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In this research, the effect of earnings quality characteristics on 
information content of annual and interim earnings during the last 20 
years was investigated with a meta-analysis approach. In this regard, 
59 domestic and foreign articles were reviewed during the mentioned 
period. To answer research questions, a meta-analysis approach was 
used in CMA2 software. In the present study, the information content 
of annual and interim earnings as dependent variable is the 
correlation and regression relationship between accounting earnings 
with different price response criteria such as return, price, abnormal 
or accumulated return in previous studies. Also, the qualitative 
characteristics of earnings have the role of independent variables that 
should be multiplied by earnings, and their effect on different price 
response criteria in previous studies are investigated. Findings 
indicate the positive and significant effect of earnings quality 
characteristics such as accounting conservatism, earnings persistence 
and smoothing, and the negative and significant effect of earnings 
quality characteristics such as earnings management ( real and 
accrual), and earnings variability on accounting earnings information 
content. However, accounting earnings information content has been 
independent from earnings quality characteristics such as disclosure 
quality, earnings quality, earnings comparability, and auditing 
quality. Other important results indicate that in relation to earnings 
persistence, the type of financial reporting (annual and interim) has 
been a moderating factor; So that the information content of interim 
earnings was independent of earnings persistence. In contrast, the 
effect of earnings persistence on the information content of annual 
earnings was positive and significant. 
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1-Introduction 

The role of accounting earnings in securities pricing has always been 

one of the most important questions in accounting research. Research on 

earnings information content (value relevance of earnings) derived from the 

work of Ball and Brown (1968) and Beaver (1968) seeks to examine the role 

that accounting information in general and accounting earnings in particular 

can play in explaining the behavior of price and return on securities. In 

general, the results of previous research confirm the value relevance and 

information content of accounting earnings for investors (strong correlation 

between earnings, earnings changes and a combination of them with changes 

in price, return and market value of equity). 

On the other hand, earnings information content is one of the measures 

of earnings quality from the perspective of investors and is based on the 

qualitative characteristics of accounting earnings. In other words, 

information content (value relevance) measures the usefulness of accounting 

information from the perspective of investors. From this point of view, the 

earnings that can better interpret the price change is considered more 

desirable. The results of Kashanipour et al. (2019) indicate that the measure 

of earnings informativeness (value relevance or information content of 

earnings) is the most important measure of earnings quality. Etemadi and 

Babaei (2018) also believe that the value relevance of earnings is one of the 

characteristics of earnings whose   improvement and decline are affected by 

other quality characteristics. 

Therefore, due to the importance of interim financial reports and the 

possible difference between interim earnings information content and annual 

earnings information content, as well as the existence of differences and 

inconsistencies in the quality characteristics of earnings affecting annual and 

interim earnings in previous research and the lack of similar domestic 

research in this field, the effect of earnings quality characteristics on 

information content of annual and interim earnings was investigated using a 

meta-analysis approach. 

 

2- Questions 

In this study our questions are: 

Q1: What are the qualitative characteristics of earnings affecting the 

information content of annual and interim earnings with a meta-analysis 

approach? 

Q2: What are the possible moderating variables of qualitative earnings 



22 

characteristics that affect the information content of annual and interim 

earnings with a meta-analysis approach? 

 

3- Methods 

To answer research questions, a meta-analysis approach was used in 

CMA2 software. 

 

4- Results  

Findings indicate the positive and significant effect of earnings quality 

characteristics such as accounting conservatism, earnings persistence and 

smoothing, and the negative and significant effect of earnings quality 

characteristics such as earnings management (real and accrual), and earnings 

variability on accounting earnings information content. However, 

accounting earnings information content has been independent from 

earnings quality characteristics such as disclosure quality, earnings quality, 

earnings comparability, and auditing quality. 

Other important results indicate that in relation to earnings persistence, 

the type of financial reporting (annual and interim) has been a moderating 

factor; So that the information content of interim earnings was independent 

of earnings persistence. In contrast, the effect of earnings persistence on the 

information content of annual earnings was positive and significant. 

 

5- Discussion and Conclusion 

As stated, the value relevance of earnings is one of the qualitative 

characteristics of earnings whose improvement and decline are affected by 

other quality characteristics. In this regard, the summary of the results 

related to identified qualitative characteristics of the earnings affecting the 

information content of the earnings (with a specific definition in this study) 

and the modifying factors and interpretation of the results were as follows: 

Overall Results: The general and final results indicate that the 

characteristics of audit quality, earnings comparability, disclosure quality 

and earnings quality do not affect the information content of earnings in the 

sample of studies. However, the characteristics of accounting conservatism, 

earnings persistence and smoothing have a positive and significant effect on 

information content, and in contrast, the characteristics of accrued earnings 

management, earnings variability and real earnings management have a 

significant negative effect on earnings information content. 

Based on the findings of the present study, researchers should consider 
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the moderating and effective factors identified in examining the relationship 

between qualitative characteristics of earnings and information content of 

accounting earnings, and so choose their research methods and models in 

such a way that while controlling the effect of this type of factors, report 

accurate results of the relationships between the main variables, and 

according to the existence or absence of the relationship between the main 

variables, choose factors affecting the information content of earnings for 

future reviews. 

 

Keywords: Earnings quality characteristics, Information content of annual 

and interim earnings, Meta-analysis approach. 

  



 دانشگاه شیرازهای حسـابداری پیشـرفت مجله

 علوم اجتماعی و انسانی پیشین( )مجله

 157-196های ، صفحه81پیاپی ، 1400پاییز و زمستان ، دوم، شماره دوره سیزدهم

 Doi:  10.22099/JAA.2022.42358.2198 )مقاله علمي( 
 

 

میان  های کیفي سود بر محتوای اطالعاتي سودهای سالیانه وویژگي تأثیر بررسي

  با رویکرد فراتحلیل ایدوره
 

 4انور بايزيدی ،3الدين رحیمیاننظام ،2پورمحمد کاشاني، 1*نرگس سرلک
 

 و سالیانه های کیفی سود بر محتوای اطالعاتی سودهایبه بررسی تأثیر ویژگی ،پژوهشدر این چکیده: 

 59تعداد  ن راستا،در ایشده است. ساله اخیر پرداخته  20طی دوره زمانی  با رویکرد فراتحلیل ایمیان دوره

یکرد رواز  ،پژوهش هایپاسخ به سؤالطی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای  مقاله داخلی و خارجی

 ای سالیانه ومحتوای اطالعاتی سوده حاضر، استفاده شده است. در پژوهش CMA 2افزار در نرم فراتحلیل

ی با د حسابدارهمبستگی و رابطه رگرسیونی بین سو عبارت است از، به عنوان متغیر وابستهای میان دوره

. بلیطالعات قدر م عادی و یا بازده انباشتهمعیارهای مختلف واکنش قیمتی از قبیل بازده، قیمت، بازده غیر

 ر تعاملیکلِ اثهای کیفی سود، نقش متغیر مستقل را دارند که باید در مطالعات قبلی به شویژگیهمچنین، 

 شد.ده باشدر سود حسابداری، ضرب و تأثیر آنها بر معیارهای مختلف واکنش قیمتی مورد بررسی واقع 

 وایداری پکاری حسابداری، های کیفی محافظهمثبت و معنادار ویژگی حاکی از تأثیرهای پژوهش یافته

 وتعهدی(  قعی وهای کیفی مدیریت سود )اعم از واهموارسازی سود و همچنین، تأثیر منفی و معنادار ویژگی

ابداری، ود حستغییرپذیری سود بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری است. به هر حال، محتوای اطالعاتی س

 است. بوده های کیفی کیفیت افشاء، کیفیت سود، قابلیت مقایسه سود و کیفیت حسابرسیل از ویژگیمستق

ای( است؛ دورهنکنندگیِ نوع گزارش مالی )سالیانه و میادیگر نتایج مهم پژوهش حاضر حاکی از نقش تعدیل

ری سود پایدا ای، مستقل ازدورهمیانبه طوری که در نمونه مطالعات مورد بررسی، محتوای اطالعاتی سود 

 وده است.بادار بوده است. در مقابل، تأثیر پایداری سود بر محتوای اطالعاتی سود سالیانه، مثبت و معن

رویکرد  و ایمیان دوره محتوای اطالعاتی سود سالیانه و، های کیفی سودویژگی ها:کلیدواژه

 .فراتحلیل

                                                           
 sarlak.narges@gmail.com     قم، ایران )نویسنده مسئول(دانشگاه  علوم اقتصادی و اداری،دانشیار حسابداری، دانشکده . 1

 kashanipour@ut.ac.ir        ، ایران فارابی، دانشگاه تهران دانشکدگان ،دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری. 2

 n.rahimian@khatam.ac.ir                                 خاتم، ایران دانشگاه مالی، حسابداری، دانشکده مدیریت و  استادیار. 3

 bayazidi.a@ut.ac.ir، ایران فارابی، دانشگاه تهران دانشکدگان ،شجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداریدان. 4

 22/12/1400پذیرش:   17/12/1400اصالحات:   6/9/1400دریافت: 
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 . مقدمه1

همواره به عنوان  از جمله سهام گـذاری اوراق بهادارقیمـت نقـش سـود حسـابداری در

. تحقیقات در زمینه محتوای است مطرح بوده یکی از سؤاالت مهم در تحقیقـات حسـابداری

( و 1968) 1اطالعاتی سود )مربوط بودن یا ارتباط ارزشی سود( نشأت گرفته از کار بال و براون

(، به دنبال بررسی نقشی است که اطالعات حسابداری به طور اعم و سود 1968) 2بیور

تواند در تبیین رفتار قیمت و بازده اوراق بهادار داشته باشد. به طور حسابداری به طور اخص می

های انجام شده قبلی حاکی از تأیید ارتباط ارزشی، مربوط بودن و محتوای کلی، نتایج پژوهش

گذاران )همبستگی قوی بین سود، تغییرات سود و حسابداری برای سرمایه اطالعاتِی سود

ترکیبی از آنها با تغییر در قیمت، بازده و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام( است )بولو و 

 (.1393القار، حسنی

های کیفیت سود از دیدگاه از سوی دیگر، محتوای اطالعاتی سود، یکی از سنجه

 د،ینما ریرا تفس متیق رییتغ بتواندکه بهتر  یسود دگاه،یدطبق این  گذاران است کهسرمایه

(، 1398از نظر کاشانی پور و همکاران ) (.1393و همکاران،  ی)کرم گرددیتر فرض ممطلوب

بخشی سود )مربوط بودن یا محتوای اطالعاتی سود(، مهمترین ی یا آگاهیدهندگیسنجه آگاه

اند که ارتباط ارزشی ( نیز بر این عقیده1397اعتمادی و بابائی ) باشد.یسود م تیفیک سنجه

های کیفی بر بهبود و ها و خصوصیات کیفی سود است که دیگر ویژگیسود، یکی از ویژگی

 افول آن تأثیرگذارند.

 به ،ایدوره میان گریگزارش اصلی هدفاز طرفی، طبق استانداردهای حسابداری ایران، 

هیئت تدوین ) است ساالنه مالی هایصورت کامل مجموعه آخرین عاتاطال نمودنروز 

 ارائهای با میان دوره یهاارائه گزارشرود انتظار می ،از این رو(. 1400استانداردهای حسابداری، 

گیری صمیمعث تتر اطالعات، منجر به شفافیت بیشتر بازار سرمایه شده و از این طریق بابهنگام

 و یزدی مازارعرب)گردد  گذارانهای مالی، از جمله سرمایهگزارش کنندگانتر استفادهمطلوب

  (.1389 پور،جمالیان

ای، مؤید دورهمیان های اخیر در زمینه تأثیرگذاری نوع گزارشبه هر حال، نتایج پژوهش

ای است. برای نمونه، دورهبااهمیت بودن چالش در زمینه فواصل مناسِب گزارشگری میان

بینی تحلیلگران، در که میزان خطا و پراکندگی در پیش ( معتقد است2016) 3آرفایر-مورارو
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گزارشگری شش ها به گزارشگری مالی سه ماهه در مقایسه با الزام آنها به زمان الزام شرکت

های مالی، از یک سو، مدیران را محدود ها به انتشار مکرّر گزارشماهه، بیشتر است. الزام شرکت

کرده و آنان ممکن است با تمرکز بیشتر بر اهداف کوتاه مدت، اهداف بلندمدت را فدا کنند. از 

به جای  بیشتر 4سوی دیگر، تعدّد گزارشگری مالی ممکن است منجر به ایجاد اختالالتِ

اطالعات و افزایشِ میزان خطای تحلیلگران گردد و عدم توافق بین آنان را افزایش دهد. 

های ( نیز بر این باورند که بیشتر بودنِ میزان دستکاری فعالیت2011) 5برگر و همکارانارنست

 ها به گزارشگری مالی فصلی در مقایسه با گزارشگری شش ماهه،واقعی، در زمان الزام شرکت

)مدیر  6گردد. برنیسونبینی تحلیلگران میمنجر به افزایش میزان خطا و پراکندگی در پیش

در  8( هم بر این باور است اگر متهم و تبهکاری2009( )7المللی کورن/فرریعامل شرکت بین

های فصلی است. وی معتقد است که قلب بحران اخیر وجود داشته باشد، نتایج گزارش

ها را وادار به اتخاذ های فصلی، مدیران شرکتها به ارائه گزارشلزام شرکتگذاران با اقانون

( معتقدند که 1390اند. با این وجود، مرادزاده فرد و همکاران )مدت نمودهتصمیمات کوتاه

-های مالی ساالنه، نقش مهمتری در اطالعای نسبت به صورتهای مالی میان دورهصورت

 دهندگی بازده سهام دارند.

ای و احتماالً متفاوت بودن محتوای های مالی میان دورهلذا، با توجه به اهمیت گزارش

ای با سود سالیانه و همچنین، وجود اختالف نظرها و تناقضات در اطالعاتی سود میان دوره

های قبلی ای در پژوهشهای کیفی سودِ مؤثر بر سودهای سالیانه و میان دورهزمینه ویژگی

 9های چوی و همکارانتأثیر مثبت و معنادار قابلیت مقایسه سود در پژوهش)برای نمونه 

دهچی و همکاران ( و هاشمی1399(، جعفری و همکاران )2020) 10و همکاران چن(، 2019)

( و تأثیر مثبت و 1395) و مرفوع مهروز( و تأثیر منفی و معنادار این ویژگی در پژوهش 1400)

 ( و عدم تأثیر این ویژگی در پژوهش2006) تاکر و زاروینمعنادار هموارسازی سود در پژوهش 

های کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی شود که ویژگی((، این سؤال مطرح می2021) 11شو

ثر بر محتوای های کیفی سودِ مؤای کدامند؟ آیا بین ویژگیسودهای سالیانه و میان دوره

ای تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟ و این که اطالعاتی سودهای سالیانه و میان دوره

های کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود با کننده احتمالیِ ویژگیمتغیرهای تعدیل

-استفادهگذاران و سایر تواند به سرمایهحاصل از این بررسی می نتایجرویکرد فراتحلیل کدامند؟ 
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مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالِی سالیانه و  های کیفی سودِ ویژگیارزیابی  منظور کنندگان به

. در این مطالعه، چشمگیری بنماید ها از نظر محتوای اطالعاتی سود کمکای شرکتمیان دوره

سود بر  های کیفیهای موجود در رابطه با تأثیر ویژگیبعد از بیان مبانی نظری و تجربی، دیدگاه

های پژوهش و چگونگی گردآوری محتوای اطالعاتی سود، تشریح و در ادامه به بیان سؤال

ها و شناسی پژوهش، به ارائه یافتهها پرداخته شده است. در آخر، بعد از بیان روشداده

 .پیشنهادهای الزم اقدام شده است

 

 پژوهش ری و تجربيظمباني ن. 2

جمن ( مورد تأیید ان1991) 12مالی و کمیته جنکینزهیئت استانداردهای حسابداری 

زارشگری گبه عنوان مهمترین ویژگی « ارزش»و « اعتبار»حسابداران رسمی آمریکا، در مورد 

ا ر« تباراع»و « ارتباط»مالی خوب و مناسب، اتفاق نظر دارند. به هر حال، دانشگاهیان، 

ها ویژگی ( با ترکیب این2001) 13راندانند. بارث و همکامهمترین ویژگی اطالعات مالی می

رزشی را رتباط ااهوم )یعنی، ارتباط و اعتبار یا به بیان دیگر، قابل اتکا بودن و مربوط بودن(، مف

های بازار رزش(. اطالعات مالی اگر با ا2016، 14معرفی نمودند )به نقل از تیجسن و یاتریدیس

ط ارتبا ایودن ب)مربوط  یاطالعات یمحتوا گر،ید انیبه بمرتبط باشد، دارای ارتباط ارزشی است. 

ه کست ا دگاهید نیبر ا یبه طور اعم و سود به طور اخص، مبتن ی( اطالعات حسابداریارزش

 ی)کرم ندیمان ریو تفس حیسهام را توض متیاطالعاتِ منعکس در ق دیبا یاعداد و ارقام حسابدار

 .(1393و همکاران، 

خش ب ایآ که نینخست اسؤال . مطرح است الؤدو س ی،قاتیحوزه تحق نیدر امعموالً 

ال ؤسارد. دحقوق صاحبان سهام داری با ارزش بازار ارابطه معن ،از اطالعات حسابداری یخاص

ت اطالعا فاده ازاست باحقوق صاحبان سهام، از نوسانات ارزش بازار  زانیچه متا که  نیا نیز دوم

 بیداری ضراامعن زانیمبررسی با  ،نخست الؤ. سو تبیین است حیتوض، قابل حسابداری

 یِحیتوض مطالعه قدرت قیاز طر ،ال دومؤکه س یدر حالشود. ه میداد پاسخ ،مجزا یونیرگرس

کید بر سؤال در پژوهش حاضر، تأ .(1397است )اعتمادی و بابائی،  لیتحل ی، قابلونیمدل رگرس

توای ر محهای کیفی سود باول این حوزه تحقیقاتی است. زیرا، در این پژوهش، تأثیر ویژگی

 اطالعاتی )مربوط بودن یا ارتباط ارزشی( سود مورد بررسی قرار گرفته است.
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 15مکارانو ه ابودی ،يارزش ارتباط و بازار ييکارا از سوی دیگر، در زمینه رابطه بین

 اری،ی از جمله اطالعات حسابدکه بازار در پردازش اطالعات عموم مدعی هستند (2002)

 رهاییمتغ وسهام  متیق رابطه بین ،کمتر ییدر بازارهای با کارا . یعنی،ندارد کامل ییکارا

 رد( 2001) بارث و همکارانبه هر حال، باشد.  فیضع تواندیم و حسابداری اقتصادی نیادیبن

 به ازیین ی،ارتباط ارزش پژوهش در حوزه بر این باورنددارند. آنها  گریینظر د این زمینه

کننده سسهام منعک متیکه ق استفرض  نیا مندازیتنها نو  بازار ندارد ییفرض کاراپذیرش 

 (.1397است )به نقل از اعتمادی و بابائی، گذاران هیسرما اجماع باورهای

 کرديوربا  یمطالعات ارتباط ارزش نیز معتقدند که بین( 2006) 16الندسمن و همکاران

لعات . مطاتفاوت وجود دارد رییگاندازه کرديرو با یو مطالعات ارتباط ارزش يدهعالمت

 نیارسی به بر ی )که مبتنی بر فرض کارایی بازار است(،دهعالمت دگاهیاز د یارتباط ارزش

رسانی و اطالعمخابره  برای دییاطالعات جد ی حاویهای مالکه صورت پردازندمیموضوع 

ابطه ر به بررسی ری،یگاندازه کردیرو با یارتباط ارزش مطالعات حالی است که در این .هستند

ازار( بایی )بدون توجه به کار ارزش بازار مختلف هایشاخص و های حسابداریاندازه نیب حیصر

 است.  گیری بودهدازهان کردیرودر این مطالعه، تأکید بر پردازند. می

کامل  طور گیری، فرض بر این است که سهامداران از اطالعات موجود بهدر رویکرد اندازه

ن اند. در ایهاستفاده ننموده و اطالعات در دسترس از منابع به روز و به هنگام گردآوری نشد

ش در نقدهی(، هم از قیمت و هم از بازده رویکرد بر خالف رویکرد اطالعاتی )عالمت

، به رویکرد این های بازار استفاده بعمل آمده است. استفاده از معیار قیمت و یا بازده درشاخص

بال های قیمتی، به دنهای پژوهش بستگی دارد. مطالعات مبتنی بر مدلسؤاالت و فرضیه

ر دای هستند که شرکت را های تلخیص شدههای مالی به عنوان اندازهسنجش روایی صورت

های دلماند. این در حالی است که مطالعات مبتنی بر خ مشخصی تحت تأثیر قرار دادهتاری

که  ستندبازدهی، به دنبال سنجش توانایی ارقام حسابداری در ثبت و کنترل رویدادهایی ه

 (.2200، 17اند )ایستون و سامرزشرکت را در بازه زمانی مشخصی تحت تأثیر قرار داده

واکنش توان از طریق دو معیار کلی به طور کلی، محتوای اطالعاتی سود حسابداری را می

یعنی، از نظر  مورد سنجش قرار داد. 19واکنش قیمتيو  18واکنش حجمي ، یعنیبازار

مدرکـی ، معامالت اوراق بهادار قیمتـیحجمی و میزان واکنش  ،گذاران حسـابداریسیاسـت
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بـرای  ی اطالعات حسابداری از جمله سود حسابداریبودن افشـامفیـد  دال بر سودمندی و

میانگین  در و تغییر تحجم معامالدر  تغییر اگر چهدر بازار سرمایه است. گذاران سـرمایه

تفاوت  ت نشانگرحجم معامالهستند؛ تغییر در  گذارانتغییر در باور سرمایهبیانگر قیمت، هر دو 

باشد. از این رو، می نیز عاتیالگذاران ناشی از عدم تقارن اطدر تجدیدنظر در باور سرمایه

از افشا  قبلعاتـی التغییر قیمتـ و هم با سـطح عدم تقـارن اطمیزان  هـم بـای واکنـش حجـم

میانگیـن  ، بیانگرتغییـر قیمـت، به بیان دیگر. (1395)بهبهانی نیا و مشایخی،  دارد ارتباط

حجـم تغییر کـه است  در حالیاین ، استسـود  نران ناشـی از اعالگذاتغییـر در بـاور سـرمایه

 گذاران اسـت. های سـرمایهجمـع واکنش دهندهت، نشانمعامال

ـا بـرای عـات قبل از افشالکـه صحت و دقـت اطیی از آنجا( معتقد است 1968) 20بیـور

 اخصشـ ،در مقایسـه با تغییر قیمت تگذاران غیرقابل مشـاهده اسـت، حجم معامالسـرمایه

 .اسـت انگذارهعات قبلی سـرمایالشـده در مقایسـه با اطاعالن عات الاز دقت اط یترسـوگیرانه

قـارن تعدم  سنجشروشـی بـرای  ،واکنش حجمی( نیز بر این باروند که 1998) 21چانگ و لی

رار قـتفاده د اسکمتر مور ،ربوط بودنم زمینه و در گذاران قبل از افشـا اسـتعاتـی سـرمایهالاط

های وهش(. از این رو، در پژوهش حاضر، از بررسی پژ2006 ،22اسـکات)به نقل از  گیردمی

 دارای معیار واکنش حجمی، صرفنظر شده است.

ینه در زمهای دانشگاهی کمبود پژوهش ،نخستین عامل انگیزشی در انجام این پژوهش

وده براتحلیل فسود با رویکرد محتوای اطالعاتی مؤثر بر  کیفی سودِهای ویژگیتبیین و مقایسه 

ذا، در ست. لا، تناقضاتی وجود داشته مورد اشارههای بعمل آمده در حوزه . بر اساس بررسیاست

داخته شده ساله اخیر با رویکرد فراتحلیل پر 20طی دوره  این موضوعاین پژوهش، به بررسی 

 ل،یفراتحل باشد. رویکردمیگذشته  مطالعات ،(لیواحد تحل) یآمارجامعه است. در این رویکرد، 

 کیر دتعدد مطالعات م و متعارضِ ، متناقضناسازگار جینتا نیب مصالحه و یکپارچگی با ایجاد

 .دینمایم به درک بهتر موضوع کمک خاص، نهیزم

با توجه به عدم دسترسی نویسنده به پژوهش مشابه با پژوهش حاضر و آن هم دقیقاً با 

رویکرد فراتحلیل، از بیان پیشینه تجربی خودداری شده است. به هر حال، در این پژوهش، 

های کیفی سود مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود مطالعه تجربی در زمینه ویژگی 59نتایج 

بندی و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. به طور اتحلیل، جمعحسابداری با رویکرد فر
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ارائه شده  1 نگارهخالصه و به ترتیب حروف الفبا، لیست مقاالت مورد استفاده در فراتحلیل در 

 است:

 

 : لیست مقاالت مورد بررسي به ترتیب حروف الفبا1 نگاره

و  اصل زرگب، (1388)ی و شاکری آهنگر، (1391)یی و همکاران آقا، (1396)و همکاران  زاده کیآقاب

مکاران ی و هپورزند، (1389)ی و کرمشاهی دریپورح، (1395) یتیو عنا مرام پاک، (1395) ادیبی

ی و مدح، (1387) گانیو را قتیحق، (1395)ی و کاظم تاالنه، (1393) و چغاله شیرایپ، (1392)

و  ورپ یخدام، (1390)ی و محروم پور یخدام، (1393)یی و روستا پور یخدام، (1392)همکاران 

اران ی و همکرحمان، (1390) منش یریو بشی رحمان، (1390) و مرادلوی داراب، (1391)ی محروم

مکاران ی و هدختیب طالب، (1395)ی و همکاران احمد رمضان، (1391)ی و همکاران رحمان، (1390)

و  یزدی مازارعرب، (1387) زاده یو مصطفی زدیمازار  عرب، (1395)ی نیو حسی عثمان، (1390)

ی رعسک یو صادق مجتهدزاده، (1392)ی نیو حسی کردستان(، 1398)ی قوس، (1389) پورجمالیان

ان و همکار نیمهرآذ، (1398)ی و محمدی اوقیم یمشک، (1393)و همکاران  مرشدزاده، (1390)

و ی هاشم، (1390) و بهزادفر یهاشم، (1393)و همکاران  کومرامین، (1395) و مرفوع مهروز، (1391)

 .(1393)و همکاران پور  یولو  (1388)ی صمد

Abdollahi et al. (2020), Agnes Cheng et al. (2013), Ayadi and Boujelbène, 

(2015), Balsam et al.  (2003), Chen et al. (2020), Chen et al. (2013), Chen et 

al. (2014), Choi et al.  (2011), Choi et al. (2019), Choi (2007), Cormier et al. 

(2000), Dong et al. (2019), Douthett and Jung (2001), Gabrielsen et al. 

(2002), Gul et al. (2006), Hussainey and Mouselli (2010), Jenkins et al. 

(2009), Lee (2018), Penman and Zhang (2002), Rasmussen (2013), 

Roychowdhury and Sletten (2012), Shu (2021), Tucker and Zarowin (2006), 

Wilson (2015), and Yeo et al. (2002). 
 

 های کیفي سود مؤثر بر محتوای اطالعاتي سود حسابداری. ويژگي2-1

 کاری حسابداریالف. محافظه

رای الزاماتی در زمینه به اغلب استانداردهای حسابداری در کشورها از جمله در ایران، دا

کارانه حسابداری در راستای بهبود ویژگی قابل اتکاء بودن اطالعاتِ های محافظهکارگیری رویه

های مالی هستند. امّا سؤالی که همواره مطرح بوده این است که آیا توجه منعکس در گزارش

کاری، از عمال محافظهاتکاء بودن اطالعات حسابداری در نتیجه ابیش از حد به ویژگی قابل
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کارانه در کاهد؟ و این که آیا اطالعات محافظهویژگی مربوط بودن و محتوای اطالعاتی سود نمی

کنندگان مفیدتر کارانه، در اتخاذ تصمیمات اقتصادیِ استفادهقیاس با اطالعات غیرمحافظه

وای اطالعاتی سود، کاری حسابداری و تأثیر آن بر محتاست؟ در زمینه نقش اطالعاتی محافظه

 (:1390؛ رحمانی و همکاران، 1390، و محرومی خدامی پوردو دیدگاه متفاوت وجود دارد )

باعث  بیشتر( أییدتر و نیاز به تاتکاءکاری )به دلیل ارائه اطالعات قابلدیدگاه اول: محافظه

ؤثر و م افزایش کیفیت اطالعات مالی و حسابداری شده و در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید

تی سود منجر به افزایش محتوای اطالعاکاری حسابداری محافظهبر این اساس، خواهد بود. 

  ست یافتند. د( به نتیجه مشابه این دیدگاه 1398کیا و همکاران )گردد. اسماعیلیی میحسابدار

شده؛ ناری کاری نه تنها باعث افزایش کیفیت اطالعات مالی و حسابددیدگاه دوم: محافظه

داشته  مراهکنندگان اطالعات حسابداری به ههای هنگفتی را برای استفادهتواند زیانبلکه می

ده ود به کار برستواند به عنوان ابزاری برای مدیریت کاری می. محافظه1جمله این که: باشد. از 

یژگی کیفی کاری به دلیل تأکید بیشتر بر و. محافظه2(. 2009، 23شود )کوسنیدیس و همکاران

گردد اتکاء بودن، منجر به کاهش ویژگی کیفی مربوط بودن اطالعات حسابداری میقابل

در  بهترین حالت، یک روش ضعیف در برخورد با پدیده عدم اطمینان و کاری در)محافظه

، 24ابرد شود( )هندریکسن و وانبدترین حالت، به نابودی کامل اطالعات حسابداری منجر می

لیل ه به دها و شناسایی آنها به عنوان هزین. عدم شناخت مبالغ بااهمیت دارایی3( و 1992

های شبالدرنگ(، منجر به کاهش محتوای اطالعاتی گزارپدیده عدم اطمینان )روش شناخت 

منجر کاری حسابداری محافظهبر اساس این دیدگاه،  (.1997گردد )کولینز و همکاران، مالی می

 گردد.به کاهش محتوای اطالعاتی سود حسابداری می

 

 ب. تغییرپذيری سود، هموارسازی سود، مديريت سود تعهدی و واقعي

بازار ارزش  و بربوده اهمیت  دارایسهامداران  نظراز ، همواره آن اتنوسانمیزان سود و 

واحدهای  سود حسابداری در نکنترل نوسا جهتدر مدیران از این رو، ؛ است سهام تأثیرگذار

افزایش اطمینان  باعثباشند تا از این طریق می تحت کنترل خود، دارای انگیزه تجاری

واحد تجاری ان تالش مدیر نشانگرهموارسازی سود گردند. مین انتظارات آنها أگذاران و تسرمایه

خویش  اصول حسابداری و صالحدیددر محدوده غیرعادی سود  اتنوسان در راستای کاهش
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در تقدم و ان صالحدید مدیر هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر واست. به بیان دیگر، 

که شرکت  نحویبه  آتی،های ها و یا انتقال آنها به سالینههزو حسابداری درآمدها  خر ثبتأت

نهایی  هدفگردد و تغییرات عمده برخوردار  از روند سود بدون ،سال مالی متوالی ینچند طی

 استو در نتیجه بهبود تصوّر بازار از ریسکِ پایینِ شرکت  آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود

 .(1390، و بشیری منش رحمانی)

هموار  حسابداری وکنترل نوسان سود جهت انجام شده، مدیران  مطالعاتبر اساس نتایج 

جدید ، تاقعی(و)مدیریت سود  معامالتانجام بندی زمان قبیلمختلفی از ابزارهای  از نمودن آن،

 ری وحسابدا مختلف هایروش بین انتخاب )مدیریت سود واقعی(، اقالم سود و زیان بندیِطبقه

 ارزش در تعیین مبالغ ذخیره، عمر مفید و برآوردهای حسابداری از طرق مختلفاستفاده 

د ت سوهای شخصی و اختیاری )مدیریها )مدیریت سود تعهدی(، اعمالِ قضاوتاسقاط دارایی

کاری و تطابق حتی اصول محافظه .(1392و همکاران،  پورزندیکنند )استفاده می ...و  تعهدی(

. (1387، و مصطفی زاده عرب مازار یزدیگردند )به نقل از د مینیز منجر به مدیریت سو

 مینیگردد؛ اگر چه عدم وجود مدیریت سود، تضمدیریت سود منجر به کاهش کیفیت سود می

یرگذار تأث وباشد. زیرا عوامل زیادی در تعیین کیفیت سود دخیل برای کیفیت باالِی سود نمی

 (.2008، 25هستند )لو

فزایش ادر راستای که مدیریت سود اغلب توسط مدیران  معتقدند (1999) 26هیلی و والن

 تواندسود می ها، مدیریت. در کنار این انگیزهگیردصورت میامنیت شغلی و میزان پاداش 

رتبط ای مافزایش سوده ها و یاکاهش هزینه ،اجتناب از نقض مفاد قرارداد وام ابزاری برای

 به گرایش های دارایبر این باورند شرکت (2012) 27ناکانو از سوی دیگر، تاکاسو و .باشد

 با تجربی دشواه بنابراین،. کنندپرداخت می آینده در تریباثبات تقسیمی سودهای هموارسازی،

 .باشدمی از مقوله هموارسازی سود حمایت حاکی از تحریف، نگرش جای به اطالعاتی نگرش

پذیری تغییرنوسات و  ازشرکت ( نیز معتقدند هر اندازه سود 2006) 28تاکر و زاروین

 رایط،شین ادر  از این رو، باشد.می دشوارتر ،بینی سودهای آتیباشد، پیش تری برخوردارشدید

تظار یگر، اند. به بیان دسودهای آتی خواهد بورابطه با سهام حاوی اطالعات کمتری در  قیمت

 منجر به کاهش محتوای اطالعاتی سود حسابداری گردد.تغییرپذیری سود رود می

 های مختلف اقدام به آن، از قبیلسود و گونهبرای هموارسازی  انمدیر هانگیزدر زمینه 
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بر محتوای اطالعاتی سود نیز، دو دیدگاه وجود دارد تعهدی و واقعی و تأثیر آن مدیریت سود 

 (:1393، و کردستانی و تاتلی 1390، و بشیری منش رحمانی)

 درباره انه خوداطالعات محرم ارائهانتقال و  هدف(: مدیران با اطالعاتی نگرشدیدگاه اول )

 یت سودرویکرد مدیر که به آن نمایندسود میو مدیریت سودهای آتی، اقدام به هموارسازی 

 ،یهار سرمااطالعات محرمانه به بازانتقال  با مدیریت سود کاراگویند. کارا )خوب( نیز می

رود ظار میانتبر طبق این دیدگاه، . لذا تأثیر مثبتی بـر کیفیـت سـود بگـذارد توانـدمـی

 منجر به افزایش محتوای اطالعاتی سود حسابداری گردد.مدیریت سود و هموارسازی 

، خود تحریف اطالعات و در جهت منافع منظورمدیران به (: تحریف نگرشدیدگاه دوم )

طلبانه )بد( رویکرد مدیریت سود فرصت که به آن نمایندسود میمدیریت و اقدام به هموارسازی 

 بالدن به ،دهای دیگر قرارداطرف هدیدگاه، مدیر با استفاده از هزینگویند. بر اساس این نیز می

هیت یل مااست. در این شرایط، اطالعات سود به دل )پاداش، امنیت شغلی و ...( کسب منافع

ن، احمدی و همکاراگیری در بازار سرمایه را مخدوش خواهد کرد )رمضانناپایدار، تصمیم

)از  املع ریبه مدکمتر  یداخل یبدههای با شرکت( معتقد است 2021) شو(. برای نمونه 1395

کرد عمل، جهت پنهان نمودن ضعف قبیل مزایای بازنشستگی و پاداش معوق به مدیر عامل(

های دارای شرکتها )در این قبیل شرکتکنند. همچنین، اقتصادی خود، سود را هموار می

ش را کاه سهام متیق یبخش یآگاه(، هموارسازی سود، عامل ریبه مدکمتر  یداخل یبده

هش کامنجر به مدیریت سود و هموارسازی رود لذا، طبق این فرضیه، انتظار می دهد.می

 محتوای اطالعاتی سود حسابداری گردد.

 

 سود قابلیت مقايسهج. 

های کنندگان همواره شامل انتخاب بین فرصتاستفاده ماِت اقتصادی توسطتصمیاتخاذ 

خواهد بود که  دسودمنمفید و واحد گزارشگر زمانی  ، اطالعاتِبر این اساس باشد.می موجود

و با ( گزارشگر واحد 29)همتایانگزارشگر ی سایر واحدهااطالعات مشابه  با آنمقایسه امکان 

فراهم باشد )هیأت تدوین  قبلهای اطالعات مشابه همان واحد گزارشگر برای دوره

به  2010المللی حسابداری و هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، استانداردهای بین

کیفی اصلی مرتبط  هایویژگییکی از  نبه عنوا قابلیت مقایسه (.1395و مرفوع،  مهروزنقل از 
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. نمایدها کمک میتفاوت ها وکنندگان در شناسایی و درک شباهتبه استفاده، با ارائه اطالعات

کلی  هزینه کسب و پردازش اطالعات را کاهش و کمیت و کیفیت، قابلیت مقایسه همچنین،

در و ( 2011، 30و همکاران فرانکودهد )دی ها را افزایش میشرکت رابطه بااطالعات موجود در 

و همکاران  چن (.2013و همکاران،  چن)د گردموجب تخصیص کارای سرمایه مینتیجه، 

دهد، را افزایش میمربوط بودن ارزش سود  ی،حسابدار سهیمقا تیقابلنیز معتقدند که ( 2020)

 ی تأثیر ندارد.مربوط بودن ارزش دفترولی بر 

ه نتیج کهس دستر درو کیفیت باافزایش اطالعات عبارتند از:  مزایای قابلیت مقایسه دیگر

 بینی و کاهشدقت پیش ، افزایشتحلیلگران میزان اطالعات در اختیار آن افزایش پوشش

مچنین هنقدشوندگی و  (، افزایش2013، 31و همکاران بینی تحلیلگران )هورتنپراکندگی پیش

و  جاری )بارث ص شرکت در بازده دورهحجم معامالت سهام و انعکاس بیشتر اطالعات خا

، 33نو همکارا بروچت) ( و کاهش مزایای استفاده از اطالعات محرمانه2013، 32همکاران

حتوای اطالعات حسابداری و م که بین قابلیت مقایسه رودمیاین رو، انتظار (. از 2012

( بر این 2020کاران )همچن و . البته ارتباط مثبت وجود داشته باشد اطالعاتی سود حسابداری،

، یمال یگزارشگر تیعدم شفافدر شرایط  ی وضعف کنترل داخلباورند که در صورت وجود 

 .ابدییکاهش م یاطالعات حسابدار یبر ارتباط ارزش سود سهیمقاقابلیت  ریتأث

 

 ءافشا تیفیکد. 

امل افشای ک ،نادرست انتخاب یعنی ی،اطالعاتعدم تقارن  امدیپاسخ حسابداری به پ

 العاتاط (. افشای کامل1392 ی،نیو حس یکردستانبه نقل از  2007)اسکات،  اطالعات است

مشروط  ؛کندیرا حل م یدر بازار مال نادرستو انتخاب  نشیگز ی،مال لگرانیدر کنار وجود تحل

 یمال ی. یعنی، گزارشگرکند لیتسه را یاطالعات مال حیدرک صح اء،افش تیفیکه ک نیبر ا

 تیفیکاز بوده و  شفاف را کاهش دهد که یعدم تقارن اطالعات تواندیم یها در صورتشرکت

 باشد. برخوردار ییباال

. یهای مالگزارش ریسهولت مطالعه و تفس ء عبارت است ازافشا تیفیکبه بیان دیگر، 

 توان ،شده ءاطالعات و دقت اطالعات افشا بودن موقع به اطالعات، میزان زمانی که

اوراق  سهام و سایر ارزشدر رابطه با  گذارانیهسرما کند و جادیا یدهندگیآگاه بخشی وآگاهی
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 ییباال تیفیکاز شده  ءبرسند، اطالعات افشا یاطالعات به باور درست افتیپس از در ،بهادار

و  پیدا کرده شترییب اعتبارنیز، شده  هئاطالعات ارا ء،افشا تیفیک با افزایش. برخوردار است

 این امر افزایش. دیابیکاهش م به طور چشمگیری یاطالعات محرمانه و عدم تقارن اطالعات

اولیب و  (.1392 ی،نیو حس یکردستاننیز به دنبال خواهد داشت )را  گذارانهیسرما اعتماد

( معتقدند سرعت واکنش بازده سهام به اعالن سود بر مبنای استانداردهای 2022) 34همکاران

س اصول المللی گزارشگری مالی )کیفیتِ باالتر افشاء( در مقایسه با اعالن سود بر اسابین

تر افشاء( حتی بعد از کنترل سودآوری، ریسک، پذیرفته شده عمومی حسابداری )کیفیِت پایین

محتوای  ء،افشا تیفیک شیبا افزا رودیانتظار م ، باالتر است. از این رو،رشد و اندازه شرکت

هیسرما بر رفتار یشتریب رِیثأت، و سود گزارش شده ابدی شیافزا حسابداری نیز سود یاطالعات

 باشد. داشته گذاران

 

 ه. پايداری سود

اری پایدباشد. سود نیز یکی از ویژگی کیفی مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود میپایداری 

های یتناشی از فعال حسابداریِ  سود آن بستگی دارد.دوام و تکرارپذیری  میزان سود به

تحلیلگران  برخوردار است. کمتریپایداری میزان از  بینی نشده(،)پیش غیرمترقبه و غیرعادی

سود  میزان و کمّیت تنها به ،های نقدی آتیجریان بینیِپیشر گذاران دسرمایه و مالی

 برای آنان نیز،تکرارپذیری سود  پایداری و کیفیت آن از نظرکنند، بلکه توجه نمی حسابداری

یاس در قذیر تکرارپو های عملیاتی فعالیت سود حاصل از نظر آنان،است. از  حائز اهمیتبسیار 

د، پذیر سوکرارزیرا اقالم ت؛ اقالم غیرمترقبه، محتوای اطالعاتی بیشتری دارد با سود ناشی از

 ان،و همکار مرشدزادهگردد )محسوب مینقدی آتی  نجریاسود و برآورد  خوبی برای شاخص

1393.) 

 

 و. کیفیت حسابرسي

مشاهده قابل اعتبار  زانیآن، ممحتوای اطالعاتی بر  مؤثر سودِ کیفی یژگیاز ویکی دیگر 

. بر این دارندبرعهده را  سود حسابداریبه  یاعتبارده فهی. حسابرسان وظباشدیسود م در
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سود  یاطالعات محتوای زانیم، باشد باالتر انکار حسابرس تیفیهر چه ک رودمیانتظار اساس، 

انتظار تری را باال تیفیک کار با ی،سسات بزرگ حسابرسؤم از، گذارانهی. سرماابدی شیافزا زین

 زیپرهی، و به منظور های مستمر و تخصصآموزشبه دلیل وجود  سساتؤماین قبیل  رایز ؛دارند

از کیفیِت  ، لزوماً بایدخواهد ساخت دارکه اعتبار آنها را خدشه یاحتمال یدعاوی حقوقاز 

باورند ( نیز بر این 1998) 35بکر و همکاران .(1391باالتری برخوردار باشند )آقایی و همکاران، 

که کیفیت باالی حسابرسی، از طریق کاهش خطاهای عمدی و غیرعمدی در سودهای تاریخی، 

بر قابلیت اتکای گزارشگری مالی افزوده و باعث افزایش محتوای اطالعاتی سود حسابداری 

 ،باشدتر یِ شرکت صاحبکار، بزرگحسابرس اتسسؤهر چه اندازه م رودگردد. لذا، انتظار میمی

 .خواهد بود شتریب زیموجود در سود آن ن یمحتوای اطالعات زانیم

 

 های پژوهشسؤال. 3

ت بر اساس مطالب مذکور در دو بخش قبل، در این پژوهش سعی بر آن است به سواال

 ذیل پاسخ داده شود: 

با  یارهمیان دو های کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی سودهای سالیانه و. ویژگی1

 رویکرد فراتحلیل کدامند؟

ی عاتهای کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالکننده احتمالیِ ویژگی. متغیرهای تعدیل2

 با رویکرد فراتحلیل کدامند؟ ایمیان دوره سودهای سالیانه و

 

 . جامعه آماری4

پژوهش، مقاالت چاپ شده در حوزه محتوای اطالعاتی سود در مجالت جامعه آماری این 

مجله( و همچنین در مجالت حسابداری معتبر خارجی  28پژوهشی داخلی حسابداری )-علمی

. مجموعه 1مجله انتخاب شده بر اساس فیلترهای  WOS (21 رسانیاطالعه پایگانمایه شده در 

. بخش حسابداری و 3. محتوای کسب و کار، 2 هسته )اصلی( شاخص استنادی علوم اجتماعی،

انتخاب شده مجله  Scopus (19 رسانیاطالع هپایگادر  ISIو مجالت  . زبان انگلیسی(4مالی و 

سال اخیر  20( طی . درصد باالی حسابداری2. بخش حسابداری و مالی و 1بر اساس فیلترهای 

ت. به هر حال، در راستای میالدی( اس 2020شمسی و سال -هجری 1399)منتهی به سال 
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 جامعه مورد مطالعه لحاظ شده است: نییتع جهتانجام فراتحلیل، شرایط ذیل 

 ،information content یهادواژهیاز کل ،یخارج مطالعات یو جستجو مرور. در 1

informativeness  وvalue relevance میاهمفقبیل  از ،و معادل آنها در مطالعات داخلی 

 یبخشیگاهسود، آ یسود، بار اطالعات یمدارسود، مربوط بودن ارزش سود، ارزش یارتباط ارزش

 یدارسود حساب یاطالعات یواکنش سود مترادف با محتوا بیضر ی( سود و حتیدهندگی)آگاه

 .استفاده بعمل آمده است

 ازده،بقیمت،  هایمحتوای اطالعاتی سود از قبیل مدلهای . تنها از نتایج مرتبط با مدل2

تبط با تایج مرناز  بازده غیرعادی و یا بازده انباشته در مقاالت مذکور استفاده بعمل آمده است و

 ا همانطور. زیراست شده یخوددارمعامالت  حجماز جمله محتوای اطالعاتی سود سایر معیارها 

یسـه با در مقا یحجم(، واکنش 2006) اسـکات( و 1968)بیـور که بیان شد بر اساس دیدگاه 

عات الطاشـده در مقایسـه با اعالن عات الاز دقت اط یترسـوگیرانه شـاخص ی،قیمت واکنش

 .اسـت انگذارقبلی سـرمایه

ها ویژگی کیفی سود به هایی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته که در آن. تنها پژوهش3

بازده انباشته ارائه  صورت اثر تعاملی در سود ضرب و اثر آن بر بازده، قیمت، بازده غیرعادی و یا

شده است و یا مدل رگرسیونی تأثیر سود بر بازده، قیمت، بازده غیرعادی و یا بازده انباشته بر 

 بندی شده است.کاری باال و پایین( تقسیماساس ویژگی کیفی سود به دو گروه )مثاًل محافطه

یا  هویساعم از . از بررسی نتایج غیرمعتبر مرتبط با مقاالت، در نتیجه اشتباهات )4

 دستکاری شده( خودداری شده است.

ها ریهرداها و نهادهای خاص از جمله ش. از بررسی مطالعات موردی انجام شده در مکان5

ز اهای خاص خودداری شده است. زیرا یکی بندیو همچنین تحقیقات انجام شده با طبقه

اساس،  ر اینمطالعه بوده است. بمتغیرهای موردنیاز جهت سنجش اندازه اثر، حجم نمونه مورد 

 ذیل بوده است. 2 نگارهجامعه مورد مطالعه به شرح 
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 . جامعه مورد مطالعه2 نگاره

 ردیف
نوع 

 مجالت

کل مقاالت 

 اولیه
 مقاالت فاقد شرایط

مقاالت 

 استفاده شده

مقاالت با نتایج 

 غیرمعتبر

تعداد 

 نهایی

 47 داخلی 1
به ترتیب  2و  8) 10

 (5 و 2طبق شروط 
34 

)طبق شرط  3

4) 
34 

 43 خارجی 2

به  6و  12) 18

 2ترتیب طبق شروط 

 (5و 

25 0 25 

 59 3 59 28 90 جمع کل

 

 شناسي پژوهش. روش5

های اثباتی حسابداری قرار دارد. همچنین از آنجا که این این پژوهش در حوزه پژوهش

 سودهای سالیانه ومحتوای اطالعاتی مؤثر بر  های کیفی سودِویژگیتبیین و مقایسه پژوهش به 

شود. یهمبستگی محسوب م -، از نوع توصیفیاست با رویکرد فراتحلیل پرداخته ایمیان دوره

شناسی نیز از نوع تحقیقات تجربی و پس رویدادی )با استفاده از اطالعات از لحاظ معرفت

. است )اسنادکاوی( آرشیویاستقرایی و نوع مطالعه آن نیز ل آن السیستم استد گذشته( است.

برای تجزیه و  روش فراتحلیلهمچنین به لحاظ نوع تحلیل آماری از نوع همبستگی بوده و از 

های اولیه آوری آمارهدر این پژوهش، بعد از جمع .شده استها استفاده تحلیل داده

 سود )از قبیل های کیفی سود بر محتوای اطالعاتیِ یِ جهت و معنادارِی تأثیر ویژگیدهندهنشان

به  36( در مطالعات قبلی، از آزمون ترکیبی استوفرهای مرتبطو سایر آماره t ،value-pهای آماره

های اثر ترکیبی های رویکرد فراتحلیل در راستای دستیابی به اندازهعنوان یکی از تکنیک

تواند جهت و می ،Zگفته به آماره های پیشاز طریق تبدیل آماره استفاده گردید. این آزمون

، 37معناداریِ کلی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را آزمون نماید )های و همکاران

های محتوای اطالعاتی، در پژوهش حاضر، نوع مطالعات )داخلی و خارجی(، نوع مدل (.2006

یف مختلف ای( و تعاریف مختلف متغیر مستقل )تعاردورههای مالی )سالیانه و میاننوع گزارش

های قبلی کننده شناسایی گردید. در پژوهشهای کیفی سود( به عنوان متغیرهای تعدیلویژگی
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(، از نوع مدل مرتبط با 1394زاده و همکاران )( و عباس2009) 38سانچز مکا و-گارسیااز قبیل 

 کننده استفاده بعمل آمده است.به عنوان عوامل تعدیل ،سنجش متغیرهای مستقل و وابسته

های قبلـی، های تجربی پژوهشسازی نتایج و یافتهدر رویکرد فراتحلیل، در راستای همگن

ر د. معمـوالً (2001 ،40لیپسـی و ویلسـونگـردد )اسـتفاده می 39از شاخصی بـه نـام انـدازه اثـر

شود؛ می ( اندازه اثر استفادهrخص همبستگی )های حسابداری با رویکرد فراتحلیل از شاپژوهش

باشـد ها، پژوهشگر به دنبـال بررسـی جهـت و رابطـه متغیرهـای خـاص میزیرا در این پژوهش

 اثرات ثابت و های اثر در رویکرد فراتحلیل، دو الگویبه منظور ترکیب اندازه(. 1392)بذرافشان، 

کنـد آورد میواریانس درون یک مطالعه را بـر وجود دارد. الگوی اثرات ثابت، تنها اثرات تصادفی

ر بـکند(؛ این در حـالی اسـت کـه الگـوی اثـرات تصـادفی، عـالوه )مطالعات را مشابه فرض می

 نامشـابه کنـد )مطالعـات راواریانس درون یک مطالعه، واریانس بین مطالعات را نیـز بـرآورد می

صـورت وجـود نـاهمگنی )عـدم (. الزم به توضـیح اسـت در 1399خانی، کند( )حسنفرض می

مشـترک  تجانس( بین مطالعات، باید از الگوی اثرات تصادفی جهت سنجش و برآورد اثـر انـدازه

هش در پژو .)ترکیبی( استفاده کرد. در غیر این صورت، استفاده از الگوی اثرات ثابت ارجح است

 ل آمـده اسـت.برای سنجش همگنی نتایج مطالعات اسـتفاده بعمـ 2Iو  Qحاضر، از دو شاخص 

 .استفاده شده است 41افزار جامع فراتحلیل نسخه دوهمچنین، از نرم

 

 های پژوهشسؤال پاسخ بهها و . روش تجزيه و تحلیل داده6

های کیفی مبنی بر تبیین و مقایسه ویژگی پاسخ به سؤال اولدر پژوهش حاضر برای 

، بسته به خیراساله  20ای طی دوره سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتِی سود سالیانه و میان دوره

 بط باهای آماری مرت، از دادهویژگی کیفی سودنوع مدل محتوای اطالعاتی و نحوه سنجش 

ملی سود .( اثرات تعا، و ...P-value، مقدار z، مقدار آمار tضرایب رگرسیونیِ )اعم از مقدار آماره 

 24ساستفاده شده است. برای نمونه در مدل ایستون و هری ویژگی کیفی سود مربوطهدر 

 ( داریم:1991)

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 (
𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑡−1

) + 𝛼2 (
∆𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑡−1

)

+ 𝛼3 (
𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑡−1

)𝐸𝐹𝑖𝑡 + 𝛼4 (
∆𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑡−1

)𝐸𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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= 𝑅𝑖𝑡  بازده سهام )تغییرات نسبی قیمت( طی سال مالی جاریt  میان )یا طی دوره

 .i( برای شرکت ای مربوطهدوره

= 𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡  سود هر سهم طی سال مالی جاریt  ( برای ای مربوطهمیان دوره)یا طی دوره

 .iشرکت 

= ∆𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡  تغییرات سود هر سهم طی سال مالی جاریt  ای میان دوره)یا طی دوره

 . i( برای شرکت مربوطه

= 𝑃𝑖𝑡−1  قیمت بازار هر سهم در پایان سال مالیt-1  ای میان دوره)یا در پایان دوره

 .i( برای شرکت قبلی مربوطه

= 𝐸𝐹𝑖𝑡  ِمؤثر در پایان سال مالی جاری  ویژگی کیفی سودt  میان )یا در پایان دوره

 .i( برای شرکت ای مربوطهدوره

 ویژگی کیفی سودِ، در مدل فوق، داللت بر تأثیر 𝛼4و  𝛼3 ر بودن ضرایب رگرسیونیمعنادا

مدل دارد. در اینجا و در رابطه با  ایمحتوای اطالعاتِی سودهای سالیانه و میان دوره موردنظر بر

مؤثر در سود حسابداری )و  ویژگی کیفی سود، تنها از اثرات تعاملی (1991ایستون و هریس )

 معیار ( بر این بارورند که2013) 43همکاران و چنگنه تغییرات آن( استفاده بعمل آمده است. 

 ارتباطات بین تری در حوزهسود، سازه بهتر و با ثبات تغییرات به شاخص نسبت سود میزان

 باشد.می بازده و سود

های یکننده احتمالیِ ویژگتعدیل مبنی بر عواملِ پاسخ به سؤال دوم برای همچنین، 

های وهش، نتایج پژایمیان دوره کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی سودهای سالیانه و

ارجی(، و خ کننده احتمالی از قبیل نوع مطالعات )داخلیمرتبط قبلی بر اساِس عواملِ تعدیل

ای( و تعاریف دورهمیانهای مالی )سالیانه و های محتوای اطالعاتی، نوع گزارشنوع مدل

ده شها پرداخته بندی و به انجام فراتحلیل در این گروههای کیفی سود، طبقهمختلف ویژگی

 است.

 

 . متغیرهای پژوهش7

مؤثر بر محتوای اطالعاتی سودهای های کیفی سودِ ویژگیپژوهش حاضر،  متغیر مستقل

های کیفی سود باید ویژگیدر این مطالعات، باشد. میدر مطالعات قبلی ای دورهسالیانه و میان
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به صورت اثر تعاملی در سود حسابداری، ضرب و اثر آن بر معیارهای مختلف واکنش قیمتی 

های اولیه این پژوهش )که از نتایج مطالعات به بیان دیگر، داده .مورد بررسی واقع شده باشد

های مرتبط و سایر آماره t ،p-valueه آمارهایی از قبیل اند(، آمارهمرتبط قبلی مستخرج شده

های کیفی سود بر محتوای اطالعاتِی یِ جهت و معناداریِ تأثیر ویژگیدهندههستند که نشان

)آزمون ترکیبی استوفر(، در راستای دستیابی به یک  Zباشند و با تبدیل آنها به آماره سود می

 گیری کلی و واحد اقدام شده است.نتیجه

. در ی استای در مطالعات قبلدورهمحتوای اطالعاتی سود سالیانه و میان ،متغیر وابسته

لف مخت های حسابداری، همبستگی و رابطه رگرسیونی بین سود حسابداری با معیارهایپژوهش

العاتی توای اطر محواکنش قیمتی از قبیل بازده، قیمت، بازده غیرعادی و یا بازده انباشته، بیانگ

 سود حسابداری است.

 

 پژوهش هایيافته. 8

 . بررسي آمار توصیفي متغیرهای پژوهش8-1

مؤثر بر محتوای اطالعاتی سودهای سالیانه و های کیفی سودِ ویژگیفراوانی متغیرها و 

ارائه شده است. با توجه به  3 نگارههای داخلی و خارجی پیشین در در پژوهشای دورهمیان

ویژگی کیفی سود  10لحاظ نمودن تعریف خاص محتوای اطالعاتی سود در پژوهش حاضر، 

 نمونه مقاله( مورد بررسی واقع شده است. 3دارای حداقل های کیفی سود ویژگی)
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های های کیفي سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتي سود در پژوهش. فراواني ويژگي3 نگاره

 یشینپ

 عوامل

عه
طال

ع م
نو

 

ی
وان

فرا
عه 

طال
ع م

نو
 

ی
وان

فرا
 

 عوامل
عه

طال
ع م

نو
 

ی
وان

فرا
عه 

طال
ع م

نو
 

ی
وان

فرا
 

کاری حسابداری محافظه

AC 
 3 خارجی 1 داخلی EQکیفیت سود  0 خارجی 7 داخلی

مدیریت سود تعهدی 

AM 
 5 خارجی 3 داخلی ESپایداری سود  2 خارجی 8 داخلی

 2 خارجی 5 داخلی AQکیفیت حسابرسی 
تغییرپذیری سود 

EV 
 6 خارجی 2 داخلی

قابلیت مقایسه سود 

CO 
 2 خارجی 1 داخلی

هموارسازی سود 

IS 
 2 خارجی 4 داخلی

 1 خارجی 2 داخلی DQکیفیت افشاء 
مدیریت سود 

 RMواقعی 
 2 خارجی 1 داخلی

 

 های پژوهشپاسخ به سؤال. 8-2

های یژگیوبه بررسی تأثیر که  یمجموع مطالعات لِیفراتحل انجام حاصل از اولیه جینتا

 یعنیکیفی سوِد مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود )با تعریف خاص مندرج در این پژوهش )

یل ز قباهمبستگی و رابطه رگرسیونی بین سود حسابداری با معیارهای مختلف واکنش قیمتی 

 ر ارائه شده است.زی 4 نگارهاند، در بازده، قیمت، بازده غیرعادی و یا بازده انباشته(( پرداخته
 

 های کیفي سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتي سود. نتايج فراتحلیل تأثیر ويژگي4 نگاره

نوع ویژگی 

 کیفی سود

مدل 

 فراتحلیل

میانگین 

وزنی 

 اندازه اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

 Zآماره  حد باال حد پایین
سطح 

 معناداری
 2Iآماره  Qآماره 

سطح 

 معناداری

کاری محافظه

حسابداری 
AC 

 000/0 595/5 102/0 049/0 076/0 اثر ثابت

اثر  000/0 230/84 047/38

 تصادفی
083/0 059/0- 165/0 396/2 017/0 

مدیریت سود 

 AMتعهدی 

 000/0 -710/10 -043/0 -062/0 -052/0 اثر ثابت

اثر  000/0 426/92 829/118

 تصادفی
141/0- 195/0- 086/0- 022/5- 000/0 
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نوع ویژگی 

 کیفی سود

مدل 

 فراتحلیل

میانگین 

وزنی 

 اندازه اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

 Zآماره  حد باال حد پایین
سطح 

 معناداری
 2Iآماره  Qآماره 

سطح 

 معناداری

کیفیت 

حسابرسی 
AQ 

 216/0 238/1 040/0 -009/0 016/0 اثر ثابت

اثر  299/0 212/17 247/7

 تصادفی
014/0 013/0- 042/0 011/1 312/0 

قابلیت مقایسه 

 COسود 

 000/0 806/6 035/0 019/0 027/0 اثر ثابت

اثر  000/0 334/89 751/18

 تصادفی
016/0 015/0- 048/0 019/1 308/0 

کیفیت افشاء 
DQ 

 068/0 826/1 054/0 -002/0 026/0 اثر ثابت

اثر  017/0 463/75 151/8

 تصادفی
045/0 024/0- 114/0 271/1 204/0 

کیفیت سود 
EQ 

 060/0 878/1 010/0 -0001/0 005/0 اثر ثابت

اثر  193/0 573/36 730/4

 تصادفی
006/0 002/0- 013/0 511/1 131/0 

پایداری سود 
ES 

 000/0 694/3 057/0 017/0 037/0 اثر ثابت

اثر  051/0 019/50 005/14

 تصادفی
042/0 005/0 078/0 245/2 025/0 

تغییرپذیری 

 EVسود 

 001/0 -377/3 -005/0 -017/0 -011/0 اثر ثابت

اثر  000/0 369/88 186/60

 تصادفی
041/0- 074/0- 008/0- 456/2- 014/0 

هموارسازی 

 ISسود 

 000/0 399/4 037/0 014/0 026/0 اثر ثابت

اثر  000/0 465/77 187/22

 تصادفی
051/0 014/0 088/0 711/2 007/0 

مدیریت سود 

 RMواقعی 

 004/0 -918/2 -007/0 -035/0 -021/0 اثر ثابت

اثر  000/0 485/87 981/15

 تصادفی
050/0- 100/0- 000/0- 968/1- 049/0 

 

عدم )، حاکی از وجود ناهمگنی 4 نگارهمندرج در  2Iو  Qهای شاخصبه  مربوطنتایج 

فیت ، کیهای کیفی سود بجز کیفیت حسابرسیتجانس( بین نتایج مطالعات در رابطه با ویژگی

ابرسی، ت حسهای کیفی سود بجز کیفیسود و پایداری سود است. از این رو، در رابطه با ویژگی

های ژگیرابطه با وی کیفیت سود و پایداری سود، نتایج مرتبط با مدل اثرات تصادفی و در

 کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و پایداری سود، نتایج مدل اثرات ثابت ارجح است. 
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نتخابی های مناسب اهای اثر ترکیبی )مشترک( در مدلبه طور کلی، نتایج مرتبط با اندازه

ایسه ت مقهای کیفیت حسابرسی، قابلی)اعم از ثابت یا تصادفی(، حاکی از عدم تأثیر ویژگی

رسی د برسود، کیفیت افشاء و کیفیت سود بر محتوای اطالعاتی سود در نمونه مطالعات مور

کاری های محافظهاست. این در حالی است که در نمونه مطالعات مورد بررسی، ویژگی

تی سود العاحسابداری، پایداری سود و هموارسازی سود، تأثیر مثبت و معنادار بر محتوای اط

عی، واق های مدیریت سود تعهدی، تغییرپذیری سود و مدیریت سودویژگی اند. همچنین،داشته

 اند.تأثیر منفی و معنادار بر محتوای اطالعاتی سود داشته

های کیفی سود، نتایج در خصوص ویژگی انتشار )سوگیری( تورش یبررسبه منظور 

اِگر به این ارائه شده است. مبنای روش رگرسیون خطی  5 نگارهدر  44اِگر یخط ونیرگرس

( و 𝛽0صورت است که اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد، مقادیر موردانتظار عرض از مبدأ )

اندازه اثر در  نیانگیاگر م(، برآورد نااریب از مقادیر واقعی خواهند بود. همچنین، 𝛽1شیب خط )

ی ونیاندازه اثر در مطالعات بزرگتر باشد، آنگاه خط رگرس نیانگیمتفاوت از م ،مطالعات کوچک

 مبناییبه عنوان  یونیثابت رگرس؛ عرض از مبدأ یا مقدار نی. بنابراگذردیشده از مبدأ نم برازش

باشد. یعنی، معنادار بودن مقدار ثابت یا عرض از مبدأ میانتشار  تورش وجود آزمون یبرا

خانی، دارد )حسن تورش انتشار(، داللت بر وجود 𝛽0رگرسیونی )رد فرضیه صفر در مورد 

1399.) 

 های کیفي سود. نتايج رگرسیون خطي اِگر در رابطه با ويژگي5 نگاره

مقدار ثابت  نوع ویژگی کیفی سود

 )عرض از مبدأ(

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری tآماره 

 دو دامنه یک دامنه

 AC 436/7 674/7 969/0 189/0 377/0کاری حسابداری محافظه

 AM 426/3- 124/1 048/3 008/0 0159/0مدیریت سود تعهدی 

 AQ 589/2- 690/1 532/1 093/0 186/0کیفیت حسابرسی 

 CO 218/3- 616/3 890/0 269/0 537/0قابلیت مقایسه سود 

 DQ 922/2 147/3 928/0 262/0 524/0کیفیت افشاء 

 EQ 179/2 638/0 417/3 038/0 076/0کیفیت سود 

 ES 070/0 959/0 073/0 472/0 944/0پایداری سود 

 EV 553/1- 349/1 152/1 147/0 293/0تغییرپذیری سود 
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مقدار ثابت  نوع ویژگی کیفی سود

 )عرض از مبدأ(

خطای 

 استاندارد

 سطح معناداری tآماره 

 دو دامنه یک دامنه

 IS 009/2 036/1 939/1 062/0 125/0هموارسازی سود 

 RM 799/4- 306/1 674/3 085/0 169/0مدیریت سود واقعی 

 

مندرج  های کیفی سودبه طور کلی، نتایج مرتبط با رگرسیون خطی اِگر در رابطه با ویژگی

های گیدر خصوص ویژ انتشار ، حاکی از تأیید فرضیه صفر مبنی بر عدم سوگیری5 نگارهدر 

در خصوص  45فانل های قیفینمودارکیفی سود بجز مدیریت سود تعهدی است. همچنین، 

دم عباشند که تأییدی بر مدیریت سود تعهدی نیز، متقارن می های کیفی سود بجزویژگی

 های کیفی سود بجز مدیریت سود تعهدی است.در خصوص ویژگی انتشار سوگیری

ی و داخلهای کیفی سود به تفکیک نوع مطالعه )در ادامه، نتایج متفاوتِ تأثیر ویژگی

 ای( و تعاریفدورهلیانه و میانهای مالی )ساخارجی(، نوع مدل محتوای اطالعاتی، نوع گزارش

عوامل  عیینتهای کیفی سود، جهت مختلف متغیر مستقل در مقایسه با نتایج اولیه تأثیر ویژگی

 های کیفی سود بر محتوای اطالعاتی سود ارائه شده است.کننده تأثیر ویژگیتعدیل

ی های کیفبه بررسی تأثیر ویژگیکه  یمجموع مطالعات لِ یفراتحل انجام حاصل از جینتا

العه ع مطسود بر محتوای اطالعاتی سود )با تعریف خاص مندرج در این پژوهش( به تفکیک نو

 زیر ارائه شده است. 6 نگارهاند، در )داخلی و خارجی( پرداخته

 

یک های کیفي سود بر محتوای اطالعاتي سود به تفک. نتايج فراتحلیل تأثیر ويژگي6 نگاره

 نوع مطالعه

نوع  نوع ویژگی

 مطالعه

میانگین 

وزنی 

 اندازه اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

حد 

 پایین

سطح  Zآماره  حد باال

 معناداری

سطح  2Iآماره  Qآماره 

 معناداری

قابلیت 

مقایسه سود 
CO 

 001/0 266/90 273/10 028/0 195/2 053/0 003/0 028/0 خارجی

 تک مطالعه 016/0 -409/2 -024/0 -234/0 -131/0 داخلی

سازی  هموار

 ISسود 

 043/0 565/75 092/4 113/0 585/1 044/0 -005/0 020/0 خارجی

 018/0 103/70 035/10 015/0 438/2 203/0 022/0 114/0 داخلی
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های کیفی ی، حاکی از آن است که نوع مطالعه در رابطه با ویژگ6 نگارهنتایج مندرج در 

کی از ج حاکننده بوده است. به طوری که نتایقابلیت مقایسه و هموارسازی سود، عامل تعدیل

یر بل، تأثر مقابر محتوای اطالعاتی سود در مطالعات داخلی و د قابلیت مقایسه سودتأثیر منفی 

ج نتای بر محتوای اطالعاتی سود در مطالعات خارجی است. دیگر قابلیت مقایسه سودمثبت 

 مقابل، و در بر محتوای اطالعاتی سود در مطالعات داخلی هموارسازی سودحاکی از تأثیر مثبت 

 اطالعاتی سود در مطالعات خارجی است. بر محتوای سود عدم تأثیر هموارسازی

ی های کیفبه بررسی تأثیر ویژگیکه  یمجموع مطالعات لِ یفراتحل انجام حاصل از جینتا

اند، تهرداخپسود بر محتوای اطالعاتی سود به تفکیک نوع مدل محتوای اطالعاتی استفاده شده 

 زیر ارائه شده است. 7 نگارهدر 

 

یک های کیفي سود بر محتوای اطالعاتي سود به تفک. نتايج فراتحلیل تأثیر ويژگي7 نگاره

 نوع مدل محتوای اطالعاتي

 نوع ویژگی
مدل محتوای 

 اطالعاتی

میانگین 

وزنی اندازه 

 اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

 Zآماره  حد باال حد پایین
 سطح

 یمعنادار
 2Iآماره  Qآماره 

 سطح

 یمعنادار

کاری محافظه

حسابداری 
AC 

 000/0 934/92 152/14 715/0 365/0 198/0 -137/0 031/0 مدل قیمتی

 013/0 570/68 727/12 001/0 453/3 164/0 046/0 105/0 مدل بازده

مدیریت سود 

 AMتعهدی 

مدل بازده 

 غیرعادی
 تک مطالعه 000/0 -550/3 -073/0 -249/0 -162/0

 000/0 338/93 075/105 000/0 -754/3 -077/0 -241/0 -160/0 مدل قیمتی

 تک مطالعه 174/0 -360/1 008/0 -043/0 -018/0 مدل بازده

قابلیت مقایسه 

 COسود 

 تک مطالعه 000/0 198/7 052/0 030/0 041/0 مدل قیمتی

 007/0 025/86 156/7 508/0 -661/0 094/0 -188/0 -048/0 مدل بازده

پایداری سود 
ES 

مدل بازده 

 غیرعادی
 تک مطالعه 343/0 949/0 133/0 -047/0 044/0

 تک مطالعه 005/0 784/2 156/0 027/0 092/0 مدل قیمتی

 054/0 030/54 877/10 004/0 849/2 052/0 010/0 031/0 مدل بازده

 

کاری حسابداری بر محتوای اطالعاتی ، حاکی از عدم تأثیر محافظه7 نگارهنتایج مندرج در 
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کاری حسابداری، تأثیر مثبت بر سود بر اساس مدل قیمتی است. این در حالی است محافظه

کاری حسابداری، محتوای اطالعاتی سود بر حسب مدل بازده داشته است. در رابطه با محافظه

رعادی و بازده انباشته وجود نداشته است. دیگر نتایج های بازده غیای بر حسب مدلمطالعه

بر محتوای اطالعاتی سود بر اساس مدل بازده است.  مدیریت سود تعهدیحاکی از عدم تأثیر 

، تأثیر منفی بر محتوای اطالعاتی سود بر حسب مدیریت سود تعهدیاین در حالی است که 

قابلیت ، نتایج حاکی از عدم تأثیر های بازده غیرعادی و قیمتی داشته است. همچنینمدل

قابلیت بر محتوای اطالعاتی سود بر اساس مدل بازده و در مقابل، تأثیر مثبت  مقایسه سود

نتایج حاکی از  بر محتوای اطالعاتی سود بر حسب مدل قیمتی است. در نهایت، مقایسه سود

ه غیرعادی و در مقابل، بر محتوای اطالعاتی سود بر اساس مدل بازد پایداری سودعدم تأثیر 

 های بازده و قیمتی است.بر محتوای اطالعاتی سود بر حسب مدل پایداری سودتأثیر مثبت 

 های کیفیویژگیبه بررسی تأثیر که  یمجموع مطالعات لِ یفراتحل انجام حاصل از جینتا

 8 گارهناند، در پرداخته ویژگی کیفی سودبر محتوای اطالعاتی سود به تفکیک نوع تعریف  سود

 زیر ارائه شده است.
 

وع نهای کیفي سود بر محتوای اطالعاتي سود به تفکیک . نتايج فراتحلیل تأثیر ويژگي8 نگاره

 تعريف ويژگي کیفي سود

نوع 

 ویژگی

نوع تعریف 

ویژگی کیفی 

 سود

میانگین 

وزنی 

اندازه 

 اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

 Zآماره  حد باال حد پایین
سطح 

 معناداری
 2Iآماره  Qآماره 

سطح 

 معناداری

مدیریت 

سود 

تعهدی 
AM 

مدل 

شده تعدیل

 جونز

121/0- 186/0- 054/0- 529/3- 000/0 536/1 880/34 215/0 

 015/0 477/64 075/14 000/0 -181/6 -136/0 -259/0 -198/0 مدل جونز

مدل 

 آنجلودی
 تک مطالعه 174/0 -360/1 008/0 -043/0 -018/0

اقالم تعهدی 

 3اختیاری 

 ساله

 تک مطالعه 000/0 -978/6 -028/0 -050/0 -039/0

کیفیت 

افشاء 

امتیاز به 

 موقع بودن
 تک مطالعه 001/0 329/3 198/0 052/0 125/0
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نوع 

 ویژگی

نوع تعریف 

ویژگی کیفی 

 سود

میانگین 

وزنی 

اندازه 

 اثر

 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر 95/0فاصله اطمینان 

 Zآماره  حد باال حد پایین
سطح 

 معناداری
 2Iآماره  Qآماره 

سطح 

 معناداری

DQ  امتیاز قابل

 اتکا بودن
 تک مطالعه 712/0 370/0 088/0 -060/0 014/0

 تک مطالعه 610/0 510/0 042/0 -024/0 009/0 متغیر مجازی

پایداری 

 ESسود 

همبستگی 

 چندساله
028/0 006/0 049/0 499/2 012/0 636/2 001/0 451/0 

مدل النهولم 

 رزیو م

(2002) 

 تک مطالعه 005/0 814/2 260/0 048/0 156/0

مدل لو 

(1983) 
076/0 023/0 128/0 814/2 005/0 737/0 001/0 391/0 

 یهمبستگ

سود  نیب

و  انهیسال

قدرمطلق 

 یاقالم تعهد

 رنرمالیغ

 تک مطالعه 138/0 -482/1 056/0 -382/0 -172/0

 

بر محتوای اطالعاتی  مدیریت سود تعهدی، حاکی از عدم تأثیر 8 نگارهنتایج مندرج در 

، مدیریت سود تعهدی( است. این در حالی است که 1986آنجلو )سود بر اساس تعریف مدل دی

شده جونز ( و تعدیل1991های جونز )تأثیر منفی بر محتوای اطالعاتی سود بر حسب مدل

ساله داشته است. در ضمن، بیشترین  3( و همچنین بر اساس اقالم تعهدی اختیاری 1995)

( 1995شده جونز )تعدیلمدیریت سود تعهدی بر محتوای اطالعاتی سود بر اساس مدل تأثیر 

بر محتوای اطالعاتی سود بر اساس کیفیت افشا ده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر بو

افشا بر اساس امتیاز به کیفیت امتیاز قابل اتکا بودن و متغیر مجازی و در مقابل، تأثیر مثبت 

موقع بودن بر محتوای اطالعاتی سود است. همچنین، نتایج حاکی از عدم تأثیر پایداری سود بر 

 یو قدرمطلق اقالم تعهد انهیسود سال نیب یهمبستگای اطالعاتی سود بر اساس تعریف محتو

است. این در حالی است که پایداری سود، تأثیر مثبت بر محتوای اطالعاتی سود بر  رنرمالیغ

داشته  (1983) 47مدل لوو  (2002) 46رزیمدل النهولم و ماساس تعاریف همبستگی چندساله، 
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 است.

های کیفی ویژگیبه بررسی تأثیر که  یمجموع مطالعات لِ یفراتحل انجام ازحاصل  جینتا

اند، ای( پرداختهدورهبر محتوای اطالعاتی سود به تفکیک نوع گزارش مالی )سالیانه و میان سود

 زیر ارائه شده است. 9 نگارهدر 

 

وع نهای کیفي سود بر محتوای اطالعاتي سود به تفکیک . نتايج فراتحلیل تأثیر ويژگي9 نگاره

 گزارش مالي

نوع 

 ویژگی

نوع گزارش 

 مالی

میانگین 

وزنی 

اندازه 

 اثر

فاصله اطمینان 

95/0 
 آزمون ناهمگنی آزمون فرض صفر

حد 

 پایین

حد 

 باال
آماره 

Z 

سطح 

 معناداری
 2Iآماره  Qآماره 

سطح 

 معناداری

پایداری 

 ESسود 

 تک مطالعه 343/0 949/0 133/0 -047/0 044/0 ایدورهمیان

 030/0 093/57 984/13 049/0 970/1 083/0 000/0 042/0 سالیانه

 

طه با ویژگی ، حاکی از آن است که نوع گزارش مالی، تنها در راب9 نگارهنتایج مندرج در 

یر تأث کننده بوده است. به طوری که نتایج حاکی از عدمکیفی پایداری سود، عامل تعدیل

، تأثیر ای و در مقابلدورهبر محتوای اطالعاتی سود بر اساس گزارش مالی میان پایداری سود

 ت.انه اسمحتوای اطالعاتی سود بر حسب گزارش مالی سالیبر  پایداری سودمثبت و معنادار 

های یژگیومطالعه داخلی و خارجی در زمینه  59خالصه نتایج پژوهش از انجام فراتحلیل 

 ه شده است.ارائ 10 نگاره کننده دربر محتوای اطالعاتی سود و عوامل تعدیلکیفی سودِ مؤثر 
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و  های کیفي سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتي سود. خالصه نتايج فراتحلیل ويژگي10 نگاره

 کنندهعوامل تعديل

 نوع تأثیر عوامل

 کنندهعامل تعدیل

نوع 

 مطالعه

مدل 

 محتوا

نوع 

 گزارش

تعریف 

 عامل

 -- --  -- تأثیر مثبت ACکاری حسابداری محافظه

  --  -- تأثیر منفی AMمدیریت سود تعهدی 

 -- -- -- -- عدم تأثیر AQکیفیت حسابرسی 

 -- --   عدم تأثیر COقابلیت مقایسه سود 

  -- -- -- عدم تأثیر DQکیفیت افشاء 

 -- -- -- -- عدم تأثیر EQکیفیت سود 

    -- تأثیر مثبت ESپایداری سود 

 -- -- -- -- تأثیر منفی EVتغییرپذیری سود 

 -- -- --  تأثیر مثبت ISهموارسازی سود 

 -- -- -- -- تأثیر منفی RMمدیریت سود واقعی 

 

 گیری. بحث و نتیجه9

ات ها و خصوصیهمانطور که بیان شد مربوط بودن یا ارتباط ارزشی سود، یکی از ویژگی

بطه، ن راهای کیفی بر بهبود و افول آن تأثیرگذارند. در ایکیفی سود است که دیگر ویژگی

امل های کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود و عونتایج مرتبط با ویژگیخالصه 

 کننده و تفسیر نتایج حاصله، به شرح ذیل بوده است:تعدیل

اری، کاری حسابدهای محافظه: نتایج کلی و نهایی حاکی از تأثیر مثبت ویژگینتايج کلي

های ژگیمقابل، تأثیر منفی وی پایداری و هموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی سود و در

حالی  ن درتغییرپذیری سود و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر محتوای اطالعاتی سود است. ای

ود، سه سهای کیفیت حسابرسی، قابلیت مقایاست که محتوای اطالعاتی سود، مستقل از ویژگی

 کیفیت افشاء و کیفیت سود بوده است.

کاری حسابداری : تأثیر مثبت محافظهکنندهعديلکاری حسابداری و عوامل تمحافظه

کاری )به بر محتوای اطالعاتی سود در حالت کلی، همراستا با این دیدگاه است که محافظه
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تر و نیاز به تأیید بیشتر( باعث افزایش کیفیت اطالعات مالی و اتکاءدلیل ارائه اطالعات قابل

کنندگان مفید و مؤثر بوده است. به بیان تفادهحسابداری شده و در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اس

کارانه حسابداری در راستای بهبود ویژگی قابل های محافظهدیگر، اعمال و به کارگیری رویه

اتکاء بودن اطالعات مالی، نه تنها منجر به کاهش ویژگی مربوط بودن و محتوای اطالعاتی سود 

محتوای اطالعاتی سود حسابداری نیز گردیده حسابداری نشده، بلکه منجر به افزایش و بهبود 

 است. 

نجش سکنندگِی نوع مدل محتوای اطالعاتی )شامل مدل قیمتی و بازده( در نقش تعدیل

 عمالکاری حسابداری بر محتوای اطالعاتی سود نیز همراستا با دیدگاه اتأثیر محافظه

ص طع خابازدهی( و نه در یک مقهای مبتنی بر ای )مدلکاری به صورت مستمر و دورهمحافظه

ر هاست. زیرا همانطور که بیان شد مطالعات مبتنی بهای قیمتی( از جانب شرکت)مدل

ای های تلخیص شدههای مالی به عنوان اندازههای قیمتی، به دنبال سنجش روایی صورتمدل

 بتنی برت مالعااند و در مقابل، مطهستند که شرکت را در تاریخ مشخصی تحت تأثیر قرار داده

ی دهایهای بازدهی، به دنبال سنجش توانایی ارقام حسابداری در ثبت و کنترل رویدامدل

 اند.هستند که شرکت را در بازه زمانی مشخصی تحت تأثیر قرار داده

 عاتی: تأثیر مثبت پایداری سود بر محتوای اطالکنندهپايداری سود و عوامل تعديل

 و لیتحلیلگران مابا انتظار بوده است؛ چرا که بیان شد سود در حالت کلی، همراستا 

 ریسابداحسود میزان و کمّیت  تنها به ، نههای نقدی آتیجریان بینیِپیشگذاران در سرمایه

وای محتو  است نیز، حائز اهمیتپایداری  کیفیت سود از نظر برای آنان،کنند، بلکه توجه می

ن جریاو  سودبرآورد  خوبی برای شاخصزیرا اقالم تکرارپذیر سود، ؛ اطالعاتی بیشتری دارد

 گردد. محسوب مینقدی آتی 

کنندگِی نوع مدل محتوای اطالعاتی )شامل مدل قیمتی، بازده و بازده نقش تعدیل

پایداری غیرعادی( در سنجش تأثیر پایداری سود بر محتوای اطالعاتی نیز حاکی از آن است که 

قیمت و بازده عادی سهام بوده است. این در حالی است که برآورد  برای بیسود، شاخص مناس

بینی بازده غیرعادی ناموفق بوده است؛ زیرا عوامل زیادی در تبیین بازده سود، در پیشپایداری 

ای( در دورهکنندگیِ نوع گزارش مالی )سالیانه و میانباشند. نقش تعدیلغیرعادی تأثیرگذار می

ایداری سود بر محتوای اطالعاتی سود نیز مؤید این مطلب است که سود سنجش تأثیر پ
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ای با وجود پایداری باال، ولی به دلیل استفاده بیشتر از برآوردها در راستای میثاق و دورهمیان

، فاقد محتوای اطالعاتی و واکنش قیمتی بوده است. در هابر هزینه منافع فزونی محدودیت

رسد که پایداری سود بر کنندگیِ نوع تعریف پایداری سود نیز به نظر میرابطه با نقش تعدیل

، (2002) رزیمدل النهولم و مو به ویژه  (1983مدل لو )اساس تعاریف همبستگی چندساله، 

این ویژگی را بهتر به تصویر کشیده و نقش پایداری سود در تبیین محتوای اطالعاتی سود را 

 بهتر نمایان ساخته است.

: تأثیر مثبت هموارسازی سود بر محتوای کنندهارسازی سود و عوامل تعديلهمو

دیران که م اطالعاتی است؛ به طوری اطالعاتی سود در حالت کلی، همراستا با دیدگاه و نگرش

زی سود وارسااطالعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هم ارائهانتقال و  با هدف

فزایش د و ا، بهبود کیفیت سواطالعات محرمانه به بازار سرمایهقال که نتیجه انت نمایندمی

و ی تاکاسقبل محتوای اطالعاتی آن خواهد بود. همچنین، نتیجه حاصله همراستا با نتایج پژوهش

 سودهای هموارسازی، به گرایش های دارای( است؛ به طوری که شرکت2012و ناکانو )

 اطالعاتی شنگر با تجربی شواهد به بیان دیگر،. کنندمیپرداخت  آینده در تریباثبات تقسیمی

 باشد. می از مقوله هموارسازی سود حمایت حاکی از تحریف، نگرش جای به

 کنندگیِ نوع مطالعه )داخلی و خارجی( در سنجش تأثیردر رابطه با نقش تعدیل

ازی ارسلی، همورسد که در حالت کهموارسازی سود بر محتوای اطالعاتی سود نیز به نظر می

 ود بودهتی سگذاران خارجی، مطلوب نبوده و فاقد تأثیر بر محتوای اطالعاسود از نظر سرمایه

 ازی سودوارسگذاران داخلی، نتایج هماست. این در حالی است که در حالت کلی، از نظر سرمایه

 اطالعاتی بوده است. همراستا با دیدگاه و نگرش

ی : تأثیر منفی تغییرپذیری سود بر محتواکنندهتغییرپذيری سود و عوامل تعديل

ت؛ به طوری ( اس2006اطالعاتی سود در حالت کلی، همراستا با نتایج پژوهش تاکر و زاروین )

ی بینی سودهاباشد، پیش تری برخوردارشدیدنوسات و تغییرپذیری  ازشرکت که هر اندازه سود 

ی های آتسودرابطه با العات کمتری در سهام حاوی اط قیمت و در این شرایط، دشوارتر ،آتی

تی سود العارود تغییرپذیری سود منجر به کاهش محتوای اطد. از این رو، انتظار میخواهد بو

 حسابداری گردد.

: تأثیر منفی مدیریت کنندهمديريت سود )اعم از تعهدی و واقعي( و عوامل تعديل
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در حالت کلی، همراستا با دیدگاه و  سود )اعم از تعهدی و واقعی( بر محتوای اطالعاتی سود

تحریف اطالعات و در جهت منافع  منظورمدیران به تحریف است. بر اساس این نگرش،  نگرش

طلبانه )بد( نیز رویکرد مدیریت سود فرصت که به آن نمایندسود میمدیریت اقدام به یش، خو

 دنبال به ،های دیگر قراردادفطر هبا استفاده از هزین اندیدگاه، مدیرگویند. بر اساس این می

هستند. در این شرایط، اطالعات سود به دلیل ماهیت  )پاداش، امنیت شغلی و ...( کسب منافع

گیری در بازار سرمایه را مخدوش خواهد کرد و منجر به کاهش محتوای ناپایدار، تصمیم

 گردد. اطالعاتی آن می

ده امل مدل قیمتی، بازده و بازکنندگِی نوع مدل محتوای اطالعاتی )شنقش تعدیل

است  ز آنغیرعای( در سنجش تأثیر مدیریت سود تعهدی بر محتوای اطالعاتی سود نیز حاکی ا

 عیارهایمبر  که مدیریت سود تعهدی، معموالً به دلیل وقوِع در پایان سال، تنها تأثیر منفی

ص( ت شاخنسبت به قیم قیمت و بازده غیرعادی )تغییر قیمت سهام ای از قبیلایستا و نقطه

دیریت مطح قل از سایِ بازده سهام، مستداشته است. این در حالی است که معیار پویا و دوره

یز به نهدی کنندگیِ نوع تعریف مدیریت سود تعسود تعهدی بوده است. در رابطه با نقش تعدیل

وفق هدی نام( در سنجش مدیریت سود تع1986آنجلو )رسد که اواًل، مدل قدیمی دینظر می

م تعهدی ( و اقال1991بوده است. ثانیاً، مدیریت سود تعهدی بر اساس تعاریفِ مدل جونز )

 شده جونزتعدیل مدلساله )اقالم تعهدی اختیاری انباشته( و به ویژه بر حسبِ  3اختیاری 

ای محتو (، این ویژگی را بهتر به تصویر کشیده و نقش مدیریت سود تعهدی در تبیین1995)

 العاتی سود را بهتر نمایان ساخته است.اط

: با توجه به عدم تأثیر های کیفي سود غیرمؤثر بر محتوای اطالعاتي سودويژگي

های کیفی سود از قبیل کیفیت حسابرسی، قابلیت مقایسه سود، کیفیت افشاء و سایر ویژگی

حالت کلی، از نظر ها در رسد که این ویژگیکیفیت سود بر محتوای اطالعاتی سود، به نظر می

اند؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از بازیگران بازارهای سرمایه )سهامداران(، مطلوب نبوده

ها منجر به تغییر چشمگیر )اعم از افزایش یا کاهش( در قیمت و یا بازدهی تغییر در این ویژگی

ه است. یکی از دالیل این سهام )اعم از بازده واقعی، بازده غیرعادی و یا بازده انباشته( نگردید

گیری ها، تعریف و اندازهامر آن است که در اغلب مطالعات انجام شده در رابطه با این ویژگی

دقیق و درستی از آنها ارائه و استفاده نشده است؛ به طوری که تعریف کیفیت حسابرسی و 
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غیر مجازی بوده و کیفیت سود در تمام مطالعات مورد بررسی، بر حسب معیار مطلق و ناقِص مت

این معیار قادر به سنجش دقیق کیفیت حسابرسی و کیفیت سود نبوده است. نقِش عوامل 

 الذکر است:کننده به شرح ذیل نیز، مؤید مطلب فوقتعدیل

لیت قاب کنندگِی نوع مطالعه )داخلی و خارجی( در سنجش تأثیردر رابطه با نقش تعدیل

یر بل، تأثر مقادتأثیر منفی این ویژگی در مطالعات داخلی و مقایسه بر محتوای اطالعاتی سود و 

ر دگیری صحیح قابلیت مقایسه سود مثبت آن در مطالعات خارجی، حاکی از عدم اندازه

ه بیان کطور مطالعات داخلی و آن هم به دلیل پیچیدگی نحوه محاسبه آن بوده است. زیرا همان

فید مکنندگان، استفاده ماتِ اقتصادی توسطتصمی اتخاذ در زمانی ،واحد گزارشگر اطالعاتِشد 

ان )همتایگر گزارشی اطالعات مشابه سایر واحدها با آنمقایسه امکان خواهد بود که  دسودمنو 

باشد.  فراهم قبلهای و با اطالعات مشابه همان واحد گزارشگر برای دوره( گزارشگر واحد

کلی  اطالعات را کاهش و کمیت و کیفیتهزینه کسب و پردازش ، قابلیت مقایسه همچنین،

ارای موجب تخصیص کدر نتیجه، دهد و ها را افزایش میشرکت رابطه بااطالعات موجود در 

 درو یت کیفباافزایش اطالعات عبارتند از:  مزایای قابلیت مقایسه دیگر. دگردسرمایه می

قت د ، افزایشگرانتحلیل میزان اطالعات در اختیار نتیجه آن افزایش پوشش کهدسترس 

 ت سهامنقدشوندگی و حجم معامال بینی تحلیلگران، افزایشپراکندگی پیش بینی و کاهشپیش

از  جاری و کاهش مزایای استفاده و انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکت در بازده دوره

 . اطالعات محرمانه

 نجشه( در سکنندگِی نوع مدل محتوای اطالعاتی )شامل مدل قیمتی و بازدنقش تعدیل

لیت ایش قابافز تأثیر قابلیت مقایسه بر محتوای اطالعاتی سود نیز همراستا با دیدگاه اعمال و

صورت  ه بههای قیمتی( و نمقایسه در یک مقطع خاص )اعمال در پایان سال و همراستا با مدل

 هاست.های مبتنی بر بازدهی( از جانب شرکتای )همجهت با مدلمستمر و دوره

رسد که اوالً، کنندگیِ نوع تعریف کیفیت افشا نیز به نظر میبطه با نقش تعدیلدر را

کیفیت افشا بر اساس امتیاز قابل اتکا بودن و به ویژه بر حسب معیار مطلقِ متغیر مجازی )دو 

گیری نشده است. ثانیاً، کیفیت افشا بر اساس امتیاز قابل اتکا وجهی(، درست و دقیق اندازه

ن لحاظ دارای اشکال است که لزومًا اطالعات دارای سطح باالیِ ویژگی کیفی بودن، از ای

اتکاء بودن، از سطح باالِی ویژگی مربوط بودن )محتوای اطالعاتی( برخوردار نیستند. به هر قابل
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حال و از آنجایی که بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اگر اطالعات به موقع ارائه نشود، 

بودن خود را از دست خواهد داد؛ کیفیت افشا بر حسب امتیاز به موقع بودن، خصوصیت مربوط 

این ویژگی را بهتر به تصویر کشیده و نقش کیفیت افشا در تبیین محتوای اطالعاتی سود را 

 بودن موقع به اطالعات، میزان بهتر نمایان ساخته است؛ زیرا همانطور که بیان شد زمانی که

 کند و جادیا یدهندگیآگاه بخشی وآگاهی توان ،شده ءافشا اطالعات و دقت اطالعات

اطالعات به  و کسب افتیپس از در ،اوراق بهادار سهام و سایر ارزشدر رابطه با  گذارانیهسرما

 تیفیک با افزایش. برخوردار است ییباال تیفیکاز شده  ءبرسند، اطالعات افشا یباور درست

و اطالعات محرمانه و عدم تقارن  پیدا کرده شترییب تباراعنیز، شده  هئاطالعات ارا ء،افشا

نیز به را  گذارانهیسرما اعتماد این امر افزایش. دیابیکاهش م به طور چشمگیری یاطالعات

 سود یمحتوای اطالعات ء،افشا تیفیک شیبا افزا رودیانتظار م از این رو، .دنبال خواهد داشت

 .باشد رگذاریثأت گذارانهیسرما بر رفتار شتریو سود گزارش شده ب ابدی شیافزا حسابداری نیز

 

 هاها و محدوديت. پیشنهاد10

رفتن با درنظر گ بایستمی پژوهشگرانپژوهش حاضر، بدست آمده از های اساس یافته بر

و  های کیفی سودویژگی بینابط وره در بررسی و اثرگذار شناسایی شد کنندهتعدیل عوامل

خاب انت ایهای اجرای پژوهش خود را به گونهها و مدل، روشحسابداری سود اطالعاتیمحتوای 

را  صلیهای ا، نتایج دقیقی از روابط میان متغیرعواملکه ضمن کنترل تأثیر این نوع  نمایند

و  رتبطم عوامل رابطه میان متغیرهای اصلی، عدم وجودگزارش دهند و با توجه به وجود یا 

رد زیر موا .های آتی انتخاب کنندرا برای بررسی حسابداری سود محتوای اطالعاتیاثرگذار بر 

 شود:های آتی پیشنهاد مینیز جهت پژوهش

های اخصاستفاده از سایر معیارهای محتوای اطالعاتی سود، از جمله استفاده از ش -1

ر  مؤثر بهای کیفی سودِ های واکنش قیمتی، در بررسی ویژگیواکنش حجمی به جای شاخص

 ای با روش فراتحلیل.دورهمحتوای اطالعاتی سود سالیانه و میان

های واکنش های واکنش حجمی در قیاس با شاخصمقایسه نتایج حاصل از شاخص -2

 ای.دورهنمیا های کیفی سودِ مؤثر بر محتوای اطالعاتی سود سالیانه وقیمتی، در بررسی ویژگی

رسد که پایداری گیِ نوع تعریف پایداری سود، به نظر میکنندبا توجه به نقش تعدیل -3
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 رزیمدل النهولم و مو به ویژه  (1983مدل لو )سود بر اساس تعاریف همبستگی چندساله، 

، این ویژگی را بهتر به تصویر کشیده و نقش پایداری سود در تبیین محتوای اطالعاتی (2002)

های آتی جهت گردد در پژوهشپیشنهاد میسود را بهتر نمایان ساخته است. از این رو، 

 (2002) رزیالنهولم و ممناسب، از جمله مدل مدل سنجش میزاِن پایداری سود، از تعریف و 

 استفاده نمایند.

ه رسد ککنندگیِ نوع تعریف مدیریت سود تعهدی، به نظر میبا توجه به نقش تعدیل -4

موفق بوده گیری مدیریت سود تعهدی نادازه( در سنجش و ان1986آنجلو )اوالً، مدل قدیمی دی

هدی اختیاری ( و اقالم تع1991است. ثانیًا، مدیریت سود تعهدی بر اساس تعاریفِ مدل جونز )

شده جونز دیلتع نسبتاً جدید مدلساله )اقالم تعهدی اختیاری انباشته( و به ویژه بر حسبِ  3

ی محتوا مدیریت سود تعهدی در تبیین(، این ویژگی را بهتر به تصویر کشیده و نقش 1995)

های آتی شگردد در پژوهاطالعاتی سود را بهتر نمایان ساخته است. از این رو، پیشنهاد می

شده جونز تعدیل مدلتر، از جمله مناسبمدل جهت سنجش مدیریت سود تعهدی، از تعریف و 

 ( استفاده نمایند.1995)

ت ابلیقه )داخلی و خارجی( در سنجش تأثیر کنندگیِ نوع مطالعهمچنین، نقش تعدیل -5

ثیر ابل، تأر مقدمقایسه بر محتوای اطالعاتی سود و تأثیر منفی این ویژگی در مطالعات داخلی و 

ر ود دسگیری صحیح قابلیت مقایسه مثبت آن در مطالعات خارجی نیز، حاکی از عدم اندازه

شنهاد ، پیآن بوده است. از این رو مطالعات داخلی و آن هم به دلیل پیچیدگی نحوه محاسبه

 های آتی جهت سنجش ویژگی کیفی قابلیت مقایسه سود، دقت بیشتریگردد در پژوهشمی

 مبذول گردد.

 های پژوهش حاضر به شرح ذیل بوده است.های محدودیتاز جمله

 کهسیده رجام های کیفِی سود، به ان. قطعاً مطالعاتی در حوزه محتوای اطالعاتی و ویژگی1

ار رت انتشر صونتایج آنها منتشر نشده و یا به هر دلیلی از دسترس پژوهشگر خارج بوده است. د

ژوهش پایج و دسترسی به نتایج این مطالعات و لحاظ نمودن آنها در فراتحلیل، ممکن بود نت

 شد.حاضر دستخوش تغییر می

 انحراف ینوع ی،سمورد برر و مطالعات در انتخاب موضوع یتا حد لیفراتحل. رویکرد 2

های کلیدی مدنظر محقق، کامل با استفاده از واژه مقاالت ی مطالعات وجستجوزیرا دارد.  یذات
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 .ستیکامل ن لزوماً نیز  اتیشده در نشر و منتشر ارائه مقاالت ،نیو همچن و جامع نبوده

وش، راز نظر  بررسی شدهمطالعات  تمامکه  نیامکان ا لیفراتحلروش در . همچنین، 3

 ،باشند تکدسیبه هم و  هیشب...  ها ویآزمودن گیریو اندازه سنجشابزار  ،یاتیعمل فیتعار

 .وجود ندارد

 ها در بخش جامعه آماری، مورد اشاره واقع شده است.. سایر محدودیت4
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 منابع

 الف. فارسي

تأثیر اعالن  (.1391) .جهانبخش ا،یو اسدن ،نینتاج، غالمحس یتق ،یعل ،یثقف ،یمحمدعل ،ییآقا

 .1-39 :16(4)، یمال یحسابدار .نفعانیذ یاطالعات ازین نیها بر تأمشرکت یسود فصل

و ارتباط  یشرط یکارمحافظه(. 1398کیا، غریبه، اوشنی، محمد، و بخشی، محمد. )اسماعیلی

های پژوهش. شده در بورس اوراق بهادر رفتهیپذ یهاشرکت دری مال یگزارشگر یارزش

 .277-298(: 32)8، تجربی حسابداری

مطالعات  (. ارتباط ارزشی و اطالعات حسابداری.1397اعتمادی، حسین، و بابائی، ساسان. )

 .5-16: 26، حسابداری و حسابرسی

ها و ضرورت ،ی: معرفیدر حسابدار (لیفراتحل) زیمتاآنال یشناسروش (.1392. )بذرافشان، آمنه

 .رانیا یحسابدار شیارائه شده در هما. یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارت کاربردها.

 یحسابدار مطالعات(. معیارهای تجربی کیفیت سود. 1393القار، مسعود. )بولو، قاسم، و حسنی

 .56-87(: 12)3 ،یو حسابرس

. رانیه سود ابواکنش  ینییمدل تب یطراح(. 1395بهبهانی نیا، پریسا سادات، و مشایخی، بیتا. )

 .63-88(: 63)16، دانش حسابرسی

ریت سود و (. آزمون مدی1392) .اهلل حیذب ،یو طاهر ،محمد ،یحسن ،میابراهمحمد  ،یپورزند

 یو حسابرس یدانش حسابدار .ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری

 .109-122(: 5)2، تیریمد

یت قابل یهادامیپ(. 1399) آرش. ان،ینادرو  د،یمج ،یاشرف ،یجمادورد ،یگرگانل ،یعل ،یجعفر

 ر نقشب دیو اعتباردهندگان با تأک گذارانسرمایه دگاهیاز د یمال یهاصورتمقایسه 

 .95-128(: 78)12، های حسابداریپیشرفت .ینهاد تیمالک

تحلیل. کننده تأخیر گزارش حسابرسی: رویکرد فرا(. عوامل تعیین1399خانی، فاطمه. )حسن

 .، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قمنامه کارشناسی ارشد حسابداریپایان

کارانه افظهمح یاطالعات حسابدار ی(. رابطه ارزش1390) .نیرام ،یو محروم ،پور، احمد یخدام

 .79-98(: 30)9، یمال یحسابدار یمطالعات تجرب .رانهکارمحافظهیو غ

کاری و (. محافظه1390) .اعظم ،یجانیزاده الر یو ول ،دهیحم ،یعشر یاثن ،یعل ،یرحمان
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(: 64)18، یو حسابرس یحسابدار یهابررسی .های مالیمحتوای اطالعاتی اقالم صورت

72-57. 

بخشی هی(. بررسی اثر هموارسازی سود بر آگا1390) .نیمنش، نازن یریو بش ی،عل ،یرحمان

 .39-54(: 9)3، یمال یحسابداری هاپژوهش .قیمت سهام

 تیریدمتأثیر  ی(. بررس1395) .دیفر ،یو شعاع ،دیعبدالمج ،یمحمد، آهنگر ،یاحمد رمضان

ادار در بورس اوراق به شدهرفتهیپذ یهاسود شرکت یاطالعات یسود بر محتوا یواقع

 .71-94(: 13)4، یحسابدار یهابررسی .تهران

(. 1394ز. )زاده، محمدرضا، حصارزاده، رضا، جباری نوقابی، مهدی، و عارفی اصل، سولماعباس

(: 1)22، های حسابداری و حسابرسیبررسیفراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. 

84-59. 

سودمندی  وه محتوای اطالعاتی (. مقایس1389) .پور، مظفرو جمالیان ،یزدی، محمد مازارعرب

های پژوهش .ماهه در بورس اوراق بهادار تهران 9و  6، 3ای صورت سود و زیان میان دوره

 .45-66(: 6)2 ،حسابداری مالی

های اتی جریان(. محتوای اطالع1385مازار یزدی، محمد، مشایخی، بیتا، و رفیعی، افسانه. )عرب

(: 43)13 ، دورههای حسابداری و حسابرسیبررسینقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران. 

118-99. 

ط بودن سود بر مربو تیری(. اثر مد1387) .زاده، محمود یو مصطف ،محمد ،یزدیمازار  عرب

 یاریاخت یاقالم تعهد سهیمقا: ارزش شرکت نییدر تع یسود و ارزش دفتر یارهایمع

 .1-18: 23، یمال یحسابدار یمطالعات تجرب .مدت و بلندمدتکوتاه

طلبانه (. شناسایی رویکردهای کارا و فرصت1393کردستانی، غالمرضا، و تاتلی، رشید. )

-312(: 3)21، حسابداری و حسابرسیهای بررسیمدیریت سود در سطوح کیفیت سود. 

293. 

شا و اف تیفیک نیب یرابطه ی(. بررس1392) .رالساداتین ،ینیو حس ،غالمرضا ،یکردستان

 .120-140(: 1)1، یحسابدار یهابررسی ی.سود حسابدار یمحتوا

(. بررسی محتوای 1393کرمی، غالمرضا، ابراهیمی کردلر، علی، و غزنوی، محمدصادق. )

ای: شواهدی از بازار بورس اوراق اطالعاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتی آستانه
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 .59-87(: 42)11، مطالعات تجربی حسابداری مالیبهادار تهران. 

بندی به(. مدلی برای رت1398جزء، محسن. )پور، محمد، کرمی، غالمرضا، و مردادی کاشانی

 .127-150(: 62)16، مطالعات تجربی حسابداری مالیهای کیفیت سود در ایران. سنجه

زش اطالعاتی (. مقایسه ار1390مرادزاده فرد، مهدی، عالمی، محمدرضا، و بهزادپور، سمیرا. )

تصاد و امه اقپژوهشنهران. ای و ساالنه در بورس اوراق بهادار تهای مالی میان دورهصورت

 .89-99(: 1)2، کسب و کار

ایط اقتصادی و (. پایداری سود، شر1393) .وانیک ،یو شعبان ،محمود ،یمهناز، قربان مرشدزاده،

 ،تیریمد یحسابدار .ارزش محتوایی اطالعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

7(23 :)103-85. 

 یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل نی(. رابطه ب1395) .و مرفوع، محمد ،فاطمه مهروز،

، یمال یحسابدار یمطالعات تجرب ی.آت یسهام در خصوص سودها متیبخشی قباآگاهی

12(49 :)110-83. 

 سهیمقا تیقابل ریتأث(. 1400نژاد، امین. )نیا، ناصر، و حاجیاندهچی، مجید، ایزدیهاشمی

عف و ض یمال یگزارشگر تیبر عدم شفاف دیسود با تأک یبر ارتباط ارزش یمال یهاصورت

 .379-410(: 80)13، های حسابداریپیشرفتی. داخل یهاکنترل

لی میان : گزارشگری ما22استاندارد شماره (. 1400هیئت تدوین استانداردهای حسابداری )

 . تهران: سازمان حسابرسی.ایدوره
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