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چكيده
محتوای ارزشی به توانایی ارقام حسابداری در پیش بینی بازده و قیمت سهام شرکتها گفته میشود.
هدف این پژوهش بررسی محتوای ارزشی سود تقسیم شده بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نمونه آماری این پژوهش شامل  222شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است .روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،روش «دادههای مقطعی»
بوده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که سود تقسیمی در ایران دارای محتوای ارزشی است و برای
سهامداران محتوای اطالعاتی ایجاد میکند.
واژههاي كليدي :ارزش دفتری ،سود هر سهم ،سود تقسیمی و محتوای ارزشی.
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محتوايارزشيسودتقسیم

 -1مقدمه
هدف حسابداری تهیه اطالعات سودمند جهت تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتبار دهی عنوان
شده است .اطالعات سودمند ،اطالعاتی هستند که ویژگیهای کیفی باشند .این ویژگیها شامل مربوط بودن
و قابلیت اتکا هستند .مربوط بودن به این معنی است که اطالعات حسابداری باید توانائی ایجاد تفاوت در یک
تصمیم را داشته باشد .اطالعات مربوط اطالعاتی هستند که بتوان آنها را در مدلهای پیش بینی مورد
استفاده قرار داد .این پیش بینیها مربوط به متغیرهای مورد عالقه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مثل
وجوه نقد دریافتنی ،قیمتهای آتی سهام و سایر متغیرها است (سعیدی و قادری :0921 ،ص .)02
صورتهای مالی مهمتر ین منابع اطالعاتی برای سهامدران ،سرمایه گذاران و استفاده کنندگان است تا با
استفاده از مدلهای ارزیابی ،قیمت سهام شرکتها را ارزیابی کنند .هدف اصلی از مدلهای ارزیابی ،بررسی
تأثیر اطالعات حسابداری بر قیمتهای سهام شرکتها میباشد.
مفهوم محتوای ارزشی (مربوط بودن ارزش )0یکی از مفاهیم مطرح در رویکرد سودمندی برای تصمیم
میباشد .بر اساس این مفهوم ،زمانی یک متغیر حسابداری نظیر ارزش دفتری هر سهم و یا سود هر سهم
دارای ارزش است که توانایی تبیین ارزشها وشاخصهای بازار را داشته باشد .هم چنین در این رویکرد،
فرض میشود که بازار نسبت به هر اطالعاتی از خود واکنش نشان میدهد (اسکات :2443 ،2ص .)000
تاکنون تحقیقات مختلفی در حوزه مربوط بودن در نقاط مختلف دنیا انجام شده است که بیشتر آنها در
بازارهای توسعه یافته میباشد .نتایج آن تحقیقات نشان میدهند ،اطالعات سود حسابداری در مقایسه با
سایر اطالعات حسابداری دارای محتوای اطالعاتی بیشتری نسبت به سایر ارقام حسابداری است (گریردا 9و
همکاران :2400 ،ص .)001
هدف تحقیق حاضر آن است تا بررسی نماید که آیا سود تقسیم شده هر سهم همانند اطالعات سود
خالص هرسهم و ارزش دفتری هر سهم دارای محتوای اطالعاتی است یا خیر؟ نتایج این پژوهش میتواند
موجب بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع مربوط بودن ارزش درباره کشورهای در حال توسعه گردد.
بنابراین نتایج این تحقیق میتواند دستاوردی جدید درباره محتوای ارزشی درباره بازارهای سرمایه در حال
توسعه به نتایج تحقیقات قبلی اضافه نماید .شواهد پژوهش نشان خواهد داد که آیا تقسیم سود یک متغیر
تأثیر گذار بر ارزشهای بازار است یا خیر؟ این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی میتواند اطالعات
سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار سرمایه و تحلیل گران مالی قرار دهد .نتایج پژوهش میتواند
ایدههای جدیدی برای انجام پژوهشهای جدید در حوزه مربوط بودن اطالعات حسابداری ،پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
بارس و همکاران :2440( 0ص  )24بیان میکنند که "پژوهشهای محتوای ارزشی (مربوط بودن ارزش)
ارتباط میان مقادیر حسابداری و ارزشهای بازار شرکت را آزمون میکنند" .ولی به شکل گستردهتر،
فرانسس و شیپر :0333( 1ص  )921چهار تفسیر از محتوای ارزشی ارائه میکنند .تفسیر اول آن است که
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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قیمت سهم بر اساس ارزش ذاتی آن تعیین میشود؛ اطالعات مالی ،ارزش ذاتی سهم را تحت تأثیر قرار داده
و به دنبال آن قیمت سهم نیز تغییر میکند .بر اساس تفسیر دوم ،اطالعات مالی را زمانی دارای محتوای
ارزشی هستند که متغیرهای بکار رفته در مدل ارزیابی را شامل شده یا در برآورد این متغیرها کمک کند.
تفسیر سوم بیان میدارد که محتوای ارزشی براساس ایجاد ارتباط آماری میان اطالعات مالی و قیمتها یا
اطالعات مالی با بازده سهام نشان داده شده است .طبق تفسیر چهارم ،محتوای ارزشی به منزله توانایی
اطالعات صورتهای مالی در خالصه کردن اطالعات به منظور تعیین ارزش شرکت تعریف میشود .این
تعریف از آن جهت انتخاب میشود که چگونگی انجام واقعی پژوهشهای تجربی مربوط بودن ارزش را بهتر
بیان میکند .در این مقاله از تفسیر سوم برای آزمون فرضیهها استفاده شده است .پرسش اصلی این پژوهش
آن است که آیا سود تقسیمی باعث افزایش محتوای ارزشی میشود یا خیر؟ آیا سود تقسیم شده محتوای
اطالعاتی دارد یا خیر؟
 -1-2پژوهشهاي داخلی
ولی پور و همکاران ( :0939ص  )00تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطالعات
حسابداری را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش
نشان می دهد که با افزایش سطح افشای اختیاری ،مربوط بودن و محتوای اطالعاتی ارزش دفتری هر سهم
افزایش می یابد و سطوح افشای اختیاری باالتر ،با مربوط بودن بیشتر ارزش اطالعات در سود و ارزش دفتری
برای سرمایه گذاران مرتبط است.
معین الدین و همکاران ( :0930ص  )094تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری ملی بر ویژگی کیفی
مربوط بودن اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان میدهد که ویژگی کیفی
مربوط بودن اطالعات بعد از اجرای استانداردهای حسابداری ملی بهبود می بابد.
مراد زاده و رحمن نژاد ( :0934ص  )10اثر نوع حسابرس را بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در
بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان میدهد که مربوط بودن ارزش
شرکتهای که توسط مؤسسات حسابرسی کوچک رسیدگی میشوند رقم سود حسابداری آنها مربوط تر
است و گزارش حسابرسی شرکتهای که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ رسیدگی میشوند نسبت به
مؤسسات حسابرسی کوچک ارقام سود حسابداری آنها مربوط تر است.
کردستانی و ایرانشاهی ( :0934ص  )01تأثیر محافظه کاری را بر مربوط بودن اطالعات حسابداری به
ارزش سهام مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای با درجه محافظه کاری
متوسط و باال ،اطالعات حسابداری نسبتاً مربوط تری به ارزش سهام ارائه میکنند.
هاشمی و بهزادفر ( :0923ص  )11محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و نسبتهای مالی را در تعیین ارزش
بازار شرکت مورد بررسی قرار داند .نتایج پژوهش آنها نشان داد سود هر سهم ،نسبتهای سرمایه در گردش
به دارایی ،بازده دارایی ،سود خالص به فروش و گردش دارایی در تبیین قیمت سهام شرکتها ،متغیرهای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مربوط و تاثیرگذاری هستند .در نهایت یافتههای پژوهش آنها بیانگر آن بود که سود هر سهم ،مربوطترین
متغیر حسابداری برای تعیین ارزش شرکت است.
عرب مازاریزدی و جمالیان پور ( :0923ص  )01در بررسی مقایسه محتوای اطالعاتی و سودمندی
صورت سود و زیان میان دوره ای دریافتند صورت سودوزیان میان دوره ای دارای محتوای اطالعاتی مطلوبی
هستند .آنها نشان دادند که محتوای اطالعاتی صورت سودوزیان میان دوره ای سودمندی بیشتری در پیش
بینی جریانهای نقدی آتی دارد تا در پیش بینی نرخ بازده سهام.
خدادای ولی و همکاران ( :0921ص  )10تأثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری:
مقایسه اقالم تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که
سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند .هم چنین
مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری کوتاه مدت و یا بلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر
سهم و ارزش دفتری هر سهم میشود .در نهایت نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد که تأثیر مدیریت سود
از طریق اقالم تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقالم تعهدی اختیاری کوتاه مدت بر مربوط بودن سود
و ارزش دفتری بیشتر است.
 -2-2پژوهشهاي خارجی
آل اکرا و جهان فر :2402( 1ص  )0افشای داوطلبانه را بر محتوای ارزشی سود حسابداری در اردن برای
سالهای  0331تا  2440مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که افشای داوطلبانه با
ارزش شرکت رابطه مثبت دارد و همچنین ارزش شرکت با نوع صنعت رابطه دارد.
اگوستینا و همکاران :2400( 0ص  )090در بررسی محتوای ارزشی استانداردهای گزارشگری مالی بین
المللی در صنعت بانکداری اروپا نشان دادند در بانکهایی که از نظر گزارشگری شفافیت بهتری دارند،
استانداردهای مذکور موجب ارتقای محتوای ارزشی میشود .اما برای سایر بانکها ،استانداردهای گزارشگری
مالی بین المللی موجب بهبود محتوای اطالعاتی و محتوای ارزشی نمیگردد.
گریردا و همکاران :2400( 2ص  )001محتوای ارزشی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده نروژی
را طی یک دوره زمانی  04ساله مورد بررسی قرار دادند .آنها در این پژوهش دریافتند که محتوای ارزشی
ترازنامه و صورت سودوزیان به دلیل تدوین استانداردهای حسابداری ،در طول دوره تحقیق افزایش یافته
است .اما این افزایش در صورت سودزیان نسبت به سایر صورتهای مالی بیشتر مشاهده میشود.
عنان دارا جان وهمکاران :2404( 3ص  )204در پژوهشی محتوای ارزشی سود حسابداری را در
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مورد مطالعه قرار دادند .آنها نشان دادند کشورهایی که از استانداردهای
حسابداری فرانسه پیروی میکنند ،محتوای ارزشی سود در این کشورها کمتر از کشورهایی است که از
سیستم و استانداردهای حسابداری کشورهای انگلیسی زبان مانند انگلستان و آمریکا استفاده مینمایند .هم
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چنین نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود کشورهایی که از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پیروی
میکنند ،محتوای ارزشی سود در آن کشورها باالتر از سایر کشورهای مورد مطالعه میباشد.
فلیپ و رافورنیر :2404( 04ص  )00طی تحقیقی محتوای ارزشی سود را در رومانی مورد مطالعه قرار
دادند .آنها دریافتند محتوای ارزشی در شرکتهای بزرگ کمتر از شرکتهای کوچک است .آنها این
موضوع را ناشی از آن میدانند که برای شرکتهای بزرگ به غیر از سود ،منابع اطالعاتی بیشتری وجود دارد
و سرمایه گذاران اطالعات خود را از آن منابع به دست میآورند.
اولیویرا و همکاران :2404( 00ص  )200در بررسی محتوای ارزشی داراییهای نامشهود در پرتغال
دریافتند که سرقفلی و سایر داراییهای نامشهود محتوای ارزشی را دارا هستند .اما شواهد نشان میدهد که
بعد از پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی از سوی این کشور ،محتوای ارزشی سود حسابداری
کاهش یافته است .اما پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ،تاثیری بر محتوای ارزشی
داراییهای نامشهود از جمله سرقفلی نگذاشته است.
الفرایح و االنزی  :2400( 02ص  )09محتوای ارزشی سود و ارزش دفتری برای شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار در کویت برای سالهای  0331تا  2441مورد بررسی قرار دادند نتایج آنها نشان
می دهد که سود و ارزش دفتری بطور مشترک و جداگانه با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی دار دارد و
مربوط بودن ارزش هر دو متغیر باال است این نتایج در کشورهای نوظهور و توسعه یافته مشاهده شده است.
 -3سؤال پژوهش
سود تقسیم شده تا چه اندازه  ،مربوط بودن ارزش را دارا است؟
 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سؤال است که :آیا سود تقسیمی محتوای اطالعاتی دارد؟
بنابراین ،این پژوهش کاربردی است .طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی
است .از آنجا که این پژوهش با آزمون اجزاء جامعه مورد بررسی در صدد کشف قوانین کلی حاکم بر جامعه
است .میتوان آن را در زمره تحقیقات استقرایی قلمداد نمود.
 -1-4جامعه و نمونه آماري
پژوهش حاضر براساس اطالعاتی از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در دوره  0920الی  0934میباشد .به لحاظ بررسی دقیق تر ،پس از خارج نمودن شرکتهای سرمایه
گذاری ،شرکتها ی فعال در سایر صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید با توجه به دوره زمانی
پژوهش که از سال  0900تا  0923را در بر میگیرد ،شرکتهایی مورد بررسی قرار میگیرند که دارای
معیارهای زیر باشند:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دورههای مورد نظر تغییر داده باشند.
شرکتها نباید در طی دورههای مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این تحقیق را به طور کامل ارائه کرده باشد.
جزء شرکتهای سرمایهگذاری و مالی نباشد.

در این پژوهش برای جمع آوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است .در
بخش کتابخانه ای ،مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری گردید و سپس
دادههای پژوهش از طریق جمع آوری دادههای شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای مالی ،یادداست
های توضیحی ،گزارشها ی هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای دنا سهم ،صحرا
و تدبیر پرداز انجام گردید .برای پردازش اطالعات از نرم افزار  Excelو  SPSSنسخه  02استفاده شده است.
 -2-4روش تجزیه و تحليل دادهها
متغیر وابسته در پژوهش حاضر عبارت است از ارزش بازار سهام هر شرکت در هر سال اما متغیرهای مستقل
این پژوهش عبارتاند از:
 )0ارزش دفتری هر سهم که که از تقسیم ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام،
محاسبه میشود.
 )2سود هر سهم عبارت از سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت.
 )9سود تقسیم شده عبارت است از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت میشود.
در این روش با توجه به نوع دادهها و روش تجزیه و تحلیل آماری موجود ،از روش دادههای مقطعی
استفاده شد .زیرا به منظور بررسی تأثیر سود تقسیم شده بر ارزش بازار سهام ،متغیرهای مستقل و وابسته از
دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند .از یک سو ،این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی
دیگر ،در دوره زمانی  0902تا  0920آزمون میشوند.
مدل اولسون ( ،)0331یکی از انواع مدلهای ارزشیابی شرکتها است که در آن ارزش بازار شرکت براساس
متغیرهای حسابداری و سایر اطالعات بیان میگردد .مدل اول به شرح رابطه  0میباشد:
()0
که درآن:
 :MVitارزش بازار هر سهم عادی شرکت  iدر پایان سال ،t
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /33بهار 1331

MVit = α0 + α1BVit + α2Eit +εit

مهدوقادررحمننژاد

بهمنبن 
ي

 83

 :BVitارزش دفتری هر سهم عادی شرکت  iدر پایان سال
 :Eitسود هرسهم عادی شرکت  iدر پایان سال t
 εit:بیانگرخطای مدل است.
مقدار  R2تعدیل شده مدل  0به تفکیک هرسال ،نشان دهنده میزان محتوای ارزشی ارقام ارزش دفتری
و سود خالص در تبیین ارزش بازار سهام است .اگر این میزان در یک سال مثالً برابر  24درصد باشد ،یعنی
این که  24درصد ارزش سهام شرکتها تحت تأثیر سود خالص و ارزش دفتری سهام است و  24درصد
ارزش سهام شرکتها نیز تحت تأثیر سایر اطالعات از جمله اطالعات غیر حسابداری میباشد.
برای آزمون محتوای ارزشی سود تقسیم شده مدل  0به صورت رابطه  2بسط داده میشود:
MVit = α0 + α1BVit + α2Eit + α3Dit +εit
()2
 :Ditسود تقسمیی هرسهم عادی شرکت  iدر پایان سال t
t

 -5یافتههاي پژوهش
 -1-5آمار توصيفی
جدول  0نشان می دهد مقادیر میانه و میانگین متغیر وابسته به هم نزدیک است .این موضوع نشان
دهنده نرمال بودن این متغیر وابسته است .نتایج آزمون کلوموگروف  -اسمیرنف بر اساس جدول  2نیز
ب یانگران است از آنجایی که سطح معنی داری این آزمون بیش تر از  1درصد است ،متغیر وابسته از توزیع
نرمال بر خوردار است.
جدول  -1آمار توصيفی
MV

تعداد مشاهده
میانگین
میانه
انحراف معیار

EPS

2202
2202
4/43410
4/1031
4/43301
4/1124
4/20230
4/00100
منبع :یافتههای پژوهشگر

BV

D

2202
4/0139
4/9424
0/1309

2202
4/4111
4/4222
4/40222

جدول  -2آزمون كلوموگرف اسميرنوف
شرح
تعداد مشاهده
میانگین مقادیر خطا
انحراف معیار مقادیر خطا
آماره کلوموگروف – اسمیرینف
سطح معنی داری
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2-5آزمون محتواي ارزشی
نتایج آزمون محتوای ارزشی سود خالص و ارزش دفتری سهام (مدل  )0در جدول  9آورده شده است.
نتایج جدول  9نشان میدهد بیشترین میزان  R2تعدیل شده مربوط به سال  0929به میزان  22درصد و
پایینترین آن مربوط به سال است  0921که  2درصد است .نتایج جدول  9نشان میدهد که قیمت سهام
به ارزش دفتری و سود هر سهم وابسته است .به طوری که محتوای ارزشی سهام تا سال  0929سیر صعودی
دارد ،اما در سال  0920به طور ناگهانی محتوای ارزشی اطالعات سود و ارزش دفتری در تبیین ارزش بازار
سهام کاهش یافته است .این موضوع نشان میدهد که بازار سرمایه کشور به شدت تحت تأثیر اطالعات غیر
حسابداری ناشی از فضای سیاسی و اجتماعی کشور است .به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود خود
همبستگی بین مقادیر خطای مدل از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .اگر آماره دوربین واتسون
بین  0/1تا  2/1باشد نشانه عدم وجود خود همبستگی بین مقادیر خطای مدل است .هم چنین نتایج آزمون
تحلیل واریانس خط رگرسیون که آماره آن مقدار و سطح معنی داری  Fاست بیانگر آن است که خط
رگرسیون (مدل  )0برای هرسال زیر  1درصد و معنی دار است .نتایج این آزمونها نیز در جدول  9گزارش
شده است.
جدول  -3نتایج آزمون مدل 1
سال
0902
0903
0924
0920
0922
0929
0920
0921
0921
0920

تعدیل شدهR2

4/404
4/490
4/010
4/003
4/202
4/222
4/412
4/424
4/040
4/031

آماره دوربين واتسون
2/000
2/412
0/312
0/020
0/120
0/141
0/110
0/202
0/024
0/120
منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره F

سطح معنی داري F

9/300
9/913
03/013
09/232
99/090
93/002
0/333
9/003
01/119
21/292

4/423
4/492
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/490
4/444
4/444

جدول  0نتایج محتوای ارزشی سود تقسیم شده (مدل  )2را نشان میدهد .نتایج جدول  0نیز بیانگران
است که از سال  0902تا سال  0920محتوای ارزشی متغیرهای حسابداری سود هر سهم ،ارزش دفتری هر
سهم و سود تقسیم شده هر سهم دارای محتوای ارزشی در تبیین ارزش بازار سهام هستند .زیرا در این دوره
میزان  R2سیر صعودی دارد .اما در سال  0921این آماره به شدت کاهش و بعد از ان نیز افزایش مییابد .هم
چنین همانند جدول  9برای تشخیص وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین مقادیر خطای مدل  2از
آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است .نتایج جدول  0نشان میدهد خود همبستگی بین مقادیر خطای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مدل وجود ندارد .نتایج آزمون تحلیل واریانس خط رگرسیون نیز نشان میدهند ،مقدار و سطح معنی داری
 Fبرای مدل  2برای هرسال معنی دار است.
جدول  -3نتایج آزمون مدل 2
سال
0902
0903
0924
0920
0922
0929
0920
0921
0921
0920

تعدیل شدهR2

4/401
4/40
4/942
4/011
4/029
4/919
4/210
4/400
4/230
922/4
منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون دوربين واتسون
2/020
2/419
0/222
0/020
100/0
0/004
0/022
0/323
0/020
103/0

تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج نشان میدهد با افزودن متغیر سود تقسیم شده به مدل  ،0مقدار  R2تعدیل
شده افزایش می یابد .این موضوع بیانگر آن است که سود تقسیم شده متغیر مربوط و تاثیرگذاری بر ارزش
سهام شرکت است .از این رو میتوان نتیجه گرفت متغیر سود تقسیم شده دارای محتوای ارزشی است.
تفاوت میزان  R2تعدیل شده مدل  0و  2در جدول  1گزارش شده است.
جدول 5
سال
0902
0903
0924
0920
0922
0929
0920
0921
0921
0920

 R2تعدیل شده مدل 2
 R2تعدیل شده مدل 1
4/401
4/40
4/40
4/490
4/942
4/010
4/011
4/003
4/029
4/202
4/919
4/222
4/210
4/412
4/400
4/420
4/230
4/040
4/922
4/031
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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4/020
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 -6بحث و نتيجه گيري
در این پژوهش ارزش دفتری ،سود هرسهم و سود تقسیمی بر مربوط بودن ارزش در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره  04ساله مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج حاکی از
آن است که ضریب تبیین تعدیل شده ارزش دفتری و سود هر سهم در کل مثبت و معنی دار است و هر دو
دارای محتوای ارزشی هستند .یافتههای پژوهش تأیید مینماید که اطالعات حسابداری سود خالص ،ارزش
دفتری و سود تقسیمی تأثیر کمتری نسبت به اطالعات غیر حسابداری بر ارزش سهام دارند .نتایج برآوردی
با استفاده از دادههای مقطعی بین سالهای  02و  20نشان میدهند ،سود تقسیم شده هر سهم محتوای
ارزشی دو متغیر سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم را افزایش داده است .به بیان دیگر سهامداران بعد از
اعالم سود بیشتر به تقسیم سود توجه دارند و بر اساس آن اقدام به خرید و فروش سهام مینمایند .این
موضوع در راستای فرضیه ثبات رفتاری 09است .بر اساس این فرضیه ،سرمایه گذاران تنها به رقم سود خالص
و هم چنین سود تقسیم شده توجه دارند و ارزش سهام نیز تحت تأثیر این رفتار سرمایه گذاران است.
بر اساس نتایج پژوهش دستگاهها ی قانونی کشور از جمله سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود
که با اجرای نظام راهبری و نظارت دقیق بر شرکتها ،عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند و تمهیدات الزم
را برای توسعه بازار سرمایه انجام دهند .این مهم بدون توسعه اقتصادی امکان پذیر نیست .از این رو پیشنهاد
آن است که ابتدا با جذب سرمایه گذاری خارجی موجبات توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه فراهم شود.
هم چنین به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،پیشنهاد میشود که با تدوین استانداردهای حسابداری
و حسابرسی شفافیت اطالعات صورتها ی مالی را افزایش دهند و به رشد بازار سرمایه ایران کمک کنند.
فهرست منابع
 )0ابراهیمی ،محمد و علی سعیدی " ،)0923( ،تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای شرکت بر قیمت
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،فصلنامه بررسیهای حسابداری و
حسابرسی ،دوره  ،00شماره  ،12صص .01-0
 )2خدادی ،ولی ،رضا تاکر و محمد صادق زارع زاده " ،)0923( ،بررسی تأثیر مدیریت سود بر مربوط بودن
سود و ارزش دفتری :در مقایسه اقالم تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت" ،فصلنامه حسابداری
مالی ،شماره  ،1صص .01-10
 )9سعیدی ،علی و احسان قادری " ،)0921( ،بررسی مربوط بودن سود حسابداری ،ارزش دفتری و گردش
وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در مدلهای ارزشیابی مبتنی بر قیمت" ،فصلنامه بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،شماره  ،14صص .10-00
 )0عرب مازاریزدی ،محمد و مظفر جمالیان پور " ،)0923( ،مقایسه محتوای اطالعاتی و سودمندی صورت
سود و زیان میان دوره ای  1 ،9و  3ماهه در بورس اوراق بهادار تهران" ،فصلنامه پژوهشهای
حسابداری مالی ،شماره  ،1صص .11 - 01
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 " بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی،)0921( ، غالمرضا و حمید رودنشین،کردستانی
 صص،01  شماره، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی،"سود حسابداری به ارزش بازار شرکت
.12 – 01
 " بررسی اثر نوع حسابرس بر مربوط بودن ارزش سود،)0934( ، مهدی و قادر رحمن نژاد،مراد زاده
، فصلنامه حسابداری مدیریت،"حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.12-10  صص،04 شماره
 " تأثیر تدوین استانداردهای،)0930( ، زهره طباطبائی نسب و زهرا زارع زاده، محمود،معینی فر
 فصلنامه پژوهشهای تجربی،"حسابداری ملی بر ویژگی کیفی مربوط بودن اطالعات حسابداری
.094-000  صص،0  شماره،حسابداری مالی
 " ارزیابی رابطه محتوای اطالعاتی اقالم تعهدی و،)0923( ، سیدعباس و فاطمه بهزادفر،هاشمی
،"نسبتهای مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.01 – 11  صص،0  شماره،فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی
 " تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط،)0939( ، قدرت اله طالب نیا و رضا احمدی، هاشم،ولی پور
 فصلنامه،"بودن ارزش اطالعات حسابداری را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.20-00  صص،20  شماره،علمی پژوهشی حسابداری مدیریت
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