فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،74پائیز9911
بررسی کارآمدی محتوای اطالعاتی گزارشگری مالی برونسازمانی در پیشبینی رفتار
بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری تحلیل
همبستگی بنیادی
تاریخ دریافت مقاله  11/22/91 :تاریخ پذیرش مقاله 11/27/91 :

الهه صفایی تبریزی

چکیده
این پژوهش ،به بررسی رابطه بین مولفههای حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریانهای نقدی
عملیاتی با سازههای سنجش رفتار بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میپردازد و درصد ارزیابی محتوای اطالعاتی متغیرهای حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریانهای
نقدی در پیشبینی روند تغییرات بازده سهام است .این پژوهش از نظر نوع در زمره تحقیقات پسرویداد
و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات میدانی شبه تجربی دستهبندی میشود .با توجه به بازهی ششساله و
حجم نمونه آماری یکصد ( )011شرکتی ،دادههای مربوط به تعداد ( )011شرکت ـ سال مالی به صورت
دادههای ترکیبی ـ مقطعی مبنای واکاوی گزاره پژوهشی قرار گرفت .با توجه به ترکیب خطی آمیخته
توابع کانونی وابسته و مستقل ،برای آزمون آماری فرضیه ،از رویکرد تحلیل همبستگی کانونی استفاده
شد .بازخوردهای آماری حاصل از آزمون فرض گزارههای اصلی موید این مهم است که در سطح اعتماد
( )59درصد ،رابطه مستقیم و معنیداری بین مولفههای رفتار بازده سهم با محتوای اطالعاتی مولفههای
حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی ،محتوای اطالعاتی مولفههای حسابداری مبتنی بر رویکرد جریانهای
نقد عملیاتی و محتوای اطالعاتی مولفههای تلفیقی حسابداری مبتنی بر رویکرد تعهدی و جریانهای نقد
عملیاتی وجود دارد.

کلمات کلیدی
مؤلفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی ،مؤلفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای
مالی تعهدی – جریانهای نقدی ،آنالیز همبستگی بنیادی
گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانe.safaei62@yahoo.com .
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مقدمه
واحــدهای تجــاری بــه دلیــل اهمیــت بــه ســزایی کــه در نظامهــای اقتصــادی و بازارهــای مــالی
دارنــد ،ریســ هایی نیــز توجــه فعالیتهــای آنهــا میباشــد .دلیــل وجــود ریســ

در واحــدهای

تجــاری را بــا نــوع کــارکرد آن میتــوان توجیــه کــرد ،ــرا کــه واحــدهای تجــاری از یــ

ســو

ســرمایههای آحــاد جامعــه را کــه در قبــال آن مســروولیمت دارنــد جمــع آوری کــرده و از ســوی دیگــر
بــا اســتفاده از ایــن ســرمایهها اقــدام بــه انجــام عملیمــات تجــاری و فعالیمتهــای اقتصــادی میکننــد.
شـرکتها در عملیــات روزمــره خـود بــا انــواع مختلــب ریسـ

روبــرو مــیشــوند .ایــن ریسـ هــا در

هــار گــروه مختلــب ریســ هــای مــالی ناشــی از ایجــاد اهــرم در ســاختار ســرمایه آزمودنیهــا،
ریسـ هـــای عملیــاتی ناشــی از خطاهـای انســانی و سیسـتم اطالعــاتی ،ریسـ هــای کسـب و کــار
نشــات گرفتــه از ریســ
ناشی از نرک تـورم ،ریسـ

نوســان نــرک ارز ،ریســ
بـازار ،ریسـ

نوســان نــرک ســودهای تدــمین شــده ،ریســ

اعتبـاری ناشـی از تخصـی

منـابع پـولی و نهایتـاً ریسـ

رخــدادهای مختلــب قابــل تقســیم هســتند .ریســ هــای مــالی شــامل دو گــروه اصــلی اســت
الـب -ریسـ هــای خــال
ریس

شــامل ریـــس

نقــدینگی یـا سـرمایه در گـرد  ،ریسـ

اعتبــاری و

ورشکستگی است و عـدم مـدیریت صـحیح آنهـا سـبب زیـانهـای جبـران ناپـذیری مـیشـود.

و ب ـ ریس های سفته بـازی کـه بـر اسـاس آربیتراـهــــای مــالی شـکل مـیگیرنـد (.رسـتمیان و
حــاجی بابــایی )0811،ریس ـ

نقــدینگی –کــه عمــدتا ناشــی از عــدم انطبــاق زمــانی بــین سررســید

مطالبــات و سررســید تعهــدات ناشــی از تــامین مــالی داخــل ترازنامــه و خــار از ترازنامــه بعنــوان
شاخصــی جهــت کنتــرل و مـــدیریت نقـــدینگی در دســـت مـــدیران قــرار میگیــرد .در پــژوهش
حاضر رابطهی بین مولفـههای ریسـ

ناشـی از تغییـرات بـازده سـهام کـه بـه عنـوان رونـد تغییـرات

بازده سـهام شـناخته میشـوند ،بـا متغیرهـای حسـابداری مبتنـی بـر رویکـرد تعهـدی و جریانهـای
نقــدی بنگــاه بررســی میشــود .از ایــنرو ،در ادامــه ایــن مقالــه بــه طــرک کلـی پــژوهش شــامل بیــان
مســـاله و اهمیـــت اجـــرای آن ،تعریـــب مفهـــومی و عملیـــاتی متغیرهـــا و مدلسازی/الگوســـازی
ترســیمی -مفهــومی و ریاضــی آنهــا و نهایت ـاً رو هــاآ آمــارآ مــورد اســتفاده بــه منظــور آزمــون
آماری فرضیه(گزاره) پژوهشی تشریح مىشوند.
مبانی نظری و مروری بر پیشینهی پژوهش
به لحاظ تجربی بسیاری از تحقیقات در حوزه بازار سرمایه به بررسی مفید بودن اطالعات حسابداری
برای سرمایهگذاران پرداختهاند و بدیهی است کیفیت بالتر اطالعات حسابداری به تصمیمگیریهای بهتر
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کم

شایانی مینماید .اهمیت کیفیت اطالعات در ایجاد جو اعتماد و اطمینان در بازارهای سرمایه و

نقش برجسته این بازارها در هدایت منابع به سمت صنایع مولد و تخصی

بهینه آنها ،پرداختن به این

حوزه را برجسته میسازد(حجازی و همکاران.)0858 ،
گزارشگری مالی ،اطالعات خاص ی

شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته بندی میکند و آن را به

صورت معنادار برای استفاده کنندگان ارائه مینماید و سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران
آنها ،از آن به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم گیری جهت تخصی

سرمایه استفاده میکنند(حیدر

پور و زارع .)0858 ،اما بدون تردید در تروری حسابداری مالی ،نامتقارن بودن اطالعات یکی از مهم ترین
موضوعات موردبحث است .عدم تقارن اطالعاتی زمانی پدیدار میشود که ی
اطالعات محرمانهای در مورد ارز

یا ند سرمایه گذار به

شرکت دسترسی دارند و این در حالی است که مابقی سرمایه گذاران،

تنها به اطالعات عمومی دسترسی داشته باشند (وریسای .)3108 ،هنگامی که نین وضعی وجود داشته
باشد ،به اصطالک میگویند که بازار دارای ی

ویژگی خاص است که آن را " نامتقارن بودن اطالعات"

مینامند(ابراهیمی و همکاران.)0859 ،
با اینکه اکثر اندیشمندان اقتصادی در تحقیقات خود ،به این نتیجه رسیده اند که یکی از عوامل مؤثر
بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی ،سرمایه گذاری مؤثر است (رادفر .)0811 ،اما میدانیم که سرمایه گذاری
ی

واحد تجاری ،با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد و همان طور که عنوان شد

مسرله اصلی ،انتخاب پروـهها و اتخاذ تصمیم راجع به فرصتهای سرمایه گذاری توسط مدیران واحدهای
تجاری است که بر اساس منافع شخصی خود صورت میگیرد .عدم کفایت در سرمایه گذاری ریشه در
نظریه های نمایندگی و اقتصاد اطالعات دارد به عبارتی عدم تقارن ،دیگر اطالعاتی و تداد منفعت مانع
از انجام ی

سرمایه گذاری بهینه میشود .یکی از راههای برون رفت از این مسرله ،بهرهگیری از اطالعات

حسابداری باکیفیت است .اطالعات حسابداری با ایجاد اثر متقابل بین سیستم حسابداری داخلی شرکتها
و سیستم گزارشگری خارجی ،بر وضعیت مالی و عملکرد تجاری اشاره دارد و نقش فراوان در کاهش عدم
تقارن اطالعاتی و تداد نماینده -مدیر ایفاء مینماید (یوانگ و جیانگ.)3111 ،

کند .همچنین کرونل وهمکاران ( ،)3102اذعان داشتند که کیفیت گزارشگری مالی با کاهش مسائل
اطالعـاتی را کـاهش داده و با کاهش ریس

اطالعاتی ،از هزینههای سرمایه کاسته

نمایندگی ،ریس

شده و این کاهشها بر تمایل سرمایهگذاران بـرای خرید و فرو

یا نگهداری سهام شرکت تأثیر میگذارد

که متعاقباً افزایش نرک رشد شرکتها را در پی خواهد داشت(نادری و همکاران.)0852 ،
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یکــی از پیامــدهای ســیر تکامــل دانــش حســابداری اســتفاده از نســبتهای مــالی بــه منظــور
تجزیــه و تحلیــل و تصــمیمگیری تحلیلگــران مــالی در بــاب وضــعیت مــالی ،عملکــرد و جریــان هــای
نقدی واحـدهای تجـاری اسـت .پیـدایش نسـبتهای مـالی بـه اواخـر قـرن نـوزدهم بـاز میگـردد .از
آن زمان بود کـه تحلیـلگران نسـبتهای مـالی را توسـعه و تـرویا دادنـد .پایـه و اسـاس نسـبتهای
مــالی بــر صــورتهای مــالی اساســی اســتوار اســت و صــورتهای مــالی نیــز بــر اســاس دادههــای
تــاریخی تهیــه مــیشــود .اســتفادهکنندگان از صــورتهای مــالی گروههــای مختلفــی از ذینفعــان
درونســازمانی و برونســازمانی نظیــر ســهامداران ،اعدــای هیــات مــدیره ،اعدــای هیــات عامــل،
کارکنــان ،ســرمایهگذاران بــالقوه و بالفعــل ،اعتباردهنــدگان ،تامینکننــدگان کالهــا و خــدمات،
رقبــا ،تحلیــلگران مــالی و محققــین و ریــره میباشــند .اســتفادهکنندگان اخیــر ،اهــدافی متفــاوت و
گاه ـاً ناهمرســتا ومتدــادی دارنــد و هــر کــدام از دیــدگاه خــود نســبتهای مــالی مبتنــی بــر اقــالم
تــاریخی را مــورد ارزیــابی قــرار میدهنــد .بــه عنــوان مثــال تحلیــلگران مــالی بــه دنبــال پیشبینــی
موفقیتهای آینـده میباشـند ،در حـالی کـه پژوهشگـران بـه دنبـال توسـعه مـدلها و بـه کـارگیری
نســبتها هســتند .اهمیــت گزار هــای مــالی و افشــای آنهــا ناشــی از اطالعــاتی اســت کــه ایــن
گزار هــا در خصــوص عملکــرد شــرکتها در اختیــار اســتفادهکنندگان قــرار میدهنــدب بــویژه
اطالعــاتی کــه بیــان کننــده قــدرت ســودآوری شــرکت هســتند .اینگونــه اطالعــات و بســیاری از
اطالعــات افشــاء شــده در صــورتهای مــالی اساســی ،دارای اهمیــت ویــژه ای بــرای تامینکننــدگان
منــابع مــالی و ســرمایهگذاران هســتند و دلیــل آن اثــری اســت کــه ایــن اطالعــات بــر رفتــار قیمــت
اوراق بهادار و ارزشیابی داراییهای مالی میگذارد.
موضـــوع تعیـــین ارز

ذاتـــی(ارز

اقتصـــادی/واقعی) ،رصـــد رفتـــار قیمـــت اوراق بهـــادار و

ارزشــیابی داراییهــای مــالی از آرــاز شــکلگیری بازارهــای ســرمایه همــواره مــورد توجــه محافــل
علمــی و ســرمایهگذاران بــالقوه و بالفعــل بــوده اســت .رفتــار قیمــت اوراق بهــادار میتوانــد متــاثر از
متغیرهای حسـابداری مبتنـی بـر مکـانیزم گزارشـگری مـالی مـورد پـذیر

مجـامع حرفـهای(مبنای

تعهــدی) و برخــی از متغیرهــای مبتنــی بــر جریانهــای نقــدی (عملیــاتی ،ســرمایهگذاری و تــامین
مالی) باشد .بـال و بـراون ( )0501بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـود یـا عایـدات حسـابداری مبتنـی
بــر مبنــای تعهــدی در مقایســه بــا جریــان وجــه نقــد حاصــل از فعالیتهــای عملیــاتی ،همبســتگی
بیشــتری بــا بــازده ســهام و تغییــرات آن دارد .بــارلب ( )0551نشــان داد نســبتهای مــالی اســتخرا
شده از صورت جریان وجـه نقـد در مقایسـه بـا نسـبتهای مـالی از صـورت سـود و زیـان و ترازنامـه،
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ارتباط بیشتری با بـازده و رفتـار تغییـ رات سـهام دارد .گـریفین نیـز بـا اسـتفاده از تعریـب وجـه نقـد
حاصــل از عملیــات ،بــه بررســی رابطــه بــین ایــن عامــل ،ســود حســابداری و بــازده ســهام پرداخــت و
نشان داد که بـین هیچکـدام از دو عامـل وجـه نقـد حاصـل از عملیـات و سـود حسـابداری ،بـا بـازده
سهام رابطهای معنـادار وجـود نـدارد .هـال ( )0551نیـز معتقـد اسـت کـه نمیتـوان نظـر قطعـی داد
که کدامی

از نسـبتهای مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی و نسـبتهایی کـه از صـورت جریـان وجـه

نقــد بدســت میآینــد بــه شــکلی دقی ـ تر رفتــار بــازده ســهم ســهام شــرکت را پــیش بینــی میکنــد
(مهرانی و مهرانـی .)0813 ،بـه هـر حـال ،ارزشـیابی ،قیمتگـذاری و رصـد رفتـار بـازده اوراق بهـادار
یــا دارایــی مــالی میتوانــد متــاثر از هــر دو دســته از متغیــر حســابداری مبتنــی بــر پایــه تعهــدی و
جریانهــای نقــدی باشــد .همچنــین بــر اســاس مطالعــات قبلــی انتظــار مــیرود کــه متغیرهــای
حســابداری تعهــدی کامــل در مقایســه بــا متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر جریانهــای نقــدی ،از
محتــوای اطالعــاتی بیشــتری برخــوردار باشــد .بنــابراین ،در ایــن مطالعــه مســاله پایــهای پــژوهش بــه
صورت زیر تبیین میشود
سوال اول پـژوهش آیـا متغیرهـای حسـابداری مبتنـی بـر رو

تعهـدی کامـل بـرای پیشبینـی

رفتــار تغییــرات قیمــت یــا نوســانات بــازده ســهام شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار
تهــران از محتــوای اصــالعاتی قابــل قبــولی برخــوردار اســتا بــه عبــارتی آیــا بــین متغیرهــای
حســابداری مبتنــی بــر رو

تعهــدی کامــل و فاکتورهــای ســنجش ریس ـ

قیمــت یــا بــازده ســهام

شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،همبســتگی معنــاداری وجــود داردا
سوال دوم پژوهش آیـا متغیرهـای حسـابداری مبتنـی بـر جریانهـای نقـدی بـرای پیشبینـی رفتـار
تغییـرات قیمـت یــا نوسـانات بــازده سـهام شـرکتهای پذیرفتــه شـده در بــورس اوراق بهـادار تهــران
از محتــوای اصــالعاتی قابــل قبــولی برخــوردار اســتا بــه عبــارتی آیــا بــین متغیرهــای حســابداری
مبتنــی بــر جریانهــای نقــدی و فاکتورهــای ســنجش ریس ـ

قیمــت یــا بــازده ســهام شــرکتهای

پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،همبســتگی معنــاداری وجــود داردا ســوال ســوم
پــژوهش آیــا متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر رو

تعهــدی کامــل ،در قیــاس بــا مبنــای

جریانهــای نقــدی بــرای پیشبینــی رفتــار تغییــرات قیمــت یــا نوســانات بــازده ســهام شــرکتهای
پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران از محتـوای اطالعـاتی فزاینـدهتری برخـوردار اسـتا بـه
عبــارتی آیــا تفــاوت معنــاداری بــین همبســتگی متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر تعهــدی کامــل و
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همبســتگی متغیرهــای حســابداری مبتنــی جریانهــای نقــدی بــا فاکتورهــای ســنجش ریســ
قیمت یا بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داردا
سالمی و همکاران ( ،0)3102در پژوهشی ،ارتباط بین مجموعهی متغیرهای مالی مبنی بر اقالم
صورتهای مالی تعهدی و صورت جریان وجوه نقد با مجموعهای از متغیمرهای مالی مبتنی بر اطالعات
بازار را مورد بررسی قرار دادند .محققان با استفاده از رو

همبستگی کانونی ند متغیمری ،ارتباط بین

مجموعه نسبتهای مالی و مجموعه متغیرهای بازار (نرک بازده –ریس
نامطلوب و شاخ

کل و ریس

سیستماتی

بتای

ولگی) را آزمون نمودند .نتایا نشان داد که بین نسبتهای مالی و متغیمرهای بازار

رابطه کانونی ناپایداری وجود دارد .یا به عبارت دیگر رابطه کانونی بین نسبتهای مالی و متغیرهای بازار
در طول زمان تغییر میکرد .در بخش دیگری از این پژوهش ،نسبتهای مالی از تعداد ( )31نسبت ،به
( )0نسبت کلیدی زیر کاهش یافتند .نتایا نشان داد که برای هر سه دوره ( )8ساله  3108تا  3102بین
نسبتهای مالی سریع ،3معیار دامنه تدافعی ،8بدهی به سرمایه ،1بازده سرمایه ،9گرد

کل داراییها،0

جریان وجوه نقد به فرو  2و متغیرهای بازار رابطه کانونی معنیداری وجود دارد .سایملی ( ،1)3102در
پژوهشی با عنوان «تبیین رابطهی علمی بین جریان وجوه نقد و اجزای آن در الگوی هفتبخشی ،عایدات
حسابداری و تغییر بازده مورد انتظار سهام شرکتها» به بررسی رابطهی بین وجوه نقد و نوسانات بازده
سهام عادی شرکتها پرداخت و نشان داد که بکارگیری اطالعات افشا شده صورت جریان وجوه نقد در
الگوی ( )2بخشی(وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ،وجه نقد دریافتی ناشی از بازده سرمایهگذاری،
وجه نقد پرداختی بابت هزینههای تامین مالی و استقراض ،وجه نقد ناشی از مالیات پرداختی ،وجوه نقد
پرداختی بابت فعالیتهای سرمایهگذاری ،وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی) و اجزای آن همراه
با محتوای اطالعاتی افشا شده در صورتهای مالی مبتنی بر رو

تعهدی کامل شامل صورت وضعیت

مالی ،صورت سود (زیان) جامع و صورت سود (زیان) همراه با اجزای آن ،برای پیشبینی رفتار بازده هر
سهم شرکت ،میتواند به افزایش و تقویت قدرت مدل(توان توضیحدهندگی الگو) و نکویی براز

آن،

برای تبییمن واریانس بازده هر سهم ،ایجاد همافزایی نماید .گوندز ،بومن( ،5)3115در تحقیقی با عنوان
بررسی رابطهی بین ضریب حساسیت بتای مبتنی بر اطالعات تاریخی (بتای حسابداری) و اطالعات بازار
(بتای مالی) ،با نسبتهای مالی مبتنی بر رو
معنیداری بین این دو شاخ

ارزیابی ریس

تعهدی و جریانات نقدی ،دریافتند که رابطهی تناظری
با نسبتهای مالی مبتنی بر رو

تعهدی و

سیستماتی

جریانهای نقدی وجود دارد لکن این رابطهی تناظری برای نسبتهای مالی مبتنی بر رو

تعهدی-

جریانهای نقدی ،از قوت بیشتری برخوردار است .ضمن آنکه بر مبنای تکنی

تحلیل واریانس ،تفاوت
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معنیداری بین میانگین(آزمون تی-تست) و واریانس (آزمون لوین) ریس
اطالعات تاریخی و ریس

سیستماتی

سیستماتی

مبتنی بر

مبتنی بر اطالعات بازار ،در سطح اعتماد  59درصد وجود دارد.

گوندز و همکاران ( ،01)3112نیز در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری مبتنی بر اطالعات
تاریخی بر ریس

بتای نامطلوب-کاهشی پرداختند و به این نتیجه رسید که رابطه معنیداری بین

متغیرهای حسابداری(نسبتهای مالی مبتنی بر اطالعات تاریخی صورتهای مالی) و ریس

سیستماتی

بتای کاهشی مشاهده نکرد .آنها علت این امر را به نوع متغیرهای حسابداری و میزان محتوای اطالعاتی
آنها در پیش بینی واکنش بازار ،که در این تحقی به کار گرفته شده بودند ،نسبت داند .بال و

براوون00

( ،)0511در پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی میزان فزایندگی سود و جریانهای نقد ناشی از فعالیتهای
عملیاتی ،به این نتیجه رسیدند که سود یا عایدات حسابداری مبتنی بر اقالم تعهدی در مقایسه با جریان
وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،همبستگی بیشتری با رفتار بازده سهام و تغییرات آن دارد ..تنانی
و همکاران ( ،)0850به بررسی پیرامون «رابطهی بین جریانهای نقدی عملیاتی با بازده سهام و کیفیت
سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .نتایا تحقی  ،نشان داد که ضریب
کیفیت سود بدست آمده از طری مدل تلفیقی جونز و د او (به مدل تعدیل شدهی جونز شهره است)،
بر رابطهی بین جریانهای نقدی عملیاتی و بازده سهم تاثیر مثبت و معنیداری دارد .شاه مرادی (،)0810
در تحقی خود به این نتیجه رسید که سود عملیاتی و سود جامع با بازده سهام رابطه معنیداری دارند،
امما بین سود خال

و بازده سهام رابطه معنیداری وجود ندارد .از بین دو متغیری که با بازده سهام رابطه

دارند (سود عملیاتی ،سود جامع) رابطه سود جامع با بازده سهام قویتر میباشد .ظریب فرد و مهرجو
( ،)0818با مطالعه بازده سه ماهة سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران ) (IPOطی
سالهای  0821تا  0813به این نتیجه رسیدند که بازده کوتاهمدت شرکتهای جدیدالورود بیشتر از
بازده بازار است .در حالی که با گذشت زمان ،بازدههای بالی سهام این شرکتها روز به روز کاهش مییابد
بابائیان و همکاران ( ،)0815در تحقیقی به بررسی ارتباط بین آنتروپی اقالم صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت فرضیه اصلی پژوهش
عبارت بود از «بین آنتروپی اقالم صورت وضعیت مالی(ترازنامه) با تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود ندارد» .قلمرو زمانی تحقی از ابتدای سال
 0813تا  0812بود ،».برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی گشتاوری استفاده شد.
محق در سطح اعتماد  59درصد ارتباط معنیداری بین متغیرهای آنتروپی اقالم ترازنامه به عنوان
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متغیرهای مستقل و رفتار بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
متغیر وابسته نیافت.

فرضیه های پژوهش
بــا توجــه بــه مبــانی نظــری و پیشــینهی پــژوهش ،فرضــیههــای تحقیـ بــه شــرک زیــر پــرداز
میشوند
 -0بــین متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر صــورتهای مــالی تعهــدی و متغیرهــای ســنجش
رفتــار بــازده ســهام شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،همبســتگی کــانونی
معناداری وجود دارد.
 -3بــین متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر صــورت مــالی جریانهــای نقــدی و متغیرهــای
ســنجش رفتــار بــازده ســهام شــرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،همبســتگی
کانونی معناداری وجود دارد.
 -8بــین همبســتگی کــانونی متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر صــورتهای مــالی تعهــدی و
متغیرهای حسابداری مبتنـی بـر صـورت مـالی جریانهـای نقـدی بـا همبسـتگی کـانونی متغیرهـای
حسابداری مبتنی بـر جریانهـای نقـدی ،بـا رفتـار تغییـرات بـازده سـهام شـرکتهای پذیرفتـه شـده
در بورس اوراق بهادار تهران ،تفاوت معناداری وجود دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی تحقی بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی استب را که در
پی آن است که نتیجه پژوهش را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گیرد .اندازهگیری رفتار بازده هر
سهم و ارتباط آن با نسبتهای مالی تحت دو مبنای حسابداری تعهدی کامل و نقدی مورد استفاده کلیه
تحلیلگران مالی و بازار سرمایه میباشدب به همین خاطر نیز ماهیت کاربردی و عملی این پژوهش
ریرقابلانکار است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه «شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران» طی دوره زمانی  0853تا 0852میباشد .با توجه به فیلترهای تعبیه شده بر اساس رو
رربالگری ،تعداد صد شرکت برای شش) دورهی مالی شامل ( )011شرکت سال انتخاب شده است.
تحلیل همبستگی کانونی
تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی متداول ترین حالت مدل خطی عمومی میباشد که با استفاده از
تکنی

آماری ند متغیری رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای ندگانه را مورد بررسی قرار میدهد
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(تامپسون  .) 0511 ،از زمانی که ناپ (ناپ  ،)1987 ،اثبات کرد که تحلیل همبستگی کانونی رایا ترین
شکل مدل خطی عمومی میباشد ،این تکنی

محبوبیت بیشتری پیدا کرده است(نیکو مرام و پور زمانی،

 .)0811تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی ،با تجزیه و تحلیل همزمان مجموعهها و با شناسایی و مشخ
کردن عناصری از ی

مجموعه متغیر با بیشترین وابستگی و ارتباط با عناصر مجموعه متغیر دیگر ،روابط

آماری مستقل موجود بین دو مجموعه متغیر را مورد آزمون قرار میدهد (تامپسون  .)0511 ،این تکنی
آماری میتو اند دو مجموعه متغیر را بطور همزمان در نظر بگیرد یا اینکه ی

مجموعه متغیر را بعنوان

مجموعه پیش بین (مالکهای مستقل یا کاوشی) و سایر مجموعهها را بعنوان مجموعه مالک (مالکهای
وابسته) تلقی نماید .همچنین در حالی که تحلیل رگرسیون ندمتغیرهf ،را در مواردی محاسبه میکند
که تنها ی

متغیر وابسته وجود داشته باشد ،تحلیل همبستگی کانونی با پذیرفتن ند متغیر وابسته ی

گام فراتر از تحلیل رگرسیون ندگانه گذارده است (نیکو مرام و پور زمانی.)0811 ،
همبستگی کانونی تعمیمی از همبستگی ندگانه برای تحلیل رابطه بین دو مجموعه از متغیرهاست.
در همبستگی کانونی ،ارتباط بین ی

ترکیب خطی از مجموعه متغیرها  Xو ترکیب خطی از مجموعه

متغیرهای Yمورد بررسی قرار میگیرد .این ترکیب خطی از متغیرها ،متغیرهای کانونی یا تغییرات کانونی
نامیده میشود .همبستگی ساده و ندگانه حالت خاصی از همبستگی کانونی هستند که در آن ،ی
هر دو مجموعه شامل ی

یا

متغیر هستند .تحلیل کانونی ،ترکیب خطی از متغیرهایی که بیشترین

همبستگی را با مجموعه دوم متغیرها دارند پیدا میکند (وینین

 .)3118 ،در این پژوهش ،به بررسی

( )31نسبت مالی شامل پنا نسبت مالی برای متغیر تجربی وابسته و ( )05نسبت مالی برای متغیر تجربی
مستقل برای سه مجموعه «مبانی تعهدی کامل»« ،جریانهای نقدی» و ترکیبی «تعهدی کامل-
جریانهای نقدی» ،طی ( )0سال متوالی پرداختهایمب بنابراین ماتریس دادههای این تحقی حاوی هار
ماتریس به صورت ی

ماتریس برای متغیرهای تجربی وابسته یا Yبا ابعاد  9×011و سه ماتریس برای

متغیرهای تجربی مستقل(مجموعه نسبتهای مالی مبانی تعهدی کامل ،مجموعه نسبتهای مالی
جریانهای نقدی و مجموعه نسبتهای مالی تعهدی کامل -جریانهای نقدی) یا  X1,X2,X3با ابعاد
 00×011ب  1×011و  05×011میباشد .پیشزمینه منط ریاضی همبستگی کانونی یا تناظری ،توسط
هتلینگ ( )0580ارائه شده است و دو معادلهای که تجزیه تحلیل را اجرا میکنند به شرک زیر هستند
(∑xyt ∑xx-1 ∑xy–λ2 ∑yy) y=0
(∑xy ∑yy-1 ∑xyt–λ2 ∑xx) x=0
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 ∑xytترانهاده(ترانسپوزه) ماتریس  ∑xyاست (وینین  .)3118 ،در حقیقت ،هدف از اجرای رو
تحلیل کانونی ،یافتن ضرایبی است که رابطه میان متغیرهای مالک و پیشبین را به بیشترین مقدار
ممکن نشان داده و مناسبترین ترکیب خطی از رابطه میان متغیمرهای تجربی را بنا گذارد و در آخر،
متغیمرهای کانونی یا تغییرات کانونی را تبیین کند .همانگونه که قبالً ذکر شد ،در این پژوهش برای پی
بردن به میزان همبستگی تناظری بین متغیمرها با یکدیگر ،از آمارههای تحلیل واریانس ند متغیره
استفاده شده است .آمارههای اصلی در تحلیل واریانس ند متغیره شامل اثر پیلالیی ،لندای ویل  ،اثر
هُتلینگ و بزرگترین ریشه روی میباشد (اولسون .)0521 ،
متغیرهای کانونی (بنیادی) پیشبین/تخمینزن و معیار/مالک
متغیر آمیخته یـا مصـنوعی مسـتقل و وابسـته کـانونی نیـز از ترکیـب خطـی متغیرهـای مزبـور و
اجـــزای آن شـــامل ( )1( ،)00و ( )9متغیـــر تجربـــی دو دســـته متغیـــر مســـتقل و یـــ

دســـته

متغیرهــای تجربــی وابســته تشــکیل میشــود .ونکــه بــه تعــداد ( )00و ( )1متغیــر تجربــی زیــر
مجموعــه ،بــرای تبیــین متغیــر ک ـانونی مبــانی تعهــدی و جریانهــای نقــدی حســابداری و اید ـاً ()9
متغیر بـرای تبـین متغیـر کـانونی مـالک ریسـ

تغییـرات بـازده سـهم وجـود دارد ،بنـابراین تعـداد

پـــنا رابطـــهی خطـــی همزمـــان  s  min 19,11,8,5  5بـــرای انـــدازهگیری دو دســـته
متغیرهای بنیـادی مسـتقل و یـ

دسـته متغیرهـای کـانونی مـالک قابـل طـرک خواهـد بـود .شـیوه

انــدازهگیری دو خوشــه متغیرهــای کــانونی پیشبــین مبتنــی بــر صــورتهای مــالی تعهــدی،
جریانهــای نقــدی و تعهــدی -جریانهــای نقــدی و متغیرهــای کــانونی معیــار (رفتــار ســنجی بــازده
سهم)به به شرک زیر است
تابع خطـی آمیختـه متغیرهـای کـانونی پیشبـین دسـته اول (متغیرهـای حسـابداری مبتنـی بـر
صــورتهای مــالی تعهــدی کامــل) در معــادلت ماتریســی زیــر ،متغیرهــای کــانونی پیشــبین دســته
اول بیــانگر یــ

بــردار ســتونی ،ضــرایب متغیــری اولیــه ،بیــانگر اوزان کــانونی اســتاندارد شــده

میباشند.
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ترکیــب خطــی متغیــر کــانونی پیشبــین دســته دوم(متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر صــورت
 متغیرهــای کــانونی پیشــبین دســته دوم،مــالی جریانهــای نقــدی) در معــادلت ماتریســی زیــر
 بیانگر اوزان کانونی استاندارد شده میباشند، ضرایب متغیری اولیه،بردار ستونی

بیانگر ی
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ترکیــب خطــی متغیــر کــانونی پیشبــین در خوشــه ترکیبــی اول و دوم (متغیرهــای حســابداری
 متغیرهــای، جریانهــای نقــدی) در معــادلت ماتریســی زیــر-مبتنــی بــر صــورتهای تعهــدی کامــل
 بیـانگر اوزان کـانونی، ضـرایب متغیـری اولیـه،بـردار سـتونی

کانونی پیشبین دسـته دوم بیـانگر یـ
.استاندارد شده میباشند
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ACBR , X ACBR , X ACBR , X ACBR , X ACBR ,..., X ACBR   19 100 97 
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ترکیــب خطــی متغیــر کــانونی مــالک رفتــار تغییــرات بــازده ســهام (متغیرهــای حســابداری
مبتنی بر اطالعات بـازار) در معـادلت ماتریسـی زیـر ،متغیرهـای کـانونی مـالک دسـته سـوم بیـانگر
ی

بردار ستونی ،ضرایب متغیری اولیه ،بیانگر اوزان کانونی استاندارد شده میباشند.
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بر اساس معادلت ماتریسی فوق ،تعداد پنا ضریب همبستگی کانونی برای توابع کانونی پیشبین
دسته اول شامل ترکیب خطی پنا متغیمر کانونی پیشبین دارای ترکیب خطی با یازده متغیمر مستقل
تجربی مبتنی بر رو

تعهدی کامل با توابع کانونی مالک شامل ترکیب خطی پنا متغیمر کانونی مالک

دارای ترکیب خطی با پنا متغیمر وابسته تجربی مبتنی بر بازار شامل ریس
ریس

سیستماتی

کل بازده سهم ،ضریب

نامطلوب یا بتای نامطلوب ،ضریب تغییرات بازده سهم ،ضریب ولگی و ضریب

کشیدگی بازده سهم ،تعداد پنا ضریب همبستگی برای توابع کانونی پیشبین دسته دوم شامل ترکیب
خطی پنا متغیمر کانونی پیشبین دارای ترکیب خطی با هشت متغیمر مستقل تجربی مبتنی بر رو
جریانهای نقدی با توابع کانونی مالک ،شامل ترکیب خطی پنا متغیمر کانونی مالک دارای ترکیب خطی
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با پنا متغیمر وابسته تجربی مبتنی بر بازار شامل ریس

سیستماتی

کل بازده سهم ،ضریب ریس

نامطلوب یا بتای ناملوب ،ضریب تغییرات بازده سهم ،ضریب ولگی و ضریب کشیدگی بازده سهم و
نهایت ًا تعداد پنا ضریب همبستگی کانونی برای توابع کانونی پیشبین برای دسته سوم شامل ترکیب
خطی پنا متغیمر کانونی پیش بین دارای ترکیب خطی با نوزده متغیمر مستقل تجربی مبتنی بر رو
تعهدی کامل-جریانهای نقدی (مجموعه تلفیقی گروه اومل و دومم) با توابع کانونی مالک،شامل ترکیب
خطی پنا متغیمر کانونی مالک دارای ترکیب خطی با پنا متغیمر وابسته تجربی مبتنی بر بازار شامل
کل بازده سهم ،ضریب ریس

ریس

نامطلوب یا بتای ناملوب ،ضریب تغییرات بازده سهم،

سیستماتی

ضریب ولگی و ضریب کشیدگی بازده سهم ،قابل محاسبه است .بر اساس روابط ماتریسی زیر برای هر
رابطه تعداد پنا همبستگی کانونی متصور است که مجموعاً پانزده ضریب همبستگی کانونی(بنیادی)
برای آزمون سه فرضیه پژوهشی محاسبه میشود
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با توجه به فراوانی بالی تعداد متغیرهای حسابداری مبتنی بر ارز های تاریخی در سه گروه
متغیرهای تجربی مستقل مبتنی بر رو
مبتنی بر رو
بر رو

تعهدی کامل مشتمل بر ( )00متغیر و متغیرهای اولیه مستقل

جریانهای نقدی مشتمل بر ( )5متغیر و گروه ترکیبی از متغیرهای مستقل تجربی مبتنی

تعهدی کامل -جریانهای نقدی مشتمل برا ( )05متغیر با متغیرهای تجربی وابسته شامل ()9

متغیر  ،مجموعاً  31متغیر مستقل و وابسته تجربی ،و همچنین متغیرهای آمیخته کانونی پیشبین و
مالک هر کدام به ترتیب مشتمل بر ( )09متغیر پیشبین برای سه دسته و ( )9متغیر کانونی مالک،
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مجموعاً بالغ بر ( )31متغیر کانونی مالک و پیشبین ،که جمعاً به ( )11متغیر بالغ میشود ،مقرر شد،
منبعد بجای بیان مفهومی متغیرهای یاد شده ،از خالصه نمادهای طراحی شده شامل

 X ijtABR , X ijtCBR , X ijtACBR , Y ijt برای متغیرهای تجربی مستقل و وابسته و برای متغیرهای کانونی

پیشبین و مالک یا معیار از نمادهای  X ijtABR , X ijtCBR , X ijtACBR , Y ijt استفاده شود.
ضریب افزونگی
این شاخ

مقداری از کل واریانس متغیرهای اصلی در هر مجموعه است که توسط یکی از متغیرهای

کانونی استخرا شده از دسته دیگر ،تبیین میشود .در هر تابع کانونی میتوان این شاخ
متغیرهای مستقل و هم برای متغیرهای وابسته تعریب کرد .برای مثال شاخ

را هم برای

افزونگی در متغیر وابسته،

مقداری از واریانس متغیر وابسته را نشان میدهد که توسط متغیر کانونی مستقل توضیح داده شده
است( .)3119نکته قابل توجه درباره شاخ

افزونگی این است که هر ند ریشه های کانونی یا همان

مجذور همبستگیهای کانونی ،میزانی از واریانس تابع کانونی استخرا شده از مجموعه متغیرهای متناظر
را نشان میدهد ،با این حال نمی توان این شاخ

را به راحتی به عنوان تبیین گر واریانس موجود در

متغیرهای وابسته قلمداد کرد .راکه ریشه های کانونی نشان دهنده میزان واریانس تبیین شده ،تابع
کانونی استخرا شده از مجموعه متغیرهای مستقل یا وابسته هستند نه میزان واریانس متغیرهای اصلی
در هر مجموعه(مارک و پترسون .)0523 ،این مشکل را مرتفع میسازد .را که این شاخ
همبستگی بین توابع کانونی ،بلکه از مجذور همبستگیهای بین متغیرهای اصلی ی

نه از مجذور

مجموعه با متغیر

کانونی مجموعه متناظر حاصل شده است(داگالس و لو.)0501 ،
با توجه به اینکه هدف پژوهش یافتن مدلی با بیشترین همبستگی کانونی بین متغیرهای کانونی
زوجی پیشبین( 0مدلهای خطی آمیخته مبتنی بر رو

تعهدی کامل ،رو

جریانهای نقدی و رو

تلفیقی تعهدی کامل -جریانهای نقدی)و متغیرهای کانونی مالک(0مدل های خطی آمیخته مبتنی بر
اطالعات بازار) است ،بنابراین فرضیههای تحقی به شرک زیر ساختاربندی و پرداز

میشوند تا مقوله

رجحان محتوای اطالعاتی سه مدل نسبت به یکدیگر از طری آمارههای ضریب همبستگی کانونی ،ضریب
لندای ویل  ،بیشترین ضریب همبستگی کانونی روی و ضریب هتلینگ آزمون شوند.
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آزمون فرض آماری فرضیههای پژوهشی
آزمون معنیداری ضرایب همبستگی کانونی فرضیههای پژوهش
آمارههــای آزمــون اصــلی در تحلیــل واریــانس نــد متغیــره ،بــرای آزمــون معنــیداری ضــرایب
همبستگی کانونی بـین مـدلهای خطـی کـانونی مشـتمل بـر آمارههـای آزمـون اثـر پیالیـی ،لنـدای
ویلـ  ،اثـر هُتلینـگ و بزرگتــرین ریشـه رویـز میباشـد (اولســون .)0521 ،بـرای بررسـی معنــیداری
ضریب همبستگی بـین متغیرهـای کـانونی یـا مـدلهای خطـی کـانونی اسـتخرا شـده از هـر هـار
آمــاره اســتفاده شــده اســت .نتــایا خالصــه شــده بــرای تشــکیل آزمــون فــرض و آزمــون معنــیداری
ضــرایب همبســتگی کــانونی بــرای ( )9تــابع خطــی کــانونی پیشبــین و معیــار بــرای ســه فرضــیه
پژوهشی ،بر اساس آمارهی لندای ویل  ،در جداول ( )3( ،)0و ( )8آمده است
ABR
5 ,X 5

 ρ cY

ABR
5 ,X 5

 ρ cY

ABR
4 ,X 4

 ρ cY

ABR
3 ,X 3

 ρ cY

ABR
2 ,X 2

H 0 : ρ cY , X ABR  ρ cY

 ρ cY

ABR
3 ,X 3

 ρ cY

ABR
2 ,X 2

H A : ρ cY , X ABR  ρ cY

ABR
4 ,X 4

1

1

1

1

جدول  : 2آزمون معنیداری ضراییب همبستگی کانونی پنج ترکیب آمیخته خطی کانونی مالک و
پیشبین فرضیه اول

نام آزمون

مقدار آماره آزمون

Fمقدار
تقریبی

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

آزمون پیالیی

199050

09800

99

19111

آزمون هتلینگ

190201

29811

99

19111

آزمون لندای ویل

199995

09181

99

19111

آزمون رویز(بیشینهی ضریب همبستگی کانونی)

193519

با توجه به اینکه سطح معناداری برای مالکهای آزمون پیالیی ،هتلینگ و ویل

با توزیع )(F

کو کتر از  9درصد است بنابراین ،معناداری همبستگی کانونی بین هر پنا ترکیب خطی وابسته و مستقل
در سطح اعتماد  59درصد پذیرفته میشود و برپایه آزمونهای پیالیی ،هتلینگ و ویل  ،به میزان 93
درصد 02 ،درصد و  11910درصد واریانس متغیرهای کانونی مالک یا رفتار تغییرات بازده سهام توسط
متغیرهای کانونی حسابداری مبتنی بر اقالم تعهدی صورتهای مالی آزمودنیها تبیین میشود .بنابراین،
متغیرهای کانونی حسابداری مبتنی بر اقالم تعهدی تاریخی صورتهای مالی برای پیشبینی رفتار بازده
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از محتوای اطالعاتی فزایندهای برخوردار
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است ،به عبارتی بین متغیرهای پیشبین حسابداری مبتنی بر رو

تعهدی و مالک تغییرات رفتار بازده

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،همبستگی کانونی معناداری وجود
فرضیه اول).

دارد(پذیر

CBR
5 ,X 5

CBR
5 ,X 5

 ρ cY

 ρ cY

CBR
4 ,X 4

CBR
4 ,X 4

 ρ cY

 ρ cY

 ρ cY

CBR
2 ,X 2

 ρ cY

 ρ cY

CBR
2 ,X 2

 ρ cY

CBR
3 ,X 3

CBR
3 ,X 3

CBR
1 ,X 1

CBR
1 ,X 1

H 0 : ρ cY

H A : ρ cY

جدول  : 9آزمون معنیداری ضراییب همبستگی کانونی پنج ترکیب آمیخته خطی کانونی مالک و
پیشبین فرضیه دوم

نام آزمون

مقدار آماره
آزمون

Fمقدار
تقریبی

درجه آزادی

سطح معنیداری

آزمون پیالیی

190091

0190902

11

19111

آزمون هتلینگ

191513

0898119

11

19111

آزمون لندای ویل

191110

0391003

11

19111

آزمون رویز(بیشینهی ضریب همبستگی کانونی)
با توجه به اینکه مقدار ارز
ویل

198282

احتمال یا سطح معناداری برای مالکهای آزمون پیالیی ،هتلینگ و

با توزیع ) (Fکو کتر از پنا درصد است بنابراین ،معنیداری ضریب همبستگی کانونی بین هر

پنا ترکیب خطی وابسته و مستقل در سطح اعتماد  59درصد پذیرفته میشود و برپایه آزمونهای
پیالیی ،هتلینگ و ویل  ،به میزان  03درصد 15 ،درصد و  93درصد واریانس متغیرهای کانونی مالک
یا رفتار تغییرات بازده سهام بواسطهی متغیرهای کانونی حسابداری مبتنی بر اقالم جریانهای نقدی
صورتهای مالی آزمودنیها تبیین می شود .بنابراین ،متغیرهای کانونی حسابداری مبتنی بر اقالم
جریانهای نقدی تاریخی صورتهای مالی برای پیشبینی رفتار بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،حامل محتوای اطالعاتی فزایندهای است ،به عبارتی بین متغیرهای حسابداری
مبتنی بر رو

جریانهای نقدی و رفتار تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران ،همبستگی کانونی معناداری وجود دارد(پذیر
ACBR
5 ,X 5

 ρ cY

ACBR
4 ,X 4

 ρ cY

ACBR
5 ,X 5

 ρ cY

ACBR
4 ,X 4

 ρ cY

ACBR
3 ,X 3

ACBR
3 ,X 3

 ρ cY

 ρ cY

فرضیه دوم).

ACBR
2 ,X 2

ACBR
2 ,X 2

H 0 : ρ cY , X ACBR  ρ cY

 ρ cY

1

1

ACBR
1 ,X 1

H A : ρ cY
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جدول  : 7آزمون معنیداری ضرایب همبستگی کانونی بین پنج ترکیب خطی آمیخته کانونی مالک و
پیشبین فرضیه سوم

نام آزمون

مقدار آماره آزمون

تقریبیFمقدار

درجه
آزادی

سطح معنیداری

آزمون پیالیی

191108

09850

59

19111

آزمون هتلینگ

093153

19103

59

19111

آزمون لندای ویل

198901

29023

59

19111

191350

آزمون
رویز(بیشینهی ضریب همبستگی کانونی
بـا توجـه بـه اینکـه مقــدار ارز
هتلینگ و ویلـ

احتمـال یـا سـطح معنــاداری بـرای مالکهـای آزمـون پیالیــی،

بـا توزیـع ) (Fکـو کتر از  9درصـد اسـت بنـابراین ،معنـاداری همبسـتگی کـانونی

بــین هــر پــنا ترکیــب خطــی وابســته و مســتقل در ســطح اعتمــاد  59درصــد پذیرفتــه میشــود و
برپایه آمـارهی آزمـون لنـدای ویلـ  ،بـه میـزان  01992درصـد ،واریـانس متغیرهـای کـانونی مـالک
یــا رفتــار تغییــرات بــازده ســهام توســط متغیرهــای کــانونی مبتنــی بــر اقــالم تعهــدی -جریانهــای
نقــدی صــورتهای مــالی آزمودنیهــا تبیــین میشــود .بنــابراین ،متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر
رو

تعهـــدی ،در قیـــاس بـــا رو

جریانهـــای نقـــدی ،بـــرای پیشبینـــی رفتـــار بـــازده ســـهام

شـرکتهای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران ،از محتــوای اطالعــاتی همســانی برخــوردار
نیســتند .بــه عبــارتی ،تفــاوت معنــاداری بــین همبســتگی کــانونی متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر
تعهــدی کامــل و همبســتگی کــانونی متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر جریانهــای نقــدی ،بــا
تغییرات بـازده سـهام شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران وجـود دارد(پـذیر
فرضــیه ســوم) .مدــاف بــر اینکــه مالکهــای آمــاری نشــان میدهــد ،محتــوای اطالعــاتی متغیرهــای
حســابداری مبتنــی بــر صــورت مــالی جریــان وجــوه نقــد بــیش از متغیرهــای حســابداری مبتنــی بــر
صورتهای مالی تعهدی است و داریم

H1 : ρcCABR  ρcCBR  ρcABR  0
زیرا مقدار لندای ویل

versus.

H 0 : ρ cCABR  ρ cABR  ρ cCBR  0

در فرضیههای اول و دوم به ترتیب برابر  λ1Wilk' s  0.5559و

 λ 2Wilk' s  0.4801است .از آنجایی که ضریب لندای ویل

واریانس خاص(بخش توضیح داده نشده

متغیرهای کانونی مالک توسط متغیرهای پیشبین) مجموع مدلهای کانونی یا ترکیب خطی را نشان
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میدهد ،بنابراین هر اندازه ضریب لندای ویل
براز

در مدلهای خطیایی کو کتر باشد ،مدل خطی از توان

بالتری برای پیشبینی واریانس یا تغییرات متغیر مالک(وابسته) برخوردار است .همانگونه که

مالحظه میشود ،ضریب لندای ویل

در مدلهای خطی مبتنی بر تخمینزنندههای 0اقالم جریانهای

نقدی کمتر از لندای در مدلهای خطی مبتنی بر اقالم تعهدی است ،بنابراین مدلهای خطی کانونی
مبتنی بر صورت جریانهای نقدی ،از دقت و قوت(0محتوای اطالعاتی) بیشتری در پیشبینی رفتار
تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،برخوردار هستند ،زیرا متوسط ضریب
کلی همبستگی کانونی برای توابع خطی مدل تلفیقی ،بزرگتر از ضریب کلی همبستگی کانونی برای توابع
خطی مدل کانونی مبتنی بر صورت مالی جریان های نقدی و نهایتاً مدل اخیر نیز بزرگتر از ضریب
همبستگی کانونی برای توابع خطی مدل مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی است.
 -3-2آزمون ارزیابی نیکویی براز

مدلهای خطی کانونی فرضیههای پژوهشی

همانگونه که در سطور قبل عنوان شد ،مقادیر ویژه معادلت ماتریسی توان دوم ضرایب همبستگی

کانونی مدلهای خطی آمیخته(ترکیبی) به شمار میروند و اولین مقدار ویژه ماتریس  λ 1 بیانگر ضریب
تشخی

یا میزان واریانسی تبیمینی اولین متغیر کانونی معیار است که توسط اولین متغیر کانونی پیشبین

توضیح داده میشود و نهایت ًا آخرین مقدار ویژه ماتریس  λ 5 بیانگر ضریب تشخی

یا میزان واریانسی

تبیمینی آخرین متغیر کانونی معیار است که توسط آخرین متغیر کانونی پیشبین توضیح داده میشود،.

 

مقدار ویژه کلی  λ i, tنیز بیانگر میزان واریانس تبیینی در پنا متغیر کانونی معیار است که توسط پنا
متغیر کانونی پیشبین تشریح میشود .مقادیر محاسباتی ارز های ویژه در سه معادلت ماتریسی ،مدل
خطی کانونی متغیرهای حسابداری مبتنی بر اقالم صورتهای مالی تعهدی ،جریانهای نقدی و رویکرد
تلفیقی جریانهای نقدی -تعهدی ،از طری روابط زیر حاصل میشود
1

2

3

1
1
λ 1, i  Σ 
YY Σ YX Σ X X Σ YX
1

Σ YX

Σ YX

1

1

1
X 2X 2

1
X 3X 3

Σ YX Σ

Σ

2

3

Σ YX

1
YY

λ 2, i  Σ

1
YY

λ 3, i  Σ

مقادیر ویژه(ضریب تشخی ) توابع خطی آمیخته مالک و پیشبین در اولین تا پنجمین زو کانونی
فرضیههای اول ،دوم و سوم براساس خروجی آماری به شرک زیر است
λ 11  0.41737 λ 12  0.17614 λ 13  0.04711 λ 14  0.02024 λ 15  0.01010

λ 21  0.59657 λ 22  0.25209 λ 23  0.02434 λ 24  0.01435 λ 25  0.00288
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λ 31  0.75173 λ 32  0.39503 λ 33  0.08103 λ 34  0.04297 λ 35  0.01547
λ 3, t  %86.99

λ 2, t  %71.07

λ 1, t  %55.64

1  λ 1,t  %44.36 1  λ 2,t  %28.93 1  λ 3,t  %13.01

مقادیر فوق ،ریشههای جزیی پنهان هر ی

از توابع خطی آمیخته سه دسته مدلهای خطی پناگانهی

فرضیههای اول ،دوم و سوم را تشریح میکند .همانگونه که از خروجی استفهام میشود« ،زو مدلهای
خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم مبتنی و مدلهای خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر
صورتهای مالی تعهدی و جریانهای نقدی» با ضریب تشخی

و ضریب عدم تشخی

کلی به

ترتیب  ،(𝜆̅3.𝑡 = 56% 1 − 𝜆̅3.𝑡 = 13%در قیاس با مدلهای خطی کانونی رقیب شامل «زو
مدلهای خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم مبتنی و مدلهای خطی مولفههای حسابداری
مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی» با ضریب تشخی

و ضریب عدم تشخی

کلی به ترتیب= 𝑡(𝜆̅1.

) ،56% 1 − 𝜆̅1.𝑡 = 44%و «زو مدل های خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم مبتنی و
مدلهای خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی جریانهای نقدی» با ضریب تشخی
ضریب عدم تشخی

و

کلی به ترتیب) ،(𝜆̅2.𝑡 = 71% 1 − 𝜆̅2.𝑡 = 29%از توان نیکویی براز

فزایندهتری برخوردار است ،مداف بر اینکه «زو مدلهای خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم
مبتنی و مدلهای خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی جریانهای نقدی» با ضریب
تشخی

و ضریب عدم تشخی

کلی به ترتیب ) ،(𝜆̅2.𝑡 = 71% 1 − 𝜆̅2.𝑡 = 29%نسبت به مدل

رقیب«زو مدلهای خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم مبتنی و مدلهای خطی مولفههای
حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی» با ضریب تشخی

و ضریب عدم تشخی

کلی به

ترتیب) ،(𝜆̅1.𝑡 = 56% 1 − 𝜆̅1.𝑡 = 44%توان فزایندهتری در تشریح واریانس متغیر معیار سنجش
رفتار بازده سهم بهرهمند است.
 -3-2آزمون ارزیابی همپوشانی(افزونگی) مدلهای خطی کانونی فرضیههای پژوهشی
از آنجایی که مربع ضریب همبستگی کانونی تلفیقی ،از ترکیب پنا مربع ضریب همبستگی کانونی،
برای پنا جفت ترکیب خطی توابع کانونی تشکیل شده است ،بنابراین ضریب افزونگی کل یا میزان
واریانس تبیین شدهی هر ی

از ترکیبهای خطی متغیر کانونی رفتار تغییرات بازده سهام شرکتهای

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط ترکیبهای خطی متناظر با آن به عنوان متغیرهای
حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی ،جریانهای نقدی و تعهدی-جریانهای نقدی ،به شرک زیر
بیان شده است
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ضرایب همپوشانی یا افزونگی کلی و ضرایب افزونگی جزیی متجانس و نامتجانس در هر ی

از

فرضیههای اصلی سهگانهی پژوهش ،در جدول ( )9خالصه شده است ،مقادیر مزبور برای دو مجموعه در
از سه فرضیهها ،حاکی از وجود همپوشانی یا افزونگی نسبی و دارای فصل مشترک است زیرا

هر ی

ضریب همپوشانی در بازدهی باز صفر و ی

قرار دارد .طب تعریب ،مجموعههای دارای همپوشانی و فصل

مشترک نسبی بهگونهای است که هر ی

از مجموعهها ،دارای عناصر مشترک با مجموعهی دیگری

میباشد ،امما هیچی

از آنها زیرمجموعه دیگری نیست .بنابراین مجموعه  Xمیتواند تا اندازهای مجموعه

 Yرا بازتولید یا تشریح نماید و مجموعه Yنیز میتواند تا اندازهای مجموعه  Xرا تشریح یا بازتولید نماید.
در فرضیه های پژوهش ،کلیه ضرایب افزونگی کل ،ضرایب افزونگی متجانس و نامتجانس دارای فصل
مشترک نسبی بوده و کمیتی بین بازهی باز صفر تا ی

را اختیار میکنند

جدول  : 5تحلیل افزونگی کل مدلهای توابع خطی کانونی زوجی فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش

زو کانونی اول زو کانونی دوم زو کانونی سوم





 λ ij
ρij2 
 Σλ
i







 λ ij
ρij2 
 Σλ
i







 λ ij
ρij2 
 Σλ
i


زو کانونی هارم زو کانونی پنجم





 λ ij
ρij2 
 Σλ
i







 λ ij
ρij2 
 Σλ
i


190183

191858

191183

191119

191110

193011

191921

191183

191110

19111

193913

191101

191190

191101

191113

روابط محاسباتی ضرایب افزونگی متجانس ،نامتجانس(مشترک) و کل به صورت زیر است
p
1 s
... RI X p     L 2X p ,X k  Σ RI X X    RI j
 k  k 1
j 1
q
1 s
RI Y q     L2Y q ,Yk  Σ RI Y Y    RI i
 k  k 1
i 1
p
1 s
RI X p     L 2X p ,Y k  Σ RI X Y    RI j
 k  k 1
j 1

...

1 s
RI X 2    L 2X 2 ,X k
 k  k 1
...

1 s
RI Y 2    L 2Y 2 ,Yk
 k  k 1

1 s
RI X 2    L 2X 2 ,Y k
 k  k 1

1 s
RI X 1    L 2X 1 ,X k
 k  k 1
1 s
RI Y1    L2Y1 ,Yk
 k  k 1
1 s
RI X 1    L 2X 1 ,Y k
 k  k 1
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q
1 s
RI Y q     L 2Yq, X q  Σ RI Y X    RI i
 k  k 1
i 1

...

1 s
RI Y 2    L 2Y 2 ,X k
 k  k 1

1 s
RI Y1    L 2Y1 ,X k
 k  k 1

همانگونه که در جدول ( )9بال مشاهده میشود ،توابع خطی کانونی زوجی فرضیه سوم (مدلهای
خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم مبتنی با مدلهای خطی کانونی پیشبین مولفههای
حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی  -جریانهای نقدی) بیشترین ضریب افزونگی کل را به
خود اختصاص میدهند و سپس توابع خطی زوجی فرضیه دوم (مدلهای خطی کانونی معیار سنجش
رفتار بازده سهم با مدلهای خطی کانونی پیشبین مبتنی بر مولفه حسابداری صورت مالی جریانهای
نقدی) و اول (مدلهای خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم با مدلهای خطی کانونی پیشبین
مبتنی بر مولفه حسابداری صورتهای مالی تعهدی) حامل بیشترین ضریب همپوشانی نسبی میباشند.
شاخ

همپوشانی یا شاخ

افزونگی همگروه یا متجانس ،بیانکنندهی «مجموع واریانسها یا

تغییرات توضیح دادهی متغیرهای مستقل مشاهده شده توسط ترکیبهای توابع خطی پیشبین یا
متغیرهای کانونی مستقل در همان مجموعه» یا بیانکنندهی «مجموع واریانسها یا تغییرات توضیح
دادهی متغیرهای وابسته مشاهده شده توسط ترکیبهای توابع خطی مالک یا متغیرهای کانونی وابسته
در همان مجموعه» قلمداد میشود .شاخ

همپوشانی یا شاخ

افزونگی ناهمگروه یا نامتجانس یا

آزمون افزونگی مشترک« ،بیانکنندهی مجموع واریانسها یا تغییرات توضیح دادهی متغیرهای مستقل
مشاهده شده توسط ترکیبهای توابع خطی مالک یا متغیرهای کانونی وابسته در مجموعه مخالب و یا
بیانکنندهی مجموع واریانسها یا تغییرات توضیح دادهی متغیرهای وابسته مشاهده شده توسط
ترکیبهای توابع خطی پیشبین یا متغیرهای کانونی مستقل در مجموعه مخالب» تعریب میشود .آزمون
انباشتگی متجانس بیانگر «واریانس توضیح داده شده در متغیر مستقل مشاهده شده مورد نظر  jام توسط
تمامی ترکیب های توابع خطی پیشبین یا متغیرهای کانونی مستقل در همان مجموعه یا واریانس توضیح
داده شده در متغیر وابسته مشاهده شده مورد نظر  iام توسط تمامی ترکیبهای توابع خطی مالک یا
متغیرهای کانونی وابسته در همان مجموعه» تعریب میشود .آزمون انباشتگی نامتجانس یا ریرهمگروه
(آزمون انباشتگی مشترک) بیانگر «واریانس توضیح داده شده در متغیر مستقل مشاهده شده مورد نظر
 jام توسط تمامی ترکیبهای توابع خطی مالک یا متغیرهای کانونی وابسته در مجموعه مخالب یا واریانس
توضیح داده شده در متغیر وابسته مشاهده شده مورد نظر  iام توسط تمامی ترکیبهای توابع خطی
پیشبین یا متغیرهای کانونی مستقل در مجموعه مخالب» تعریب میشود .تحلیل همپوشانی
متجانس(همسان) و نامتجانس(ناهمسان) و تجمیعی(همسان+ناهمسان) سه مدلهای خطی کانونی معیار
سنجش رفتار بازده سهم مبتنی با مدلهای خطی کانونی پیشبین مولفههای حسابداری مبتنی بر
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صورتهای مالی ،تعهدی ،جریانهای نقدی و تعهدی -جریانهای نقدی در نگارهی ( )0خالصه شده
است
جدول  : 1آنالیز افزونگی متجانس و نامتجانس توابع خطی آمیخته زوجی فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش

ضرایب افزونگی نامتجانس

ضرایب افزونگی متجانس

توابع خطی آمیخته پیشبین توابع خطی آمیخته مالک توابع خطی آمیخته پیشبین توابع خطی آمیخته مالک
()9( )1( )8( )3( )0( )9( )1( )8( )3( )0( )9( )1( )8( )3( )0( )9( )1( )8( )3( )0





5 11,8,19

 λ i2
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j i 1



i 1


L2ij 

i 1 j1

5 5,5,5

 λ i2



i 1  n i






5

5 11,8,19

2
ij

 λ i2


L2ij 


i 1 j1

5 5,5,5

5
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j i 1

j1

i 1

 λ i2



i 1  n i
5

190010

191003

191189

191131

191111

191158

191912

191112

191185

191133

191881

191139

191110

191111

191111

191010

191120

191181

191111

191111

193325

191312

191101

191131

191101

191523

191001

191111

191132

191110

191198

191191

191111

191111

191111

191801

191031

191110

191111

191111

190091

191008

191180

191101

191111

190810

191580

191098

191111

191188

191212

191001

191118

191110

191111

191990

191309

191103

191118

191111

و در آخر ،مجموع ضرایب افزونگی(همپوشانی) متجانس(کمیت اول) و نامتجانس(کمیت دوم) و

تجمیعی(کمیت سوم) برای سه فرضیه  11, 12, 13 تحقیقی به شرک زیر است ،که همگی دارای

ضریب هم پوشانی فصل مشترک نسبی هستند ،زیرا مقادیر ضرایب همپوشانی در بازدهی بازهی صفر تا
ی

[ ]0,1قرار دارد
 λ i2 5 11,8,19 2  0.2514
   L ij   0.0625


 
i 1  n j i 1 j1
 
0.3139

5

5

0.4281
 λ i2 5 11,8,19 2  
   L ij   0.1400



i 1  n j i 1 j1
 0.5681

5


I 1

5


I 1

0.4323
 λ i2 5 11,8,19 2  
   L ij   0.1661



i 1  n j i 1 j1
 0.5984

5






11  :    λ   L
n
5 11,8,19

2
ij

j1

2
i

j i 1

5



i 1

 λ i2 5 11,8,19 2 
   L ij  



i 1  n j i 1 j1

5
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I 1


L2ij  
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5 11,8,19


i 1
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I 1

12  : 
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I 1
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همانگونه که در جدول ( )0بال مالحظه میشود ،توابع خطی زوجی فرضیه سوم (مدلهای خطی
کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم با مدلهای خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی
تعهدی  -جریانهای نقدی) حامل بیشینهی ضریب افزونگی متجانس ،نامتجانس و تجمیعی نسبی
میباشد و سپس به ترتیب ،توابع خطی کانونی زوجی فرضیه دوم (مدلهای خطی کانونی معیار سنجش
رفتار بازده سهم با مدلهای خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر صورت مالی جریانهای نقدی) و در
آخر ا توابع خطی زوجی فرضیه اول (مدل های خطی کانونی معیار سنجش رفتار بازده سهم با مدلهای
خطی مولفههای حسابداری مبتنی بر صورتهای مالی تعهدی) دارای بیشترین ضریب همپوشانی
متجانس ،نامتجانس و تجمیعی نسبی میباشند .بیشینه بودن بودن ضرایب همپوشانی(افزونگی) متجانس،
نامتجانس و تجمیعی نسبی مدل های زوجی خطی کانونی ،به منزله ،فزآیندگی توان نیکویی براز

یا

قدرت پیشبینی مدل های خطی کانونی نسبت به متغیرهای تجربی متجانس یا نامتجانس میباشد و
بالعکس کمینه بودن ضرایب همپوشانی(افزونگی) متجانس ،نامتجانس و تجمیعی نسبی مدلهای زوجی
خطی کانونی ،به منزله ،فزآیندگی توان نیکویی براز

یا قدرت پیشبینی مدلهای خطی کانونی نسبت

به متغیرهای تجربی متجانس یا نامتجانس است.
 -8-2آزمون ارزیابی همپوشانی(افزونگی) مدلهای خطی کانونی فرضیههای پژوهشی
شاخ

انباشتگی یا کامیونالتی ،شامل واریانس تعداد

p 

[( ])X1,X2,X3,…Xp);(Y1,Y2,Y3,…,Yqدر مجموعهای است که هر ی

یا

q 

شاخ

انباشتگی

از متغیرهای تجربی مستقل

یا وابسته به صورت جداگانه ،توسط تمامی ترکیبهای خطی یا متغیرهای کانونی (بنیادی) استخرا شده
از همان مجموعه مواف یا مجموعهی مخالب تبیین میشود .رابطهی محاسباتی انباشتگی متجانس(دو
رابطهی اول) و نامتجانس یا مشترک(دو رابطهی دوم) و کل (مجموع رابطهی اول و سوم و مجموع رابطهی
دوم و هارم) دوم و به شرک زیر است
s
1 p
... CI X s     L 2X j ,X s  Σ CI X X    CI k
k 1
 p  j1

1 p
CI X 2    L 2X j ,X 2
 p  j1

1 p
CI X 1    L 2X j ,X 1
 p  j1

s
1 q
... CI Y s     L 2Y i ,Y s  Σ CI Y Y    CI k
q
k 1
  i 1

1 q
CI Y 2    L 2Y i ,Y k
 q  i 1

1 q
CI Y1    L 2Y i ,Y1
 q  i 1

1 q
CI X 2    L 2Y i ,X 2
 q  i1

1 q
CI X 1    L 2Y i ,X 1
 q  i1

s
1 q
... CI X s     L 2Y i ,X s  Σ CI X Y    CI k
k 1
 q  i1

s
1 p
... RI Ys     L 2X j ,Ys  Σ RI Y X    CI k
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طب تعاریب مطروحه در بال ،ضریب انباشتگی یا کامیونالیتی متجانس کل و متوسط شامل تبیین
واریانس متغیرهای تجربی(مشاهده شده) متجانس ،توسط کلیه متغیرهای کانونی متجانس است و ضریب
انباشتگی یا کامیونالیتی نامتجانس کل و متوسط ،شامل تبیین واریانس متغیرهای تجربی متجانس توسط
کلیه متغیرهای کانونی نامتجانس است ضریب انباشتگی متجانس و نامتجانس کل و متوسط ،برای هری
از سه مدل خطی آمیخته متکی به فرضیههای پژوهش در نگاره ( )2خالصه شده است
جدول  : 4آنالیز انباشتگی متوسط و انباشتگی کل متجانس و نامتجانس برای توابع خطی کانونی
زوجی فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش

ضرایب انباشتگی (کامیونالیتی)
متغیرهای تجربی یا مشاهده شده مستقل
توابع خطی آمیخته
پیشبین

توابع خطی آمیخته مالک

انباشتگی متوسط متجانس

انباشتگی تجمیعی متجانس

انباشتگی متوسط نامتجانس

انباشتگی تجمیعی نامتجانس

انباشتگی متوسط متجانس

i 1

i 1

انباشتگی تجمیعی متجانس

i 1

   n

11,8,19

 σ ij2 


j1 
i 
5

11,8,19

   n
i 1

 σ ij2 


j1
 i 
5

انباشتگی متوسط نامتجانس

   n

11,8,19 5

 σ ij2 


j1
 i j

   n n

5

توابع خطی آمیخته مالک

5,5,5

  n
i 1

 σ ij2 


 i 

توابع خطی آمیخته پیشبین

انباشتگی تجمیعی نامتجانس

 σ ij2 


j1
 i

11,8,19 5

 σ ij2 


j1  i 

متغیرهای تجربی یا مشاهده شده وابسته

5

5,5,5

j1

i 1

   n

 σ ij2 


 i j

5

5,5,5

j1
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 ni 

5
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190000

199108

191102

191511

190511

195155

191011

191530

190113

192103

191118

190200

190511

190255

191380

190021

191122

191812

191101

190350

190555

195551

191102

190000

مقادیر کل و میانگین مجموع ضرایب متجانس انباشتگی به همراه مقادیر کل و میانگین مجموع
ضرایب نامتجانس انباشتگی ،برای سه فرضیه تحقی  ،همگی دارای ضریب انباشتگی نسبی هستند ،زیرا
مقادیر میانگین ضرایب انباشتگی متجانس و نامتجانس در بازدهی بازهی صفر تا ی

 0  CI  1قرار

دارد .همانگونه که در جدول ( )2مالحظه میشود ،بر پایه مقادیر میانگین ضریب انباشتگی متجانس و
نامتجانس ،توابع خطی آمیخته زوجی مالک

 Y 3,1 , Y 3,2 , Y 3,3 , Y 3,4 , Y 3,5 و پیشبین
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 X 3,1 , X 3,2 , X 3,3 , X 3,4 , X 3,5 برای فرضیه سوم در حدود سی ( )81درصد واریانس ( )05متغیرهای

تجربی مستقل  x3,1 , x3, 2 , x3,3 ,...x3,19 و ( )9متغیر تجربی وابسته  y3,1 , y3, 2 , y3,3 , y3, 4 , y3,5 را
تبیین می کنند .در همین راستا بر اساس مقادیر میانگین ضریب انباشتگی متجانس و نامتجانس ،توابع
خطی

کانونی

زوجی

مالک

و

پیشبین

, Y 2,2 , Y 2,3 , Y 2,4 , Y 2,5 

شامل

2,1

Y

و

 X 2,1 , X 2,2 , X 2,3 , X 3,4 , X 2,5 برای فرضیه دوم در حدود شیوشش ( )80درصد واریانس ()1

متغیرهای

مستقل , x2, 2 , x3,3 ,...x2,8 

تجربی

x

2,1

() 9

و

متغیر

تجربی

وابسته

  y2,1 , y2, 2 , y2,3 , y2, 4 , y2,5 را تبیین میکنند و در آخر ،بر طب مقادیر میانگین ضریب انباشتگی

متجانس و نامتجانس ،توابع خطی آمیخته زوجی مالک  Y1,1 , Y1,2 , Y1,3 , Y1,4 , Y1,5 و پیشبین
 X 1,1 , X 1,2 , X 1,3 , X 1,4 , X 1,5 برای فرضیه اول در حدود  88991درصد واریانس ( )00متغیرهای

تجربی مستقل  x1,1 , x1, 2 , x1,3 ,...x1,11 و ( )9متغیر تجربی وابسته  y1,1 , y1, 2 , y1,3 , y1, 4 , y1,5 را
تبیین میکنند.به عبارتی داریم





































AVG Y 3,i Y 3,k  AVG Y 3,i X 3,k  AVG X 3, j X 3,k  AVG X 3, j Y 3,k  0.30

AVG Y 2,i Y 2,k  AVG Y 2,i X 2,k  AVG X 2, j X 2,k  AVG X 2, j Y 2,k  0.36













AVG Y 1,i Y 1,k  AVG Y 1,i X 1,k  AVG X 1, j X 1,k  AVG X 1, j Y 1,k  0.360

 -1بحث و نتیجه گیری
همانگونه که شرک آن در فصل به طور مبسوط ارایه شده ،با توجه به موضوع تحقی  ،مساله پژوهش و
اهداف اساسی تحقی سه گزاره عمده تدوین شد که نتایا آماری مبین استنتاجات زیر است
فرضیه شماره ( )0تحلیل آماری صورت گرفته در خصوص آزمون فرضیه اول ،نشان داد که بیشترین
ضریب همبستگی متعل به اولین زو تابع خطی آمیخته مالک و پیشبین است .ضرایب همبستگی
کانونی اول ،دوم و سوم مدلهای خطی سنجش رفتار بازده سهم مبتنی بر مولفه حسابداری اقالم تعهدی
تاریخی در بازهی اعتماد  59درصد معنی دار است ،بنابراین فرضیه پژوهشی در سطح احتمال  9درصد
پذیرفته شد و دلیلی برای پذیر

فرض صفر وجود ندارد .ریشههای پنهان(مقادیر ویژه) یا ضریب تشخی

پنا مدل خطی آمیخته برابر  99901درصد و واریانس خاص آن (ضریب عدمتشخی ) به ترتیب معادل
 99901و 11980درصد است که نشان از قوت پنا مدل خطی آمیخته در پیشبینی متغیر مالک «رفتار
تغییرات بازده سهم» داشت .ضرایب افزونگی انباشتگی (کامیونالیتی) مشترک مدلهای خطی آمیخته به
ترتیب برابر با  0939درصد و  01900درصد بود که نشان داد ،مدلهای خطی آمیخته مالک و پیشبین
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تامیزان  0939درصد واریانس متغیرهای تجربی مستقل و وابسته را تبیین میکنند و از فصل مشترک
نا یزی برخوردارند .ایداً کلیه مدلهای خطی آمیخته مالک و پیشبین ،به طور متوسط تامیزان 01900
درصد واریانس هر ی

از متغیرهای تجربی مستقل و وابسته را تبیین میکنند .نتایا و یافتههای آماری

این فرضیه با بررسی پژوهشگرانی ون لو و همکاران ( ،)3110بیور ،کتلر و شولز ( ،)3115جیلینگ و
جهانخانی ( ،)0550گوندز ،بومن  ،اسمعیل و همکاران ( ،)0551بیور ،تپیت و وسترفیلد ( ،)3111گریفین
و همکاران ( ،)3101مهرانی و مهرانی ( ،)0813عربصالحی ،سعیدی و عابدی ( ،)0851وفاپور ()0853
همسویی و با تحقیقات کیم و ریتر ( ،)3111لی و همکاران ( ،)3110انگ و سایرین ( ،)3101بهاتا اریا
و همکاران ( ،)3108بابائیان ( )0815و احمدپور ( )0810ناهمسویی دارد.
فرضیه شماره ( )3تحلیل آماری صورت گرفته در خصوص آزمون فرضیه دوم ،نیز نشان داد که
بیشترین ضریب همبستگی متعل به اولین زو تابع خطی آمیخته مالک و پیشبین است .ضرایب
همبستگی کانونی اولین ،دومین و سومین مدلهای خطی سنجش رفتار بازده سهم مبتنی بر مولفه
حسابداری اقالم جریانهای نقدی(عملیاتی) تاریخی در بازهی اعتماد  59درصد معنیدار است ،بنابراین
فرضیه پژوهشی دوم در سطح احتمال پنا درصد پذیرفته شد و دلیلی برای پذیر
ندارد .ریشههای پنهان(مقادیر ویژه) یا ضریب تشخی

فرض صفر وجود

پنا مدل خطی آمیخته برابر  00901درصد و

واریانس خاص آن (ضریب عدمتشخی ) به ترتیب معادل  20912و 30958درصد است که نشان از قوت
پنا مدل خطی آمیخته در پیشبینی متغیر مالک «رفتار تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته در
بورس اوراق بهادار» داشت .ضرایب افزونگی انباشتگی (کامیونالیتی) مشترک مدلهای خطی آمیخته به
ترتیب برابر با 01درصد و  31951درصد بود که نشان داد ،مدلهای خطی آمیخته مالک و پیشبین
تامیزان  01درصد واریانس متغیرهای تجربی مستقل و وابسته را تبیین میکنند و از فصل مشترک نسبی
برخوردارند .ایداً کلیه مدلهای خطی آمیخته مالک و پیشبین ،به طور متوسط تامیزان  31951درصد
واریانس هر ی

از متغیرهای تجربی مستقل و وابسته را تبیین میکنند .نتایا و یافتههای آماری این

فرضیه با تحقیقات بارلب و همکاران ( ،)3115بال و براوون ( ،)0511ویلیام برین و یوجیلرنر (،)3108
تیموسالمی ،ایلکا ویرتانن ،پاوولیاولی ،جوهایکا کالنگی ( )3103اونزیوس و شالیت ( ،)3101ریاحی
بلکویی ،احمد ( ،)0550هامادا و سایرین ( ،)3118عربمازار یزدی ،محمد و عربصالحی ()0851
همسویی و با تحقیقات هال و همکاران ( ،)0551فیرث و سایرین ( ،)0551لی و همکاران (،)0558
قالیباف اصل ،حسن ( )0812و شاهمرادی ( )0810ناهمسویی دارد.
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در فرضیه شماره سه ،آنالیز آماری انجام شده در مورد آزمون فرضیه سوم ،نیز موئید این مهم بود که
بیشینه ی ضریب همبستگی متعل به نخستین زو تابع خطی آمیخته مالک و پیشبین بود .ضرایب
همبستگی کانونی اول ،دوم و سوم مدلهای خطی سنجش رفتار بازده سهم مبتنی بر مولفه حسابداری
اقالم تعهدی -جریانهای نقدی(عملیاتی) تاریخی در فاصلهی اطمینان  59درصد معنیدار است ،بنابراین
فرضیه پژوهشی سوم نیز در سطح احتمال پنا درصد تایید شد و دلیلی برای پذیر
نشد .ریشههای پنهان(مقادیر ویژه) یا ضریب تشخی

فرض صفر یافت

تجمیعی پنا مدل خطی آمیخته برابر 09991

درصد و واریانس خاص آن (ضریب عدمتشخی ) به ترتیب معادل  12و 08درصد بود که حاکی از توان
توضیحدهندگی بالی پنا مدل خطی آمیخته در پیشبینی متغیر مالک «رفتار تغییرات بازده سهام
شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار» داشت .ضرایب افزونگی (همپوشانی) و انباشتگی (کامیونالیتی)
مشترک مدلهای خطی آمیخته ،به ترتیب برابر با  00900درصد و  35903درصد بود که نشان داد،
مدلهای خطی آمیخته مالک و پیشبین تامیزان 00900درصد واریانس متغیرهای تجربی مستقل و
وابسته را تبیین میکنند و از فصل مشترک نسبی برخوردارند .ایداً کلیه مدلهای خطی آمیخته مالک
و پیشبین ،به طور متوسط تامیزان  35903درصد واریانس هر ی

از متغیرهای تجربی مستقل و وابسته

را تبیین میکنند .با توجه به فزونی اولین ،دومین و سومین ضرایب همبستگی کانونی توابع خطی آمیخته
مالک و پیشبین مبتنی بر اقالم جریانهای نقدی بر اولین ،دومین و سومین ضرایب همبستگی کانونی
توابع خطی آمیخته مالک و پیشبین مبتنی بر اقالم تعهدی و اید ًا فزونی اولین ،دومین و سومین ضرایب
همبستگی کانونی توابع خطی آمیخته مالک و پیشبین مبتنی بر اقالم تلفیقی تعهدی و جریانهای نقدی
بر ضرایب همبستگی کانونی دو فرضیه اخیر ،نیز برتری محتوای اطالعاتی مدلهای خطی آمیخته فرضیه
سوم نسبت به مدلهای خطی آمیخته دو فرضیه ( )0و( ،)3را در پیشبینی «رفتار بازده سهام شرکتهای
پذیرفته در بورس اوراق بهادار» ،آشکار میسازد .مداف اینکه ضرایب افزونگی و انباشتگی نامتجانس
مدلهای خطی آمیخته فرضیه سوم نسبت به دو فرضیه ( )0و ( )3نیز افزونتر است .نتایا و یافتههای
آماری این فرضیه با تحقیقات پدول و همکاران ( ،)0551فیرث و اسمیت ( ،)0553جلی

و همکاران،

انگ و سایرین ( ،)3101بهاتا اریا و همکاران ( ،)3108روزنبرگ و همکاران ( ،)0551کلیفرد و سایرین
( ،)3111لیولن و سایرین ( ،)3101مارتیکانن ،کیم و لیپکا ( )3111بارلب و همکاران ( ،)3115بال و
براوون ( ،)0511ویلیام برین و یوجیلرنر ( ،)3108تیموسالمی ،ایلکا ویرتانن ،پاوولیاولی ،جوهایکا
کالنگی ( )3103اونزیوس و شالیت ( ،)3101ریاحی بلکویی ،احمد ( ،)0550هامادا و سایرین
(،)3118عربمازار یزدی و عربصالحی ( )0851همسویی و با تحقیقات گوندز و سایرین ( ،)3112جیمز
219

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و هفتم -پائیز 9911
اهلسون ،استفان پنمن ( ،)3101هال و همکاران ( ،)0551فیرث و سایرین ( ،)0551لی و همکاران
( ،)0558تجویدی و رحمانی ( ،)0851قالیباف اصل ،حسن ( ،)0812ظریبفرد و مهرجو ( )0818و
شاهمرادی ( )0810ناهمسویی دارد.
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 )0امیرآزاد 9میر حافظ 9برادران حسن زاده 9رسول 9محمدی 9احمد 9تقی زاده 9هوشنگ .)0852( .مدل
جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به رو

نظریهپردازی زمینه بنیان .پژوهش های

حسابداری مالی, 10(4), 21-42. doi: 10.22108/far.2019.112553.1301

 )3بابائیان ،علی ،) 0825( ،بررسی ارتباط بین تغییرات اقالم ترازنامه با تغییرات بازده سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری،
دانشگاه شهید بهشتی
 )8تنانی ،محسنب بابایی شورکل ،شهرام ،بابایی ،نعمت« .)0850( ،بررسی رابطه بین جریانهای نقدی
عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،مجله دانش
حسابرس ،پاییز ( ،)0850شماره (.)01
 )1جلیلی خشنود ،جلیلب مرآت ،ابوالقاسم ( .)0811کتاب «آمار و احتمال ویژه رشته اقتصاد» ،انشارات
نگاه دانش ،تابستان  ،51ص .11-25
 )9دستگیر ،محسن و شریفی مبارکه ،رسول (« .)0851بررسی رابطهی بین جریانهای نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،ماهنامه
حسابرس ،شماره ( ،)93ص

51-01

 )0رضا ،راعی و احمد تلنگی ( .)0812کتاب«مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته» انتشارات سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
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