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**،تامیالاعیادیاحسن*1شهنازمشایخ

 ، ایران)س(، تهران دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا *
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چکیده
ی اقالم تعهدی سـرمایه در گـردش،   ها نوسانی سود و اجزای درونی آن )ها نوساناین پژوهش به بررسی تاثیر 

ی عملیاتی، استهالک و سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش( بر دقـت  ها ی وجه نقد حاصل از فعالیتها نوسان

پذیرفته شـده   شرکت 72های  پردازد. نمونه آماری این پژوهش شامل داده شده توسط مدیران می بینی پیشسود 

 بینـی  پـیش . بدین منظور از مدل باشد می1392تا انتهای سال 1387ای سال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتد

سود تفكیک شده به اجزای درونی خود کـه توسـط کـولین و گـولی      بینی پیشسود ساده دیچو و تانگ و مدل 

پس بـا  ارائه شد، استفاده گردید. برای دستیابی به نتایج پژوهش، مدل به صورت مقطعـی بـرآورد گردیـد و سـ    

غیرهـا یـی دوره مـورد آزمـون     ای و نسبت بین دو متغیر مستقل، وضعیت پایداری مت استفاده از آزمون دو دامنه

کـه سـایر اجـزای درونـی     ، در حالی باشد میبررسی شد. شواهد حاکی از پایداری متغیر سود یی دوره ساالنه 

بـه نوسـان سـود و کـاهش دقـت سـود       های ساالنه پایدار نبـوده و منرـر    های شش ماهه و دوره سود در دوره

 گردند. بینی شده می پیش

 بینی پیشسود، پایداری اجزای درونی سود، افق زمانی در  بینی پیشی سود، دقت ها نوسان كلیدی:هایواژه

 سود.
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 مقدمه

ای برخوردار  سود حسابداری از اهمیت ویژه

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

کنندگان نقش بسته است. سود حسابداری  نظر استفاده

و نشان  کند میعملكرد واحد تراری را اندازه گیری 

ی واحد تراری و نحوه ایراد ارزش ها فعالیتدهنده 

یی که در ها تحلیل. باشد میی اقتصادی ها بنگاهتوسط 

های مالی وجود دارد، عمدتاً در خصوص  نشریه

شده  نیبی پیشهای سود گزارش شده از سود  انحراف

گران مالی و مدیران به  . هر دو گروه تحلیلباشد می

پردازند و از یرفی ارزش  بینی سودهای آتی می پیش

)نظری( یک بنگاه اقتصادی، معادل ارزش فعلی  ذاتی

. بنابراین افزایش و باشد میسودهای آتی آن بنگاه 

رشد سود حسابداری در برگیرنده افزایش ارزش 

ین مطلب نیز صادق شرکت خواهد بود. عكس ا

. کارکنان شرکت از سود حسابداری برای باشد می

 . نمایند میارزیابی تداوم فعالیت واحد تراری استفاده 

سهامداران نیز با استفاده از ایالعات سود 

سود سال آتی اقدام به  بینی پیشی گذشته و ها سال

. در این میان هر چقدر نمایند میخرید و فروش سهام 

ی گذشته نوسان کمتری داشته باشد و ها سالسود 

تر باشد،  یافته نزدیک شده به سود تحقق بینی پیشسود 

گذاران بیشتر جلب شده و منرر به  اعتماد سرمایه

ور و افزایش ارزش آن در افزایش خرید سهام مذک

ی وجه نقد ها نوسان. در این پژوهش دگرد بازار می

عامل ی عملیاتی به عنوان یک ها فعالیتحاصل از 

ی سود، در نظر گرفته ها نوسانگذار بر  اقتصادی تاثیر

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

در پی پاسخ به این سوال است که آیا سود 

سود  بینی پیشی ایرانی با استفاده از مدل ها شرکت

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

ر است؟ و اینكه آیا با از پایداری مناسبی برخوردا

پایداری  توان میتفكیک سود به اجزای دورنی آن 

سود فصلی و سالیانه  بینی پیشی ها مدلسود را در 

ارتقا بخشید؟ در ادامه به بررسی ادبیات حسابداری 

های  سود و پژوهش بینی پیشمالی در زمینه تاریخچه 

ها، روش پژوهش،  آوری داده انرام شده، نحوه جمع

و نتیره گیری  ها فرضیهحاصل از آزمون  نتایج

 .شود میپرداخته 

 

مبانینظریوپیشینهپژوهش

با توجه به توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج 

گذاران خارجی و داخلی  و افزایش تعداد سرمایه

در بازار بورس؛ انتظار  گذاری سرمایهمند به  عالقه

ثبات اقتصادی در این بازار افزایش یابد. بازار  رود می

بورس از ارکان اصلی نهادها و بازارهای مالی به شمار 

به صورت  ها شرکتسود  بینی پیش. لذا نیاز به رود می

تر و قابل اتكا که دارای نوسان کمتری باشد،  دقیق

سود  پذیری نوسان. شود میروز بیشتر احساس  به روز

ای سری زمانی کیفیت سود است، ه که یكی از ویژگی

معلول عوامل متعددی است. نوسان بیشتر منرر به 

ی سود ها نوسانگردد. دو دلیل اصلی  ریسک باالتر می

عبارتند از: عوامل اقتصادی و نحوه عمل حسابداری 

در محیط اقتصادی که در آن فعالیت  ها شرکت

های اقتصادی که خارج از کنترل  کنند. شوک می

ی نرخ ارز، تغییرات ها نوسانهستند، شامل  ها شرکت

ها و تغییرات حاصل  حاصل از تردید ارزیابی دارایی

باشند، که عملكرد واحد  های بانكی می از نرخ تسهیل

دهند. عوامل حسابداری  تراری را تحت تاثیر قرار می

که عمدتا در خصوص شیوه و نحوه شناسایی 

ها و به تبع سود واحد اقتصادی  درآمدها و هزینه

 گذار باشد.  د بر این سازوکار تاثیرتوان میاست، نیز 
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ها با درآمدها و  مسایلی همچون تطابق هزینه

به دوره  "ها تخصیص هزینه"هایی پیرامون  مشكل

کاری حسابداری و  ها، محافظه مالی، شناسایی درآمد

د در نتوان میموارد مشابه، مهمترین عواملی هستند که 

محاسبه سود و رابطه بین سودهای گذشته و آینده 

ها را  )پایداری سود(، تاثیرگذار باشند و رابطه بین آن

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

میزان مربوط بودن سودهای سال جاری برای 

چه شود. چنان میسودهای سال آتی گفته  بینی پیش

ص اجزای پایدار سود گذاران موفق به تشخی سرمایه

 بینی پیششوند، احتماال سودهای آتی را به خوبی 

خواهند کرد. از آنرایی که سود گزارش شده 

مهمترین منبع ایالعاتی پرداخت سود آتی شرکت 

این  گذاران با در اختیار داشتن ، سرمایهشود میمحسوب 

ها ممكن است سود نقدی آتی خود را بهتر  بینی پیش

 . [26] افزایش یابد بینی پیشو میزان دقت برآورد نمایند 

مطابق با تئوری عدم تقارن ایالعاتی، مادامی که 

یافته  تحقق با سود ها شرکتشده توسط  بینی پیشسود 

یده عدم تقارن ایالعاتی ایراد ها متفاوت باشد؛ پد آن

گذاران برای  گردد. مطابق با این پدیده، سرمایه می

حفاظت از خود قیمت خرید کمتری را پیشنهاد 

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

 گردد ارزش سهام شرکت در بازار بورس میکاهش 

سود  بینی پیشی مختلفی برای ها مدل. تاکنون [25]

توسط پژوهشگران ارائه گردیده است که هیچ کدام 

این پژوهش در جهت لذا در دارای دقت کافی نیستند. 

شده با  بینی پیشسود  افزایش دقت و کاهش خطای

جدید ارائه شده توسط یافته، به آزمون مدل  سود تحقق

 شده است. پرداخته [11] کولین و گولی

 پذیری نوسانسود و نیز  بینی پیشدر زمینه دقت 

های زیادی  ها پژوهش سود و عوامل موثر بر آن

است که به برخی از مهمترین و تاکنون صورت گرفته 

. کولین و شود میها در ادامه اشاره  ترین آن مربوط

در پژوهشی به بررسی رابطه بین  [11] گولی

سود و پایداری سود پرداختند. نتایج  پذیری نوسان

دهنده تاثیر منفی جریان وجه  حاصل از پژوهش نشان

ی عملیاتی و اقالم تعهدی ها فعالیتنقد حاصل از 

 بینی پیش. همچنین سود باشد میبر پایداری سود سود 

شده با استفاده از ایالعات اقالم سه ماهه اول نسبت 

به سه ماهه چهارم سال، احتمال وقوع بیشتر و 

 یافته دارد.  انحراف کمتری از سود واقعی و تحقق

[ در پژوهشی 21] پور رهنمای رودپشتی و ولی

ی سود حسابداری در ها نوسانتحت عنوان نقش 

شناسایی بازده سهام مورد انتظار، به بررسی نقش 

سود و تاثیر آن بر واکنش بازار  پذیری نوسان

ها نشان داد که  پرداختند. نتایج پژوهش آن

و  باشد میسود دارای محتوای ایالعاتی  پذیری نوسان

مدت و بازده سهام  سود در کوتاه پذیری نوسانبین 

بلندمدت سود و  پذیری نوسان ارتباط مثبت و بین

 تاو بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد. فرانكل و لیتل

[ وضعیت پایداری سود را مورد بررسی قرار 16]

ها نشان داد که ارتباط منفی و  دادند. نتایج پژوهش آن

آن  بینی پیشی سود و قابلیت ها نوسانمعناداری بین 

ایداری، برابر ی سود بر پها نوسانوجود دارد و تاثیر 

)رشد  تر از تاثیر سایر متغیرها و حتی گاهی کوچک

سود، نسبت درآمد به قیمت هر سهم، اندازه و 

[ 14] . دیچو و تانگباشد میقدرمطلق اقالم تعهدی( 

سود را  بینی پیشارتباط بین نوسان سود و قابلیت 

نشان داد  ها مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش آن

ن تنها از بخشی از ایالعات مربوط به گرا که تحلیل

سودهای آتی  بینی پیشسود، برای  پذیری نوسان

یور  گران به کنند. به بیان دیگر، تحلیل استفاده می
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خود را تكرار کرده و  بینی پیشسیستماتیک اشتباهات 

پذیری و پایداری سود را در نظر  نوسانرابطه بین 

 رابطه بین[ 20] گیرند. مینتون و همكاران نمی

های  های نقدی با سودها و جریان پذیری جریان نوسان

نقدی آتی را آزمون نمودند. آنان به این نتیره رسیدند 

های نقدی عملیاتی با  جریان پذیری نوسانکه 

 های نقدی و سودهای آتی رابطه منفی دارد.  جریان

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

دهنده وجود  ج این پژوهش نشانرسی کردند. نتایبر

ارتباط منفی بین کیفیت اقالم تعهدی با یول چرخه 

های نقدی  عملیاتی، نوسان فروش، نوسان جریان

سود بود. به عبارت  پذیری نوساناقالم تعهدی و 

)شفافیت(  دیگر با افزایش کیفیت اقالم تعهدی

یز کاهش یافته و سود پایدارتر سود ن پذیری نوسان

در نتیره شرکت نیز هزینه سرمایه کمتری  گردد. می

[ در پژوهشی 19] . جلیک و همكارانشود میمتحمل 

ی جدید ها شرکتسود در  بینی پیشبا عنوان دقت 

الورود به بورس اوراق بهادار کواالالمپور، دریافتند که 

تر و  تر باشد، سود آن با ثبات هر چقدر شرکت بزرگ

رای صحت و های سود توسط مدیریت دا بینی پیش

یک رابطه  رود میدقت بیشتری است. بنابراین انتظار 

منفی بین اندازه شرکت و سطح خطای قدرمطلق 

وجود داشته باشد. با این حال چن و  بینی پیش

 [ بیان نمودند که12] و اسمیت [17] همكاران

تر  ی کوچکها شرکتتر نسبت به  ی بزرگها شرکت

 بینی پیشآورند. بنابراین  سرمایه بیشتری را بدست می

تر و دارای دقت کمتری است. از این رو  مشكل ها آن

که رابطه بین اندازه شرکت و دقت  رود میانتظار 

[ به 22] در دو جهت متفاوت باشد. اسلون بینی پیش

بررسی اثر اجزای نقدی و تعهدی سود بر روی 

سودهای آتی پرداخت. وی ادعا نمود که اجزای 

سودهای  بینی پیشسود فعلی برای  نقدی و تعهدی

آتی، از ارزش متفاوتی برخوردارند. زیرا بخش 

های  های جاری به احتمال زیاد در دورهتعهدی سود

 رود میآتی استمرار کمتری دارند؛ در حالی که انتظار 

 های آتی تكرار گردد.  بخش نقدی سود در دوره

یی که سود نقدی ها شرکتبه عبارت دیگر 

 ند، سودشان نیز پایدارتر است. دیچاوبیشتری دار

[ به پژوهشی تحت عنوان سود حسابداری و 15]

جریان وجه نقد به عنوان مقیاسی برای حسابداری 

تعهدی پرداخت. این پژوهشگر دریافت که یكی از 

آن، عدم  پذیری نوسانعوامل کاهش پایداری سود و 

کارانه  رعایت اصل تطابق و استفاده از روش محافظه

 است.  های جاری با درآمدهای جاری مطابقت هزینه در

، ها تر زیان این حالت، به منظور شناسایی سریعدر 

ی آتی از درآمد سال جاری کسر ها سالهای  هزینه

[ در پژوهشی با 24] میری . ورنر فلت و مونتوشود می

کارایی شرکت، با استفاده از توبین و اهمیت q عنوان 

داد تاثیر  توبین، شواهدی یافتند که نشان می qضریب 

عواملی مانند نوع صنعت، منابع و متغیرهای شرکت 

گیری  بر سودآوری مهم است. بنابراین یبق یک نتیره

 کلی، نوع صنعت بر پایداری سود تاثیرگذار است. 

 بینی پیش[ رابطه بین قابلیت 6] مشایخی و منتی

آن بر اساس چارچوب ارائه شده  پذیری نوسانسود و 

توسط دیچو و تانگ را مورد آزمون قرار دادند. نتایج 

 بینی پیشدهنده کاهش قابلیت  حاصل از پژوهش نشان

سود بود. همچنین با کنترل  پذیری نوسانسود در اثر 

ده که مطابق چارچوب دیچو یكی از  ی زیانها شرکت

تغییری نكرد ، نتایج باشد میعوامل اصلی نوسان سود 

گذاران نیز  و در قبال افزایش نوسان سود، سرمایه

 انتظار بازده باالتری را دارند. 
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[ به بررسی پایداری جزء 2] دستگیر و همكاران

نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن در صنایع 

فلزهای اساسی پرداختند. نتایج بدست آمده حاکی از 

جزء  آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به

تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در 

[ 9] ارزش بازاری دارد. آقابیكی و همكاران بینی پیش

در پژوهشی تحت عنوان نوسان سود و قابلیت 

سان سود دارای تاثیر سود، نشان دادند که نو بینی پیش

سود در بلندمدت  بینی پیشای بر  قابل مالحظه

نوسان  اری در گروه کم. همچنین ضرایب پایدباشد می

بلندمدت(  بینی پیشتر و در یول زمان )افق  بزرگ

 )نسبت به سودهای پرنوسان( یافته است.  کمتر کاهش

[ رابطه بین نوسان سود و 8] مهرانی و حصارزاده

مدت را  آن در بلندمدت و کوتاه بینی پیشامكان 

آزمون نمودند. این پژوهشگران فرض کردند که رابطه 

آن در  بینی پیشین نوسان سود و امكان معكوسی ب

مدت وجود دارد. نتایج پژوهش  بلندمدت و کوتاه

سود در سطح  بینی پیشها نشان داد که امكان  آن

اتی نسبت به سطوح های نقدی عملی نوسان جریان کم

مدت و بلندمدت  های زمانی کوتاه پرنوسان در افق

، نیبی پیش. همچنین با افزایش دوره زمانی باشد می

نرر به کاهش محتوای ایالعاتی سود کاهش یافته و م

پور و  گردد. سبزعلی ضریب پایداری سود می

[ رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی 3] همكاران

 دادند.سود را مورد بررسی قرار  بینی پیشو دقت 

ها فرض خود را بر این نهادند که بین  آن 

متغیرهای مستقل درصد اعضای غیرموظف هیئت 

مدیره، درصد مالكیت نهادی، نوع حسابرس، 

دوگانگی وظیفه مدیرعامل با متغیر وابسته دقت 

سود رابطه معناداری وجود دارد. شواهد  بینی پیش

دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین  حاصل نشان

ان متغیر وابسته با برخی سود به عنو بینی پیشخطای 

های حاکمیت شرکتی نظیر مالكیت نهادی،  مكانیزم

دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نوع حسابرس و وجود 

سود و  بینی پیشرابطه مثبت معنادار بین خطای 

اعضای غیرموظف هیئت مدیره است. حقیقت و 

سود و قابلیت  پذیری نوسان[ رابطه بین 1] معتمد

های حاصل از  سود را آزمون کردند. یافته بینی پیش

دهنده وجود ارتباط منفی بین  پژوهش نشان

سود در  بینی پیشسود و قابلیت  پذیری نوسان

. همچنین نتایج باشد میمدت  بلندمدت و کوتاه

 پذیری نوسانپژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین 

سود است. این رابطه  بینی پیشسود فصلی و قابلیت 

سود  بینی پیشابطه بین سود ساالنه و قابلیت از ر

[ در پژوهشی 5] تر است. کردستانی و لطفی قوی

سود  بینی پیشتحت عنوان بررسی ارتباط بین خطای 

 بینی پیشو اقالم تعهدی، به بررسی ارتباط بین خطای 

مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقالم تعهدی سال 

، پژوهشجاری پرداختند. نتایج حاصل از این 

دهنده وجود ارتباط مثبت بین اقالم تعهدی و  نشان

مدیریت از سود است. به عبارت  بینی پیشخطای 

دیگر هر چه سطح اقالم تعهدی سرمایه در گردش 

شده توسط  بینی پیشباالتر باشد، سودهای  ها شرکت

بینی بیشتری است. این  نیز دارای خوش ها شرکتاین 

ای نوسان بیشتری در یی که دارها شرکتارتباط در 

 های نقدی عملیاتی هستند، بیشتر است. جریان

 

 یپژوهشهافرضیه

های کیفیت سود  پایداری سود از جمله ویژگی

و  شود میمبتنی بر ایالعات حسابداری شمرده 

گذاران در ارزیابی  شاخصی است که به سرمایه
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 کند میسودهای آتی و جریان وجه نقد آتی کمک 

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

یابد. هدف اصلی این  باشد، پایداری آن کاهش می

پژوهش بررسی میزان پایداری سود و اجزای درونی 

. بدین باشد میآن و عوامل تاثیرگذار بر نوسان سود 

 یی به شرح زیر یراحی گردید:ها فرضیهمنظور 

 بینی پیشضرایب پایداری سود با استفاده از مدل . 1

سود سالیانه یی دوره بررسی، تفاوت با اهمیتی با هم 

 ندارند.

 بینی پیشضرایب پایداری سود با استفاده از مدل . 2

 سود فصلی یی دوره بررسی، تفاوت با اهمیتی با هم

 ندارند.

ی عملیاتی ها فعالیتی وجه نقد حاصل از ها نوسان. 3

 یی دوره بررسی، تفاوت معناداری با هم ندارند.

ی اقالم تعهدی سرمایه در گردش یی ها وسانن. 4

 دوره بررسی، تفاوت معناداری با هم ندارند.

ی استهالک یی دوره بررسی، تفاوت ها نوسان. 5

 معناداری با هم ندارند.

ی سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ها نوسان. 6

 یی دوره بررسی، تفاوت معناداری با هم ندارند.



 روشپژوهش

از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از پژوهش حاضر 

تحلیلی است، ـ  نظر نوع روش استنتاج، توصیفی

رویدادی به  همچنین از لحاظ یرح پژوهش، پس

ی ها شرکت. جامعه آماری پژوهش، کلیه رود میشمار 

 . باشد میپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

به منظور انتخاب نمونه از میان اعضای جامعه، از 

یی ها شرکتغربالگری استفاده شده است و  روش

 های زیر باشند: اند که دارای ویژگی انتخاب گردیده

 باشد. 29/12منتهی به  ها شرکتپایان سال مالی . 1

شرکت مورد بررسی یی دوره بررسی تغییر سال . 2

 مالی نداده باشد.

، تامین مالی و گذاری سرمایهی ها شرکتجزء . 3

 نباشد.گری مالی  واسطه

در دوره زمانی  ها شرکتایالعات مورد نیاز . 4

 پژوهش در دسترس باشد.

در نهایت پس از اعمال شرایط مذکور نمونه 

الی  1385شرکت یی دوره بررسی  72انتخابی شامل 

. برای تبیین پیشینه پژوهش از روش باشد می 1392

ای و برای دستیابی به ایالعات مورد نیاز  کتابخانه

ی پژوهش، از سایت سازمان ها فرضیهش جهت پرداز

ین آورد نو افزار ره بورس و اوراق بهادار تهران و نرم

و  spss 22افزارهای  استفاده گردید. همچنین از نرم

eviews 6 ها استفاده گردید. برای ترزیه وتحلیل داده 
 

یپژوهشهامدل

ی مطرح شده از دو ها فرضیهبه منظور بررسی 

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

مطابق  [11] گولی اجزای درونی سود کولین و

 استفاده گردید: (2و1) های رابطه

Eqt+1= α1q + aeqEqt + εt+1                (1)رابطه 
       

 (2) رابطه
Forecast E = qt+1α2q + acqCqt + awqWqt

+ aDqDqt + aoq 
 

 (:2 و 1در دو رابطه )

α1q وα2q .بیانگر ضرایب ثابت مدل است : 

Eqt :ی سود سال جاری است که از یریق ها نوسان

 محاسبه انحراف معیار استاندارد سود سه سال جاری

)سود سال جاری و دو سال گذشته( حاصل از 

 آید. می ملیاتی پس از کسر مالیات بدستی عها فعالیت
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Cqt :ی ها فعالیتی وجه نقد حاصل از ها نوسان

عملیاتی سال جاری است و از یریق محاسبه انحراف 

ی ها فعالیتمعیار استاندارد وجه نقد حاصل از 

)ایالعات وجه نقد  عملیاتی یی سه سال جاری

به همراه  ی عملیاتی سال جاریها فعالیتحاصل از 

 آید. دو سال گذشته( بدست می

Wqt :گردش سال  در ی اقالم تعهدی سرمایهها نوسان

گردش شامل  در . اقالم تعهدی سرمایهجاری است

های دریافتنی و تغییرها در  مرموع تغییرها در حساب

پس از کسر هر گونه تغییر در موجودی کاال 

های پرداختنی نسبت به دوره مالی قبل  حساب

ارد آن یی سه سال که انحراف معیار استاند باشد می

 گردد. جاری محاسبه می

Dqtقابـل اسـتخراج از    اسـت و  : استهالک سال جاری

 .  باشد می ها شرکتهای توضیحی  یادداشت

Oqt  سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش اسـت و بـا : 

 آید: ( به دست می3استفاده از رابطه )

 O= E-(C+W+D)                             (3) رابطه

:Forecast Eqt+1  شده سال آتی بینی پیشکل سود 

t+1 ε جزء باقیمانده مدل : 

ضریب پایداری متغیرهای مدل  adqو  acq ،awq ، aoq و

 باشند.  می

با تقسیم بر  در نهایت تمامی متغیرهای مدل

 شوند. ها تعدیل می میانگین جمع دارایی

به صورت شش  ها فرضیههمچنین هنگام آزمون 

ماهه، از ایالعات شش ماهه متغیرهای مدل به جای 

 دد. گر ها استفاده می ایالعات ساالنه آن
 

هایپژوهشیافته

ای که برای پژوهش  ه منظور شناخت بهتر جامعهب

انتخاب شده است و آشنایی بیشتر با متغیرهای 

ای از  ل از ترزیه و تحلیل آماری، خالصهپژوهش، قب

)شامل کلیه ایالعات مربوط به  آمار توصیفی متغیرها

( 1) ( در نگاره1392 تا 1385 یها سالمتغیرها بین 

هایی برای  است. این نگاره حاوی شاخص رج شدهد

( 1) توصیف متغیرهای پژوهش است. ستون دوم نگاره

دهنده میانگین متغیرها است. با مقایسه مقدار  نشان

استنباط  توان میمیانگین و میانه متغیرهای پژوهش 

ها دارای توزیع متقارن هستند. همچنین با  کرد که آن

مقایسه مقدار انحراف استاندارد و مقدار میانگین 

متغیرها و نزدیک بودن عدد میانگین به انحراف 

گفت که در تمامی متغیرها  توان میاستاندارد، 

پراکندگی متوسطی وجود دارد. با توجه به مقدار 

وجه  یها نوسانی سود، ها نوسانمیانگین متغیرهای 

ی اقالم ها نوسانی عملیاتی و ها فعالیتنقد حاصل از 

دریافت که مقدار  توان میگردش،  در تعهدی سرمایه

ها همواره عددی مثبت بوده و روند  نوسان آن

 اکیدا نزولی نیست. ها شرکتسوددهی 

 هایتوصیفیمتغیرهایپژوهش.آماره1نگاره

 مینیمم ماكزیمم انحرافمعیار میانه میانگین تغیرم

 000356/0 327554/0 040072/0 033133/0 043992/0 ی سودها نوسان

 00357/0 347452/0 056359/0 061633/0 075157/0 ی وجه نقد عملیاتیها نوسان

 001449/0 477091/0 068290/0 068580/0 084894/0 ی قالم تعهدی سرمایه در گردشها نوسان

 -563744/0 402738/0 127081/0 -098103/0 -099683/0 سایر اقالم تعهدی

 000297/0 153553/0 023002/0 023633/0 30738/0 استهالک

 های پژوهش منبع: یافته
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نتایجحاصلازآزمونفرضیهاول

 گردید:فرضیه اول پژوهش بدین صورت مطرح 

 بینی پیشضرایب پایداری سود با استفاده از مدل 

 سود سالیانه یی دوره بررسی، تفاوت با اهمیتی با هم

 ندارند.

سود  بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق، ابتدا مدل 

ساده به صورت مقطعی برای دوره مورد بررسی 

برآورد گردید. سپس به بررسی وضعیت پایداری 

ضرایب سود حاصل از برآورد، با استفاده از فرمول 

ای  نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنه

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

ای  دو دامنهنسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون 

محاسبه شده در سطح خطای  Zحاکی از آن است که 

( 96/1جدول ) Zبرای تمامی دوره بررسی، از  05/0

نتیره گرفت که بین  توان میتر است. بنابراین  کوچک

ضرایب پایداری سود یی دوره بررسی، تفاوت 

وجود ندارد و فرضیه  05/0معناداری در سطح خطای 

ود تفاوت معنادار بین اول پژوهش مبنی بر عدم وج

 .شود میضرایب پایداری یی دوره بررسی رد ن
 



.نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونیساالنه2نگاره

 متغیرسود
سال

88 

سال

89 

سال

90 

سال

91 

سال

92 

ضریب 

 پایداری
54/0 67/0 59/0 47/0 42/0 

 های پژوهش منبع: یافته



بیندومتغیرمستقل.نتایجحاصلازآزموننسبت3گارهن

 91-92 90-91 89-90 88-89 سالمالی

 نتایج 

 zآماره 
62/1 1 26/1 6/0 

 های پژوهش منبع: یافته

 نتایجحاصلازآزمونفرضیهدوم

 فرضیه دوم پژوهش بدین صورت مطرح گردید:

 بینی پیشضرایب پایداری سود با استفاده از مدل 

 اهمیتی با همسود فصلی یی دوره بررسی، تفاوت با 

 ندارند.

 بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی 

سود شش ماهه ساده به صورت مقطعی برای 

برآورد گردید. سپس به  1392الی 1388 یها سال

بررسی پایداری ضرایب سود شش ماهه، با استفاده از 

دو متغیر مستقل و آزمون دو فرمول نسبت بین 

( نتایج به دست 5) نگاره ای پرداخته شد. مطابق دامنه

تغیر مستقل نشان آمده از فرمول نسبت بین دو م

و  05/0سطح خطای  محاسبه شده در Zدهد که  می

، بزرگتر از 90-91ای برای شش ماهه  آزمون دو دامنه

Z ر حالی که مقدار آن برای ( است. د96/1) جدول

کمتر از  88-89، 89-90، 91-92 های شش ماهه

. ولی به دلیل وجود باشد می( 96/1) جدول zمقدار 

در حالت کلی  90-91 ناپایداری بین شش ماهه

فرضیه دوم پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت 

معنادار بین ضرایب پایداری سود شش ماهه یی دوره 

 .شود میبررسی رد 
ماهه6.نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی4نگاره

سالمالی

 متغیرسود
88 89 90 91 92 

ضرایب پایداری 

 ماهه سود شش
34/0 27/0 25/0 49/0 63/0 

 های پژوهش منبع: یافته
 

.نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل5نگاره

 91-92 90-91 89-90 88-89 سالمالی

نتایج 

 zآزمون 
91/0 08/0 3 70/1 

 های پژوهش منبع: یافته
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نتایجحاصلازآزمونفرضیهسوم

 فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

عملیاتی  یها فعالیتی وجه نقد حاصل از ها نوسان

به عنوان یكی از اجزای درونی سود در دوره بررسی، 

 تفاوت معناداری با هم ندارند.

 بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی 

یور  سود تفكیک شده به اجزای درونی خود، به

ساالنه و شش ماهه؛ به صورت مقطعی برآورد گردید 

ی ها فعالیتو ضرایب پایداری وجه نقد حاصل از 

عملیاتی بدست آمد. سپس با استفاده از فرمول نسبت 

ای اقدام به  بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنه

ی وجه نقد ها نوسانبررسی وضعیت پایداری ضرایب 

 ی عملیاتی گردید. مطابق نگارهها فعالیتحاصل از 

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

تا  1388ی ها سالمستقل برای ضرایب پایداری بین 

محاسبه شده در سطح  Zدهد که  نشان می 1392

و  ها سالو آزمون دو دامنه ای برای کلیه  05/0خطای 

 Zتر از  بزرگ 1392تا  1388های بین  شش ماهه

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

تفاوت  1392تا  1388ی ها سالبین ضرایب پایداری 

وجود دارد و فرضیه  05/0معناداری در سطح خطای 

سوم پژوهش مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین 

ی عملیاتی ها فعالیتی وجه نقد حاصل از ها نوسان

 .شود میو حالت ساالنه و شش ماهه رد در د

 .نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونیساالنهوششماهه6نگاره

 92 91 90 89 88 ضرایبپایداریوجهنقد

 -018/0 13/0 78/4 95/7 -85/2 ضرایب پایداری وجه نقد ساالنه

 -10/0 40/2 -03/0 38/2 02/0 ماههضرایب پایداری وجه نقد شش 

 های پژوهش منبع: یافته


.نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل7نگاره

 91-92 90-91 89-90 88-89 سالمالی

 zنتایج آزمون 

 برای مدل ساالنه
33/13 80/2 5/15 60/2 

  zنتایج آزمون

برای مدل 

 ماهه شش

13/29 42/34 37/30 78/27 

 های پژوهش منبع: یافته

نتایجحاصلازآزمونفرضیهچهارم

 فرضیه چهارم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

ی اقالم تعهدی سرمایه در گردش در ها نوسان

 دوره بررسی، تفاوت معناداری با هم ندارند. 

 بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی 

یور  سود تفكیک شده به اجزای درونی خود، به

ماهه؛ به صورت مقطعی برآورد گردیده  ساالنه و شش

و ضرایب پایداری متغیر اقالم تعهدی سرمایه در 

گردش محاسبه شد. سپس با استفاده از فرمول نسبت 

ای، اقدام به  بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنه

نتایج حاصل از بررسی وضعیت پایداری آن گردید. 

فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون دو 

( 9) سود ساالنه مطابق نگاره بینی پیشای در مدل  دامنه

بدست آمده حاصل از آزمون  zدهد که   نشان می

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

. نتایج آزمون نسبت بین دو متغیر باشد مینظر پایدار ن

مستقل برای ضرایب پایداری متغیر اقالم تعهدی 

سود  بینی پیشسرمایه در گردش حاصل از مدل 

دهد که متغیر مورد نظر فقط در  ماهه نشان می شش

. به عبارت باشد میپایدار  91-92 ، و90-91ی ها سال

( کمتر 96/1) جدول zمحاسبه شده از  zدیگر 
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پایدار نیست. بنابراین  ها سالو در مابقی  باشد می

وجود تفاوت  فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر عدم

ی اقالم تعهدی سرمایه در ها نوسانمعنادار بین 

% در دو دوره ساالنه و 95گردش در سطح ایمینان 

 .شود میشش ماهه رد 

 

 سودساالنهوششماههبینیپیش.نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی8نگاره

 92 91 90 89 88 ضرایبپایداریاقالمتعهدی

 -03/0 004/0 10/4 -10/0 -22/2 ضرایب پایداری ساالنه اقالم تعهدی سرمایه در گردش

 007/0 -007/0 001/0 29/0 02/0 ضرایب پایداری شش ماهه اقالم تعهدی سرمایه در گردش

 های پژوهش منبع: یافته


.نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل9نگاره

 91-92 90-91 89-90 88-89 سالمالی

نتایج آزمون 

 مدل ساالنه
85/29 8/16 38/16 40/7 

نتایج آزمون 

مدل 

 ماهه شش

85/3 4 8/0 4/1 

 های پژوهش یافتهمنبع: 

نتایجحاصلازآزمونفرضیهپنجم

 فرضیه پنرم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

ی استهالک در دوره بررسی، تفاوت ها نوسان

 معناداری باهم ندارند.

 بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی 

یور  سود تفكیک شده به اجزای درونی خود، به

مقطعی برآورد گردید و صورت  ماهه، به ساالنه و شش

ضرایب پایداری متغیر استهالک محاسبه شد. سپس با 

استفاده از فرمول نسبت بین دو متغیر مستقل و آزمون 

ای، اقدام به بررسی وضعیت پایداری  دو دامنه

( 12) استهالک یی دوره بررسی گردید. مطابق نگاره

دو متغیر مستقل و نتایج حاصل از فرمول نسبت بین 

های ساالنه و شش ماهه،  ای برای دوره دو دامنهآزمون 

محاسبه شده حاصل از  zدهد که مقدار آماره  نشان می

( 96/1) جدول zآزمون دارای مقدار بیشتری نسبت به 

. از این رو فرضیه پنرم پژوهش مبنی بر باشد می

ی استهالک ها نوسانوجود تفاوت معنادار بین  عدم

 .شود میماهه، رد  یی دوره بررسی ساالنه و شش
بینیپیش.نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی11نگاره

ماههسودساالنهوشش

سالمالی

ضرایب

پایداری

 استهالک

88 89 90 91 92 

ضرایب 

پایداری 

ساالنه 

 استهالک

43/0 40/8 56/16 12/1- 57/0- 

ضرایب 

پایداری 

شش ماهه 

 استهالک

17/3- 09/0 00/0 05/15 01/0- 

 های پژوهش منبع: یافته


.نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل12نگاره

 91-92 90-91 89-90 88-89 سالمالی

 z نتایج آزمون

 مدل ساالنه
45/12 12/4 81/12 16/9 

 z نتایج آزمون

 ماهه مدل شش
40/7 3 13 87/12 

 های پژوهش منبع: یافته

نتایجحاصلازآزمونفرضیهششم

 فرضیه ششم پژوهش به شرح زیر مطرح شد:

ی سایر اقالم تعهدی سرمایه در گردش ها نوسان

 در دوره بررسی، تفاوت معناداری با هم ندارند.

 بینی پیشبرای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی 

یور  فكیک شده به اجزای درونی خود، بهسود ت
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ساالنه و شش ماهه، به صورت مقطعی برآورد گردید 

ضرایب پایداری متغیر سایر اقالم تعهدی سرمایه در و 

گردش برآورد شد. سپس با استفاده از فرمول نسبت 

ای اقدام به  بین دو متغیر مستقل و آزمون دو دامنه

بررسی وضعیت پایداری سایر اقالم تعهدی سرمایه 

 در گردش گردید. 

( نتایج حاصل از فرمول نسبت 14) مطابق نگاره

ای برای ضرایب  دامنهستقل و آزمون دو دو متغیر مبین 

دهد که  نشان می 1392 تا 1388ی ها سالپایداری بین 

Z  برای کلیه  05/0محاسبه شده در سطح خطای

 جدول zتر از  ماهه، بزرگ های شش و دوره ها سال

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

اقالم تعهدی سرمایه در گردش تفاوت معناداری یی 

فرضیه ششم پژوهش دوره بررسی با یكدیگر دارند و 

ی متغیر ها نوسانمعنادار بین  وجود تفاوت مبنی بر عدم

گردش در دو دوره بررسی اقالم تعهدی سرمایه در 

 .دشو می ماهه رد ساالنه و شش



 سودساالنهبینیپیش.نتایجحاصلازتخمینمدلرگرسیونی13نگاره

 92 91 90 89 88 ضرایبپایداریسالمالی

 06/0 -20/1 55/0 03/0 -62/3 تعهدی سرمایه در گردش ضرایب پایداری ساالنه سایر اقالم

 -03/0 74/1 -02/0 -23/1 08/0 ضرایب پایداری شش ماهه

 های پژوهش منبع: یافته


.نتایجحاصلازآزموننسبتبیندومتغیرمستقل14نگاره

 91-9092-91 89-90 88-89 سالمالی

 z نتایج آزمون 

 مدل ساالنه
25/18 42/7 35 75/15 

 z نتایج آزمون 

 ماهه مدل شش
37/16 12/15 2/35 2/34 

 های پژوهش منبع: یافته

 (2 و 1) قابل ذکر است که در راستای اجرای روابط

های خطی  تمامی فروض کالسیک اجرای رگرسیون

 فوق آزمون و ایمینان حاصل گردیده است که:

( واریانس 2میانگین خطاها صفر بوده است.  (1

( بین خطاهای مدل 3خطاها ثابت بوده است. 

( نرمال بودن توزیع 4همبستگی وجود نداشته است. 

گردیده متغیر وابسته آزمون گردیده و نرمال گزارش 

های مزبور مفصل و از  است که ارائه نتایج آزمون

 حوصله این مقاله خارج بوده است.

 گیرینتیجه

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 

طه با وضعیت پایداری ی اول و دوم، در رابها فرضیه

ماهه؛ از مدل  های بررسی ساالنه و شش سود یی دوره

 [14] سود ساده ارائه شده توسط دیچو و تانگ بینی پیش

ی ها فرضیهاستفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون 

پژوهش نشان داد که سود یی دوره بررسی ساالنه 

)دوره یكساله( و هم در بلندمدت  مدت هم در کوتاه

. اما باشد میپایدار  )دوره دو، سه و چهار ساله(

ماهه مورد  مادامی که این فرضیه به صورت شش

مدت  آزمون قرار گرفت مشاهده شد که سود در کوتاه

ماهه سال دوم  پایدار بوده و در بلندمدت نیز تا شش
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 [8] . این نتیره با نتایج پژوهش مهرانیباشد میپایدار 

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

است. در رابطه با کشف عواملی که منرر به 

گردد و پاسخ به سوال دوم،  سود می پذیری نوسان

سود به اجزای درونی خود تفكیک شد و چهار 

، مدل ها فرضیهفرضیه یراحی گردید. به منظور آزمون 

 1392تا1388به صورت مقطعی برای دوره مالی 

های مدل مبنی بر  فرض پیشبرآورد گردید. تمامی 

صحت نتایج حاصل از تخمین از جمله آزمون عدم 

خودهمبستگی، آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون 

ثابت بودن واریانس خطاها و نرمال بودن خطاها اجرا 

است که  حاکی از آن ها فرضیهگردید. نتایج آزمون 

های ساالنه و شش ماهه  اجزای درونی سود در دوره

 باشند.  مدت و نه در بلندمدت پایدار نمی اهنه در کوت

گفت یكی از عواملی که باعث  توان میبنابراین 

آن  بینی پیشسود و کاهش قدرت  پذیری نوسان

وجود پایداری در اجزای درونی سود  گردد، عدم می

. از علل ناپایداری وجه نقد حاصل از باشد می

ی عملیاتی در دوره بررسی که به عنوان یک ها فعالیت

به  توان میعامل اقتصادی در نظر گرفته شده بود؛ 

روند تغییرهای شدید نرخ تورم و تغییر نرخ 

های  یاد کرد که به نوبه خود بر هزینهتسهیالت بانكی 

تاثیرگذار بوده و در  ها شرکتعملیاتی و سود خالص 

هش پایداری سود و کا پذیری نوساننهایت منرر به 

آن گردیده است. یكی دیگر از عواملی که باعث 

ای  گردد، تعهدی بودن بخش عمده ناپایداری سود می

، که مشاهده گردید روند تغییر باشد میاز سود 

شدیدی دارد. مطابق با نتایج آزمون، متغیر استهالک 

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

مرموع تمامی عوامل یاد شده  محدوده نیست. در

شده توسط  بینی پیشمنرر به کاهش دقت سود 

گیری توسط  مدیران و سهامداران شده و تصمیم

سهامداران در رابطه با خرید و فروش سهام و مدیران 

 .کند میدر رابطه با آینده شرکت را با مشكل مواجه 

پیشنهادهایحاصلازنتایجپژوهش

گذاران و  به سرمایه با توجه به نتایج پژوهش

سود سال آتی  بینی پیشبرای  شود میمدیران توصیه 

سود ساده ارائه شده توسط دیچو و  بینی پیشاز مدل 

ی سود ها نوساناستفاده نمایند و به  [14] تانگ

توجه نمایند. همچنین با توجه به  ها شرکت

ی زیاد اقالم تعهدی سرمایه در گردش یی ها نوسان

ماهه دوم یک سال مالی و بیشتر بودن جزء  شش

که  شود میتعهدی سود نسبت به جزء نقدی، توصیه 

سود ساالنه به جای  بینی پیشگذاران از مدل  سرمایه

 سود شش ماهه استفاده نمایند. بینی پیشمدل 

هایآتیپیشنهادهاییبرایپژوهش

به منظور بررسی وضعیت پایداری سود در  -1

با توجه به نوع  ها شرکتابتدا  ی مختلف،ها شرکت

 بندی شوند. صنعت دسته

های زمانی متفاوت بررسی  پایداری سود در دوره -2

 گردد.

 

 منابع

 بررسی(. 1390. )معتمد مهدی و حمید حقیقت، ـ1

. سود بینیپیش قابلیت و پذیرینوسان بین رابطه

 ،2 شماره سوم، سال ،حسابداری های پیشرفت

  .65-87 صص

. ترکی لیال و سمانه حیدری، محسن، ستگیر،د ـ2

 به نسبت نقدی جزء پایداری بررسی(. 1392)

 بر شرکت هایویژگی نقش و سود تعهدی جزء

. اساسی فلزهای صنایع در تعهدی اقالم ناهنراری
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 شماره ششم، سال ،مالی حسابداری هایپژوهش

 .1-22 صص ،4

 سلمان و الهروح قیطاسی، فرشاد، پور،بزعلی ـ3

 سازوکارهای بین ارتباط بررسی(. 1391. )رحمتی

. سود بینی پیش دقت و شرکتی حاکمیت

 شماره چهارم، سال ،مالی حسابداری هایپژوهش

 .123-140 صص ،2

 همراه قتصادسنریا(. 1391. )علی سوری، ـ4
 انتشارات. پنرم چاپ چهارم، ویراست.  eviewsبا

 .شناسی فرهنگ

(. 1390. )لطفی احمد و غالمرضا کردستانی، ـ5

 اقالم و سود بینیپیش خطای بین ارتباط بررسی

 سوم، سال ،مالی حسابداری هایپژوهش .تعهدی

 .63-78 صص ،8 پیاپی شماره دوم، شماره

 ارتباط تبیین(. 1392. )منتی وحید و بیتا مشایخی، ـ6

 سود بینیپیش قابلیت و پذیری نوسان بین

 حسابداری ترربی مطالعات فصلنامه. حسابداری

 .101-124 صص ،40 شماره یازدهم، سال ،مالی

(. 1386. )قیومی فعال علی و مومنی منصور، ـ7

 جلد spss کتاب از استفاده با آماری هایتحلیل
 .نو انتشارات موسسه: تهران ،دوم

(. 1390. )حصارزاده رضا و ساسان مهرانی، ـ8

 دانش. آن بینیپیش امكانات و سود هاینوسان

 .27-42 صص ،6 شماره دوم، سال ،حسابداری
9- Aghabaki, M., and Maleki, H. (2012). The 

Investigation of Relationship between 

Volatile and Predictable Earnings in 

Accepted Companies of Tehran Stock 

Exchange. Journal of basic and Applied 

Scientific Research, Vol. 2, No. 4, Pp. 

4258-4261. 

10- Beaver. W. H. (1968). The Information 

Content of Annual Earnings Announcement. 

Journal of Accounting Research, Vol. 6, 

Pp. 67-92. 

11- Colin, C. Guoli, W. (2014). Earnings 

Volatility and Earnings Prediction: 

Analysis and UK Evidence. Journal of 

Business Finance & Accounting, Vol. 41, 

No. 1, Pp. 53-73. 

12- Chan, A., and Luk kam Sit, C., Mei Li 

Tong, M. Chi Kit Wong, D., Wai Yiu 

Chan,R. (1996). Possible Factors of the 

Accuracy of Prospectus Earnings Forecasts 

in Hongkong. International Journal of 

Accounting, Vol. 31, No. 3, Pp. 381-398. 

13- Dechow, P., and Dichev, I. (2002). The 

Quality of Accruals and Earnings: the Role 

of Accrual Estimation Errors, Accounting 

Review, Vol. 77, Pp. 35-59. 

14- Dichev, I. D. and V.W. Tang. (2009). 

Earning Volatility and Earning Predictability. 

Journal of Accounting and Economics, 

Vol. 47, Nos. 1-2, Pp. 60-81. 

15- Dechaw, p. M. (1994). Accounting Earning 

and Cash Flows as Measures of Accounting 

Accruals. Journal of Accounting and 

Economics, Vol. 18, No. 1, Pp. 3-42. 

16- Ferankel, R. and L. Litov. (2009). Earnings 

Persistence. Journal of Accounting and 

Economics, Vol. 47, Nos. 1-2, Pp. 82-90. 

17- Firth, M. and Smith, A. (1992). The 

Accuracy of Profits Forecasts in Initial 

Public Offering Prospectuses. Accounting 

& Business Research, Vol. 22, No. 87, Pp. 

239-247. 

18- Francis, J., Lafond, R. & Olsson, P. M. 

(2004). Cost of Equity and Earnings 

Attributes. Accounting Review, Vol. 79, No. 

4, Pp. 967-1010. 

19- Jelic, B., Saadouni, B. and Briton. R. 

(1998). The Accuracy of Earnings Forecasts 

in IPO Prospectuses on the Kuala Lumpur 

Stock Exchange. Accounting & Business 

Research, Vol. 29, No. 3, Pp. 57-62. 

20- Minton, B., Schrand, C. and Walther, B. 

(2002). The Role of Volatility in 

Forecasting. Review of Accounting Studies, 

Vol. 7, Pp. 195-215. 

21- RoodPoshti, R. and Valipour, H. (2010). 

Relevance of Accounting Earning Volatility 

to Determine Expected Stock Return: 

Empirical Evidences From Iran. 

International Bullet of Business 

Administation, No. 8, Pp. 85-95. 

22- Sloan, R. G. (1996). Do Stock Prices Fully 

Reflect Information in Accruals and 

CashFlows about Future Earnings? The 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arh
ive

 of
 S

ID

 

 

  1394 پاییز (،25، پیاپی )سوم ، شمارههای حسابداری مالی، سال هفتم / پژوهش74
 

Accounting Review, Vol. 71, No. 3, Pp. 

289-315. 

23- Tomy, R, E. (2012). Earning Persistence 

over the Cycle. Working Paper. Stanford 

Univercity. 

24- Wernerfelt, B., Montgomery, C. (1988). 

Tobins Q and the Importance Firm 

Performance. American Economic review, 

Vol. 78, No.1, Pp. 246-250. 

25- William, R. Scott. (2015). Financial 

Accounting Theory. Seventh edition. 

University of Waterloo. 

26- Zhang F. (2007). Accruals, Investment and 

the Accruals Anomaly. The Accounting 

Review. Vol. 82, No. 5, Pp. 1333-1363. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arh
ive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

