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چکیده:
عناصر سود ارتباط ارزشیسودآوري شرکت بر کاثر تفکیهدف این پژوهش بررسی 

در صورتهاي مالی می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و در 
تحلیل رگرسیون قرار میگیرد.-حوزة پژوهش هاي همبستگی

براي تغییر ساختار FASBوIASBارائه شده توسط، پیش نویسپژوهشاین در 
به دو مؤلفۀ سودآوري ناشی از فعالیت هاي ،صورتهاي مالی، مبناي تفکیک سودآوري

نویسندة مسئول١
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هاي تأمین مالی قرارگرفته است. به همین منظورتاز فعالیعملیاتی و سودآوري ناشی 
سود ن با صورتو اجزاء آمعرفی ، صورت سود و زیان جامع طبق پیش نویس جدیدابتدا

مقایسه گردیده است. و زیان سنتی
نبهادار تهراشرکت پذیرفته شده دربورس اوراق 181براي انجام این پژوهش اطالعات 

لاز تحلی،براي آزمون فرضیه.استجمع آوري شده1393تا 1380طی دورة زمانی 
هاي ترکیبی استفاده شده است.هبر دادچند متغیره مبتنی رگرسیون 

طبق بخش هاي عملیاتی و تأمین مالییافته ها نشان می دهد که سود تفکیک شده به 
بیشتري معناداري ارتباط ارزشیبه طور ،FASBو IASBالگوي ارائه شده توسط 

دارد.سهامه، با بازدنسبت به سود تفکیک نشده

تفکیک شده، فعالیت هاي عملیاتی، فعالیت هاي سود حسابداريواژه هاي کلیدي:
.، صورت هاي مالی تجدید ساختار شدهتأمین مالی

مقدمه
و هیأت FASB(1میالدي هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی (2002در سال 

در راستاي همگرایی IASB(2تدوین استانداردهاي حسابداري بین المللی (
استانداردهاي پذیرفته شدة آمریکا و استانداردهاي بین المللی به توافق رسیدند. یکی از 

رتهاي مالی تمرکز صوهاي با اهمیت فرآیند همگراسازي استانداردها بر ارائه پروژه
2010در ماه جوالي FASBوIASBائه شده توسطرنتیجه آن پیش نویس اوهداشت

و IASBهاي زنیرایۀنویس نتیجاین پیش.]14[استدر رابطه با این موضوع 3میالدي
FASB گزارشگري مالی را از دیدگاه دو در مورد ارائه صورتهاي مالی بوده و اهداف

کند.هیأت تجمیع می

1 Financial Accounting Standard Board
2 International  Accounting Standard Board
3 FASB Exposure Draft on Financial Statement Presentation
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براي ارائه پیشنهادات و 2012سال تا ماه دسامبر 2به مدت بیش از نویسپیشاین 
قرار داده شد و از آن تاریخ FASBوIASBنظران حرفه در وب سایتنظرات صاحب

.استبه بعد براي ارزیابی مجدد و اعمال پیشنهادات ارائه شده تحت بررسی 
ارائه کنندگان براي استفادهدر راستاي ارتقاء مربوط بودن صورتهاي مالی این پیش نویس

و با رپذیر تصورتهاي مالی به شکلی مقایسه بندي اقالمطبقه منجر به تغییرو شده است
.گرددجزئیات بیشتر می

:استتغییرات شامل موارد زیر این 
وجوه نقد ان نیز مانند آنچه در صورت جریان هاياول، ترازنامه و صورت سود و زی

.خواهد بودگذاري و تأمین مالی شود شامل بخشهاي عملیاتی، سرمایهاعمال می
1هاي با اهمیتی از اطالعات مفید تفکیکدوم، اطالعات کلیه صورتهاي مالی به قسمت

شوند.می
، با با اهمیت در ترازنامهحساب هاياز برخی ةابتدا و انتهاي دورمانده هايسوم، 

هاي گیريو چهارم اینکه افشاي جامعی در مورد اندازه،شوندگیري مییکدیگر مغایرت
.]14[گیردمجدد اقالم ترازنامه و دیگر صورتهاي مالی صورت می

به طور قابل توجهی 2010نویس ارائه شده در سال دو هیأت مذکور اعتقاد دارند که پیش
واحد تجاري را افزایش قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن و مفید بودن صورتهاي مالی

دهد و استفاده کنندگان از صورتهاي مالی قادر خواهند بود که عملکرد شرکت را به می
شکل مستقل از ساختار سرمایه شرکت تجزیه و تحلیل نمایند؛ زیرا هر واحد گزارشگر 

نماید.ها تفکیک میتأمین مالی خود را از دیگر فعالیتهايآثار تصمیم
کنندگان از صورتهاي مالی زمان کمتري را براي فهم رابطه بین ارقام ههمچنین استفاد

گزارشگري صرف خواهند کرد، ةمندرج در صورتهاي مالی مختلف در پایان هر دور
زیرا هر بخش در صورتهاي مالی، ارتباط مستقیمی با اعداد و ارقام بخش متناظر خود در 

کنندگان از صورتهاي مالی استفادهدیگر صورتهاي مالی شرکت خواهد داشت.
ها و تشخیص  خواهند داد که چه عناصر به خصوصی باعث افزایش و کاهش در دارایی

.اندهاي شرکت شدهبدهی

1 Disaggregate
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هاي بعد از نقدي آینده را به همراه تضمین و قضاوتهايبینی جریاناین قابلیت، پیش
پژوهش این است که محتواي در این راستا هدف از این نماید.تاریخ ترازنامه، تسهیل می

عناصر مرتبط با سود آوري و بازده شرکت را در صورت هاي مالی به شیوة اطالعاتی 
پیش نویس، با روش سنتی مقایسه کند.

مبانی نظري
در راستاي در این پروژهIASBو FASBاز طرفاصول بنیادي در نظر گرفته شده

باشد. الف) نشان دادن تصویر دو اصل میشامل افزایش قابلیت مقایسه صورتهاي مالی،
و ب) تفکیک اطالعات به (اصل پیوستگی)هاي واحد تجارياز فعالیت1ايپیوسته

نقدي آینده واحد تجاري استفاده هايبینی جریانشکلی که بتوان از آن براي پیش
.(اصل تفکیک)کرد

در بین صورتهاي : این اصل در واقع از طریق ساختار سازماندهی شده2اصل پیوستگی
وجوه نقد، صورتحساب وضعیت هايشود. در این راستا صورت جریانمالی حاصل می

) تأمین 32) تجاري1مالی (ترازنامه) و صورتحساب سود و زیان جامع شامل بخشهاي 
باشد. می4) مبادالت چند قسمتی5هاي متوقف شده ) فعالیت4) مالیات بر درآمد 3مالی 

شود. در صورت میتفکیکبخش تأمین مالی در ترازنامه به دو قسمت بدهی و سرمایه 
اي با عنوان تأمین مالی لزوم، قسمت عملیاتی از بخش تجاري نیز شامل زیر مجموعه

عملیاتی خواهد بود.
ن جامع و صورت حساب اسود و زیحساببندي اقالم در صورتبندي و طبقهقسمت

ها در ترازنامه مشتق خواهد ها و بدهیبندي مربوط به دارایینقد از طبقهگردش وجوه 
شد.

1 Cohesive
2 Cohesive principle

باشد.گذاري میکه در این بخش خود شامل دو قسمت عملیاتی و سرمایه3
4 Multistage Transactions
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: اصل تفکیک در واقع از طریق الزام براي تقسیم کردن نتایج عملیات و 1اصل تفکیک
شود. به شکلی که در هر یک از این بخشها حسابها به بخشهاي با اهمیت اعمال میةماند

3ت، ب) ماهی2ن بخشها ممکن است بر اساس الف) کارکرداند. ایاقالم مشابهی درج شده

گیري به وجود بیایند. اینکه فرآیند تفکیک چه میزان بر محتواي و یا ج) مبناي اندازه
باشد، نقش کلیدي در تعیین میزان تفکیک اطالعات ایفا ها تأثیر گذار میاطالعاتی داده

.]14[کندمی
تواند شامل عملیات اصلی واحد تجاري دارد که میدر این دیدگاه، کارکرد اشاره به 

فروش کاالها، ارائه خدمات، تولیدات، تبلیغات، بازاریابی، توسعه و یا اجرا باشد.
تواند بین ها و خصوصیات اقتصادي دارد که میدر حالی که ماهیت اشاره به ویژگی

و در نهایت مبناي ها و اقالم درآمد و هزینه تمایز ایجاد نماید. ها، بدهیدارایی
گیري ها اندازهها و بدهیشود که از طریق آن داراییگیري به روشی اطالق میاندازه

توان به روش ارزش منصفانه و یا بهاي تمام شده تاریخی اشاره شوند که از جمله میمی
نمود.

توان اینگونه بیان کرد که از دیدگاه ارتقاء قابلیت مقایسه در راستاي مفهوم پیوستگی، می
صورتهاي مالی اساسی، ارتباط واضح و قابل تشخیصی بین قسمتهاي شیوه فعلی ارائه در 

ضمن اینکه اصوال وجود ندارد.)به جز در موارد اندك(مختلف صورت هاي مالی 
بخشهاي متناظر قابل تشخیصی بین صورتهاي مالی وجود ندارد. 

شنهادي این پیش نویس، تمام صورتهاي مالی به این در حالی است که در روش پی
شوند به شکلی که هم در صورتحساب مشابهی تقسیم می5و قسمت هاي4بخشها

وضعیت مالی و هم در صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، بخشهاي 
تجاري و تامین مالی وجود داشته ضمن اینکه قسمت هاي عملیاتی و سرمایه گذاري نیز 

شود.عنوان زیر گروه بخش تجاري ارائه میبه 

1 Disaggregation Principle
2 Function
3 nature
4 Sections
5 Categories
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روش جدید بر .این امر امکان مقایسه بخش به بخش صورت هاي مالی را افزایش میدهد
ثار فعالیت هاي عملیاتی بر تغییرات ارزش شرکت در مقایسه مبتنی است که آاین دیدگاه

.هد بودخوابا آثار فعالیت هاي تامین مالی، با اهمیت تر و تعیین کننده تر 
از دیدگاه ارتقاء قابلیت مقایسه صورتهاي مالی در راستاي مفهوم تفکیک (عناصر 
حسابداري)، اقالم صورتهاي مالی فعلی بر اساس معیار هاي مختلفی تفکیک، طبقه بندي 

شوند. در ارائۀ صورتهاي مالی بر اساس استاندارد هاي حسابداري ایران، و گزارش می
، طبقه بندي، اساس آنچه در این پژوهش به عنوان ماهیت به آن اشاره شداقالم ترازنامه بر 

شوند. به وجود آمدن بخشهاي دارایی، بدهی و سرمایه برخواسته تلخیص و گزارش می
باشد.از این دیدگاه می

"کارکرد"صورت هاي مالی اساسا بر مبناي اقالم، در دیدگاه جدید همهحال آنکه

شوند. بدین تفکیک میسطح بعدي با در نظر گرفتن ماهیت،و در عناصر حسابداري
در کلیۀ صورتهاي مالی بر اساس تفکیک اولیه فعالیت هاي معنا که تقسیم بندي اقالم

، ضمن اینکه دارایی ها، بدهی ها، هزینه و درآمد با در نظر باشدتجاري و تامین مالی می
و در سطح بعدي اعمال میعناصرگرفتن اصل تطابق و مفاهیم جاري و بلند مدت بودن

شود.
یکسان سازي مبناي طبقه بندي در صورتهاي مالی، گام مهمی در راستاي ارتقاء ویژگی 

.باشدمیایسه و قابل فهم بودن هاي کیفی قابلیت مق
کند که از در نتیجه، بر اساس این دیدگاه واحد گزارشگر اقالمی را از هم تفکیک می

گیري غیر مشابه و با اهمیت باشند.یا مبناي اندازهلحاظ کارکرد، ماهیت و
هاي تأمین مالی ناشی از هاي عملیاتی و فعالیتانگیزه اصلی ایجاد تمایز بین فعالیت

کنند این در هاي عملیاتی ایجاد ارزش مازاد میکند فعالیتدیدگاهی است که بیان می
ود. شصفر در نظر گرفته میهاي تأمین مالی حالی است که ارزش فعلی خالص فعالیت

بندي اقالم صورتهاي مالی بر اساس بندي و طبقهاین مفاهیم بدان معناست که تقسیم
تري از واقعیت موجود در واحد تجاري ارائه خواهد انعکاس صحیح،ماهیتکارکرد و 

اي در بخش عملیاتی صورتهاي مالی عنصر اصلی وتعیین کنندهداد. حال آنکه اگر 
هاي تأمین مالی، رود در مقایسه با بخش فعالیتتغییرات ارزش شرکت باشد، انتظار می
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پس تفکیک این بخشها ارتباط بیشتري با تغییرات قیمت سهام و بازده سهام داشته باشد.
وط بودن صورت هاي مالی را براي ، ارتقاء مرب"پیوسته"در صورت هاي مالی به صورت 

استفاده کنندگان به همراه خواهد داشت.
تحققازاعمشدهشناساییهايهزینهودرآمدهاکلیهبرگیرندهدرزیانوسودصورت

زیانوسودصورتکمکبهمالیاطالعاتکنندگاناستفاده. استنیافتهتحققویافته
گوناگونیهايروشبهرانتیجه بازده سهام شرکت، و در آتینقديجریاناتتوانندمی

اما،نیستآیندهدرموفقیتضامنلزوماگذشتهدرموفقیتهرچند. کنندپیشگویی
در. و با بازده مورد انتظار سهام شرکت مرتبط هستندهستند شناساییقابلمهمروندهاي

گاهآن،باشدداشتهوجودمعقولهمبستگی،آیندهوگذشتهعملکردبینچنانچهنتیجه
. کردپیشگوییتوانمینسبیاطمینانباراو بازده مورد انتظارنقد وجوهجریانهاي

تحققاطمینان)عدم(سطحریسک،زیانوسودصورتکمکبهکنندگاناستفاده
کنند. میمحاسبهرانقدوجوهازمعینهايجریاننیافتن

طبق پیش نویس ارائه شده، فعالیت هاي عملیاتی شامل اقالم و مبادالتی هستند که باعث 
کسب درآمد ازطریق فرآیندي میشوند که در آن خالص منابع واحد گزارشگر مورد 
استفاده قرار گرفته است. این اقالم مرتبط با فعالیت اصلی شرکت بوده و منبع اصلی ایجاد 

بال آن توان بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه تولید خالص نقدینگی مستمر آتی، به دن
جریانات نقدي آتی می شوند؛ از این رو این بخش عامل اصلی ایجاد بازده سهام آتی 

است. 
در نتیجه سود ناشی اقالم عملیاتی و تامین مالی تاثیرات مجزا بر بازده سهام دارند و انتظار 

اي در تغییرات ارزش شرکت کنندهنتعییو اگر بخش عملیاتی عنصر اصلی می رود
ارتباط بیشتري با تغییرات در درجه اولهاي تأمین مالی،باشد در مقایسه با بخش فعالیت

هاي ت، و در درجه دوم تفکیک سود ناشی از فعالیدنقیمت سهام و بازده سهام داشته باش
د مندي در پیش بینی عملیاتی از سود ناشی از فعالیت هاي تامین مالی باعث ارتقاي سو

بازده سهام، سودمندي در ارزیابی رویداد هاي گذشته و در نهایت ارتباط ارزشی بیشتري 
سهام داشته باشد.هدر مقایسه با سود تفکیک نشده با بازد
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هاي تجاري و تأمین مالی بر اساس در چنین حالتی تفکیک اقالم صورتهاي مالی به بخش
، توجیه منطقی داشته و باعث ارزش افزودة اطالعاتی 2010نویس ارائه شده در سال پیش

. در فرآیند گزارشگري مالی خواهد شد
، 2010در سال FASBوIASBة نویس ارائه شدهاي مالی طبق پیشمجموعۀ صورت

مالی، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و وضعیتشامل صورت
هاي مالی به باشد. این در حالی است که مجموعۀ صورتصورت تغییرات سرمایه می

شیوة سنتی و طبق استانداردهاي حسابداري ایران شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، 
.استصورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجود نقد 

هاي وضعیت مالی و سود و زیان جامع به ترتیب متناظر با صورت،نویسپیشنایدر
دو هیاتباشند، این در حالی است که ترازنامه و صورت سود و زیان به شیوة سنتی می

صورت وضعیتتغییرات اساسی را در ارائه صورت سود و زیان جامع و 2010در سال 
صورت سود و زیان ت تفصیلی بهصورمالی پیشنهاد کرده است، که در این بخش به

آن پرداخته می شود.جامع
، FASBوIASBنویسالزم به ذکر است که در صورت جریان وجوه نقد طبق پیش

گذاري و تأمین هاي عملیاتی، سرمایهآن شامل وجوه نقد ناشی از فعالیتسه بخشیشکل 
حسابداري ایران، صورت 2که طبق استاندارد شمارة شده است، درحالیمالی حفظ

ها و سود گذاريهاي عملیاتی، بازده سرمایهبخش فعالیت5جریان وجوه نقد شامل 
هاي گذاري و فعالیتهاي سرمایهعالیتپرداختنی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، ف

.]8[باشدتأمین مالی می
اي گزارش طور جداگانهصورت تغییرات سرمایه به،نویسپیشاینعالوه بر آن در

ها و ) و دریافتOCI(1سود یا زیان ویژه، سایر اقالم سود جامعدربرگیرندهشود و می
طبق استانداردهاي حسابداري کهدرحالیباشد. هاي مرتبط با سهامداران میپرداخت

گردش حساب سود و "ایران، بخشی از تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه در قسمت 
یابد و سایر تغییرات ازجمله گردش در ذیل صورت سود و زیان انعکاس می"زیان انباشته

هایی که طبق قانونی، حساب اندوختۀ اختیاري و سایر حساباندوخته هايحساب 

1 Other Comprehensive Income
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افشا "هاي توضیحییادداشت"گردد و در رد به حقوق صاحبان سرمایه منظور میاستاندا
.]14[شودمی

صورت سود و زیان جامع به شیوة سنتی متناظر با صورت سود و زیان جامع پیشنهادي 
باشد و شامل سود و یا زیان دوره طبق صورت سود و زیان، سایر درآمدها نویس نمیپیش

هاي تحقق نیافتۀ ناشی از شده به تفکیک، شامل درآمدها و هزینهشناساییهاي و هزینه
هایی که طبق استاندارد ها و بدهی ها، و سایر درآمدها و هزینهتغییر در ارزش دارایی

باشد و در پایان تعدیالت سنواتی شود میمستقیماً به حقوق صاحبان سهام منظور می
.گرددمنظور می

در راستاي تفکیک اطالعات و ارقام مندرج ،نویسمع طبق پیشصورت سود و زیان جا
باشد و می"تأمین مالی"و "بازرگانی"در صورت سود و زیان، داراي دو قسمت اصلی 

گردد. بخش گذاري تفکیک میقسمت بازرگانی خود به دو بخش عملیاتی و سرمایه
شده کاالي هاي تمامعملیاتی قسمت بازرگانی از فروش خالص آغازشده و پس از کسر ب

اي عمومی، اداري و فروش و ازآن هزینهشود. پسفروش رفته، سود ناخالص محاسبه می
شوند، این بخش تا این مرحله هاي عملیاتی گزارش میهمچنین سایر درآمدها و هزینه

باشد. اما بر اساس تقریباً منطبق با قسمت اول صورت سود و زیان به شیوة سنتی می
نویس، در این مرحله قبل از محاسبه سود (زیان) و زیان جامع طبق پیشصورت سود 

هاي تأمین مالی عملیاتی اقالمی چون زیان ناشی از کاهش ارزش سرقفلی، و هزینه
هاي بخشی از تأمین مالی که هاي عملیاتی کسر خواهد شد. بدین معنا که هزینهفعالیت

هاي عملیاتی هاي ناشی از فعالیتو کاهشماهیت عملیاتی دارند و همچنین دیگر افزایش 
سال مالی، در این قسمت منعکس خواهند شد. این در حالی است که در شیوه سنتی 

چنین تفکیکی اعمال نشده است.
باشد گذاري میبخش بعدي قسمت بازرگانی صورت سود و زیان جامع، بخش سرمایه

ها، سود گذاري در سایر شرکتکه شامل درآمدهاي ناشی از سود سهام و بهره، سرمایه
گذاري در گذاري در اوراق بهادار و تغییر در ارزش منصفانۀ سرمایهتحقق یافتۀ سرمایه

گذاري و جزئیات آن به صورت باشد. رقم سود (زیان) سرمایهها میسایر شرکت
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شود، در شیوة سنتی صورت سود و زیان تفکیکی که در این بخش گزارش می
شود.نمیطورکلی منعکسبه

، قسمت FASBوIASBنویسقسمت بعدي صورت سود و زیان جامع طبق پیش
ازاین باشد. پسهاي تأمین مالی میهاي بهره و کل هزینهتأمین مالی است که شامل هزینه

شده و آثار مالیاتی هاي مالیاتی کسر شده زیان ناشی از عملیات متوقفقسمت هزینه
تفکیک سود یا زیان ناشی از عملیات در حال تداوم و گردد. مربوط به آن اعمال می

طورکلی در صورت سود و زیان به شیوة سنتی ، بهنویسپیشاینشده درعملیات متوقف
شود.گزارش نمی

، پس از رقم سود (زیان) FASBوIASBنویسدر صورت سود و زیان جامع طبق پیش
یافته اوراق بهادار شامل سود تحققگردد که ) ارائه میOCIویژه، سایر اقالم سود جامع (

ها در اوراق بهادار، تعدیالت گذارينیافته سرمایهآماده براي فروش طی سال، سود تحقق
ها، سود ناشی از قراردادهاي آتی طی سال، سود بندي داراییناشی از تغییر در طبقه

تعدیالت تسعیر ارز هاي عملیاتی و نهایتاً نیافته قراردادهاي آتی مرتبط با فعالیتتحقق
باشد.ها میگذاريمرتبط باارزش سرمایه

شود. این در حالی است که در صورت سود و زیان به شیوة سنتی این اقالم گزارش نمی
حسابداري ایران) 6در صورت سود و زیان جامع به شیوة سنتی (طبق استاندارد شمارة 

هاي ثابت و سود و زیان ارزیابی دارایینیافته ناشی از تجدید تنها اقالمی چون مازاد تحقق
شود. الزم هاي بلندمدت به عالوة تعدیالت سنواتی گزارش میگذارينیافته سرمایهتحقق

چه در صورت سود و ")OCIسایر اقالم سود جامع ("به ذکر است که اقالم مربوط به 
اي بر اساس شدهزیان و چه در صورت سود و زیان جامع به شیوة سنتی، به شکل تفکیک

ان جامع طبق گذاري و عملیاتی)، مانند آنچه که در صورت سود و زیماهیت (سرمایه
شود.گیرد، ارائه نمیصورت مینویسپیش

پیشینه پژوهش:
در پژوهش هاي داخلی، هیچ پژوهشی به طور مستقیم به بررسی محتواي اطالعاتی و یا 
ارتباط ارزشی اقالم تفکیک شده صورت هاي مالی بر مبناي نوع تفکیک و مبانی نظري 



١١

هیأت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی و منطبق با پیش نویس ارائه شده توسط
نپرداخته است. با این حال در این بخش بین المللیهیأت تدوین استانداردهاي حسابداري 

به خالصه برخی از مطالعاتی پرداخته می شود که مرتبط با محتواي اطالعاتی و ارتباط 
ارزشی اقالم تفکیک شده صورت هاي مالی است.

مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان ") در پژوهشی تحت عنوان1393رضایی و دیگران(
آتی نقد عملیاتیبینی جریانهاي شدر پیاقالم تعهدي و اجزايتیعملیاوجوه نقد 

بررسیمورد 1389- 1382طی دوره زمانی را تولیدي شرکت96اطالعات ،"شرکتها
که سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی و این پژوهش نشان داد . نتایج دادندقرار 

.]4[موثر می باشندآتیاقالم تعهدي در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی اجزاي
بررسی ارزش محتواي افزاینده ") در پژوهشی تحت عنوان1390(ششیخ و روز بخ

بینی شدر پیهاي نقدي عملیاتی نو جریااطالعاتی اقالم تعهدي ترازنامه، سود عملیاتی، 
محتواي اطالعاتی اقالم صورتهاي مالی به بررسی، "جریان هاي نقدي عملیاتی آتی

اساسی شامل اقالم تعهدي ، سود عملیاتی و جریان هاي نقدي به تفکیک و ترکیبی 
پیش بینی جریان تا ارزش محتواي افزاینده اطالعاتی این صورتهاي مالی در پرداختند

80که از بررسی داده هايپژوهشبر اساس یافته هاي . تعیین شودهاي نقدي عملیاتی
شرکت به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش همبستگی مقطعی بدست آمده است، 
مدل ترکیبی اقالم تعهدي و جریان هاي نقدي عملیاتی داراي بیشترین محتواي اطالعاتی 

مدل ترکیبی سود عملیاتی و جریان هاي نقدي ناز آجهت پیش بینی می باشد و بعد 
عهدي و سود عملیاتی قرار می گیرند. در ضمن بررسی ترکیبی اقالم تلو مدعملیاتی 

یش بینی جریان پنتایج مدل هاي رگرسیون ساده نشان می دهد که اقالم تعهدي براي 
هاي نقدي فاقد بار اطالعاتی هستند و سود عملیاتی نیز از بیشترین محتواي اطالعاتی 

.]5[برخوردار می باشد
بررسی پایداري و محتواي اطالعاتی ") در پژوهشی تحت عنوان1390قدیري مقدم(

، عنوان می "اجزاي نقدي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کنند که سود حسابداري قابل تقسیم به دو جزء تعهدي و نقدي می باشد که در این 
پژوهش جزء نقدي سود به سه جزء وجوه نقد نگه داشته شده در شرکت، خالص وجوه 



١٢

پرداختی به سهامداران، و خالص وجوه پرداختی به بستانکاران تفکیک شده است. نتایج 
این پژوهش نشان می دهد که جزء نقدي نگه داشته شده در شرکت از سایر اجزاي نقدي 
سود با ثبات تر بوده و سود سال آتی را بهتر تبیین می کند، اما سهامداران ثبات این جزء 

ن می زنند و ثبات سایر اجزاي نقدي سود را نزدیک تر به واقعیت را بیشتر از واقع تخمی
.]7[پیش بینی می کنند

بررسی کارایی الگوي ") در پژوهشی تحت عنوان 1390نصیر زاده و کریمی پور(
، "اولسون در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-ارزشگذاري فلتهام

ه گرفتند که این الگو به طور کامل قادر به تعیین ارزش نتیج1388تا 1377در بازه زمانی 
ذاتی شرکت هاي مورد مطالعه نیست. این در حالی است که براي تعیین ارزش شرکت از 
متغیر هایی از جمله خالص دارایی هاي عملیاتی، خالص دارایی هاي مالی، در آمد 

.]9[عملیاتی و درآمد هاي عملیاتی غیر عادي استفاده شده است
خالصه اي از پیشینه پژوهش هاي خارجی در ارتباط با موضوع این پژوهش به شرح زیر 

است:
تاثیر فعل و انفعال تفکیک اطالعات ") در پژوهشی تحت عنوان2016(1مورتیکلتون و 

، به این نتیجه "ايهو صورت هاي مالی بر قضاوت و تصمیمات سرمایه گذاران غیر حرف
قعیت ها تفکیک صورت هاي مالی ممکن است براي سرمایه رسیدند که در برخی از مو

گذاران مفید نباشد و دلیل این امر این است که میزان درك و شناخت حاصل شده از 
مجموع اطالعات موجود در بازار، بیشتر از هرگونه منافع حاصل از فعل و انفعاالت 

ز این پژوهش تفکیک صورت هاي مالی است. آنها بیان می کنند که نتایج حاصل ا
هاي شدر رابطه با الزامات تفکیک گزارنکاربردهاي بسیار مهمی براي استاندارد گذارا

.]15[مالی و ارتقاي سودمندي گزارشگري مالی تحت وب خواهد داشت
معیاري جدید براي اندازه گیري ") در پژوهشی تحت عنوان 2015(2چن و دیگران

به معرفی "کیفیت افشا: سطح تفکیک داده هاي حسابداري در گزارش هاي ساالنه
DQ(16براي اندازه گیري کیفیت تفکیک("اعتبار سنجی"معیاري جدیدي تحت عنوان 

1 Kelton & Murthy
2 Chen et al.
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اراي همبستگی مثبتی دDQمی پردازند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 
با صحت پیش بینی تحلیل گران و همچنین رابطه منفی با توزیع و پراکندگی پیش بینی 
تحلیل گران دارد. به عالوه آنها نتیجه گرفتند که معیار اندازه گیري کیفیت تفکیک 

.]11[رابطه منفی با هزینه سرمایه دارد
سود تفکیک شده محتواي اطالعاتی "در پژوهشی تحت عنوان1)2014لیم(

به این نتیجه رسیده است که از یک سو، سود ناشی از فعالیت هاي عملیاتی "حسابداري
در مقایسه با سودناشی از فعالیت هاي تامین مالی، ارتباط بیشتري با تغییرات بازده ساالنه 

داشته، و ازسوي دیگر، 2سهام براي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بها دار نیویورك
ایدار سود عملیاتی در مقایسه با بخش ناپایدار سود عملیاتی، ارتباط بیشتري با بخش پ

وي در این تحقیق تفکیک اجزاء صورت هاي مالی .]9[تغییرات بازده ساالنه سهام دارد
بیان شده است، پیشنهاد می FASBوIASBاساسی را بر پایه آنچه در پیش نویس

.]16[کند
شواهدي براي واکنش سهام به "در مقاله اي تحت عنوان3)2011دینگ دو و دیگران(

، عنوان می کنند که واکنش جزئی سهام به اطالعات رایج غیر "اطالعات در گسترة بازار
مالی منتشر شده در بازار سرمایه، احتماال به دلیل ضعف هاي روش شناسی در تحقیقات 

ریافت که واکنش آن نسبت به قبلی می باشد. با تمرکز بیشتر بر رفتار سهام می توان د
اطالعات افشا شده توسط شرکت، هم از نظر آماري و هم از نظر اقتصادي، با اهمیت می 
باشد. از این رو محتواي اطالعاتی گزارش هاي منتشر شده توسط شرکت ها، تاثیر قابل 
توجهی بر رفتار ارزش سهام گذاشته، و تفکیک اطالعات صورت هاي مالی مورد 

.]16[در این راستا تاثیر به سزایی خواهد داشتFASBوIASBویسنظرپیش ن
تفکیک فعالیت هاي عملیاتی و "در پژوهشی تحت عنوان 4)2010اسپلین و دیگران (

، شواهد اندکی را "تامین مالی در مقایسه با تفکیک اقالم درآمدي غیر عادي و یا متفرقه
هاي عملیاتی و تأمین مالی را در در مورد منافع فزاینده تفکیک سودآوري به فعالیت

1 Lim
2 NYSE
3 Ding Du et al.
4 Esplin et al.



١۴

در 1)2003مقابل نیسیم و پن من (در .]12[رابطه با پیش بینی سودآوري آینده، یافتند
تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی بر مبناي اهرم ها و چگونگی "پژوهشی تحت عنوان 

، گزارش "محتواي اطالعاتی آن در زمینه سودآوري و نسبت هاي قیمت به ارزش دفتري
ري اند که آثار تأمین مالی در سودآوري در آینده به مراتب از استمرار و تداوم کمتکرده

.]17[هاي عملیاتی دارددر مقایسه با آثار فعالیت
رشد پایدار سود و درآمد،کیفیت "در پژوهشی تحت عنوان2)2005گاش و دیگران (

، بیان می کنند که شرکت هایی که افزایش پایداري هم در "سود و ضریب واکنش سود
ایسه با شرکت سود و هم در درآمد گزارش کرده اند، داراي کیفیت سود بیشتري در مق

هایی هستند که تنها افزایش پایداري را در سود گزارش کرده اند. بدین معنا که افزایش 
سودي که پشتوانه فعالیت هاي عملیاتی دارد، داراي ثبات و کیفیت باالتري در مقایسه با 

.]16[سودي است که صرفا از فعالیت هاي عملیاتی ناشی نشده است
مورد نوسان هاي قطعی قیمت سهام نیز گوناگون و مختلط نتایج تحقیقات تجربی در

آزمایش تجربی "در مقاله اي تحت عنوان3)2005بوده است. براي نمونه، کالن وسیگال (
هاي ساالنه قیمت سهام که توسط مدل فلتهام بینیاند که پیش، یافته"اولسون-مدل فلتهام
باشد و گزارش ) نمی1995ن(تر از مدل تفکیک شدة اولسودقیق4)1995و اولسون(

اند که آنها نتوانستند شواهدي را پیدا کنند که نشان دهد محتواي اطالعاتی سود کرده
در مقابل نیسیم و . ]10،18[باشد تفکیک شده به بخشهاي عملیاتی و تأمین مالی بیشتر می

تنسباز ) تداوم و استمرار بیشتري را براي سود عملیاتی در زمانی که 2003پن من (
.]17[اندبه عنوان متغیر وابسته استفاده شود، گزارش کرده5قیمت به ارزش دفتري

مدل سازي سود پایدار و نسبت قیمت "در پژوهشی تحت عنوان6)2006پن من و ژنگ (
گذاران به کنند که سرمایه، ادعا می"به سود هر سهم با تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی

1 Nissim and Penman
2 Ghosh et al.
3 Callen and Segal
4 Feltham and ohlson
5 Price-to-book ratio
6 Penman and zhung
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دهند زیرا ارزش سهام، بیشتر بر اساس سود اهمیت بیشتري میهاي پایدار درآمد مؤلفه
.]19[شود تا درآمدهاي فعلیعملیاتی مازاد مورد انتظار آینده تعیین می

باید توجه داشت که در حال حاضر دو روش رایج براي تجزیۀ سودآوري عملیاتی وجود 
مؤلفۀ قابل ضرب که سودآوري عملیاتی را به دو 1دارد. اول تجزیه و تحلیل دوپانت

کند. دومین هاي عملیاتی تفکیک میحاشیه سود عملیاتی و نسبت گردش خالص دارایی
روش، تجزیه سودآوري عملیاتی به دو مؤلفه قابل جمع است که بر اساس معادلۀ اهرم 

هاي عملیاتی هاي عملیاتی و بازده ناشی از اهرم بدهیهاي عملیاتی، بازده داراییبدهی
شوند.استخراج می

اند که در ) همچنین دو معادلۀ اهرمی را از این مفاهیم مشتق کرده2003من (نیسیم و پن
.]17[باشدآوري، داراي ارزش مربوط میرابطه با ارزشیابی شرکت و تحلیل سود

کاربست تجزیه و تحلیل دوپانت توسط "در تحقیقی تحت عنوان2)2008سلیمان (
هاي مقطعی ساالنه، استفاده از تجزیه و تحلیل داده، با"مشارکت کنندگان در بازار

ها در رابطه با توضیح واکنش بازار دهد که تغییرات در نسبت گردش داراییگزارش می
به اطالعات حسابداري، درمقایسه با تغییرات در حاشیه سود عملیاتی، با اهمیت تر 

.]20[باشدمی

روش پژوهش
در بازه نپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراجامعۀ آماري این پژوهش شرکت هاي

می باشد. در این پژوهش براي نمونه گیري از روش حذف 1393تا 1380زمانی 
شرکت است که داراي این 181پژوهش شامل هسیستماتیک استفاده شده است و نمون

هی به پایان ویژگی ها باشند: اول، به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آن ها منت
به صورت مستمر 1393تا 1380اسفند ماه باشد. دوم، داده هاي مالی آنها بین سالهاي 

ي سرمایه هاشرکتموجود باشند. سوم، به دلیل تفاوت موجود در فعالیتها، از دسته 
1393تا 1380، طی سال هاي مگذاري و واسطه گري مالی صرف نظر شده است. چهار

1 Du pont
2 Soliman
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مالی نداده باشند. پنجم، اطالعات مورد نیاز جهت استخراج داده ها تغییر فعالیت یا دوره
موجود باشد.

براي گردآوري اطالعات مالی مورد نیاز براي انجام این پژوهش از نرم افزارهاي 
هاي پژوهش از یهفرضآورد نوین استفاده شده است. براي آزمون تدبیرپرداز و ره

از نرم افزار صفحه هادادهو براي محاسبۀ Stata12و Eviews7ي نرم افزاري  هابسته
استفاده شده است. همچنین براي تشخیص روش تخمین در این 2013گسترده اکسل 

لیمروآزمون هاسمن استفاده شده است، و براي آزمون فرضیه ها -پژوهش از آزمون اف
و استفاده شده GLSوروش تخمین 2، آزمون وونگ1، آزمون ولدریجLRآزمون زا

است.

پژوهش:وروشفرضیه
:استفرضیه به شرح زیر یکاین پژوهش داراي 

فرضیه: سود تفکیک شده به بخشهاي عملیاتی و تأمین مالی داراي محتواي اطالعاتی 
باشد.بیشتري نسبت به سود تفکیک نشدة گزارش شده در دوره جاري می

)1شمارة (ه هايرابطبر مبنايرگرسیونی هايپژوهش از مدلاینبراي آزمون فرضیه 
) بوده 2014استفاده شده است. این مدل منطبق با مدل بکار گرفته شده توسط لیم ()2و(

برآورد شده است.ترکیبی هايکه با استفاده از داده
R)1رابطه  =∝ +∝ +∝ +

شوند:به شرح زیر تعریف می)1(متغیرهاي رابطۀ 
Rit بازده ساالنه سهام شرکت :i در سالtکه از اختالف قیمت سهام شرکت در ابتدا ؛

و پایان دوره به عالوة سود سهام نقدي طی دوره، تقسیم بر قیمت سهام در ابتداي دوره 
به دست می آید.

1Wooldridge
2 Vuong
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ROCE بازده سرمایه گذاري سهام عادي شرکت :i در سالt سود جامع متقسیازکه
حاصل می شود؛سرمایۀ سهام عادي نبر میزا
از متغیر زیر به عنوان متغیرکنترل استفاده شده )2و()1رگرسیون شمارة(هايلدر مد
؛ که از tدر سال iتغییرات ساالنه در درآمد کل (درآمد غیر منتظره) شرکت :UEاست:

به دست می iبراي شرکت -1tو درآمد کل در سالtاختالف بین در آمد کل در سال 
در آمد کل .تقسیم بر ارزش بازار سهام موزون سازي شده استق، این رقم از طریآید

، برابر با مجموع فروش خالص کاال ها و طبق صورت سود و زیان شرکتiشرکت 
وسایر درآمد هاي غیر عملیاتی می باشد. خدمات، سایر درآمد هاي عملیاتی

: مقادیر باقیمانده.
R)2رابطه  =∝ +∝ +∝ +∝ +

شوند:به شرح زیر تعریف می)2(متغیرهاي رابطۀ  RNOAهاي عملیاتی شرکت : بازده خالص داراییi در سالt می باشد که منعکس
هاي عملیاتی است، که از تقسیم خالص سود عملیاتی بعد از کنندة سود آوري فعالیت

به دست می آید.(NOA)هاي عملیاتیخالص داراییبر(NOPAT)مالیاتکسر 
و )OA(هاي عملیاتیاز تفاوت بین دارایی(NOA)هاي عملیاتیخالص دارایی

هاي عملیاتی و بدست می آید. در این پژوهش دارایی)OL(هاي عملیاتی بدهی
تعریف شده و اقالمی هستند که FASBوIASBهاي عملیاتی طبق پیش نویسبدهی

به طور مستقیم در تولید کاال و ارائه خدمات توسط شرکت ها بکار گرفته می شوند.
از ذخیره مطالبات دارایی هاي عملیاتی شامل وجوه نقد، حسابها و اسناد دریافتنی (خالص

مشکوك الوصول)، موجودي کاال، پیش پرداخت هزینه هاي عملیاتی، ارزش دفتري 
ماشین آالت و تجهیزات کارخانه،  سرقفلی و سایر دارایی هاي نامشهود می باشد. بدهی 
هاي عملیاتی طبق پیش نویس شامل، پیش دریافت درآمد، حسابها و اسناد پرداختنی، 

زایاي پرداختنی، بدهی هاي عملیاتی بلند مدت می باشد. حقوق و دستمزد و م
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RFLEV : بازده اهرم مالی شرکتi در سالt می باشد که منعکس کننده سود آوري
فعالیتهاي تأمین مالی شرکت است. این عبارت از ضرب اهرم مالی شرکت 

)FLEV = ها بدهی کل
ها دارایی آید.) در شاخص پراکندگی اهرم مالی بدست میکل

شرکت و خالص نرخ استقراض RNOAشاخص پراکندگی اهرم مالی از اختالف
(NBR)هاي مالی بر بدست می آید. خالص نرخ استقراض از تقسیم خالص هزینه

خالص تعهدات تأمین مالی شرکت حاصل می شود.
بازده سرمایه )، بر مبناي 1ابتدا مدل رگرسیون رابطه (این پژوهشبراي آزمون فرضیه 
به عنوان متغیر توضیحی، و بازدة ساالنه سهام tدر سال iشرکت گذاري سهام عادي

بازده )، 2، تخمین زده می شود. پس از آن، در رابطه (هشرکت به عنوان متغیر وابست
بازده خالص دارایی هاي عملیاتی با دو مؤلفۀ خود یعنی سرمایه گذاري سهام عادي،

جایگزین می شود و این بار ، tدر سال iالی شرکت بازده اهرم موtدر سال iشرکت 
، هاین دو مؤلفه به عنوان متغیر توضیحی، و بازدة ساالنه سهام شرکت به عنوان متغیر وابست

تخمین زده می شود. 
تعدیل شده) با یکدیگر R2پس از انجام تخمین ها، ضریب تعیین تعدیل شده مدل ها(

مقایسه می شود تا آزمون شود که در شرایط مشابه آیا قدرت توضیح دهندگی مدل با 
طبق پیش نویس افزایش می یابد یا خیر. در صورت سودایجاد تغییرات مبتنی بر تفکیک 

جهت بررسی معنادار بودن این ایجاد تغییر در ضریب تعیین تعدیل شده، از آزمون وونگ
آزمون وونگ جهت بررسی معناداري اختالف قدرت توضیح استفاده می گردد.تغییر 

دهندگی مدل هایی مورد استفاده قرار می گیرد که داراي متغیر وابسته یکسان و متغیر 
.هاي مستقل متفاوت هستند

یافته هاي پژوهش:
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عادي، بازده آمارتوصیفی متغیر هاي این پژوهش شامل بازده سرمایه گذاري در سهام 
در و تغییرات ساالنه در درآمدکل،خالص دارایی هاي عملیاتی، بازده اهرم مالی شرکت،

نمایش داده شده است.1نگارة شماره 

): آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش1نگاره(
میانهانحراف معیاربیشینهکمینهنماد متغیرنام متغیر

ROCE817/3-144/9185/1809/0بازده سرمایه گذاري در سهام عادي
RNOA110/202-202/50264/5258/0بازده خالص دارایی هاي عملیاتی

RFLEV654/49-780/202354/5505/0بازده اهرم مالی
UEsc789/8-186/10654/0158/0تغییرات ساالنه دردرآمدکل

آزمون فرضیه:
لیمر براي تعیین نوع داده هاي -آزمون اف)، ابتدا از 1براي تخمین رابطه رگرسیونی (

رو ب89/30لیمر برابر با - ترکیبی استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون مذکور، آماره اف
داده ها نبه دست آمده، احتمال خطا در صورت ترکیبی در نظر گرفتP-Valueاساس 

داده ). از این آماره استنباط می شود که روش=000/0P-Valueنزدیک صفر است (
هاي تابلویی (پانل) باید مورد استفاده قرار گیرد. 

پس از این مرحله، از آزمون هاسمن براي انتخاب داده هاي تابلویی با اثرات ثابت و یا 
دو آزمون هاسمن محاسبه شده است و - اثرات تصادفی استفاده شده است. آماره کاي

-1871/0P(% است5از خطا در صورت ثابت در نظر گرفتن اثرات بیشتر لاحتما

Value=(% است، از تخمین داده هاي تابلویی با اثرات 5. لذا از آنجا که این رقم بیشتر از
تصادفی استفاده شده است.

قبل از آزمون معناداري ضرایب رگرسیون براي آزمون فرضیه هاي پژوهش، باید از 
اطمینان صحت معناداري کل مدل و عدم نقض فروض کالسیک در مدل رگرسیون،

بوده 565/2اف آزمون خودهمبستگی ولدریج براي مدل اول برابر با آماره حاصل کرد.
% بوده و نشان از عدم 5می باشد که باالتر از 1352/0این آماره برابر با P-Valueو

وجود خود همبستگی در بین  مقادیر باقیمانده این مدل دارد. براي آزمون ناهمسانی 
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دو این آزمون -استفاده شده است. در این مرحله آماره کايLRون واریانس ها از آزم
می باشد که 000/0این آماره برابر با P-Valueبوده و 28/506براي مدل اول برابر با 

% است، نشان از وجود ناهمسانی واریانس ها در این مدل می دهد. براي 5چون کمتر از 
نتایج استفاده شده است.GLSاز تخمین رفع مشکل ناهمسانی واریانس ها در این مدل 

منعکس شده است. در این 2در نگاره GLSحاصل از تخمین رابطه اول به روش 
دو والد استفاده شد. با توجه - تخمین، به منظور بررسی معناداري کل مدل از آماره کاي

است، 05/0)، کمتر از 1محاسبه شده براي رابطه (دووالد-به اینکه احتمال آمارة کاي
نتیجه گرفته می شودکه کل مدل اول معنادار است.

): نتایج حاصل از تخمین مدل اول2نگاره(
معناداريZآماره ضرایبنماد متغیر

ROCE0940/054/7000/0
UEsc0607/076/2006/0

R2:1056/0R2 :آماره 1038/0تعدیل شدهchi2 :71/65 :000/0معناداري

لیمر براي تعیین نوع داده هاي -)، ابتدا از آزمون اف2براي تخمین رابطه رگرسیونی (
لیمربرابر با - ترکیبی استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون مذکور، آماره اف

ترکیبی در نظر گرفتن تبه دست آمده، احتمال خطا درصورP-Valueوبراساس66/20
از این آماره استنباط می شود که ). =000/0P-Valueصفر است  (کداده ها نزدی

روش داده هاي تابلویی (پانل) باید مورد استفاده قرار گیرد. پس از این مرحله، از آزمون 
هاسمن براي انتخاب داده هاي تابلویی با اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی استفاده شد. 

دو آزمون هاسمن محاسبه شده است و احتمال خطا در صورت ثابت در نظر - اره کايآم
، لذا از تخمین داده هاي تابلویی با )=7215/0P-Value(% است5گرفتن اثرات بیشتر از 

اثرات تصادفی استفاده شده است.
P-Valueبوده و428/2اف آزمون خودهمبستگی ولدریج براي مدل دوم برابر با آماره 

% بوده و نشان از عدم وجود خود 5می باشد که باالتر از 1451/0این آماره برابر با 
براي آزمون ناهمسانی واریانس ها از همبستگی در بین  مقادیر باقیمانده این مدل دارد.
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دو این آزمون براي مدل دوم - استفاده شده است. در این مرحله آماره کايLRآزمون 
% 5می باشد که چون کمتر از 000/0این آماره برابر با P-Valueو بوده 31/507برابر با 

است نشان از وجود ناهمسانی واریانس ها در این مدل می دهد. براي رفع مشکل 
استفاده شد.GLSناهمسانی واریانس ها در این مدل از تخمین 
در این منعکس شده است. 3در نگاره GLSنتایج حاصل از تخمین رابطه دوم به روش 

دو والد استفاده شد. با توجه - تخمین، به منظور بررسی معناداري کل مدل از آماره کاي
است، 05/0)، کمتر از 2محاسبه شده براي رابطه (دووالد-به اینکه احتمال آمارة کاي

نتیجه گرفته می شود که کل مدل دوم معنادار است.
یب تعیین تعدیل شده مدل براي آزمون فرضیه اول، پس از انجام تخمین ها، ضر

تعدیل شده) با یکدیگر مقایسه گردید تا مشخص شود که در شرایط مشابه آیا R2ها(
طبق پیش نویس سودقدرت توضیح دهندگی مدل با ایجاد تغییرات مبتنی بر تفکیک 

سود به مؤلفه هاي افزایش می یابد یا خیر. در این حالت براي فرضیه اول تفکیک اقالم 
ضریب تعیین تعدیل شده را افزایش داده است، در این شرایط از تامین مالی،عملیاتی و 

آزمون وونگ جهت بررسی معنادار بودن این تغییر استفاده گردید. نتایج حاصل از 
ارائه شده است.4) در نگاره 2)و(1آزمون وونگ براي رابطه هاي (

): نتایج حاصل از تخمین مدل دوم3نگاره(
معناداريZآماره ضرایبنماد متغیر
RNOA0982/073/7000/0

RFLEV0934/050/7000/0
UEsc0600/073/2006/0

R2:1173/0R2 :آماره 1155/0تعدیل شدهChi2:53/68 :000/0معناداري
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پژوهش):نتایج آزمون وونگ فرضیه 4نگاره(
وونگ حداکثر راستنماییآزمونوونگZآماره معناداري

براي مدل هاي غیر آشیانه اي

0123/0P-Value=5036/2V12

R2) 1تعدیل شده مدل :(
1038/0

R2)1155/0): 2تعدیل شده مدل

وونگ، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادارآماري zبا توجه به احتمال آمارة 
% رد 95بین قدرت توضیح دهندگی و ضرایب تعیین دومدل رگرسیون در سطح اطمینان 

) و مجموع متغیر 1می شود. بنابر این بین ارتباط ارزشی نسبی مجموع متغیر هاي رابطه(
ی شود. ) تفاوت وجود داشته، فرضیه این پژوهش رد نم2هاي رابطه(

نتیجه گیري و پیشنهاد ها:
بررسی محتواي اطالعاتی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید در این پژوهش به 

، در شرکت هاي پذیرفته شده در FASBوIASBصورتهاي مالی ارائه شده توسط
پرداختیم. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که سود تفکیک بورس اوراق بهادار تهران

در مقایسه با سود با بازده سهام،بیشتريمعناداري داراي ارتباط ارزشیشده به طور 
آزمون فرضیه هاي این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران، نتیجهدارد.تفکیک نشده

.]16[ر نیویورك است) در بورس اوراق بهادا2014مشابه نتایج پژوهش لیم(
سال هاي زیادي است که در حوزه هاي پژوهشی و حرفه اي کشور هاي مختلف، بحث 
هاي زیادي دربارة کارایی و اثربخشی و محتواي اطالعاتی شکل سنتی صورت هاي مالی 
در جریان است. سوال اصلی در این رابطه این است که آیا شکل و محتواي اطالعات 

مالی فعلی، پاسخگوي نیازهاي اطالعاتی در سطح گزارشگري مندرج در صورت هاي 
در استاندارد هاي حسابداري و و تجدیدنظرمالی است یا خیر. تغییرات موردي

گزارشگري مالی در کشورهاي مختلف در راستاي حل مشکالت موجود و ارتقاي 
محتواي اطالعاتی اقالم مندرج در صورت هاي مالی، معموال امري رایج است. با این 
حال، ارائۀ الگویی که ساختار کلی و شکل صورت هاي مالی را در این راستا تغییر 
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در سال FASBوIASBخ داده است. الگوي ارائه شده پیش نویسمیدهد کمتر ر
در این راستا یکی از مهمترین و کامل ترین این موارد در دهه هاي اخیر است.2010

با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش، پیشنهاد می شود که گزینه ها و آثار تغییر 
اي دانشگاهی در بخش هاي در شکل و محتواي صورت هاي مالی به صورت پژوهش ه

مختلف اقالم مندرج صورت هاي مالی مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر آن پیشنهاد می 
نتایج این پژوهش و دیگر تحقیقات مرتبط با این موضوع، مورد توجه ارگان شود که 

مختلف در کشور قرار گیرد، تا بتوان همراه با تغییرات به هاي استاندارد گذار بخش هاي
هاي استاندارد گذاري کشور هاي پیشرو در این رابطه همگام بود. البته باید توز هیار

توجه داشت که اعمال چنین تغییرات بنیادي احتیاج به صرف منابع مالی عمده و زمان 
بین از این بسیار دارد و واکنش بازار سرمایه و حرفه حسابداري و حسابرسی در کشوردر 

ت.اهمیت زیادي برخوردار اس
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The Study of Value Relevance of Disaggregated
Profitability Based on the New Framework of Financial
Statements proposed by IASB & FASB, for Tehran Stock

Exchange Companies.

Abstract:The purpose of this research is to study the effect ofdisaggregating the firm profitability on the informationcontent of earning elements of financial statements. Thisstudy is a descriptive and analytical research and falls intothe correlation-analytical regression research category.In this paper, the staff draft of IASB & FASB (2010)regarding to changing the framework of financialstatements, is used for profitability disaggregation into twoelements of operating activities profitability and financingactivities profitability. For this purpose, first we introducethe statement of comprehensive income proposed by IASB& FASB staff draft and compare its elements with thetraditional statement of comprehensive income and incomestatement.For performing this research, information of 181 firms fromTehran stock exchange has been accumulated andconsolidated	 in	 the	 period	 2002	 to	 2014. Also, for testingthe hypothesis, we used the regression model analysis forpooled	data	in	Eviews7	and	Stata12	statistical	soft	wares.The results show that disaggregated profitability intooperating and financing segments has meaningfully highervalue relevance with stock return in compare withaggregated year end profit.
Keywords: Disaggregated accounting profitability,Operating activities, Financing activities, RestructuredFinancial Statements.


