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چکیده
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی های کیفی سود در بهبود پیش بینی سودآوری
شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد .در این تحقیق ،مطابق با هدف مذکور،
یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد که هر یک بر یکی از ویژگی های کیفی سود تاکید
داشته اند .نمونه آماری تحقیق  201شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده
های آنها برای یک دوره  5ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .فرضیات تحقیق از طریق
مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که مطابق با یافته ها ،پایداری سود عملیاتی و پایداری
فروش ،نقشی در بهبود پیش بینی عملکرد شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق نداشته است.
به نظر می رسد که سطح پایداری این ارقام به حدی نبوده است که توان پیش بینی عملکرد آتی را
داشته باشند .این در حالی است که متغیرهای محافظه کاری و خالص دارایی های عملیاتی ،نقش
موثری در بهبود مدل پیش بینی داشته اند .این یافته نشان می دهد که کیفیت اطالعات در پیش بینی
روند آتی عملکرد ،با اهمیت می باشد.

کلمات کلیدی:پايداری سود عملیاتی ،پايداری درآمد فروش ،محافظه کاری سود ،خالص دارايی
های عملیاتی ،پیش بینی سودآوری آتی

Abstract
The present study aimed to investigate the role of profits in improving the
quality characteristics predict the profitability of listed companies in the
securities market in Tehran. In this study, in accordance with the
aforementioned purpose, a main hypothesis and three sub-hypotheses
proposed that each have emphasis on the qualitative characteristics of
interest. A sample of 102 companies are listed on Tehran Stock Exchange
data for a period of 5 years were analyzed. Hypotheses through multiple
regression models were evaluated in accordance with the findings, stable
operating profit and sales stability, play a role in predicting the performance
of companies in the sample during the investigation period had not. It seems
that the stability of these figures is not enough to be able to predict future
performance. The conservative variables and net operating assets, have an
important role in improving prediction models. The findings show that the
quality of information in predicting future process performance is important.
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