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چکیده
در اين پژوهش ضمن بررسي ارتباط ميان نوسان پذيري سود و قابليت پيشبيني آن (کوتاه مدت و بلند
مدت) ،محتواي اطالعاتي نوسان پذيري سود نيز مورد تحقيق قرار گرفته است .مدل ارتباطي نوسان
پذيري و قابليت پيشبيني آن براساس چارچوب ديچو و تانگ ( )9002منطبق ميباشد .لذا براساس
چارچوب ديچو و تانگ ( ،)9002اطالعات مالي  000شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار از سال  0830الي  0820مورد بررسي قرار گرفت .هر چند روند پيشبينيها به صورت
نزولي اکيد نبوده؛ ولي نتايج تحقيق بطور کلي نشان ميدهد که قابليت پيشبيني سود در اثر نوسان
پذيري سود کاهش مييابد و مضافاً در بلند مدت از قدرت پيشبيني ها ،کاسته ميشود .همچنين با
کنترل شرکتهاي زيان ده (که براساس چارچوب نظري از عوامل بوجود آورنده نوسان سود هستند،).
نتايج تغييري نکرد .در بررسي ارتباط ميان واکنش بازار و نوسان پذيري سود ،شواهد حاکي از آن
است که بازار از شرکتهاي با نوسان باال (ريسک باالتر) ،بازدهي باالتري مطالبه ميکند.
واژهگان کلیدی :نوسان پذي سود ،قابليت پيشبيني سود ،بازده سهام.
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مقدمه
قبل از پرداختن به موضوع نوسان پذيري سود ،برجسته کردن اهميت و نقش سود
حسابداري اهميت ويژهاي دارد .سود اغلب با عنوان "خط آخر" يا سود خالص در نظر
استفاده کنندگان نقش بسته است .سود حسابداري عملکرد واحد تجاري را اندازه گيري
ميکند و مضافاً نشان دهندهي فعاليتهاي واحد تجاري و نحوه ي ايجاد ارزش ،توسط
بنگاه اقتصادي ميباشد .تحليلهايي که در نشريات مالي وجود دارد؛ عمدتاً در خصوص
انحرافات سود گزارش شده از پيشبينيها (بودجه) ميباشد .هر دو گروه تحليل گران
مالي و مديران به پيشبيني سودهاي آتي ميپردازند و از طرفي ارزش ذاتي (نظري)
يک بنگاه اقتصادي ،معادل ارزش فعلي سودهاي آتي آن بنگاه ميباشد .بنابراين افزايش
و رشد سود حسابداري در برگيرنده افزايش ارزش شرکت خواهد بود و عکس آن نيز
صادق ميباشد .سود حسابداري به عنوان مبناي ارزيابي عملکرد مديران و واحد تجاري
توسط صاحبان سهام مدنظر قرار ميگيرد .همچنين سود حسابداري در ارائه نقش و
کارنامه مباشرتي مديران واحد تجاري و پيشبيني جريانهاي نقدي آتي مورد استفاده
قرار ميگيرد .محققان نشان داده اند که ارتباط سود حسابداري با قيمت سهام بسيار قوي
تر از ارتباط جريانهاي نقدي با ارزش سهام ميباشد .اعتبار دهنده گان و طلبکاران
شرکت ،سود حسابداري را به عنوان معياري در قرار دادهاي بدهي لحاظ ميکنند تا
بتوانند ريسکهاي عدم وصول طلب خود را کاهش دهند .مشتريان از سود حسابداري
به عنوان معياري براي ارزيابي وضعيت تداوم فعاليت شرکت در آينده ،استفاده ميکنند.
همچنين کارکنان شرکت به منظور ارزيابي تداوم فعاليت واحد تجاري و امنيت شغلي
خود ،سود حسابداري و گزارشگري آن را ،مدنظر قرار ميدهند .لذا ارزيابي صحيح
عملکرد واحد تجاري نيازمند دو معيار است :نخست :توجه به سطح کيفي اطالعات
حسابداري و دوم :مفهوم کيفيت سود .يکي از پارامترهاي اصلي کيفيت سود که در
تحقيقات مختلف بر آن تاکيد شده است؛ قابليت پيشبيني سود ميباشد .عوامل مختلفي
در پيشبيني سودهاي آتي ميتواند مدنظر قرار گيرد .تعيين و بررسي عوامل اصلي
جهت پيشبيني سودهاي آتي از اهميت فراواني برخودار ميباشد .براساس يک ديدگاه
و عقيده کلي ،سودهاي پرنوسان داراي قابليت پيشبيني کمتري ميباشد .براساس
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تحقيق پيمايشي گراهام و همکاران (  )9002که برروي  000مدير مالي انجام داده
بودند 29 :درصد از پاسخ دهندگان طرفدار سودهاي هموار و کم نوسان بوده و عالقهاي
به سودهاي پرنوسان نداشتند زيرا  30درصد آنها معتقد بودند که نوسانات سود ،قابليت
پيشبيني سودهاي آتي را کاهش ميدهد .مضافاً سود بعنوان متغير اصلي مدلهاي
ارزشيابي سهام شرکت از اهميت بسزايي برخوردار است .تحقيقات گذشته که در ادامه
به آنها پرداخته ميشود؛ نشان ميدهند که نوسان پذيري سود باعث کاهش پايداري
سود (قابلبت پيشبيني) ميشود.
تحقيقات انجام گرفته داخلي ،مشتمل بر :آقابيکي و همکاران ( ،)9009مهراني و
حصارزاده ( )0820و حقيقت و معتمد ( )0820براساس چارچوب تحقيق ديچو و تانگ
( )9002به بررسي ارتباط بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن در شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .در تحقيقات مزبور ارتباط منفي و معنادار
بين نوسان سود و قابليت پيشبيني سود (در کوتاه مدت و بلند مدت) گزارش گرديده
است .تحقيق پيشرو در نظر دارد که بررسيهاي بيشتر و متفاوتي را انجام و افزودهاي به
دانش اين حوزه به شرح ذيل ،اضافه نمايد:
 )0در اين تحقيق به منظور اضافه نمودن توضيحات بيشتر در خصوص ارتباط بين
متغيرها ،آزمونها در دو مرحله انجام گرفته است که شامل :الف) براي کل
نمونههاي مورد بررسي و ب) حذف شرکتهاي زيان ده ،زيرا براساس چارچوب
نظري ،زيانها يکي از منابع بوجود آورنده نوسانات سود هستند؛ بنابراين با کنترل
شرکتهاي زيان ده ميتوان ارتباط بين متغيرهاي تحقيق را به نحو بهتري تبين نمود.
 )9در تحقيقات قبلي براي بررسي تاثير نوسان پذيري سود ،مشاهدات در پنجکها،
طبقهبندي گرديده بودند؛ در اين تحقيق همانگونه که در ادامه توضيح داده ميشود؛
با تقسيم بندي دقيقتري ،پنج طبقه از نوسان پذيري سود ،تشکيل و متغيرها مورد
بررسي قرار گرفته است.
 )8در تحقيقات قبلي ارتباط بين نوسان پذيري سود و قابليت پيش بين آن صرفاً در
1- Graham et al.
2- Dichev and Tang

200

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،00زمستان 2931

پنجک اول و پنجک پنجم محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته بود؛ ليکن در اين
تحقيق ارتباطهاي فوق در پنج طبقه تعيين شده ،مورد آزمون و بررسي قرار گرفته
است.
 )0دوره زماني گسترده تر يا جديدتري براي انجام آزمون ارتباط متغيرهاي تحقيق،
معرفي گرديده است.
 )2تعداد نمونههاي اين تحقيق ،مشتمل بر  000شرکت ميباشد که نسبت به تحقيقات
انجام گرفته مشابه قبلي ،به ميزان قابل مالحظهاي (بيشتر از دو برابر نمونه تحقيقات
قبلي) ،بيشتر است و ميتواند ارتباط بين متغيرهاي تحقيق را به نحو بهتري ،نمايان
سازد.
 )6بعالوه ما در پي بررسي توجه و عکس العمل بازار در خصوص اين ارتباط (ميان
نوسان پذيري سود و قابليت پيشبيني آن) نيز ميباشيم (اين موضوع در تحقيقات
قبلي مدنظر قرار نگرفته بود).؛ بدين معني که آيا سرمايه گذاران در تصميمات خود
به ارتباط بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن توجه دارند يا خير؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نوسان پذيري سود يکي از ويژگيهاي سري زمانيِ کيفيت سود است .نوسان
بيشتر با ريسک باالتر همراه است و معلول عوامل متعددي است .قابليت پيشبيني سود
به عنوان يکي از ويژگيهاي کيفي و سري زماني سود ،عبارت از:
"توانايي سود جاري در پيشبيني سود آتي در کوتاه مدت و بلندمدت "
هر چند عوامل مختلفي ممکن است بر نوسانات سود تاثير گذار باشند؛ اما دو دليل
اصلي نوسانات سود عبارتاند از  :عوامل اقتصادي و نحوه عمل حسابداري .شرکتها در
محيط اقتصادي فعاليت ميکنند .اگر محيط اقتصادي را به مثابه دريا و شرکت را مانند
کشتي فرض نمائيم؛ کشتيها در اثر تالطم دريا به چالش و تالطم در ميآيند .لذا
ميتوان بيان کرد که شوکهاي اقتصادي و امثالهم ،که بصورت خارج از کنترل
شرکتها ميباشند؛ عملکرد واحد تجاري را تحت تأثير قرار ميدهد .عوامل حسابداري
که عمدتاً در خصوص شيوه و نحوه شناسايي درآمدها و هزينهها و به تبع سود واحد
اقتصادي است؛ ميتواند بر اين ساز و کار تاثير گذار باشد .ناگفته پيدا است که عواملي
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چون " اصل تطابق هزينهها با درآمدها " و مشکالت پيرامون "تخصيص هزينهها به
دورههاي مالي"" ،شناسايي درآمد ها"" ،محافظه کاري حسابداري" وموارد مشابه،
مهمترين عواملي هستند که ميتوانند در محاسبه سود و رابطه بين سودهاي گذشته و
آينده (پايداري سود) ،تاثير گذار باشند و رابطه بين آنها را دچار نوسان سازند.
ديچو و تانگ ( )9003به بررسي ارتباط بين درآمدها و هزينهها ( اصل تطابق)
پرداختند .براي دستيابي به اهداف تحقيقشان000 ،ر 0شرکت را از سال  0269الي 9008
( 00سال) را مورد مطالعه قراردادند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که ارتباط بين درآمدها
و هزينهها در طول دوره تحقيق کاهش يافته (تطابق ضعيف) و ارتباط بين درآمدهاي
سالجاري با درآمدهاي سالهاي گذشته افزايش يافته است .آنها کاهش ارتباط ميان
درآمدها و هزينهها را ناشي از عوامل اقتصادي و حسابداري بيان نمودند و نقش عوامل
حسابداري را برجستهتر ميدانستند .بعالوه نشان دادند که اختاللي که بين ارتباط
درآمدهاي دوره جاري و هزينههاي دوره جاري به وجود آمده ،باعث افزايش نوسانات
سود و کاهش پايداري سود گرديده است .لذا بطور تلويحي ميتوان نتيجه گرفت که با
افزايش نوسانات سود ،قابليت پيشبيني سود کاهش يافته ،زيرا در ادبيات ،پايداري
سود ،نماد و نماينده قابليت پيشبيني سود ميباشد.
در ادامه ،دانلسون و همکاران ( )9000سعي کردند که توضيحات بيشتري در
خصوص تحقيق ديچو و تانگ ( )9003بيافزايند .آنها در مطالعه خود  89/602سال ـ
شرکت (طي سالهاي  0269الي  )9002را مورد پژوهش قرار دادند .هدف مطالعه آنها
اين بود که تعيين نمايند که کداميک از عوامل (حسابداري يا اقتصادي) داراي تاثير
بيشتري در اختالل بين رابطه درآمدها و هزينهها ،بوده است .آنها ضمن تحليل اجزاي
هزينهها به منظور تفکيک آثار آنها ،اقالم خاص را نيز مدنظر قراردادند .نتايج تحقيق
آنها نشان داد که عوامل اقتصادي باعث به وجود آمدن اقالم خاص ( علل اصلي وجود
اختالل بين رابطه درآمدها و هزينهها) بوده و در اين خصوص تأثير بيشتري نسبت به
عوامل حسابداري داشته است .مهمترين عوامل اقتصادي بررسي شده توسط آنها عبارت
1 - Donelson et al.
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بودند از :رشد منفي کارکنان ،معامالت ادغام و تحصيل ،عمليات متوقف شده ،زيان
عملياتي و رشد منفي درآمد ها.
ديچو و تانگ ( )9002بعد از تحقيق در خصوص تغييرات انجام گرفته پيرامون اصل
تطابق ( سال  )9003به بررسي ارتباط بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني سود
پرداختند .براي اين منظور آنها  99/008سال ـ شرکت را از سال  0230الي ،9000
مورد بررسي قراردادند .آنها با تقسيم بندي پنجکي دادهها براساس نوسانات سود و
بکارگيري متغيرهاي کنترلي ،نشان دادند که الف) نوسان پذيري سود با قابليت پيشبيني
سود رابط معکوس و معناداري دارد .ب) تأثير نوسان پذيري سود بر قابليت پيشبيني
سود بيشتر از ساير متغيرها (سطح سود حسابداري ،نوسانات جريانهاي نقدي و نوسانات
اقالم تعهدي) بوده است .د) قدرت پيشبيني سود در بلند مدت کاهش مييابد .ه)
عوامل حسابداري و اقتصادي بر نوسانات سود موثر ميباشند .مضافاً آنها به بررسي
تصميمات استفاده کنندگان از رابطه بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن ،پرداختند.
نتايج تحقيق آنها نشان داد که تحليل گران تنها از بخشي (کمتر از نيمي) از اطالعات
مربوط به نوسان پذيري سود جهت پيشبينيهاي آتي استفاده کردهاند؛ بدين معني که
تحليل گران به طور سيستماتيک اشتباهات پيشبيني خود را تکرار کرده و رابطه بين
نوسان پذيري و پايداري سود را در نظر نمي گيرند.
فرانکل و ليتو ( )9002در ادامه تحقيق ديچو و تانگ ( )9002با به ميان کشيدن
عواملي که آنها حدس ميزدند که نتايج تحقيق قبلي را با چالش روبرو سازد؛ سعي
کردند توضيحات اضافي در خصوص اين ارتباط ارائه نمايند .آنها تاثير عواملي از قبيل:
اندازه شرکت ،موارد مرتبط با نمونه گيري ،خارج ساختن شرکتهاي زيان ده ،رشد
عايدات ،اندازهگيري متفاوت نوسانات سود ،را کنترل نمودند .نتايج تحقيق آنها در
خصوص مواردي از قبيل :سوگيري در نمونهها ،نحوه انتخاب شرکتها و نحوه محاسبه
نوسانات سود ،نتايج يکسان با مدلهاي قبلي ارائه ميداد .اما نتايج تحقيق آنها نشان
ميداد که ارتباط منفي و معناداري بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن وجود دارد؛
1- Frankel and Litov
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ليکن تاثير نوسانات سود بر پايداري (قابليت پيشبيني سود) هم اندازه و حتي گاهي
کوچکتر از تأثير ساير متغيرها (رشد سود ،نسبت درآمد به قيمت هر سهم ،اندازه و
قدرمطلق اقالم تعهدي) ميباشد .آنها بر خالف ديچو و تانگ ( )9002از تصميمات
سرمايه گذاران براي معيار توجه استفاده کنندگان به ارتباط بين نوسانات سود و قابليت
پيشبيني آن استفاده کردند که نتايج تحقيق نشان ميداد که اختالف معناداري بين
ميانگين بازده شرکتهاي پرنوسان و کم نوسان وجود ندارد.
حقيقت و معتمد ( )0820به بررسي رابطه بين نوسان پذيري سود و قابليت پيشبيني
سود پرداختند .براي اين منظور آنها  062شرکت ( پذيرفته شده در بورس اورق بهادار
تهران) را از سال  0890الي  0839مورد پژوهش قراردادند .آنها چارچوب تحقيق خود
را براساس تحقيق ديچو و تانگ(  )9002طرح ريزي کرده بودند .يافتههاي آنها نشان
داد که ارتباط منفي و معناداري بين نوسان پذيري سود و قابليت پيشبيني سود در
افقهاي کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد .آنها همچنين مدل تحقيق را در خصوص
سودهاي فصلي نيز بکارگرفتند که نتايج حاکي از ارتباط مثبت نوسان پذيري سود
فصلي و قابليت پيشبيني آن بود .اين ارتباط حتي قوي تر از رابطه معکوس بين نوسان
پذيري و قابليت پيشبيني ساليانه ،ارائه گرديده بود .يعني در پيشبينيهاي فصلي،
نوسان پذيري سود به پيشبينيها کمک مينمايد.
مهراني و حصار زاده ( )0820در تحقيقي مشابه به بررسي ارتباط بين نوسانات سود و
امکان پيشبيني سود پرداخته بودند .آنها  090شرکت (پذيرفته شده در بورس اورق
بهادار تهران) را از سال  0892الي  300 ( 0832سال ـ شرکت) را مورد بررسي قرار
دادند .به نحو مشابه آنها با بکار گيري چارچوب ديچو و تانگ ( ،) 9002گزارش دادند
که رابطه معکوس و معني داري بين نوسانات سود و امکان پيشبيني آن وجود دارد.
آنها اضافه کردند که اوالً سودهاي تاريخي در پيشبيني سودهاي آينده نقش مهمي
دارد و ثانياً پايداري سود ،عامل کليدي در تحليل رابطه بين نوسانات سود و امکان
پيشبيني آن است.
آقابيکي و همکاران ( 009 ،)9009شرکت بورس اوراق بهادار تهران را از سال
 0893الي  ،0839مورد بررسي قراردادند .نتايج آنها نشان ميدهد که نوسانات سود
داراي تأثير قابل مالحظهاي بر پيشبيني سود در بلند مدت ميباشد .آنها با ارائه و مقايسه
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ضرايب پايداري سود در کوتاه مدت و بلند مدت در دوه گروه (پرنوسان ـ کم نوسان)
نشان دادند که ضرايب پايداري در گروه کم نوسان بزرگتر و در طول زمان (افق
پيشبيني بلند مدت) کمتر کاهش( به نسبت سودهاي پر نوسان) يافته است.
درخصوص نقش نوسان پذيري سود و تاثير آن بر واکنش بازار ،رهنماي رودپشتي و
ولي پور( 03 ،)9000شرکت از شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران را از سال 0830
لغايت  0836مورد بررسي قرار دادند .براي اندازه گيري نوسان پذيري کوتاه مدت از
نسبت تغييرات سود (زيان) عملياتي سالجاري نسبت به سال گذشته و براي اندازه گيري
نوسان پذيري بلند مدت سود از واريانس سود (زيان) عملياتي پنج سال گذشته استفاده
کردند .آنها آزمونهاي خود را از طريق دادههاي تابلويي و آزمون والد ،انجام دادند.
نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که نوسان پذيري سود (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)
داراي محتواي اطالعاتي ميباشد و آزمونهاي آنها تفاوتي بين نوسان پذيري کوتاه
مدت و بلند مدت قائل نشده است .اما نتيجه تحقيق آنها که به اين تحقيق شباهت
بيشتري دارد آن است که آنها نشان دادند بين نوسان پذيري سود در کوتاه مدت و بازده
سهام ارتباط مثبت و بين نوسان پذيري بلند مدت سود و بازده سهام ارتباط منفي وجود
دارد .آنها نتيجه گرفتند در بلند مدت سرمايه گذاران به دنبال سودهاي هموار ميباشند.
تحقيق ما در خصوص ارتباط ميان نوسان پذيري سود و بازده سهام داراي تفاوتهاي
با تحقيق آنها ميباشد؛ عمده اين تفاوتها عبارت اند از  )0 :در اين تحقيق نوسان
پذيري از طريق انحراف معيار  2ساله اخير سود قبل از اقالم غير مترقبه مدنظر بوده
است )9 .جهت محاسبه بازده و ارتباط آن با نوسان پذيري سود ،از يک وقفه  2ماهه
پس از پايان سال مالي استفاده شده است )8 .روش آزمون به صورت آزمون تفاوت
ميانگين نوسان پذيري ( تحليل يک عامله) بوده است؛ در حاليکه تحقيق آنها به شيوهي
رگرسيوني و در برگيرنده متغيرهاي کنترلي نيز بوده است.
سوال تحقيق ،فرضيهها و مدل مفهومي و تعريف متغيرها
سؤاالت تحقيق عبارت اند از:
 .0آيا بين نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن رابطه معکوس و معناداري وجود دارد؟
 .9آيا قابليت پيشبيني سود در بلند مدت کاهش مييابد؟ و
 .8آيا سرمايه گذاران در تصميمات خود به نوسان پذيري سود ،توجه دارند؟
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در راستاي پاسخ به سؤاالت تحقيق ،فرضيه هايي طراحي و مورد آزمون قرار گرفت .
براساس اعتقاد کلي که بين مديران (گراهام و همکاران )9002 ،در خصوص
نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن وجود دارد و همچنين تحقيقات تجربي انجام گرفته
در اين خصوص که همگي با اتفاق نظر به وجود و عالمت ارتباط فوق پرداختند؛
ميتوان انتظار داشت که بين قابليت پيشبيني سود و نوسانات سود ،رابطه معکوسي
وجود خواهد داشت؛ لذا فرضيه اول تحقيق به شکل ذيل ارائه ميگردد:
فرضیه اول :نوسانات سود ،قابليت پيشبيني سود را کاهش ميدهد.
براساس نتايج تحقيق ديچو و تانگ ( )9002و تحقيقات داخلي که در باال به آنها
اشاره شد؛ قدرت پيشبيني(ضريب پايداري) به تدريج و در دورههاي پنج ساله کاهش
يافته بود و نسبت کاهش قدرت پيشبيني در گروههاي داراي نوسانات باال ،نسبت به
گروههاي با نوسان کم ،بيشتر بوده است .با توجه به توضيحات فوق الذکر فرضيه دوم به
شرح ذيل ارائه ميگردد :
فرضیه دوم :قدرت پيشبيني سود در بلند مدت کاهش خواهد يافت
فرانکل و ليتو( )9002بيان نمودند که يکي از مواردي که بر نوسانات سود تاثير گذار
است ،زيان ميباشد .آنها با تکيه بر شواهد تحقيقات و نظرمحققان پيشين که بيشتر در
خصوص ادبيات محافظه کاري در حسابداري است ،داليلي بر ناپايداري زيان شرکتها،
ارائه دادند .لذا ميتوان پيشبيني نمود که زيانها ميتواند يکي از منابع ايجاد کننده
نوسان باشد .زيانها به داليل ذيل ناپايدار ميباشند:
 احتماالً در راستاي بکارگيري محافظه کاري در حسابداري منتج شده و در دورههاي
بعد از طريق شناسايي درآمدها جبران ميگردند (باسو .) 0229 ،
 زيانهاي متوالي به طور تلويحي در برگيرنده تصفيه عمليات شرکت ميباشد؛ يعني
شرکتهاي زيان ده به عمليات خود ادامه نخواهند داد (هاين .) 0222 ،
 زيانها ممکن است در اثر شوکهاي منفي (از قبيل :بالياي طبيعي ،تغييرات
تکنولوژي و )...تحمل گردد که منجر به تصفيه وجه نقد و داراييهاي شرکت شود.
1- Basu
2- Hayn
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اما اگر شوکهاي منفي بالفاصه بعد يا قبل از شوکهاي مثبت باشد؛ ميتوان انتظار
داشت که زيانها داراي پايداري کمتري نسبت به سودها باشند ( فرانکل و ليتو،
.)9002
بنابراين فرضيههاي اول و دوم با کنترل شرکتهاي زيان ده ،مجدداً آزمون
ميگردند.
هرچند براساس چارچوب تحقيقات قبلي (ديچو و تانگ9002 ،؛ فرانکل و ليتو،
 )9002استفاده کنندهگان (تحليل گران مالي ـ سرمايه گذاران) از گزارشگري مالي
(صورت سود و زيان بعنوان يکي از اجزاي اصلي آن) توجه ضعيفي به ارتباط بين
نوسانات سود و قابليت پيشبيني آن داشته اند .اما براساس تحقيقات پيشين ،سرمايه
گذاران و استفاده کننده گان از اطالعات حسابداري ،عمدتاً طرفدار سودهاي کم نوسان
هستند؛ زيرا از اين طريق قادر خواهند بود ارزيابي بهتري از چشم انداز آتي واحد
تجاري داشته باشند .براي ارزشيابي يک واحد تجاري ،تحليل گران عمدتاً سودهاي 2
سال آتي را مدنظر قرار ميدهند .لذا با توجه به اين موضوع که ارزش يک واحد
تجاري ،معلول سودهاي آتي و سطح ريسک ميباشد و نوسانات سود براين سطح
ريسک تأثير گذار است؛ پس شرکتهاي داراي الگوهاي پرنوسان سود ،داراي سطح
ريسک باالتر و در نتيجه ارزش کمتري به آنها تخصيص پيدا ميکند .پس ميتوان بيان
کرد که نوسان پذيري سود ميتواند شاخصي از عدم انعطاف پذيري مالي شرکتها باشد.
بنابراين فرضيه سوم به شکل ذيل ارائه ميگردد.
فرضیه سوم :نوسانات سود بر واکنش بازار ،تأثير گذار ميباشد.

مدل مفهومی و تعریف متغیرها
نوسانات سود و قابليت پيشبيني سود :اين نوشتار از چارچوب نظري ديچو و تانگ
( )9002استفاده مينمايد .چارچوب آنها ،به ارائه الگويي براي آزمون تجربي ارتباط
بين نوسانات و امکان پيشبيني سود حسابداري ميپردازد .ارتباط بين دو اين متغير بر
مبناي رابطه رگرسيوني سنتي زير است:
()0
Et+1 = α + βEt + ε
 E tنشاندهنده سودخالص قبل از ماليات و اقالم غير مترقبه (که از طريق ميانگين جمع
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داراييها تعديل گرديده است β ،).نشان دهنده ضريب پايداري سود ،و εنشان دهنده
خطاي برآورد ميباشد .در ادبيات حسابداري ضريب پايداري بعنوان نماينده قابليت
پيشبيني در نظر گرفته ميشود .با در نظر گرفتن معادله ( ،)0و واريانس گرفتن از
طرفين معادله ،معادله ( )9را به شرح ذيل ميتوان نوشت:
()9
)Var(Et+1) = β2 Var(Et) + Var(ε
در معادله ( Var(Et) )9بيانگر واريانس سود ميباشد که در برگيرنده نوسانات سود
است .با توجه به يافتههاي ديچو و تانگ(  )9003و گيولي و هاين (  ، )9000مبني بر
دو برابر شدن نوسانات سود در هر چهل سال ،ميتوان فرض کرد که واريانس سودها
در طول زمان ثابت هستند (به مفهوم مانايي اشاره دارد).؛ پس ميتوان ) Var(Et+1را
برابر با ) Var(Etدر نظر گرفت؛ لذا معادله ( )9به صورت زير بازنويسي ميشود:
()8
)Var(ε) = Var(Et)(1- β2
رابطه ( )8معادله مختصر و مناسبي از متغيرهاي کليدي اين تحقيق را فراهم ميآورد.
) Var (εمعکوس امکان پيشبيني سود است؛ زيرا واريانس خطاها به معناي تفاوت در
سودهاي باقي مانده پس از اعمال اثر رگرسيوني  βاست .
براساس معادلههاي فوق ميتوان با فرض ثابت گرفتن مقدار  βدر معادله ( )8نشان
داد که بين نوسانات سود ( واريانس سود) و قابليت پيشبيني سود (معکوس واريانس
جزء خطا) رابطه منفي و معناداري وجود دارد .اگر ازمعادله ( )8مشتق جزئي بگيريم
ميتوان معادله ( )0را به شرح ذيل نوشت:
()0
))d[Var(ε)]/dVar(E) = (1-β2) -2Var(E)( ∂β/∂Var(E
براساس معادله ( )0ميتوان به تبيينهاي ذيل در خصوص ارتباط بين متغيرها
پرداخت :
الف) بخش اول معادله نشان ميدهد که ارتباط ميان نوسان پذيري سود و قابليت
پيشبيني آن از طريق ضريب پايداري ( )βتوضيح داده ميشود بدين معني که هرچه
اندازه ضريب پايداري بزرگتر باشد؛ قابليت پيشبيني سود افزايش خواهد يافت .ب)
1- Givoly and Hayn
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بخش دوم معادله ،ارتباط ميان نوسانات سود و قابليت پيشبيني سود ،از طريق تاثير
نوسانات سود بر پايداري سود ،توضيح داده ميشود .بنابراين فرض وجود ارتباط منفي
بين نوسانات سود و پايداري سود ،باعث تقويت ادعاي وجود رابطه منفي بين نوسانات
سود و قابليت پيشبيني سود ،ميشود.
نوسان پذيري سود :نوسان پذيري سود مقياسي است که تغييرات سود را اندازهگيري
ميکند .محققان پيشين (ديچو و تانگ9002 ،؛ حقيقت و معتمد0820،؛ مهراني و حصار
زاده0820 ،؛ آقابيکي و همکاران )9009 ،نوسان پذيري را از طريق انحراف معيار 2
سال اخير سود محاسبه کرده اند .بنابراين در اين تحقيق مشابه تحقيقات گذشته ،از
انحراف از معيار سود  2ساله اخير استفاده شده است .نوسانات سود از طريق ميانگين
داراييها ،تعديل شد.
پايداري سود :يکنواختي ثبات سود در يک دوره زماني طوالني است که منجر به رابطه
ميان سودها در زمانهاي مختلف و نيز پيشبيني سود در يک دوره با استفاده از
سودهاي دوره قبل ميشود.
پايداري سود براساس مدل پيش گفته محاسبه ميگردد  .در اين مدل سود دوره  tبر
سود يک دوره بعد رگرسيون ميشود تا نشان دهيم سود يک دوره تا چه حد ميتواند
سود دوره بعد را توضيح دهد .بدين منظور ضريب  βمورد ارزيابي قرار ميگيرد.
()2
Et+1= a + βEt + ɛit
 ،Et+1سود دوره ي  t+0قبل از اقالم غيرمترقبه است؛  ، Etسود دوره  tقبل از اقالم
غيرمترقبه است و  ،ɛitجزء اخالل مدل است و  aضريب ثابت مدل را نشان ميدهند.
قدرت پيشبيني بلند مدت :به کمک مدلهاي ذيل پيشبينيهاي کوتاه مدت (يک
ساله) و بلند مدت ( بيشتر از يکسال) محاسبه ميگردد:
Earnings t+1 = α + β1*Earnings t
()6
Earnings t+2 = α + β2*Earnings t
()9
Earnings t+3 = α + β3*Earnings t
()3
Earnings t+4 = α + β4*Earnings t
()2
Earnings t+5 = α + β5*Earnings t
()00
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مدل ( )6پيشبينيهاي سود يکساله را نشان ميدهد و نشانگر پيشبيني کوتاه مدت
سود ميباشد و مدلهاي ( )9الي ( )00نشانگر پيشبيني  9الي  2ساله (نماينده
پيشبينيهاي بلند مدت) ميباشند.
شرکتهاي زيان ده  :شرکتهايي که در دوره مورد بررسي ،حداقل براي يک سال مالي
داراي تجربه تحمل زيان بوده ،بعنوان شرکت زيان ده طبقه بندي ميگردند.
سود :منظور از سود ،سود قبل از اقالم غير مترقبه ميباشد .روشن است که در اين
گزارش سود در مفهوم عام آن بکار رفته و مشتمل بر زيان نيز ميباشد.

بازده سهام  :به منظور بررسي فرضيه آخر ،مشابه تحقيق فرانکل و ليتو( ،)9002از بازده
سهام شرکتها به عنوان نماينده واکنش سرمايه گذاران به نوسانات سود ،استفاده خواهد شد.
براي اندازه گيري بازده سهام از مدل مرسوم اندازه گيري بازده به شرح ذيل استفاده شد:
()00

Rit=[(Pit1-Pit0)+Dit]/P0

در معادله فوق ،Rit ،بازده محقق شده سهم در سال  tبراي شرکت  Pit1 ، iقيمت
چهار ماه بعد از پايان سال مالي  tشرکت  Pit0 ، iقيمت در ابتداي ماه پنجم شروع سال
مالي  tشرکت  iو  Ditسود تقسيمي شرکت iدر سال مالي  tميباشد.
در محاسبه بازده سهام عوامل مرتبط با تغييرات سرمايه کنترل شده است .با توجه به
اين موضوع که گزارشات مالي شرکتها عموماً در يک دوره چهار ماهه پس از پايان
سال مالي منتشر ميگردد و به لحاظ درست اعمال نمودن اين وقفه زماني ،بازده
شرکتهاي مدنظر براي يک دوره  09ماهه که به پنج ماه بعد از پايان سال مالي شرکتها،
ختم ميگردد؛ محاسبه شده است.

نمونه و روش گردآوری اطالعات
در اين مطالعه  000شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از
سال  0830تا  0820مورد بررسي قرار گرفته است .شايان ذکر است در طول دوره
تحقيق برخي از اين شرکتها از فهرست شرکتهاي پذيرفته شده خارج و يا به آن
فهرست اضافه شدهاند؛ همچنين در خصوص برخي از فرضيات بدليل محتواي فرضيه
(ماهيت موضوع يا پيرايش اطالعات پراکنده به منظور آزمون فرضيه) يا ناقص بودن
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اطالعات ،تعداد نمونه کاهش يافته است .الزام اصلي نمونه گيري وجود حداقل  6سال
اطالعات مالي مورد نياز ميباشد و بدليل عدم نياز (به لحاظ نظري) به شروط ديگر،
الزامات متداول در ساير تحقيقات مدنظر قرار نگرفته است .اطالعات مورد نياز براي
بررسي پيشينه تحقيق و مباني نظري با استفاده از مقاالت معتبر موجود در مجالت داخلي
و خارجي و همچنين کتابهاي معتبر و مربوط جمع آوري گرديده و دادههاي مورد
نياز براي اين پژوهش از نوع دادههاي موجود در صورتهاي مالي شرکتها ميباشد.
براي اين منظور از صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي نمونه استفاده شده که
بخشي از آن از طريق نرم افزار "ره آورد نوين" ،و مابقي با مراجعه به "سايت سازمان
بورس و اوراق بهادار" و "لوحهاي فشرده تهيه شده توسط شرکت اطالع رساني و
خدمات بورس" ،بصورت برداشت مستقيم از صورتهاي مالي استخراج شده است.
دادههاي خام مورد نياز به وسيله نرم افزارهاي  Excelپردازش و تحليلهاي آماري از
طريق نرم افزار  SPSSنسخه  ،02انجام گرفته است .در اين تحقيق برخالف تحقيقات
گذشته که از تقسيم بندي پنجکي استفاده شده است؛ به منظور تعيين دقيق تر عامل
تقسيم بندي (نوسان پذيري سود) به شرح ذيل عمل گرديده است:
الف) ابتدا معيار نوسان پذيري سود (انحراف معيار  2سال اخير سود) براي شرکتهاي
مورد بررسي ،محاسبه گرديده است.
ب) با توجه به آنکه حداقل  20درصد مشاهدات داراي نوسان پذيري از يک الي 90
درصد داشته اند؛ لذا با فواصل  0درصدي از نوسان پذيري سود ،هر طبقه مشخص
گرديده و نوسان پذيري بزرگتر از  90درصد را بعنوان نوسان پذيري طبقه پنجم
(پرنوسان) در نظر گرفته ايم .آمار توصيفي طبقه بندي صورت گرفته به شرح جدول
ذيل ميباشد:
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جدول  .9آمار توصیفی و نحوه طبقه بندی مشاهدات
نوسان سود

نحوه توزیع

%16

%74

148

%4

%14

4/121

بزرگتر از %74

157

%6

%144

4/217

طبقه پنجم

764

%11

جمع

71412

%144

71412

%144

شده

تعداد مشاهده

درصد فراوانی

%16

%74

762

%11

%81

4/128

طبقه چهارم

762

%11

پذیری سود

%8

%16

454

%11

%28

4/418

طبقه سوم

454

%11

طبقه تحقیق

%4

%8

284

%27

%64

4/458

طبقه دوم

284

%27

هر طبقه تحقیق

درصد فراوانی تجمعی

میانگین شاخص نوسان

تعداد مشاهده طبقه بندی

درصد فراوانی مندرج در

%1

%4

664

%72

%72

4/474

طبقه اول

664

%72

از

تا

اين رويکرد به نحوي مشابه طبقه بندي پنجکي است؛ اما الزاماً تعداد مشاهدات همه
طبقات برابر نمي باشد و در مواقعي که مشاهدات داراي چولگي باشد به شکل دقيق
تري نسبت به طبقه بندي پنجکي ،عمل مينمايد .در ادامه به آزمون فرضيات تحقيق
پرداخته ميشود:
آماره توصيفي براي نمونههاي بررسي شده به شرح جدول  9و  8و به شرح ذيل
ميباشد:
جدول  .2آمار توصیفی مرتبط با اقالم حسابداری
سود حسابداری
سال

تعداد مشاهده

میانگین

میانگین

بیشینه

کمینه

درآمدها

جریانهای نقدی
عملیاتی

اقالم تعهدی

1284

222

4/124

1/125

-1/847

4/822

4/127

4/422

1281

258

4/161

4/154

-1/264

4/282

4/147

4/411

1287

221

4/168

4/864

-1/622

4/222

4/177

4/445

1282

224

4/157

4/145

-1/227

4/242

4/144

4/448
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سود حسابداری

سال

تعداد مشاهده

میانگین

میانگین

بیشینه

کمینه

درآمدها

جریانهای نقدی
عملیاتی

اقالم تعهدی

1284

216

4/142

4/885

-7/546

4/614

4/414

4/417

1285

212

4/484

4/654

-7/745

4/688

4/142

-4/418

1286

211

4/482

4/622

-1/776

4/244

4/412

-4/441

1282

267

4/411

4/244

-1/742

4/218

4/112

-4/412

1288

248

4/486

4/276

-4/218

4/244

4/175

-4/421

1281

245

4/488

4/554

-4/618

4/216

4/114

-4/475

1214

247

4/147

7/418

-4/661

4/462

4/148

-4/446

جدول  .3آمار توصیفی مرتبط با نوسانات اقالم حسابداری
شرح

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

نوسان سود

4/481

4/142

1/118

4/444

نوسان جریانهاي نقدي

4/142

4/464

4/472

4/442

نوسان فروش

4/742

4/244

1/245

4/448

در جداول ( )9و ( ،)8اقالم تعهدي عبارت است از :تفاوت "سود قبل از ماليات و
اقالم غير مترقبه" با "جريانهاي نقدي عملياتي" که از طريق ميانگين داراييهاي سال
جاري تعديل شده است .نوسان جريانهاي نقدي عملياتي و نوسان فروش ،عبارت است
از انحراف معيار  2ساله اخير اقالم مزبور محاسبه گرديده است.
همانگونه که در جدول 9درج گرديده است؛ در سال هايي که جريانهاي نقدي
عملياتي از سود حسابداري فزوني داشته ،اقالم تعهدي منفي گرديده اند.

آزمون فرضیهها
براي آزمون فرضيه اول (نوسانات سود قابليت پيشبيني سود را کاهش ميدهد ).و
فرضيه دوم (قدرت پيشبيني سود در افقهاي بلند مدت کاهش مييابد) جدول ذيل
ارائه ميگردد .در جدول B4 ،B3 ،B2 ،B1 ،و  B5به ترتيب ضرايب پايداري يکساله تا
پنج ساله ميباشند که ضرايب مزبور به ترتيب ،متعلق به معادلههاي ( )2( ،)3( ،)9( ،)6و
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( )00ميباشند .در راستاي اجراي مدلهاي ( )6الي ( )00در هر دو بخش ( کل شرکتها-
شرکتهاي سود ده) مفروضات اجراي رگرسيونهاي خطي فوق الذکر به شرح ذيل
آزمون و اطمينان حاصل گرديده است:
 )0ميانگين خطاها صفر بوده است )9 .واريانس خطاها ثابت بوده است )8.بين خطاهاي
مدل همبستگي وجود نداشته است )0 .نرمال بودن توزيع متغير وابسته ،آزمون گرديده
است و نرمال گزارش شده است )2 .کليه مدل هاي مرتبط با فرضيه اول و دوم( مدل
هاي  6الي  )00از طريق آزمون Fآزمون شده اند که همه آن مدلها معنار دار بوده اند؛
لذا مقادير آنها ( )0/00در جداول ( )0و ( )9درج نگرديده است.
به دليل بکارگيري مدلهاي هاي مختلف رگرسيون ،ارائه نتايج آزمونهاي مزبور
مفصل و از حوصله اين مقاله خارج بوده ،بنابراين صرفاً نتايج آنها به شرح فوق ارائه
گرديده است.قابل ذکر است آزمون معناداري ضرايب از طريق آزمون  Fو  tانجام
گرفته است .در ابتدا نتايج آزمون فرضيات اول و دوم در خصوص کليه شرکتها ،به
شرح جدول  0ارائه گرديده است:
جدول  .0ضرایب پایداری ،ضریب تعیین تعدیل شده به تفکیک نوع پیشبینی( یکساله تا پنج
ساله) و طبقات تعیین شده براساس نوسان پذیری سود ( همه شرکتها)

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

B1

B2

B3

B4

B5

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

شده

شده

شده

شده

شده

4/242

4/582

4/486

4/47

4/265

4/228

4/414

4/244

4/728

4/125

4/127

4/267

4/285

4/622

4/412

4/282

4/221

4/446

4/612

4/4

4/742

4/141

4/114

4/542

4/282

4/664

4/641

4/572

4/425

4/257

4/611

4/44

4/251

4/726

4/182

4/427

4/267

4/646

4/545

4/564

4/452

4/245

4/58

4/265

4/714

4/215

4/744

4/226

4/211

4/122

4/164

4/742

4/77

4/121

تفاوت ضریب
یکساله نسبت به
پنج ساله

معنی
داری

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
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B1

B2

B3

B4

B5

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

تعیین تعدیل

شده

شده

شده

شده

شده

4/392

4/090

4/322

4/293

4/901

4/242

4/212

4/714

4/126

4/488

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

تفاوت ضریب
یکساله نسبت به
پنج ساله

معنی
داری

براساس پيشبينيهاي انجام گرفته که مبتني بر تحقيقات انجام گرفته در گذشته
بوده ،نتايج ذيل از جدول فوق قابل استنتاج ميباشد:
الف) ضرايب پايداري کوتاه مدت( )B1که در اين تحقيق به عنوان نماينده قابليت
پيشبيني سود در نظر گرفته شده است که با افزايش سطح نوسان پذيري سود يعني
مقدار آن در طبقه اول نسبت به طبقه پنجم کاهش يافته اما کاهش مزبور با افزايش سطح
نوسان پذيري سود (0/908و0/932و0/939و0/969و )0/820به صورت نزولي اکيد،
کاهش نيافته است .ميزان اختالف ضريب پايداري طبقه اول و طبقه پنجم ( )0/809از
نظر آماري به طور بااهميتي کاهش يافته است .به گونه مشابه ،ضرايب تعيين تعديل شده
و روند آنها (نزولي) نيز ،ارائه گرديده که در اين خصوص ضريب تعيين تعديل شده از
 0/020در طبقه اول به  0/808در طبقه پنجم کاهش يافته است .ب) ضرايب پايداري در
بلند مدت (مشتمل بر  ) B5 ،B4 ،B3 ،B2 :با افزايش سطح نوسان پذيري سود ،به گونه
مشابه داراي روند نزولي (نه الزاماً نزولي اکيد) بوده که اختالف ضرايب فوق در طبقات
اول الي پنجم به ترتيب 0/000 :و0/899و 0/908و  0/002است که همگي از نظر آمار
با اهميت ميباشند .به گونه مشابه ،ضرايب تعيين تعديل شده و روند آنها (بصورت
نزولي) نيز ،ارائه گرديده است .ج) در هر طبقه ،ضرايب پايداري (مشتمل بر ،B2 ،B1 :
 ،) B5 ،B4 ،B3به صورت نزولي کاهش يافته که در برگيرنده ،کاهش قدرت پيشبيني
شود در بلند مدت ميباشد .بعنوان مثال در طبقه اول :ضريب پايداري از  0/908به
 0/862کاهش يافته و مضافاً اختالف بين ضرايب کوتاه مدت ( )B1و بلند مدت ()B5
از نظر آماري به نحو بااهميتي کاهش يافته است.
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با توجه به توضيحات باال ،فرضيه اول مبني بر وجود رابطه معکوس بين نوسان
پذيري سود و قابليت پيشبيني آن ،تاييد ميگردد؛ اين فرضيه در خصوص کليه
ضرايب پيشبيني (مشتمل بر  ،) B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B1 :تاييد ميگردد ليکن برخالف
يافتههاي ديچو و تانگ ( )9002روندهاي مزبور ( مشتمل بر ضرايب پايداري و ضرايب
تعيين تعديل شده) به صورت نزولي اکيد نبوده است .مضافاً فرضيه دوم که بر "کاهش
قدرت پيشبيني سود در بلند مدت" ميپردازد؛ نيز به گونهاي مشابه و براساس
اطالعات مندرج در جدول و توضيحات فوق الذکر ،تاييد ميگردد .و اين يافتهها با
تحقيقات انجام گرفته داخلي و يافتههاي ديچو و تانگ ( )9002مطابقت مينمايد.
براي آزمون فرضيههاي اول و دوم پس از مستثني نمودن شرکتهاي زيان ده ،به شرح
ذيل عمل ميگردد :ابتدا شرکتها به شرکتهاي سود ده و زيان ده تقسيم بندي ميشوند.
آمار توصيفي آنها به شرح جدول ذيل آمده است:
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به گروه بندی شرکتهای سود ده و زیان ده
شرح

تعداد اطالعات سودخالص تعداد اطالعات زیان خالص تعداد شرکتها

شرکتهاي سود ده

71275

-

774

شرکتهاي زیان ده

11176

561

126

جمع

21451

561

444

به منظور ارائه آمار توصيفي در خصوص نوسان پذيري شرکتهاي زيان ده و مقايسه
آن با شرکتهاي سود ده ،جدول ذيل ارائه ميگردد:
جدول  .6میانگین نوسان پذیری سود در شرکتهای سود ده و زیان ده
مشخصات گروه شرکتها

تعداد مشاهده (سال ـ شرکت)

میانگین انحراف معیار سود

گروه سود ده

11422

4/421

گروه زیان ده

187

4/481

جمع

71415

تفاوت انحراف معيار  5ساله سود دو گروه

4/418

معني داري (آزمون ) t

4/444
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همانگونه که از جدول فوق مالحظه ميگردد؛ ميانگين نوسان پذيري سود در گروه
شرکتهاي زيان ده بيشتر از ساير شرکتها بوده و اختالف مزبور از نظر آماري با اهميت
تلقي ميگردد .لذا اين موضوع که زيانها باعث ناپايداري سود ميگردند؛ تاييد
ميشود .لذا به شرح جدول ذيل فرضيههاي اول و دوم ،مجدداً آزمون ميگردند.
جدول  .2ضرایب پایداری ،ضریب تعیین تعدیل شده به تفکیک نوع پیشبینی(یکساله تا پنج
ساله) و طبقات تعیین شده براساس نوسان پذیری سود (به استثنای شرکتهای زیان ده)
B1

B2

B3

B4

B5

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

تعیین

تعیین

تعیین

تعدیل شده

تعدیل شده

تعدیل شده

تعدیل شده

تعدیل شده

4/285

4/654

4/556

4/546

4/462

4/218

4/616

4/472

4/248

4/755

4/712

4/211

4/255

4/527

4/446

4/752

4/122

4/528

4/561

4/276

4/162

4/467

4/471

4/54

4/227

4/521

4/521

4/417

4/228

4/254

4/525

4/222

4/788

4/721

4/128

4/212

4/652

4/466

4/442

4/515

4/245

4/217

4/472

4/741

4/186

4/755

4/144

4/272

4/618

4/275

4/752

4/188

4/166

4/457

4/226

4/416

4/455

4/477

4/417

4/264

تفاوت طبقه

4/162

4/271

4/711

4/218

4/241

اول و پنجم

4/74

4/221

4/752

4/722

4/745

معني داري

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

طبقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

تفاوت ضریب
یکساله نسبت به
پنج ساله

معنی
داری

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444

در اين بخش با حذف شرکتهاي زيان ده و اجراي مجدد آزمون فرضيات اول و
دوم ،نتايج به شرح جدول باال ،ارائه گرديده است .مقايسه جدول باال با جدول پيشين
(جدول شماره  ،)0تفاوتهاي قابل مالحظهاي را ارائه نميکند؛ بدين معني که هر چند
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شرکتهاي زيان ده داراي سطح نوسان پذيري (براساس نتايج قبلي ارائه شده) باالتري
هستند؛ ليکن حذف آنها در خصوص ارتباط ميان " نوسان پذيري سود و قابليت
پيشبيني آن" و يا " قدرت پيشبيني سود در بلند مدت" ،توضيح بيشتري را اضافه نمي
نمايد .دادههاي مندرج در جدول  9که پس از حذف شرکتهاي زيان ده ،ارائه شده
است؛ به طور مشابه فرضيات اول و دوم را تاييد مينمايد.
براي بررسي فرضيه سوم ،يعني محتواي اطالعاتي نوسان پذيري سود ،جداول  3و 2
ارائه ميگردد:
جدول  .8میانگین بازده سالیانه شرکتها براساس سطوح نوسان پذیری سود
طبقه

تعداد مشاهده (سال  -شرکت)

میانگین بازده سهام

اول

671

4/4151

دوم

252

4/4124

سوم

424

4/1174

چهارم

755

4/1512

پنجم

721

4/7745

جمع

71214

4/1786

تفاوت طبقه پنجم و طبقه اول

4/444

معني داري (آزمون ) t

جدول  .1میانگین بازده سالیانه شرکتها به تفکیک سطوح نوسان پذیری سود
سطح سود

سطح

سطح

سطح

سطح

سطح

تفاوت سطح پنجم

معنی داری

طبقه

یک

دو

سه

چهار

پنج

با سطح اول

(آزمون )t

اول

4/412

4/482

4/412

4/111

4/484

-4/418

4/444

دوم

4/476

4/464

4/147

4/148

4/111

4/486

4/444

سوم

-4/448

4/481

4/411

4/115

4/128

4/186

4/444

چهارم

4/425

4/151

4/187

4/775

4/114

4/155

4/444

پنجم

4/116

4/788

4/715

4/722

4/244

4/188

4/444

تفاوت طبقه اول با پنجم

4/411

4/745

4/118

4/118

4/775

معني داري (آزمون ) t

4/444

4/444

4/444

4/444

4/444
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در جدول  3ميانگين بازدههاي مختلف در گروههاي مختلف نوسان پذيري متفاوت
ميباشد و با افزايش نوسان پذيري سود ،ميانگين بازده نيز افزايش يافته که فرضيه
محتواي اطالعاتي نوسان پذيري سود تاييد ميگردد .براي بررسي جزئيات ارتباط ميان
نوسان پذيري سود و محتواي اطالعاتي آن ،جدول  2ارائه شده است .همانگونه که
مالحظه ميشود در کليه سطوح سود (سطح سود براساس رتبه بندي مشاهدات بر حسب
ميزان آن و سپس تعيين پنجکهاي مربوطه درج گرديده است) .با افزايش سطوح
نوسان پذيري سود ،ميانگين بازده افزايش يافته و تفاوت طبقه اول و پنجم معنادار
ميباشد .بعنوان يک نتيجه فرعي ،به استثناي طبقه اول ،در کليه طبقات با افزايش سطح
سود ،ميانگين بازده نيز افزايش يافته است و از نظر آماري قابل مالحظه ميباشد .يافتهها
حاکي از آن است که با افزايش نوسان پذيري سود ،سرمايه گذاران با توجه به سطح
ريسک مربوطه ،بازده بيشتري را کسب ميکنند .اين يافتهها به نتايج تحقيق محققان
گذشته (فرانکل و ليتو9002 ،؛ رهنماي رودپشتي و ولي پور )9000 ،مطابقت نمينمايد.
هر چند فرانکل و ليتو ( )9002نشان دادند که در سطوح باالي سود ،ميانگين بازده سهام
شرکتهاي پرنوسان  8/68درصد و ميانگين بازده شرکتهاي کم نوسان  0/99درصد
بوده ،ليکن اين اختالف از نظر آماري با اهميت نبوده است.

نتیجهگیری
نتايج تحقيق در خصوص "ارتباط ميان نوسان پذيري و قابليت پيشبيني سود" ،با
يافتههاي محققان قبلي انطباق دارد اما روند قابليت پيشبيني (کوتاه مدت به بلند مدت يا
از کم نوسان به پرنوسان) همواره بصورت نزولي اکيد نبوده است .در مجموع يافتهها
حاکي از آن است که در بلند مدت قابليت پيشبيني سود کاهش مييابد و نوسان
پذيري سود ،از قابليت پيشبيني سود ميکاهد و اين ارتباط حتي با حذف شرکتهاي
زيان ده ،نيز برقرار بوده است.
نتايج تحقيق در خصوص "محتواي اطالعاتي نوسان پذيري سود" ،نشان ميدهد
که ميانگين بازده در شرکتهاي پرنوسان ،بزرگتر از ساير گروهها (با نوسان کمتر) بوده
است .اين موضوع بر خالف يافتههاي ديچو و تانگ ( ،)9002فرانکل و ليتو( )9000و
تحقيق رهنماي رودپشتي و ولي پور ( )9000ميباشد .داليل تفاوت نتايج اين مطالعه با
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تحقيق رهنماي رودپشتي و ولي پور( )9000را ميتوان در تفاوتهاي ناشي از روش
تحقيق ،محاسبه متغير نوسان پذيري سود ،تفاوت تعداد نمونههاي مورد بررسي و دوره
تحقيق ،جستجو کرد.
عمده مشکالت و محدوديتهاي اين مطالعه عبارتاند از :الف) در اندازه گيري
تاثير "نوسان پذيري سود بر بازده" ،صرفاً عامل نوسان پذيري سود مدنظر قرار گرفته و
آثار ساير متغيرهاي تاثير گذار کالن اقتصادي ،کنترل نگرديده و به نحو مشابه در
بررسي تاثير "نوسان پذيري سود بر قابليت پيشبيني آن" ،همين محدوديت وجود
دارد .ب) همانگونه که يافتههاي دانلسون و همکاران ( )9000نشان داد؛ اقالم خاص يا
استثنايي که در اثر رويههاي حسابداري يا شوکهاي اقتصادي بوجود ميآيند (بعنوان
مثال :تغييرات نرخ ارز ،تجديد ساختار ،کاهش ارزش داراييها و )...باعث تطابق ضعيف
و افزايش نوسان پذيري سود ميگردند؛ لذا با کنترل چنين متغيري ميتوان تبيين بهتري
را در خصوص ارتباط متغيرهاي تحقيق ارائه نمود .در اين زمينه ديچو و تانگ ( )9002با
کنترل چنين متغيري ،به يافتههاي مشابهي رسيدند .در ايران به دليل عدم گزارشگري
مناسب اين اقالم در متن صورت سود و زيان و عدم افشاي مناسب اين گونه اقالم،
کنترل چنين متغيري براي محققان فراهم نشده است.
قابليت پيشبيني سود به عنوان يکي از اجزاء اصلي کيفيت سود ،توسط مجامع
حرفهايها و تحقيقات دانشگاهي ،مورد تاکيد قرار گرفته است بنابراين توجه به ارتباط
نوسان پذيري سود و قابليت پيشبيني آن ميتواند کمک شاياني در فرايند تصميم
گيري داشته باشد .نوسان پذيري سود براساس نتايج تحقيقات گذشته ناشي از عوامل
اقتصادي و عوامل حسابداري است .از مهمترين عوامل حسابداري" ،تطابق ضعيف"
توسط محققان گزارش گرديده است .محققان تغيير آهنگ استاندارد گذاران از
"رويکرد سود و زياني" به "رويکرد ترازنامهاي" به عنوان عامل اصلي در بوجود آمدن
تطابق ضعيف و در پي آن افزايش نوسانات سود و کاهش محتواي اطالعاتي آن در طي
سنوات اخير ،گزارش داده اند .بنظر ميرسد مراجع استاندارد گذار بايد به پيامدهاي
ناشي از نتايج استانداردهاي حسابداري بر نوسان پذيري سود ،توجه بيشتري داشته باشند.
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