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 چكيده

هاي پذيرفته شده در بورس  هدف اين پژوهش، بررسي نوع و محتواي اطالعاتي تعديالت سنواتي شركت
 از سنواتي، تعديالت اطالعاتي محتواي گيري باشد. در اين راستا، به منظور اندازه اوراق بهادار تهران مي

 هاي استفاده شده است. داده بازار به اطالعات انتشار از بعد و قبل تجمعي غيرعادي بازده ميانگين مقايسه
 1389 الي 1380 سالهاي طي در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت از استفاده مورد

 استفاده زوجي مقايسه آزمون از فرضيه ها آزمون و داده ها تحليل و تجزيه براي. است گرديده استخراج
ديالت سنواتي براي بازار سرمايه حاوي محتواي تع وجود كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج. است شده

 يافته ها همچنين،. مي دهد نشان منفي واكنش سنواتي تعديالت وجود به نسبت بازار و باشد اطالعاتي مي
 انتقال حسابداري، منفي اشتباهات نوع از سنواتي تعديالت به نسبت ايران سرمايه بازار كه بود آن از حاكي
 نوع اين براي غيرعادي بازده ميانگين تفاوت كه طوري به دهد؛ واكنش منفي نشان مي هزينه انتقال و درآمد

 غيرعادي بازده بين كه داد نشان نتايج اين، بر عالوه. است بوده% 52/4 و% 44/3 ،%14/3 ترتيب به تعديالت
داري حساب مثبت اشتباهات نوع از سنواتي تعديالت خصوص در اطالعات انتشار از بعد و قبل تجمعي

 واكنش تعديالت نوع اين به نسبت بازار كه كرد تعيين توان همبستگي معناداري وجود ندارد، لذا، نمي
 نوع از سنواتي تعديالت به نسبت تفسيري قابل واكنش سرمايه بازار عبارتي، به. خير يا مي دهد نشان

 ..نمي دهد نشان خود از حسابداري مثبت اشتباهات
 تعديالت سنواتي، بازده غيرعادي، محتواي اطالعاتي :يديكل واژگان

                                                                                                                   
 كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗
 استاد حسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗∗
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 مقدمه
2Fتعديالت سنواتي

باشد. از ديدگاه  براي بازار سرمايه حاوي اطالعات جديد مي 1
گذاران، اخبار تعديالت سنواتي فقط بيانگر مشكالت عملكرد دوره گذشته نيست؛ سرمايه

باشد. همچنين وجود براي شركت و مديريت آن نيز ميبيني مشكالت آتي بلكه نوعي پيش
گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت تعديالت سنواتي، موجب سلب اطمينان سرمايه

گردد كه اين موارد واكنش منفي بازار سرمايه را و كاهش اعتبار سودهاي گزارش شده مي
تواند در پي داشته باشد. نتايج بيشتر تحقيقات انجام شده در سطح بين الملل نيز حاكي مي

مدت واكنش بسيار منفي به تعديالت سنواتي نشان كه بازار سرمايه در كوتاه استاز آن 
3Fدهد. به عنوان نمونه پالمروس و همكارانمي

بازده بازار در واكنش به گزارش تجديد  2
). 2004گزارش نمودند (پالمروس و همكاران،  -%2/9را حدود  ارائه فصلي و ساالنه

4Fهاي تحقيق ريچاردسون و همكارانهمچنين يافته

نشان داد كه بازده بازار در واكنش به   3
 ).2002بوده است (ريچاردسون و همكاران،  -%11اعالن تجديد ارائه تقريباً 

 وجود دهنده نشان موارد بيشتر در رويه، تغيير برآثار عالوه ،  سنواتي تعديالت وجود
 رعايت در كه باشد مي گذشته ي)ها(دوره مالي هاي صورت در اساسي يا اهميت با تحريف

 .شود   نمي منظور گزارش، دوره زيان و سود در مربوطه اصالح حسابداري، استانداردهاي
 نادرست گيري  تصميم دچار مالي، هاي صورت كنندگان  استفاده كه معناست بدان اين

 داشته كننده گمراه نوع از سيستماتيك غير منشا كه اند شده نادرست اطالعات براساس
 .است

برخي از تعديالت داراي تاثير مثبت و برخي نيز داراي تاثير منفي بر سود انباشته است و 
شود. همچنين تعديالت سنواتي ممكن است به دليل تحريفات عمدي سبب كاهش آن مي

سهوي ايجاد شده باشند. واكنش بازار سرمايه نسبت به اين دو نوع تعديالت يا اشتباهات 
رسد تعديالتي كه داراي تاثيرات كاهنده بر سود ممكن است متفاوت باشد. به نظر مي

انباشته است و همچنين تعديالت به دليل تحريفات عمدي، بار منفي بيشتري بر بازار سرمايه 
-مطالب گفته شده، سواالت پژوهش به صورت زير مطرح ميايران داشته باشد. با توجه به 

 شوند:

                                                                                                                   
1- Accounting Adjustments 
2- Palmrose & et al.  
3- Richardson & et al.  
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هاي پذيرفته شده در بورس  سوال اول: تعديالت سنواتي انجام شده توسط شركت
 باشند؟اوراق بهادار تهران، چه نوع تعديالتي مي

 باشد؟سوال دوم: آيا تعديالت سنواتي براي بازار سرمايه حاوي بار منفي اطالعاتي مي
م: آيا بازار سرمايه نسبت به انواع مختلف تعديالت سنواتي رفتار متفاوتي نشان سوال سو

 دهد؟مي
هاي ساختار بقيه مقاله به اين صورت است كه در بخش بعدي مباني نظري و فرضيه

پژوهش مطرح شده است. در ادامه پيشينه پژوهش ذكر شده است. در بخش سوم روش 
ل: جامعه و نمونه آماري و همچنين تعريف تحقيق آورده شده است. اين بخش شام

هاي تحقيق بيان شده كه در ابتدا، نتايج باشد. در بخش چهارم، يافتهمتغيرهاي پژوهش مي
گيري آمار توصيفي و سپس نتايج آمار استنباطي ذكر شده است. در بخش پاياني نيز نتيجه

نيز محدوديتها و  و ارائه پيشنهادهاي تحقيق آورده شده است. در ادامه اين بخش
 پيشنهادهايي براي محققين بيان شده است.

  نظريمباني 
دهد كه مبلغ تعديالت سنواتي بخش مهمي از تحقيقات انجام شده در ايران نشان مي

صورت سود  و زيان و گردش حساب سود را به خود اختصاص داده است (كردستاني و 
 تعديل در كه قبل سنوات به مربوط اهميتبا اقالم يعني سنواتي ). تعديالت1389همكاران، 

 از كه شودمي اقالمي به محدود و گرددمي منظور دوره ابتداي انباشته) زيان(سود  مانده
  تعديل و  معمول  شونده تكرار  اصالحات كه شود،مي ناشي اشتباه اصالح و رويه در تغيير

  .شود نمي  شامل نيز را  قبل  سنوات در  شده  انجام  برآوردهاي
-بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري، تعديالت سنواتي شامل دو طبقه اصلي مي

) تعديالت ناشي از 2هاي حسابداري و ) تعديالت ناشي از تغيير در اصول و رويه1باشند: 
5Fاشتباهات حسابداري (كالن و همكاران

). تعديالت ناشي از اشتباهات حسابداري 2002، 1
-گزارشگري مالي خالف اصول پذيرفته شده حسابداري توسط مديريت ميشامل قبول 

-باشد كه به احتمال زياد در مواردي كه مديريت آگاهانه و عمدي سود را دستكاري مي
6Fشود (ريچاردسون و همكارانكند، ايجاد مي

) 2008). از نگاه هنس و همكاران (2004، 2

                                                                                                                   
1 - Callen & et al 
2 - Richardson & et al 
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باشند (هنس و  ريفات با اهميت مينيز داليل وجود تعديالت سنواتي اشتباهات و تح
آمريكا  بهادار اوراق و بورس كميسيون گزارش ). با وجود اين، بر طبق2008همكاران، 

از  .)2002است (وو،  بوده تعديالت سنواتي اصلي علت گذشته، هايدوره درآمد اصالح
) تعديالت سنواتي را شامل اصالح اشتباهات 2002سوي ديگر، آورز و همكاران (

اهميت، تقلب، انتقال درآمد و هزينه، قوانين مرتبط با بورس نيويورك، تغيير در ساختار با
 دانند. هاي حسابداري و تغيير در برآورد حسابداري مي شركت، تغيير در رويه

هاي  يكي از موارد ديگري كه احتمال وقوع تعديالت سنواتي و تجديد ارائه صورت
باشد. به عنوان نمونه، ممكن  ص نامناسب ذخيره ميمالي را ممكن است افزايش دهد، تخصي

است شركتي در سال جاري اقدام به ايجاد ذخيره نمايد تا زيان گزارش شده را افزايش 
دهد و ذخاير مازاد را در سال مالي بعد به سود منتقل كند تا بتواند سود شركت را متورم 

افت موجودي فيزيكي ذخيره نمايد و بالعكس. مثالً، اگر مديريت شركت بابت سرقت و 
تواند بهاي تمام شده كاالهاي فروش رفته را كمتر اي در نظر نگيرد، ميقابل مالحظه

 گزارش كند و در نتيجه سود خالص بيش از واقع نشان دهد. 
براي بازار سرمايه حاوي اطالعات جديد  همانطور كه قبالً بيان شد، تعديالت سنواتي

ا، قيمت سهام منعكس كننده تمام اطالعات گذشته و حال در باشد. در يك بازار كار مي
توان قيمت سهام را تحت مورد سهام است. در واقع با تغيير در هر يك از اين اطالعات، مي

تاثير قرار داد. از آنجا كه تعديالت سنواتي يكي از مواردي است كه اطالعات گذشته 
نمود كه بين تعديالت سنواتي و قيمت سهام توان بيان كند، لذا ميسهام را دچار تغيير مي

 ارتباط وجود دارد.
از آنجا كه گزارشهاي مالي، ابزاري براي افشاي اطالعات مالي قابل اعتماد و اتكاست، 
مراجع تدوين كننده استانداردهاي حسابداري، با هدف متعادل كردن خوش بيني مديران، 

اي مالي، اصول و رويه هاي حسابداري را حمايت از حقوق ذينفعان و ارائه منصفانه صورته
وضع كرده كه منجر به افزايش كيفيت اطالعات حسابداري و كارايي بازار گردد (حساس 

 ).1393يگانه و اميدي، 
باشد؛ به اين معنا كه  در يك بازار كارا، قيمت سهام به ارزش ذاتي آن نزديك مي

هاي سهام در آينده است. بنابراين، به دليل قيمت سهام، نشان دهنده ارزش فعلي تمام بازده
اينكه بين قيمت سهام و تعديالت سنواتي رابطه وجود دارد و قيمت سهام منعكس كننده 
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طور غيرمستقيم گفت كه بين توان به باشد، مي هاي آينده سهام ميارزش فعلي بازده
 ).65، ص. 1390ت سنواتي و بازده سهام رابطه وجود دارد (سجادي و قرباني، تعديال

طبق فرضيه بازار كاراي سرمايه، تعديالت  "كند: ) به نقل از فاما بيان مي1383سجادي (
سنواتي در زمان اعالم نبايد در قيمت سهام تاثيري داشته باشد؛ زيرا اين اطالعات قبل از 

هاي ساالنه) منتشر ها (گزارش اينكه با تاخير از طريق مجاري رسمي اطالع رساني شركت
شود و قيمت هاي متعدد خبري به سرعت در بازار سهام منتشر ميشوند، از طريق كانال

. اما از آنجا كه طبق تحقيقات به عمل آمده، "سهام منعكس كننده اين اطالعات است
هاي خبري مالي مطمئني در بازار ايران وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران در كانال

)، 1383(شكل ضعيف بازار كاراي سرمايه) قرار دارد (سجادي،  نازلترين سطح از كارايي
رود كه تعديالت سنواتي واحدهاي اقتصادي داراي محتواي اطالعاتي براي بازار انتظار مي

 سهام باشند و انواع مختلف آن اثرات متفاوتي بر بازده سهام داشته باشد.
واكنش بازار "كند ان مي)بي1996) به نقل از ديچو و همكاران (1390دولت آبادي (

گيرد؛ يكي تنزل هاي مالي در اثر دو عامل اصلي صورت مي سرمايه به ارائه مجدد صورت
چشم انداز آتي شركت و ديگري افزايش عدم اطمينان در مورد اين چشم انداز. عموما،ً 

 هاي مالي، سود يابد كه از طريق ارائه مجدد صورتچشم انداز آتي شركت زماني تنزل مي
هاي مالي تجديد ارائه شده،  دارند كه صورت خالص آن كاهش پيدا كند. آنان عنوان مي

 "واكنش منفي بازار بورس را به همراه دارد.
هاي مالي بر  در رابطه با تاثير تعديالت سنواتي و متعاقب آن تجديد ارائه صورت

است واكنش بازار سرمايه، مطالعات متعددي در سطح بين الملل صورت گرفته 
). 2004؛ هريبار و جنكينز، 2004؛ پالمروس و همكاران، 2003(ريچاردسون و همكاران، 

دهد كه واكنش بازار به اين موارد بيشتر به داليل نتايج بسياري از اين مطالعات نشان مي
7Fوجودي آن (اشتباهات يا تحريفات) بستگي دارد. هنس و همكاران

هاي  ) صورت2008( 1
بندي كردند: تجديد ده را بر حسب داليل وجودي آن به دو نوع طبقهمالي تجديد ارائه ش

ارائه به دليل اشتباهات و تجديد ارائه به دليل تحريفات. مطالعه آنان نشان داد كه بازده 
% بوده در حالي كه براي 14هاي مالي  غيرعادي براي تعديالت ناشي از تحريفات صورت

) نيز نشان دهنده اين است 2004مروس و همكاران (هاي پال% بوده است. يافته2اشتباهات 

                                                                                                                   
1- Hennes & et al 
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هاي غير %  و تجديد ارائه2هاي مالي متخلف  كه بازده غيرعادي براي تجديد ارائه صورت
 % بوده است. 6متخلف 

درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات، مركز ثقل توانايي شركت براي رشد و 
ه خود را بيش از ميزان واقعي هاي گذشتپيشرفت است. چنانچه شركتي درآمد دوره

گزارش نمايد، نه تنها عملكرد گذشته آن اغراق آميز بوده است بلكه ممكن است رشد 
گذاران، در خصوص روند آتي آينده شركت نيز متزلزل شود. به عبارتي، از ديد سرمايه

عث گذاران پيرامون رشد آتي شركت باشركت ابهام ايجاد خواهد شد. لذا، نگراني سرمايه
تجديد نظر در ارزش شركت خواهد شد كه به صورت تقليل ارزش، ظاهر خواهد شد (وو، 

2002 .( 
 توان بر تواندمي گذشته هايدوره درآمد اصالح برخي از محققين معتقدند كه چون

 درآمد اصالح از تعديالت سنواتي ناشي بنابراين، باشد، گذار اثر شركت آتي سودآوري
نتايج . است موارد ساير دليل به تعديل به نسبت تريمخرب تاثيرات داراي گذشته هايدوره
 اشتباه اصالح دليل به تعديالت سنواتي به گذارانسرمايه كه است حاكي هاي آنها يافته

 بنابراين،. دهندمي نشان تريشديد واكنش داليل، ساير به نسبت درآمد شناسايي از ناشي
 واكنش هاي بعدانتقال سود و زيان به دوره دليل به شود تعديالت سنواتيمي بينيپيش
؛ 2006؛ گرتسن و همكاران، 2002(وو،  باشد داشته پي در سرمايه، بازار سوي از تريمنفي

) در سالهاي اخير، اكثر تعديالت سنواتي داراي 2002). به نظر وو (2006نابار و همكاران، 
رسد شركتهاي پيشرفته بيشتر به نظر مياصالح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد بوده است و 

دهد بيش از يك سوم تعديالت تمايل به تعديالت سنواتي دارند. همچنان كه آمار نشان مي
 سنواتي حسابداري در امريكا مربوط به صنايع پيشرفته بوده است.

دهد. همانطور كه ذكر شد، بازار سرمايه به تعديالت سنواتي واكنش منفي نشان مي
هاي متفاوتي از ممكن است نسبت به انواع مختلف تعديالت سنواتي عكس العملهمچنين 

گذاران نسبت به تقلب در مقايسه با اصالح خود نشان دهد. در واقع عكس العمل سرمايه
گردد، متفاوت هاي حسابداري كه سبب تعديالت سنواتي مياشتباهات يا تعيير در رويه

 باشد.مي
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 پيشينه پژوهش
) عوامل تعيين كننده واكنش بازار به سود پس از ارائه مجدد با 2002و يان (اندرسون 

، را تحليل كردند و 1999الي  1997تجديد ارائه طي دوره زماني  161استفاده از اطالعات 
مدت در محتواي اطالعاتي سود پس از ارائه مجدد، ارائه شواهدي پيرامون تغييرات كوتاه

مدت به سود گذاران در كوتاهپژوهشگر دريافتند كه سرمايهنمودند. در حقيقت، اين دو 
هاي آنان حاكي از آن بود دهند. همچنين، يافتهپس از ارائه مجدد واكنش كمي نشان مي

 هايي كه مشكل به موقع در شناسايي درآمد دارند، بازده منفي بيشتر است كه براي شركت
به  1999الي  1995ي سالهاي شركت ط 403با انتخاب  )2004( اسچولزو  پالمروس

 يهاافتهي. پرداختند يهاي مال ارائه صورت ديتجد نبه اعال هيواكنش بازار سرمابررسي 
كه مربوط به  يدر موارد يهاي مال ارائه صورت ديبه تجد يآنان نشان داد كه واكنش منف

 اي و سود گزار شده را كاهش دهد دد،حساب گر نيچند رييتقلب باشد، موجب تغ
 يكه افشا يدر موارد نياست. همچن دتريباشند، شد در ارتباطآن  اب تيريمد وابرس حس
 .بوده است دتريشد اري، واكنش بسبودارائه صورت نگرفته  ديدر رابطه با تجد يكاف

8Fويلسون

) در پژوهشي كاهش در محتواي اطالعاتي سود پس از ارائه مجدد را 2008( 1
حاكي از آن بود كه نسبتاً سود پس از ارائه مجدد داراي  هاي اومورد بررسي قرار داد. يافته

هايي كه به دليل اصالح اشتباه ناشي از  محتواي اطالعاتي كمتري است. براي شركت
هايي كه كاهش زياد در قيمت سهام را در  اند و شركتشناسايي درآمد ارائه مجدد نموده

تر بوده اطالعاتي سود، قابل مالحظهاند، كاهش در محتواي تاريخ ارائه مجدد، تجربه نموده
هايي كه بالفاصله پس از ارائه مجدد اقدام به  است. همچنين نتايج حاكي از آن بود شركت

اند كاهش در محتواي اطالعاتي تغيير حسابرس و تغيير اعضاي هيئت مديره خود نموده
 اند.كمتري را متحمل شده

خطر  يگذارمتيو ق يحسابدار يهاائهار ديتجد ني) ارتباط ب9F2 )2010نيكراوت و شول
 يدوره زمان يارائه برا ديتجد 330شركت شامل  26متشكل از  يانمونه يرا برا ياطالعات
دند نموفاما و فرنچ استفاده  يآنها از مدل سه عامل .قرار دادند يمورد بررس 2001الي  1997
10Fعوامل يريبارگ در يقابل توجه شيو افزا

 يبرا يارياخت ياطالعات سكيبر عوامل ر 3

                                                                                                                   
1 - Wilson 
2 - Kravet & Shevlin 
3- factor loadings 



 1394 بهارـ  45ـ شماره  11سال  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   38

در  شيارائه مشاهده كردند كه افزا ديكننده بعد از اعالن تجدارائه ديتجد يها شركت
 شود.يم ،) شدهني(تخم برآورد هيسرما نهيدر هز شيعوامل منجر به افزا يريبارگ

هاي مالي با قيمت سهام،  اي رابطه تعديالت سنواتي صورت) در مطالعه1383سجادي (
شركت پذيرفته شده در بورس اوراق  85هاي ساليانه و عمر شركت با استفاده از دادهاندازه 

را مورد بررسي قرار داد. با استفاده از تحليل  1372-1376بهادار تهران طي سالهاي 
هاي مالي با  هاي او نشان داد كه بين تعديالت سنواتي صورترگرسيون چند متغيره يافته

ها رابطه معناداري وجود دارد ولي بين تعديالت سنواتي و عمر  قيمت سهام و اندازه شركت
 ها رابطه معناداري مشاهده نگرديد. شركت

هاي  ) ميزان اهميت تعديالت سنواتي مندرج در صورت1389كردستاني و همكاران (
را  1381-1386شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي  181مالي 

هاي آنها حاكي از اين ها، يافتهرار دادند. با استفاده از آزمون تساوي ميانگينمورد بررسي ق
هاي مالي  بود كه رقم تعديالت سنواتي بيش از سطح اهميت تعيين شده در سطح صورت

 دوره مالي قبل است.
هاي مالي بر  ) به بررسي تاثير ارائه مجدد صورت1389شريعت پناهي و كاظمي (

شركت پذيرفته شده در بورس  185هاي مالي ود با استفاده از دادهمحتواي اطالعاتي س
پرداختند. با استفاده از رگرسيون خطي  1386الي  1377اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 

هاي مالي موجب  هاي آنها حاكي از آن بود كه تجديد ارائه صورتچند متغيره، يافته
ترين دليل تجديد ارائه هايي كه عمده تشود و شرككاهش محتواي اطالعاتي سود مي

هاي مالي آنها اصالح اشتباه ناشي از شناسايي درآمد است، محتواي اطالعاتي سود  صورت
 آنها كاهش يافته است.
اي به بررسي تجربي پيرامون محتواي اطالعاتي ) در مطالعه1390ثقفي و همكاران (

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  هاي هاي مالي شركت سود متعاقب تجديد ارائه صورت
پرداختند. آنان  1387الي  1378شركت و طي دوره زماني  185تهران با نمونه متشكل از 

براي آزمون كاهش بلندمدت محتواي اطالعاتي سود، ضريب واكنش به سود براي فصل 
-دادند. يافته گيري و مورد استفاده قراراعالن ارائه مجدد و چهار فصل بعد از آن را اندازه

هاي مالي، كاهش بلندمدت در  ها نشان داد كه متعاقب تجديد ارائه صورتهاي آن
 محتواي اطالعاتي سود رخ داده است. 
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ها و تعديالت سنواتي  هاي خاص شركت) رابطه بين ويژگي1390سجادي و قرباني (
ادار تهران در شركت پذيرفته شده در بورس اوراق به 148اي متشكل از آنها براي نمونه

مورد بررسي قرار دادند. با استفاده از تجزيه و تحليل  1388الي  1384بازه زماني سالهاي 
هاي تركيبي نتايج پژوهش آنها نشان داد كه ارتباط مثبت و معناداري بين رگرسيون داده
ن ها و رقم تعديالت سنواتي وجود دارد. همچنين ارتباط مثبت و معناداري بي اندازه شركت

ها وجود دارد. اما نتايج آنها براي ارتباط بين  رقم تعديالت سنواتي و بازده سهام شركت
 ها معنادار نبود. رقم تعديالت سنواتي و عمر شركت

 هاي پژوهشفرضيه
 اند:هاي زير تدوين و مورد آزمون قرار گرفتهدر راستاي اهداف پژوهش، فرضيه

 باشد.مايه حاوي بار منفي اطالعاتي مي: تعديالت سنواتي براي بازار سر1فرضيه 
-: بازار سرمايه نسبت به انواع مختلف تعديالت سنواتي رفتار متفاوتي نشان مي2فرضيه 

 دهد.

 روش تحقيق
اين تحقيق از نوع كمي و از شاخه تحقيقات شبه تجربي و پس رويدادي مي باشد كه با 

شركت هاي مورد مطالعه هاي مالي منتشر شده  برداشت مستقيم اطالعات از صورت
(پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام شده است و از آن جا كه حاصل تحقيق 

شود. اطالعات  قلمداد مي "كاربردي"براي استفاده كنندگان كاربرد دارد، نوعي تحقيق 
قاالت هاي علمي و ماي و پايگاهمربوط به پيشينه پژوهش و مباني نظري از منابع كتابخانه

هاي خارجي و داخلي جمع آوري شده است. به منظور انجام پژوهش، اطالعات و داده
هاي  هاي مالي حسابرسي شده شركت مربوط به تعديالت سنواتي و انواع آن از صورت

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. براي محاسبه بازده 
هاي روزانه از بانك اطالعاتي تدبيرپرداز استخراج ر، بازدهغيرعادي با استفاده از مدل بازا

 شده است.
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 جامعه و نمونه آماري
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماري اين پژوهش كليه شركت

اند كه دوره هايي به عنوان نمونه انتخاب شده باشند. شركتمي1389الي  1380طي سالهاي 
ها جزء بانكها و موسسات مالي نباشند.  هي به پايان اسفند ماه باشد. شركتمالي آنها منت

حتماً داراي تعديالت سنواتي باشند و با توجه به اينكه بازار سرمايه به اقالم با اهميت 
دهد، مبلغ تعديالت سنواتي بايستي با اهميت باشد. بدين منظور، اين  واكنش نشان مي

روز قبل  50روز قبل تا  200د خالص آنها باشد. در بازه زماني % سو5تعديالت بايد بيشتر از 
بار معامله شده باشند. با اعمال اين شرايط، تعداد  30از مجمع عمومي صاحبان سهام حداقل 

هاي پرت نتايج تحقيق شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. به دليل اينكه داده 86
اند. در نهايت پس از ها حذف شدهاال و پايين داده% كران ب1را تحت تاثير قرار ندهند، 

هاي پژوهش، شركت جهت آزمون فرضيه-مشاهده سال 256هاي پرت، تعداد حذف داده
 استفاده شده است.

 متغيرهاي پژوهش
 متغير وابسته و نحوه محاسبه آن

11Fبازده غيرعادي

1 )AR بازده غيرعادي برابر است با ميزان باقيمانده مدل بازار كه از :(
شود. محاسبه مي βو  αتفاوت بازده واقعي و بازده مورد انتظار آن سهم با اعمال ضرايب 

رويدادي كه توسط  -هاي زمان) از مدل2002در اين پژوهش به پيروي از آور و همكاران (
اند، استفاده شده است. براي ) بسط داده شده1983) و هيت و آور (1983داد و وارنر (

 محاسبه بازده غيرعادي از مدل بازار استفاده شده است. 

itMtiiit RR εβα ++= 
 شود:كه در اين مدل، بازده غيرعادي به صورت زير محاسبه مي

)( Mtiiitit RRAR βα +−= 
 كه در آن،

itR  بازده شركتi  در روزt ،MtR  بازده بازار در روزt  وitAR  بازده غيرعادي
 است. tدر روز  iشركت 

                                                                                                                   
1. Abnormal return 
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روز قبل از آن، يعني  50روز قبل از مجمع عادي تا  200هاي در ابتدا، با استفاده از داده
مدل بازار با استفاده از رگرسيون خطي براي هر  βو  αروزه، مقادير  150بازه زماني 

هاي روزانه هر شركت و بازار و شركت تخمين زده شده است. سپس با استفاده از بازده
 5روز،  10، بازده غيرعادي براي دوره زماني βو  αهمچنين، مقادير تخمين زده شده 

 شده است. محاسبه روز به مجمع عادي و سه روز بعد از آنروز و يك 
هاي غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات، بازده غيرعادي پس از محاسبه بازده

تجمعي محاسبه شده است. در مرحله بعدي، با استفاده از آزمون مقايسه زوجي، بازده 
ست تا معلوم شود كه آيا غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات مقايسه شده ا

باشند يا  تعديالت سنواتي (با فرض ثابت بودن ساير عوامل) داراي محتواي اطالعاتي مي
خير. سپس براي اينكه مشخص شود بازار نسبت به انواع تعديالت واكنش متفاوتي نشان 

 اند. گرفته دهد، نوع تعديالت نيز به طور جداگانه مورد آزمون قرارمي

 متغير مستقل
  ):AA( تعديالت سنواتي

باشد. اين تعديالت از متغير مستقل پژوهش حاضر تعديالت سنواتي و انواع آن مي
صورت حساب سود و زيان انباشته استخراج و با استفاده از فروش خالص شركت همگن 

) تعديالت سنواتي در چند طبقه 2002شده است. در ابتدا به پيروي از آورز و همكاران (
الح اشتباه با اهميت مثبت، اصالح اشتباه با اهميت منفي، تغيير در برآورد، تغيير شامل: اص

هاي بعد  هاي بعد، انتقال زيان به دوره در رويه، تغيير در ساختار شركت، انتقال سود به دوره
اند. ليكن، از آنجا كه تعداد مشاهدات  بندي شده و قوانين، مقررات و دستورالعملها، دسته

تعديالت از نوع تغيير در برآورد، تغيير در رويه، تغيير در ساختار شركت و مربوط به 
قوانين، مقررات و دستورالعملها، بر اساس فرمول كوكران به حد كافي نرسيد، در نتيجه، 
اين تعديالت در گروه ساير موارد در نظر گرفته شد. در نهايت انواع تعديالت مورد 

شتباهات مثبت، تعديالت ناشي از اشتباهات منفي، استفاده شامل تعديالت ناشي از ا
تعديالت ناشي از انتقال درآمد، تعديالت ناشي از انتقال هزينه و تعديالت ناشي از ساير 

 اند. باشند. در ادامه هر كدام، مختصراً شرح داده شدهموارد مي
مربوط در  باشد كه اشتباه شامل اصالح اشتباهاتي مي :تعديالت ناشي از اشتباهات مثبت

هاي قبل شده، ليكن در دوره جاري  هاي قبل ثبت و منجر به كاهش سود خالص دوره دوره
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اشتباه مربوط شناسايي و اصالح گرديده و باعث شده سود انباشته تعديل شده ابتداي دوره 
 نسبت به سود انباشته ابتداي دوره افزايش يابد.

باشد كه اشتباه مربوط در  شتباهاتي ميشامل اصالح ا تعديالت ناشي از اشتباهات منفي:
هاي قبل شده، ليكن در دوره جاري  هاي قبل ثبت و منجر به افزايش سود خالص دوره دوره

اشتباه مربوط شناسايي و اصالح گرديده و باعث شده سود انباشته تعديل شده ابتداي دوره 
 نسبت به سود انباشته ابتداي دوره كاهش يابد.

هاي قبل تحقق  باشد كه در دوره شامل درآمدهايي مي نتقال درآمد:تعديالت ناشي از ا
يافته ليكن، شناسايي نشده و در دوره جاري كشف و بدليل با اهميت بودن در سرفصل 

 تعديالت سنواتي ثبت و گزارش شده است.
هاي قبل به وقوع  باشد كه در دوره هايي مي شامل هزينه تعديالت ناشي از انتقال هزينه:

ته ليكن، شناسايي نشده و در دوره جاري كشف و به دليل با اهميت بودن در سرفصل پيوس
 تعديالت سنواتي ثبت و گزارش شده است.

 هاي تحقيقيافته
 نتايج آمار توصيفي

آورده شده است. همانطور كه در  1نتايج آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول 
غيرعادي تجمعي قبل از انتشار اطالعات معادل شود، ميانگين بازده مشاهده مي 1جدول 

درصد كاهش  9/3درصد است كه  -22/4درصد و بعد از انتشار اطالعات معادل  -32/0
يافته است. اين نشان از وجود محتواي اطالعاتي تعديالت سنواتي با فرض ثابت بودن ساير 

عات نشان داده است. دهد كه بازار واكنش منفي نسبت به اين اطالعوامل است و نشان مي
-مي 054/0درصد با انحراف معيار  -2/3هاي نمونه  ميانگين كل تعديالت سنواتي شركت

درصد با انحراف معيار  4/1باشد. ميانگين تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات مثبت برابر با 
 درصد با انحراف -4/2درصد است. ميانگين تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات منفي  9/2

 درصد است. 9/3معيار 
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 : نتايج آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش1جدول شماره 
 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين شاخص آمار توصيفي متغيرها

 071/0 -242/0 0217/0 -0032/0 بازده غيرعادي تجمعي قبل از انتشار اطالعات
 182/0 -270/0 0788/0 -0422/0 بازده غيرعادي تجمعي بعد از انتشار اطالعات

 160/0 -201/0 054/0 -032/0 كل تعديالت سنواتي
 166/0 001/0 029/0 014/0 تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات مثبت
 -001/0 -183/0 039/0 -024/0 تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات منفي
 292/0 001/0 038/0 021/0 تعديالت سنواتي از نوع انتقال درآمد
 -002/0 -207/0 043/0 -036/0 تعديالت سنواتي از نوع انتقال هزينه

 041/0 -042/0 009/0 -002/0 ساير تعديالت سنواتي
 هاي محققمنبع: يافته

 
 8/3درصد با انحراف معيار  1/2ميانگين تعديالت سنواتي از نوع انتقال سود معادل 

است.  3/4درصد با انحراف معيار  -6/3است. ميانگين تعديالت سنواتي از نوع انتقال زيان 
درصد  5/1توان بيان كرد كه تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات مثبت حدود بنابراين، مي

درصد مبلغ فروش  5/2مبلغ فروش خالص، تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات منفي حدود 
و تعديالت  درصد مبلغ فروش خالص 2خالص، تعديالت سنواتي از نوع انتقال سود حدود 

هاي نمونه بوده  درصد مبلغ فروش خالص شركت 5/3سنواتي از نوع انتقال زيان نيز حدود 
درصد  10توان بيان كرد كه مبلغ تعديالت سنواتي تقريباً حدود است. در مجموع نيز مي

 باشد.هاي نمونه بوده است كه اين رقم قابل مالحظه مي مبلغ فروش خالص شركت

 اطينتايج آمار استنب
تعديالت سنواتي براي بازار سرمايه حاوي فرضيه اول به اين صورت مطرح شده بود كه 

در مرحله اول، به منظور بررسي محتواي اطالعاتي تعديالت باشد. بار منفي اطالعاتي مي
سنواتي، بازده غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات به بازار بدون در نظر گرفتن 

با استفاده از آزمون مقايسه زوجي و با فرض ثابت بودن ساير عوامل،  نواتينوع تعديالت س
 مورد آزمون قرار گرفته است.

نتايج آزمون همبستگي معنادار دو متغير ميانگين بازده غيرعادي تجمعي قبل و بعد از 
نشان داده شده است. همانطور كه در جدول مذكور  2انتشار اطالعات در جدول شماره 

معادل  000/0داده زوجي در سطح معناداري  256شود، ضريب همبستگي براي ميمالحظه 
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هاي غيرعادي تجمعي قبل و توان بيان كرد كه بين ميانگين بازدهاست. بنابراين، مي 238/0
 بعد از انتشار اطالعات همبستگي معناداري وجود دارد.

 
 : نتايج آماري همبستگي بين بازده غيرعادي تجمعي قبل و بعد از 2-جدول

 انتشار اطالعات براي فرضيه اول
 متغير
 

 سطح معناداري ضريب همبستگي تعداد مشاهده

بازده غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار 
 اطالعات

256 238/0 000/0 

 هاي محققمنبع: يافته
هاي غيرعادي معنادار بين دو متغير ميانگين بازدهپس از مشخص شدن همبستگي 

هاي  غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات، آزمون شده است كه آيا ميانگين بازده
نتايج اين  تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات تفاوت قابل توجهي با يكديگر دارند يا خير.

همانطور كه در جدول مذكور مشاهده نشان داده شده است.  3آزمون در جدول شماره 
شود، ميانگين بازده غيرعادي تجمعي قبل از انتشار اطالعات به بازار براي كل تعديالت مي

و ميانگين بازده غيرعادي تجمعي بعد از انتشار اطالعات به بازار  -0/%32سنواتي معادل 
ته است. مقدار آماره % داش4اي تقريباً حدود است كه كاهش قابل مالحظه -%22/04معادل 

t  توان گفت كه % است. بنابراين مي1و سطح معناداري آن كوچكتر از  125/8معادل
ميانگين بازده غيرعادي تجمعي قبل از انتشار اطالعات و اي بين تفاوت قابل مالحظه

% وجود 99ميانگين بازده غيرعادي تجمعي بعد از انتشار اطالعات به بازار در سطح اطمينان 
 رد.دا

 : نتايج آزمون مقايسه زوجي براي فرضيه اول پژوهش3-جدول

 متغير
تعداد 
 مشاهده

 ميانگين
انحراف 

 معيار

 آزمون مقايسه زوجي
تفاوت 
 ميانگين

% 95فاصله اطمينان 
 براي تفاوت

 tآماره 
 درجه
 آزادي

سطح 
 معناداري

حد 
 پايين

 حد باال

 0217/0 -0032/0 256 قبل
125/8 255 000/0 0390/0 0295/0 0484/0 

 0788/0 -0422/0 256 بعد

 هاي محققمنبع: يافته
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با توجه به اينكه در نرم افزار اس. پي. اس. اس ميانگين بازده غيرعادي تجمعي قبل از 
انتشار اطالعات، گروه اول و ميانگين بازده غيرعادي تجمعي بعد از انتشار اطالعات، گروه 

دهد كه ميانگين گروه است؛ وجود حدود پايين و باالي مثبت نشان ميدوم قرار داده شده 
دهند كه اطالعات منتشر دوم از ميانگين گروه اول كمتر است. بنابراين، اين نتايج نشان مي

شده داراي محتواي اطالعاتي است و با توجه به فرض ثابت بودن ساير عوامل، وجود 
باشد و وجود لي داراي محتواي اطالعاتي ميهاي ما تعديالت سنواتي در سر فصل صورت

شود. به طوري كه اختالف ميانگين بازده اين تعديالت منجر به واكنش منفي بازار مي
% است. بنابراين، فرضيه اول 4غيرعادي تجمعي براي كل تعديالت سنواتي تقريباً حدود 

بازار سرمايه مورد  پژوهش مبني بر حاوي بودن بار منفي اطالعاتي تعديالت سنواتي براي
 گيرد.پذيرش قرار مي

بازار سرمايه نسبت به انواع مختلف تعديالت سنواتي در فرضيه دوم مطرح شده بود كه 
آورده  4نتايج آماري فرضيه دوم پژوهش در جدول شماره  دهد.رفتار متفاوتي نشان مي

يانگين بازده شود، ضريب همبستگي مهمانطور كه در جدول مزبور مالحظه مي شده است.
غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات براي تعديالت سنواتي از نوع اصالح اشتباهات منفي 

توان بيان كرد همبستگي معناداري بين اين كه مي 016/0با سطح معناداري  345/0معادل 
توان ادعا است مي 006/0كه معادل  tدو وجود دارد. با توجه به سطح معناداري آزمون 

% بين ميانگين بازده غيرعادي قبل و بعد از انتشار 99تفاوت معناداري در سطح اطمينان  كرد
دهد كه بازار سرمايه  واكنش منفي حدود %  نشان مي14/3اطالعات وجود دارد. اختالف 

 % به تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات منفي نشان داده است.3
است. با توجه به مقدار سطح  286/0داده زوجي برابر  40ضريب همبستگي براي 

شود. در نتيجه بين اين ، فرض وجود همبستگي معنادار بين دو متغير رد مي074/0معناداري 
% 95دو متغير (بازده غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات) در سطح اطمينان 

عي قبل و بعد از همبستگي معناداري وجود ندارد. با توجه به اينكه بين بازده غيرعادي تجم
توان تعيين كرد كه بازار نسبت به اين انتشار اطالعات همبستگي معناداري وجود ندارد، نمي

دهد يا خير. به عبارتي، نتايج قابل تفسيري در رابطه با نوع تعديالت واكنش نشان مي
 واكنش بازار سرمايه به تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات مثبت وجود ندارد. 
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 هاي آماري فرضيه دوم پژوهش: نتايج آزمون4جدول
نوع تعديالت 

 سنواتي
تعداد 

 مشاهدات
ضريب 
 همبستگي

سطح 
 معناداري

تفاوت 
 ميانگين

 tآماره 
سطح 

 معناداري
 006/0 852/2 0314/0 016/0 345/0 48 اشتباهات منفي
 - - - 074/0 286/0 40 اشتباهات مثبت

 001/0 414/3 0344/0 035/0 318/0 44 انتقال سود
 000/0 977/4 0452/0 003/0 330/0 81 انتقال زيان

 - - - 209/0 198/0 43 ساير
 هاي محققمنبع: يافته

شود، ضريب همبستگي دو متغير ميانگين مالحظه مي 4همانطور كه در جدول شماره 
سود بازده غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات براي تعديالت سنواتي از نوع انتقال 

توان ادعا كرد در سطح مي 035/0است كه با توجه به سطح معناداري  318/0معادل 
% همبستگي معناداري بين اين دو متغير وجود دارد. تفاوت ميانگين بازده 95اطمينان 

%  است 44/3غيرعادي تجمعي قبل و بعد از انتشار اطالعات براي اين نوع تعديالت حدود 
% بيان كرد كه بين ميانگين بازده 99توان با اطمينان مي 001/0اري كه با توجه به سطح معناد

% ميانگين 44/3غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات تفاوت معناداري وجود دارد. كاهش 
دهد كه بازار سرمايه بعد از انتشار بازده غيرعادي تجمعي بعد از انتشار اطالعات نشان مي

% به تعديالت سنواتي از نوع انتقال سود نشان داده 5/3دود اطالعات تقريباً واكنش منفي ح
 است.

ضريب همبستگي متغيرهاي ميانگين بازده غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات براي 
توان بيان كه مي 003/0با سطح معناداري  330/0تعديالت سنواتي از نوع انتقال زيان معادل 
كه  tد دارد. با توجه به سطح معناداري آزمون كرد همبستگي معناداري بين اين دو وجو

% ادعا كرد تفاوت معناداري بين ميانگين بازده 99توان با اطمينان است مي 000/0معادل 
دهد كه بازار %  نشان مي52/4غيرعادي قبل و بعد از انتشار اطالعات وجود دارد. اختالف 

به تعديالت سنواتي از نوع انتقال % 5/4سرمايه بعد از انتشار اطالعات واكنش منفي حدود 
دهند كه ميانگين بازده غيرعادي قبل و بعد از زيان نشان داده است. همچنين نتايج نشان مي

-انتشار اطالعات مربوط به ساير تعديالت سنواتي همبستگي معناداري با هم ندارند كه مي
 توان ادعا كرد بازار واكنش قابل تفسيري ندارد. 
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دهد كه بازار سرمايه منشاء و داليل تعديالت سنواتي را شناسايي و مي اين نتايج نشان
دهد. همانطور كه نتايج نشان داد بازار سرمايه به نسبت به هر كدام واكنش متفاوتي نشان مي

تعديالت سنواتي از نوع انتقال زيان به نسبت بقيه انواع تعديالت سنواتي واكنش زيادي 
فرضيه دوم پژوهش مبني بر واكنش متفاوت بازار نسبت به انواع نشان داده است. بنابراين، 

 گيرد.تعديالت سنواتي مورد تاييد قرار مي

 گيري نتيجهبحث و 
بر اساس مباني نظري در بازار سرمايه نوعي نگرش منفي نسبت به تعديالت اعمال شده 

شده در رابطه با هاي انجام ها وجود دارد. در اين پژوهش نيز نتايج آزمون از سوي شركت
فرضيه اول، نشان داد كه بازار سرمايه ايران نسبت به تعديالت سنواتي واكنش منفي نشان 

توان ادعا كرد تعديالت سنوايت حاوي بار منفي اطالعاتي براي بازار سرمايه دهد كه ميمي
دوم هاي فرضيه است. بنابراين، فرضيه اول تحقيق مورد تاييد قرار گرفت. همچنين يافته

پژوهش حاضر نشان داد كه بازار سرمايه به تعديالت سنواتي از نوع اشتباهات منفي 
دهد؛ به طوري كه تفاوت حسابداري، انتقال درآمد و انتقال هزينه واكنش منفي نشان مي

% بوده 52/4% و 44/3%، 14/3ميانگين بازده غيرعادي براي اين نوع تعديالت به ترتيب 
تايج نشان داد كه بازار سرمايه واكنش قابل تفسيري نسبت به تعديالت است. عالوه بر اين، ن

 دهد.سنواتي از نوع اشتباهات مثبت حسابداري نشان نمي
دهد كه بازار نسبت به تعديالت سنواتي از نوع انتقال هزينه واكنش نتايج نشان مي

ن بازده غيرعادي دهد. به طوري كه اختالف ميانگيبيشتري نسبت به ساير تعديالت نشان مي
% بوده است. با توجه به مطالب 52/4تجمعي مربوط به تعديالت سنواتي از نوع انتقال هزينه 

توان بيان كردكه فرضيه دوم پژوهش مبني بر اينكه بازار نسبت به انواع گفته شده مي
 گيرد.دهد، مورد تاييد قرار ميمختلف تعديالت سنواتي واكنش متفاوتي از خود نشان مي

هاي انجام شده در سطح بين الملل نيز حاكي از آن است كه بازار در نتايج اكثر پژوهش
دهد. بازده مدت واكنش بسيار منفي به تعديالت سنواتي و ارائه مجدد نشان ميكوتاه

 و غيرعادي تجمعي پيرامون تجديد ارائه گوياي اين واقعيت است. به طور مثال: پالمروس
 -%2/9 فصلي و ساالنه ارائه تجديد اعالن به بازار واكنش كه دادند نشان) 2004( همكاران

 به بازار واكنش كه دادند نشان) 2002( همكاران و ريچاردسون مشابه، طور به. باشدمي
) كاهش بلندمدت در محتواي 2008ويلسون (. است بوده -%11 سود ارائه تجديد اعالن
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اطالعاتي سود پس از ارائه مجدد را مورد آزمون قرار داد. نتايج حاكي از اين بود كه سود 
پس از ارائه مجدد داراي محتواي اطالعاتي نسبتاً كمتري است. پالمروس و همكاران 

) شواهدي ارائه نمودند كه چنانچه به دليل ارائه مجدد، سود كاهش يابد واكنش 2004(
منفي خواهد بود. آنها دريافتند كه ميانگين نرخ بازده غيرعادي  بازار در تاريخ اعالن،

شده است. هنس و  -%9انباشته در طي دور دو روزه بعد از اعالن سود براي نمونه آماري 
) نشان دادند كه بازده غيرعادي براي تعديالت ناشي از انحرافات 2008همكاران (

% بوده است. بنابراين، نتايج 2هات % بوده در حالي كه براي اشتبا14هاي مالي  صورت
پژوهش حاضر با مباني نظري ارائه شده و تحقيقات انجام شده در سطح بين الملل كه ذكر 

 شد، سازگار است. 

 هاي پژوهشمحدوديت
بندي شد، بنابراين در صورت گروه طبقه 5. در اين پژوهش تعديالت سنواتي در 1

بنابراين در تعميم داشت. نتايج متفاوت وجود مي تر كردن تعديالت امكان دستيابي بهجزئي
 نتايج اين امر بايد مد نظر قرار گيرد.

هاي نمونه آماري و از طرف هاي ذكر شده در مورد ويژگي. به دليل محدوديت2
ديگر محدوديتها و نقايص موجود در بانك اطالعاتي و ساير منابع در دسترس، انتخاب 

هاي تحقيق مقدور نبوده كه اين امر ممكن است بر نتايج  فرضيهتر براي آزمون نمونه جامع
 حاصله تاثير گذاشته باشد. بنابراين در تعميم نتايج به كل جامعه بايستي با احتياط عمل شود.
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