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چکیده 
این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانهای سود و اجزای درونی آن (نوسانهای اقالم تعهدی سـرمایه در گـردش،
نوسانهای وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،استهالک و سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش) بر دقـت
سود پیشبینی شده توسط مدیران میپردازد .نمونه آماری این پژوهش شامل دادههای  72شرکت پذیرفته شـده
در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1387تا انتهای سال 1392میباشد .بدین منظور از مدل پـیشبینـی
سود ساده دیچو و تانگ و مدل پیشبینی سود تفكیک شده به اجزای درونی خود کـه توسـط کـولین و گـولی
ارائه شد ،استفاده گردید .برای دستیابی به نتایج پژوهش ،مدل به صورت مقطعـی بـرآورد گردیـد و سـپس بـا
استفاده از آزمون دو دامنهای و نسبت بین دو متغیر مستقل ،وضعیت پایداری متغیرهـا یـی دوره مـورد آزمـون
بررسی شد .شواهد حاکی از پایداری متغیر سود یی دوره ساالنه میباشد ،در حالی کـه سـایر اجـزای درونـی
سود در دورههای شش ماهه و دورههای ساالنه پایدار نبـوده و منرـر بـه نوسـان سـود و کـاهش دقـت سـود
پیشبینی شده میگردند.
واژههای كلیدی :نوسانهای سود ،دقت پیشبینی سود ،پایداری اجزای درونی سود ،افق زمانی در پیشبینی

سود.
1ـ نشانی مكاتباتی نویسنده مسؤول :تهران ،میدان شیخ بهایی ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشكده علوم اجتماعی و اقتصاد ،گروه حسابداری.
Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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مقدمه

از پایداری مناسبی برخوردار است؟ و اینكه آیا با

سود حسابداری از اهمیت ویژهای برخوردار

تفكیک سود به اجزای دورنی آن میتوان پایداری

است .سود اغلب با عنوان خط آخر یا سود خالص در

سود را در مدلهای پیشبینی سود فصلی و سالیانه

نظر استفادهکنندگان نقش بسته است .سود حسابداری

ارتقا بخشید؟ در ادامه به بررسی ادبیات حسابداری

عملكرد واحد تراری را اندازه گیری میکند و نشان

مالی در زمینه تاریخچه پیشبینی سود و پژوهشهای

دهنده فعالیتهای واحد تراری و نحوه ایراد ارزش

انرام شده ،نحوه جمعآوری دادهها ،روش پژوهش،

توسط بنگاههای اقتصادی میباشد .تحلیلهایی که در

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیره گیری

نشریههای مالی وجود دارد ،عمدتاً در خصوص

پرداخته میشود.

انحرافهای سود گزارش شده از سود پیشبینی شده
میباشد .هر دو گروه تحلیلگران مالی و مدیران به

مبانینظریوپیشینهپژوهش 

پیشبینی سودهای آتی میپردازند و از یرفی ارزش

با توجه به توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج

ذاتی (نظری) یک بنگاه اقتصادی ،معادل ارزش فعلی

و افزایش تعداد سرمایهگذاران خارجی و داخلی

سودهای آتی آن بنگاه میباشد .بنابراین افزایش و

عالقهمند به سرمایهگذاری در بازار بورس؛ انتظار

رشد سود حسابداری در برگیرنده افزایش ارزش

میرود ثبات اقتصادی در این بازار افزایش یابد .بازار

شرکت خواهد بود .عكس این مطلب نیز صادق

بورس از ارکان اصلی نهادها و بازارهای مالی به شمار

میباشد .کارکنان شرکت از سود حسابداری برای

میرود .لذا نیاز به پیشبینی سود شرکتها به صورت

ارزیابی تداوم فعالیت واحد تراری استفاده مینمایند.

دقیقتر و قابل اتكا که دارای نوسان کمتری باشد،

سهامداران نیز با استفاده از ایالعات سود

روزبهروز بیشتر احساس میشود .نوسانپذیری سود

سالهای گذشته و پیشبینی سود سال آتی اقدام به

که یكی از ویژگیهای سری زمانی کیفیت سود است،

خرید و فروش سهام مینمایند .در این میان هر چقدر

معلول عوامل متعددی است .نوسان بیشتر منرر به

سود سالهای گذشته نوسان کمتری داشته باشد و

ریسک باالتر میگردد .دو دلیل اصلی نوسانهای سود

سود پیشبینی شده به سود تحققیافته نزدیکتر باشد،

عبارتند از :عوامل اقتصادی و نحوه عمل حسابداری

اعتماد سرمایه گذاران بیشتر جلب شده و منرر به

شرکتها در محیط اقتصادی که در آن فعالیت

افزایش خرید سهام مذکور و افزایش ارزش آن در

میکنند .شوکهای اقتصادی که خارج از کنترل

بازار میگردد .در این پژوهش نوسانهای وجه نقد

شرکتها هستند ،شامل نوسانهای نرخ ارز ،تغییرات

حاصل از فعالیتهای عملیاتی به عنوان یک عامل

حاصل از تردید ارزیابی داراییها و تغییرات حاصل

اقتصادی تاثیرگذار بر نوسانهای سود ،در نظر گرفته

از نرخ تسهیلهای بانكی میباشند ،که عملكرد واحد

شده است .با توجه به مطالب ذکر شده ،این پژوهش

تراری را تحت تاثیر قرار میدهند .عوامل حسابداری

در پی پاسخ به این سوال است که آیا سود

که عمدتا در خصوص شیوه و نحوه شناسایی

شرکتهای ایرانی با استفاده از مدل پیشبینی سود

درآمدها و هزینهها و به تبع سود واحد اقتصادی

فصلی و ساالنه ارائه شده توسط دیچو و تانگ []14

است ،نیز میتواند بر این سازوکار تاثیرگذار باشد.

پیشبینی سود 63/
نوسانپذیری سود و 

مسایلی همچون تطابق هزینهها با درآمدها و

تاکنون صورت گرفته است که به برخی از مهمترین و

مشكلهایی پیرامون "تخصیص هزینهها" به دوره

مربوطترین آنها در ادامه اشاره میشود .کولین و

مالی ،شناسایی درآمدها ،محافظهکاری حسابداری و

گولی [ ]11در پژوهشی به بررسی رابطه بین

موارد مشابه ،مهمترین عواملی هستند که میتوانند در

نوسانپذیری سود و پایداری سود پرداختند .نتایج

محاسبه سود و رابطه بین سودهای گذشته و آینده

حاصل از پژوهش نشاندهنده تاثیر منفی جریان وجه

(پایداری سود) ،تاثیرگذار باشند و رابطه بین آنها را

نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و اقالم تعهدی

دچار نوسان سازند [ .]6در مقابل ،پایداری سود به

سود بر پایداری سود میباشد .همچنین سود پیشبینی

میزان مربوط بودن سودهای سال جاری برای

شده با استفاده از ایالعات اقالم سه ماهه اول نسبت

پیشبینی سودهای سال آتی گفته میشود .چنانچه

به سه ماهه چهارم سال ،احتمال وقوع بیشتر و

سرمایهگذاران موفق به تشخیص اجزای پایدار سود

انحراف کمتری از سود واقعی و تحققیافته دارد.

شوند ،احتماال سودهای آتی را به خوبی پیشبینی

رهنمای رودپشتی و ولیپور [ ]21در پژوهشی

خواهند کرد .از آنرایی که سود گزارش شده

تحت عنوان نقش نوسانهای سود حسابداری در

مهمترین منبع ایالعاتی پرداخت سود آتی شرکت

شناسایی بازده سهام مورد انتظار ،به بررسی نقش

محسوب میشود ،سرمایهگذاران با در اختیار داشتن این

نوسانپذیری سود و تاثیر آن بر واکنش بازار

پیشبینیها ممكن است سود نقدی آتی خود را بهتر

پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

برآورد نمایند و میزان دقت پیشبینی افزایش یابد [.]26

نوسانپذیری سود دارای محتوای ایالعاتی میباشد و

مطابق با تئوری عدم تقارن ایالعاتی ،مادامی که

بین نوسانپذیری سود در کوتاهمدت و بازده سهام

سود پیشبینی شده توسط شرکتها با سود تحققیافته

ارتباط مثبت و بین نوسانپذیری بلندمدت سود و

آنها متفاوت باشد؛ پدیده عدم تقارن ایالعاتی ایراد

بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد .فرانكل و لیتلتاو

میگردد .مطابق با این پدیده ،سرمایهگذاران برای

[ ]16وضعیت پایداری سود را مورد بررسی قرار

حفاظت از خود قیمت خرید کمتری را پیشنهاد

دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ارتباط منفی و

خواهند داد .این رفتار به ضرر شرکت بوده و منرر به

معناداری بین نوسانهای سود و قابلیت پیشبینی آن

کاهش ارزش سهام شرکت در بازار بورس میگردد

وجود دارد و تاثیر نوسانهای سود بر پایداری ،برابر

[ .]25تاکنون مدلهای مختلفی برای پیشبینی سود

و حتی گاهی کوچکتر از تاثیر سایر متغیرها (رشد

توسط پژوهشگران ارائه گردیده است که هیچ کدام

سود ،نسبت درآمد به قیمت هر سهم ،اندازه و

دارای دقت کافی نیستند .لذا در این پژوهش در جهت

قدرمطلق اقالم تعهدی) میباشد .دیچو و تانگ []14

افزایش دقت و کاهش خطای سود پیشبینی شده با

ارتباط بین نوسان سود و قابلیت پیشبینی سود را

سود تحققیافته ،به آزمون مدل جدید ارائه شده توسط

مورد آزمون قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد

کولین و گولی [ ]11پرداخته شده است.

که تحلیلگران تنها از بخشی از ایالعات مربوط به

در زمینه دقت پیشبینی سود و نیز نوسانپذیری

نوسانپذیری سود ،برای پیشبینی سودهای آتی

سود و عوامل موثر بر آنها پژوهشهای زیادی

استفاده میکنند .به بیان دیگر ،تحلیلگران بهیور
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سیستماتیک اشتباهات پیشبینی خود را تكرار کرده و

نقدی و تعهدی سود فعلی برای پیشبینی سودهای

رابطه بین نوسانپذیری و پایداری سود را در نظر

آتی ،از ارزش متفاوتی برخوردارند .زیرا بخش

نمی گیرند .مینتون و همكاران [ ]20رابطه بین

تعهدی سودهای جاری به احتمال زیاد در دورههای

نوسانپذیری جریانهای نقدی با سودها و جریانهای

آتی استمرار کمتری دارند؛ در حالی که انتظار میرود

نقدی آتی را آزمون نمودند .آنان به این نتیره رسیدند

بخش نقدی سود در دورههای آتی تكرار گردد.

که نوسانپذیری جریانهای نقدی عملیاتی با
جریانهای نقدی و سودهای آتی رابطه منفی دارد.

به عبارت دیگر شرکتهایی که سود نقدی
بیشتری دارند ،سودشان نیز پایدارتر است .دیچاو

دیچو و دچو [ ]13کیفیت اقالم تعهدی و سود را

[ ]15به پژوهشی تحت عنوان سود حسابداری و

بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشاندهنده وجود

جریان وجه نقد به عنوان مقیاسی برای حسابداری

ارتباط منفی بین کیفیت اقالم تعهدی با یول چرخه

تعهدی پرداخت .این پژوهشگر دریافت که یكی از

عملیاتی ،نوسان فروش ،نوسان جریانهای نقدی

عوامل کاهش پایداری سود و نوسانپذیری آن ،عدم

اقالم تعهدی و نوسانپذیری سود بود .به عبارت

رعایت اصل تطابق و استفاده از روش محافظهکارانه

دیگر با افزایش کیفیت اقالم تعهدی (شفافیت)

در مطابقت هزینههای جاری با درآمدهای جاری است.

نوسانپذیری سود نیز کاهش یافته و سود پایدارتر

در این حالت ،به منظور شناسایی سریعتر زیانها،

میگردد .در نتیره شرکت نیز هزینه سرمایه کمتری

هزینههای سالهای آتی از درآمد سال جاری کسر

متحمل میشود .جلیک و همكاران [ ]19در پژوهشی

میشود .ورنر فلت و مونتومیری [ ]24در پژوهشی با

با عنوان دقت پیشبینی سود در شرکتهای جدید

عنوان  qتوبین و اهمیت کارایی شرکت ،با استفاده از

الورود به بورس اوراق بهادار کواالالمپور ،دریافتند که

ضریب  qتوبین ،شواهدی یافتند که نشان میداد تاثیر

هر چقدر شرکت بزرگتر باشد ،سود آن با ثباتتر و

عواملی مانند نوع صنعت ،منابع و متغیرهای شرکت

پیشبینیهای سود توسط مدیریت دارای صحت و

بر سودآوری مهم است .بنابراین یبق یک نتیرهگیری

دقت بیشتری است .بنابراین انتظار میرود یک رابطه

کلی ،نوع صنعت بر پایداری سود تاثیرگذار است.

منفی بین اندازه شرکت و سطح خطای قدرمطلق

مشایخی و منتی [ ]6رابطه بین قابلیت پیشبینی

پیشبینی وجود داشته باشد .با این حال چن و

سود و نوسانپذیری آن بر اساس چارچوب ارائه شده

همكاران [ ]17و اسمیت [ ]12بیان نمودند که

توسط دیچو و تانگ را مورد آزمون قرار دادند .نتایج

شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر

حاصل از پژوهش نشاندهنده کاهش قابلیت پیشبینی

سرمایه بیشتری را بدست میآورند .بنابراین پیشبینی

سود در اثر نوسانپذیری سود بود .همچنین با کنترل

آنها مشكل تر و دارای دقت کمتری است .از این رو

شرکتهای زیانده که مطابق چارچوب دیچو یكی از

انتظار میرود که رابطه بین اندازه شرکت و دقت

عوامل اصلی نوسان سود میباشد ،نتایج تغییری نكرد

پیشبینی در دو جهت متفاوت باشد .اسلون [ ]22به

و در قبال افزایش نوسان سود ،سرمایهگذاران نیز

بررسی اثر اجزای نقدی و تعهدی سود بر روی

انتظار بازده باالتری را دارند.

سودهای آتی پرداخت .وی ادعا نمود که اجزای

پیشبینی سود 65/
نوسانپذیری سود و 

دستگیر و همكاران [ ]2به بررسی پایداری جزء

خطای پیشبینی سود به عنوان متغیر وابسته با برخی

نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن در صنایع

مكانیزمهای حاکمیت شرکتی نظیر مالكیت نهادی،

فلزهای اساسی پرداختند .نتایج بدست آمده حاکی از

دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نوع حسابرس و وجود

آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء

رابطه مثبت معنادار بین خطای پیشبینی سود و

تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در

اعضای غیرموظف هیئت مدیره است .حقیقت و

پیشبینی ارزش بازاری دارد .آقابیكی و همكاران []9

معتمد [ ]1رابطه بین نوسانپذیری سود و قابلیت

در پژوهشی تحت عنوان نوسان سود و قابلیت

پیشبینی سود را آزمون کردند .یافتههای حاصل از

پیشبینی سود ،نشان دادند که نوسان سود دارای تاثیر

پژوهش نشاندهنده وجود ارتباط منفی بین

قابل مالحظهای بر پیشبینی سود در بلندمدت

نوسانپذیری سود و قابلیت پیشبینی سود در

میباشد .همچنین ضرایب پایداری در گروه کمنوسان

بلندمدت و کوتاهمدت میباشد .همچنین نتایج

بزرگتر و در یول زمان (افق پیشبینی بلندمدت)

پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین نوسانپذیری

کمتر کاهش (نسبت به سودهای پرنوسان) یافته است.

سود فصلی و قابلیت پیشبینی سود است .این رابطه

مهرانی و حصارزاده [ ]8رابطه بین نوسان سود و

از رابطه بین سود ساالنه و قابلیت پیشبینی سود

امكان پیشبینی آن در بلندمدت و کوتاهمدت را

قویتر است .کردستانی و لطفی [ ]5در پژوهشی

آزمون نمودند .این پژوهشگران فرض کردند که رابطه

تحت عنوان بررسی ارتباط بین خطای پیشبینی سود

معكوسی بین نوسان سود و امكان پیشبینی آن در

و اقالم تعهدی ،به بررسی ارتباط بین خطای پیشبینی

بلندمدت و کوتاهمدت وجود دارد .نتایج پژوهش

مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقالم تعهدی سال

آنها نشان داد که امكان پیشبینی سود در سطح

جاری پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش،

کمنوسان جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سطوح

نشاندهنده وجود ارتباط مثبت بین اقالم تعهدی و

پرنوسان در افقهای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت

خطای پیشبینی مدیریت از سود است .به عبارت

میباشد .همچنین با افزایش دوره زمانی پیشبینی،

دیگر هر چه سطح اقالم تعهدی سرمایه در گردش

محتوای ایالعاتی سود کاهش یافته و منرر به کاهش

شرکتها باالتر باشد ،سودهای پیشبینی شده توسط

ضریب پایداری سود میگردد .سبزعلیپور و

این شرکتها نیز دارای خوشبینی بیشتری است .این

همكاران [ ]3رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی

ارتباط در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در

و دقت پیشبینی سود را مورد بررسی قرار دادند.

جریانهای نقدی عملیاتی هستند ،بیشتر است.

آنها فرض خود را بر این نهادند که بین
متغیرهای مستقل درصد اعضای غیرموظف هیئت

فرضیههایپژوهش


مدیره ،درصد مالكیت نهادی ،نوع حسابرس،

پایداری سود از جمله ویژگیهای کیفیت سود

دوگانگی وظیفه مدیرعامل با متغیر وابسته دقت

مبتنی بر ایالعات حسابداری شمرده میشود و

پیشبینی سود رابطه معناداری وجود دارد .شواهد

شاخصی است که به سرمایهگذاران در ارزیابی

حاصل نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین
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سودهای آتی و جریان وجه نقد آتی کمک میکند

 .2شرکت مورد بررسی یی دوره بررسی تغییر سال

[ ،]18به عبارت دیگر ،هر چه نوسان سود بیشتر

مالی نداده باشد.

باشد ،پایداری آن کاهش مییابد .هدف اصلی این

 .3جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،تامین مالی و

پژوهش بررسی میزان پایداری سود و اجزای درونی

واسطهگری مالی نباشد.

آن و عوامل تاثیرگذار بر نوسان سود میباشد .بدین

 .4ایالعات مورد نیاز شرکتها در دوره زمانی

منظور فرضیههایی به شرح زیر یراحی گردید:

پژوهش در دسترس باشد.

 .1ضرایب پایداری سود با استفاده از مدل پیشبینی

در نهایت پس از اعمال شرایط مذکور نمونه

سود سالیانه یی دوره بررسی ،تفاوت با اهمیتی با هم

انتخابی شامل  72شرکت یی دوره بررسی  1385الی

ندارند.

 1392میباشد .برای تبیین پیشینه پژوهش از روش

 .2ضرایب پایداری سود با استفاده از مدل پیشبینی

کتابخانهای و برای دستیابی به ایالعات مورد نیاز

سود فصلی یی دوره بررسی ،تفاوت با اهمیتی با هم

جهت پردازش فرضیههای پژوهش ،از سایت سازمان

ندارند.

بورس و اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین

 .3نوسانهای وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

استفاده گردید .همچنین از نرمافزارهای  spss 22و

یی دوره بررسی ،تفاوت معناداری با هم ندارند.

 eviews 6برای ترزیه وتحلیل دادهها استفاده گردید.

 .4نوسانهای اقالم تعهدی سرمایه در گردش یی
دوره بررسی ،تفاوت معناداری با هم ندارند.
 .5نوسانهای استهالک یی دوره بررسی ،تفاوت

مدلهایپژوهش 

به منظور بررسی فرضیههای مطرح شده از دو

معناداری با هم ندارند.

مدل ساده دیچو و تانگ [ ]14و مدل تفكیک شده به

 .6نوسانهای سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش

اجزای درونی سود کولین و گولی [ ]11مطابق

یی دوره بررسی ،تفاوت معناداری با هم ندارند.

رابطههای (1و )2استفاده گردید:



رابطه ()1

روشپژوهش

رابطه ()2

پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از
نظر نوع روش استنتاج ،توصیفی ـ تحلیلی است،
همچنین از لحاظ یرح پژوهش ،پسرویدادی به
شمار میرود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
به منظور انتخاب نمونه از میان اعضای جامعه ،از
روش غربالگری استفاده شده است و شرکتهایی
انتخاب گردیدهاند که دارای ویژگیهای زیر باشند:
 .1پایان سال مالی شرکتها منتهی به  12/29باشد.

Eqt+1 = α1q + aeq Eqt + εt+1

Forecast E = qt+1 α2q + acqCqt + awq Wqt
+ aDq Dqt + aoq

در دو رابطه ( 1و :)2
 α1qو : α2qبیانگر ضرایب ثابت مدل است.
 :Eqtنوسانهای سود سال جاری است که از یریق
محاسبه انحراف معیار استاندارد سود سه سال جاری
(سود سال جاری و دو سال گذشته) حاصل از
فعالیتهای عملیاتی پس از کسر مالیات بدست میآید.

پیشبینی سود 67/
نوسانپذیری سود و 

 :Cqtنوسانهای وجه نقد حاصل از فعالیتهای

همچنین هنگام آزمون فرضیهها به صورت شش

عملیاتی سال جاری است و از یریق محاسبه انحراف

ماهه ،از ایالعات شش ماهه متغیرهای مدل به جای

معیار استاندارد وجه نقد حاصل از فعالیتهای

ایالعات ساالنه آنها استفاده میگردد.

عملیاتی یی سه سال جاری (ایالعات وجه نقد
حاصل از فعالیتهای عملیاتی سال جاری به همراه
دو سال گذشته) بدست میآید.
 :Wqtنوسانهای اقالم تعهدی سرمایه در گردش سال
جاری است .اقالم تعهدی سرمایه در گردش شامل
مرموع تغییرها در حسابهای دریافتنی و تغییرها در
موجودی کاال پس از کسر هر گونه تغییر در
حسابهای پرداختنی نسبت به دوره مالی قبل
میباشد که انحراف معیار استاندارد آن یی سه سال
جاری محاسبه میگردد.
 :Dqtاستهالک سال جاری اسـت و قابـل اسـتخراج از
یادداشتهای توضیحی شرکتها میباشد.
 :Oqtسایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش اسـت و بـا
استفاده از رابطه ( )3به دست میآید:
رابطه ()3

)O= E-(C+W+D

 :Forecast Eqt+1کل سود پیشبینی شده سال آتی
 :ε t+1جزء باقیمانده مدل
و  aoq، awq ،acqو  adqضریب پایداری متغیرهای مدل
میباشند.
در نهایت تمامی متغیرهای مدل با تقسیم بر
میانگین جمع داراییها تعدیل میشوند.

یافتههایپژوهش 

به منظور شناخت بهتر جامعهای که برای پژوهش
انتخاب شده است و آشنایی بیشتر با متغیرهای
پژوهش ،قبل از ترزیه و تحلیل آماری ،خالصهای از
آمار توصیفی متغیرها (شامل کلیه ایالعات مربوط به
متغیرها بین سالهای  1385تا  )1392در نگاره ()1
درج شده است .این نگاره حاوی شاخصهایی برای
توصیف متغیرهای پژوهش است .ستون دوم نگاره ()1
نشاندهنده میانگین متغیرها است .با مقایسه مقدار
میانگین و میانه متغیرهای پژوهش میتوان استنباط
کرد که آنها دارای توزیع متقارن هستند .همچنین با
مقایسه مقدار انحراف استاندارد و مقدار میانگین
متغیرها و نزدیک بودن عدد میانگین به انحراف
استاندارد ،میتوان گفت که در تمامی متغیرها
پراکندگی متوسطی وجود دارد .با توجه به مقدار
میانگین متغیرهای نوسانهای سود ،نوسانهای وجه
نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و نوسانهای اقالم
تعهدی سرمایه در گردش ،میتوان دریافت که مقدار
نوسان آنها همواره عددی مثبت بوده و روند
سوددهی شرکتها اکیدا نزولی نیست.

.آمارههایتوصیفیمتغیرهایپژوهش

نگاره1
متغیر

میانگین

میانه

انحرافمعیار

ماكزیمم

مینیمم

نوسانهای سود
نوسانهای وجه نقد عملیاتی

0/043992
0/075157

0/033133
0/061633

0/040072
0/056359

0/327554
0/347452

0/000356
0/00357

نوسانهای قالم تعهدی سرمایه در گردش

0/084894

0/068580

0/068290

0/477091

0/001449

-0/098103 -0/099683

0/127081

-0/563744 0/402738

0/023633

0/023002

0/000297

سایر اقالم تعهدی
استهالک
منبع :یافتههای پژوهش

0/30738

0/153553
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نتایجحاصلازآزمونفرضیهدوم

نتایجحاصلازآزمونفرضیهاول 
فرضیه اول پژوهش بدین صورت مطرح گردید:

فرضیه دوم پژوهش بدین صورت مطرح گردید:

ضرایب پایداری سود با استفاده از مدل پیشبینی

ضرایب پایداری سود با استفاده از مدل پیشبینی

سود سالیانه یی دوره بررسی ،تفاوت با اهمیتی با هم

سود فصلی یی دوره بررسی ،تفاوت با اهمیتی با هم

ندارند.

ندارند.

برای آزمون فرضیه فوق ،ابتدا مدل پیشبینی سود

برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی پیشبینی

ساده به صورت مقطعی برای دوره مورد بررسی

سود شش ماهه ساده به صورت مقطعی برای

برآورد گردید .سپس به بررسی وضعیت پایداری

سالهای  1388الی 1392برآورد گردید .سپس به

ضرایب سود حاصل از برآورد ،با استفاده از فرمول

بررسی پایداری ضرایب سود شش ماهه ،با استفاده از

نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای

فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو

پرداخته شد .مطابق نگاره ( )2نتایج حاصل از فرمول

دامنهای پرداخته شد .مطابق نگاره ( )5نتایج به دست

نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای

آمده از فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل نشان

حاکی از آن است که  Zمحاسبه شده در سطح خطای

میدهد که  Zمحاسبه شده در سطح خطای  0/05و

 0/05برای تمامی دوره بررسی ،از  Zجدول ()1/96

آزمون دو دامنهای برای شش ماهه  ،90-91بزرگتر از

کوچکتر است .بنابراین میتوان نتیره گرفت که بین

 Zجدول ( )1/96است .در حالی که مقدار آن برای

ضرایب پایداری سود یی دوره بررسی ،تفاوت

شش ماهههای  88-89 ،89-90 ،91-92کمتر از

معناداری در سطح خطای  0/05وجود ندارد و فرضیه

مقدار  zجدول ( )1/96میباشد .ولی به دلیل وجود

اول پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین

ناپایداری بین شش ماهه  90-91در حالت کلی

ضرایب پایداری یی دوره بررسی رد نمیشود.

فرضیه دوم پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت



نگاره.2نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونیساالنه 
متغیرسود
ضریب
پایداری

سال

سال

سال

سال

سال

88

89

90

91

92

0/54

0/67

0/59

0/47

0/42

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره.3نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 

نتایج
آماره z

بررسی رد میشود.
نگاره.4نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی6ماهه 
سالمالی 

88-89

89-90

90-91

91-92

متغیرسود

1/62

1

1/26

0/6

سود شش ماهه

0/34

89
0/27

91

90
0/25

0/49

92
0/63

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره.5نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 
سالمالی

منبع :یافتههای پژوهش

88

ضرایب پایداری



سالمالی

معنادار بین ضرایب پایداری سود شش ماهه یی دوره

نتایج
آزمون z

88-89
0/91

منبع :یافتههای پژوهش

89-90
0/08

90-91
3

91-92
1/70

پیشبینی سود 69/
نوسانپذیری سود و 

حاصل از فعالیتهای عملیاتی گردید .مطابق نگاره

نتایجحاصلازآزمونفرضیهسوم 
فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

( ،)7نتایج به دست آمده از فرمول نسبت دو متغیر

نوسانهای وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

مستقل برای ضرایب پایداری بین سالهای  1388تا

به عنوان یكی از اجزای درونی سود در دوره بررسی،

 1392نشان میدهد که  Zمحاسبه شده در سطح

تفاوت معناداری با هم ندارند.

خطای  0/05و آزمون دو دامنه ای برای کلیه سالها و

برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی پیشبینی

شش ماهههای بین  1388تا  1392بزرگتر از Z

سود تفكیک شده به اجزای درونی خود ،بهیور

جدول ( )1/96است .بنابراین میتوان نتیره گرفت که

ساالنه و شش ماهه؛ به صورت مقطعی برآورد گردید

بین ضرایب پایداری سالهای  1388تا  1392تفاوت

و ضرایب پایداری وجه نقد حاصل از فعالیتهای

معناداری در سطح خطای  0/05وجود دارد و فرضیه

عملیاتی بدست آمد .سپس با استفاده از فرمول نسبت

سوم پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین

بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای اقدام به

نوسانهای وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

بررسی وضعیت پایداری ضرایب نوسانهای وجه نقد

در دو حالت ساالنه و شش ماهه رد میشود.

نگاره.6نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونیساالنهوششماهه
ضرایبپایداریوجهنقد
ضرایب پایداری وجه نقد ساالنه
ضرایب پایداری وجه نقد شش ماهه

88

89

7/95 -2/85
0/02

90
4/78

91

92

-0/018 0/13

2/40 -0/03 2/38

-0/10

منبع :یافتههای پژوهش


نگاره.7نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 
سالمالی
نتایج آزمون z
برای مدل ساالنه

88-89
13/33

91-92 90-91 89-90
2/80

15/5

2/60

گردش محاسبه شد .سپس با استفاده از فرمول نسبت
بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای ،اقدام به
بررسی وضعیت پایداری آن گردید .نتایج حاصل از

نتایج آزمون z
برای مدل

و ضرایب پایداری متغیر اقالم تعهدی سرمایه در

29/13

34/42

30/37

27/78

ششماهه

فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو
دامنهای در مدل پیشبینی سود ساالنه مطابق نگاره ()9

منبع :یافتههای پژوهش

نشان میدهد که  zبدست آمده حاصل از آزمون

نتایجحاصلازآزمونفرضیهچهارم 

بیشتر از مقدار  zجدول ( )1/96بوده و متغیر مورد

فرضیه چهارم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

نظر پایدار نمیباشد .نتایج آزمون نسبت بین دو متغیر

نوسانهای اقالم تعهدی سرمایه در گردش در

مستقل برای ضرایب پایداری متغیر اقالم تعهدی

دوره بررسی ،تفاوت معناداری با هم ندارند.

سرمایه در گردش حاصل از مدل پیشبینی سود

برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی پیشبینی

ششماهه نشان میدهد که متغیر مورد نظر فقط در

سود تفكیک شده به اجزای درونی خود ،بهیور

سالهای  ،90-91و  91-92پایدار میباشد .به عبارت

ساالنه و ششماهه؛ به صورت مقطعی برآورد گردیده

دیگر  zمحاسبه شده از  zجدول ( )1/96کمتر
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میباشد و در مابقی سالها پایدار نیست .بنابراین

گردش در سطح ایمینان  %95در دو دوره ساالنه و

فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر عدموجود تفاوت

شش ماهه رد میشود.

معنادار بین نوسانهای اقالم تعهدی سرمایه در
پیشبینیسودساالنهوششماهه
نگاره.8نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی 
ضرایبپایداریاقالمتعهدی
ضرایب پایداری ساالنه اقالم تعهدی سرمایه در گردش
ضرایب پایداری شش ماهه اقالم تعهدی سرمایه در گردش

89

88

-0/10 -2/22
0/02

0/29

90

91

92

4/10

0/004

-0/03

0/007 -0/007 0/001

منبع :یافتههای پژوهش


نگاره.9نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 
سالمالی
نتایج آزمون
مدل ساالنه

88-89

89-90

90-91

91-92

29/85

16/8

16/38

7/40

نتایج آزمون
مدل

عدموجود تفاوت معنادار بین نوسانهای استهالک
یی دوره بررسی ساالنه و ششماهه ،رد میشود.
پیشبینی
نگاره.11نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی 
سودساالنهوششماهه 

سالمالی 

3/85

4

0/8

1/4

ششماهه
منبع :یافتههای پژوهش

نتایجحاصلازآزمونفرضیهپنجم 
فرضیه پنرم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:
نوسانهای استهالک در دوره بررسی ،تفاوت
معناداری باهم ندارند.
برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی پیشبینی
سود تفكیک شده به اجزای درونی خود ،بهیور

88

ضرایب
پایداری
ضرایب
استهالک
پایداری
ساالنه
ضرایب
استهالک
پایداری

سالمالی
نتایج آزمون z

استفاده از فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون

مدل ششماهه

نشان میدهد که مقدار آماره  zمحاسبه شده حاصل از
آزمون دارای مقدار بیشتری نسبت به  zجدول ()1/96
میباشد .از این رو فرضیه پنرم پژوهش مبنی بر

15/05

-0/01

استهالک
نگاره.12نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 

ضرایب پایداری متغیر استهالک محاسبه شد .سپس با

آزمون دو دامنهای برای دورههای ساالنه و شش ماهه،

-1/12

-0/57



نتایج آزمون z

نتایج حاصل از فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و

0/00

91

ششیافتهماهه
های پژوهش
منبع:

ساالنه و ششماهه ،بهصورت مقطعی برآورد گردید و

استهالک یی دوره بررسی گردید .مطابق نگاره ()12

16/56 8/40

0/09 -3/17

مدل ساالنه

دو دامنهای ،اقدام به بررسی وضعیت پایداری

89

0/43

90

92

88-89

91-92 90-91 89-90

12/45

4/12

12/81

9/16

7/40

3

13

12/87

منبع :یافتههای پژوهش

نتایجحاصلازآزمونفرضیهششم 
فرضیه ششم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:
نوسانهای سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش
در دوره بررسی ،تفاوت معناداری با هم ندارند.
برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی پیشبینی
سود تفكیک شده به اجزای درونی خود ،بهیور

پیشبینی سود 71/
نوسانپذیری سود و 

ساالنه و شش ماهه ،به صورت مقطعی برآورد گردید

 Zمحاسبه شده در سطح خطای  0/05برای کلیه

و ضرایب پایداری متغیر سایر اقالم تعهدی سرمایه در

سالها و دورههای ششماهه ،بزرگتر از  zجدول

گردش برآورد شد .سپس با استفاده از فرمول نسبت

( ) 1/96است .بنابراین ضرایب پایداری متغیر سایر

بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای اقدام به

اقالم تعهدی سرمایه در گردش تفاوت معناداری یی

بررسی وضعیت پایداری سایر اقالم تعهدی سرمایه

دوره بررسی با یكدیگر دارند و فرضیه ششم پژوهش

در گردش گردید.

مبنی بر عدموجود تفاوت معنادار بین نوسانهای متغیر
اقالم تعهدی سرمایه در گردش در دو دوره بررسی

مطابق نگاره ( )14نتایج حاصل از فرمول نسبت

ساالنه و ششماهه رد میشود.

بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنهای برای ضرایب
پایداری بین سالهای  1388تا  1392نشان میدهد که


پیشبینیسودساالنه
نگاره.13نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی 
سالمالیضرایبپایداری

88

ضرایب پایداری ساالنه سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش -3/62
ضرایب پایداری شش ماهه

0/08

89

90

91

92

0/03

0/55

-1/20

0/06

-0/02 -1/23

1/74

-0/03

منبع :یافتههای پژوهش


نگاره.14نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل 
سالمالی
نتایج آزمون z
مدل ساالنه
نتایج آزمون z
مدل ششماهه

88-89

91-92  90-91 89-90

18/25

7/42

35

15/75

16/37

15/12

35/2

34/2

منبع :یافتههای پژوهش

قابل ذکر است که در راستای اجرای روابط ( 1و )2
تمامی فروض کالسیک اجرای رگرسیونهای خطی
فوق آزمون و ایمینان حاصل گردیده است که:
 )1میانگین خطاها صفر بوده است )2 .واریانس
خطاها ثابت بوده است )3 .بین خطاهای مدل
همبستگی وجود نداشته است )4 .نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته آزمون گردیده و نرمال گزارش گردیده
است که ارائه نتایج آزمونهای مزبور مفصل و از
حوصله این مقاله خارج بوده است.

نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی وضعیت پایداری سود
و اجزای درونی آن در دو دوره بررسی ساالنه و شش
ماهه پرداخته شد .به منظور دستیابی به اهداف
پژوهش و بررسی وضعیت پایداری سود و اجزای
درونی آن ،شش فرضیه مطرح شد .برای آزمون
فرضیههای اول و دوم ،در رابطه با وضعیت پایداری
سود یی دورههای بررسی ساالنه و ششماهه؛ از مدل
پیشبینی سود ساده ارائه شده توسط دیچو و تانگ []14
استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای
پژوهش نشان داد که سود یی دوره بررسی ساالنه
هم در کوتاهمدت (دوره یكساله) و هم در بلندمدت
(دوره دو ،سه و چهار ساله) پایدار میباشد .اما
مادامی که این فرضیه به صورت ششماهه مورد
آزمون قرار گرفت مشاهده شد که سود در کوتاهمدت
پایدار بوده و در بلندمدت نیز تا ششماهه سال دوم
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پایدار میباشد .این نتیره با نتایج پژوهش مهرانی []8

مدیران و سهامداران شده و تصمیمگیری توسط

و کولین و گولی [ ]11با فرض دوره ساالنه مطابق

سهامداران در رابطه با خرید و فروش سهام و مدیران

است .در رابطه با کشف عواملی که منرر به

در رابطه با آینده شرکت را با مشكل مواجه میکند.

نوسانپذیری سود میگردد و پاسخ به سوال دوم،

پیشنهادهایحاصلازنتایجپژوهش 

سود به اجزای درونی خود تفكیک شد و چهار

با توجه به نتایج پژوهش به سرمایهگذاران و

فرضیه یراحی گردید .به منظور آزمون فرضیهها ،مدل

مدیران توصیه میشود برای پیشبینی سود سال آتی

به صورت مقطعی برای دوره مالی 1388تا1392

از مدل پیشبینی سود ساده ارائه شده توسط دیچو و

برآورد گردید .تمامی پیشفرضهای مدل مبنی بر

تانگ [ ]14استفاده نمایند و به نوسانهای سود

صحت نتایج حاصل از تخمین از جمله آزمون عدم

شرکتها توجه نمایند .همچنین با توجه به

خودهمبستگی ،آزمون مستقل بودن خطاها ،آزمون

نوسانهای زیاد اقالم تعهدی سرمایه در گردش یی

ثابت بودن واریانس خطاها و نرمال بودن خطاها اجرا

ششماهه دوم یک سال مالی و بیشتر بودن جزء

گردید .نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که

تعهدی سود نسبت به جزء نقدی ،توصیه میشود که

اجزای درونی سود در دورههای ساالنه و شش ماهه

سرمایهگذاران از مدل پیشبینی سود ساالنه به جای

نه در کوتاهمدت و نه در بلندمدت پایدار نمیباشند.

مدل پیشبینی سود شش ماهه استفاده نمایند.

بنابراین میتوان گفت یكی از عواملی که باعث

پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی 

نوسانپذیری سود و کاهش قدرت پیشبینی آن

 -1به منظور بررسی وضعیت پایداری سود در

میگردد ،عدموجود پایداری در اجزای درونی سود

شرکتهای مختلف ،ابتدا شرکتها با توجه به نوع

میباشد .از علل ناپایداری وجه نقد حاصل از

صنعت دستهبندی شوند.

فعالیتهای عملیاتی در دوره بررسی که به عنوان یک

 -2پایداری سود در دورههای زمانی متفاوت بررسی

عامل اقتصادی در نظر گرفته شده بود؛ میتوان به

گردد.

روند تغییرهای شدید نرخ تورم و تغییر نرخ
تسهیالت بانكی یاد کرد که به نوبه خود بر هزینههای

منابع

عملیاتی و سود خالص شرکتها تاثیرگذار بوده و در

1ـ حقیقت ،حمید و مهدی معتمد .)1390( .بررسی

نهایت منرر به نوسانپذیری سود و کاهش پایداری

پیشبینی سود.
رابطه بین نوسانپذیری و قابلیت 

آن گردیده است .یكی دیگر از عواملی که باعث

پیشرفتهای حسابداری ،سال سوم ،شماره ،2

ناپایداری سود میگردد ،تعهدی بودن بخش عمدهای

صص . 65-87

از سود میباشد ،که مشاهده گردید روند تغییر

2ـ دستگیر ،محسن ،حیدری ،سمانه و لیال ترکی.

شدیدی دارد .مطابق با نتایج آزمون ،متغیر استهالک

( .)1392بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به

نیز پایدار نبوده و روند تغییر آن شدید بوده و در یک

ویژگیهای شرکت بر

جزء تعهدی سود و نقش

محدوده نیست .در مرموع تمامی عوامل یاد شده

ناهنراری اقالم تعهدی در صنایع فلزهای اساسی.

منرر به کاهش دقت سود پیشبینی شده توسط
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