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Abstract 
Objective: One of the most important accounting information is the earnings and its 

components, which is probably part of the information for investors' decision making. 

Changes in the way earnings are reported in the evolution of accounting show that earnings 

and their components have been important to the financial reporting audience, and there is 

little doubt that earnings are an important output of the accounting system. One of the most 

important features of accounting earnings is its persistency, which is considered by users 

when making economic decisions. Earnings persistency means the continuation of past 

earnings in future periods. By knowing the nature of accounting earnings persistency, we can 

better predict the financial aspects of the company that are associated with this figure. Thus, 

the purpose of this study is to investigate the persistency and reversibility of accounting 

earnings status using Markov processes. 
 

Methods: In order to investigate the persistency and reversibility of the accounting earnings 

situation, the mathematical methods of Markov processes have been used using the data of 

308 companies listed on the stock exchange in the period 1393 to 1397. In this research, in 

order to test the hypotheses, first, the transfer probability matrix is formed using the items of 

net income to sales ratio and operating profit to sales ratio, and the hypotheses are tested with 

the help of concepts in the field of Markov chains. For this purpose, the data is entered into 

Excel software and then mathematical calculations are performed through MATLAB 

software. 
 

Results: The research findings show that current year earning is related to next year earning 

and this issue provides the basis for using Markov process methods to study the characteristic 

of earning persistency. The results show that since Markov chains related to transfer 

probability matrices are irreducible for all years, all earnings states in the Markov chain will 

be reversible. The reversibility of the earnings states means that any earnings state will be 

repeated in the future. The results also show that the transfer probability matrices calculated 

based on the net income to sales index and the operating profit to sales index are regular for 

all years and the sum of years. Therefore, it can be concluded that the effect of the initial 

situation of accounting earnings on the long-term forecast of accounting earnings persistency 
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is decreasing. In other words, the effect of the initial accounting earnings status on the long-

term forecast of accounting earnings decreases over time. 

Other findings show that the reversibility of accounting earning status based on operating 

earning to sales ratio and net income to sales indicators are not significantly different. 
 

Conclusion: Using current year earnings to predict future earnings has informative content. 

However, when the longer time horizon is considered, the information content of current year 

earnings decreases over time, and in the long run there will be virtually no difference between 

using operating profit and net profit as indicators to assess the persistrncy and reversibility of 

accounting earnings. 
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 های مارکوف با استفاده از زنجیرهپذیری سود حسابداری  و برگشتسازی پایداری الگو
 

 سید رسول حسینی

 نژاد امین حاجیان

 چکیده

با آگاهی از ویژگی پایدداری سدود ابدابداری     آینده است. یها دورهپایداری سود به مفهوم استمرار سودهای گذشته در  هدف:

مالی شرکت که با این رقم در ارتباط هبتند، پرداخت. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسدی   یها جنبهبینی بهتر  یشپ به توان یم

 .استوضعیت سود ابابداری با استفاده از فرآیندهای مارکوف  یریپذ برگشتپایداری و 
 

ریاضی فرآیندهای مارکوف با اسدتفاده از   یها روشوضعیت سود ابابداری از  یریپذ برگشتبررسی پایداری و  منظور به روش:

برای ایدن   است. شده استفاده 3131الی  3131 یها سالدر بورس اوراق بهادار در بازده زمانی  شده یرفتهپذشرکت  803 یها داده

 . محاسبات ریاضی انجام گردید متلبسپس از طریق نرم افزار  شده و اکبلمنظور، ابتدا داده ها وارد نرم افزار 
 

استفاده  ۀو همین موضوع زمین داردکه سود سال جاری با سود سال آتی با یکدیگر ارتباط  دهد یمپژوهش نشان  های یافته ها: یافته

که اثر وضعیت فعلی  دهد یمنشان  ها یافته. دیگر کند یمفرآیند مارکوف را جهت بررسی ویژگی پایداری سود فراهم  یها روشاز 

پایدداری و   یدری گ انددازه و  یابدد مدی   کداهش پایداری سود در بلندمددت بدا گدذر زمدان      بینی یشپو جاری سود ابابداری در 

نببت سود عملیاتی به فروش و سود خالص به فروش با یکددیگر   یها شاخصوضعیت سود ابابداری بر اساس  یریپذ برگشت

 داری ندارند.معناتفاوت 

 

. ولی زمانی که افق زمانی استسود دوره آتی دارای محتوای اطالعاتی  بینی یشپ منظور بهاستفاده از سود سال جاری  گیری: نتیجه

و عمالً در بلندمدت تفداوتی   رود یممحتوای اطالعاتی سود سال جاری با گذر زمان رو به کاهش  شود یمدر نظر گرفته  تر یطوالن

وضعیت سود ابابداری  یریپذ برگشتجهت بررسی پایداری و  ییها شاخص عنوان بهبین استفاده از سود عملیاتی و سود خالص 

 وجود نخواهد داشت.

 .یری وضعیت سودپذ برگشتهای مارکوف، پایداری سود،  یرهزنجکلیدی:  یها واژه
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 .پژوهشی :مقاله نوع

پذیری سود ابابداری با اسدتفاده   الگوسازی پایداری و برگشت(.3033) ، امین.نژاد  ااجیان؛ سید رسول ،ابینی استناد:

 .13-01(، 1)31، مجله دانش ابابداری. های مارکوف از زنجیره

 مقدمه

ویژه بررای   بهشود و این شیوه  بینی کنندگی آینده استفاده می در ادبیات حسابداری برای ارزیابی کیفیت از قابلیت پیش

سرنجش کیفیرت سرود     معیارهرا اسرت.    سود از ایرن دسرته   ؛رود کار میه معیارهایی که با عدد و رقم سروکار دارند بیشتر ب

کنندگان، اطالعات سرودمندی را در   اگرچه به استفاده ،های رگرسیون خطی الگوحسابداری از دیدگاه پایداری به کمک 

دارای  ،گیرری  گونره سرنجش و انردازه    دهرد، امرا ایرن    خصوص تروان شررکت در حفرو تروان سرودآوری آتری ارا ره مری        

رگرسریون خطری    هرای  الگرو کرارگیری   ها عمدتاً ناشی از مفروضاتی است که در به . این محدودیتاستهایی  محدودیتی

 الگروی تروان چنرین گفرت کره الرهاب بره برقرراری مفروضرات          طرور خالصره، مری    (. به2222و همکاران،  2دو)وجود دارد 

گردد که در آن ممکن است برخی از عوامل اثرگراار   ی بسیار ساده از دنیای واقعی میالگورگرسیون خطی منجر به ارا ه 

 نادیده گرفته شود. موردمطالعهبر پدیده 

نمایرد و   را برا چرالش مواجره مری     (از طریر  ضرریپ پایرداری سرود    ) 3مطالعه پایداری سود 2ناهمسانی واریانسپدیده 

(. حرا،، سرلا، ایرن اسرت کره براوجود       2222دو و همکراران،  اعتبار نماید ) ها بی تواند کارایی این ضریپ را در تحلیل می

توان از پایرداری سرود داشرت و     ای مربوط به سود حسابداری چه سنجه دیگری می نمونههای  ناهمسان بودن واریانس داده

توان استفاده نمود. بر مبنای تعریف نظرری پایرداری سرود حسرابداری بایرد       بینی پایداری سود می از چه الگویی برای پیش

. ازآنجاکه (2222، 5مایرزدبلوب و نالاید )تبیین نم های سود حسابداری را الگویی را مورداستفاده قرارداد که بتواند ویژگی

توان از الگوهای موجود در حوزه فرآینردهای   تواند به دالیل مختلفی رفتاری تصادفی داشته باشد، می سود حسابداری می

های آن استفاده نمود. یکی از الگوهای مطرح در حوزه فرآینردهای تصرادفی بررای     برای مطالعه رفتار و ویژگی 4تصادفی

هرای   . استفاده از فرآیندهای مرارکوف در مطالعره رفترار پدیرده    است 6مطالعه رفتار تصادفی متغیرها، فرآیندهای مارکوف

فتار یک متغیر تصادفی را در بلندمردت تعیرین نمایرد، بلکره بره      تواند ر تصادفی ازجمله سود حسابداری عالوه بر اینکه می

 (.2224، 4و زوچینی دونالد مکهای مختلف متغیر تصادفی را بررسی نمود ) توان ویژگی کمک آن می

سرود را زیرر    هرای حروزه پایرداری    ها پیشین برخری از پرژوهش   تواند یافته ای است که می اهمیت این موضوع به اندازه

هرای رگرسریونی و از جملره فرآینردهای تصرادفی       الگوهای جایگهین  کارگیری روشه ب ،سوا، ببرد و یا تقویت کند. لاا

مارکوف برای تحلیل پایداری، نه تنها بره تقویرت پرژوهش هرای حسرابداری کمرک مری کنرد بلکره در راسرتای تکمیرل            

هرای   استفاده از فرآینردهای مرارکوف جهرت مطالعره ویژگری     های قبلی به اغنای محتوای اطالعاتی آنها می افهاید. با  الگو

هرا عراجه و نراتوان     های رگرسیون خطی از تبیین آن الگوکه  نمودهایی از سود تمرکه  بر ویژگی توان می ،سود حسابداری

عالوه بر اینکه پایداری سرود حسرابداری را در بلندمردت تعیرین نمرود،      توان  هستند. با استفاده از فرآیندهای مارکوف می

 ۀپایری وضعیت سود را نیه مشخص نمود. بدین ترتیپ، ایرن مقالره بره طررح بحرد جدیردی در حروز        برگشت های دوره
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سرود   پرردازد و در نظرر دارد دو جره اصرلی گرهارش سرود، یعنری        مطالعه رفتار سود با استفاده از فرآیندهای مارکوف می

   خالص و سود عملیاتی را با کمک فرآیندهای مارکوف مورد تحلیل قرار دهد.

های رگرسیون خطی و کاربردهای فرآیندهای تصادفی بیان  الگونقیصه های  :در ادامه ابتدا مبانی نظری پژوهش شامل

. سپس روش پژوهش و توضیحی در مورد فرآیندهای مارکوف شود میهای پیشین اشاره  و به برخی از پژوهش دگردمی 

 ها و پیشنهادهای حاصل از پژوهش ذکر می شود. گیری شود و در پایان نتیجه های پژوهش ارا ه می و به دنبا، آن یافتهبیان 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هرای مرالی را بره شرکل      از داده پرایرد و سیسرتم حسرابداری برخری     گیری منطقی بر پایه اطالعات صورت مری  تصمیم

ترین اطالعات حسابداری، سود و اجرهای آن اسرت کره احتمراالً بخشری از اطالعرات        کند. یکی از مهم اطالعات ارا ه می

 (.2334پورحیدری و همکاران، دهد ) گااران را تشکیل می گیری سرمایه مربوط برای تصمیم

سود در سیر تکامل حسابداری گواه این مطلپ است که سرود و اجرهای آن بررای مخاطبران     تغییرات در شیوه گهارش 

، تردیرد  اسرت گهارشگری مالی حا ه اهمیت بوده است و در این مورد که سود یک خروجی بااهمیت سیستم حسرابداری  

اینکره سرطس سرود یرک      احتمرا،  بره (. پایرداری سرود   2224، 3استانداردهای حسابداری المللی بینت ئهیکمی وجود دارد )

کره پایردارترین سرودها مبرین براالترین کیفیرت        ، جرا ی کنرد  یمر ی آتری تکررار خواهرد شرد، اشراره      هرا  دورهشررکت در  

 تررین  مرسروب ؟ یکی از شود میپایداری چگونه سنجیده  گیری اندازه(. اما 2325بیات و همکاران، ) استگهارشگری سود 

 هایی هستند. های رگرسیون خطی دارای کاستی الگوها، استفاده از برآوردهای رگرسیونی است.  روش

هرای   های رگرسیون خطی ازآنجاکه برای محاسبه ضریپ پایداری سود از اطالعات مربروط بره سرود در دوره    الگودر 

شرده از   گردید و لراا ضرریپ پایرداری سرود محاسربه     شود، در بلندمدت به نوسان سود منجر خواهد  بلندمدت استفاده می

هرای   الگرو (. در زمان برآورد ضرریپ پایرداری سرود بره کمرک      2222دو و همکاران، ) گردد میکیفیت پایینی برخوردار 

اسرت  رگرسیون خطی برقرار بودن مفروضات متعددی بایستی بررسی شود و وجرود نوسران در سرود حسرابداری ممکرن      

های مربوط به سود حسابداری را تعردیل   رگرسیون برقرار گردد داده یالگوموجپ گردد تا محق  برای اینکه مفروضات 

حراف   ،شرود  ها انجاب مری  داده های مربوط به رگرسیون خطی روی صورت عمده در تحلیل نماید. یکی از تعدیالتی که به

زمان برآورد ضریپ پایداری سود ممکن اسرت بره دلیرل وجرود نوسران در      . بنابراین، در استیا دورافتاده  2های پرت داده

یرک دوره یرا چنرد دوره بررای      هرای  داده، مثرا،  عنوان بههای مربوط به سود حاف گردند ) سود حسابداری، برخی از داده

های پرت حراوی اطالعرات مهمری هسرتند کره حراف        یک شرکت حاف شوند(. باید دقت داشت که گاهی اوقات داده

هرای   رو، داده (. ازایرن 2222، 22مرک نیکروله  تروجهی داشرته باشرند )    ها اثرر قابرل   گیری ها و تصمیم تواند بر تحلیل ها می نآ

های سود حسابداری را با مشکل مواجره سرازد. از طررف دیگرر، بررای بررآورد ضرریپ         تواند تبیین ویژگی شده می تعدیل

در  t+1 آن است که رابطه برین سرود دوره   الگوشود و فرض این  رگرسیون خطی استفاده می یالگوپایداری سود از یک 

ازلحاظ پارامتر خطی است. این فرض به دلیل نوسان سود حسابداری ممکن اسرت در اغلرپ مروارد     tمقایسه با سود دوره 

هرایی برر سرر     تواند محردودیت  رگرسیون می یالگوها و عدب تصریس درست  بدین ترتیپ، شکل توزیع داده. برقرار نباشد

 راه برآورد و تحلیل ضریپ پایداری سود حسابداری ایجاد نماید. 
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هرای   هرای مشرابه برا شرو      های آمریکایی نشان دادنرد شررکت   تبا پژوهشی بر روی شرک (2224و همکاران ) 22اونه

گرردد   به اشکا، متفاوتی ایجاد می ها آنشوند و اقالب تعهدی  می رو روبهای که ناشی از شرایط بنیادی اقتصادی است  ویژه

هرا عرالوه    دهد و این شو  می دست ازنیکویی برازش خود را  تدریج بههای رگرسیون خطی  الگوو بنابراین قدرت تبیین 

 گیری را نیه همراه داشته باشد. سوگیری در اندازه تواند میگیری،  نویه به اندازه برافهودن

(. 2226، 22گلمرن فرآیند مارکوف است ) ویژه بهتحلیل پایداری سود، استفاده از فرآیندهای تصادفی و  ،راهکار دیگر

هایی هسرت کره    سازی پایداری سود در مقایسه با تحلیل رگرسیون دارای مهیت الگودهای مارکوف برای استفاده از فرآین

هرای   آمدن بر مشکالتی که بر سر راه استفاده از تحلیل رگرسیون است، امکان بررسری سرایر ویژگری    فا  تواند ضمن  می

ی مارکوف در تحلیل پایداری سرود آن اسرت کره    های استفاده از فرآیندها سود حسابداری را فراهم آورد. یکی از مهیت

، در تحلیرل  اسرت های مربوط به چند سا،  بینی روند نیاز به داده های رگرسیون خطی که در آن برای پیش برخالف تحلیل

(. 2222، 23اسرکات های دو سا، پیاپی نیاز است تا تغییر یا ثبات وضعیت تعیین گرردد )  فرآیندهای مارکوف ما تنها به داده

گرردد،   ساله ضریپ پایداری سرود محاسربه مری    nدیگر آنکه، برخالف تحلیل رگرسیون خطی که در آن برای یک دوره 

دوره نیه تحلیل نمرود. بررای اسرتفاده از     nهای کمتر از  توان پایداری سود را برای دوره در تحلیل فرآیندهای مارکوف می

آن وابستگی معنادار متغیر مستقل و وابسته در دو  ترین مهماست که  هایی فرض پیشفرآیندهای مارکوف نیه نیاز به وجود 

 (.2222اسکات، دوره متوالی است )

دیچرو و   ؛2223و همکراران،   25دیچرو )مانند  اند نمودهه به رابطه بین سودهای جاری و آینده اشار ها پژوهشبسیاری از 

فروغری و همکراران،    ؛2324بهار مقردب و موسروی،    ؛2222دو و همکاران،  ؛2224، 24را و موروارینگن ؛2222همکاران، 

دو گرروه عمرده    تروان  مری دالیرل متنروع    براوجود انرد.   ای ذکر کررده  دالیل مختلفی برای وجود چنین رابطه ها آن(. 2326

هرای   کره در شررکت   شرود  میاستدال، ها به این موضوع  نسبت به شرکت سازمانی بروندر نظر گرفت. در نگرش   استدال،

و فعالیرت شررکت اسرت و برا      وکرار  کسرپ ریهی منظم همرواره در حرا، ترالش بررای گسرترش       یت با برنامه، مدیرباثبات

هر واحد تا حد امکران   شده تمابها را کاهش دهد و یا از بهای  کارایی را بهبود بخشد و ههینه خواهد میداخلی  سازی بهینه

شرود در یرک محریط اقتصرادی      . چنین عملکردی سربپ مری  دهد میقرار  مدنظربکاهد و از سوی دیگر افهایش درآمد را 

( و 2223و همکراران،   26دیچرو ها روند روبه رشرد سرود را تجربره نماینرد )     ، اکثر شرکتشانسی خوش باکمینسبتاً متعاد، 

هستند و برای نیرل بره    طلپ جاهان کند. مدیر سود جاری با سود آینده مرتبط باشد زیرا بر پایه اجهای آن تغییر می ،بنابراین

های مردیریت سرود تلقری     که از جنبه گیرند میقرار  سوءاستفادهگیری مورد  اندازه های رویهو  ها روشگاهی  هدف خود،

ود. بنرابراین،  جنبه نیه سود جاری و سود آینده با یکدیگر مرتبط خواهنرد بر   این از  پس(. 2226، 24تاکر و زاروین) شود می

اسرتفاده از فرآینرد تشرکیل     رود مری و بره همرین دلیرل انتظرار      رسرد  میوجود ارتباط بین سود دو دوره پیاپی منطقی به نظر 

 پایر باشد.  ماتریس احتما، انتقا، مارکوف برای تحلیل پایداری سود امکان

گیرری پایرداری سرود     در پژوهشی به بررسی اسرتفاده از فرآینرد مرارکوف پنهران بررای انردازه       (2222دو و همکاران )

مربروط بره    هرای  داده رویهای بیرهین برر    را با کمک فرآیند مارکوف و روش معیاری به ناب وفاداری سود ها آنپرداختند. 

 هرای  یافتره بر رگرسیون خطی مطالعه نمایند.  های مبتنی ای متفاوت از روش سودآوری ایجاد نمودند تا پایداری را به شیوه
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 ،این معیرار برا ضرریپ واکرنش سرود آتری       ثانیاًگیری پایداری با معیار جدید اوالً معتبر بوده است و  اندازه ،نشان داد ها آن

 شود: زیر بیان می صورت بهاین پژوهش  ۀبا در نظر گرفتن این مطالپ فوق، اولین فرضی مستقیم دارد. ۀرابط

  او،: امکان استفاده از فرآیند تصادفی مارکوف برای تحلیل پایداری سود وجود دارد. ۀفرضی

بره دنبرا،    هرا  آنگیرری فعراالن برازار کنرد.      کمک چندانی به تصمیم تواند نمیصرف ارتباط سود جاری با سود آینده 

بینری   سک آن کمتر است زیررا پریش  هرچه سود شرکتی پایدارتر باشد، ری ها آن ازنظرشناسایی سودهای پایدارتر هستند و 

نیراز   تنهرا  نره گیرری   گاار برای تصرمیم  (. از سوی دیگر یک سرمایه2223، 23شاو) پایری سودهای آینده آن معتبرتر است 

های دورتر نیه حا ه اهمیت است پس سنجش پایرداری   بینی سودهای سا، بینی کند بلکه پیش دارد سود سا، آینده را پیش

 مردنظر های دورتر را نیه باید  قرار دهد بلکه ارتباط سود سا، جاری و سا، موردتوجهباید ارتباط دو سا، متوالی را  تنها  نه

متصور شد که جهء اصرلی   توان میاد و حفو رون  در شرایط عادی و عدب رقابت شدید قرار گیرد. با فرض ثبات در اقتص

بینی سودهای چندین سا، آینده را هم داشته باشد که این اجهاء اصرلی در سرود ناخرالص و     سود یک شرکت قابلیت پیش

هموارسازی  تأثیربا موضوع  (2322مشکی و نوردیده ) (. در پژوهش2222دو و همکاران، ) شوند میسود عملیاتی متبلور 

هایی کره بیشرتر اقرداب     ها نشان داد در شرکت شرکت عضو بورس انجاب گردید، یافته 24سود بر پایداری سود که بر روی 

ود. برر عکرس، در شررایط عردب     خواهد ب انتظار قابلکنند، سود پایدارتر است و تکرار سود گاشته  به هموارسازی سود می

ها از عوامل کالن نظیر تورب، نرخ ارز، موانرع وارداتری مرواد اولیره و قطعرات و       ثبات اقتصادی و تأثیرپایری عمده شرکت

کند و انتظار بر  پایری سودهای آتی را بر مبنای سود جاری با مشکل مواجه می بینی موانع صادراتی محصوالت روند پیش

بینی سودهای آتی بر اساس سود جاری کاهش یابد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور بخرش   زمان پیش درگار است این

 است که: طرح قابل. بنابراین، این فرضیه رسد میدوب این گفتار منطقی به نظر 

 یابد.  زمان کاهش می درگارپایداری،  بینی پیشدوب: تأثیر وضعیت کنونی سود جاری برای  ۀفرضی

 تردریج  بره قرن بیستم، تأکید و تمرکه بر صورت سود و زیان شدت گرفت و این محتروای قابرل گرهارش آن    از اوایل 

دهرد، سرود ناخرالص و سرود      عملکرد شررکت را در یرک دوره نشران مری     ۀتکامل یافت. در کنار سود خالص، که خالص

و استمرار سرود در   تکرارپایریقابلیت  ها نآ ازنظرگران مالی دارد.  گااران و تحلیل ای برای سرمایه عملیاتی اهمیت ویژه

شوند. سود ناخالص  بینی می (. اما آیا این دو جهء منجر به ایجاد تفاوت در توان پیش2223، 22،بااین دو جهء بیشتر است )

 هرا  آناست و سود عملیاتی عالوه بر  شده ارا همحصوالت یا خدمات  شده تماب)اصلی( و بهای  تفاوت درآمدهای عملیاتی

اداری و فرروش اسرت. امرا سراختار عملیراتی       هرای  ههینههای عملیاتی نظیر  شامل تفاوت سایر درآمدهای عملیاتی و ههینه

هرا بایرد بره     ایرن شررکت   کره  ازآنجاییدر این رابطه است.  بااهمیتیهای عضو بورس اوراق بهادار حاوی اطالعات  شرکت

کننرد. در ایرن    ترر  کوچرک هرای جرانبی خرود را     منافع سهامداران خود باشند در تالش هستند ترا ههینره   ازیس بیشینهدنبا، 

هرای اصرلی ایرن     شود و تعدیل نیرو دا ماً در حا، بررسی است ترا ههینره   ادغاب می غیرضروریهای اداری  ها بخش شرکت

 هرای  ههینره سرایر درآمردهای عملیراتی و    ها که حقوق و دستمهد است، حداقل شرود. چنانچره خرالص تفراوت برین       بخش

عملیاتی نسبت به سود ناخالص اند  باشد، مبلغ سود ناخالص و سود عملیاتی با یکدیگر تقریبراً برابرر خواهرد برود. پرس      

کننردگان   ذهن استفاده سلا،توان با بررسی یکی از این دو جهء، نتایج را به جهء دیگر نیه تعمیم داد از طرف دیگر این  می
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)یا ناخرالص( برا تروان پایرداری سرود خرالص        کند که آیا توان پایداری سود عملیاتی سود و زیان را درگیر می  ورتاز ص

 تکرارپرایر نترایج عملیرات اصرلی و احتمراالً      کننده منعکس)ناخالص( که  ، آیا سود عملیاتیدیگر عبارت بهمتفاوت است. 

 (2323) رضایی و ویسی حصارسود خالص برخوردار است؟  بینی کنندگی باالتری نسبت به شرکت است، از قدرت پیش

که با استفاده از رگرسیون خطی با داده های ترکیبری   2324تا  2334شرکت بورسی در بازه زمانی  226روی  ای مطالعهدر 

ت به جهء تعهردی دارد. ایرن یافتره    انجاب شد، نشان دادند سود عملیاتی پایدار است و جهء نقدی سود پایداری بیشتری نسب

و  (2323) دستگیر و همکاران، (2324) موسوی شیری و مکارانو  (2324) فروغی و همکارانهای مشابه نظیر  در پژوهش

 شده است. تأییدنیه  (2322) خدادادی و همکاران

غیرمستمر ترکیپ مبالغ اجرهای   هایی زیاندر نگاه او، این انتظار منطقی است زیرا ممکن است در یک دوره سودها یا 

های مختلف توان تکرار این رونرد را ندارنرد    ها در دوره صورت سود و زیان را دگرگون نماید. اما از طرف مقابل شرکت

کردسرتانی و همکراران   شود. پرژوهش   جهای صورت سود و زیان دوباره حاصل میو ثبات نسبی بین درصدهای مختلف ا

نشان داد در تفکیک سود بره صرنعت و سرود خراص شررکت،       2325تا  2334شرکت در بازه زمانی  233بر روی  (2326)

نشان دادند محتوای اطالعاتی سود عملیاتی و ناخرالص در   (2224) 22الگران و مکدونالدسود صنعت پایدارتر بوده است. 

تر باشد سود عملیاتی محتروای اطالعراتی براالتری را     برابر است و هرچه سطس شفافیت پایین باهمهای نسبتاً بهرگ  شرکت

شرود   های عضو جامعه بورس اوراق بهادار تهران مشاهده مری  سود و زیان شرکت صورت  بهدهد. با نگاهی گارا  نشان می

های غیرعملیاتی منجر به ایجاد تفاوت بین سود عملیراتی و   های مالی و سایر درآمدها و ههینه ها، ههینه که در اکثر شرکت

. از طررف دیگرر   اسرت  نبودهر مختلف چشمگی های سا،خالص این دو جهء در  تغییرپایریولی میهان  اند شده خالص سود

چندین ساله دور از انتظار نیست که ثبات در نحوه ترکیپ اجهای صورت سود زیران ایجراد شرود. برر طبر        روند یکطی 

مدیران به این موضوع دقت دارند که توجه سهامداران به ترکیپ اجهای صرورت سرود    (2225و همکاران ) 22لیوپژوهش 

هرای   در مواجهره برا خواسرته    هرا  آن، بره  هموارشدهدادن سود خالص  برنشاندر حا، افهایش است و صرف تمرکه  و زیان

بینی کنندگی ایرن دو جرهء تفراوت     رود توان پیش انتظار می ،گااران و سهامداران کمک چندانی نخواهد کرد. لاا سرمایه

 گردد: زیر بیان می صورت بهسوب  ۀفرضینداشته باشد. بر همین اساس  باهمزیادی 

سوب: وضعیت پایداری سود بر اساس نسبت سود خالص به فروش در مقایسه با نسبت سود عملیراتی بره فرروش     ۀفرضی

هرای عضرو    ، محتوای اطالعاتی سود خالص و سود عملیراتی بررای شررکت   دیگر بیان بهتفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. 

 بورس اوراق بهادار یکسان است.

رگرسیون دارد این است که براساس فرآینردهای   های تحلیلهایی که فرآیندهای مارکوف در مقایسه با  هیتیکی از م

بلندمردت تعیرین نمرود. دوره     هرای  تحلیرل یرا تکررار یرک وضرعیت را برر اسراس        پرایری  برگشتدوره  توان میمارکوف 

تا آن وضعیت  کشد میدارد که طو،  هایی دورهیا تکرار یک وضعیت در زنجیره مارکوف اشاره به تعداد  پایری برگشت

با استفاده از تحلیل فرآینردهای مرارکوف    توان می(. بدین ترتیپ، 2224و زوچینی،  دونالد مکبار دیگر به وقوع بپیوندد )

محاسبه این مرورد  را هم بر اساس سود عملیاتی و هم بر اساس سود خالص محاسبه نمود.  ها وضعیت پایری برگشتدوره 

 مجدد از همه زودتر )یا دیرتر( اتفاق خواهد افتاد، کمک نماید. صورت بهکه  هایی وضعیتبه تشخیص  تواند می
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هرا   که نخست در کداب وضعیت، سود حسابداری پایردارتر از سرایر وضرعیت    شود میمطرح  سلا،در این پژوهش این 

در پایران ایرن    .است ها وضعیتتر )بلندتر( از بقیه  کداب وضعیت سود حسابداری کوتاه پایری برگشتاست و دیگر اینکه 

از فرآیندهای تصادفی برای تحلیل پایداری سود استفاده نشده و همچنرین  های داخلی  بخش الزب به ذکر است در پژوهش

 پژوهش بررسی نشده است.های دوب و سوب  او، مورد بررسی و فرضیه ۀفرضیهای خارجی مشابه، تنها  در پژوهش

 روش پژوهش
 جامعه و نمونه آماری

های ریاضری از نروع    در حوزه روش، شناسی روش ازلحاظو  های کاربردی هدف در گروه پژوهش ازنظراین پژوهش 

در برورس اوراق بهرادار و نمونره آمراری شرامل       شده پایرفتههای  گیرد. جامعه آماری شرکت فرآیندهای تصادفی قرار می

 :اند شده گهینششرکت بوده است که با توجه به شرایط زیر  323

 باشد. بعدازآنماه قبل یا  3اسفندماه و یا حداکثر  22منتهی به  ها آنسا، مالی  -2

 نباشد. ها گااری سرمایهگری مالی، بانکی و  واسطه های شرکتجهء  -2

هرا و   ن پژوهش سود عملیاتی و سود خالص و فروش خالص بوده و داده اصرلی بررای آزمرون فرضریه    های اولیه ای داده

  پژوهش دو نسبت سود عملیاتی به فروش و نسبت سود خالص به فروش بوده است. سلاالتپاسخ به 
 مارکوف معرفی زنجیره های

های تصرادفی مطررح   فرآینرد یکری از مباحرد اصرلی کره در     تصادفی است.  متغیرهایتصادفی بسط مفیدی از  فرآیند

تصرادفی   فرآینرد ی مرارکوف یرک    رهیر زنجگفرت کره    تروان  یمر  مرارکوف . در تعریرف زنجیرره   ی اسرت نر یب شیپر ، است

  و   و به ازای هرر       به ازای  که یطور بهاست   حالت سیستم در زمان    است که در آن  {            }

 داریم:             و به ازای هر 
 (      |                            )   (      |    ) 

بررای    در مرحلره   فرآینرد . یعنی فقط اطرالع از حالرت   دهد یمخاصیت مارکوفی را نشان  کاربرد درواقعاین تعریف 

احتمرا، شررطی    نخواهنرد برود.   مرلثر و اطالعرات قبرل از آن    کند یمکفایت     در مرحله  فرآیندتعیین توزیع حالت 

. مینررام یمرراب(     در مرحلره     اب برره   در مرحلره    ی )از ا مرحلررهرا احتمرا، انتقررا، یرک    (    |      ) 

هرر عنصرر   نوشته می شود.  احتما، انتقا،ماتریس تحت عنوان  مربعی احتماالت انتقا، یک مرحله ای در ماتریسیمجموع 

ی  دهنرده  نشران      مللفره باشد. در این مراتریس  می  2این ماتریس عددی نامنفی بوده و مجموع عناصر هر سطر آن برابر 

 در انتقا، بعدی است.   به حالت   احتما، انتقا، از حالت فعلی 

 زیر خواهد بود: صورت به pباشد،  {       }  ، اگر کلیدر حالت 
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 در ایرن پرژوهش، بره    ی زنجیره در یک مرحله است.ها حالتبه یکی از   ی رفتن از ها احتما،ماتریس اب این   سطر 

ها ابتدا ماتریس احتما، انتقا، با استفاده از چار  بندی اقالب نسبت سود خالص بره فرروش و نسربت     منظور آزمون فرضیه
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عملیاتی به فروش تشکیل گردیده و به کمک مفاهیم مطرح در حوزه زنجیره های مارکوف فرضیه ها مرورد آزمرون   سود 

 قرار گرفته است.

 پژوهش تجربی های یافته
 احتمال انتقال ماتریس

نسبت سرود   های شاخصبر اساس  ،موردنظر های وضعیتساخت ماتریس احتما، انتقا، ابتدا  منظور بهدر این پژوهش، 

های موردنظر بر مبنای چار  بندی اقرالب   . تعیین وضعیتگردد میتعیین خالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش 

خواهرد برود. در وضرعیت او،     وضرعیت گیرد. بدین ترتیرپ، مراتریس احتمرا، انتقرا، دارای چهرار       ها صورت می شاخص

هرای   ای حاضر در چرار  دوب، در وضرعیت سروب شررکت    ه های حاضر در چار  او،، در وضعیت دوب شرکت شرکت

های حاضر در چرار  چهرارب قررار خواهنرد گرفرت. بررای تشرکیل         حاضر در چار  سوب و در وضعیت چهارب شرکت

 22انتقرا،  هرای  ماتریستشکیل . گردد میبر اساس هر شاخص ایجاد  ها وضعیتماتریس احتما، انتقا،، ابتدا ماتریس انتقا، 

، شرود  میتغییر وضعیت یک شرکت در یک سا، از یک وضعیت به وضعیت دیگر در سا، دیگر انجاب  برحسپوضعیت 

در سا، جاری در چار  او، و در سا، بعد هم باز در چار  او، قررار داشرته باشرند )یعنری تغییرر       هایی شرکت، بنابراین

، در خصروص  مثرا،  عنوان بهاتریس قرار گیرند. بایستی در درایه سطر او، و ستون او، م ها آنوضعیت نداشته باشند( تعداد 

کره در چرار  او،    هرا  شرکتبر اساس نسبت سود خالص به فروش این تعداد از  2323سا،  های وضعیتماتریس انتقا، 

الری   2323 هرای  سرا، مربوط بره   های دادهبا استفاده از مورد بوده است. به همین صورت،  56برابر  اند نداشتهتغییر وضعیت 

ر و یک ماتریس انتقا، وضعیت برای مجمروع پرنج سرا، برر اسراس هر       هرسا،ماتریس انتقا، وضعیت برای  4عداد ت 2324

 :گردد میزیر تشکیل  صورت بهشاخص 
 بر اساس نسبت سود خالص به فروش ها وضعیتماتریس انتقال  .1 جدول

 2323ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت 2325ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  56 24 4 4 2وضعیت  62 6 2 2

 2وضعیت  22 23 32 2 2وضعیت  26 52 3 2

 3وضعیت  2 6 45 23 3وضعیت  5 24 33 2

 5وضعیت  2 2 3 44 5وضعیت  3 4 23 64

 2324ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت 2326ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  45 6 4 2 2وضعیت  24 2 22 22

 2وضعیت  23 32 2 3 2وضعیت  24 22 22 22

 3وضعیت  22 26 54 4 3وضعیت  22 23 35 22

 5وضعیت  4 4 23 62 5وضعیت  22 22 35 26

 2324ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت سا، 4های مجموع  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  32 24 24 23 2وضعیت 223 42 54 52

 2وضعیت  23 23 24 22 2وضعیت 26 222 43 34

 3وضعیت  24 22 22 23 3وضعیت 54 33 224 42

 5وضعیت  23 4 25 24 5وضعیت 42 52 222 244
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 بر اساس نسبت سود عملیاتی به فروش ها وضعیتماتریس انتقال  .2 جدول

 2323ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت 2325ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  45 4 22 2 2وضعیت 43 22 2 2

 2وضعیت  23 26 22 2 2وضعیت 34 22 3 2

 3وضعیت  4 3 46 22 3وضعیت 4 22 32 4

 5وضعیت  3 2 26 62 5وضعیت 5 3 22 44

 2324ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت 2326ها برای سا،  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  62 22 4 2 2وضعیت 42 25 2 2

 2وضعیت  24 22 4 2 2وضعیت 23 23 24 2

 3وضعیت  25 25 53 6 3وضعیت 6 26 42 2

 5وضعیت  2 5 24 64 5وضعیت 2 3 23 66

 2324 ها برای سا، ماتریس انتقا، وضعیت سا، 4های مجموع  ماتریس انتقا، وضعیت

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  54 26 3 2 2وضعیت 233 62 33 4

 2وضعیت  22 56 24 3 2وضعیت 223 232 45 6

 3وضعیت  5 26 53 24 3وضعیت 35 46 232 62

 5وضعیت  2 2 3 43 5وضعیت 23 22 23 332

 اول ۀآزمون فرضی

زنجیرره   هرای  وضرعیت بررسری اسرتقال،    منظرور  بره نتایج آزمرون پایرداری   ،  وضعیتانتقا،  های ماتریسپس از تشکیل 

 : گردد میزیر ارا ه  صورت بهمارکوف نسبت به زمان، 
 خالص به فروشبر اساس شاخص نسبت سود  ها وضعیتآزمون پایداری  .3 جدول

       مقدار بحرانی ) نتیجه آزمون
  آماره آزمون ) آزادیدرجه  ( 

 سا، ( 

 2323 64/322 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2325 6/362 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2324 24/244 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2326 22/3 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2324 64/23 2 434/2 رد فرضیه صفر

 کل 42/622 2 434/2 رد فرضیه صفر

 بر اساس شاخص نسبت سود عملیاتی به فروش ها وضعیتآزمون پایداری  .0 جدول

       مقدار بحرانی ) نتیجه آزمون
  آماره آزمون ) درجه آزادی ( 

 سا، ( 

 2323 32/222 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2325 44/232 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2324 42/242 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2326 45/244 2 434/2 رد فرضیه صفر

 2324 26/326 2 434/2 رد فرضیه صفر

 مجموع 62/2324 2 434/2 رد فرضیه صفر



 های مارکوف پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره الگوسازی پایداری و برگشت/ 13

 

، با استفاده از هر دو شاخص نسبت سرود  درمجموعو همچنین  ها سا،که برای تمامی  دهد مینشان  5و  3 جدو،نتایج 

و عدب پیرروی از   ها دادهصفر )استقال،  ۀفرضیخالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش، شواهدی مبنی بر پایرش 

از زنجیره مارکوف چهرار   ها وضعیت فراوانیزنجیره مارکوف چهار وضعیتی( وجود نداشته است و این بدین معناست که 

نسبت سود خالص به فروش و نسربت سرود عملیراتی    چنین نتیجه گرفت که  توان میبدین ترتیپ، . کند میوضعیتی تبعیت 

مهرم زنجیرره مرارکوف     هرای  ویژگری  ازجملره  ازآنجاکه. هستندبه یکدیگر وابسته  ساله یکمتوالی  های دورهبه فروش در 

 کرارگیری  بره همرین موضروع زمینره را بررای پرایرش       اسرت وابستگی وضعیت فعلی زنجیره تنها به وضعیت دوره قبرل آن  

امکران اسرتفاده از فرآینرد مرارکوف بررای      مبنی بر فرضیه او، پژوهش،  ،. بنابرایننماید میزنجیره مارکوف فراهم  یالگو

 گردد. می تأییدتحلیل پایداری سود، 
 دوم ۀآزمون فرضی

انتقرا،   هرای  مراتریس احتما، انتقا، کافی است برردار احتمرا، هرر ردیرف از      های ماتریسدر مرحله بعد، برای تشکیل 

در ایرن  اسرت.   شده استفادهاحتما، انتقا، از روش برآورد حداکثر درست نمایی  یها سیماتربرای تشکیل محاسبه گردد. 

بر جمع اعرداد آن ردیرف   مربوطه ردیف درایه از عدد مربوط به هر جهت نوشتن هر سطر از ماتریس احتما، انتقا، ، راستا

ص نسربت سرود خرالص بره     برر اسراس شراخ    2323، در خصوص ماتریس احتما، انتقا، سا، مثا، عنوان به. گردد میتقسیم 

، تقسریم  اسرت  ها آنکه حاصل جمع  43بر عدد  4و  4، 24، 56 اند عبارتاو، که به ترتیپ  ردیف بهفروش، اعداد مربوط 

بره همرین ترتیرپ،    ردیرف او، مراتریس احتمرا، انتقرا، خواهنرد برود.        دهنرده  تشرکیل . حاصل تقسیم ایرن اعرداد   گردد می

 .گردد میمحاسبه احتما، انتقا،  های ماتریس

مره  احتمرا، انتقرا، ه   هرای  مراتریس کره در تمرامی    دهد میهای انتقا، نشان  احتما، بهنتایج حاصل از محاسبات مربوط 

احتما، انتقا، از هر وضرعیت   های ماتریسدر هر یک از این  چراکه، هستندبا یکدیگر مرتبط  ی مربوط به سودها وضعیت

خواهیم رسید. به دلیل اینکه در تمرامی   ی سودها وضعیتبه سایر  غیرمستقیممستقیم و یا  صورت بهکه حرکت نماییم  سود

یک کالس هم ارزی را تشرکیل   هرکداب هستندبا یکدیگر در ارتباط  ی سودها وضعیتاحتما، انتقا، تمامی  های ماتریس

مارکوف مربروط   های جیرهزن ازآنجاکه. هستند 23ناپایر تحویلمارکوف مربوط از نوع  های زنجیرهبدین ترتیپ،  .دهند می

زنجیره مرارکوف  سود در  های وضعیت، بنابراین همه هستند ناپایر تحویل ها سا،احتما، انتقا، برای تمامی  های ماتریسبه 

بودن وضعیت سود بدین معنا است که هر وضرعیت سرود در آینرده دوبراره تکررار       پایر برگشتخواهد بود.  پایر برگشت

 خواهد شد.

ترأثیری برر توزیرع نهرایی      هرا  تیوضرع ماتریس احتما، انتقا، از نروع مرنظم باشرد توزیرع احتمرا، اولیره        که یتصور در

، اگرر  در نظرر گرفتره شرود   توزیرع احتمرا، اولیره سرود حسرابداری       کره  یدرصرورت  ،بنرابراین نخواهرد داشرت.    هرا  تیوضع

 ینر یب شیپر هر چره کره باشرد، ترأثیری در      هرسا،احتما، انتقا، از نوع منظم باشند، توزیع سود حسابداری در  یها سیماتر

بره   بلندمردت ، در این حالت توزیع سرود حسرابداری در   گرید عبارت بهبلندمدت پایداری سود حسابداری نخواهد داشت. 

 صرررورت بررره، اگرررر توزیرررع اولیررره سرررود حسرررابداری چررره مثرررا، عنررروان برررههمگررررا خواهرررد برررود.  ،توزیرررع واحررردی

 ( ) ( ) و یا  [              ]  و یا هر شکل دیگری باشد، توزیرع   [            ] 



 13 /04پیاپی / 1دانش حسابداری/ دورۀ دوازدهم/ ش مجله 

 

توزیع اولیه سود حسرابداری ترأثیری   اثر . برای اینکه نشان دهیم حسابداری به توزیع واحدی همگرا خواهد بودنهایی سود 

احتمرا،   یهرا  سیمراتر  داده شرود کره  کافی است که نشان  ابدی یمکاهش توزیع سود حسابداری در بلندمدت  ینیب شیپبر 

احتمرا، انتقرا،    هرای  مراتریس در برخری از   گردد میمشاهده  6و  4 های جدو،که در  طور همان. هستندانتقا، از نوع منظم 

نشران دادن مرنظم برودن     منظرور  به 2مرتبه  های تواناز  توان میو به همین دلیل  استماتریس برابر صفر  های درایهبرخی از 

 . نمودماتریس احتما، انتقا، استفاده 
 ماتریس احتمال انتقال بر اساس نسبت سود خالص به فروش .4جدول 

 2323ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2325ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  632/2 224/2 263/2 226/2 2وضعیت  332/2 233/2 224/2 224/2

 2وضعیت  262/2 325/2 534/2 222/2 2وضعیت  366/2 422/2 252/2 222/2

 3وضعیت  224/2 244/2 644/2 224/2 3وضعیت  246/2 332/2 434/2 223/2

 5وضعیت  222/2 222/2 224/2 323/2 5وضعیت  232/2 242/2 234/2 635/2

 2324احتما، انتقا، برای سا، ماتریس  2326ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  326/2 222/2 244/2 232/2 2وضعیت  243/2 236/2 233/2 323/2

 2وضعیت  533/2 535/2 232/2 254/2 2وضعیت  233/2 264/2 364/2 233/2

 3وضعیت  224/2 222/2 433/2 233/2 3وضعیت  242/2 263/2 524/2 263/2

 5وضعیت  242/2 242/2 234/2 632/2 5وضعیت  226/2 226/2 333/2 244/2

 2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  سا، 4ماتریس احتما، انتقا، مجموع 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  322/2 222/2 222/2 223/2 2وضعیت  432/2 255/2 224/2 232/2

 2وضعیت  225/2 262/2 225/2 323/2 2وضعیت  233/2 334/2 222/2 224/2

 3وضعیت  224/2 243/2 264/2 244/2 3وضعیت  225/2 222/2 524/2 232/2

 5وضعیت  222/2 232/2 325/2 326/2 5وضعیت  223/2 232/2 253/2 445/2
 

 ماتریس احتمال انتقال بر اساس نسبت سود عملیاتی به فروش .3جدول 

 2323ماتریس احتما، انتقا، برای سا،   2325ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت    2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  323/2 244/2 222/2 222/2  2وضعیت  424/2 265/2 225/2 224/2

 2وضعیت  333/2 352/2 244/2 222/2  2وضعیت  423/2 346/2 242/2 222/2

 3وضعیت  244/2 233/2 624/2 252/2  3وضعیت  244/2 333/2 544/2 223/2

 5وضعیت  233/2 222/2 223/2 442/2  5وضعیت  236/2 224/2 262/2 646/2

 2324انتقا، برای سا،  ماتریس احتما،  2326ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت    2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  442/2 253/2 264/2 223/2  2وضعیت  642/2 235/2 223/2 226/2

 2وضعیت  422/2 343/2 223/2 222/2  2وضعیت  224/2 564/2 233/2 233/2

 3وضعیت  242/2 242/2 434/2 243/2  3وضعیت  242/2 223/2 624/2 223/2

 5وضعیت  222/2 252/2 246/2 663/2  5وضعیت  222/2 235/2 222/2 452/2
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 2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،   سا، 4ماتریس احتما، انتقا، مجموع 

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت    2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  642/2 232/2 226/2 222/2  2وضعیت  456/2 244/2 234/2 223/2

 2وضعیت  232/2 624/2 225/2 232/2  2وضعیت  342/2 555/2 235/2 222/2

 3وضعیت  242/2 222/2 433/2 223/2  3وضعیت  234/2 222/2 445/2 242/2

 5وضعیت  225/2 222/2 226/2 332/2  5وضعیت  223/2 222/2 223/2 434/2

و همرین موضروع    نبروده اسرت  مراتریس برابرر صرفر     هرای  درایره از  یرک  هری   اند رسیده 2وان که به ت هایی ماتریسدر 

 انرد  شرده آورده  2احتما، انتقا، هم که بر اساس توان  های ماتریس. در استمنظم بودن ماتریس احتما، انتقا،  دهنده نشان

 هرای  . مراتریس هسرتند دهنده مرنظم برودن مراتریس احتمرا، انتقرا،       های ماتریس صفر نیست و خود نشان یک از درایه هی 

 است.   شده ارا ه 3و  4 های جدو،در  2و  2های  بر اساس توان احتما، انتقا،
 بررسی منظم بودن ماتریس احتمال انتقال بر اساس نسبت سود خالص به فروش .7 جدول

 2بر اساس توان  2323ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2بر اساس توان  2325احتما، انتقا، برای سا، ماتریس 

  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5 وضعیت  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  533/2 226/2 234/2 262/2 2وضعیت  322/2 236/2 223/2 225/2

 2وضعیت  235/2 223/2 542/2 224/2 2وضعیت  452/2 322/2 243/2 224/2

 3وضعیت  254/2 233/2 422/2 344/2 3وضعیت  222/2 534/2 322/2 234/2

 5وضعیت  225/2 223/2 245/2 322/2 5وضعیت  23/2 244/2 232/2 544/2

 2توان  بر اساس 2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2بر اساس توان  2326ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5 وضعیت  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  326/2 222/2 244/2 232/2 2وضعیت  243/2 236/2 233/2 323/2

 2وضعیت  533/2 535/2 232/2 254/2 2وضعیت  233/2 264/2 364/2 233/2

 3وضعیت  224/2 222/2 433/2 233/2 3وضعیت  242/2 263/2 524/2 263/2

 5وضعیت  242/2 242/2 234/2 632/2 5وضعیت  226/2 226/2 333/2 244/2

 2بر اساس توان  2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2سا، بر اساس توان  4ماتریس احتما، انتقا، مجموع 

  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5 وضعیت  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  322/2 222/2 222/2 223/2 2وضعیت  432/2 255/2 224/2 232/2

 2وضعیت  225/2 262/2 225/2 323/2 2وضعیت  233/2 334/2 222/2 224/2

 3وضعیت  224/2 243/2 264/2 244/2 3وضعیت  225/2 222/2 524/2 232/2

 5وضعیت  222/2 232/2 325/2 326/2 5وضعیت  223/2 232/2 253/2 445/2
 

 بررسی منظم بودن ماتریس احتمال انتقال بر اساس نسبت سود عملیاتی به فروش .8 جدول

 2بر اساس توان  2323ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2بر اساس توان  2325ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 

  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5وضعیت   2 وضعیت 2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  624/2 223/2 244/2 223/2 2وضعیت  432/2 225/2 233/2 252/2

 2وضعیت  546/2 263/2 222/2 234/2 2وضعیت  636/2 252/2 242/2 222/2

 3وضعیت  222/2 233/2 546/2 335/2 3وضعیت  322/2 224/2 245/2 224/2

 5وضعیت  242/2 222/2 233/2 624/2 5وضعیت  232/2 222/2 323/2 536/2

 2بر اساس توان  2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2بر اساس توان  2326ماتریس احتما، انتقا، برای سا، 
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  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5وضعیت   2 وضعیت 2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  625/2 246/2 226/2 223/2 2وضعیت  642/2 235/2 223/2 226/2

 2وضعیت  626/2 232/2 223/2 225/2 2وضعیت  224/2 564/2 233/2 233/2

 3وضعیت  324/2 222/2 322/2 223/2 3وضعیت  242/2 223/2 624/2 223/2

 5وضعیت  223/2 223/2 342/2 562/2 5وضعیت  222/2 235/2 222/2 452/2

 2بر اساس توان  2324ماتریس احتما، انتقا، برای سا،  2سا، بر اساس توان  4ماتریس احتما، انتقا، مجموع 

  2وضعیت  2 وضعیت 3وضعیت  5وضعیت   2 وضعیت 2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 2وضعیت  562/2 324/2 222/2 235/2 2وضعیت  456/2 244/2 234/2 223/2

 2وضعیت  243/2 552/2 244/2 226/2 2وضعیت  342/2 555/2 235/2 222/2

 3وضعیت  222/2 252/2 362/2 322/2 3وضعیت  234/2 222/2 445/2 242/2

 5وضعیت  252/2 224/2 232/2 424/2 5وضعیت  223/2 222/2 223/2 434/2

برر اسراس شراخص     شرده  محاسربه احتما، انتقا،  های ماتریسکه  دهد مینشان  3و  4 های جدو،در  شده منعکسنتایج 

 2و  2 هرای  تروان برر اسراس    هرا  سرا، و مجموع  ها سا،سود خالص به فروش و شاخص سود عملیاتی به فروش برای تمامی 

بلندمردت پایرداری سرود     بینری  پریش وضعیت اولیه سرود حسرابداری در   اثر نتیجه گرفت که  توان می. بنابراین، استمنظم 

بلندمدت سود حسابداری با گرار   بینی پیشوضعیت اولیه سود حسابداری بر ، اثر دیگر عبارت به. استکاهشی حسابداری 

 .گیرد میپژوهش مورد تأیید قرار  دوب ۀفرضی، رو ازاین. یابد میزمان کاهش 
 سوم ۀآزمون فرضی

. هسرتند احتما، انتقرا، از نروع مراتریس تصرادفی مرنظم       یها سیماترتمامی  شده دادهکه در بخش قبل نشان  طور همان

که هرر سرطر آن    ودنمماتریسی را محاسبه  توان یمباشد، به کمک این ماتریس  ماتریس احتما، انتقا، منظم که یدرصورت

 یهرا  تروان دنباله . برای محاسبه این نوع ماتریس الزب است که دهد یمرا در یک حالت ایستا و پایا نشان  ها تیوضعتوزیع 

 یهرا  سیمراتر  ،به بعرد  یا شمارهکه از  شود یممشاهده . پس از محاسبه این دنباله، دماتریس احتما، انتقا، را به دست آور

یک وضرعیت ایسرتا و پایرا در زنجیرره مرارکوف      ، شود یمگر یکسان خواهد بود که در این حالت گفته این دنباله با یکدی

د و جهرت حصرو،   تروانی خرودداری گررد    یهرا  سیماتراینکه از نوشتن دنباله  منظور بهدر این پژوهش،  است. شده حاصل

 222در سرطس تروان   احتما، انتقرا،   یها سیماترتمامی  وجود داردحالت ایستا و پایدار زنجیره مارکوف  اطمینان از اینکه

نیره   222 نهدیرک بره   یهرا  تروان الزب به ذکر است که در سطس . است  شده ارا ه 2  جدو،نتایج محاسبات در و  شده محاسبه

 .اند بودهحاصل نیه تقریباً برابر  یها سیماتر
 بردارهای احتمال ثابت بر اساس نسبت سود خالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش .9جدول 

 بردارهای احتما، ثابت براساس نسبت سود عملیاتی به فروش بردارهای احتما، ثابت براساس نسبت سود خالص به فروش

  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت   2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

632/2 265/2 262/2 254/2 2323 322/2 322/2 246/2 324/2 2323 

233/2 262/2 222/2 622/2 2325 242/2 246/2 226/2 633/2 2325 

224/2 236/2 232/2 444/2 2324 26/2 244/2 235/2 432/2 2324 

263/2 344/2 244/2 224/2 2326 223/2 352/2 224/2 232/2 2326 

232/2 254/2 222/2 242/2 2324 563/2 224/2 224/2 233/2 2324 

 جمع 342/2 224/2 256/2 246/2 جمع 262/2 233/2 244/2 223/2



 های مارکوف پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره الگوسازی پایداری و برگشت/ 01

 

همه سرطرهای مراتریس برا یکردیگر      شده محاسبه یها سیماتر، در تمامی گردد یممالحظه  2  جدو،در که  طور همان

. بردین  اسرت در حالرت ایسرتا و پایرا     هرا  تیوضعبردار ثابت توزیع  دهنده نشان. هر سطر ماتریس در این حالت، استبرابر 

 یهرا  ینر یب شیپر  بره . حرا،، برا توجره    اسرت در آینرده   ها تیوضعاز توزیع  ینیب شیپیک  دهنده نشان هر بردار ثابتترتیپ، 

 2324الری   2323 یهرا  سرا، با استفاده از پنج مراتریس احتمرا، انتقرا، بررای      ها تیوضعصورت گرفته در خصوص توزیع 

پاسخ بره   منظور به. نمودپایدار بودن سود در آن وضعیت قلمداد  عنوان بهرا  ها تیوضع ینیب شیپمیهان پایدار بودن  توان یم

در محاسربه گرردد.   برای هر وضرعیت  وضعیت پایداری باید انحراف معیار بردار احتما، ثابت  خصوصپژوهش در  سلا،

 است.   شده ارا هخالصه  صورت به 2324الی  2323 یها سا،انحراف معیار بردارهای احتما، ثابت برای  22 جدو،
 انحراف معیار بردارهای احتمال ثابت بر اساس نسبت سود خالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش .11 جدول

 انحراف معیار براساس نسبت سود عملیاتی به فروش انحراف معیار براساس نسبت سود خالص به فروش

 2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت  2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

223/2 223/2 243/2 234/2 242/2 223/2 242/2 224/2 

با مقایسه نتایج حاصل در خصوص هر وضعیت بر اساس دو شاخص سود عملیاتی به فروش و سود خالص بره فرروش   

که مقادیر انحراف معیار هر وضعیت بر اساس دو شراخص اخرتالف زیرادی برا یکردیگر       گردد یم، مشاهده 22 جدو،در 

چنین نتیجه گرفت که بر اسراس هرر دو شراخص نسربت سرود       توان یم . در این مورداستنداشته و تقریباً با یکدیگر برابر 

ایرن   ترر   یر دقبررسری   منظرور  بره امرا  . استخالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش وضعیت پایداری سود یکسان 

به دلیل وابستگی پایداری سود خالص به پایداری سود عملیاتی و اینکه وجود . میکن یمموضوع از آزمون عالمت استفاده 

ی ممکن است منجر به تفاوت در پایداری سرود عملیراتی و پایرداری    اتیرعملیغی ها نهیههی عملیاتی و درآمدها و ها نهیهه

آمراری، از آزمرون    ازلحراظ بررسی یکسان بودن پایداری سود با اسرتفاده از هرر دو شراخص     منظور بهسود خالص گردد، 

صفر این آزمرون داللرت برر برابرری پایرداری سرود و فرضریه مقابرل داللرت برر تفراوت             ۀفرضی. است شده استفادهعالمت 

 است: شده ارا ه 22 جدو،در نتایج مربوط به آزمون عالمت پایداری سود با استفاده از هر دو شاخص دارد. 
 آزمون عالمت تفاوت پایداری سود .11 جدول

 وضعیت 2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 نسبت سود عملیاتی به فروش اساس برانحراف معیار  224/2 242/2 223/2 242/2

 نسبت سود خالص به فروش اساس برانحراف معیار  234/2 243/2 223/2 223/2

 (  )اختالف  -25/2 -222/2 -22/2 -243/2

  ) های منفی با توزیع    برابر تعداد    محاسبه آماره آزمون فرض کنید  منظور به
 

 
 توان یمدر نمونه باشد. حا،  (

 زیر محاسبه نمود: صورت بهمقدار آماره آزمون را 

 (    |  
 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)    

آماره آزمون عالمت برای یکسان بودن پایداری سود با اسرتفاده از هرر دو    دهد یمکه نتایج محاسبات نشان  طور همان

بدین ترتیپ فرضیه صفر آزمرون   ،استاز هر سطس اطمینانی  تر بهرگو چون این مقدار  حاصل گردیده 2شاخص برابر با 

سروب پرژوهش    ۀفرضی، جهیدرنت. ردیگ یمقرار  رشیموردپاو شاخص مبنی بر یکسان بودن پایداری سود با استفاده از هر د

 .ردیگ یممبنی بر برابری پایداری سود با استفاده از هر دو شاخص مورد تأیید قرار 
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نشران   2324الری   2323ی هرا  سرا، در خصوص انحرراف معیرار بردارهرای احتمرا، ثابرت       22 جدو،نتایج منعکس در 

هم در شاخص نسبت سود خالص به فروش و هم در شاخص نسربت   2ی توزیع وضعیت نیب شیپکه انحراف معیار  دهد یم

 بلندمردت این است کره پایرداری سرود     کننده انیب. این مطلپ استباالتر  ها تیوضعسود عملیاتی به فروش نسبت به سایر 

ی قرار دارد. همچنرین،  تر نییپادر سطس  ها شرکتقرار دارند در مقایسه با سایر  2یی که در وضعیت ها شرکتآن دسته از 

در هر دو شاخص نسبت سود خالص بره فرروش و نسربت     2ی توزیع وضعیت نیب شیپکه انحراف معیار  دهد یمنتایج نشان 

ی قررار دارد کره ایرن حراکی از پایرداری بیشرتر سرود        ترر  نییپرا در سطس  ها تیوضعسود عملیاتی به فروش نسبت به سایر 

 .است 5از وضعیت  دارتریپاسود  3رار دارند. بر اساس هر دو شاخص، در وضعیت ق 2یی است که در وضعیت ها شرکت

منظرور  . وددوره برگشت هر وضعیت از سود حسابداری را محاسربه نمر   توان یمپس از محاسبه بردارهای احتما، ثابت 

 یزمران  مدتاز دوره برگشت وضعیت سود حسابداری آن است که اگر یک شرکت از یک وضعیت سود خارج شود چه 

 یهرا  دوره 2324الری   2323 یهرا  سرا، برای این منظور، برای هر یرک از  . بازگرددتا دوباره به آن وضعیت  کشد یمطو، 

  بره . گرردد  یمر بر احتما، ایستا و پایرای آن وضرعیت محاسربه     2از طری  تقسیم نمودن عدد  ها تیوضعبرگشت هر یک از 

 2شررکت از وضرعیت    کره  یدرصرورت خص نسبت سرود عملیراتی بره فرروش     بر اساس شا 2323، در مورد سا، مثا،  عنوان

 طرور  بره ، گرر ید عبرارت  بهسا، طو، خواهد کشید تا به همان وضعیت برگردد.  26/3میانگین مدت  صورت بهخارج گردد، 

مربوط به دوره برگشت هر وضرعیت از سرود    نتایج محاسبات. ونددیپ یم وقوع به 2وضعیت  بار کیسا،  26/3میانگین هر 

 است. شده ارا ه 22 جدو،حسابداری در 
 بر اساس نسبت سود خالص به فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش سود وضعیتدوره برگشت  .12 جدول

 اساس نسبت سود عملیاتی به فروش دوره برگشت بر اساس نسبت سود خالص به فروش دوره برگشت بر

  2وضعیت 2وضعیت 3وضعیت 5وضعیت  2وضعیت 2وضعیت 3وضعیت 5وضعیت

42/2 42/3 36/26 22/22 2323 25/3 32/3 26/23 26/3 2323 

32/26 64/26 46/5 54/2 2325 66/22 26/23 34/5 44/2 2325 

44/3 33/4 22/4 43/2 2324 64/26 42/4 53/4 42/2 2324 

43/3 64/2 42/4 62/5 2326 23/4 25/2 64/5 34/5 2326 

46/3 24/5 22/4 43/3 2324 26/2 55/5 23/4 24/4 2324 

 کل 62/2 23/4 24/5 63/4 کل 32/3 56/4 22/3 32/5

 میانگین 63/3 64/6 22/4 23/4 میانگین 42/6 54/4 42/6 44/3

برر اسراس   . دهرد  مری سرود را برر اسراس دو شراخص نشران       وضرعیت  پایری برگشتدوره  22 جدو،اعداد موجود در 

 طرور  بره  5و وضرعیت   3، وضرعیت  2، وضرعیت  2شاخص نسبت سود عملیاتی به فروش، دوره برگشت )تکررار( وضرعیت   

زمران   تررین  کوتراه برا   2. بنابراین، طب  این نتایج وضرعیت  استسا،  23/4و  22/4، 64/6،  63/3میانگین به ترتیپ برابر با 

. بر اسراس شراخص نسربت سرود     پیوندد می وقوع بهسا،  23/4تکرار هر با بیشترین زمان  5 وضعیتسا، و  63/3تکرار هر 

، 42/6میانگین بره ترتیرپ برابرر برا      طور به 5و وضعیت  3، وضعیت 2، وضعیت 2خالص به فروش، دوره برگشت وضعیت 

مره  از ه 5سا، است. در این شاخص، دوره تکرار وضعیت یک از همه کمتر و دوره تکرار وضرعیت   44/3و  42/6، 54/4

بررای   2وضرعیت   اسرتثنای  بره وضرعیت سرود حسرابداری     پایری برگشتکه دوره  دهد مینتایج همچنین نشان . استبیشتر 
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بر اساس شاخص سود خرالص نسربت    2. در وضعیت هستندبر اساس هر دو شاخص تقریباً به هم نهدیک  ها وضعیتدیگر 

وره برگشت وضعیت سود حسابداری بر اساس شراخص  به فروش دوره برگشت وضعیت سود حسابداری تقریباً دو برابر د

 پرایری  برگشرت کره دوره   دهرد  مری ، نترایج نشران   22 جردو، اما در یک نگاه کلی به سود عملیاتی نسبت به فروش است. 

در خصروص برابرری دوره    ترر  دقیر  داوری  منظرور  بره . اسرت وضعیت سرود در هرر دو شراخص تقریبرًا برا یکردیگر برابرر        

 :کنیم میزیر استفاده  صورت بهوضعیت سود در هر دو شاخص از آزمون عالمت  پایری برگشت
 وضعیت سود پذیری برگشتآزمون عالمت تفاوت دوره  .13 جدول

 وضعیت 2وضعیت  2وضعیت  3وضعیت  5وضعیت 

 اساس نسبت سود عملیاتی به فروش دوره برگشت بر 63/3 64/6 22/4 23/4

 اساس نسبت سود خالص به فروش برگشت بردوره  42/6 54/4 42/6 44/3

 (  )اختالف  -22/3 -32/2 -42/2 -44/2

زیرر محاسربه    صرورت  بهوضعیت سود در هر دو شاخص  یریپا برگشتآماره آزمون عالمت برای یکسان بودن دوره 

 :گردد یم

 (    |  
 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)   (    |  

 

 
)    

بره   2سود با استفاده از هر دو شراخص برابرر برا     وضعیت یریپا برگشتآماره آزمون عالمت برای یکسان بودن  مقدار

آمراری   ازلحراظ نتیجه گرفت کره   توان یم، بدین ترتیپ استاز هر سطس اطمینانی  تر بهرگو چون این مقدار  دست آمد

 .استر وضعیت سود با استفاده از دو شاخص با یکدیگر براب یریپا برگشت

 و پیشنهادها گیری نتیجه

، رقرم  اسرت اطالعرات حسرابداری    کنندگان استفادهبسیاری از  عالقه موردی خالصه حسابداری که ها شاخصیکی از 

کره در شرکل    استی یک واحد تجاری اتیرعملیغی عملیاتی و ها تیفعالمربوط به سود حسابداری است. این رقم برآیند 

 توجره  مرورد ی رقرم سرود حسرابداری کره     هرا  یژگر یو. یکری از  گرردد  یمر اعرالب   کنندگان استفادهصورت سود و زیان به 

. پایرداری بلندمردت سرود حسرابداری موضروعی اسرت کره بسریاری از         است، پایداری آن ردیگ یمقرار  کنندگان استفاده

که  دینما یمیی را ارا ه ها افتهژوهش یی دارند. این پا ژهیوی که دارای اف  دید بلندمدت هستند به آن نگاه کنندگان استفاده

ی ایرن پرژوهش   هرا  افتهی که بر اساس یا جهینتسودمند واقع شود. اولین  تواند یمدر اف  بلندمدت در بررسی پایداری سود 

حاصل گردید این است که سود دوره جاری با سود دوره آتری دارای ارتبراط بروده و همرین موضروع اسرتفاده از تحلیرل        

دو و همکراران  ، این نتیجه مطاب  با پژوهش سازد یم ریپا امکانوف را برای بررسی پایداری سود حسابداری زنجیره مارک

ی پایداری سود حسابداری از ریرپایتأثبوده است. از دیگر نتایجی که در این پژوهش ارا ه گردیده آن است که  (2222)

. این موضوع هم در خصوص سود عملیراتی  ابدی یموضعیت جاری و کنونی حسابداری در بلندمدت با گار زمان کاهش 

 فروغری و همکراران  داخلی نظیر  یها پژوهش یها افتهیبا  ینوع بهخالص واحد تجاری مصداق دارد، این نتیجه  سود  همو 

در تقابل اسرت. بردین ترتیرپ، ص ررف آگراهی از وضرعیت فعلری سرود واحرد           (2323رضایی و ویسی حصار )و  (2324)

 در بررسی پایداری بلندمدت سود مفید واقع گردد. تواند ینمتجاری 
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که بررسی پایرداری سرود حسرابداری در بلندمردت بره نروع        گردد یمنتیجه دیگر پژوهش در ارتباط با این بحد ارا ه 

پایداری بلندمدت سود را  توان یمعملیاتی یا خالص آن بستگی ندارد و تنها با در اختیار داشتن هر یک از این نوع سودها 

ی اتیر رعملیغی اه نهیههی عملیاتی و درآمدها و ها نهیههکه وجود عنصر  کند یمی همچنین بیان ریگ جهینتتحلیل نمود. این 

فروغری و  و  (2324) موسروی شریری و همکراران    یهرا  افتره یدر بلندمدت تأثیری بر بررسی پایرداری سرود ندارنرد کره برا      

کره رابطره    شرود  یممربوط  ها پژوهشدر تقابل است. دلیل چنین تفاوتی به شیوه بررسی و تحلیل در این  (2324) همکاران

 .  دهند یمخطی بلندمدت را مبنای سنجش قرار 

ی وضعیت سود عملیاتی و سود خالص نیه مشاهده گردید کره مسرتقل   ریپا برگشتدر ادامه پژوهش در بررسی دوره 

. بدین ترتیپ، تنها با اتکا بر بخش عملیاتی صورت سرود و  استی وضعیت سود برابر و یکسان ریپا برگشتاز نوع سود، 

ی اتیر رعملیغی هرا  نره یههی موجود در بخش سود عملیاتی و درآمدها و ها لیتحلی موجود در ها یدگیچیپ دوراز بهو زیان 

اگرچره اسرتفاده از فرآینردهای     .داد قررار  یبررسر  مرورد ی وضعیت سود را ریپا برگشتوضعیت پایداری سود و  توان یم

های مربوط به عوامل کالن اقتصرادی   های رگرسیونی را ندارد، لیکن محدودیت های روش تصادفی بسیاری از محدودیت

نظیر نرخ تورب و ارز، محتوای سود حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است و بررسری پایرداری را برا اخرتال، مواجره مری       

  نماید.

مردنظر قررار   نتایج پژوهش های حروزه پایرداری سرود را برا احتیراط       ،شود عاالن بازار سرمایه پیشنهاد میدر نهایت به ف

های جایگهین تحلیل رگرسریون نظیرر فرآینردهای     پژوهشگران حسابداری به شیوه :شود پیشنهاد می دهند و به پژوهشگران

فرآیندهای مرارکوف کره طیرف وسریعی از روش هرا را      در مطالعات خود توجه بیشتری داشته باشند و  تصادفی مارکوف،

شود با استفاده از روش فرآینردهای تصرادفی،    همچنین پیشنهاد می کار گیرند.ه شوند را در بررسی کیفیت سود ب شامل می

موضوعاتی همچون آگاهی بخشی قیمتی سهاب، محافظه کاری غیرمشروط دوباره مورد تحلیل قرار گیررد زیررا در برخری    

 گردد که قابلیت محاسبه از طری  فرآیندهای تصادفی نیه وجود دارد. ها، از ضرایپ رگرسیونی استفاده می والگاز 

 ها یادداشت
1. Du     2. Heteroscedasticity 

3. Ernings Persistency    4. Lundholm and Myers 

5. Stochastic Process   6. Markov Process 

7. MacDonald and Zucchini  8. IASB 

9. Outliers     10. McNichols 

11. Owens    12. Gelman 

13. Scott     14. Dechow 

15. Nera and Murwaningsari  16. Dichev 

17. Tucker and Zarowin   18. Shaw 

19. Ball     20. Loughran and McDonald 

21. Liu     22. Transition Matrix 

23. Irreducible 

 منابع
هرای حسرابداری و     بررسری . (. بررسری ترأثیر پایرداری سرود برر ارتبراط ارزشری اطالعرات حسرابداری         2325ایررج. )  ،میرحسرینی  ؛حسن ،زلقی ؛مرتضی ،بیات

 .52-43(، 2)22، حسابرسی
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های تجربری   پژوهش. (. بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطالعات حسابداری2324سیدعلی. ) ،موسوی گوکی ؛مهدی ،بهار مقدب

 .32-222، (5)4 ،حسابداری

بهرادار  های پایرفته شده برورس اوراق   (. بررسی گهارشگری سود اصلی تجاری و ارتباط ارزشی آن در شرکت2324. )رسو، سید حسینی، ؛مهدی ،بهار مقدب

 .4-32(، 4)26، مجله دانش حسابداری. تهران

 .های پایرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران      کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت (. بررسی عوامل تعیین2334محمد. ) ،خاکساری ؛امید ،پورحیدری

 .233-222 ،(2)2 ،توسعه و سرمایهمجله 

 برورس  در شرده  پایرفتره  هرای  شرکت در سود نقدی اجهای پایداری بررسی(. 2322. )پیمان مقدب، حیدری سعید؛ زاده، حاجی رامین؛ قربانی، ولی؛ خدادادی،

 .42-22 ،(2)3 ،مجله دانش حسابداری. تهران بهادار اوراق

 برر  شررکت  هرای  ویژگری  نقرش  و سرود  تعهردی  جرهء  به نسبت نقدی جهء پایداری بررسی(. 2323. )لیال ،ترکی ؛سمانه ،آبادی کما، حیدری ؛محسن ،دستگیر

 .2-22 ،(5)6 ،مالی حسابداری های پژوهش .اساسی فلهات صنایع در تعهدی اقالب ناهنجاری

دانرش   .هرا  شررکت  در عملیراتی  نقرد  وجروه  هرای  جریران  و تعهردی  اقرالب  سرود،  گااری قیمت و پایداری بررسی(. 2323. )ثریا ،حصار ویسی ؛فرزین ،رضایی

 .234-222 ،(2)6 ،مالی حسابداری

 ،حسرابداری  هرای  پیشررفت  .شررکت  و صرنعت  سرطس  در آن دهنرده  تشکیل اجهای و سود پایداری(. 2326. )آزیتا ؛ابراهیمیان ؛هادی ،امیری ؛داریوش ،فروغی

2(2)، 22-63. 

 .34-42 ،(3)3 ،مجله دانش حسابداری. شرکت خاص سود و صنعت سود پایداری در تفاوت(. 2326. )رامین ،قربانی ؛محمد ،پور رحیم ؛غالمرضا ،کردستانی

 هرای  پرژوهش  .تهرران  بهرادار  اوراق برورس  در شده پایرفته های شرکت سود پایداری در سود مدیریت تأثیر بررسی(. 2322. )لطیف ،نوردیده ؛مهدی ،مشکی

 .224-223 ،(2)5 ،مالی حسابداری

 و سرود  تعهردی  جرهء  بره  نسربت  نقردی  جهء پایداری بررسی .(2324) ما ده ،کالریجانی بابایی ؛محسن ،مفتونیان ؛مرتضی ،فدایی ؛سیدمحمود ،شیری موسوی

 .42-22 ،(4)34 ،مالی اقتصاد .تهران بهادار اوراق بورس در شده پایرفته های شرکت گااری ارزش کم-بیش سهاب شناسایی
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