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Introduction 

Based on conceptual framework of financial reporting, the primary 
purpose of financial reporting is to assist the investors to make economic 
decisions. Therefore, understandability of financial statements is very 
important to them. The correct method of classification is one of the 
ways to improve the understandability of financial statements. Many 
researchers believe that classifying earnings items based on their 
underlying attributes is useful for forecasting and valuation. Previous 
studies showed that persistence classifications lead to better prediction 
(Fairfield et al, 1996). In addition, subjectivity is another attribute that is 
important for investors and analysts. Persistence is the extent to which an 
earnings item is indicative of its future amount and subjectivity is the 
extent to which managers use judgment to measure the amount of the 
earnings item (Hewitt et al, 2015). In previous studies, persistence and 
measurement subjectivity classifications are displayed separately in 
financial statement. This research is based on two streams of literature on 
subjectivity and persistence and investigates both subjectivity and 
persistence clarifications in financial statement.   
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In measurement subjectivity, intentional and unintentional errors are 
increased. Thus, when the measurement subjectivity is high, it seems that 
persistence classification is misreported. In other words, if management 
classifies the special items as a high persistence, analysts expect that they 
have low persistence. In addition, if management classifies the earnings 
item as a low persistence, analysts perceive that this item is high 
persistence. Therefore, when measurement subjectivity is in high level, 
analysts rely less on persistence classifications for forecasting. 
Accordingly, combining persistence and measurement subjectivity 
classifications improve the predictive content of reported earnings and 
are used by analysts and investors. 

Previous studies often investigated the sequential format to present 
the earnings items in income statements. In this format, the persistence 
and measurement subjectivity classifications are displayed separately 
(Schkade and Kleinmuntz, 1994). Although the sequential format has 
been considered by standard setters, psychology theory supports the 
usefulness of matrix format. Because in this format persistence 
classifications are displayed on rows and measurement subjectivity 
classifications are displayed on columns. In matrix format analysts 
require acquiring only one value to process both classifications, while the 
sequential format sometimes requires analysts to acquire values across 
multiple columns to process these classifications. Thus, matrix format 
facilitates analysts’ processing of the classifications (Hewitt et al, 2015).   
 
Hypotheses 

This paper has two purposes. Firstly, the effect of the persistence and 
subjectivity classification on the prediction of analysts is investigated. 
Second, it examines the effect of the presentation format of income 
statement on the analysts’ forecast.   
 
Methods 

This research in terms of purpose is applied research, in terms of 
method is quasi-empirical and in the point of data collection is survey. In 
this research, to test the research hypotheses, the questionnaire of Hewitt 
et al (2015) research is used. The statistical sample of research includes 
136 analysts participating in Tehran Stock exchange selected by available 
sampling method. The period of research is 2017 and its subject field is 
behavioral accounting. 
 



Results 
The results show when forecasting a high persistence earnings item, 

analysts forecast a lower amount when measurement subjectivity is high. 
In addition, when forecasting a low persistence earnings item, analysts 
forecast a lower amount when measurement subjectivity is high. These 
results hold both sequential and matrix format. The other results indicate 
the presentation format of income statement has not significant effect on 
analysts forecasting.  
 
Discussion and Conclusion 

In general, it is inferred from the findings of the present research that 
when the measurement subjectivity is high, analysts rely less on this item 
and forecast a lower amount. The measurement subjectivity and 
persistence classification affect analysts’ forecasting. Therefore, it is 
useful to classify the earnings item in income statement. Moreover, 
because of having expertise, the presentation format doesn’t affect 
analysts in earnings items processing and their forecasting. 
 
Keywords: Subjectivity Classification, Persistence Classification, 
Financial Analysts' Forecasting, Income Statement. 
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 چکیده
بهب  ود    یاز راهکاره  ا  یک   ی  یمال یهاصورت ةارائ شکل زیاقالم و ن یبندطبقه حیصح ةنحو

زمان اق  الم  هم یبندطبقه ریتأث ی. هدف پژوهش حاضر بررسستا هاصورت نیا پذیریفهم

  ؛استاز اقالم سود  گرانلیتحل ینیبشیپ بر یداریپا و ییگرایذهن اریدو مع اساس برسود 

  س  ود ین   یبشیب  ر پ    انیز ای سودصورت  ةارائ شکل ریتأث یپژوهش به بررس نیا نیهمچن

  ویب  ر س  نار یمبتن ةپژوهش از پرسشنام یهاهیمنظور آزمون فرضبه پردازد.می گرانلیتحل

.  اس  ت( 2015و همک  اران ) تی   پرسشنامه برگرفته از پ  ژوهش هو نیاستفاده شده است. ا

فع  ال در    یم  ال  گرانلی   تحل  تم  امیشامل  یآمار ة، جامع1396 سال پژوهش یزمان قلمرو

نش  ان   جی. نت  ااس  ت یم  ال گرلی   تحل 136ش  امل  یآمار ةنمون وبورس اوراق بهادار تهران 

  ریت  أث یدارا اق  الم نی   ا از گرانلی   تحل ین   یبشیس  ود ب  ر پ اقالم ییراگیکه ذهن دهدیم

ک  ه    یدر م  واقع  ک  م و زی  اد یداری   اق  الم س  ود ب  ا پا یب  را گرید عبارت به؛ است داریمعن

در ه  ر دو ش  کل   ج  هینت نی   ش  ود. ایم ین   یبشیپ یمق  دار کمت  ر ،ستا باال ییراگیذهن

که ش  کل    دهدیمنشان    جینتا  نیچنمه  ؛صادق است  انیز  ایسود    صورت  یو متوال یسیماتر

 .ستینگذار  ریاز اقالم سود تاث  گرانلیتحل  ینیبشیبر پ  انیز  ایسود    صورت  ةارائ

 .انیز ای سود صورت ،یمال گرانل یتحل ینی بش یپ  ،یداریپا یبندطبقه  ،ییگرای ذهن یبندطبقه :هادواژه یکل
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 مقدمه. 1

از  یک یاس ت. س ود  کنندگاناس تفاده بینیپیشکمک به  یمال هایصورتاز اهداف  یکی

 ه ایویژگی از یک ی. کنن دبینی آن توج ه میبه پیش کنندگاناستفادهاست که همواره  یاقالم

س ود و  تردقیق بینیپیش بیشتر، پایداری. است پایداری کندمیآن کمک  بینیپیشسود که به 

رق م  ینی تباع   ک اهش ع یرانو دخالت مد قضاوت ین. افزون بر اکندمی یلآن را تسه یاجزا

س ود در ص ورت  یاج زا یبن دکه طبقه رسدمینظر  به. شودمیآن  گراییذهنی یشسود و افزا

 شود به اینک همیمنجر  ،زمانصورت همبه ییگرایو ذهن یداریپا یاربر اساس دو مع یانز یاسود 

 ی را؛ زدهن د، بهب ود یاب دانجام میگذاران یهان و سرماگریلتحل کهسود  یهاینیبیشپ یمحتوا

طور ب ه پیش ین ه ایپژوهش ح الینسازد. باایرا به آنان منتقل م یشتریب یاتاطالعات و جزئ

ان د. هگرفت نظر در را یی،گرایذهن یا یداریپا مثالً یا، هایبندطبقه یناز ا یکی یمفقط مفاه یکل

س ود را  قلمیک یراننسبتاً باال باشد، اگر مد یریگاندازه یذهن یارهایکه مع یطور خاص زمانبه

ان گری لک ه تحل احتم ال دارد یش تربع دازآن ب کنن د، یباشد معرف بیشتری یداریپا یکه دارا

 یذهن   یاره ایک ه مع یطور مشابه زماناست. به یکمتر یداریپا یقلم دارا ینکه ا کنندادراک 

 ی داریپا یک ه دارا یعنوان م وردسود را ب ه قلمیک یرانباشد، اگر مد ییننسبتاً پا یریگاندازه

ک ه  کنن دان ادراک گری لاحتمال دارد ک ه تحل یشتربعدازآن ب کنند، یمعرف است یسود کمتر

 (.2015، 1و همکاران یت)هو است بیشتری یداریپا یدارا قلم ینا

 ی انز ی اصورت سود  ة. شکل ارائیستن یتاز اهم یخال یزن یانز یاصورت سود  ةشکل ارائ

 یس یماتررسد شکل یخواهد داشت. به نظر م یرکنندگان تأثاحتماالً بر درک و برداشت استفاده

استانداردگذاران ب وده اس ت، اس تجرا   یتموردحما یطور سنتکه به یبا شکل متوال یسهدر مقا

 (.1994، 2ینمانتز)اسچاد و کل کندمی یلتسه یانز یااطالعات را از صورت سود 

 یوةش   گرای ییکل ی زو ن ی انز ی اص ورت س ود  یک ه ش کل فعل   رس دیبه نظر م چنین

 یاق الم س ود را ب را ی داریپا ه اییژگیامکان درک و  یان،ز یاسود اقالم در صورت  یبندطبقه

کنندگان اس تفاده ی قدق ی لو تحل یحص ح بینییشو مانع از پ آوردیکنندگان فراهم نماستفاده

 یاج زا ت رمفص ل بندیطبقه یرتأث یپژوهش بر آن است تا به بررس ایناساس  ینا بر. می شود

 یرت أث همچن ین بپ ردازد؛ یم ال گرانتحلی ل بینیپیشبر  گراییذهنیو  یداریسود برحسب پا

 .مطالعه کند گرانتحلیل بینیپیشرا بر  یانز یا سودصورت  ةارائ شکل

 ب ه سپس. شودمی ارائه حوزه این درشده انجام هایپژوهش و  نظری مبانی مقاله، ادامة در
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 پ ژوهش، هاییافت ه ی ت. درنهاش ودمی پرداخت هها آن آزمون روش و  پژوهش هایفرضیه بیان

 .گرددمی ارائهآمده دستبه نتایجبر اساس  پیشنهادهایی و  گیرینتیجه و  بح 

 

 پژوهش نظری مبانی. 2

منب ع  ینتردهد و مهمیم یلرا تشک یمال یگزارشگر یندفرآ یبجش اصل یمال یهاصورت

 ب  رای یم  ال یهاص  ورتاینک  ه   رو ی  نازا ؛اس  ت یس  ازمانکنندگان بروناس  تفاده ی  اردر اخت

 یخاص   ی تاطالع ات از اهم یف یک یهایژگیاز و  یکیعنوان بهپذیر باشد فهمکنندگان استفاده

 یه اص ورت پ ذیریفهمبهبود  یاز راهکارها یکیاقالم  یبندطبقه یحصح ةبرخوردار است. نحو

اق الم  یبنداند که طبقهیدهعق ینمحققان و استانداردگذاران بر ا یراستا برخ یناست. در ا یمال

اس  ت  ی  دمف یگ  ذارو ارزش ین  یبیشپ    یآن، ب  را یاساس    یه  ایژگ  یس  ود ب  ر اس  اس و 

س ود ب ر  یاجزا یبنداند که طبقهنشان داده پیشین هایمثال، پژوهشعنوان(. به2013،3)پنمن

ه ا از آن یکموض و  ک ه ک دام ی ناقالم سود بر اس اس ا یبندطبقه مثالًها )آن یداریاساس پا

مرب و  ب ه س ود  ه ایبینییشپ یخود است( منجر به بهبود محت وا یندةآ یرمقاد ةدهندنشان

 کنن دمیاس تفاده از آن گ ذاران یهان و س رماگریل( و تحل1996، 4و همکاران یرفیلد)ف شودمی

 ی ک یج، نت اانج ام داد (1996) 6اس لوان ک ه هاییپژوهش ة(. در ادام2002، 5)برادشو و اسلوان

 ین)بد یریگاندازه 7یذهن یارهایکه اطالعات مربو  به مع دهدمینشان  یدجد یپژوهش یانجر

 یکنن د( ب رایه ر قل م اس تفاده م   یریگاندازه یاز قضاوت خود برا یرانمعنا که تا چه حد مد

 یان ب راگری لگ ذاران و تحلیهس رما ی ادیح داقل ت ا ح دود ز را ی ناست و ا یدمف ینیبیشپ

؛ 2003، 9؛ الگ رز و همک اران2001، 8ی؛ ز1996)اسلوان،  گیرندمیدر نظر  یابیو ارز ینیبیشپ

 ی داریپا هاییبندطبقه ینکهرغم ای(. عل2014، 11؛ کلور و همکاران2010، 10سانگ و همکاران

دو   ی نعم دتاً ا یش ینپ هایشود، در پژوهشیظاهر م یگزارش مال یکاغلب در  گرایییو ذهن

 یارابط ه گرای ییو ذهن ی داریبرداش ت اس ت ک ه پا ینسازگار با ا ینو ا اندشده یمجزا بررس

 ةکنن  د ک  ه اس  تفادیف  رم م محقق  اناز  یاریبس    ینچن   مه ؛دارن  د یک  دیگرمعک  وس ب  ا 

 ی یراگیذهن یبن داق الم س ود متف اوت از طبقه ی داریپا یبندقهکنندگان بازار از طبمشارکت

 .یستن

 ی( و خط ا2001، 12و همک اران یل دز)ف یعم د یاغلب به هر دو خطا یذهن یریگاندازه

اس ت ک ه  ی نانتظ ار ب ر ا ینش ود؛ بن ابرایمنجر م ی( در گزارشگر2012، 13ترسونی)پ یسهو



 129 … ینیبش ی پ بر یریگاندازه  یذهن یارهایمع ریتأث  یبررس

ب ا اش تباه هم راه  یش تریسود، ب ا احتم ال ب یدارجزء پا یبندکه طبقه کنندان درک گریلتحل

نش ان  ه اپژوهش برخ ی نت ایج ینباال باشد. همچن یذهن یارهایکه مع یخصوص زماناست؛ به

ها وج ود نادرست در آن یدهکه احتمال بروز گزارش یان کمتر بر اطالعاتگریلدهد که تحلیم

 ین یبیشپ   پیشینة بح ،دودسته از  ینا یب(. با ترک1996، 14و هانا یوتکنند )الیم یهدارد، تک

ان کمتر ب ر گریلقرار دارد، تحل یدر سطوح باالتر یذهن یهایریگکه اندازه یشود در مواقعیم

پیش ینة از  ی اندو جر ی نا ی بکنند. ب ا ترکیم یهسود تک یاز اجزا یکهر  یداریپا یبندطبقه

قرار  ییدر سطح باال ییراگیکه ذهن یطیان در شراگریلشود که تحلیم بینییشپ ینچن بح ،

 سود کمتر اتک ااقالم  یداریپا یبندبه طبقه ،است یینپا ییراگیکه ذهن یبازمان یسهدارد در مقا

بر  ییراگیو ذهن یداریپا یبندطبقه یرگذاریتأث یمطالعه چگونگ یناساس در ا ینکنند. بر ایم

 .شودبررسی میان گریلتحل ینیبیشپ

و  ی  داریپا یبن  دک  ه در آن طبقه 15یعم  دتاً از ش  کل مت  وال یش  ینپ ه  ایپژوهش در

موضو  که  ینا یبررس یبرا یایهعنوان پابه ،شودیداده م یشصورت جداگانه نمابه ییراگیذهن

مثال پژوهش اس چاد و عنوان)به است شدهپردازند، استفاده یچگونه افراد به پردازش اطالعات م

 یکناستانداردگذاران  ب وده اس ت، ل   ی موردتوجهکه شکل متوالینرغم ای(. عل1994 ینمانتز،کل

ه ا ی  ک ه در آن رد 16یس یدهن د ک ه ش کل ماترینش ان م   یبر روانشناس یمبتن یهایتئور

بهت ر از ش کل  اس ت، یذهن   یبندطبقه ةدهندها نشانو ستون یداریپا یبندطبقه ةدهندنشان

اگ ر  زیرا ؛(1994 ینمانتز،کننده منتقل سازد )اسچاد و کلتواند اطالعات را به استفادهیم یمتوال

ان گری لتحل ،ارائه ش ود یزمان در قالب شکل متوالطور همبه ییراگیو ذهن یداریپا یبندطبقه

اس ت ک ه  یدر حال ین. اکنندوجه دو ستون ت یهابه ارزش یدبا هایبندطبقه ینپردازش ا یبرا

 ی کان ب ر اع داد گری لاس ت ک ه تحل یکاف یبندپردازش هر دو طبقه یبرا یسیدر شکل ماتر

را  یم ال یهاص ورت ی لتحل یس ی،رسد که شکل ماتریبه نظر م ینستون متمرکز شوند؛ بنابرا

 ةچگون ه ش کل ارائ  پردازد که یموضو  م ینا یپژوهش حاضر به بررس رو ینازا کند؛می یلتسه

 یگذارد. ب ا توج ه ب ه مب انیم یران تأثگریلتحل بینییشبر پ ییراگیو ذهن یداریپا یبندطبقه

و  ی یراگیذهن یرام ونپ پیش ینة بح  از  ی اندو جر بری هپژوهش با تک ینا ،شدهمطرح ینظر

کند بررسی میان را گریلتحل ینیبیشبر پ ییراگیو ذهن یداریپا یبندطبقه یراوالً تأث یداری،پا

س ود  از ان گری لتحل ین یبیشب ر پ   ی انز ی اص ورت س ود  ةشکل ارائ   یرتأث ةبه مطالع یاًثان و 

 .شودمیحوزه اشاره  ینشده در امطالعات انجام یادامه به برخ در پردازد.یم
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 ییجاس ود ب ا اس تفاده از جاب ه یریتبا عنوان »مد ی( در پژوهش2010) 17همکاران و  فان

 یبن دطبقه ییجاکه جاب ه یافتنددست  یجهنت ین« بدیاز اقالم خاص فصل ی: شواهدیبندطبقه

ک ه  یدر مواقع یافتندآنان در ین. همچندهدیها رخ مزمان یراز سا یشترب ،آخر سال ةماهدر سه

بس ته ش ده  یاقالم تعهد یکاردست یبرا یربرتر، دست مد یالگو ةقرار گرفتن در دامن یلبه دل

 .است بیشتر بندیطبقه جاییاست، احتمال جابه

 گرانتحلی ل بین ییشو پ س ود یبن دطبقه تغیی ربا عنوان » یا( در مطالعه2014) 18پان

 بین ییشس ود ب ر پ اج زای یبندطبقه جاییجابه آیا کهموضو  پرداخت  ینا ی« به بررسیمال

 می زان تح تک ه  دادپ ژوهش نش ان  هاییافت هاست.  یرگذارتأث یفصل یاز سودها گرانیلتحل

 ک ه ه اییش رکت فص لی س ودهای از را خ ود بین یپیش گرانتحلی ل س ود، اخب ار مشجصی

 در ییجاجاب ه ک ه هاییش رکت ب ا مقایس هدر  اند،داش ته سود اجزای بندیطبقه در ییجاجابه

 ها،بن دیطبقه درجاشده جابه اقالم که دهدمی نشان این. اندکرده تعدیل، اندنداشته بندیطبقه

 بین ییش، پس ود اج زای یبن دداده در طبقهرخ هایجاییجابه بنابراین؛ دارند کمتری پایداری

 یه ا از دق ت کمت رآن ه ایبینییشکه پ یطوربه سازد؛یتر مدشوار گرانیلتحل یرا برا سود

 .استبرخوردار 

 بین ییشب ر دق ت پ یبندطبقه ییربا عنوان »اثر تغ یا( در مطالعه2015) 19ناکانو و  چای

 واق ع از ب یش ژاپن ی یهاش رکت در عملیاتی سود که دریافتنداز ژاپن«  ی: شواهدگرانیلتحل

 یکاردست برای که ییهاشرکت در که است این بیانگر پژوهش دیگر نتیجة. شودمی داده نشان

 عملیاتی سود از گرانتحلیل بینیپیش دقت پردازند،می بندیطبقه تغییر به افزایش، به رو  سود

 .است کمتر شرکت

 گرای ییذهن یبندطبقه یریگبا عنوان »اثر اندازه یا( در مطالعه2015ت و همکاران )یهو

اج زاء س ود« ب ا اس تفاده از  ین یبیشدر هنگام پ یداریپا یبنداز طبقه گرانیلتحل ةبر استفاد

ادراک  گرانی لموضو  پرداخ ت ک ه چگون ه تحل ینا یبه بررس یوبر سنار یمبتن وتحلیلیهتجز

خ ود  یه اینیبیشرا در پ ی ریگان دازه یذهن یارهایو تفاوت در مع یداریخود از تفاوت در پا

 ییدر سطح باال یریگاندازه ذهنی معیارهای کههنگامی داد نشان پژوهش نتایج. کنندیلحاظ م

آن ان  ینهمچن   ؛س ود دارن د یاج زا ی داریپا یبن دب ر طبق ه یکمتر یةتک گرانلیاست، تحل

( ک م) زی اد ی داریس ود ب ا پا قلمی ک ی( ب رابیشتری) کمتریمقدار  گرانیلکه تحل یافتنددر

 یاره ایمع گرانی لک ه تحل کنن دادراک  گون هینکه آن ان ا یخصوص زماندهند، بهمی گزارش
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 اند.را مدنظر داشته یباالتر یریگاندازه یذهن

س ود در  یریتعنوان ابزار مدبه یبندطبقه تغییربا عنوان » پژوهشی انجام به( 2016) 20وو 

 یی راز تغ ییاروپا یهاکه شرکت است این از حاکی پژوهش یج. نتاپرداخت« ییاروپا یهاشرکت

 یس ود اص ل یکاردس ت ب رای غیرمس تمرکردن و خار  ک ردن اق الم  واردشامل  ی،بندطبقه

 یب را هایبن دطبقه یی راز تغ یرانکه م د دادشواهد نشان  طورهمین. کنندمیشرکت استفاده 

 ان د،کرده بین ییشان پگری لتحل ی ک هب ه س طوح س ود یدنو رس   یاناز گزارش ز یریجلوگ

 .کنندمیاستفاده 

 شدهبینییشبا عنوان »عوامل مؤثر بر دقت سود پ یدر پژوهش (1389و همکاران ) یانملک

همچون ان دازه،  یعوامل یاز: بازار بورس و اوراق بهادار تهران« به بررس یها شواهدتوسط شرکت

 ی ا یگزارش حسابرس، حضور در تاالر اص ل یدنظر،دفعات تجد ی،اهرم مال ینی،بیشپ ةعمر، دور

 ینب یمنف ةرابط یانگرپژوهش ب یجپرداختند. نتا شدهبینییشو نو  صنعت بر دقت سود پ یفرع

گ زارش  یناس ت و وج ود رابط ه ب   ینیبیشو عمر شرکت با دقت پ یاهرم مال ینی،بیشپ ةدور

 یره ایمتغ ینب   دارییمعن   ةموارد رابط   یرکند. در سایم أییدرا ت ینیبیشحسابرس با دقت پ

 نشد. یافت ینیبیشقت پبا د شدهیبررس

 یو نق د یتعهد یاجزا یتفاضل یداریبا عنوان »پا یوهشژ( در پ1390) یرضازاده و گروس

 یاج زا یتفاض ل یداریپا ایسؤال برآمدند که آ نیپاسخ به ا درصدد« یسودآور ینیبشیپ و سود 

پ ژوهش  یهاافت هیدارد.  ق رار سود تیریمد ریتحت تأث یسودآور ینیبشیدر پ یو نقد یتعهد

 نیانگی  ب ا م تریق و یاس ود رابط ه یسود نسبت به جزء نق د یکه جزء تعهد است نیا انگریب

س ود ب ا س ود  یو نق د یتعه د یدارد. در مقابل اجزا یسودآور اریدر مجر  کسر مع هاییدارا

 یتفاض ل یداری  از آن اس ت ک ه پا یح اک هاافت هی نی  دارند. ا یکسانی ةرابط یسال آت یاتیعمل

 یمتف اوت اج زا ریت أث لی  بلکه به دل ست،یسود ن تیریاز مد یسود ناش یو نقد یتعهد یاجزا

 .ستا هاییسود در رشد دارا یو نقد یتعهد

 تیریمد سود ینیبشیپ یخطا یبا عنوان »بررس ی( در پژوهش1392مرادزاده و همکاران )

 ب هبورس اوراق بهادار ته ران«  در شدهرفتهیپذ یهاشرکت در یتعهد اقالم یاطالعات یمحتوا و 

 منظورب ه تیریمد ینیبشیپ زیو ن سود ینیبشیپ یبر خطا یاریاخت یاقالم تعهد ریتأث یبررس

 یخط ا نیب   داریمعن و  یمنف ةپژوهش از وجود رابط جیرابطه پرداختند. نتا نیبر ا ی،مال نیتأم

 ین  یبشیپ   نی  ا بر افزون. کردیم تیحکا یاریاخت یکل اقالم تعهد با تیریسود مد ینیبشیپ
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 یاق الم تعه د نیب   داریمثبت و معن   یاها، رابطهیبده قیطر از یمال نیتأم منظوربه تیریمد

 نیت أم یدورنم ا ب ا نیهمچن   ؛کندیم جادیا تیریمد سود ینیبشیپ یمثبت با خطا یاریاخت

 ین  یبشیپ   یبا خطا یمنف یاریاخت یاقالم تعهد نیب داریمعن یاها، رابطهیبده قیطر از یمال

 .ندارد وجود سود

ت س ود ب ا اس تفاده از یریل مدیبا عنوان »تحل یپژوهش انجام به( 1392) یعیرب و  یهاشم

« یم ال یه ادورهانیدر م یاتی  رعملیغ یه ان هیب ه هز یاتی  عمل یه انهیهز یبندر طبقهییتغ

چه ارم  یم ال ةدورانیها در منهیهز یبندر طبقهییکه تغ داد نشانآمده دستج بهیپرداختند. نتا

ه ا در ن هیهز یبن در طبقهییتغ نیا بر عالوهاست.  شتریب یمال یهادورهانیر میسه با سایدر مقا

 .ستین شتریب یمال یهادورهانیر میز است، از سایناچ یاتیکه سود عمل یمال یهادورهانیم

ثر ب  ر اعتم  اد ؤب  ا عن  وان »عوام  ل م    یپژوهش    انج  ام ب  ه( 1392و رادف  ر ) یانیش  اهورد

عوام ل  ک ه اس ت نی  ا از یح اکپ ژوهش  یه اافت هی. پرداخ ت ران«یبه م د یمال گرانلیتحل

در  یادی  ز ریت أث یو عوامل اجتماع یبجش رفتار یعوامل فرهنگ ،یستگیصداقت، شا ت،یصالح

 یو عوام ل شجص   یرخ واهیخ ،یدارامان ت نیهمچن ؛دارند رانیبه مد یمال گرانلیاعتماد تحل

. بر دارد رانیمد به یمال گرانلیتحل اعتماد در یکم ریثتأ اسالم نید به یبندیپا و متوسط  ریتأث

 اتیک ه از خصوص   یف رد تیریب ا م د یس ازمانبه گرفت که  جهیتوان نتیها مافتهی نیااساس 

 ،برخ وردار باش د یو عوامل اجتماع یبجش رفتار یعوامل فرهنگ ،یستگیصداقت، شا ت،یصالح

 ش ر   ةبرآوردکنن د و  سالم یطیمح جادیا باع  تواندیم زین نیا  وان اعتماد کرد؛ در نتیجهمی

 .باشد کارا بازار الزم

 و  یم ال یگزارش گر تی  فیک ریت أث ی»بررس   عنوان با یپژوهش انجام با( 1395) یافالطون

 تی  فیک شیک ه ب ا اف زا اف تی« درس هام م تیق یریت أخ واک نش ب ر اطالعات نبودن متقارن

س هام  م تیق یرینامتقارن ب ودن اطالع ات، واک نش ت أخ زانیو کاهش در م یمال یگزارشگر

  .ابدییم کاهش

 و  داری  پا یاج زا ریثتأ ی»بررس عنوان با یپژوهش در( 1395) ینیزاده نائکیو آقاب یشجاع

ک ه  افتن دیدس ت  جهینت نیبدسود«  ینیبشیپ تیقابل و  سود نوسان نیب ةرابط بر سود داریناپا

س ود ک اهش  یس ود و اج زا ین  یبشیپ تیکند، قابلیم دایپ شیافزا سود یریهرچه نوسان پذ

نوس ان  نیب   ةبر رابط یداریمعن ریسود تأث یاجزا یدارینشان داد که پا جینتا نیهمچن ؛ابدییم

س ود ب ر  داری  ناپا و  داری  پا یاجزا ریتأث ةسیمقا نیا بر افزون .سود دارد ینیبشیپ تیقابل باسود 
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ب ر  داری  ناپا یاج زا ش تریب ریسود نشان از تأث یاجزا ینیبشیپ تیقابل با نوسان سود نیب ةرابط

 رابطه دارد. نیا

 ةدهن دلیتش ک یاج زا و  سود یداری»پا عنوان با یامطالعه در( 1396) همکاران و  یفروغ

 س طح در یتعهد و  ینقد سود برحسب سود یداریپا یبررس بهآن در سطح صنعت و شرکت« 

 س ود یداری  نش ان داد ک ه پا پژوهش جیپرداختند. نتا صنعت خاص سود و  شرکت خاص سود

 خاص سود در سود ینقد جزء نیهمچن ؛است شتریب شرکت خاص سود به نسبت صنعت خاص

. س تاجزا ریاز س ا دارتری  ناپا ش رکت خ اص س ود سطح در سود یتعهد جزء و  دارتریپا صنعت

را درک  س ود یاجزا یداریپا در تفاوت گذارانهیسرمااین است که  از یحاک قیتحق گرید ةجینت

 کنند.نمی

  

 پژوهش یهاهیفرض. 3

 بین ییشپ زی اد ی داریس ود ب ا پا قلمی ک یرا برا یمقدار کمتر گرانیلتحل :اول یةفرض

 باالتر باشد. آن گرایییذهن کهیهنگام کنند،یم

  بین ییشپ ک م ی داریس ود ب ا پا قلمی ک یرا برا بیشتریمقدار  گرانیلتحل :دوم یةفرض

 باالتر باشد. آن گرایییذهن کهیهنگام کنند،یم

ب ر  ی انز ی ا، شکل صورت سود زیاد یداریسود با پا قلمیک بینییشهنگام پ :سوم یةفرض

 است. یرگذاران تأثگریلتحل بینییشپ

ب ر  ی انز یاشکل صورت سود  کم، یداریسود با پا قلمیک بینییشهنگام پ :چهارم یةفرض

 است. یرگذاران تأثگریلتحل بینییشپ

 

 پژوهش روش. 4

و از ن و   یتجربشبه یعنوان پژوهشت بهیازلحاظ ماه ،یکاربرد هدفازنظر  حاضرپژوهش 

 قال ب در ییوهایپ ژوهش از س نار یه اهیفرض   آزمونمنظور به پژوهش نی. در ااست یشیمایپ

و همک اران  تی  اس تاندارد و برگرفت ه از پ ژوهش هو ه. پرسش ناماست شده استفاده پرسشنامه

 نیپرسش نامه در ب   یینها عیقبل از توز و،یسنار ییاز روا نانیمنظور اطمبه کنیل ؛است( 2015)

 اعم اله ا آن نظرات و  بررسی کردند یحسابدار استادان را شدهنیتدو  یویپژوهش، سنار ةنمون

فعال در بورس اوراق بهادار تهران اس ت.  یان مالگرلیتحل تمامیپژوهش  نیا یآمار ة. جامعشد
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هر گروه از توان آزمون استفاده کردن د. ب ر  ةحجم نمون یینتع ی( برا2005) 21همکاران و  کوتنر

گ روه و اث ر  4درصد، تع داد  90درصد، توان آزمون  5خطا  سطح کهیروش درصورت یناساس ا

کننده مش ارکت 30باشد، تعداد حج م نمون ه پ ژوهش در ه ر گ روه براب ر  یکاندازه در حدود 

 34 تع داد پ ژوهش ای ن در اس ت، تع دادح داقل  ی انگرع دد ب ی نا ک هییخواه د ب ود. ازآنجا

 روش ب ه یآم ار ةنمون ،گرانلیتحل نیا نی. از بشد گرفته نظر در گروه هر برایکننده مشارکت

 باشند: زیر شر   سه یدارا دیان باگرلیتحل نیکه ا بیترت نی. بدشد انتجاب دسترس در

  باشند؛ داشته سال 5 از بیش سابقة

  باشند؛ داشته (اقتصاد و  مالی مدیریت حسابداری،) مرتبط، تحصیلی رشتة

 .باشند داشته پژوهش در مشارکت به تمایل

 تم امی و  گرف ت ق رار م الی گرتحلی ل 136 اختی ار در حض وری ص ورتبه هاپرسشنامه

 ه ر ش د، استفاده پرسشنامه نو  از چهار ازآنجاکه .شد داده برگشت شد و  تکمیل هاپرسشنامه

 .کردند تکمیل نفر 34 را پرسشنامه نو 

ص ورت  دراست.  یشرکت فرض کیاطالعات  یو برخ انیز ایپرسشنامه شامل صورت سود 

 یگ روه اج زا س هس ود در  یاج زا ،ی یگرایذهن زانینشان دادن م برایشده ارائه انیز ای سود

از  یناش   انی  ز ای   س ودش امل  ،هایو ب ده هاییمجدد دارا یریگاندازهو  یتعهد یاجزا ،ینقد

 زانی  نشان دادن م برای نیهمچن ؛شد کیتفک یدر ارزش دفتر راتییتغ ریمجدد و سا یابیارزش

 یش امل به ا ی،اتی  اق الم عمل :ش دند یبن دطبقهذی ل سود در قالب سه گروه  یاجزا ،یداریپا

اق الم  ی؛اتی  اق الم عمل ریس ا ؛و ف روش یعم وم ،یادار یهانهیرفته و هزفروش یکاال ةشدتمام

 .رمستمریغ ای یرعادیغ

س ود  یدو قلم از اج زا ینیبشیاطالعات به پ نیدهندگان خواسته شد با توجه به ااز پاسخ

ان در گرلی  گ ذاران و تحلهیانجام شد. اوالً سرما لیکار به دو دل نیبپردازند. ا ،و نه کل رقم سود

کنن د  ین  یبشیش ده پارائه یب ه رق م واقع   کی  دارند که رقم س ود را نزد لیتما یشیکار آزما

از س ود  ی یس ود، اجزا یکل   ین  یبشیان هنگام پگرلیممکن است تحل اًی(. ثان2009، 22تی)هو

پ  ژوهش از  نی   در ا نی(؛ بن  ابرا2014، 23)ب  راون و همک  اران رن  دیبگ دهی   را ناد ش  دهینیبشیپ

صورت مجزا بپردازند. عالوه ب ر سود به یدو قلم از اجزا ینیبشیدهندگان خواسته شد به پپاسخ

 دو  نیا از کیهر  ییراگیو ذهن یداریاشت خود را در خصوص پااز آنان خواسته شد که برد نیا

 .دهند ارائه سود قلم
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ن و  پرسش نامه داده ش د؛  کیشده و به هر گروه  میکنندگان به چهار گروه تقسمشارکت

شده است ک ه در آن  نیتدو  یاگونهها به. پرسشنامهشدچهار نو  پرسشنامه استفاده از  نیبنابرا

( B)منب ع  ک م( و A)منب ع  زی اد یداری  مبلغ دو قل م س ود ب ا پا ینیبشیدهندگان به پپاسخ

 یةآزم ون فرض   برایدو منبع متفاوت است.  نیا ییراگیذهن زانیپرداختند. در هر پرسشنامه م

 یب رد ک ه ب را یت وان پ  یمجتل   م یهاان در گروهگرلیتحل ینیبشیپ ةسیبا مقا ،اول و دوم

 ه اینیبشیپ نیبر ا یریچه تأث ییراگیذهن زانی(، مکم) زیاد یداریسود با پا قلمکی ینیبشیپ

 دارد.

ش کل  یو دو ن و  دارا یش کل مت وال یفوق دو نو  پرسش نامه دارا یهاپرسشنامه نیاز ب

 وج ود نییب اال و پ ا ییراگیو ذهن کمو  زیاد یداریپا یاقالم دارا ،است که در هرکدام یسیماتر

ام ا  ؛ش ودیممجزا انجام  یهاستون در ییگرایذهنو  یداریپا یبندطبقه یمتوال شکل. در دارد

س طر انج ام  در یداری  پا یبن دطبقهدر س تون و  ی یگرایذهن یبن دطبقه یسیماتر شکلدر 

 ای  ک ه آ اف تیتوان دریپرسشنامه م لیآمده پس از تکمدستبه یها. با استفاده از پاسخشودیم

 یره ای. متغری  خ ای  اس ت  رگ ذاریس ود تأث یاج زا ین  یبشیب ر پ ،انی  ز ایشکل صورت سود 

 ةوابس ت ریشوند. متغیم میمستقل و وابسته تقس ری، به دو گروه متغپژوهش نیشده در ااستفاده

 ی یراگیمس تقل پ ژوهش ذهن ری  سود  اس ت. دو متغ یاجزااز ان گرلیتحل ینیبشیپژوهش پ

 .است یسیو ماتر یشامل شکل متوال ،انیز ایاطالعات در صورت سود  ةاقالم سود و شکل ارائ

 

 پژوهش یهاافتهی. 5

 پژوهش یفیتوص یهاافتهی -1-5

( ارائ ه 2( و )1) نگ ارهص ورت خالص ه در کنندگان پژوهش بهمشارکت یفیآمار توص یجنتا

 یلیو م  درک تحص    یک  ار ةس  ن، س  ابق یت،جنس    یهااز جنب  ه یفیش  ده اس  ت. آم  ار توص   

 .بررسی شددهندگان پاسخ
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 دهندگانپاسخ  تیسن و جنس یفیآمار توص  جینتا :1 نگاره

 درصد  تعداد  دهندگان پاسخ یت جنس  درصد  تعداد  دهندگانسن پاسخ 

 %2/66 90 مرد  %3 4 سال  25کمتر از 

 %8/33 46 زن  %7/53 73 سال  35تا  25 ینب

     %5/37 51 سال  45تا  35 ینب

     %8/5 8 سال 45باالتر از 

 %100 136 جمع کل   %100 136 جمع کل 

 پژوهش   یهایافتهمنبع:  

 

مرب و  ب ه  شدهیسن در افراد بررس ین فراوانیشتریدهد که بینشان م یفیآمار توص یجنتا

درص د(  3س ال ) 25ب ه س ن کمت ر از  ین فراوان  یدرصد( و کمت ر 53/ 7سال ) 35تا  25سن 

درصد و زن ان  66/ 2مردان  یفراوان درصدکه  دهدینشان م نگارهج ینتا ینهمچن ؛اختصاص دارد

دهندگان پاس خ یلیو م درک تحص   یکار ةسابق یفیآمار توص یج. در ادامه نتااستدرصد  33/ 8

 شود.یمشاهده م

 

 دهندگانپاسخ یلیو مدرک تحص  یسابقه کار ی فیآمار توص جینتا :2 نگاره

  یسابقه کار

 دهندگان پاسخ 
 درصد  تعداد 

 یلیمدرک تحص 

 دهندگان پاسخ 
 درصد  تعداد 

 %22 30 ی کارشناس  %65 88 سال  10تا  5 ینب

 %67 91 ارشد  یکارشناس  %20 27 سال  15تا  10 ینب

 %11 15 ی دکتر  %15 21 سال 15باالتر از 

 %100 136 جمع کل   %100 136 جمع کل 

 پژوهش   یهایافتهمنبع:  

 

 ةس ابق یاف راد تح ت مطالع ه دارا ین فراوان  یشتریدهد که بینشان م یفیج آمار توصینتا

 یافراد تحت مطالعه مربو  به اف راد دارا ین فراوانیدرصد( و کمتر 65سال ) 10تا  5 ینب یکار

 ین فراوان  یش تریکه ب دهدینشان م نگارهج یدرصد(. نتا 15سال است ) 15 از باالتر یکار ةسابق

درص د( اس ت و اف راد ب ا  67ارش د ) یالت کارشناس  یمربو  به افراد با تحص   شدهبررسی افراد
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 .هستند شدهبررسیافراد  ین فراوانیدرصد( کمتر 11) یالت دکتریتحص

 

 انگرلیتحل ینیبشیپ نیانگیم ةسیمقا جینتا -2-5

 ی نقبل از انجام ا یکنل ؛استفاده شده است F و t  از آزمون یقتحق هایفرضیه آزمون برای

 ینک ه. ب ا توج ه ب ه ااس ت( 3) نگاره شرح به آن نتایج و  شده انجام بودن نرمال آزمون هاآزمون

 .شودمی تأیید بودن نرمال فرم است، 0/ 05 از بیشتر دارییسطح معن

 

 بودن نرمال آزمون نتایج: 3 نگاره

 داریمعنی  سطح اسمیرنوف  -کولموگروف آماره شرح 

 زیاد یداریاقالم سود با پا ینیبشیپ نیانگیم

 (A منبع)
892/0  40/0 

 ک  م یداریاقالم سود با پا ینیبشیپ نیانگیم

 (B منبع)
035/1 23/0 

 

و  ییراگیذهن یکاست، به تفک زیاد یداریپا ی( که داراAمنبع ) بینییشمرتبط با پ یجنتا

 609ارائه ش ده  یانز یا( در صورت سود Aشده است. مبلغ منبع سود ) ة( ارائ4) نگارهشکل در 

 یجنتا نگاره یناند. در اسود کرده بینییشعدد اقدام به پ ینان با در نظر گرفتن اگریل. تحلاست

در  ی زو ن یس یو ماتر یدو شکل متوال یکان به تفکگریلتحل بینییشپ یارو انحراف مع یانگینم

در دو حال ت  ه ابینییشپ ی انگینارائه شده اس ت. تف اوت م یینباال و پا ییراگیدو حالت ذهن

و  196/ 88، 225/ 76 ی بو ک ل ب ه ترت یس یماتر ی،در ش کل مت وال یینب اال و پ ا ییراگیذهن

 0/ 000ه ا آن یهمگ یداریو سطح معن 5/ 59و  3/ 51، 4/ 39 یبها به ترتآن  tو آماره 211/ 32

ود قلم س   ینان از اگریلتحل بینییشپ یانگینم ،شود مطابق با انتظاریاست. چنانچه مالحظه م

 یجاس ت. نت ا یینپ ا ییراگیاست که ذهن یباال است، کمتر از حالت ییراگیکه ذهن یطیدر شرا

با استفاده از آزمون  یینباال و پا ییراگیان در دو حالت ذهنگریلتحل بینییشپ یانگینم یسةمقا

t  و هم در سطح کل  یسیهم در شکل ماتر ی،دهد که هم در شکل متوالینشان م نگاره یندر ا

 ؛وجود دارد زیاد یداریمنبع سود با پا ینان از اگریلتحل بینییشپ ینب یدارینمونه تفاوت معن

 ،انگری  لدارد، تحل زی  ادی ی  داریک  ه قل  م س  ود پایهنگام ک  ردت  وان اس  تنبا  یم رو ی  نازا

 .یرندگیسود در نظر م یدارقلم پا بینییشرا در پ یینباال و پا ییراگیذهن
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 (Aباال )منبع  یداریاقالم سود با پا  ینیبش یپ ن یانگ یم :4 نگاره

 کل  یسی شکل ماتر ی شکل متوال  

 یانگینم 
انحراف  

 یار مع
 یانگینم تعداد 

انحراف  

 یار مع
 یانگینم تعداد 

انحراف  

 یار مع
 تعداد 

 68 96/89 643 34 99/93 53/646 34 02/87 47/639 یین پا  ییراگی ذهن 

 68 44/298 68/431 34 18/313 65/449 34 51/286 71/413 باال   ییراگی ذهن 

  یانگینتفاوت م

 و باال  یینپا  ییراگی ذهن 

 tآماره  

 ( ی داری )سطح معن

76/225 

39/4 

(000/0 ) 

88/196 

51/3 

(001/0 ) 

32/211 

59/5 

(000/0 ) 

 پژوهش   یهایافتهمنبع:  
 

و  ی یراگیذهن یکاست، به تفک کم یداریپا ی( که داراBمنبع ) بینییشمرتبط با پ یجنتا

 594ش ده ارائه ی انز یامنبع سود در صورت سود  ین( ارائه شده است. مبلغ ا5) نگارهشکل در 

 ی انگینان د. تف اوت مسود کرده بینییشعدد اقدام به پ ینان با در نظر گرفتن اگریل. تحلاست

 ی بو ک ل ب ه ترت یس یماتر ی،در شکل متوال یینباال و پا ییراگیدر دو حالت ذهن هابینییشپ

 یداریو سطح معن 8/ 13و  6/ 30، 5/ 17 یبها به ترتآن tو آماره  292/ 01و  333/ 15، 250/ 88

 است. 0/ 000ها آن ةهم

 

 (B)منبع   ن ییپا یداریاقالم سود با پا  ینیبش یپ  نیانگ ی: م5 نگاره

 کل یسیشکل ماتر ی شکل متوال 

 یانگینم 
انحراف 

 یارمع
 یانگینم تعداد

انحراف 

 یارمع
 یانگینم تعداد

انحراف 

 یارمع
 تعداد

 68 309/116 81/601 34 58/134 71/601 34 70/96 91/601 یینپا ییراگی ذهن

 68 52/272 79/309 34 17/277 56/268 34 43/265 03/351 باال ییراگی ذهن

 ییراگیذهن یانگینتفاوت م

 و باال یینپا

 tآماره 

 (یداری)سطح معن

88/250 

17/5 

(000/0) 

15/333 

30/6 

(000/0) 

01/292 

13/8 

(000/0) 

 پژوهش   یهایافتهمنبع:  
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قل م س ود  یناز ا گرانیلتحل بینییشپ یانگینم ،مطابق با انتظار شودیچنانچه مالحظه م

 یجاس ت. نت ا یینپ ا گرایییاست که ذهن یباال است، کمتر از حالت گرایییکه ذهن یطیدر شرا

با استفاده از آزمون  یینباال و پا گرایییدر دو حالت ذهن گرانیلتحل بینییشپ یانگینم یسةمقا

t  و هم در سطح کل  یسیهم در شکل ماتر ی،که هم در شکل متوال دهدینشان م نگاره یندر ا

 ؛وج ود دارد کم یداریمنبع سود با پا یناز ا گرانیلتحل بینییشپ ینب یدارینمونه تفاوت معن

 گرای ییذهن گرانی لدارد، تحل ک م یداریقلم سود پا کهیهنگام کرداستنبا   توانیم رو ینازا

 .گیرندیسود در نظر م یدارقلم پا بینییشرا در پ یینباال و پا
 

 سوم و اول  یةفرض آزمون جینتا -3-5

سود با  قلماز یک انگریلتحل بینییشبر پ ییراگیذهن یرتأث یاول پژوهش به بررس یةفرض

 ی رمتغ  F( ارائه شده اس ت. آم اره 6) نگارهدر  یهفرض ینا آزمون یجپردازد. نتایم زیاد یداریپا

 یگردعبارتدار است؛ ب هیدرصد معن 5 یاست که در سطح خطا 26/ 820 یزانبه م ییراگیذهن

 یان مق دار کمت رگریل، تحلزیاد یداریسود با پا قلمیک بینییشکرد که هنگام پ یانتوان بیم

 .شودمی تأییدپژوهش  اول یةفرض بنابراینباال باشد؛  ییراگیخواهند کرد اگر ذهن بینییشرا پ

از  انگری لتحل بینییشبر پ یانز یاشکل صورت سود  یرتأث یسوم پژوهش به بررس یةفرض

است که در س طح  0/ 319 یزانشکل به م یرمتغ Fپردازد. آماره یم زیاد یداریسود با پا قلمیک

س ود  قلمیک بینییشکرد هنگام پ یانتوان بیم یگردعبارت؛ بهیستدار نیدرصد معن 5 یخطا

 رو ی نازا یس ت؛ن یرگ ذاران تأثگری لتحل بینییشبر پ یانز یا، شکل صورت سود زیاد یداریبا پا

 شود.یسوم پژوهش رد م فرضیة
 

 سوم و اول ةی فرض آزمون جینتا: 6 نگاره

 منبع
 مجمو  3  نو 

 مربعات 

 درجة

 آزادی 

 میانگین

 مربعات 
 F آماره

 سطح

 داری معنی

 000/0 110/780 246/108 1 246/108 مبدأ( از تقاطع )عرم

 000/0 820/26 721/3 1 721/3 گراییذهنی

 573/0 319/0 044/0 1 044/0 گزارش شکل

 703/0 146/0 020/0 1 020/0 گزارش شکل * گراییذهنی

 پژوهش  هاییافته:  منبع
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 چهارم و دوم یةفرض آزمون جینتا -4-5

س ود  قلماز ی کان گریلتحل بینییشبر پ ییراگیذهن یرتأث یدوم پژوهش به بررس یةفرض

 ی رمتغ  F( ارائه شده اس ت. آم اره7) نگارهدر  یهفرض ینا آزمون یجپردازد. نتایم کم یداریبا پا

ب رخالف  لیکن ؛دار استیدرصد معن 5 یاست که در سطح خطا 29/ 260 یزانبه م ییراگیذهن

حاص ل ش د  یجهنت ین( ا5) نگاره درشده ارائه هایبینیپیش یانگینپژوهش با توجه به م یةفرض

خواهند  بینییشرا پ یان مقدار کمترگریلتحل کم، یداریسود با پا قلمیک بینییشکه هنگام پ

 شود.یپژوهش رد م دوم یةفرض رو ینازا ؛باال باشد ییراگیکرد اگر ذهن

 انگری لتحل بینییشبر پ یانز یاشکل صورت سود  یرتأث یچهارم پژوهش به بررس یةفرض

اس ت ک ه در  1/ 398 ی زانش کل ب ه م ی رمتغ Fپردازد. آماره یکم م یداریسود با پا قلماز یک

 قلمیک بینییشکرد هنگام پ یانتوان بیم یگردعبارت؛ بهیستدار نیدرصد معن 5 یسطح خطا

 یس ت؛ن یرگ ذاران تأثگری لتحل بین ییشب ر پ ی انز ی اشکل صورت سود  کم، یداریسود با پا

 شود.یپژوهش رد م چهارم یةفرض رو ینازا

 

 چهارم  و دوم یةفرض  آزمون جینتا :7 نگاره

 منبع 
 مجمو  3 نو 

 مربعات 

 درجة

 آزادی

 میانگین

 مربعات 
 F آماره

 سطح

 داریمعنی 

 000/0 535/246 529/87 1 529/87 (مبدأ از عرم) تقاطع

 000/0 260/29 785/4 1 785/4 گراییذهنی

 239/0 398/1 299/0 1 299/0 گزارش شکل

 241/0 386/1 277/0 1 277/0 گزارش شکل * گراییذهنی

 پژوهش  هاییافته :  منبع

 

 پژوهش یهاافتهی بر کیدموگراف یهایژگیو نقش -5-5

 هاییافت ه بر مالی گرانتحلیل یکار ةو سابق تحصیالتسن،  یت،جنس نقشبجش  یندر ا

 .شودبررسی میپژوهش  هایفرضیه آزمون ازآمده دستبه

 نگ ارهدر  ک مو  زیاد یداریآنان از اقالم سود با پا بینیپیش بران گریلتحل یتنقش جنس 

 شده است. ارائه( 8)
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 اقالم سوداز  گرانل یتحل  ی نیبش یپبر  تیمربوط به نقش عامل جنس جینتا : 8 نگاره

  با  سود  قلم

 زیاد   پایداری

 (A)منبع  

 داری یمعن  سطح F  آماره یانگین مربع م ی آزاد   ةدرج مجمو  مربعات  

 215/3852 1 205/3852 هاگروه   ینب

 285/59884 134 226/8024494 ها گروه   وندر 800/0 064/0

  135 441/8028346 کل

  با  سود  قلم

 کم   پایداری

 (B)منبع  

 749/49365 1 749/49365 هاگروه   ینب

 253/65166 134 890/8732277 ها گروه   وندر 386/0 758/0

  135 640/8781643 کل

 پژوهش   یها یافته منبع:  

 

اخ تالف  یس ةمقا ب رای  F( نشان داده شده اس ت مق دار آم اره8) نگارهطور که در همان

 دارییمعن   س طحو  0/ 064برابر   Aمنبع  یبرا یتجنس یرگروه متغگروه و درون ینب یانسوار

 ب ین زی اد ی داریاق الم س ود ب ا پا بین یپیش در داریختالف معن  ا نداشتن ةدهندو نشان 0/ 8

گ روه و  ینب یانساختالف وار یسةمقا برای  Fمقدار آماره  همچنین است؛ان زن و مرد گریلتحل

 ةدهن دو نشان 0/ 386 دارییمعن سطحو  0/ 758برابر   Bمنبع  یبرا یتجنس یرگروه متغدرون

ان زن و م رد گری لتحل ب ین ک م ی داریاقالم سود با پا بینیپیش در داریختالف معنا نداشتن

 .است

( 9) نگ ارهشده از اقالم سود در انجام هایبینیپیشنقش آن بر  و ان گریلسن تحل یتوضع

 نشان داده شده است.
 

 اقالم سود از  گرانتحلیل  بینی پیش مربوط به نقش عامل سن بر  یجنتا :9 نگاره

  با  سود  قلم

 زیاد   پایداری

 ( A)منبع  

 مجمو  مربعات  
  ةدرج

 ی آزاد 
 F  آماره یانگینمربع م

  سطح

 داری ی معن

 425/27776 4 702/111105 ها گروه  ینب

 952/60436 131 739/7917240 ها در گروه  765/0 460/0

  135 441/8028346 کل 

  با  سود  قلم

 کم   پایداری

 (B)منبع  

 662/25930 4 644/103722 ها گروه  ینب

 672/66243 131 993/8677920 ها در گروه  814/0 391/0

  135 640/8781643 کل 

 پژوهش   یها یافته منبع:  
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 ی انساخ تالف وار یسةمقا برای   F( نشان داده شده است مقدار آماره9) نگارهدر  چنانچه

براب ر  ی ببه ترت کمو  زیاد یداریقلم سود با پا بینیپیش یسن برا یرگروه متغگروه و درون ینب

 نداش تن ةدهندو نش ان اس ت 0/ 814 و  0/ 765ه ا آن داریمعن یو س طح  0/ 391و  0/ 460با 

 .است بوده یان از اقالم سود در سطوح مجتل  سنگریلتحل بینیپیش ینب داریختالف معنا

 .دهدمی یشها نماآن هایبینیپیشبر  راان گرتحلیل یالت( نقش سطح تحص10) نگاره

 

 اقالم سود از   گرانتحلیل  بینی پیش بر  یالتمربوط به نقش عامل تحص  یجنتا: 10 نگاره

  با  سود  قلم

  پایداری

 زیاد

 (A)منبع  

 مجمو  مربعات  
  ةدرج

 ی آزاد 
 F  آماره یانگین مربع م

  سطح

 داری یمعن

 074/22951 2 147/45902 هاگروه   ینب

 378/60018 133 294/7982444 هادر گروه  683/0 683/0

  135 441/8028346 کل

  با  سود  قلم

 کم   پایداری

 (B)منبع  

 468/118598 2 935/237196 هاگروه   ینب

 960/64243 133 704/8544446 هادر گروه  162/0 846/1

  135 640/8781643 کل

 پژوهش   هاییافتهمنبع:  

 

 ی انساختالف وار یسةمقا برای  Fمقدار آماره شودمی مالحظه( 10) نگارهطور که در همان

و  0/ 683براب ر  زی اد ی داریاقالم سود ب ا پا بینیپیش یمدرک برا یرگروه متغگروه و درون ینب

گروه  ینب یانساختالف وار یسةمقا برای  Fمقدار آماره همچنین است؛ 0/ 683 دارییمعن سطح

 ای ن. اس ت 0/ 162 دارییو احتمال معن   1/ 846برابر   Bمنبع  یمدرک برا یرگروه متغو درون

 مجتل   س طوحان در گری لتحل بین یپیش ب ین دارییمعن  خ تالف ا ده دمینش ان  هایافته

 .ندارد وجود تحصیالت

 .دهدمی یشها نماآن هایبینیپیشبر  راان گرتحلیل یکار ةسابق نقش( 11) نگارهدر 
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 اقالم سود از  گرانتحلیل بینی پیش کار بر  ةمربوط به نقش عامل سابق یجنتا :11 نگاره

  با  سود  قلم

  پایداری

 زیاد

 (A)منبع  

 مجمو  مربعات  
  ةدرج

 ی آزاد 
 F  آماره یانگین مربع م

  سطح

 داری یمعن

 688/158170 2 372/316341 هاگروه   ینب

 001/57985 133 069/7712005 هادر گروه  069/0 728/2

  135 441/8028346 کل

  با  سود  قلم

 کم   پایداری

 (B)منبع  

 646/3731 2 293/7463 هاگروه   ینب

 281/65971 133 347/8774180 هادر گروه  945/0 057/0

  135 640/8738164 کل

 پژوهش   یهایافتهمنبع:  

 

اخ تالف  یس ةمقا ب رای F( نشان داده شده است مق دار آم اره 11) نگارهطور که در همان

براب ر  ترتیب به کم و  زیاد پایداری با سود اقالم یسابقه برا یرگروه متغگروه و درون ینب یانسوار

 بی انگر نتیج ه ای ن. است 0/ 945 و  0/ 069 یبها به ترتآن دارییمعن سطح و  0/ 057و  2/ 728

 مجتل  است. یان با سوابق کارگریلتحل بینیپیش ینب داریختالف معنا نداشتن

 

 گیرییجهنت و حث. ب6

و  گراییذهنیو  یداریسود برحسب پا یاجزا بندیطبقه یرتأث یپژوهش حاضر بررس هدف

راستا چه ار  ینا در. است یمال گرانتحلیل بینیپیشبر  یانز یا سودصورت  ةارائ شکل یرتأث یزن

ب ر  ی یراگیذهن داریاث ر معن   ةدندهاول پژوهش نش ان یةآزمون فرض یج. نتاشدمطرح  یهفرض

اقالم  یاست که برا یناز ا یوهش حاکپژ یهایافته. است زیاد یداریسود با پا قلمیک بینییشپ

ل ذا  ؛ش ودیم بینییشپ یست، مقدار کمترا باال ییراگیذهن که یدر مواقع زیاد یداریسود با پا

 یمب ان اس اس ب راست.  یکمطابق با انتظارات تئور یجنتا ین. اشودمی تأییداول پژوهش  یةفرض

 بین یپیشرا  یرق م کمت ر گرانتحلی لباال باش د  گراییذهنی کههنگامی رودمیانتظار  ینظر

 ی ا عم دی اش تباهات دارای احتماالً باال گراییذهنی یکه اقالم دارا اندیدهعق ینبر ا یراز ؛کنند

 ک رده تلق ی زی اد پایداری با رقمیعنوان به را سود قلمیک مدیر اگرچه رو ینازا هستند؛ سهوی

 م دیرآنچ ه  از کمت ر س ود قلم این پایداری است ممکن و  کرد اتکا آن به توانمین یکنل است،

 بن دیطبقه رغمیب اال، عل   گرای یذهنی یطدر شرا رودمیانتظار  پس ؛است، باشد کرده گزارش
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 یج. نت  اکنن  د بین  یپیشس  ود را کمت  ر  رق  م ی  نا گرانتحلی  ل پای  دار، م  یعنوان رقس  ود ب  ه

 یج. اگرچه نت ااست( 2015و همکاران ) یتهو یجسازگار با نتا یهفرض ینآمده از آزمون ادستبه

 ک م یداریسود با پا قلمیک بینییشبر پ گراییذهنی دارمعنی یراز تأث یدوم حاک یةآزمون فرض

ب رخالف  گرانتحلی لک ه  ده دمیس ود نش ان  بین یپیش ی انگینم یسةمقا یجنتا یکنل ،است

ل ذا  کنن د؛می بین یپیشکمت ر  ی داریقالم س ود ب ا پاا یرا برا یمبلغ کمتر یکانتظارات تئور

خ ود  کم، یداریحاصل شده است که پا یلدل ینبه ا یجهنت ینشود. امیدوم پژوهش رد  یةفرض

اق الم،  گون هینا یب را یناس ت؛ بن ابرا ین دهقل م س ود در آ ی نتک رار ا نامحتمل ب ودنِ بیانگر

و همک اران  ی تهو یجب رخالف نت ا یجنت ا ی ن. اکنندمی بینیپیشرا  یمبلغ کمتر گرانتحلیل

ی ان، ز یا سودصورت  شکل این است که یانگرسوم و چهارم ب یةآزمون فرض یج( است. نتا2015)

 ت أثیری ک م ی داریسود ب ا پا قلمیک بینییشپ یزن و  زیاد یداریسود با پا قلمیک بینییشبر پ

ک ه  ک رد یرتفس   ینچن   ت وانمیرا  یجهنت ین. اودشمیسوم و چهارم رد  یةفرض رو ینازا ندارد؛

و  پردازن دمی هاصورت ینا یاتجزئ یدقت به بررسبه یمال هایصورت یلهنگام تحل گرانتحلیل

 یگردعبارتق رار ده د؛ ب ه یرها را تح ت ت أثنظرات آن تواندمین یانز یاصورت سود  ةارائ شکل

آمده دس تبه یجنداشته است. نتا یمال گرانتحلیلبر درک  یفراوان یرتأث یماترس یا یمتوال شکل

 ه اییژگیو  یبررس   یج. نتااست( 2015و همکاران ) یتهو یجسازگار با نتا یهفرض یناز آزمون ا

ب ر  گران،تحلیل یالتو سطح تحص یکار ةسابق یت،سن، جنسدهد که نشان می یزن دموگرافیک

 تأثیری نداردسود  ها ازبینی آنپیش
 

 پژوهش یشنهادهایپ. 7

 :شودمیر ارائه یز هایشنهادیپ پژوهش یهاافتهیبا توجه به 

 ب ه پای داری و  گرای یذهنی اس اس ب راق الم س ود  بن دیطبقه ب ه تأثیرگ ذاریبا توج ه 

ک ه  ش ودمی یش نهادمقررات ب ورس اوراق به ادار پ کنندگانتدوین و  استاندارد کنندگانتدوین

ص ورت  یاج زا یبه افش ا هاو الزام شرکت یانز یا سودصورت  بندیطبقه یوةش ییرتغ منظوربه

 ارائه دهند. ییاستانداردها بندی،طبقه یاردو مع ینا اساس بر یانز یا سود

 :شودمی یشنهادپ یرموارد ز یندهآ یهاپژوهش برای

 اس اس ب ر س ود اج زای تفکی ک بدون زیان یا سود صورت شکل تأثیر ایمقایسه بررسی

 مالی؛ گرانتحلیل بینیپیش بر پایداری
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 سود. اقالم بندیطبقه از وی درک بر حسابرس تجصص نقش بررسی
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