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چکیده

هدف از اين پژوهش ،بررسی رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود ،با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

ی و تحلیلی ـ علّی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی(پانل دیتا) و
اوراق بهادار تهران است .پژوهش حاضر ،از نوع مطالعۀ کتابخانها 

شبکۀ عصبی است .در این پژوهش ،اطالعات مالی  98شرکت از  19صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی دورۀ زمانی  1388تا 1393

بررسیشده است .برای تجزیهو
تحلیل نتایج بهدستآمدۀ پژوهش نیز از نرمافزارهای  EXCELو  EVIEWS8و  MINITABاستفادهشده
ِ
است .یافتههای پژوهش نشان داده است كه رابطۀ معناداري بين تغییرپذیری سود و پیشبینی سود وجود دارد .بهعالوه ،مدل شبکۀ عصبی در

پیشبینی سود ،عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون دارد.
کلیدواژهها :سود ،تغییرپذیری سود ،پیشبینی سود.

 .1مقدمه

نوسانات سود است .گاهی برای جلوگیری از نوسانات زیاد

اصلی صورتهای مالی است
سود ،یکی از اطالعات مهم و ِ

سود ،هموارسازی سود ازسوی مدیران انجام میشود .یکی

مالی را به خود جلب میکند .اطالعات ارائهشدۀ شرکت،

است(بادریناچ 3و همکاران .)1989 ،شماري از كاربردهاي اعداد

که توجه سرمایهگذاران و دیگر استفادهکنندگان صورتهای
ازجمله اطالعات مربوط به سود ،مبتنی بر رویدادهای گذشته

است .حالآنکه استفادهکنندگان صورتهای مالی ،نیازمند

اطالعاتی دربارۀ آیندۀ شرکت هستند .درواقع ،پیشبینی سود
ازسوی مدیریت ،اطالعاتی دربارۀ آیندۀ شرکت ارائه میدهد.

یکی از عواملی که در پیشبینی سود باید به آن توجه کرد،
		
 .*1گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب.
 .2دانشیار  ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران جنوب
4. Dichev, D. and Tang, W.

از انگیزههای هموارسازی سود ،وجود سودهای پرنوسان
و ارقام حسابداري مستلزم پیشبینی سود است .برای مثال،

ارزشگذاریهای مالكانه دربردارندۀ حدسهایی دربارۀ سود و

پیشبینی آن است (مهرانی و حصارزاده.)1390 ،

دیچو و تانگ ،)2009(4بيان میکنند كه تجربههای

ارزش فعلي جريانات نقدي
كاربر ِد الگوهايي همچون الگوي
ِ

royadarabi110@yahoo.com
3. Badrinath, S. G.
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يا سود باقيمانده ،نشان میدهد كه تفاوت چنداني بين آنان

صورتهای مالی اساسی و سود بهعنوان نتیجۀ این صورت

مورد انتظار است .حجم گستردهای از پژوهشهای گذشته

میشود .یکی از موارد مهم برای استفادهکنندگان صورتهای

نيست .بلكه مسئلۀ مهم دربارۀ اين الگوها ،موضوع سود
نشان میدهد كه امكان پیشبینی سود با عوامل اقتصادي،

مالی ،پیشبینی سودهای آتی شرکت است .عوامل مختلفی

چون هزينۀ سرمايه ،رابطۀ معنیداری با بازده سهام دارد.

در پیشبینی سودهای آتی میتواند م ِّدنظر قرار گیرد .تعیین

تحليلگران و ساير فعاالن بازار سرمايه است .اين گروهها،

براساس دیدگاه و عقیدهای کلی،
اهمیت فراوانی است.
ِ
سودهای پرنوسان ،قابلیت پیشبینی کمتری دارد(مشایخی،

ازجمله كاربردهاي ديگر ارقام حسابداري ،تحلیلهای بنيادي

پيوسته نيازمند اطالعات جديد براي پیشبینیهای خود

هستند .باوجود همۀ نیازمندیهای مذکور ،دانش موجود دربارۀ
امكان پیشبینی سود حسابداري ،بهویژه در بلندمدت ،محدود

است(مهرانی و حصارزاده.)1390 ،

و بررسی عوامل اصلی برای پیشبینی سودهای آتی دارای

.)1392

ارزيابي فرصتها و مخاطرات فعالیتهای تجاري و

ماهيت فعاليت تجاري،
درك
ِ
وظيفۀ مباشرت مديريت ،مستلزم ِ

ازآنجا که پیشبینی سود ،دارای اهمیت زیادی است،

ازجمله پتانسيل سودآوري واحد انتفاعي است .بهطورکلی،

متعددی در باالبردن دقت پیشبینی سود برای مدیران وجود

شركت ،به توان بالقوۀ آن در ايجاد درآمدهاي آتي بستگي

مدیران ،دقت زیادی در پیشبینی سود دارند .منابع و ابزارهای

دارد که اگر به پیشبینی نزدیک به واقعیت منجر شوند،
مطلوبتر خواهند بود .بهعالوه ،پیشبینی به سرمایهگذاران
کمک میکند تا فرایند تصمیمگیری خود را بهبود بخشند

و خطر تصمیمهای نادرست را کاهش دهند .سرمایهگذاران
عالقه دارند منافع آیندۀ سرمایهگذاری خود را برآورد کنند ،تا

بتوانند دربارۀ دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود،

داوری کنند(حقیقت و معتمد.)1390 ،
Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 11, Summer 2015

مالی ،برای ارزیابی و پیشبینی آیندۀ شرکت بهکار گرفته

 .2ادبیات نظری پژوهش

سود گزارششده ،ازجمله اطالعات مالی مهمی است که

در هنگام تصمیمگیری ازسوی افراد درنظر گرفته میشود.
تحلیلگران مالی ،عموم ًا سود گزارششده را بهعنوان یک

ميزان جذابيت تحصيل يك شركت ،عالوه بر وضعيت فعلي

دارد .شركتي كه در حال حاضر سودآور است و سودآوري

شركت در آينده استمرار خواهد داشت ،نسبت به شركتي كه

سودهاي بالقوۀ آن بهزودی تقليل مییابد ،جذابتر است .بهطور

کلی ،میتوان ادعا کرد كه مهمترین مالك تصمیمگیری
سرمایهگذاران در انتخاب شرکتها براي سرمایهگذاری،

سطح سودآوري فعلي و آتي شرکتها است؛ بهطوریکه
سرمایهگذاران در استراتژیهای مختلف سرمایهگذاری ،بهطور

عمده ،باتوجه به سود شرکتها تصمیمگیری میکنند(نادری

نورعینی .)1385 ،سرمایهگذاران و تحليلگران مالي ،سود را

بهعنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي شرکتها تلقي

کردهاند و بهاندازهگيري ميزان سودآوري آيندۀ شركت تمایل

دارند تا دربارۀ نگهداري يا فروش سهام خود تصمیمگیری

عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود م ِّد نظر
قرار میدهند .عالوه بر آن ،سرمایهگذاران برای تصمیمات

يك شركت قضاوت میکنند .پیشبینیهای سود هر سهم

واحدهای اقتصادی ،بهویژه سود گزارششده اتکا میکنند.

پیشبینی ،به ميزان انحرافي كه با واقعيت دارد ،بستگي دارد.

سرمایهگذاری خود ،بر اطالعات مندرج در صورتهای مالی

كنند .به اين ترتيب ،با پیشبینی سود ،نسبت به وضعيت

در سرمایهگذاریها دارای اهميت ویژهای است .اهميت اين

چارچوب نظری گزارشگری مالی ،اهداف اصلی
براساس
ِ
ِ
گزارشگری مالی ،ارائۀ اطالعات برای استفادهکنندگان،

بيشتري است(مشایخ.)1386 ،

آتی شرکت است .صورت سود و زیان ،بهعنوان یکی از

ارزيابي شرکتها ازسوی سرمایهگذاران است .سودهاي

ریسک جریانهای نقدی
ارزیابی مبلغ ،زمانبندی و
بهمنظور
ِ
ِ

هرچه ميزان اين انحراف كمتر باشد ،پیشبینی دارای دقت
ميزان سودآوری يك شركت ،از مهمترین معيارهاي

رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

79

گزارششدۀ شركت ،اطالعات مربوط به گذشته هستند ،ولي

و خطاي پیشبینی سود رابطۀ مثبتي وجود دارد.

آن را درگذشته ارزيابي کرد .چنانچه سرمایهگذاران گذشته

عنوان «نقشهای نوسانپذیری در پیشبینی سود ،رابطۀ

باتوجه به آنها میتوان نحوه فعاليت شركت و ميزان موفقيت
را مبنايي براي آينده قرار دهند ،آنها با استفاده از اطالعات

گذشته ،میتوانند حدس بزنند كه در آينده ،وضعيت شركت
چگونه خواهد بود؛ ولي اینفقط یک حدس است كه براساس
اطالعات گذشته بهدستآمده است؛ درحالیکه آينده ممكن

است بسيار با گذشته تفاوت داشته باشد(عربي مزرعهشاهي،

.)1380

مینتون 4و همکاران( ،)2002در پژوهش خود ،با

نوسانپذیری جریانهای نقدی با سودها و جریانهای آتی،

باتوجه به انگیزۀ سرمایهگذاری کمتر از حد را بررسی کردند.
آنان به این نتیجه رسیدند که نوسانپذیری انگیزۀ جریانهای

نقدی عملیاتی با جریانهای نقدی و سودهای آتی ،رابطۀ

منفی دارد.

خدادادی و مهام( ،)1393در پژوهش خود ،رابطۀ نوسان

سود با پیشبینیپذيري و پايداري سود در شرکتهای

 .3پیشینۀ پژوهش

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دورۀ 1381

پژوهش خود ،ارتباط بین نوسان
کلوب و ویو ،)2014(1در
ِ

تا  1391را بررسی کردند .نتايج این پژوهش نشان داد که،

 2010تا  1991را بررسی کرد ..نتایج آن ،نتایج پژوهش

بههمراه دارد و درنتیجه ،نوسان سود با پیشبینیپذيري سود

سود و پیشبینی سود برای شرکتهای انگلستان در دورههای

انجامگرفته در امریکا ،مبنی بر وجود رابطۀ منفی بین سود

مستمر و نوسانات سود را تأیید میکند .بهعالوه ،نشان میدهد
که روابط منفی بین ثبات سود و نوسانات سود ،ممکن است

هم بهخاطر هم تعصب تخمین و همتغییر در هستۀ استمرار

سود باشد.

پترویچ 2و همکاران( ،)2009در پژوهش خود ،رابطۀ

افزايش نوسان سود ،كاهش پیشبینی سود و پايداري سود را

و پايداري نسبي سود رابطۀ منفي دارد.

پژوهش خود ،تأثیر ساختار
دارابی و امامجمعه( ،)1393در
ِ

مالکيت بر صحت پیشبینی سود در طی سالهای  1386تا

 1390را بین صنایع مختلف از شرکتهای پذیرفتهشده در

بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند .یافتههای پژوهش
آنان ،بیانگر آن است که رابطۀ معناداري بین درصد مالکیت

آتی را نشان داد .به اعتقاد نویسندگان این پژوهش ،توجیه

رشد فروش شرکت بر صحت پیشبینی سود و تأثیر معکوس

پژوهش ،وجود رابطۀ منفی بین نوسانپذیری سود و سود
این رابطۀ منفی ازطریق سرمایهگذاری کمتر از حد ،انگیزۀ
مدیریت و مالیات تصاعدی امکانپذیر است.

لونكاني و فرت ،)2005(3عوامل مؤثر بر خطاي پیشبینی

ندارد .یافتههای دیگر پژوهش ،نمایانگ ِر تأثیر مستقیم اندازه و
نسبت اهرم مالی بر صحت پیشبینی سود است .بهعالوه،

رابطۀ معناداري بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و

میزان صحت پیشبینی سود وجود ندارد.

 1991-1996را بررسی کردند .متغيرهاي موردبررسی آنها،

پژوهش خود ،نوسانات
مهرانی و حصارزاده( ،)1390در
ِ
سود و امكان پیشبینی آنی در بورس اوراق بهادار تهران را

افق زماني پیشبینی سود بوده است .نتايج پژوهش نشان داد،

رسیدند که بين نوسانات سود و امكان پیشبینی آن رابطۀ

سود شرکتهای تازهوارد به بورس تايلند ،طي سالهای

شامل اندازۀ شركت ،عمر شركت ،ضريب پراكندگي سود و
بين متغيرهايي نظير اندازۀ شركت و افق زماني پیشبینی سود

طی دورۀ زمانی  1379تا  1385بررسی کردند و به این نتیجه
معکوس وجود دارد ،عالوه بر آن ،نتایج این پژوهش نشان داد:

3. Lonkani, Ravi and Firth, Michael

1. Clubb, Colin and Wu, Guoli

4. Minton, B.

2. Petrovic, N.
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نوسانپذیری سود و سود آتی را بررسی کردند .نتایج این

سهامداران(بزرگ و کوچک) و صحت پیشبینی سود وجود
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اول اینکه سودهاي تاريخي در پیشبینی سودهاي آينده

معنیداری وجود دارد.

دوم اینکه پايداري سود ،عامل کليدي در تحليل رابطۀ

بهتری دارد.

در افق زماني کوتاهمدت ،شواهد پژوهش ،حاکي از آن

 .5روش پژوهش

نقش مهمي دارد؛

بين نوسانات و امكان پیشبینی آن است.

است که سودهاي کمنوسان نسبت به سودهاي پرنوسان
دارای پايداري و امكان پیشبینی بيشتري هستند .بهعالوه،

صرفنظر از نوسانات سود ،سودهاي واقع در کرانهای باال،

برخالف انتظار ،امكان پیشبینی بيشتري دارد .عالوه بر
اين ،امكان پیشبینی سود در سطوح کمنوسان جریانهای

نقدي عملياتي ،نسبت به سطوح پرنوسان دارای قابليت
پیشبینیکنندگي مناسبتری است.

پرویزینژاد( ،)10-50 :1389در پژوهش خود ،رابطۀ بین

 .1-5روش پژوهـش ازنظـر هـدف ،ماهیـت و

روش انجـام کار

این پژوهش ،ازلحاظ طبقهبندی ،برمبنای هدف از نوع

گسترش
تحقیق کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی،
ِ
دانش در یک زمینه خاص است .بهعالوه ،ازلحاظ طبقهبندی

پژوهش برحسب روش ،روش حاضر از نوع توصیفی است.
تحقیق توصیفی ،آنچه را که هست ،بدون دخل و تصرف،

نوسانات سود و قابلیت پیشبینی سود را بررسی کرد .نتایج

توصیف و تفسیر میکند .عالوه بر آن ،پژوهش حاضر ،از نظر

حسابداری ،نقش تعیینکنندهای در ایجاد نوسانات سود دارند.

روابط بین عوامل و شرایط خاصی است که در گذشته روی

پژوهشهای انجامشده نشان میدهد ،عوامل اقتصادی و
نوسانپذیری سود ،تفاوتهای قابل اتکایی را بر روی ثبات

نسبی سود و پیشبینی آن تا  پنج سال بعد ایجاد میکند.

نوع ،تحقیق پسرویدادی است .یعنی بهدنبال کشف و بررسی

داده است.

درنظرگرفتن نوسانات سود ،بهبود قابلمالحظهای را در
ِ
پیشبینی سود ایجاد میکند .درنظر گرفتن اطالعات نوسان

در هر پژوهش ،تهیۀ اطالعات واقعی ،باتوجه به اهداف

پیشبینی تحلیلگران شناسایی کنند .این امر ،بیانگر این

برای مطالعۀ مبانی نظری و بررسی پیشینۀ تحقیق ،از روش

باعث میشود که افراد بتوانند خطاهای سیستماتیک را در
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فرضیۀ دوم :مدل شبکۀ عصبی در پیشبینی سود عملکرد

است که تحلیلگران نمیتوانند تأثیر کامل نوسانات سود را بر

 .2-5روش گردآوری اطالعات

پژوهش ،دارای اهمیت اساسی است .در پژوهش حاضر،
ی با بهرهگیری از کتابها و مقاالت تخصصی فارسی
کتابخانها 

قابلیت پیشبینی سود درک کنند .بهعالوه ،نتایج این پژوهش،

و التین و پایاننامهها استفاده شد و سپس دادههای پژوهش

قابلیت پیشبینی سود است.

به صورتهای مالی ،حسابرسی شد .یادداشتهای توضیحی،

بیانگر رابطۀ معکوسی بین نوسانات سود و جریانات نقدی با

ازطریق جمعآوری دادههای شرکتهای منتخب ،با مراجعه
گزارشهای ساالنۀ بورس اوراق بهادار ،ازطریق نرمافزارهای

 .4فرضیههای پژوهش

فرضیه ،به فرضی که اطالق میشود که بهعنوان یک

توضیح و تفسیر آزمایشی بهکار میرود و پایۀ پژوهشهای
بعدی را تشکیل میدهد .معمو ًال تشکیل یک فرضیه ،نخستین

حل مسئله یا مشکل است.
گام در ِّ

رهآورد نوین و تدبیرپرداز و با مراجعه به سایت کدال 1و مرکز
پردازش اطالعات مالی ایران 2استخراج شده است.
 .3-5فنون تجزیه و تحلیل اطالعات

برای فرضیۀ اول پژوهش ،از روش دادههای پانلی

فرضیۀ اول :بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود رابطۀ

و آزمونهای مربوط ،و برای فرضیۀ دوم پژوهش نیز از

2.WWW.FIPIRAN.COM

1.WWW.CODAL.IR
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نسبتهای سود به فروش ،حاشیۀ سود ناخالص ،قدرت کسب

 .4شرکتهای تحت بررسی ،جزء شرکتهای

پیشبینی سود ،براساس شبکۀ عصبی استفاده شده است.

 .5اطالعـات و دادههـای آنهـا در دسـترس
باشـد.

سود داراییها ،بازدۀ دارایی ،بازدۀ حقوق صاحبان سهام برای
برای طراحی یک مدل شبکۀ عصبی ،باید تعداد الیههای
پنهان شبکه ،تعداد نرونهای هر الیه ،لگاریتم یادگیری ،تابع

تبدیل ،تابع عملکرد ،نرخ یادگیری ،تعداد تکرارها ،نرمالکردن
دادهها ،اندازۀ مجموعۀ آموزشی ،آزمایش و ارزیابی تعیین شود.

در این پژوهش ،در طراحی شبکههای عصبی ،از یک الیۀ
پنهان استفاده شده است .در مسائل از نوع دستهبندی ،تعداد

نرونهای الیۀ ورودی ،برابر با تعداد متغیرهای پیشبین است.

بنابراین ،در این پژوهش ،تعداد نرونهای الیۀ ورودی ،برابر
با  5است .باتوجه به اینکه شبکه یک خروجی دارد ،پس تعداد

نرون الیۀ خروجی ،برابر با یک خواهد بود .و برای تجزی ه
و تحلیل نیز از نرمافزارهای  EXCELو  EVIEWS8و
 MINITABاستفاده خواهد شد.

سرمایهگذاری ،هلدینگ ،واسطهگری مالی و بیمه نباشند.

باتوجه به شرايط و محدودیتهای فوق ،از بين شرکتهای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،درمجموع98 ،

شرکت از  19صنعت مختلف بهعنوان نمونۀ آماری پژوهش
انتخابشده است.

 .5-5متغیرهای پژوهش
1

پیشبینی سود

توانایی پیشبینی سود ،در پیشبینی سودهای آتی است

که در این تحقیق ،برای تخمین ،از نسبتهای سود به فروش،

حاشیۀ سود ناخالص ،قدرت کسب سود داراییها ،بازدۀ دارایی

و بازدۀ حقوق صاحبان سهام در پیشبینی سود براساس شبکۀ

 .4-5جامعۀ آماری

جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شامل کليۀ شرکتهاي

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این

پژوهش ،کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق
بهادار تهران در یک بازه زمانی ششساله ،از سال  1393تا
در پژوهش حاضر ،براي تعيين نمونۀ آماري ،از روش

حذف سيستماتيک استفادهشده است .به این دلیل ،آن دسته از

شرکتهاي جامعۀ آماري که شرايط زير را دارا باشند ،بهعنوان
نمونۀ آماري ،انتخاب و مابقی حذف میشوند.

 .1قبل از سال  1388در بورس اوراق بهادار تهران

پذیرفته باشند.

 .2سال مالی شرکت ،منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هر

سال باشد.

2

تغییرپذیری سود

برای اندازهگیری تغییرپذیری سود از فرمول پورحیدری

و افالطونی( )1385که به شرح زیر است ،استفادهشده است.

که در آن:

 : Etسود پس از کسر مالیات شرکت در سال t

 : Salesفروش خالص شرکت
 : VARPتغییرپذیری سود
3

نسبت سود به فروش

این نسبت نشان میدهد که چند درصد از فروش را سود

 .3شرکت طی دورۀ موردبررسی ،تغییر سال مالی نداده

خالص(پس از مالیات) تشکیل میدهد و از فرمول زیر محاسبه

3. the ratio of profit to sales

1. forecast earnings

باشند.

میشود(تهرانی.)1380 ،

2. the variability of interest
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 ،1388جامعۀ آماری پژوهش هستند.

عصبی استفاده میکنیم.
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1

حاشیۀ سود ناخالص

3

بازدۀ دارایی

این نسبت نشاندهنده درصد باقیمانده هر ریال فروش

این نسبت ،نشان میدهد که دربرابر هر ریال

عملکرد شرکت در قیمتگذاری محصول و کنترل هزینههای

روشن است ،هرچه این نسبت باالتر باشد ،بهمنزلۀ استفادۀ

پس از کسر هزینه عملیاتی است .در ضمن این نسبت،

تولید را نشان میدهد .این نسبت هر چه باالتر باشد مطلوبتر

است ،چون نشاندهنده سود ناخالص بیشتر است ،و از فرمول
زیر محاسبه میشود(.اسدالهی فام و میرواحدی)1392 ،

دارایی(سرمایهگذاری) ،چه مقدار سود خالص بهدست میآید.

بیشتر و کارآتر از داراییها و کسب سود بیشتر است ،و از
فرمول زیر محاسبه میشود(اسدالهی فام و میرواحدی.)1392 ،

4

بازدۀ حقوق صاحبان سهام

این نسبت نشان میدهد ،دربرابر هر ریال از حقوق

2

قدرت کسب سود داراییها

این نسبت میزان سود قبل از بهره و مالیات را در مقابل

داراییهای بکار رفته اندازهگیری میکند و از نسبت زیر

قابلمحاسبه است(.تهرانی)1388 ،

صاحبان سهام ،چه مقدار بازده بهدست میآید .این نسبت

هرچه باالتر باشد ،از دیدگاه صاحبان سهام ،مطلوبتر است؛
زیرا نشاندهندۀ توانایی سودآوری مؤسسه خواهد بود ،و از
فرمول زیر محاسبه میشود(.همان)
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جدول  .1آمار توصیفی دادههای پژوهش

3. return on Investment

1. gross profit margin

4. return on equity

2. profit power assets

رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

83

نسبت سود به فروش ،دارای میانگین ،برابر  ،0.19انحراف

است .چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت

چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت راست

توزیع متغیر از توزیع نرمال بلندتر است؛ ولی تفاوت فاحش

معیار  ،0.24چولگی برابر  0.89و کشیدگی برابر  10.83است.

کشیده شده و کشیدگی مثبت ،به این معنا است که توزیع

متغیر از توزیع نرمال بلندتر است؛ ولی تفاوت فاحش نیست.

حاشیۀ سود ناخالص ،دارای میانگین برابر  ،0.29انحراف

معیار  ،0.2چولگی برابر  1.04و کشیدگی برابر  5.46است.

چولگی مثبت به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت راست
کشیده شده و کشیدگی مثبت به این معنا است که توزیع متغیر

از توزیع نرمال بلندتر است؛ ولی تفاوت فاحش نیست.

قدرت کسب دارایی ،دارای میانگین برابر  ،0.13انحراف

معیار  ،0.12چولگی برابر  4.34و کشیدگی برابر  87.48است.

چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت راست
کشیده شده و کشیدگی مثبت به این معنا است که توزیع متغیر

از توزیع نرمال بلندتر است؛ ولی تفاوت فاحش نیست.

راست کشیده شده و کشیدگی مثبت ،به این معنا است که

نیست.

 .2-6آمار استنباطی
 .1-2-6آزمون جاک ـ برا

برای بررسی نرمالبودن توزیع متغیر وابسته ،از آزمون

جاک ـ برا استفادهشده است .این آزمون برای متغیر وابستۀ

پژوهش انجام شد ،و نتیجۀ آن ،حاکی از نرمالنبودن توزیع
متغیر وابسته بود .جدول خروجی آزمون جاک ـبرا در نرمافزار
ایویوز برای این متغیر به شرح جدول  2است:
جدول  .2آزمون جاک ـ برا

بازدۀ دارایی ،دارای میانگین برابر  ،0.11انحراف معیار

 ،0.11چولگی برابر  4.61و کشیدگی برابر  75.41است.
چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت راست
کشیده شده و کشیدگی مثبت ،به این معنا است که توزیع

متغیر از توزیع نرمال بلندتر است؛ ولی تفاوت فاحش نیست.

بازدۀ حقوق صاحبان سهام ،دارای میانگین برابر ،0.37

 285.78است .چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر
بهسمت راست کشیده شده و کشیدگی مثبت ،به این معنا
است که توزیع متغیر از توزیع نرمال بلندتر است.

تغیرپذیری سود ،دارای میانگین برابر  ،0.04انحراف معیار

با توزیع نظری مشخص(با پارامتری معین) است که با حدس
آن را تعیین کردهایم و فرض مخالف مناسبنبودن توزیع

موردنظر برای متغیر است:

 ،0.1چولگی برابر  9.41و کشیدگی برابر  136.69است.
چولگی مثبت ،به این معنا است که توزیع متغیر بهسمت
راست کشیده شده و کشیدگی مثبت ،به این معنا است که
توزیع متغیر از توزیع نرمال بلندتر است.

سود عملیاتی ،دارای میانگین برابر  ،482614انحراف

معیار  ،1850564چولگی برابر  6.26و کشیدگی برابر 47.51

چنانچه سطح معنیداری ( ،)Sigبزرگتر از  0/05باشد،

نشاندهندۀ آن است که توزیع مشاهدهشده با توزیع نظری

مربوط است .در پژوهش فرض  ،H1پذیرش و فرض  H0رد

میشود؛ یعنی دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
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انحراف معیار  ،0.95چولگی برابر  14.82و کشیدگی برابر

بودن توزیع مشاهدات
فرض صفر در این آزمون ،همگون ِ
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شکل  .1نرمالنبودن متغیر تغیرپذیری سود

براي اينكه متغیر وابسته را نرمال كنيم ،از تبديالت جانسون با فرمول زير استفاده میکنیم كه در آن :عدد ثابت است و با

جايگذاري آن در فرمول ،نوع تبديل مناسب برای نرمالسازی بر روي متغیرها را مشخص میکند(.بايزيدي و همكاران)1389 ،
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در اين پژوهش از النداهاي مختلف ،ازجمله  0.1در نرمافزار  MINITABبراي این متغير استفادهشده است.

شکل  .2نرمالکردن متغیر وابسته با تبدیل جانسون
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بعد از اعمال تبدیالت ،نتايج آزمون جاک ـ برا بهصورت

زير میشود:

نحوۀ داوری :چنانچه در سطح اطمينان ( %95خطاي

 ،)α = %5آمارۀ  Fمحاسبهشده از معادلۀ رگرسيون کوچکتر

جدول  .3آزمون جاک ـبرا بعد از اعمال تبدیالت جانسون

از مقدار  Fبهدستآمده از جدول باشد ،فرض  H0را نميتوان

رد کرد و در غير این صورت  H1رد ميشود .واضح است كه

درصورت رد شدن  ،H0معادلۀ رگرسيون معنادار خواهد بود.

باتوجه به جدول  ،4ازآنجا که سطح معناداری با آمارۀ f

برابر  ،2.39کمتر از  %5است ،فرض  H0رد ،و فرض ،H1
کل مدل رگرسیون ،تأیید میشود.
مبنی بر معناداری ِّ
چنانچه سطح معنیداری( ،)Sigبزرگتر از  0/05باشد،

جدول  .4خروجی تحلیل واریانس مدل رگرسیونی

نشاندهندۀ آن است که توزیع مشاهدهشده ،با توزیع نظری

مربوط است .در پژوهش ،فرض  H1رد و فرض  H0پذیرفته

میشود؛ یعنی دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.

 .1-2-2-6آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربين واتسون ،همبستگي سريالي بين باقيماندۀ

 .2-2-6آزمون مناسببودن مدل اول

در جدول  ،4تحلیل واریانس رگرسیون بهمنظور بررسی

وجود رابطۀ خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و
کل مدل رگرسیون نشان داده شده است .فرضیۀ
معناداری ِّ

خطاهای رگرسيون را برمبناي فرض صفر آماري زير آزمون
میکند:

صفر و فرضیۀ مقابل نیز در ستون بعد قید شده است:

باتوجه به جدول مزبور ،مقدار آمارۀ دوربین -واتسون برای مدل رگرسیونی فرضیۀ پژوهش حاضر ،برابر با  1.60بوده که در بین

فاصلۀ  1/5و  2/5قرار دارد .بنابراين ،فرض  ، H0مبني بر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاها تأیید میشود.
 .2-2-2-6آزمون مانایی متغیرها

در این قسمت ،مانایی یا پایایی متغیرهای پژوهش بررسی خواهد شد .برای بررسی مانایی ،از آزمون ایم ،پسران و شین)1957(1

استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  6نشان دادهشده است.

1. Im, Pesaran, Shin
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جدول  .5آزمون استقالل خطاها
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جدول  .6آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر

فرضیۀ صفر و فرضیۀ مقابل نیز بهصورت زیر است:

(H0مدل تلفيقي) ،رد و مدل پانل تأیید میشود.
 .4-2-2-6آزمون هاسمن

پس از مشخصشدن اينکه عرض از مبدأ براي سالهاي

نحوۀ داوری :پس از محاسبۀ این آماره ،اگر مقدار آمارۀ

مختلف يکسان نيست ،بايد روش استفاده در برآورد مدل(اثرات

میشود و فرضیۀ  ،H1مبنی بر وجود ریشۀ واحد(مانایی)

استفاده میشود .فرضیۀ صفر و فرضیۀ مقابل نیز بهصورت زیر

محاسبهشده از آمارۀ جدول کوچکتر باشد ،فرضیۀ  H0رد

پذیرفته میشود .باتوجه به نتایج آزمون  ،IPSچون مقدار

 Pبرای تمامی متغیرهای کمتر از  0/05است ،درنتیجه ،این

ثابت يا تصادفي) تعيين شود که به اين منظور از آزمون هاسمن
هستند.

متغیرهای پژوهش در طی دورۀ پژوهش در سطح پایا بودهاند.
 .3-2-2-6آزمون چاو

نتايج مربوط به آزمون  Fبرای مدل رگرسیونی پژوهش

حاضر ،در جدول  7نشان داده شده است .فرضیۀ صفر و
فرضیۀ مقابل نیز بهصورت زیر است:

نحوۀ داروی :چنانچه در سطح اطمينان ( %95خطاي

 )α = %5آماره  χ 2محاسبهشده از معادلۀ رگرسيون کوچکتر
از مقدار  χ 2بهدستآمده از جدول باشد ،فرض  H0را نميتوان

رد کرد و در غير این صورت H1 ،رد ميشود.

نتايج مربوط به آزمون هاسمن ،برای مدل رگرسیونی
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پژوهش حاضر در جدول  8نشان دادهشده است .نتايج نشان
نحوۀ داروی :چنانچه در سطح اطمينان ( %95خطاي

داده که آمارۀ  χ 2براي آزمون هاسمن برای مدل مزبور ،برابر
ت آمده است که سطح احتمال آن ،از 0.05
با  8.75بهدس 

 ،)α = %5آمارۀ  Fمحاسبهشده از معادلۀ رگرسيون ،کوچکتر

کوچکتر است .بنابراین ،نتیجه ،حاکی از پذیرش فرضیۀ

رد کرد و در غير این صورت  H1رد ميشود.

رگرسیونی این پژوهش ،با استفاده از تخمین مدل دادههای

از مقدار  Fبهدستآمده از جدول باشد ،فرض  H0را نميتوان

جدول  .7آزمون چاو

 H1است .از این رو ،باتوجه به آزمون هاسمن ،برازش مدل

پانل ،به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.

جدول  .8آزمون هاسمن

براساس جدول  ، 7آمارههای  Fمدلهای رگرسیونی

پژوهش ،برابر با  2.11است که در سطح اطمينان  95درصد
معنادار هستند .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت ،فرض
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 .3-2-6نتایـج حاصـل از بـرازش مدلهـای

کل مدل رگرسیون است .همانطور که در قسمت
معناداری ِّ

در این پژوهش ،برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل

تعیین تعدیلشدۀ مدل فوق ،به ترتیب عبارتاند از38.6 :

رگرسـیونی پژوهـش

رگرسیونی زیر استفادهشده است:

ص شده است ،ضریب تعیین و ضریب
پایین جدول  9مشخ 

درصد و  22.4درصد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در
معادلۀ رگرسیونی مزبور ،تنها حدود  38.6درصد از تغییرات

ازطریق متغیرهای
تغیرپذیری سود شرکتهای مورد بررسی
ِ

پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری

مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند .در این جدول ،اعداد

 9- 4ارائه شده است .مقدار آمارۀ  )2.39( Fنیز حاکی از

مستقیم(معکوس) هریک از متغیرها بر تغیرپذیری سود

آنها ،نتایج حاصل از برازش معادلۀ رگرسیون فوق در جدول

مثبت(منفی) در ستون مقدار ضریب ،نشاندهندۀ میزان تأثیر
شرکتهای مورد بررسی است.

جدول  .9نتایج حاصل از برازش معادلۀ رگرسیون

بهدستآمده است .اگر سطح معنیداری ،کمتر از  0/05باشد،

ضریب متغیر مستقل معنیدار خواهد بود .به این صورت که
اگر قدر مطلق مقدار آمارۀ  tمحاسبهشده ازطریق نرمافزار
آماری ،بزرگتر از مقدار  tجدول با درجۀ آزادی در سطح

 ،H0بهمنزلۀ معناداربودن تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

خواهد بود.

بعد از برازش مدل باقیمانده ،مدل بهعنوان معیار

پیشبینی سود استفاده میشود .ضریب همبستگی بین این

دو متغیر ،برابر است با:

جدول  .10آزمون ضریب همبستگی پیرسون

 .4-2-6بـرازش مـدل شـبکۀ عصبـی بـراي
پیشبینـی سـود

معماري شبكۀ عصبي حاصل ،شامل  5اليۀ ورودي1 ،

اليۀ مياني ،با  2واحد و  1اليۀ خروجي است .تابع عملكرد

مورداستفاده در اليۀ مياني تابع هيپربوليك تانژانت و تابع

خطاي مورد استفاده حداقل مربعات است .شایان ذکر است
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نحوۀ داوری :باتوجه به مقدار آمارۀ  tو سطح معنیداری

معنیداری  5درصد باشد ،فرض  H0رد میشود .رد فرض
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که  %68.2دادهها ،معادل  334داده بهعنوان نمونه  Trainingو  %31.8دادهها ،معادل  156داده بهعنوان نمونه  testingاستفاده

شده است.

جدول  .11تخصيص تعداد اعضاي نمونه
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جدول  .12خالصۀ مدل شبكۀ عصبي

مقدار خطاي نسبی و میانگین مربعات بهدستآمده

بهدستآمده در نمونۀ  ،testingبه ترتیب ،برابر  0.573و

نمونۀ  Trainingو مقدار خطاي نسبی و میانگین مربعات

 ،testingكمتر از نمونۀ  Trainingاست .بنابراين برازش مدل

از برازش اين مدل ،به ترتیب ،برابر  0.703و  127.86در

 11.63است .ازآنجا که مقدار خطاي بهدستآمده در نمونۀ
قابلقبول است.

جدول  .13مقايسۀ خطاي برازش مدل در نمونۀ  Trainingو testing
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شکل  .3مدل شبکۀ عصبی

ترتيب اهميت متغیرهای مستقل در مدل ساختار شبكۀ عصبي بهصورت جدول و نمودار زير است.
ِ
جدول  .14نحوۀ ورود متغيرها به مدل شبكۀ عصبي
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ترتیب اولویتبندی متغیرها براي ورود در مدل شبکۀ عصبی
شکل.4
ِ
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ضرایب مدل برازششده به روش شبکۀ عصبی بهصورت جدول  15است:
جدول  .15نتایج تخمین مدل با روش شبکۀ عصبی متغیر وابسته :پیشبینی سود

با توجه به جدول ( )14مدل برازش داده بهصورت میباشد:

 .5-2-6مقایسۀ مقادیر پیشبینیشده از شبکۀ عصبی با رگرسیون

برای مقایسۀ این دو مقدار از روش مقایسۀ میانگینها استفاده میشود؛ بهطوریکه هرچه قدر میانگین بیشتر باشد ،دقت بیشتر

است .بهعالوه ،هرچه خطای نسبی کمتر باشد ،مدل دقیقتر است:
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جدول  .16مقایسۀ مقادیر پیشبینیشده از شبکۀ عصبی با رگرسیون

 .7نتیجهگیری

دو متغیر ،برابر با  0.000است؛ که این مقدار کوچکتر از

هدف این پژوهش ،بررسی رابطۀ بین تغییرپذیری سود

سطح معنیداری درنظر گرفتهشده در پژوهش حاضر()%5

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .مبانی نظری

اینکه بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود رابطۀ معنیداری

و پیشبینی سود ،با استفاده از شبکۀ عصبی در شرکتهای
این پژوهش ،از روش کتابخانهای و نیز دادههای آماری از

صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار استخراج شده است .برای تجزی ه و تحلیل اطالعات

نیز از روش دادههای پانل و روش شبکۀ عصبی استفاده شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش ،برای فرضیۀ اول

براساس جدول  ،10سطح معنیداری( ،)sigبین
پژوهشگر،
ِ

است .بنابراین ،در سطح اطمینان  ،،%95فرضیۀ صفر مبنی بر

وجود ندارد ،رد ،و فرضیۀ اصلی تأیید میشود .بهعالوه ،میزان
ارتباط بین این دو متغیر ،برابر  0.77است .در فرضیۀ دوم

براساس جدول  ،16چون خطای نسبی بهدستآمده
نیز
ِ
از مدل شبکۀ عصبی ،برابر  0.57و مقدار این خطا ،برای
مدل رگرسیون برابر  3.46است ،بنابراین ،فرضیۀ صفر ،رد و
فرضیۀ اصلی تأیید میشود .نتایج فرضیۀ اول پژوهش ،ازنظر
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پژوهش کلوب و ویو( ،)2014و پترویچ و
معناداری ،با نتایج
ِ

بایزیدی ،ابراهیم ،اوالدی ،بهنام ،عباسی ،نرگس .1389 .تحلیل

پژوهش در تضاد است.

پرويزينژاد ،سیاوش .1389 .ارتباط بين نوسانات سود و قابليت

همکاران( )2009مطابقت دارد ،ولی از نظر نوع رابطه با این

 .8پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش

آماری با مینی تب  ،16انتشارات عابد ،تهران ،چاپ دوم.

پیشبینی سود در بورس اوراق بهادار تهران(پایاننامۀ دریافت
درجۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .1باتوجه به نتایج فرضیۀ اول پژوهش(بین تغییرپذیری

پورحیدری ،امید و افالطونی ،عباس« .1385 .بررسی انگیزههای

بورس اوراق بهادار ،مدیران شرکتها میتوانند از عوامل مؤثر

بهادار تهران» ،فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی،

سود و پیشبینی سود ،رابطۀ معنیداری وجود دارد) سازمان
بر پیشبینی سود و تغییرپذیری سود آگاهی یابند و تصمیمات

خود را اتخاذ کنند.

 .2باتوجه به نتایج فرضیۀ دوم پژوهش(مدل شبکۀ عصبی

در پیشبینی سود عملکرد بهتری دارد) ،مدیران شرکتها
میتوانند نسبت سود به فروش ،حاشیۀ سود ناخالص ،قدرت
کسب سود دارایی ،بازدۀ دارایی و بازدۀ حقوق صاحبان سهام

را در پیشبینی سود استفاده کنند.

 .9پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

 .1مطالعۀ رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود ،با

استفاده از شبکۀ عصبی و روش رگرسیون بیزی و مقایسۀ این

دو روش در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران

هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

دورۀ  ،13شمارۀ  ،2ص .55-70

تهرانی ،رضا .1388 .مدیریت مالی .تهران :مؤسسۀ علمی آموزشی
پارسه.

حقیقت ،حمید و معتمد ،محمد« .1390 .بررسی رابطۀ بین

نوسانپذیری سود و قابلیت پیشبینی آن» ،پیشرفتهای

حسابداری  ، )6(3ص .65-78

خدادادی ،مریم و مهام ،کیهان« .1393 .رابطۀ نوسان سود

با پیشبینیپذیری و پایداری سود» ،کنفرانس بینالمللی
حسابداری ،اقتصاد و مدیریت مالی ،تهران :شرکت دانشمحور

ارتاخه.

دارابي ،رؤيا و امامجمعه ،سيمين« .1393 .بررسي تأثير ساختار

مالکيت بر صحت پيشبيني سود» ،دانش حسابداري و
حسابرسي مديريت ،دورۀ  ،3ش  ،10ص .55 -71

عصبی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشکدۀ

با استفاده از روش ماشین بردار و مقایسۀ آن با روش شبکۀ

تهران

 .3مطالعۀ رابطۀ بین تغییرپذیری سود و پیشبینی سود ،با

استفاده از روش تاپسیس و مقایسۀ آن با روش شبکۀ عصبی
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

 .4اولویتبندی عوامل مؤثر بر پیشبینی سود ،با استفاده

از روش تحلیل سلسلهمراتبی
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