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 :چکیده

بر کیفیت سود شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق  و نرخ ارز بررسی تاثیر نرخ تورمهدف این پژوهش 

. ارزش پیش بینی کنندگی سود استفاده شده است  د برای ارزیابی کیفیت سود از پایداری سود وبهادار تهران می باش

حذف سیستماتیک برای نمونه گیری استفاده شده  از روشو بوده  8831تا  8811دوره زمان مورد مطالعه سال های 

این تحقیق از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و  .شرکت است 6نمونه انتخابی شامل که

همچنین  از لحاظ جمع آوری اطالعات ، . شودروش از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می

روش رگرسیون چند  و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی، استنباطی و ت که به بمنظور تجزیهتحقیقی پس رویدادی اس

 از پیش و شده بندی مدل مشخصی رگرسیونی روابط قالب در تحقیق این های فرضیه .متغیره استفاده شده است

متغیر . قرارگرفته است بررسی مورد روابط بنیادی این مفروضات ها، آن نتایج تحلیل و رگرسیونی روابط این آزمون

نتایج بدست آمده  نشان می دهد نرخ تورم می تواند تاثیر . های مدل بر اساس مدل بن هسین بائو تعیین شده است

عضو بورس داشته باشد البته این نکته حایز اهمیت می باشد که نرخ تورم با  بیمه بسزایی بر کیفیت سود شرکت های

به موقع گزارش دادن سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود می تواند به  ،ی سودر گذاری بر سه مفهوم پایدارتاثی

 .مراتب اثر گذاری بیشتری بر کیفت سود این شرکت ها داشته باشد

 
 

 ، نرخ ارز، تورم  کیفیت سود  :واژگان کلیدی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 :بیان مسئله

های مالی  بیشترین عالقه را به گزارشهدف اولیه از گزارش سود، تأمین و ارائه اطالعات مفید برای کسانی است که 

گذاران باشد و برخی مواقع توسط  تواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایه دارند اما سود حسابداری همیشه نمی

گذاران در گرفتن تصمیمات درست  شود لذا مفهوم کیفیت سود مطرح شد تا بتواند به سرمایه مدیریت دستکاری می

 .کمک کند

دهد، اثرات محیط اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ تورم  تأثیر قرار می ها را تحت که کیفیت سود شرکت یکی از عواملی

و  گذاران، شناخت حساسیت سود کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه ترین ابزارها جهت فراهم مهم. است

های گوناگون در استفاده از ابزارهای  با وجود دارا بودن محدودیت. همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی است

شوند  گذاران در بورس اوراق بهادار استفاده می طور وسیع توسط سرمایه اقتصادی، شاهد آن هستیم که این ابزارها به

های  گیری گذاران در تصمیم تواند برای سرمایه لذا شناخت دقیق متغیرهای مهم کالن اقتصادی و نحوه استفاده آن می

  najand and rahman)،8338) ثر و سودمند باشداقتصادی مؤ

بررسی ارتباط عوامل موثر اقتصاد کالن بر کیفیت سود که به عنوان یک معیار با اهمیت برای استفاده کنندگان از 

گذاران باشد، بنابراین  های مالی سرمایه ای در تصمیم گیری تواند کمک قابل مالحظه اطالعات حسابداری است می

در نتیجه بهبود . پژوهش بسط و گسترش اهمیت اطالعات اقتصادی بر اطالعات حسابداری و مالی است اهمیت این

. سازد ها و بورس فراهم می گذاران، بستانکاران، بانک کنندگان گوناگون از جمله سرمایه تصمیم گیری را برای استفاده

ی از متغیرهای کالن اقتصادی بر کیفیت سود به این منظور در این پژوهش سعی شده تاثیر نرخ تورم به عنوان یک

 .ها بررسی شود شرکت

به عبارت دیگر . ها است در تمامی تعاریف تورم، نکته حائز اهمیت، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت

اشد، ها به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته ب توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومی قیمت تنها زمانی می

ها تنها در یک دوره خاص و یکبار افزایش یابد، سپس این روند صعودی قطع شود،  بنابراین اگر سطح عمومی قیمت

 .ها باید تداوم داشته باشد شود زیرا افزایش قیمت به این فرآیند تورم گفته نمی

شرایط تورمی بدیهی است حفظ در . گذاری افراد دارد تورم تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه

های پربازده است که از آن میان  گذاری در فعالیت های آن سرمایه قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه

با توجه به تاثیر تورم بر شرایط اقتصادی . گذاری اشاره کرد توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه می

در شرایط . گذارد گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و به خصوص هر شرکت نیز تاثیر می یهجامعه و نحوه سرما

انداز باقی  ای است که مجالی برای پس های زندگی به گونه یابد، افزایش هزینه تورمی که قدرت خرید مردم کاهش می

س اوراق بهادار و کاهش بازده سهام های بور گذاری و کاهش فعالیت انداز موجب کاهش سرمایه ماند و کاهش پس نمی

همچنین با رشد نرخ تورم، نرخ بازده مورد . کند در صورت افزایش تورم، تقاضا برای خرید سهام نزول می .شود نیز می

نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی . یابد گذاران افزایش می انتظار سرمایه

افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع . ی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار استاست که ناش

ها و در نتیجه تغییر سود سهام  شود، از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه و در نتیجه کاهش قیمت سهام می

خ ارز از مهمترین متغیر های اقتصاد کالن شناخته از طرفی دیگر نر.شود که عاملی برای تغییر قیمت سهام است می

می شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت ها تاثیر می گذارد بررسی های تجربی صورت گرفته 
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کشورها نشان می دهد که ارتباطی قوی میان انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی و عملکرد شاخص  ازبسیاری  در

عدم تعادل نرخ واقعی ارز هزینه های زیادی بر اقتصاد . هایی نظیر سرمایه گذاری ، و رشد اقتصادی وجود دارد 

منابع اقتصادی ، اختالل در بازار های تحمیل خواهد کرد ، کاهش کارایی اقتصادی ، توزیع و تخصیص غیر بهینه 

افزایش نرخ ارز عاملی  .مالی داخلی و تخریب تراز پرداخت ها ، می تواند از اثرات تنظیم نا مناسب نرخ واقعی ارز باشد

های پولی افت کند و  ها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و دارایی شود قیمت است که موجب می

به عبارت دیگر در اثر  .های ثابت و یا موجودی کاال ثابت بماند های غیر پولی مانند دارایی ل ارزش داراییدر مقاب

عامل تغیرات نرخ ارز  دراگر . یابد های غیر پولی افزایش می های پولی، ارزش دارایی کاهش ارزش پول در مقابل دارایی

های ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در  اراییمحاسبات حسابداری گنجانده شود باید موجودی کاال و د

کند و از سود  ها ثبت شود، بنابراین هزینه استهالك و بهای تمام شده کاالی فروش رفته افزایش پیدا می حساب

در این حالت ارتباط  .خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد

. توان بهای فروش را به طور ساختگی پایین نگهداشت ام شده و بهای فروش نزدیکتر شده و دیگر نمیبهای تم

ها  گیرد که از محل آن بتوان در مورد بازسازی و جایگزینی دارایی همچنین ذخیره استهالك در حدی قرار می

ها اگر چه سود آورند اما توان  یعنی شرکت. شود در نتیجه کاهش سود به کاهش سود سهام منجر می. استفاده کرد

پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس 

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز می تواند تاثیرات بسزایی در  .لطمه خواهد خورد

در این پژوهش قصد داریم تا با بررسی دقیق ابعاد کیفیت سود میزان و نوع تاثیر این کیفت سود شرکت ها بگذارد 

 متغیرها را بر کیفیت سود بدست آوریم

 

 :اهمیت انجام تحقیق
هنگام تصمیم گیری توسط افراد در  سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطالعاتی محسوب می شود که در

بر اساس رویکرد تعهدی در صورت . محاسبه و شناسایی می شود رقم بر مبنای ارقام تعهدیاین . نظر گرفته می شود

شناسایی درآمدها  از آن جا که در مبنای تعهدی لزوماً. وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد تحقق درآمدها و

ز پیش بینی ها و برآوردها استفاده می سود نیز ا و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه

. که تا چه میزان میتوان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد شودشود، از این رو این پرسش مطرح می

ناکافی و ناصحیح  پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطالعات پاسخ به این

و از طرفی همواره عوامل مختلفی می تواند بر کیفیت . ابع به صورت ناعادالنه انجام شودموجب می شود که تسهیم من

نتیجه ضرورت انجام تحقیق در زمینه ارتباط بین کیفیت  خود قرار دهد در رسود اثر گذار بوده و نتایج را تحت تاثی

راق بهادار تهران به چشم می پذیرفته شده در بورس او سود وشاخص هایی نظیر تورم و نرخ ارزبرای شرکت های

 .خورد

:پیشینه پژوهشادبیات و  

با( Caparale ،8331)و ( Chatrath، (8331 ،najand 8331)و   ) رویکردهای مورد وجود برخی از پژوهشگران  

به بیان دیگر با . استفاده مختلف به یک رابطه منفی بین تورم یا عوامل جانشین تورم و بازده سهام دست یافتند 

 .تورم بازده واقعی سهام کاهش میابد و بر این اساس سرمایه گذاری بر سهام نمی تواند تورم را پوشش دهد افزایش 

نتایج تحقیق نشان  و بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی پرداخته به بررسی رابطه  (8818)قفی،ث

ها را در نظر واکنش به تغییرات سود نقدی، کیفیت سود شرکتگذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام داد سرمایه
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ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تاکید بر نقش ارقام تعهدی بررسی  (8814)،خواجوی و ناظمی .گیرندنمی

مربوط به های تحقیق میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای بر اساس یافته. کردند

وی به بررسی رابطه بین . بررسی ویژگیهای کیفی سود و هزینه حقوق صاحبان سهام (8811)،بولو .گیرندآن قرار نمی

هزینه حقوق صاحبان سهام با چهار ویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقالم تعهدی، پایداری، 

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که . بورس اوراق بهادار تهران پرداختقابلیت پیش بینی و هموار بودن در شرکتهای 

کردستانی و ضیاءالدین .تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد

ج در این تحقیق رابطه بین پن.بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی (8816)،مجدی

مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن و  قابلیت پیش بینی سود، ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود،

نتایج تحقیق وجود رابطه . محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است

نی سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به پایداری سود،قابلیت پیش بیمعکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل 

اما بین .را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است و هزینه سرمایه سهام عادی سود موقع بودن

                              .محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است

                                                    

فرضیات   

های اصلی پژوهشفرضیه (الف  

     دبین نرخ تورم و کیفت سود ارتباط معنا دار و جود دار. 8

 .بین تغییرات نرخ ارز و کیفت سود ارتباط معنا دار و جود دارد. 1

 

فرضیه های فرعی پژوهش( ب   

 .رابطه معنا دار وجود داردبین نرخ تورم و پایداری سود . 8

 .بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود دارد. 1

 .بین تغیرات نرخ ارز و پایداری سود رابطه معنا دار وجود دارد. 8

 .بین تغییرات نرخ ارز و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود دارد. 4

 

 روش پژوهش

آوری اطالعات روش گرد    

و از نظر  (کاربردی )و از لحاظ هدف ( پیمایشی )آوری و جمع آوری اطالعات از نوع این پژوهش از نظر شیوه گرد

 میدانی -روش کتابخانه ای :این تحقیق به دو صورت بوده است ابزار گردآوری داده ها در . روش توصیفی می باشد

آوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری تحقیق در این قسمت جهت گرد: ای مطالعات کتابخانه

ها و سایر منابع همچون نشریات معتبر علمی استفاده شده  نامه ها، مقاالت، پایان ای مانند کتاب  از منابع کتابخانه

 .                                                                است

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های  ها از روش آوری داده ین قسمت به منظور جمعدر ا: مطالعات میدانی

 .                             مورد مطالعه و به کمک مدل های اندازه گیری شاخص کیفیت سود انجام خواهد پذیرفت

 

 روش تجزيه و تحلیل اطالعات  
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کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع این تحقیق از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات 

همچنین  از لحاظ جمع آوری اطالعات ، تحقیقی پس رویدادی است که به بمنظور . شودهمبستگی محسوب می

ق فرضیه تحقی. تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی ، استنباطی ، روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است

بر اساس داده های ترکیبی آزمون شده و همچنین رابطه کیفیت سود بر نرخ تورم و نرخ ارز با متغیر مجازی آزمون 

      . متغیر های مدل بر اساس مدل بن هسین بائو تعیین شده است. شده است

   

 قلمرو موضوعی  تحقیق

تورم و )شاخص های کالن حسابداری ملی شاخص های کیفیت سود و  نیرابطه ب این پژوهش از جنبه موضوعی بر

تمرکز دارد موضوعی که امروزه می تواند تاثیر زیادی در تصمیمات سرمایه گزاران بورس اوراق بهادار داشته ( نرخ ارز

 .باشد

 گیری جامعه آماری و روش نمونه

نمونه . تهران می باشدجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای بیمه  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 :بر مبنای شرایط زیر انتخاب شده است و با روش حذف سیستماتیک  8811-8831آماری برای سالهای 

 .شده در بورس درج شده باشدنام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته . الف

 .تغییر نداده باشدهمچنین طی دوره تحقیق سال مالی خود را . پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه باشد. ب

 .آمار و اطالعات مربوط به متغیرها و یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی قابل دسترسی باشد. ج

 بیش ازسه ماه توقف معامالتی نداشته باشند. د

 :مدل های تحقیق

 پايداری سود 
WCAit= C+λ1CFOit-1+λ2CFO+λ3CFOit+1+λ4ϪRevit+λ5PPEit+εit             

WCAit =  اقالم تعهدی سرمایه در گردش جاری 

 = CFOt-1 جریان نقد ناشی از عملیات سال مالی گذشته 

 CFOt= جریان نقد عملیاتی سال جاری 

 = CFOt+1جریان نقد عملیاتی سال مالی بعد 

= ϪRevit  تغییر درآمد فروش سالtو سالt-1 

= PPEit خالص اموال ماشین آالت و تجهیزات 

εit =از رگرسیون باقیمانده حاصل 

 

 :در این مدل اقالم تعهدی سرمایه در گردش جاری به شکل زیر محاسبه شده است

   ϪWCAit = ϪCArr-ϪCashit – ϪCLit+ϪSDit 

ϪCArr  = تغییر در دارایی های جاری طی سال هایtوt-1 

ϪCashit = تغییرات در نقد معادل های نقدی طی سال هایtوt-1 

ϪCLit = تتغییر در بدهی های جاری طی سال هایtوt-1 

= ϪSDit  تغییر در حصه جاری تسهیالت دریافتی طی سال هایtوt-1 
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   سود            کنندگی بینی پیش ارزش
CFOit+1=α0+α1OPINit+εit 

CFOit+1=سال پایان در عملیاتی نقد وجه t+1تجاری واحد عملیاتی درآمد مولد مستمر و اصلی های فعالیت از که 

 .شود می ناشی

OPINit =سال پایان سال درپایان عملیاتی سود t های فعالیت از ناشی عملیاتی هزینه و درآمدها بین اختالف از که 

 .شود می حاصل تجاری واحد مستمر و اصلی

 

:يافته ها  

 : توصیف متغیر پایداری سود

 8با توجه به جدول شماره 

 انحراف میانگین متغیر تحقیق

 معیار

 ضریب کشیدگی چولگی واریانس

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی

WCA اقالم تعهدی سرمايه در

 گردش جاری

29131 29411 29116 89381 19126 819413 119136 

 سود پایداری متغیر توصیف 8جدول 

 

 :توصیف متغیر ارزش پیش بینی کنندگی سود

 1با توجه به جدول شماره  

 انحراف میانگین متغیر تحقیق

 معیار

 ضریب کشیدگی چولگی واریانس

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی

CFO وجه نقد عملیاتی در

 پايان سال

29663 29111 29243 19614 819161 189188 649181 

 سود کنندگی بینی پیش ارزش متغیر توصیف1جدول 

 

 آزمون فرضیه فرعی اول. 1-1

 .دارد بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معنا دار وجود: فرضیه فرعی اول 

 H0  :.بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معنا دار وجود ندارد

   :  H1.بین نرخ تورم و پایداری سود رابطه معنا دار وجود دارد

تغییر در نرخ تورم منجر به تغییر در فرضیه صفر بیان می دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای توضیحی 

 پایداری سود نمی شود

و حاکی . باشد می R=0.789بینی آینده و تغییر  ضریب همبستگی پیرسون بین پیش   SPSSبا توجه به خروجی   

در ضمن این شاخص میزان شدت رابطه متغیرهای مستقل با . از رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است

شود و با توجه به اینکه  تایید می     شود  و رد می    دهد و در نتیجه فرضیه  متغیرهای وابسته را نشان می
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درصد از تغییرات مربوط به متغیر مستقل و بقیه مربوط  61 گوید که باشد به ما می می     0.622ضریب تعیین  

برای قطعیت از وجود رابطه مابین متغیر مستقل و . به متغیرهایی است که در این فرضیه در نظر گرفته نشده است

 .پردازیم می  ANOVA  ررسی جدولمتغیر وابسته به ب

توان  پس می. شود پذیرفته می    رد و فرض     درصد است پس فرض    %حاصله کمتر از   sigبا توجه به آنکه  

 . گفت رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد

                                 .کنیم  برای بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می

                     
یکی از . باشد می 1.730شود ولی چون آماره آزمون  رد می   قرار گیرد   191الی  891چنانچه این آماره در بازه 

 .شرایط استفاده از رگرسیون برای این فرض برقرار است 

دهد  خطی وضعیتی است که نشان می ه توضیح است که همالزم ب. کنیم خطی از آزمون استفاده می برای بررسی هم

خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین  اگر هم. یک متغیر مستقل تابع خطی از سایر متغیرهای مستقل است

معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن ضریب تعیین 

رسد ولی دارای  به عبارت دیگر با وجودی که مدل خوب به نظر می. دارای اعتبار باالیی نباشد تعدیل شده مدل

های مقادیر ویژه و شاخص وضعیت استفاده  برای این منظور از خروجی. باشد داری نمی های مستقل معنی متغیر

ها زیاد است و تغییرات کوچک  بینی همبستگی داخلی پیش. دهد که مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می. کنیم می

شود و شاخص وضعیت با مقدار بیش  ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می در مقادیر داده

دهنده مشکل جدی در  نشان 82باشد و مقدار بیش از  خطی بین متغیرهای مستقل می دهنده احتمال هم نشان 81از 

با توجه به آنکه مقادیر ویژه و شاخص وضعیت در حالت استاندارد . باشد موجود می استفاده از رگرسیون در وضعیت

 .گیری کرد مشکلی در استفاده از رگرسیون وجود ندارد توان نتیجه بنابراین می. باشد می

ضريب 

همبستگی 

 پیرسون

ضريب 

 تعیین

 

ضريب تعیین 

 تعديل شده

آزمون دوربین 

 واتسون

Sig 
ANOVA 

 مقادير ويژه

 

987. 611. 684. 89182 222. 89168 183. 
 

 آزمون فرضیه فرعی دوم. 2-1

 بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود دارد

باشدکه  مینرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود بین  فرضیه مذکور که به دنبال بررسی وجود رابطه معناداری

 .گردد صورت زیر مطرح میدر قالب فرضیات آماری به 

 H0  :بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود ندارد

   :  H1بین نرخ تورم و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود دارد

بر ارزش پیش بینی تغییر در نرخ تورم هیچ تاثیری دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها،  فرضیه صفر بیان می

 .ندارد کنندگی سود

بنابراین رابطه خطی بین متغیر . در صد است 1برابر با صفر و کمتر از   ANOVAدر جدول  sigبا توجه به آنکه  

. کنید باشد و همان طور که مشاهده می می 29111و با توجه به  آنکه  ضریب همبستگی . مستقل و وابسته وجود دارد
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ه تغییرات در در نتیج          از آنجا که   . تایید   شود و  رد می   این مقدار مثبت است و در نتیجه 

 .شود  متغیر وابسته تعریف می

و با توجه به نمودار . است 191الی  891پس در بازه . باشد می 89118رجدول برابر  از آنجا که آماره دوربین واتسون د

است و مقدار ویژه صفر  81شرط دوم و شاخص وضعیت که مقدار آن  کمتر از . هیستوگرام که نزدیک به نرمال است

 .باشد ایط استفاده از رگرسیون برقرار میشر. نیست

 
 
 
 

 

 

ضريب همبستگی 

 پیرسون

ضريب 

 تعیین

ضريب تعیین 

 تعديل شده

آزمون دوربین 

 واتسون

Sig 
ANOVA 

 مقادير ويژه

958. 111. 161. 89118 222. 811. 89618 
 

 

 

 سومآزمون فرضیه فرعی . 1-2

 .بین تغیرات نرخ ارز و پایداری سود رابطه معنا دار وجود دارد 

 H0  :بین تغییرات نرخ ارز و پایداری سود رابطه معنا دار وجود ندارد

   :  H1بین تغییرات نرخ ارز و پایداری سود رابطه معنا دار وجود دارد

تغییر نرخ ارز منجر به تغییر در پایداری فرضیه صفر بیان می دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرهای توضیحی 

 سود نمی شود

و حاکی از . باشد می=R. 161بینی آینده و تغییر ضریب همبستگی پیرسون بین پیش   SPSSبا توجه به خروجی   

در ضمن این شاخص میزان شدت رابطه متغیرهای مستقل با . رابطه مثبت و مستقیم بین این دو متغیر است

شود و با توجه به اینکه  تایید می    شود  و  رد می    دهد و در نتیجه فرضیه  را نشان می متغیرهای وابسته

درصد از تغییرات مربوط به متغیر مستقل و بقیه مربوط  16 گوید که باشد به ما می می     .166ضریب تعیین  

 . به متغیرهایی است که در این فرضیه در نظر گرفته نشده است

توان  پس می. شود پذیرفته می    رد و فرض     درصد است پس فرض    %حاصله کمتر از   sigبا توجه به آنکه  

 . گفت رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد

 .کنیم  برای بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می

یکی از . باشد می 1.730شود ولی چون آماره آزمون  رد می   قرار گیرد   191الی  891چنانچه این آماره در بازه 

 .شرایط استفاده از رگرسیون برای این فرض برقرار است 

ضريب 

همبستگی 

 پیرسون

ضريب 

 تعیین

 

ضريب تعیین 

 تعديل شده

آزمون دوربین 

 واتسون

Sig 
ANOVA 

 مقادير ويژه
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565. 166. 141. 89182 .000 89168 183. 
 

 
 

 چهارمآزمون فرضیه فرعی . 2-2

 و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود داردتغییرات نرخ ارز بین 

و ارزش پیش بینی کنندگی سود تغییرات نرخ ارز بین  فرضیه مذکور که به دنبال بررسی وجود رابطه معناداری

 .گردد فرضیات آماری به صورت زیر مطرح میباشدکه در قالب  می

 H0  :و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود نداردتغییرات نرخ ارز بین 

   :  H1و ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنا داری وجود داردتغییرات نرخ ارز بین 

 

هیچ تاثیری بر ارزش پیش تغییرات نرخ ارز تغییر در دارد که با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها،  فرضیه صفر بیان می 

 .ندارد بینی کنندگی سود

بنابراین رابطه خطی بین متغیر . در صد است 1برابر با صفر و کمتر از   ANOVAدر جدول  sigبا توجه به آنکه  

. کنید باشد و همان طور که مشاهده می می. 122و با توجه به  آنکه  ضریب همبستگی . مستقل و وابسته وجود دارد

تغییرات در  در نتیجه          از آنجا که   . تایید   شود و  رد می   این مقدار مثبت است و در نتیجه 

 .شود  متغیر وابسته تعریف می

و با توجه به نمودار . است 191الی  891پس در بازه . باشد می8914رجدول برابر  از آنجا که آماره دوربین واتسون د

است و مقدار ویژه صفر  81شرط دوم و شاخص وضعیت که مقدار آن  کمتر از . هیستوگرام که نزدیک به نرمال است

 .باشد استفاده از رگرسیون برقرار می شرایط. نیست

 

ضريب همبستگی 

 پیرسون

ضريب 

 تعیین

ضريب 

تعیین 

تعديل 

 شده

آزمون 

دوربین 

 واتسون

Sig 
ANOVA 

 مقادير ويژه

977. 111. 161. 8914 .000 811. 89618 

 
 

 جداول شکل ها و نمودار ها

 

 سود پايداری متغیر توصیف 1جدول 

 انحراف میانگین متغیر تحقیق

 معیار

 ضریب کشیدگی چولگی واریانس

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی
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WCA اقالم تعهدی سرمايه در

 گردش جاری

29131 29411 29116 89381 19126 819413 119136 

 

  

 سود کنندگی بینی پیش ارزش متغیر توصیف 2جدول 

 انحراف میانگین متغیر تحقیق

 معیار

 ضریب کشیدگی چولگی واریانس

 چولگی

 ضریب

 کشیدگی

CFO وجه نقد عملیاتی در

 پايان سال

29663 29111 29243 19614 819161 189188 649181 

 

 نتیجه گیری

نرخ تورم و تغیرات نرخ ارز می  از ازمون فرضیه ها مشاهده می گردد کهباتوجه به نتایج فوق و نتایج بدست آمده 

البته این نکته حایز اهمیت می باشد  .باشدعضو بورس داشته بیمه  تواند تاثیر بسزایی بر کیفیت سود شرکت های 

و ارزش پیش بینی کنندگی سود می تواند به مراتب اثر گذاری  م پایداری سودمفهو که نرخ تورم با تاثیر گذاری بر

همچنین باید به این نکته اشاره کرد بر طبق پژوهش ها صورت . بیشتری بر کیفت سود این شرکت ها داشته باشد 

دانند که  گرفته در ارتباط با نرخ ارز محققان مهم ترین عامل تغییر در نرخ ارز در اقتصاد ایران را نرخ باالی تورم می

این موضوع نشان دهنده این است که متغیر نرخ ارز خود تاثیر گرفته از نرخ تورم میباشد و به نوعی یک متغیروابسته 

  .ستقل نمی تواند برکیفیت سود  شرکتها تاثیر گذار باشدمی باشد وبه صورت م
در :کیفیت سود را این طور بیان کرد توان نقش تورم در بازدهی و سود سهام و همچنین می نتایج تحقیقبا توجه به 

شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به 

وقتی سود اسمی افزایش می یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد شد که .همراه داشته باشد، افزایش می یابد

 .شود موجب کاهش ارزش ذاتی سهام می

از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره .آورد  بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکت ها را پایین می

 دست از فرصت  بنابراین نرخ تنزیل جریان های نقدی و همچنین هزینه. مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد

قتصادی را کند می کند و باعث کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی می تورم رشد ا. رفته پول نیز افزایش می یابد

در این صورت . گذاری مولد را افزایش می دهد های پس انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایه گردد، زیرا تورم، نرخ

 .بهای تمام شده تولیدات نیز افزایش می یابد

عه و نحوه سرمایه گذاری افراد دارد که در شرایط تورمی بدیهی درحالی تورم تاثیر به سزایی در شرایط اقتصادی جام

های پربازده است  گذاری در فعالیت های آن، سرمایه است حفظ قدرت خرید بسیار حائز اهمیت است که از جمله راه

ر تورم بر با توجه به تاثی. که از آن میان می توان به داد و ستد سهام به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری اشاره کرد

شرایط اقتصادی جامعه و نحوه سرمایه گذاری افراد بدون شک تورم در بورس و بخصوص هر شرکت نیز تاثیر می 

 ..گذارد
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