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 چکیده
پژوهش  .صورت پذیرفت XBRLپژوهش حاضر با موضوع  پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و 

پژوهش حاضر همچنین به لحاظ روش گردآوری . حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می گردد
سازمان )عضو ( کلیه شرکت های تولیدی)جامعه آماری در این پژوهش را . ودداده ها، جزء تحقیقات کمی محسوب می ش

در این  شیوه نمونه گیری .تشکیل می دهند (1131تا  1131)در سال های ( شرکت بورس ایران)و ( بورس و اوراق بهادار
و از نوع ( فرایند نمونه گیری یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در) تحقیق جزء گروه  نمونه گیری احتمالی

نتایج . داده ها بوسیله سامانه کدال و سایت بورس اوراق بهادار گردآوری شدند. طبقه ای نسبتی می باشدنمونه گیری 

می توانند  1131تا  1131سال ی در نظر گرفته شده در دوره های و متغیرها XBRLنشان داد با استفاده از اطالعات 
 .سود هر سهم را پیش بینی کنند%  9/66 متوسطو بطور % 19تا % 93

 . ، داده های حسابداریXBRLپیش بینی حرکات سود،  :یدیکل واژگان

 

 بیان مسئله
مان و نپ) درآمدها برای نشان دادن سودهای آینده به عنوان معیاری از کیفیت سود  شناخته شده استبررسی توانایی 

های درآمد فقط مقدار متوسطی از  گزارشکه  ندنتیجه گیری کرد( ارانو همکشیواکومار )الی که در ح .(همکاران
که هنگام پیش بینی  دادندبه سرمایه گذاران نشان  (بلومفیلد و همکاران) .دناطالعات جدید را به بازار سهام ارائه می ده

وسعه ابزاری برای پیش این مطالعات ضرورت ت. است به عملکرد درآمد قدیمی متکیاین امر عملکرد درآمدهای آینده، 
بسیاری از مقاالت .بینی بهتر درآمد آینده و کمک به توسعه استراتژی های مختلف سرمایه گذاری را برجسته می کند

 در حالیاین  .های سود و پیش بینی در تعیین تصمیمات سرمایه گذاری متمرکز شده اند گزارشتحقیقاتی بر اهمیت 
در مورد درآمد بوده است ، مطالعات بعدی قادر به نشان  ،ه نشان دادن آگاهی نسبتاً کمکه تحقیقات اولیه فقط قادر ب است

د ننشان می ده( فینگر و همکاران ) به عنوان مثال. دادن محتوای اطالعات افزایشی اجزای خاص صورتهای مالی بودند

و تغییرات عالمت در درآمد هر سهم  اطالعاتی را برای درآمد آتی و جریان های نقدی فراهم می کند ،درآمدگزارش که 
     را با استفاده از مدل های پیش بینی شده تهیه شده از صورت های مختلف درآمد و مؤلفه های ترازنامه پیش بینی 

    پیش بینی  را فعلی( امنیتی) مخفیتوانایی پیش بینی مدل کامپوزیت که تابعی از درآمد فعلی و قیمت های  .می کند
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 XBRLپیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و 
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تصادفی، یک پیاده روی تصادفی با مدل رانش، و ( آهسته رو) روی یک مدل پیاده: ابر سه معیار متغیر استمی کند، بر
یافته ها نشان می دهد که مدل کامپوزیت  (.مدل آریما)اول  پایهمدل متحرک /  برانگیخته شده ومیانگین مرتب دیگری 

متوجه خواهید . (و همکاراناسلتن  ) ردآو های معیار به دست میخطاهای پیش بینی قابل توجه کمتری را نسبت به مدل 
توانستند نشان دهند  (و همکارانآلم ) .دارندخبر از دوره های جدید خوب  ،درآمدی در دوره های بد دانشکه میزان  شد

 .ندبپردازبه پیش بینی درآمد دوره بعدی در صنعت بانکی  ند تاکه داده های درآمد تقسیم شده بهتر قادر
 .برای تبادل اطالعات تجاری است ،یک استاندارد آزادانه در دسترس و جهانی 1زبان گزارشگری گسترده اقتصادی

XBRL  یکی از کاربردهای. اجازه می دهد تا معنایی را که معموالً در گزارشگری کسب و کار مورد نیاز است بیان کند   
XBRL   برای استراتژی  یک اصلبنابراین به عنوان .مالی است های صورتبرای تعریف و مبادله اطالعات مالی مانند

می تواند  مساله درآمد، اینمیزان با توجه به اعتماد سرمایه گذاران به . سرمایه گذاری سودآور مورد استفاده قرار می گیرد
و تحلیل صورتهای مالی  نویسندگان دریافتند که تجزیه. ابزاری با ارزش برای یک استراتژی سودآور سرمایه گذاری باشد

    به نوبه خود به عنوان یک استراتژی  این امر سود آینده باشد کهمیزان می تواند معیاری را ارائه دهد که نشانگر 
طبقه بندی گزارشگری استاندارد  کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا. سرمایه گذاری موفق مورد استفاده قرار می گیرد

این طبقه بندی مجموعه ای از مفاهیم و قوانین داده های حسابداری است که شرکت ها را قادر . ه استمالی را ایجاد کرد
در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا   استقرار. گزارش های مالی خود را بصورت الکترونیکی ارائه دهندتا می سازد 

ایاالت متحده موظف شدند گزارش های مالی خود را  انجام شد و کلیه شرکتهای عمومی اولیه به صورت فاز 9002سال 

یک منبع  COMPUSTAT در حالی که .ارائه دهند 9011ژوئن  19از  XBRL با استفاده از فناوری گزارشگری
این سوال پرسیده می شود که  از طرفیاندرکاران است،  محبوب اطالعات مالی هم برای دانشگاهیان و هم برای دست

ممکن است با داده های  COMPUSTAT مطالعات قبلی نشان داده است که داده های. معتبر هستندداده ها چقدر این 
از طرف دیگر، در حالی که  .اصلی مالی شرکت و داده های موجود در سایر بانکهای اطالعاتی حسابداری متفاوت باشد

       مطالعات به روز مثبت به نظر  ،انجام نشده است XBRL هنوز تحقیقات کافی در مورد قابلیت اطمینان داده های
اطالعات برچسب خورده،  XBRL که هنگام بررسی کیفیت داده های تعاملی دریافتند (بوریتز و همکاران): می رسد

    تا  ند، اگرچه تالش نکرداست COMPUSTAT کامل ترین و دقیق ترین منبع اطالعات شرکت در مقایسه با
به طور قابل COPUSTAT  که ندبا یکدیگر مقایسه کند، اما دریافت را XBRL و COMPUSTAT گزارش های

یک ابزار مفید را  XBRL تجزیه و تحلیل( و همکارانهانسلمان . )درا تغییر می ده توجهی شمار گزارش شده در پرونده
امکان دسترسی این است که  XBRL از مزایای مهم داده های. دانسته انددر ارزیابی بی نظمی در داده های حسابداری 

به عنوان ( واشارلی و همکاران) .آسان و سریع را فراهم می کند و اطالعات به روز را در اختیار کاربران قرار می دهد
آنها سوال . ندپیشنهادات خود را برای فرصت های تحقیقاتی جدید ارائه داده ا XBRLنتیجه فن آوری در حال تحول 

مانند )قبلی که به پایگاه های داده های فروشندگان خصوصی تکیه دارند این بود که آیا یافته های تحقیقات 

COMPUSTAT)،  در صورت تکرار، همچنان با استفاده از پایگاه دادهXBRL حاضر به مطالعه .نگه داشته می شوند 
ستفاده از ، با ا9019تا سه ماهه چهارم سال  9011، از سه ماهه اول سال  XBRLتجزیه و تحلیل داده های سه ماهه

سپس از مدل . ، می پردازدبرای تعیین متغیرهایی که در مدل پیش بینی درج می شوند  ای مدل رگرسیون دو مرحله
نتایج با استفاده از  سه ماهه بعدیو ( حاضر) بین سه ماهه فعلی ،درآمد پیشرفت درپیش بینی برای رسیدن به احتمال 

 به نظر . ، بهره می گیردنشان می دهد را پیش بینی تغییرات بعدی سود درکه توانایی قابل توجهی  و مدل های نهایی
با این حال، این پیش بینی ها قادر به . صحیح است اوقاتاز  ٪1927می رسد پیش بینی ها به طور متوسط در حدود 

                                                             
1 XBRL 
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 .است (و همکاران واو) بررسی نظریههدف از این مطالعه، .ایجاد زمینه ای برای استراتژی سودآور سرمایه گذاری نبودند
می توان حرکات سود را پیش  XBRLلذا سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا با استفاده از داده های حسابداری و 

 بینی کرد ؟

 

 روش شناسی پژوهش 
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که در صفت و یا ویژگی هایی مشترک می باشند و محقق 

کلیه شرکت های )به طور کلی جامعه آماری در این پژوهش را (. سکاران)ی خواهد به تحقیق بر روی آن ها بپردازد م
           تشکیل  (1131تا  1131) در سال های ( شرکت بورس ایران)و ( سازمان بورس و اوراق بهادار)عضو ( تولیدی

یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه ) مونه گیری احتمالیدر این تحقیق جزء گروه  ن شیوه نمونه گیری .می دهند
 .طبقه ای نسبتی می باشدنمونه گیری و از نوع ( آماری در فرایند نمونه گیری

در  -الف: بدین ترتیب که. به طور کلی فرایند اجرای تحقیق در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام می شود
ای ضمن مروری بر سوابق تجربی، با استناد به سوابق نظری موجود به توصیف و تبیین نظری  بخش مطالعات کتابخانه

در بخش میدانی با استفاده از ابزار  -ب. تدوین خواهد شد( نظری)آنگاه مدل مفهومی. موضوع تحقیق پرداخته می شود
ه ها به نرم افزار، تحلیل داده ها در دو بخش پس از ورود داد. داده های مورد نیاز گردآوری خواهد شد پرسشنامه استاندارد

 .تحلیل توصیفی و استنباطی انجام می گردد
 

 یافته های پژوهش 

 
 های توصیفی متغیرهای تحقیق شاخص(: 9)جدول 

 مشاهدات کثرحدا قلحدا یدگیکش یچولگ اریانحراف مع میانگین رهایمتغ

 1620 220210 - 602121 172191 - 02011 921371 021171 فروش/درآمد

 1620 121997 - 921902 22739 - 02003 02790 02913 حاشیه سود ناخالص

 1620 92219 129970 - 02991 02039 102199 1212179 تغییرات درآمد کل%

ارزش / تغییر در کل بدهی%
 12199 - 92921 192621 02001 323921 912167 خالص دارایی

1620 

کل / تغییر درآمد عملیاتی% 
  0216909 - 12109 912112 1297 020112 02007699 ییدارا

1620 

 1620 129970 020992  020197 - 02009 132321 132199 تغییر در کل دارایی ها% 

دارایی / تغییر در فروش% 
 027690 - 12997  12329  020097  932761  192219 کل

1620 

دارایی / ارزش دارایی خالص
 111297 - 9017231 20221 - 02096  162799  - 92661 ثابت

1620 

 1620 106211 - 1122061 136211 02031  912201  221116 دارایی ثابت/ فروش 
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 1620 129179  - 1267709 92917 02031  021917 - 021729 تغییر سرمایه در گردش% 

تغییر درآمد قبل از بهره و % 
 111217 - 101200 172213 0201 130219 169210 فروش/ مالیات 

1620 

/ تغییر ارزش دارایی خالص% 
 197202 913299 1702661 9212 772219 909221 دارایی ثابت

1620 

 

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش (:9)جدول 
 نتیجه z Sigآماره  متغیر تحقیق

 استنرمال  02109  02121 پیش بینی سود هر سهم

 استنرمال  02193 02796 فروش/درآمد

 استنرمال  02067 02119 حاشیه سود ناخالص

 استنرمال  02037 02132 تغییرات درآمد کل%

 نیستنرمال  02071 0271 ارزش خالص دارایی/ تغییر در کل بدهی%

 استنرمال  02102 02191 کل دارایی/ تغییر درآمد عملیاتی% 

 استنرمال  02021 02072 تغییر در کل دارایی ها% 

 نیستنرمال  02001 02162 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

 استنرمال  02106 02771 دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص

 استنرمال  02031 02119 دارایی ثابت/ فروش 

 نیستنرمال  02001 02901 تغییر سرمایه در گردش% 

/ تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات % 
 فروش

02171 
 ستانرمال  02011

 استنرمال  02117 02179 دارایی ثابت/ تغییر ارزش دارایی خالص% 
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 بررسی همخطی بین متغیرها

 ضرایب همبستگی مدل یک(: 3)جدول 

 متغیر
پیش بینی 
 فروش/درآمد سود هر سهم

حاشیه سود 
 ناخالص

تغییرات %
 درآمد کل

تغییر در کل %
ارزش / بدهی

 خالص دارایی

تغییر درآمد % 
کل / عملیاتی

 دارایی
تغییر در کل % 

 دارایی ها

 1 پیش بینی سود هر سهم

 1 *02169 فروش/درآمد      

 1 *02711 *02911 حاشیه سود ناخالص     

 1 *02192 *02671 *02911 تغییرات درآمد کل%    

/ تغییر در کل بدهی%   
 1 *02112 *02177 *0211 *02113 ارزش خالص دارایی

/ ملیاتیتغییر درآمد ع%   
 1 *02112 *02913 *0299 *0291 *02109 کل دارایی

 1 *02191 *02101 *02192 *02121 *02796 *02761 تغییر در کل دارایی ها%  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 9مدل  ضرایب همبستگی ادامه (:4)جدول شماره 

 متغیرها

/ تغییر در فروش% 
 یی کلدارا

ارزش دارایی 
دارایی / خالص

 ثابت

/ فروش 
 دارایی ثابت

تغییر % 
سرمایه در 

 گردش

تغییر درآمد % 
قبل از بهره و 

 فروش/ مالیات 

تغییر ارزش % 
/ دارایی خالص
 دارایی ثابت

 1 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

     

 1 02191 ** دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص

 1 02107 * 02126 ** بتدارایی ثا/ فروش     

 1 02993 ** 02111 **  02101 *  تغییر سرمایه در گردش%    

تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات %   
 1 02116 * 02109 * 02996 **  02197 **  فروش/ 

دارایی / تغییر ارزش دارایی خالص%  
 1 02191 **  02197 **  02913 **  02111 *  02191 **  ثابت

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 9مدل  ضرایب همبستگی  (:5)جدول شماره 

 متغیر

پیش بینی 
 فروش/درآمد سود هر سهم

حاشیه سود 
 ناخالص

تغییرات %
 درآمد کل

تغییر در کل %
ارزش / بدهی

 ص داراییخال

تغییر درآمد % 
کل / عملیاتی

 دارایی
تغییر در کل % 

 دارایی ها

 1 پیش بینی سود هر سهم

 1 02163 **  فروش/درآمد      

 1 02991 *  02106 *  حاشیه سود ناخالص     

 1 02117 **  02999 **  02173 **  تغییرات درآمد کل%    
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/ تغییر در کل بدهی%
 1 02136 *  0299 *  02109 *  02912 *   ارزش خالص دارایی

/ تغییر درآمد عملیاتی%   
 1 02092 **  02919 *  02101 **  02116 *  02912 *  کل دارایی

 1 02936 **  02171 *  02769 *  02109 **  02919 *  02919 **   تغییر در کل دارایی ها%  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

 9مدل  ضرایب همبستگی ادامه(: 6) جدول شماره

 متغیرها

/ تغییر در فروش% 
 دارایی کل

ارزش دارایی 
دارایی / خالص

 ثابت

/ فروش 
 دارایی ثابت

تغییر % 
سرمایه در 

 گردش

تغییر درآمد % 
قبل از بهره و 

 فروش/ لیات ما

تغییر ارزش % 
/ دارایی خالص
 دارایی ثابت

 1 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

 1 *02109 دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص     

 1 **02901 *0211 دارایی ثابت/ فروش     

 1 **02107 *02709 **02979 تغییر سرمایه در گردش%    

تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات %   
 1 *02191 **02199 **02119 *02111 فروش /

دارایی / تغییر ارزش دارایی خالص%  
 1 *02991 **02916 **02117 *02911 **02612 ثابت

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 3مدل  ضرایب همبستگی  (:7)جدول شماره 

 متغیر

پیش بینی 
 فروش/درآمد سود هر سهم

حاشیه سود 
 ناخالص

تغییرات %
 درآمد کل

تغییر در کل %
ارزش / بدهی

 خالص دارایی

تغییر درآمد % 
کل / عملیاتی

 دارایی
تغییر در کل % 

 دارایی ها

 1 پیش بینی سود هر سهم

 1 **02193 فروش/درآمد      

 1 **02191 * - 02116 خالصحاشیه سود نا     

 1 *02717 *02999- *02773 تغییرات درآمد کل%    

/ تغییر در کل بدهی%   
 1 *02036 *0291 *02109 **02912 ارزش خالص دارایی

/ تغییر درآمد عملیاتی%   
 1 **02992 *02719 *02101 *02116 **02112 کل دارایی

 1 **02936 *02171 *02669 **02909 *02119 *02999 تغییر در کل دارایی ها%  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 مدل  ضرایب همبستگی ادامه (:8) جدول شماره

 متغیرها

/ تغییر در فروش% 
 دارایی کل

ارزش دارایی 
 دارایی/ خالص

 ثابت

/ فروش 
 دارایی ثابت

تغییر % 
سرمایه در 

 گردش

تغییر درآمد % 
قبل از بهره و 

 فروش/ مالیات 

تغییر ارزش % 
/ دارایی خالص
 دارایی ثابت

 1 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

 1 *0211 دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص     

 1 **02911 *02991 دارایی ثابت/ فروش     

 1 02911 *- 02199 **0211 رمایه در گردشتغییر س%    

تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات %   
 1 *02911 **02973 *02119 *0271 فروش/ 

دارایی / تغییر ارزش دارایی خالص%  
 1 *02111 **02199 *02129 **02771 *02117 ثابت

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 4مدل ضرایب همبستگی  (:2)جدول شماره 

 متغیر

پیش بینی 
 فروش/درآمد سود هر سهم

حاشیه سود 
 ناخالص

تغییرات %
 درآمد کل

تغییر در کل %
ارزش / بدهی

 خالص دارایی

تغییر درآمد % 
کل / عملیاتی

 دارایی
تغییر در کل % 

 ها دارایی

 1 پیش بینی سود هر سهم

 1 *02119 فروش/درآمد      

 1 **02191 *02101 حاشیه سود ناخالص     

 1 *02919 *02191 **02111 تغییرات درآمد کل%    

/ تغییر در کل بدهی%   
 1 *02101 *0291 **02911 *02911 ارزش خالص دارایی

/ تغییر درآمد عملیاتی%   
 1 *02991 **02116 *02901 **02199 *02191 کل دارایی

 1 **02931 *02971 **02793 *02909 *02961 **02117 تغییر در کل دارایی ها%  

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 4مدل  مبستگیضرایب ه ادامه (:91)جدول شماره  

 متغیرها

/ تغییر در فروش% 
 دارایی کل

ارزش دارایی 
دارایی / خالص

 ثابت

/ فروش 
 دارایی ثابت

تغییر % 
سرمایه در 

 گردش

تغییر درآمد % 
قبل از بهره و 

 فروش/ مالیات 

تغییر ارزش % 
/ دارایی خالص
 دارایی ثابت

 1 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

 1 *02119 رایی ثابتدا/ ارزش دارایی خالص     

 1 *02903 *02911 دارایی ثابت/ فروش     

 1 **02101 02107 **02916 تغییر سرمایه در گردش%    

تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات %   
 1 **02111 *0209 **02196 *0201 فروش/ 
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دارایی / تغییر ارزش دارایی خالص% 
 1 *02117- **02136 *02103 *02109 **02212 ثابت

 *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 (9324تا سه ماهه اول  9323سه ماهه دوم )بررسی دوره اول 

 بررسی اهمیت متغیرها (:99)جدول 

 Q2 1131/Q3 1131/Q4 1137/Q1/1131 متغیرها

 - 92796 - 1222 - 02193 - 12113 فروش/درآمد

 12793  02913 0212 02290 حاشیه سود ناخالص

 - 02199 - 02013 - 02192 - 12960 تغییرات درآمد کل%

  0292   ارزش خالص دارایی/ تغییر در کل بدهی%

  - 02209   کل دارایی/ تغییر درآمد عملیاتی% 

   - 02101 - 12371 تغییر در کل دارایی ها% 

  - 0231  - 92091 دارایی کل/ تغییر در فروش% 

  - 02097 - 02933  دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص

   - 02013  دارایی ثابت/ فروش 

   - 02793  تغییر سرمایه در گردش% 

   12907   فروش/ تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات % 

  - 1221   رایی ثابتدا/ تغییر ارزش دارایی خالص% 

 

 چندگانه نتایج رگرسیون(: 99) جدول

 متغیرها

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T Sig B Std. 

Error 
Beta 

 02003 - 102906 - 02196 - 02113 مقدار ثابت

 02017 - 02901 02696 02911 - 02977 فروش/درآمد

 02003 12106 02916 02902 02127 سود ناخالص هیحاش

 02079 - 02969 02199 19261 - 122719 درآمد کل راتییتغ%

 02006 - 12201 02991 02001 - 02199 ها ییدر کل دارا رییتغ% 

 02029 - 02111 02739 02007 - 12211 کل ییدارا/ در فروش رییتغ% 

 02013 02106 02713 02131 - 02997 ثابت ییدارا/ خالص ییارزش دارا

 درجه آزادی موع مربعاتمج تغییرات
میانگین 
 مربعات

 F Sig R R2 R2adjآماره 
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 7212990 713 1072691 رگرسیون

 1392963 1 392232 خطا 0293 0269 0261 02072 1072691

 - 790 1372991 مجموع

 
درآمد  راتییتغ%، صسود ناخال هیحاش، فروش/درآمدضرایب به دست آمده و سطح معنی داری مقدار ثابت و متغیرهای 

Rو . درصد خطا معنی داری می باشد 9بر پیش بینی سود هر سهم در سطح   ها ییدر کل دارا رییتغ% ، کل
ضریب ) 2

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  69یعنی . درصد است 69در رگرسیون خطی است که برابر ( تعیین

حرکات سود هر سهم را % 69رهای که رابطه معناداری دارند می توانند تا در واقع متغی. مستقل رگرسیون تبین می شود
 .پیش بینی کنند

 

 (9325تا سه ماهه اول 9324سه ماهه دوم )بررسی دوره دوم 

 بررسی اهمیت متغیرها (:93)جدول 

 Q2 1137/Q3 1137/Q4 1139/Q1/1137 متغیرها

 - 02099 - 12717 - 12197 02611- فروش/درآمد

 02311 02967 02116 02917 سود ناخالصحاشیه 

 - 02961-  02103-  02139 02997- تغییرات درآمد کل%

     ارزش خالص دارایی/ تغییر در کل بدهی%

     کل دارایی/ تغییر درآمد عملیاتی% 

 -  02316  92071- تغییر در کل دارایی ها% 

 -  02101   دارایی کل/ تغییر در فروش% 

   02310  دارایی ثابت/ ی خالصارزش دارای

   12091  دارایی ثابت/ فروش 

-  02991 -  12197-  02162 تغییر سرمایه در گردش% 

     فروش/ تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات % 

 02919-  02919   دارایی ثابت/ تغییر ارزش دارایی خالص% 

 

 لجستیک نتایج رگرسیون (:94)جدول 

 متغیرها
 ضرایب استاندارد غیراستاندارد ضرایب

t sig 
B Std. Error Beta 

 02001 102613 - 02032 02109 مقدار ثابت

 02091 - 12011 02001 112719 - 02691 فروش/درآمد

 02001 92731 02267 02001 02191 حاشیه سود ناخالص

 02096 - 72011 1291 02009 - 02199 تغییرات درآمد کل%

 02007 - 12067 02001 02199 - 02706 کل دارایی هاتغییر در % 
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 02779   - 02611 02921 02199 - 02139 تغییر سرمایه در گردش% 

دارایی / تغییر ارزش دارایی خالص% 
 02999 1271 12936 02009 - 02699 ثابت

F Sig R Rآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات
2 

R
2
adj 

 7912099 712 9072119 رگرسیون

 3922019 1 372132 خطا 0269 0293 0299 02009 1192901

 - 713 9332110 مجموع

 
، درآمد کل راتییتغ%، سود ناخالص هیحاش، فروش/درآمدضرایب بدست آمده و سطح معنی داری مقدار ثابت و متغیرهای 

Rو . درصد خطا معنی داری می باشد 9ر سطح بر پیش بینی سود هر سهم د ها ییدر کل دارا رییتغ% 
( ضریب تعیین) 2

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل  93یعنی . درصد است 93در رگرسیون خطی است که برابر 
ا حرکات سود هر سهم ر% 93در واقع متغیرهای که رابطه معناداری دارند می توانند تا . رگرسیون لجستیک تبین می شود

 .پیش بینی کنند

 

 (9326تا سه ماهه اول 9325سه ماهه دوم )بررسی دوره سوم 

 بررسی اهمیت متغیرها (:95)جدول 
 Q2 1139/Q3 1139/Q4 1136/Q1/1139 متغیرها

 - 92112 - 12017 - 12902 - 12611 فروش/درآمد

 12209 12219 02723 02739 حاشیه سود ناخالص

 - 02129-  12191-  02091 - 02919 تغییرات درآمد کل%

     ارزش خالص دارایی/ تغییر در کل بدهی%

     کل دارایی/ تغییر درآمد عملیاتی% 

 -  0277  - 02221 تغییر در کل دارایی ها% 

 -  02917 - 02911  دارایی کل/ تغییر در فروش% 

   -  02019 دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص

   - 02767-  12712 دارایی ثابت/ فروش 

-  12671 -  92199-  02210 تغییر سرمایه در گردش% 

     فروش/ تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات % 

-  02177    دارایی ثابت/ تغییر ارزش دارایی خالص% 

 

 لجستیک نتایج رگرسیون (:96)جدول 
 T sig ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد متغیرها
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B Std. Error B 
 02009  1027 - 92162 - 02799 مقدار ثابت

 02001 - 62009 112669 12911 - 02219 فروش/درآمد

 02011 12321 02079 02917 02106 سود ناخالص هیحاش

 02009 - 12991 02717 02919 - 02996 درآمد کل راتییتغ%

 02012 - 12011 02091 02311 - 02211 ها ییدر کل دارا رییتغ% 

 ییدارا/ در فروش رییتغ% 
 کل

02299 - 127131 02023 
9291 - 

02006 

 02291  02979 12171 92006 12011 ثابت ییدارا/ فروش 

 02669 - 02171 12701 029736 02321 در گردش هیسرما رییتغ% 

 تغییرات
مجموع 
 مربعات

 F Sig R R2 R2adjآماره  میانگین مربعات درجه آزادی

 7912799 719 1012209 رگرسیون

 1192963 1 1192963 خطا 0263 0261 0269 02091 1792193

 - 716 9162017 مجموع

 
% ، درآمد کل راتییتغ%، سود ناخالص هیحاش، فروش/درآمدضرایب بدست آمده و سطح معنی داری مربوط به متغیرهای 

درصد خطا معنی داری می  9نی سود هر سهم در سطح بر پیش بی کل ییدارا/ در فروش رییتغ% ، ها ییدر کل دارا رییتغ

درصد از تغییرات متغیر وابسته  61یعنی . درصد است 61در رگرسیون خطی است که برابر ( ضریب تعیین) R2و . باشد
% 61در واقع متغیرهای که رابطه معناداری دارند می توانند تا . توسط متغیرهای مستقل رگرسیون لجستیک تبین می شود

 .ات سود هر سهم را پیش بینی کنندحرک
 

 (9327تا سه ماهه اول 9326سه ماهه دوم )بررسی دوره چهارم 

 بررسی اهمیت متغیرها (:97)جدول 

 Q2 1136/Q3 1136/Q4 1131/Q1/1136 متغیرها

 - 02621 - 02790 - 12336 - 02073 فروش/درآمد

 02179  02939  02612-  12219 حاشیه سود ناخالص

 - 02919-  12730-  92909 - 02193 ات درآمد کلتغییر%

     ارزش خالص دارایی/ تغییر در کل بدهی%

     کل دارایی/ تغییر درآمد عملیاتی% 

 -  12016  - 12711 تغییر در کل دارایی ها% 

   12310  دارایی کل/ تغییر در فروش% 

   -  02619 دارایی ثابت/ ارزش دارایی خالص

   -  02012 ایی ثابتدار/ فروش 

-  02991    تغییر سرمایه در گردش% 

     فروش/ تغییر درآمد قبل از بهره و مالیات % 
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 -  02717   دارایی ثابت/ تغییر ارزش دارایی خالص% 

 

 لجستیک نتایج رگرسیون :(98)جدول 

 متغیرها
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t sig 
B Std. Error B 

 02000 162126 - 02073 - 02119 مقدار ثابت 

 02009 12666- 02909 02091 - 02011 فروش/درآمد

 02006 92936- 12116 02111 02907 سود ناخالص هیحاش

 02091 92321 72227 92177  -112162 درآمد کل راتییتغ%

 02000 - 12191  912161 02029 - 02121 ها ییدر کل دارا رییتغ% 

 F Sig R R2 R2adjآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات

 2392092 712 9192107 رگرسیون

 1092131 9 222112 خطا 0262 0219 0211 02009 1692093

 - 720 6002679 مجموع

 
در  رییتغ% ، مد کلدرآ راتییتغ%، سود ناخالص هیحاش، فروش/درآمدمتغیرهای  مقدار ثابت وآماره والد و سطح معنی داری 

در رگرسیون ( ضریب تعیین) R2و . درصد خطا معنی داری می باشد 9سطح بر پیش بینی سود هر سهم در ، ها ییکل دارا
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل رگرسیون  19یعنی . درصد است 19خطی است که برابر 

حرکات سود هر سهم را پیش % 19رابطه معناداری دارند می توانند تا در واقع متغیرهای که . لجستیک تبین می شود

 .بینی کنند

 

 بحث و نتیجه گیری
در شرکت های  XBRLپیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و رو با هدف ارزیابی  تحقیق پیش

بندی بر از نظر طبقهاین تحقیق . با تحقیق کرد های مرتبط آوری داده به جمع ، اقدامپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
همچنین . مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی است

روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه . مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است
راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های پژوهش از 

جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو . آماری مناسب، از استدالل استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است
تا سه ماهه  1131از سه ماهه دوم )ره ی سه ماهه عضو بورس اوراق بهادار تهران که شامل چهار دو  شرکت 117شامل 

آزمون فرضیه در دو مرحله . های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شدبوده و برای انتخاب شرکت( 1131اول 
در مرحله بعد هر دوره . در مرحله اول از رگرسیون لجستیک برای تعیین اهمیت متغیرها استفاده کردیم. انجام می گیرد

شامل سه ماهه دوم سال قبل تا سه ماهه اول سال بعد بود را در نظر گرفتیم و با استفاده از روش گام به گام  که
 .متغیرهایی که دارای اهمیت بود در مرحله اول، در یک معادله رگرسیونی آزمون کردیم

 

 (9324تا سه ماهه اول 9323سه ماهه دوم )بررسی دوره اول  -9
بوده و  09/0، ارزش احتمال برای همه متغیرها، کمتر از 7از جدول برآورد مدل تحقیق در فصل  با توجه به نتایج حاصل
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شود که بیانگر  درصد رد می 39بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان . عالمت ضریب برآوردی برای متغیرها، مثبت است
رسیون لجستیک از اعتبار آماری الزم آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگ

می توان حرکات سود را  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و توان نتیجه گرفت که بنابراین می. برخوردار است
 .شودبه این ترتیب فرضیه پژوهش برای دوره اول پذیرفته می. پیش بینی کرد

 (9325ل تا سه ماهه او9324سه ماهه دوم )بررسی دوره دوم  -9

بوده و  09/0، ارزش احتمال برای همه متغیرها، کمتر از 7با توجه به نتایج حاصل از جدول برآورد مدل تحقیق در فصل 
شود که بیانگر  درصد رد می 39بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان . عالمت ضریب برآوردی برای متغیرها، مثبت است

مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون لجستیک از اعتبار آماری الزم آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای 
می توان حرکات سود را  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و توان نتیجه گرفت که بنابراین می. برخوردار است
 .شودبه این ترتیب فرضیه پژوهش برای دوره اول پذیرفته می. پیش بینی کرد

 (9326تا سه ماهه اول 9325سه ماهه دوم )بررسی دوره سوم  -3

بوده و  09/0، ارزش احتمال برای همه متغیرها، کمتر از 7با توجه به نتایج حاصل از جدول برآورد مدل تحقیق در فصل 
شود که بیانگر  درصد رد می 39بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان . عالمت ضریب برآوردی برای متغیرها، مثبت است

رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون لجستیک از اعتبار آماری الزم  آن است که
می توان حرکات سود را  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و توان نتیجه گرفت که بنابراین می. برخوردار است
 .شوده میبه این ترتیب فرضیه پژوهش برای دوره اول پذیرفت. پیش بینی کرد

 (9327تا سه ماهه اول 9326سه ماهه دوم )بررسی دوره چهارم  -4

بوده و  09/0، ارزش احتمال برای همه متغیرها، کمتر از 7با توجه به نتایج حاصل از جدول برآورد مدل تحقیق در فصل 
شود که بیانگر  د رد میدرص 39بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان . عالمت ضریب برآوردی برای متغیرها، مثبت است

آن است که رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و رگرسیون لجستیک از اعتبار آماری الزم 

می توان حرکات سود را  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و توان نتیجه گرفت که بنابراین می. برخوردار است
 .شودرضیه پژوهش برای دوره اول پذیرفته میبه این ترتیب ف. پیش بینی کرد

می توان حرکات سود را پیش بینی کرد،  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و این پژوهش با هدف ارزیابی اینکه 

 XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و نتایج تحقیق نشان داد که . های مرتبط با تحقیق کردآوری دادهاقدام به جمع
 . می توان حرکات سود را پیش بینی کرد

 مقایسه با تحقیقات گذشته 

     زبان گزارشگری  بررسی تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیردر تحقیق خود  به ( 1131 ) حیدرپور

استاندارد ارایه یک زبان گزارشگری تجاری  زبان گزارشگری توسعه پذیر هدف. پرداخته استبر مدیریت سود  توسعه پذیر
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر . به منظور بهبود تحلیل داده ها تبادل اطالعات تجاری در داخل نهادها بین آنهاست

نمونه آماری مورد . بر مدیریت سود می پردازد زبان گزارشگری توسعه پذیر بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
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 1130یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های شرکت پذ 191استفاده در پژوهش حاضر شامل 
. متغیر وابسته در پژوهش حاضر مدیریت سود می باشد که در دو حالت مورد بررسی قرار می گیرد. می باشد 1139تا 

وجه به نتایج حاصل با ت. انجام شد EVIEWS9 همچنین آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار
با کاهش  زبان گزارشگری توسعه پذیر از آزمون ها، نشان می دهد که بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

زبان  همچنین در بررسی فرضیه دیگر تحقیق دریافتیم که ورود. مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی همراه است
که در پژوهش حاضر نیز از  .مبتنی بر فعالیت های واقعی همراه است با افزایش مدیریت سود گزارشگری توسعه پذیر

که با استفاده از داده های  تاستفادشده و ثابت شده اس EVIEWS9 رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار
 .می توان حرکات سود را پیش بینی کرد XBRLداری و بحسا

 :زبان گزارشگری توسعه پذیر زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر ندر مقاله ای با عنوا( 1131 ) ابراهیمی کردلر

با گذشت زمان پیشرفت تکنولوژی،  بیان می دارد که استانداردی کارا در گزارشگری مالی شرکت های بازار سرمایه
های بورسی  فناوری کانال های ارتباطی منتج به آنان، امکان سرمایه گذاری انجام مبادالت مالی سرمایه گذاران، شرکت

. دیگر بخش های بازار سرمایه در فراسوی مرزها فراهم شده بازارهای مالی سراسر جهان را به هم مرتبط ساخته است
همزمان با جهانی شدن سرمایه گذاری، نیاز استفاده کنندگان به اطالعات صحیح، قابل اتکاء قابل اعتماد در مورد وضعیت 

لذا در راستای تامین نیازهای فوق، فناوری های استاندارد در . پیدا می کند عملکرد مالی شرکت ها به نحوی الزام
یکی از ابزارهای مبتنی بر این فناوری که اخیرا مورد استقبال شرکت ها . گزارشگری مالی نقش بسزایی را ایفا می کنند

     زبان گزارشگری  .شدمی با زبان گزارشگری توسعه پذیر پذیر قرار گرفته است، زبان گزارشگری تجاری گسترش
یک رویکرد استاندارد جهانی است که سرعت پردازش اطالعات مالی را به طرز چشمگیری افزایش داده  توسعه پذیر

با گزارش  زبان گزارشگری توسعه پذیر .تبادل اطالعات در زمینه گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است
کت ها، نقش بسزایی را در تقارن اطالعاتی سرمایه گذاران بالقوه ایفا می کند دهی بموقع یکپارچه صورت های مالی شر

همچنین با کاهش مرزهای جغرافیایی، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه در عرصه بین المللی را 
ن نتیجه دست یافته ایم که با استفاده در این پژوهش نیز با استفاده از زبان گزارشگری توسعه پذیر به ای. دفراهم می نمای

 . می توان حرکات سود را پیش بینی کرد XBRLاز داده های حسایداری و 

در شبکه بانکی  زبان گزارشگری توسعه پذیر نیازمندی ها و الزامات پیاده سازیدر مقاله ای به بررسی ( 1132) طاهری
بانکی جهت تامین نیاز اطالعاتی و  زبان گزارشگری توسعه پذیر ازیدر این مقاله با تاکید بر راه اند .پرداخته است ایران

نظارتی شبکه بانکی و بانک مرکزی، الزامات و نیازمندی های این مساله از منظر بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 
ه به مغایرت های تک بانکی توج زبان گزارشگری توسعه پذیر یکی از چالش ها و در عین حال الزامات پیاده سازی. است

سونومی های موجود با قوانین و مقررات شریعت اسالمی در بانکداری بدون ربای ایران است که در این مقاله این مهم 
با توجه به نتایج تحلیل، نیازمندی های اطالعاتی، نیازها و الزامات حسابداری و : مورد توجه قرار گرفته است یافته ها

زبان  در بانک ها شناسایی گردید و در پایان چالش ها و مزایای پیاده سازی گری توسعه پذیرزبان گزارش پذیریتوسعه 
در پژوهش حاضر گزارشگری توسعه پذیر با برنامه های نوین حسابداری مورد بررسی  .ارائه گردید گزارشگری توسعه پذیر

می توان حرکات سود را پیش  XBRLیداری و با استفاده از داده های حساقرار گرفته است و نتیجه حاصل نشان داد که 
 .بینی کرد

درآمد به نسبت  حسابداری برای پیش بینی روند سوداولین کسانی بودند که به سودمندی اطالعات ( 1323اوو و همکاران)
التی براساس این پیش بینی ها به تدوین استراتژی معام (اوو و همکاران) .جهت حرکت تنظیم شده توجه داشتنددر فعلی 
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آنها . اختصاص داده شد مدت موقعیت های سرمایه گذاری طوالنی و کوتاهدر سهام بر اساس احتمال آنها . ندادامه داد
 026 آن ها  در دسترس بودن خریداری کردند که احتمال تخمین زده شده را از کلیه سهام میزان یک سبد به همان

بود ( موقعیت کوتاه) 027آنها زیر  نی را از تمام سهام که احتمالبود و یک سبد به همان اندازه وز( موقعیت طوالنی)

افزایشی در  ٪921را در مدت زمان برگزاری یک سال ،  ٪221بازگشت   , این استراتژییافته ها نشان دادند که . فروختند
 .در سال سوم به دست آورد ٪929سال دوم و 

سود )جهت حرکت در هر سهم ( متغیر حسابداری 62)سترده مالی این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای گ
 که آنجا تا مطالعه ،(همکارانش و اوو)نشر نتایج مطالعات  برای تالش در.در هر سال را مدل سازی کرده است(هرسهم 

فاده از یک دوره را با است( اوو)نتایج  مجدداً ،(هولتوزن و همکاران).شد استفاده اصلی متغیر 62 متغیر از 60 است ممکن
مورد  اصلی مورد 62نسبت به  مورد 60، و استفاده از از جمله بنگاههای بدون نسخه ،(1312 -1322)زمانی متفاوت 
، با این حال(. بود نسبت 12دارای  (اوو)مطالعه اصلی که )نسبت را حفظ کرده است  19این مطالعه . ندبررسی قرار داد

نتیجه همان نتیجه  این. ه شددر طول دوره مطالعه آنها تحقق بخشید ارزش افزوده کمیسودآوری استراتژی معامالتی 
سودآوری متوسط . پرداختند با استفاده از همان مدل (اوو) تکرار مطالعهبا  (برنارد و همکاران) .است (شو همکاران اوو)

  ،(استوبر و همکاران.)در سال دوم داشته است ٪97/1در سال اول و  ٪7217استراتژیهای سرمایه گذاری آنها بازده بیش از 
توانایی مدل پیش بینی نسبت به پیش بینی درآمد تحلیلگران با استفاده از مدت زمان  ،(و همکاران اوو) با مقایسهدر 

مان از ز ٪76یک ساله جلوتر از  سود هر سهم  آنها دریافتند که این مدل عالئم. را بررسی کردند( و همکاران اوو) مشابه
را به  مواقعاز  ٪12صحیح است اما یک مدل ترکیبی  مواقعاز  ٪97پیش بینی تحلیلگران در حدود  .را پیش بینی می کند

با استفاده از یک  یمدل. ندرا مورد بررسی قرار داد (شاوو و همکاران) ،(و همکاران سنتیونو) .درستی پیش بینی می کند
کارها بر اساس از که یک نمونه  ندو نشان دادانتخاب کردند  1322تا  1320از  زمانی طی یک دوره یینمونه بریتانیا

را گسترش  (شوهمکاراناوو ) ، نظر(برد و همکاران) .احتماالت پیش بینی شده بازده غیر طبیعی را بدست آورده است
رالیا عالوه بر بازار و با احاطه بازارهای انگلیس و است( 1331-1321سالهای )با پوشش دوره زمانی بعدی  یمدل. ندداد

بسته به کشور مورد .  نشان می داد (و همکاران اوودر مقایسه با ) را متغیر 19نتایج آنها . را مطرح کردند ایاالت متحده
در بررسی صنایع .ندبازده منفی داشت ی بامدل شو همکاران  (اوو)نظر بررسی ، استراتژی سرمایه گذاری آنها ،بر اساس

به کار ش و همکاران (اوو) متغیر مورد استفاده 99تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده را در هر  (ارانجردن و همک)خاص ، 
شرکت های نفت و گاز با داد و ستد عمومی در طی  قیمت به سود  تغییرات در نسبت های به منظور توضیح .بردند

وقتی به  قیمت به سود  در رابطه با نسبتنتایج آنها نشان داد که سه متغیر مستقل . بررسی شدند 9006-9009سالهای 
صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند معنی دار هستند و وقتی در یک مدل رگرسیون چندگانه با هم ترکیب می 

ها  شرکتقیمت به سود  از تغییرات در نسبت ٪69این مدل قادر به توضیح تقریبا . شوند از نظر آماری باقی مانده است
در صنعت بانکی را مورد  بازده حقوق صاحبان سهام  توانایی درآمد حاصل از تفکیک در پیش بینی (همکارانو  آلم) .بود

تنظیم شده با تفکیک پیش بینی درآمد در طی  نشان می دهد که میانگین مربعات حاصل نتایج. ندبررسی قرار داد
نین نشان می دهد که مؤلفه های تفکیک شده نتایج همچ. افزایش یافته است 02691به  02916از  1333-1313سالهای 

همه این مطالعات نشان می دهد که در حالی که ممکن .قادر به پیش بینی درآمد دوره بعدی نسبت به درآمد کل هستند
ابزار دقیق تر و به موقع تری الزم  اما وجود داشته باشد ، ،است اعتبار استفاده از اطالعات مالی برای پیش بینی سود

در  .تایج مدلهای نهایی حاکی از توانایی چشمگیر توصیف کنندگان در توصیف مشترک تغییرات سود بعدی استن .است
می توان حرکات سود  XBRLپژوهش حاضر نیز به همین نتایج دست یافته ایم که با استفاده از داده های حسایداری و 

 .را پیش بینی کرد
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 های کاربردیپیشنهادها و توصیه

می توان حرکات سود را پیش بینی  XBRLبا استفاده از داده های حسابداری و پژوهش پذیرفته شد،  فرضیهاز آنجا که 
 :کرد

 نهیسبد به انتخاب در خود، های رییگ میتصم در شود یشنهاد میپ تهران بهادار اوراق بورس در گذاران هیسرما به -1

 ها شرکت یمال از صورتهای برگرفته حسابداری نسبتها و اعداد ای بازده سهام زانیم چون یعوامل به تنها ه گذاری،یسرما

 تیریمد نظر اعمال زانیم حسابداری، نیگزیجا مجاز ه هاییرو انتخاب در تیریمد کردیچون رو یعوامل و نکنند اکتفا

 ماتیل تصمیتعد در را یآت سود ینیشبیپ در تیریمد ینیبدب و ینیخوشب زانیم و تعهدی، اقالم ییو شناسا برآوردها در

 .ندینما لحاظ خود

 از رییجهت جلوگ ر،یمد طلبانه فرصت رفتارهای چون یعوامل از یناش تواند یم سود ینیب شیپ خطای کاهش -9

 نهیهز و پاداش ،یمال التیاخذ تسه ه،یسرما شیافزا و سهام دیخر جهت ه گذارانیسرما قیتشو سهام، متیق کاهش

 تیامن)ران یمد ابقای و شرکت اعتبار تنزل از رییسهامداران، جلوگ جانب از یحقوق دعاوی از ، اجتنابیندگینما های
 لیتحل در هنگام شود یم هیتوص لگرانیتحل و گذاران هیسرما لذا به .باشد تعهدی اقالم کنترل قیطر از (یشغل

 .کنند لحاظ خود ماتیتصم در زین را تعهدی داری اقالمیپا و تیفیک ،حسابداری اطالعات

با باال بردن قدرت برنامه ریزی مدیران و ارائه اطالعات به هنگام منجر  XBRL ن گزارشگری مالی قابل توسعهزبا -1
به جلوگیری از سردرگمی و ابهام مدیران مالی در ارزیابی رویدادهای حال و آینده می شود و این امر مبین تاثیر گذاری 

این زبان، به کمک دانش جامع و معتبر و بر اساس فناوری های . ن استاین زبان در ارائه اطالعاتی با ویژگی مربوط بود
اطالعاتی که داری ثبات رویه بوده و به دلیل . جدید ، اطالعاتی با قابلیت اعتماد باال را، در اختیار کاربران قرار می دهد

ن و همگام با ظهور فناوری لذا شایسته نیست که در عصر پست مدر. شفافیت و درک باال، دارای ویژگی قیاس نیز هست
 .های جدید با وجود اذعان بر محاسن این زبان، از زبان گزارشگری مالی قابل توسعه، غافل باشیم

 های آیندهپیشنهادها برای پژوهش

 .تحقیق حاضر در مورد صنایع مختلف به تفکیک صنعت خاص انجام شود و نتایج حاصل مقایسه گردد -1

 .های بزرگ و کوچک در بورس انجام شده و نتایج مقایسه گرددرکتتحقیق حاضر به تفکیک ش -9

تری همچون کیوتوبین استفاده شود گردد که در تحقیقات آتی برای محاسبه این متغیر از معیارهای جامعپیشنهاد می -1
 .و نتایج با نتیجه به دست آمده از این تحقیق مقایسه گردد

های مدل این پژوهش از سایر متغیرهای توضیحی مانند نقدینگی، عامل صنعت، پیشنهاد می شود که افزون بر متغیر -7
جهت دستیابی به مدلی جامع تر و سازگارتر با شرایط بورس اوراق بهادار تهران استفاده ... متغیرهای کالن اقتصادی و 

 .کنند

ت حسابداری منابع انسانی و یا در استفاده از رویکرد های حسابداری مانند اطالعا XBRL پیشنهاد می گردد نقش -9
همچنین از دیگر رویکردهای .تکنیک های حسابداری مدیریت همچون تولید به هنگام، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد
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جدید، حسابداری تحت وب است که پیشنهاد می گردد ارتباط این علم نیز با ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری نیز 
 .مورد سنجش قرار گیرد
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