
 
 

 نامه مطالعات حسابداریصلف 
 3199 بهارـ  29شماره 
 311ـ379 ص ص

 پذیری و پایداری سودبا نوسان و هزینه  رابطه تطابق درآمد
 

حسین کاظمی

  مصطفی طُرینی

 چكیده

حاضر، تطابق ضعیف هزینه با درآمد را به عنوان تحقیق حوزه تئوری موجود در    
اختالل در رابطه اقتصادی بین درآمد و هزینه معرفی کرده است. در نتیجه، تطابق 

پذیری سود و کاهش پایداری سود می شود. آزمون به ضعیف موجب افزایش نوسان
سال  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 111 دربارهعمل آمده 

نتایجی سازگار با تئوری موجود را نشان می دهد. نتایج حاکی از  1131الی  1131های 
آن است که اختالل در رابطه اقتصادی درآمد و هزینه )تطابق ضعیف( و نوسان پذیری 

 سود در سال های مورد مطالعه، کاهش یافته و پایداری سود افزایش داشته است.
پذیری سود، پایداری با درآمد، تطابق ضعیف، نوسانتطابق هزینه  واژه های کلیدی:

 سود.

                                                                                                                   
  قزوین ـ  مرکز آموزش عالی رجاء گروه حسابداری استادیار Email: kazemiho@yahoo.com 

 )کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره 

 31/32/3139 تاریخ پذیرش:              33/2/3139 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

شوند و موفقیت واحدهای تجاری پیوسته برای تحصیل درآمد، متحمل هزینه می 
شود. برای گیری میها در قالب سود اندازهها از طریق مازاد درآمدها و هزینه آن

ها از درآمدها هزینهبگذار "کوشند از رویکرد ها، حسابداران می شناخت هزینه
، پیروی نمایند. از این رو، شناسایی هزینه به شناخت درآمد بستگی "تبعیت کنند

ه دارد، البته زمانی که چنین کاری عملی و معقول باشد. این رویه، اصل تطابق نامید
گیری سود حسابداری تمرکز می شود. در حقیقت، اصل تطابق بر شناخت و اندازه

 دارد. 
توان بیان نمود که باید مخارج را تجزیه و تحلیل کرد تا خالصه، میبه طور   

ای وجود دارد یا خیر؟ هرگاه مشخص شود که آیا بین این اقالم و درآمد، رابطه
تلقی می شوند و در برابر هزینه  ای وجود داشته باشد، این مخارج،چنین رابطه

کاال(. اگر بین هزینه و  گیرند )نظیر هزینه فروشدرآمدهای همان دوره قرار می
درآمدها رابطه ای وجود نداشته باشد، این مخارج بر مبنایی معقول و منظم ، 

یابند )نظیر هزینه استهالک و هزینه تامین مالی(. هنگامی که چنین تخصیص می
شوند درنگ به هزینه دوره منظور میروشی نامطلوب به نظر رسد، این مخارج بی

ها . از این رو، تطابق ضعیف عبارت است از ضعف تطبیق هزینه)نظیر هزینه تبلیغات(
اند و به عنوان اختالل در رابطه اقتصادی بین هبا درآمدهایی که از آن ها حاصل شد

های تحمل شده با درآمدهای تحقق یافته، مطرح است. تطابق ضعیف، هزینه
از دالیل مختلفی تواند ناشی دهد و میگی بین درآمد و هزینه را کاهش می همبست

های ثابت، قابلیت ردیابی ضعیف اجتناب نظیر هزینهباشد. عوامل تجاری غیرقابل 
 ها، صالحدید مدیریت و استانداردهای حسابداری از جمله این دالیلهزینه

 (8113.)دایچو و تانگ،هستند
در تحقیق حاضر، اثر تطابق هزینه با درآمد بر ویژگی های مربوط به سود     

پذیری و پایداری سود از طریق اختالل در همبستگی بین حسابداری نظیر نوسان
درآمد و هزینه، مورد بررسی قرار گرفته است. دو دلیل برای اهمیت و ضرورت 

( سود، بیشترین اهمیت را در خروجی سیستم 1انجام این تحقیق قابل طرح است: 
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با درآمد بیشترین اثر را بر  نهو تطابق هزی (8112)گراهام و دیگران،حسابداری دارد
. از این رو، بررسی در مورد اصل (8113)دایچو و تانگ،تعیین و محاسبه سود دارد 

تواند دید با ارزشی در مورد ویژگی های مرتبط با سود تطابق به طور بالقوه می
تواند به ( تغییرات در محیط عملیاتی در طول زمان، می8حسابداری فراهم کند. 

ت در کیفیت تطابق که اثرات متناظری بر ویژگی های مربوط به سود تغییرا
حسابداری دارد، منجر شود. تالقی عوامل محیط عملیاتی )اقتصادی( و حسابداری 

ویژگی های مربوط تغییرات اساسی بر  تواندهزینه ها با درآمدها می با تاثیر بر تطابق
 (8113.)دایچو و تانگ،به سود حسابداری ایجاد کند

های به بیان دیگر، تحقیق حاضر با ارائه دیدی سودمند در تاثیر تطابق بر ویژگی     
تواند در موضوعاتی نظیر پیش بینی سود و ارزشیابی مربوط به سود حسابداری، می

در حسابداری مفید باشد. برای مثال، استفاده از الگوهای تاریخی همبستگی بین 
 پیش بینیعاملی برای فیت تطابق و به عنوان درآمد و هزینه به عنوان معیار کی

االمکان شامل تواند ابزار مفیدی در تحقیقات مربوط به سود، حتیپایداری سود، می
 پیش بینی سود و ارزشیابی سهام عادی باشد.

 چارچوب نظری

که به رابطه بین ای از اصل تطابق استفاده شده است، در تحقیق حاضر، مدل ساده 
بخشد. توسعه مدل، با توجه های سود حسابداری رسمیت میویژگیو کیفیت تطابق 

شود. تطابق کامل عبارت است از شرایطی که درآن به معیار تطابق کامل شروع می
( سود را در ارتباط با 1ها کامالً با درآمدهای متناظرشان تطبیق دارند. رابطه )هزینه

د )متغیرهای دارای تطابق کامل با دهدرآمدها و هزینه های با تطابق کامل نشان می
 شده اند(:( نشان داده *عالمت )

Et
*
 = Revt

*
 - Expt

*
                                   (1)  

Et که در آن 
( تطابق را در 1سود با تطابق کامل است. به بیان دیگر، رابطه )*

تطابق را مشخص می دهد. البته این هزینه ها هستند که سطح نشان  باالترین کیفیت
( در حالی که هزینه هایی با درآمدهایشان تطابق کامل ندارند، 8کنند. رابطه )می
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 شود.ارائه می

Expt = Expt
 *

   + νt                                       (8)                                         

هزینه های با عدم تطابق )هزینه های تطبیق  τtو   νt = τt – τt-1که به طوری      
متغیر  τتصحیح تطابق ضعیف دوره گذشته است.  τt-1نیافته( در دوره جاری و 

Revtتصادفی است که با 
Exptو  *

( 8همبستگی ندارد. تطابق ضعیف در مدل ) *
Revtبا  νtنمایان است. 

Expt و  *
بستگی ندارد زیرا علت اقتصادی برای رابطه بین مه*

های با تطابق کامل زینه های با تطابق ضعیف یا عدم تطابق با درآمدها و هزینهه
های با عدم تطابق )هزینه های تطبیق نیافته( به عنوان وجود ندارد. به بیان دیگر، هزینه

خود همبستگی مرتبه  νtکنند. اختالل در رابطه اقتصادی هزینه ها و درآمدها عمل می
 νt-1و  νt = τt – τt-1این مطلب زمانی ساده تر است که به اول منفی قوی دارد. درک 

= τt-1 – τt-2  توجه شود. خود همبستگی منفی در اختالل، این حقیقت را در بر
کند و عدم تطابق هزینه ها در نهایت حل شده داردکه حسابداری خود را اصالح می

( تطابق ضعیف در 8شود. در حقیقت، با توجه به رابطه )و در طول زمان، اصالح می
شود و عدم تطابق کامل در طول دوره بعد اصالح طول یک دوره مالی برطرف می

توان به پیوستگی کیفیت تطابق و ( می1می گردد. در عین حال، با ارائه رابطه )
 پایداری سود اشاره کرد.

Et
*  = β0

*+ β1
*
Et-1

*  + εt (1      )                                                                       

توان کیفیت تطابق را با ( می1همچنین با گرفتن واریانس از دو طرف رابطه )   
 پذیری سود مرتبط کرد.نوسان

Var(Et
 *

) = β1
 *2 

Var(Et-1
 *
) + Var(ε)   (4                )                                  

                  

 پیشینه تحقیق

ن و لیتلتون وتدارد. پی اصل تطابق و اهمیت آن در حسابداری تاریخ طوالنی 
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دانند. مطالعات اصل تطابق را نگرانی اصلی و مشکل بنیادی حسابداری می (1441)
، (8112)توان به سه بخش تقسیم کرد. اول، مطالعات سو اصل تطابق را میدر حوزه 

توان نام برد. ایده اصلی این را می(1441)، گیبینس و ویلیت (1444)لین و ویلت 
تحقیقات مبتنی بر این است که تطابق مناسب هزینه با درآمد موجب هموارسازی 

دهد. مطالعه سود می گردد و امکان برآورد بهتر سودآوری اقتصادی بلندمدت را می
حاضر نیز بر اصل تطابق تمرکز دارد ولی اختالفات زیادی در دیدگاه، هدف و 

حلیل تجربی با این نوع تحقیقات دارد. دوم، تعدادی از مطالعات موجود از تجزیه و ت
از  (8114)و همکاران  رانسیسکنند. برای مثال، فمعیارهای کیفیت سود استفاده می

مقیاس پایداری سود و هموارسازی سود در ارتباط با کیفیت سود استفاده کردند که 
حاضر، متغیرهای پایداری سود و  شباهت زیادی با این تحقیق دارد. در تحقیق

پذیری سود در ارتباط با تطابق ضعیف هزینه با درآمد مورد مطالعه قرار گرفته نوسان
های نقدی و اقالم تعهدی بر تطابق است. است. سوم، مطالعات مربوط به تأثیر جریان

م های نقدی را در تطابق ضعیف، بیشتر از اقالنقش جریان (1444)برای مثال، دچو 
بیان کردند  (8112)و همکاران و ریچاردسون (8118)یچو اداند. دچو و دتعهدی می

ر و پایداری سود های نقدی سود را تغییکه اقالم تعهدی زمان بندی تشخیص جریان
ها، به عنوان اختالل خطای اجتناب ناپذیر دهد، ولی درمورد هزینهرا افزایش می 

 کند.     برآورد عمل می
ی اخیر، تحلیل های بنیادی انجام شده است که آیا و چگونه دانش ها در سال 

موجود حسابداری، بصیرت برتری از عملکرد شرکت و ارزشیابی سهام عادی ایجاد 
گراهام ، (8111)، پیوتروسکی(1441)، اسلوان (1441) و همکاران کند. فایرفیلدمی

اند. همچنین، دچو و و تعدادی دیگر در این باره تحقیق کرده (8112و همکاران )
شراند دید مفیدی از تحلیل بنیادی را ایجاد کردند. در جوهره تحلیل بنیادی، اصل 
تطابق به عنوان گامی برای غنا بخشیدن به دانش موجود درباره تعیین سود و 

 (8114.)دچو و اسچراند،شودهای مربوط به سود دیده می ویژگی
های مدت اثر ضعف تطابق بر ویژگی دیچو و تانگ دریافتند که در افق بلند 

. همچنین، این دو (8113)دایچو و تانگ، مربوط به سود حسابداری کمتر می شود
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دخیل در سازوکار محقق، همبستگی بین درآمد و هزینه را به عنوان عامل حسابداری 
بینی سود معرفی نمودند و رابطه کیفیت تطابق  پذیری و قابلیت پیشرابطه بین نوسان 

.)دایچو و ساله، منفی اعالم کردند 11پذیری سود را در بازه زمانی نوسان با
 (8111تانگ،

پذیری سود، گیولی و هاین بیان کردندکه در ارتباط با عوامل مؤثر بر نوسان  
دهد. از این دیدگاه، پذیری سود را افزایش میکاری در طول زمان، نوسانمحافظه

کاری این دو محقق مشابه است. چرا که محافظهنتایج تحقیق حاضر با یافته های 
منجر به شکل ضعیفی از تطابق می گردد که درآن هزینه زودتر از درآمدش ثبت 

.)گیولی و توان به عمل آوردشود. البته تفسیرهای متفاوت دیگری را نیز میمی
   (8111هین،
 در سودی هموارسازی هازهیانگی بررس به (1132ی )افالطون وی دریپورح 

 اندازهی هازهیانگ. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذی هاشرکت
 انحراف ،ی(بدهی قراردادها) هاییدارا کل بهی بده نسبت بردرآمد، اتیمال شرکت،

ی هموارساز مورد در قیتحق نیا در سودی ریپذنوسان وی اتیعملی هاتیفعال در
ی ریگاندازه منظور به. گرفتند قراری بررس مورد ونیرگرس لیتحل از استفاده با سود

 شده استفاده گذشته سال سه سود در رییتغ مطلق قدر نیانگیم از سودی ریرپذییتغ
 مثبت رابطه سودی هموارساز با مذکوری هازهیانگ همه که کردند فرض هاآن. است

 در انحراف و بردرآمد اتیمال که است نیا مطالعه نیای اساس جهینت. ددار
ی هاشرکت در سودی هموارسازی برا مهمی هازهیانگ جمله ازی اتیعملی ها تیفعال

 وی( بدهی قراردادها) هاییدارا کل بهی بده نسبت شرکت، اندازه. ندهستی رانیا
 مطالعه مورد قیتحق نیا در که باشدیمی مهمی هازهیانگ ازی همگ سودی ریپذنوسان

 .نگرفت قرار دییتأ موردی رانیای هاشرکت با رابطه در هازهیانگ نیا اما .گرفتند قرار
 جهینت در گردد،یم سکیر شیافزا سبب سودی ریپذنوسان شیافزا کهیی جاآن از
 اقدام سود،ی ریپذنوسان کاهشی راستا در که دیآیم دیپد زهیانگ نیا رانیمدی برا
 سکیر بهی چندان توجه که نیا لیدله ب رانیا در اما،. ندینما سودی هموارساز به
  قرار توجه مورد کمتر سکیر ،یگذارهیسرما ماتیتصم اتخاذ در و شودینم
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 و سودی هموارساز نیب مثبت رابطه دییتأ عدم لیدل بتوان دیشا جهینت در رد،یگیم
 وجود عدم و گذارانهیسرما توسط سکیر به توجه عدم در را سودی ریپذنوسان

 سود نوسانات کاهش قیطر از سکیر کاهشی راستا در رانیمدی برا زهیانگ
 .دانست

ی فدائ وی ثقف قیتحق به است لیدخ آن دری ریپذنوسان کهی گرید مطالعه  
 پرداختندی نقدی هاانیجری نیبشیپی هامدلی بررس به آنها. شودیم مربوط (1131)
در این . کردند سهیمقا گریکدی با را هامدلی نیبشیپ تیقابل مطلق،ی خطا براساس و

 عنوان به زینی اتیعملی سودهای ریرپذییتغ و هافروشی ریرپذییتغ ریتأث تحقیق،
 تیقابل بر شرکت اندازه ریتأث نیهمچن وی تجار طیمحی ریرپذییتغ ازیی هاشاخص

 112ی هاداده از هالیتحل در. گرفت قراری بررس مورد هامدل از کی هری نیبشیپ
 1134 تا 1113ی زمان یفاصله در تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ شرکت
 انحراف ازی( ریپذنوسانی)ریرپذییتغ ریمتغ یمحاسبهی برا هاآن. کردند استفاده

 استفاده است شده همگن هاییدارا مجموع نیانگیم با کهی اتیعمل سود استاندارد
ی نیبشیپ دری تعهد اقالم از کهیی هامدل آمده، دسته ب جینتا اساس بر .کردند

 ینقد انیجری مبنا بر تنها کهیی هامدل به نسبت کنندیم استفادهی نقدی هاانیجر
 که داد نشان رمنیاسپی همبستگی بررس. دارندی باالتری نیبشیپ تیقابل باشندیم

 هامدل مطلقی خطا بری اتیعملی سودهای ریرپذییتغ و هافروشی ریرپذییتغ
  کاهش هامدلی نیبشیپ تیقابل ،یریرپذییتغ شیافزا با و است بوده رگذاریتأث

 .است نداشته هامدل مطلقی خطا بری ریتأث گونهچیه شرکت اندازهی ول. ابدییم

 های تحقیقفرضیه

 دهد.پذیری سود را افزایش میفرضیه اول: تطابق ضعیف، نوسان

هایی با تطابق ضعیف، وجود هزینه( و با درنظر گرفتن 8( و )1با توجه به روابط ) 
 آید:رابطه زیر به دست می

Et = Revt
 *  - Expt * - νt = Et

 *
 - τt + τt-1 (2)                                               

 شود:( حاصل می1( ، رابطه )2با گرفتن واریانس از دو طرف رابطه )
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Var(Et) = Var(Et
*
) + 2Var(τ) = Var(ε)(1 + β1

2
 + β1

4
 + … ) + 8Var(τ) (1   )           

                
پذیری سود، رابطه معکوس ندهد که کیفیت تطابق با نوسا( نشان می1رابطه )    

های با سطح تطابق پایین به عنوان اختالل غیرمرتبط با فرآیند دارد. زیرا هزینه
اجتناب محیط کنند و عالوه بر نوسانات غیرقابل اقتصادی ایجاد سود عمل می

 عملیاتی، نوسان اضافی ایجاد می نمایند. 

 دهد.فرضیه دوم: تطابق ضعیف، پایداری سود را کاهش می

( به صورت زیر در 1(، رابطه )2با در نظرگرفتن عدم وجود تطابق کامل و رابطه )
 آید:می

     Et + νt = β0
*
 + β1

*
(Et-1 + νt-1) + εt 

 

    Et = β0
*
 + β1

*
Et-1 + (εt + β1

*
νt-1 - νt)          

 

 Et = β0
*
 + β1

*
Et-1 + {εt - τt + (1+ β1

*
) τt-1 - β1

*
τt-2 }     (1       )             

                      

Et-1 = Et-1ازآنجایی که 
*
 - τt-1 + τt-2 ( نشان می1، رابطه ) دهد که عبارت 

λ = εt - τt + (1+ β1
*
)τt-1 - β1

*
τt-2  به عنوان خطای مدل، با متغیر مستقل(Et-1) 

 به صورت زیر خواهد بود: OLSرابطه منفی دارد. بنابراین، برآورد از ضریب 
        β1 

OLS
 = β1

*
 + (( Σ E΄t-1 λ΄ )/( ΣE΄

8
t-1 ))            (3        )                         

                          
 دهد که تطابق ضعیف با پایداری سود، رابطه منفی دارد. از آن( نشان می3رابطه )

با بیشتر شدن خطای  ΄Σ E΄t-1 λ)  جایی که عبارت واقع در صورت کسر )یعنی،
( که حاوی اختالل تطابق است، کاهش یافته، در نتیجه پایداری سود  λمدل)یعنی، 

هایی با تطابق ضعیف، پایداری سود هزینه دهد. بنابراین، با باال رفتنرا کاهش می
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 شود. کمتر می

 و قلمرو زمانی آماری نمونه آماری، جامعه

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یشرکت ها هیکل قیتحق نیا یجامعه آمار 
و محدوده زمانی تحقیق با در نظرگرفتن اطالعات نزدیک به زمان انجام تهران 

 است. 1131انتهای سال  تا 1111تحقیق و در دسترس بودن آن ها از ابتدای سال 
زیر مورد بررسی قرار گرفته  شرایطبا توجه به آماری  کلیه شرکت های عضو جامعه

 :و نمونه گیری انجام نشده است

 .باشنداسفند  84به  یآن ها منته یدوره مال انیکه پا یی. شرکت ها1

 شده باشند. رفتهیدر بورس اوراق بهادار پذ 1112سال  انیکه تا پا یی. شرکت ها8

 رییمدت تغ نیا یخود را در ط ینداشته و دوره مال تیکه توقف فعال یی. شرکت ها1
 .باشند نداده

 در دسترس باشد. ،قیتحقشرکت ها برای انجام این  ازیاطالعات مورد ن. 4

 کنار گذاشته شوند. یمال یو واسطه گر یگذار هیسرما ی. شرکت ها2
دهند. به دلیل ویژگی شرکت، نمونه تحقیق را تشکیل می 111بدین ترتیب  

انجام شده است  1131تا  1131خاص متغیرهای تحقیق، بررسی آن ها در سال های 
در جهت محاسبه متغیرهای  1114تا  1111های  آوری شده سالو اطالعات جمع

 تحقیق به کار گرفته شده است. 

 تحقیق متغیرهای عملیاتی تعریف

: عبارت از ضریب همبستگی بین درآمد عملیاتی تقسیم همبستگی درآمد و هزینه 
ها در پنج سال ها و هزینه عملیاتی تقسیم بر میانگین کل داراییبر میانگین کل دارایی

د محاسبه در شرکت مورد نظر و چهار سال ماقبل است. متوالی آخر، شامل سال مور
هرچه این ضریب بیشتر باشد اختالالت موجود در رابطه بین درآمد و هزینه کمتر 

های انتهای دوره جاری و ها نیز از طریق جمع کل داراییمیانگین کل دارایی است.
 انتهای دوره ماقبل آن تقسیم بر دو به دست آمده است.
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: عبارت از انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم بر میانگین کل سود پذیرینوسان
ها در پنج سال متوالی آخر، شامل سود سال مورد محاسبه در شرکت مورد دارایی

نظر و سود چهار سال ماقبل است. علت استفاده از سود عملیاتی شامل درآمد و 
ا و تمرکز بیشتر اصل هزینه عملیاتی، قابلیت مقایسه این اقالم برای اکثر شرکت ه

 آوری اطالعات است. ت در جمع تطابق در مورد آن ها و سهول
: عبارت از قابلیت تداوم و تکرارپذیر بودن سود است. شیب رگرسیون پایداری سود

به عدد   β1است. چنانچه مقدار بیانگر پایداری سود   Et-1یا ضریب متغیر توضیحی 
و چنانچه به عدد صفر نزدیکتر باشد پایداری یک نزدیکتر باشد پایداری سود بیشتر 

 سود کمتر است.
(4    )       Et  =  β0 + β1 Et-1  + εt 

ها مراحل انجام آزمون فرضیه   

شده استفاده  1131تا  1131های برای آزمون فرضیه ها از سری زمانی در سال 
هزینه با است. به عبارت دیگر، با فرض خود اصالحی حسابداری در مورد تطابق 

درآمد در طول یک سال، از روند متغرهای تحقیق در طی هشت سال به طور ساالنه 
پذیری استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه اول، متغیر کیفیت تطابق و نوسان

سود برای هر شرکت در هر سال محاسبه شده است. آن گاه، روند تغییر متغیرها در 
مشاهده است و با تشخیص جهت حرکت متغیرِ های مورد مطالعه قابل طول سال

توان در مورد رابطه ادعا شده در فرضیه پذیری سود در برابر کیفیت تطابق مینوسان
اول اظهارنظر نمود. روند متغیرها در سری زمانی با استفاده از مقایسه چهار سال اول 

 شود.مشخص می tو دوم، توسط آماره 
فرضیه دوم، مشابه فرضیه اول است، با این روش مورد استفاده برای آزمون  

( به صورت مقطعی 4تفاوت که بعد از محاسبه پایداری سود با استفاده از رابطه )
برای هرسال، برای تشخیص روند افزایشی یا کاهشی پایداری سود در سری زمانی، 

ود. شتکرار برای اعتبار بخشیدن به نتایج استفاده می 1111با   گیریاز بازنمونه

                                                                                                                   
1. Bootstrap 
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است که برای  کارلو مونتروش نمونه گیری  عین حال قوی از روشی ساده اما در گیریبازنمونه

 .شودبه کار گرفته میآماره های نمونه  روی برآوردکردن توزیع از تعیین دقت آماری یا
تبدیل از یک نمونه به دست گیری با جایگذاری است که با نمونه گیری، بازنمونه

به طور  .انجام می شود نمونه درونِکه نمونه گیری است نوعی  ،عبارت دیگریا به  آید. می
شود ضریب پایداری ایجاد می 1111تر، با اعمال بازنمونه گیری، برای هر سال واضح

 پذیر می کند.که مقایسه میانگین را به راحتی امکان

 های تحقیقیافته

ا نشان می دهد. نوسان خالصه کمیت های آماری متغیرهای تحقیق ر( 1) جدول 
سال محاسبه شده است و میانگین آن برای  3شرکت و برای   111پذیری سود برای 

 111می باشد. همبستگی درآمد و هزینه نیز برای  141/1شرکت معادل ـ  سال 414
شرکت  ـ سال 414سال به دست آمده است و میانگین آن برای  3شرکت و برای  

ایداری سود برای هر سال جداگانه محاسبه شده و میانگین می باشد. پ 314/1برابر با 
 است. 128/1سال معادل  3آن برای 

 آمار توصیفی .3 جدول

 نتایج آزمون فرضیه اول

 دهد.پذیری سود را افزایش میتطابق ضعیف، نوسانکند که: فرضیه اول بیان می 
همان طور که مالحظه می ( ارائه شده است. 8) جدولنتایج آزمون فرضیه اول در 

شود، در طی هشت سال مورد مطالعه، همبستگی درآمد و هزینه افزایش یافته است. 
عبارت دیگر، تطابق ضعیف به عنوان اختالل در رابطه اقتصادی هزینه با درآمد به 

 میانه
انحراف 

 معیار
 میانگین

تعداد 
 مشاهدات

 متغیر

 نوسان پذیری سود 414 16114 16111 16111

 همبستگی درآمد و هزینه 414 16314 1614 16421

 پایداری سود 3 16128 16114 16314
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کاهش یافته است. این موضوع از طریق معناداری مقایسه همبستگی درآمد و هزینه 
( مستند 8) جدول مشاهده برای هر چهار سال در 428اول و دوم شامل  چهار سال

ین در حالی است که با به کارگیری آن برابر با صفر است. ا  p-valueشده است که 
شود که این متغیر پذیری سود، مشاهده میهمین شیوه برای آزمون روند متغیر نوسان

درصد رد  42روندی کاهشی را طی کرده است ولی فرضیه اول در سطح اطمینان 
-درصد، تطابق ضعیف موجب افزایش نوسان 2شود. به عبارت دیگر، با خطای می

 شود.  پذیری سود نمی

 فرضیه اولنتایج  .2 جدول

 سال تعداد مشاهدات همبستگی درآمد و هزینه نوسان پذیری سود

16114 16311 111 31 

16131 16311 111 31 

16131 16324 111 38 

16131 16411 111 31 

16134 16411 111 34 

16111 16411 111 32 

16113 16411 111 31 

16118 16411 111 31 
 31تا  31های  میانگین سال 16344 16134
 31تا  34های  میانگین سال 16413 16112

 اختالف  16124 (16114)

16121 16111  p-value 

 نتایج آزمون فرضیه دوم

برای به  دهد.تطابق ضعیف، پایداری سود را کاهش میکند که: فرضیه دوم بیان می 
شده است. همان طور که عنوان گردید  استفاده (4) آوردن پایداری سود از رابطهدست

در آزمون این فرضیه به دلیل ایجاد ضریب پایداری در هر سال و محدودیت در طول 
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( نتایج 1) جدولگیری وجود ندارد. سری زمانی، امکان آزمون بدون استفاده از بازنمونه
داری را ضریب پای 1111بازنمونه گیری در هر سال  دهد.آزمون فرضیه دوم را نشان می

( میانگین آنها قابل مشاهده است. با مقایسه چهار 1) جدولدهد که در در اختیار قرار می
داده در هر چهار سال، روند افزایشی پایداری سود قابل  4111سال اول و دوم شامل 

 44ها معنادار است. فرضیه دوم در سطح اطمینان مشاهده است چون اختالف میانگین
. به عبارت دیگر، با خطای یک درصد، تطابق ضعیف موجب شوددرصد تایید می

کاهش پایداری سود می شود. در حقیقت، با درنظرگرفتن کاهشی بودن همبستگی 
 شود.درصد تأیید می 44توان نتیجه گرفت که فرضیه دوم با احتمال درآمد و هزینه می

 فرضیه دوم نتایج .1جدول 

 گیری تیجهن

اصل تطابق را  های برآمده از یک تئوری مربوط به  برخی فرضیهتحقیق حاضر،  
اصلی  رویکردهای سود حسابداری مورد بررسی قرار داد. در ارتباط با ویژگی

اختالل در رابطه اقتصادی بین این است که تطابق ضعیف به عنوان مذکور تئوری 

 سال تعداد مشاهدات پایداری سود گیریتوسط بازنمونه  میانگین پایداری سود

16311 16381 111 31 

16142 16148 111 31 

16214 16441 111 38 

16113 16114 111 31 

16312 16312 111 34 

16331 16331 111 32 

16111 16111 111 31 

16341 16341 111 31 
 31تا  31میانگین سالهای  16114 16121

 31تا  34سالهای میانگین  16132 16131

 اختالف  16111 16111

16111 16111  p-vlaue 
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کند و به تبع آن افزایش نوسان پذیری در سود و تضعیف درآمد و هزینه عمل می
پایداری سود را به همراه دارد. نتایج این تحقیق، سازگاری قوی با تئوری موجود را 

هزینه  نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که همراه با افزایش همبستگی درآمد و
پذیری سود در طی هشت سال مورد مطالعه، روند طابق ضعیف(، نوسان )کاهش ت

دست آمده با ه همچنین، نتایج ب کاهشی و پایداری سود روند افزایشی را داشته است.
بور کیفیت تطابق و ( مطابقت دارد. در تحقیق مز8113تحقیق دیچو و تانگ )نتایج 

پذیری سود کاهش فته و نوسانافزایش یا 8111الی  1411های پایداری سود بین سال
 .یافته است
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