مي شود كه پس از اضافه كردن متغير ريسك ناتواني مالي، ضريب متغير اقالم 3(
گرديده و احتمال  6954/0يافته و برابر با تعهدي (بدون لحاظ كردن عالمت منفي) كاهش 

درصد  95در سطح اطمينان  tشده است. احتمال آماره  0412/0افزايش يافته و برابر با  tآماره 
براي ضريب  t) بررسي مي شود. بنابراين با افزايش احتمال آماره α=  05/0(سطح خطاي 

يافته است. لذا اضافه كردن متغير اقالم تعهدي، سطح اطمينان ضريب متغير مذكوركاهش 
متغير ريسك ناتواني مالي، بر سطح معني داري آماري ضريب متغير اقالم تعهدي تاثير داشته و 
مي توان گفت ريسك ناتواني مالي بر رابطه بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام 
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شود.با توجه  ش رد نمي(نابهنجاري اقالم تعهدي) تاثير گذاشته است. بنابراين فرضيه دوم پژوه
است كه نشان مي  076/0شود كه ضريب  تعيين تعديل شده برابر با  ) مشاهده مي2به جدول (

) توضيح داده 2درصد تغييرات بازده غيرعادي سهام از طريق مدل رگرسيوني ( 8دهد حدود 
  شده است.

  

  نتيجه گيري -6
 ريسك ناتواني ماليدر اين پژوهش، به بررسي نابهنجاري اقالم تعهدي در شرايط وجود 

با بازده غيرعادي آتي سهام مورد  ريسك ناتواني ماليابتدا رابطه ، بدين منظور. پرداخته شد
نتايج آزمون . استفاده گرديدPاز مدل  ريسك ناتواني ماليبراي محاسبه . بررسي قرار گرفت

ان داد كه يك رابطه معكوس و معني دار بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي نش لوافرضيه 
سهام وجود دارد كه نشان دهنده وجود نابهنجاري اقالم تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران 

كمتر از حد مورد  بازده هايي، شركت هايي با حجم باالي اقالم تعهدي، به عبارت ديگر. است
با اقالم تعهدي پايين، بازده هايي بيش از حد مورد انتظاركسب خواهند  ييها انتظار و شركت

زاچ ، )1996(نتايج آزمون اين فرضيه سازگار با مباني نظري و مشابه نتايج پژوهش اسلون. كرد
با پژوهش ، همچنين نتايج فرضيه دوم. است) 2011(1و گو و جين) 2005(انگي ) 2003(

  .مطابقت دارد) 1389(يقت و ايرانشاهي و حق) 1389(مشايخي و همكاران
در فرضيه دوم تاثير ريسك ناتواني مالي بر رابطه بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي 
سهام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بررسي نشان داد كه با اضافه كردن متغير ريسك 

زده غيرعادي آتي سهام رابطه معني ناتواني مالي به مدل پژوهش، كماكان بين اقالم تعهدي و با
دار و معكوس وجود دارد ولي سطح اطمينان اين رابطه با در نظر گرفتن متغير ريسك ناتواني 
مالي كاهش يافته است. اين موضوع نشان مي دهد كه ريسك ناتواني مالي بر نابهنجاري اقالم 

) مطابقت 2005پژوهش انگي(تعهدي تاثير گذار بوده است. نتايج آزمون فرضيه دوم با نتايج 
دارد. بر اساس نتايج بدست آمده از فرضيه دوم پيشنهاد مي شود كه در پژوهش هاي آتي در 
زمينه نابهنجاري اقالم تعهدي از متغير ريسك ناتواني مالي به عنوان متغير كنترل استفاده 

  شود. 
  

                                                 
1. Gu& Jain 
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  پيشنهادهاي پژوهش -7
در ارزيابي عملكرد آتي ، به سرمايه گذاران پيشنهاد مي شود حاضر با توجه به نتايج پژوهش

شركت ها، به رابطه معكوس بين اقالم تعهدي و بازده غيرعادي آتي سهام توجه نمايند. زيرا به 
دليل پايداري كمتر اقالم تعهدي نسبت به جزء نقدي سود، اقالم تعهدي باال در يك شركت به 

اين بايد ريسك ناتواني مالي عالوه بر سال آتي نيست.  منزله كسب بازده غيرعادي باال در
  شركت ها را در تجزيه و تحليل عملكرد آتي شركت ها در نظر گرفت.

با توجه به اين كه در زمينه تاثير ريسك بر نابهنجاري اقالم تعهدي در بازار سرمايه ايران 
گراني كه تمايل دارند در پژوهشي انجام نشده است، لذا ذكر موارد زير مي تواند براي پژوهش

  اين حوزه فعاليت نمايند، مفيد واقع گردد.
با توجه به اينكه در پژوهش حاضر از اقالم تعهدي سرمايه در گردش استفاده گرديد، در  .1

 پژوهش هاي آتي از ساير معيارهاي اندازه گيري اقالم تعهدي استفاده شود.
ر نابهنجاري اقالم تعهدي استفاده براي بررسي تاثير ريسك ب Pدر اين پژوهش از مدل  .2

 هاي ارزيابي ريسك استفاده شود. هاي آتي از ساير مدل شده است. در پژوهش
 ها باشد. تواند معياري براي ريسك شركت انتخاب ساير متغيرهايي كه مي .3
 فرضيه هاي پژوهش حاضر در سطح صنايع مختلف مورد بررسي قرار گيرد. .4
  
  هاي پژوهشمحدوديت -8

هاي مالي در اين پژوهش از بابت تورم تعديل نشده هاي مورد استفاده از صورتادهد
 است، در صورت تعديل از اين بابت ممكن است نتايج متفاوتي حاصل شود.

در اين پژوهش از روش حذف سيستماتيك استفاده شده است و برخي از صنايع به 
حذف شده اند. لذا در تعميم ي آماري دليل نداشتن ويژگي هاي مورد انتظار از نمونه
 نتايج به كل صنايع بايد با احتياط لحاظ شود.

به پيروي از پژوهش  Pدر اين پژوهش براي محاسبه ريسك ناتواني مالي از مدل 
ها ) استفاده شده است، در صورتي كه از ساير مدل1389پورحيدري و كوپايي(

 استفاده شود، ممكن است نتايج متفاوتي بدست آيد.
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  منابع:
 با شركتها بحران مالي يپيش بين). «1389پورحيدري، اميد و مهدي كوپايي حاجي ( -1

، 1، شپژوهش هاي حسابداري مالي». خطي تفكيكي تابع بر مبتني ازمدل استفاده
  .33-46صص

 با مقايسه در D-CAPM مدل توان آزمون). «1389توانگر، افسانه و مهدي خسروياني ( -2
 اوراق تحليل مالي دانش». سهام بازده و ريسك بين ارتباط تبيين در  CAPM مدل

  .42-25، صص 9، ش بهادار
 به نسبت گذاران  سرمايه واكنش بررسي«). 1389(حقيقت، حميد و علي اكبر ايرانشاهي -3

، 61، ش بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. »تعهدي اقالم هاي سرمايه گذاري جنبه
  .23-3صص 

ارزيابي كفايت متغيرهاي «.)1389( سجادي  مجيد، معتمد، اشرف و مصطفيزنجيردار،  -4
ريسك سيستماتيك، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اندازه شركت، قيمت به درآمد، 
درآمد به قيمت، بازده بازار، بازده بدون رسك و صرف رسك بازار، در تبيين بازده واقعي 

علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده .»سهام
  .11ش  سنندج،

در اقتصاد  Eviewsكاربرد). «1384شيرين بخش، شمس اهللا و زهرا حسن خوانساري( -5
  انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي.». سنجي

قدرت توضيح دهندگي اقالم تعهدي در رابطه با رفتار ). «1388كالته رحماني، راحله( -6
پايان نامه . »بررسي تاثير سود و ريسك سيستماتيك شركت هابازده سهام: 
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