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 تحلیل محتوای اطالعاتی صورت سود وزیان تهیه شده 

 با روش بهایابی متغیر 

 

 

 2، ناهید کرباسی یزدی1عبدالمهدی انصاری

 عصر)عج( رفسنجاندانشیار گروه حسابداری دانشگاه ولي 4

 کارشناسي ارشد 1

 

 چکیده

ایران و بسیاری از کشورهای دنیا روش روش ارائه صورت سود و زیان برای گزارشگری برون سازماني طبق استانداردهای 

گیرد بر مبنای بهایابي متغیر تهیه شده و از بهایابي جذبي است، در حالي که صورت سود و زیاني که در اختیار مدیریت قرار مي

 بهآید. هدف اصلي این تحقیق بررسي محتوای اطالعاتي صورت سود و زیان تهیه شده گیری او به حساب ميابزارهای تصمیم

سازماني است. با توجه به هدف تحقیق، روش این پژوهش آزمایش بوده است. روش بهایابي متغیر برای گزارشگری برون

گران بورس اوراق بهادار تهران بوده های سراسری وتحلیلهای این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسي ارشد دانشگاهآزمودني

ضوع هستند که آیا محتوای اطالعاتي صورت سود و زیان به روش بهایابي متغیر، است. فرضیات این تحقیق بیان کننده این مو

ها نشان دادند که هیچ اختالف معناداری جانشین یا مکمل صورت سود و زیان به روش بهایابي جذبي هست یا خیر. بررسي

برآوردی با استفاده از صورت آتي  EPSآتي برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان به روش بهایابي جذبي و  EPSبین

 سود و زیان به روش بهایابي متغیر به عنوان یک روش جانشین و یا مکمل وجود ندارد.

 

  . بهایابي متغیر، بهایابي جذبي، اهرم عملیاتي، ساختار هزینه، محتوای اطالعاتي کلمات کلیدی:



 مقدمه

های آماری تهیه و در اختیار قالب گزارشحسابداری یک سیستم اطالعاتي است که اطالعات شرکت را در 

 توانندهای مالي با استفاده از اطالعات گذشته شرکت ميکنندگان از صورتدهد. استفادهگیرندگان قرار ميتصمیم

های مالي بهترین منبع هایي درباره آینده شرکت بزنند. در این صورت محتوای اطالعاتي هر یک از اجزای صورتحدس

های مالي اطالعات مورد نیاز ی استفاده کننده خواهد بود. سؤال مهم اینجاست که آیا  صورتاطالعات برا

 کند؟کنندگان را برآورده مياستفاده

سازماني، مناسب است، هر چند که اعالم کرد روش بهایابي جذبي در ارائه گزارشگری برون CPA،3591در سال 

 گیرد.یاتي بیشتر مورد استفاده قرار ميهای عملگیریروش بهایابي متغیر برای تصمیم

برخي با این نظر که بهایابي جذبي روش مناسبي برای ارائه گزارشگری برون سازماني است، موافق بودند بدین دلیل 

ها دهد؛ حتي اگر این هزینهاند، مطابقت ميهای تولیدی دوره را با درآمدهایي که این تولیدات ایجاد کردهکه کلیه هزینه

 (.2؛ فرمگـن1های بعدی به فروش روند)فراراو فستولیداتي باشند که در دوره در

های ثابت علیرغم سطح تولید یا فروش واقع در مقابل طرفداران روش بهایابي متغیر با این نظر موافق هستندکه هزینه

ثابت به جای این که هزینه تولید باشند های اند باید هزینه شوند. بنابراین هزینهاند و لذا در زماني که اتفاق افتادهشده

 (5؛ وتنایت4؛ هورن گرن و سورتر3هزینه دوره هستند)گرین 

تاریخچه خاصي در مورد استفاده از بهایابي متغیر به عنوان شکلي برای گزارشگری برون سازماني در دسترس نیست. 

. با توجه به این که مدیریت برای ابتدا این بهایابي برای گزارشگری درون سازماني مورد توجه قرار گرفت

ار ها هم  قرسازمانيکند، یک ابزار مدیریتي است که اگر در اختیار برونهای خود از این روش استفاده ميگیریتصمیم

ها هم برداشت صحیحي نسبت سازمانيگردد که برونشود. این تقارن اطالعاتي باعث ميگیرد باعث تقارن اطالعاتي مي

اعث گیرد که این بهای مدیریت داشته باشند. از طرف دیگر، ارزیابي مناسبي از عملکرد مدیریت صورت ميیبه استراتژ

تر مدیران نسبت به مسئولیتي که بر عهده دارند خواهد شد. به همین علت، هدف این تحقیق انجام یک پاسخگویي مناسب

باشد ت بهایابي متغیر در پیش بیني عملکرد آتي مفید ميآزمایش تجربي در این زمینه است که آیا  اضافه کردن اطالعا

 یا خیر؟

 

                                                           
1. Fess and W.Ferrar 

2. Fremgen 

3. Green 

4. Horengern,C.andG.Sorter 

5. Wetnight 



 .ادبیات تحقیق2

در ایاالت متحده مطرح شد. وی، اهمیت بهایابي جذبي را در گمراهي  3511در سال  6یابي متغیر ابتدا توسط هریسبها

 برای گزارشگری درون سازماني مورد توجه قرار گرفت. 3511گذاران مطرح کرد. این نقطه نظر، در سال سرمایه

 گونه بیان کرد:مزایای سیستم بهایابي متغیر را این 7(NAA ،3591)بولتون پیتر چیامینیتو

 گیرد.توسط بهایابي متغیر به آساني صورت ميCVP8جزیه و تحلیل ت (3

 تواند با یک روش بسیار ساده با استانداردها و بودجه ارتباط برقرار کند.بهایابي متغیر به آساني مي (2

شود با مطرح کردن بحث حاشیه فروش باعث مي صورت سود و زیان تهیه شده با استفاده از بهایابي متغیر (1
 بار بگیرد.میمات بهتری در عرصه توسعه شرکت، تولید محصوالت جدید و حذف خطوط زیانمدیریت تص

 نقد با استفاده از روش بهایابي متغیر به آساني قابل تعیین است.صورت جریان وجه (4

های ثابت و متغیر سنجش مسئولیت افراد تحت روش بهایابي متغیر این امکان وجود دارد که با شناسایي هزینه (9
 هتر انجام دهیم.را ب

وتنایت معتقد است که روش بهایابي متغیر)مستقیم( سودهای آتي دارایي را نسبت به روش بهایابي جذبي)کامل( بهتر 

 کند.تبیین مي

هورن گرن و سورتر معتقدند که بهایابي متغیر به صورت ذهني و علمي برتر از بهایابي جذبي است. دالیلي که ارائه 

 ست:کردند به صورت زیر ا

 های مربوط در نتایج آینده اثر دارند.                                        های مربوط باشد زیرا فقط هزینهبهای یک دارایي فقط باید شامل هزینه (3

های های تولید دورههای ثابت این دوره روی هزینه. هزینهکنندهای ثابت ،ظرفیت مورد استفاده را بیان ميهزینه (2
 های جاری، کمتر یا بیشتر از ظرفیت است.توان فرض کرد که فروشاثر ندارند. فقط ميبعدی 

شوند، هر چند که منافع آتي دارند )گاهي اوقات، خدمات تحقیقات، تبلیغات، بازاریابي، آموزش و ... هزینه تلقي مي (1
 ه نکنیم.های ثابت با این دید نگاگردد(. پس چرا به هزینهبالقوه به آساني نمایان مي

 کند:مزایای خاص بهایابي متغیر را به صورت زیر بیان مي 9ویلیام النگنبرگ

 کند.ها به ثابت و متغیر مشکالت مربوط به تخصیص هزینه را برطرف ميجداسازی هزینه (3

 کند.های ثابت از بهای تولید، مفهوم حاشیه فروش را مطرح ميحذف هزینه (2

 گردد.شود زیرا مسائل مربوط به هزینه ثابت حذف ميمي مباحث مربوط به افزایش تولید راحت (1

های ثابت به عنوان هزینه دوره برای بدست آوردن ی هزینههای ثابت هستند. همههای تولیدی فقط هزینههزینه (4
 اند.سود خرج شده

                                                           
6. Harris 

7. Chiuminatto, Peter 

8. Cost-Volume-Profit 

9. Langenberg, William 



 هایی هزینههمهفرمگن بیان کرد که بهایابي متغیر یک رویکرد غلط در تعیین سود دوره است. او نشان داد که 

 تولید برای به دست آوردن یک محصول قابل فروش الزم هستند.

 کند: گونه بیان ميهای استفاده از بهایابي متغیر را  اینبرخي از ضعف  10جوزف ای آلوارز

گذاری در مورد تولیدات یکپارچه با یکسری عملیات پیچیده استفاده از بهایابي متغیر اشکال در ارزش (3
 کند.ا ایجاد ميهموجودی

های ثابت برای مشتری به عنوان هزینه تولید در نظر گرفته فروشیم هزینهوقتي ما کاال را به مشتری مي (2
 های ثابت را به عنوان هزینه تولید در نظر گیرد.شود پس باید فروشنده نیز هزینهمي

گذاری کنند. اگر ارزشبیمه ميهای خود را ها تجهیزات و ساختمانبرای جبران خسارات احتمالي کارخانه (1
ی بارها بر اساس روش بهایابي متغیر صورت گیرد، هزینه بیمه اشتباه محاسبه شده و نتایج زیانموجودی

 را درپي خواهد داشت.

 . شودهایي که فروش فصلي دارند، نتایج به درستي تحت روش بهایابي متغیر بیان نميدر مورد شرکت (4

کار یرویهای متغیر نهای ثابت باال را جایگزین هزینهبیند که تجهیزات با هزینهتر ميباصرفهوقتي که مدیریت  (9
 گیرد.ها به درستي صورت نميخود کند، در صورت استفاده از بهایابي متغیر، ارزشگذاری موجودی

رکیبات تولیدی پیچیده های ثابت و متغیر هزینه در تمعتقدند که در محیط چند محصولي بخش 11میرمان و همکارانش

 شود.به سختي تعیین مي

 

 شناسی پژوهش. روش3

های مالي تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق،کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات، آزمایشي است. با استفاده از صورت

را  شرکت گران خواسته شده که سود سال بعدو پرسشنامه کتبي تهیه شده از دانشجویان کارشناسي ارشد و تحلیل

 با استفاده از اطالعاتي که در اختیار دارند برآورد نمایند.

 های پژوهش. اهداف و فرضیه1. 3

 اهداف اصلي از انجام این تحقیق عبارتند از:

بررسي این که صورت سود و زیان با روش بهایابي متغیر جایگزین مناسبي برای صورت سود و زیان با روش  (3
 یر؟ باشد یا خبهایابي جذبي مي

تواند مکمل صورت سود و زیان با روش بهایابي بررسي این که صورت سود و زیان با روش بهایابي متغیر مي (2
 جذبي باشد یا خیر؟

 گر( خواهد بود یا خیر؟های مالي تابعي از موقعیت افراد )دانشجو یا تحلیلبررسي این که استفاده از صورت (1

                                                           
10. Alvarez, Joseph 

11. Mirman 



 عبارتند از: های پژوهشبا محوریت سؤاالت تحقیق، فرضیه

1H :EPS  آتي برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر باEPS  آتي برآوردی با

 استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي متفاوت است.

2H : برآوردEPS  متغیر و صورت سودو زیان تهیه آتي با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي

آتي تنها با استفاده از صورت سود وزیان تهیه شده   EPS شده به روش بهایابي جذبي در کنار هم، نسبت به برآورد

 به روش بهایابي جذبي متفاوت است.

3Hبرآورد :EPS ن تهیه آتي با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر و صورت سودو زیا

آتي تنها با استفاده از صورت سود وزیان تهیه شده   EPS شده به روش بهایابي جذبي در کنار هم، نسبت به برآورد

 به روش بهایابي متغیر متفاوت است.

 

 . متغیرهای مورد مطالعه2. 3

ها شده موجودیامتمهای متغیر تولید، در محاسبه بهایروشي است که به موجب آن، تنها هزینه 12یابی متغیربها

 شود.های ثابت تولید به عنوان هزینه دوره تلقي ميشود. هزینهمنظور مي

 یهای ثابت تولید در محاسبهی هزینههای متغیر تولید و همهی هزینهروشي است که به موجب آن، همه 13بهایابی جذبی

 شود. ها منظور ميموجودی

، 3594های متغیر تعریف شد. درسال تحت عنوان نسبت هزینه ثابت به هزینه 15اولین بار توسط لو 14اهرم عملیاتی

 پرسیواالهرم عملیاتي را به صورت نسبت حاشیه سود به سود خالص)عملیاتي( تعریف کرد.

توان در میزان ی حداکثر کاهشي است که ميکنندهدهد و منعکسرا نشان ميپذیری مدیر قدرت انعطاف 16حاشیه ایمنی

 دون آن که شرکت زیاني را متحمل شود.فروش ب

 

 . جامعه و نمونه آماری3. 3

                                                           
12. Variable costing 

13. Absorption costing 

14. Operatig leverage 

15. Lev 

16. Margin of safety 



ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معموالً در هر جامعه آماری عبارت است از مجموعه

آن ها( متغیر ی مورد بررسي یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت )صفتپژوهش، جامعه

 واحدها به مطالعه بپردازد.

دانشگاه  8جامعه آماری این تحقیق همان طور که بیان شد متشکل از دانشجویان کارشناسي ارشد رشته حسابداری 

 بهادار تهران است.  گران مالي بورس اوراقسراسری کشور و تحلیل

 (Kirk ,3559حجم نمونه بر اساس فرمول زیر بدست آمده است: )

𝑍𝛽 =
𝑑(𝑛 − 1)√𝑛

(𝑛 − 1) + 1/21(𝑍∝ − 1/06)
− 𝑍∝ 

 که در این فرمول:

n حجم نمونه         αz داری ضریب متناظر با سطح معنيα در توزیع بهنجار 

d حجم اثر βz ( ضریب متناظر با احتمال اشتباه نوع دومβ.) 

ها هر کدام از فرمایم طبق محاسبات باید برای حالت برای صورت سود و زیان در نظر گرفته 1با توجه به این که  ما 

ها وجود داشت، برای انجام نظر به این که امکان عدم بازگشت برخي از پرسشنامه عدد نمونه داشته باشیم. 49حداقل 

 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. 342پرسشنامه توزیع شد که فقط  211این تحقیق حدود 

 

 ها. ابزارگردآوری و تجزیه و تحلیل داده4. 3

آوری این پژوهش با توصیفي که در باال صورت گرفت از روش آزمایش استفاده شده است و ابزار جمعبرای انجام 

 نامه بوده است.اطالعات در این تحقیق پرسش

های مالي مورد فرم داریم. صورت 1سال مالي در نظر گرفته شده است و برای هر سال مالي  9های مالي برای صورت

های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هر یک ي از شرکتهای مالي یکاستفاده، صورت

ها ها شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجه نقد و میزان فروش سال است. ارقام صورتاز این فرم

 سال متوالي ارائه شده است.  2ای برای به صورت مقایسه

ست که صورت سود و زیان شرکت برای آن سال مالي به روش جذبي تهیه شده فرم شماره یک نشان دهنده این ا

است. فرم شماره دو نشان دهنده این است که صورت سود و زیان برای آن سال مالي به روش متغیر تهیه شده است. 

هیه شده فرم شماره سه نشان دهنده این است که صورت سود و زیان برای آن سال مالي به هر دو روش )ترکیبي( ت

 است.



اند سود سال آینده شرکت را برآورد شوندگان خواسته شد با توجه به سال مالي و نوع فرمي که دریافت کردهاز پرسش

 نماید. 

 

 های پژوهش. یافته4

سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي  ( با توجه به صورت%11نفر ) 93گو، نفر پاسخ 342به طور کلي از بین 

سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر به سؤاالت  ( با توجه به صورت%12نفر ) 49اند و االت پاسخ دادهبه سؤ

سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي و متغیر به سؤاالت  ( با توجه به صورت%12نفر ) 41اند و پاسخ داده

 اند.پاسخ داده

 فرضیه اول: صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابی متغیر جانشینی برای روش بهایابی جذبی 

 1H، فرض صفر پذیرفته میشود و فرض  %11دهد که در سطح اطمینان نشان مي 4نتایج بدست آمده در جدول شماره 

 .ودشکند رد ميآتي برآوردی بر اساس دو روش را بیان مي EPS که متفاوت بودن 

ها، برای فرض عدم برابری واریانس Sigو  144/0ها، برای فرض برابری واریانس Sigدهد که نشان مي 4نتایج جدول 

 شود.اول رد ميفرضیه <011/0Sigاست. با توجه به این که  011/0است که در هر دو مورد باالتر از  144/0

 برای مقایسه دو روش بهایابی جذبی و بهایابی متغیر Tآزمون  -1جدول 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

eps Equal variances 

assumed 

15..0 154.1 15000- 44 15400 E0 45.0- E1.5.0 

Equal variances not 

assumed 
  21..0- 62109 216.. E0 61.9- E1.188 

 

 فرضیه دوم: صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابی متغیر مکمل روش بهایابی جذبی

شده به روش بهایابي متغیر و آتي با استفاده از صورت سود و زیان تهیه EPSدهد که برآوردنشان مي 2نتایج جدول 

آتي تنها با استفاده از صورت   EPS صورت سودو زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي در کنار هم، نسبت به برآورد

 سود وزیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي تفاوتي ندارد.



ر و روش جذبي در کنار هم وجود به عبارت دیگر محتوای اطالعاتي که در صورت سود و زیان تهیه شده به روش متغی

کند سال آینده نسبت به صورت سود و زیان تهیه شده به روش جذبي ایجاد نمي EPSدارد مطلوبیت خاصي در برآورد 

 تفاوت است.های تهیه صورت سود و زیان، بيو برآوردهای افراد نسبت به روش

 

 برای مقایسه دو روش بهایابی جذبی و ترکیبی Tآزمون  -2جدول 

 

 

فرضیه سوم: جانشینی صورت 

سود و زیان تهیه شده به روش 

بهایابی متغیر در مقابل مکمل 

 بودن روش بهایابی متغیر

با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده آتي  EPSبرآوردکند، به عبارت دیگر را نیز رد مي 9، فرض 9نتایج جدول 

  EPS به روش بهایابي متغیر و صورت سودو زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي در کنار هم، نسبت به برآورد

 آتي تنها با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر تفاوتي ندارد.

صورت سود و زیان متغیر در کنار صورت سود و زیان جذبي به عنوان مکمل، دهد که به عبارت دیگر نتایج نشان مي

 کند.ها نسبت به صورت سود و زیان متغیر ایجاد نمياطالعات اضافي برای برون سازماني

 

 برای مقایسه دو روش بهایابی متغیر و ترکیبی Tآزمون  -3جدول 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

eps Equal variances 

assumed 

.0..0 .0020 .0010 00 .0530 E150.1 E10029 

Equal variances not 

assumed 
  

.0010 E10000 .0530 E150.1 E10029 

 

 اطالعات اضافی: تجزیه و تحلیل

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

eps Equal variances 

assumed 

.0.93 .0301 .059. 05 .0500 E190.3 E10005 

Equal variances not 

assumed 
  

.0595 03 .050. E190.3 E10000 



برآوردی  EPSپردازیم. فرض صفر این است که بین مي EPSدر این قسمت به بررسي نقش سمت شغلي در برآورد 

برآوردی  EPSاین است که بین  3گران تفاوتي وجود ندارد. در مقابل فرض برآوردی تحلیل EPSدانشجویان و 

دهد که در سطح نشان مي 1نتایج بدست آمده در نگاره گران تفاوت وجود دارد.برآوردی تحلیل EPSدانشجویان و 

گران تفاوتي برآوردی تحلیل EPSبرآوردی دانشجویان و  EPSبین  شود و، فرض صفر پذیرفته مي %11اطمینان 

برای فرض عدم برابری  Sigو  07/0ها، برای فرض برابری واریانس Sigدهد که نشان مي1. نتایج جدول وجود ندارد

پذیرفته  oHفرضیه  <011/0Sigاست. با توجه به این که  011/0است که در هر دو مورد باالتر از  001/0ها، واریانس

 شود.رد مي 1Hشود و فرضیه مي

 دو سمتهای برآوردی  EPSبرای مقایسه  Tآزمون  -9جدول

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

eps Equal variances assumed .0... .0000 10020- 19. .0... E21031- E1.010 

Equal variances not 

assumed 
  

10033- 1320305 .0.00 E21031- E1.01. 

 

 گیری. بحث و نتیجه5

های آماری تهیه و در اختیار حسابداری یک سیستم اطالعاتي است که اطالعات شرکت را در قالب گزارش

 توانندهای مالي با استفاده از اطالعات گذشته شرکت ميکنندگان از صورتدهد. استفادهگیرندگان قرار ميتصمیم

های مالي بهترین منبع هر یک از اجزای صورت هایي درباره آینده شرکت بزنند. در این صورت محتوای اطالعاتيحدس

 اطالعات برای استفاده کننده خواهد بود. 

شود این است که آیا صورت سود و زیان تهیه شده بر مبنای روش جذبي اطالعات مورد نیاز سؤالي که مطرح مي

که روش بهایابي اینشود تصمیمات اقتصادی مفیدی بگیرد و یا آورد و باعث ميکننده را فراهم مياستفاده

ح فراهم گیری صحیکننده را برای تصمیمتواند نیاز استفادهمستقیم)متغیر( محتوای اطالعاتي بیشتری دارد و بهتر مي

 آورد؟

نامه های مورد نیاز از پرسشبا توجه به هدف تحقیق، روش این پژوهش به صورت آزمایشي است. برای گردآوری داده

گران دانشگاه سراسری کشور و تحلیل 8ها در این تحقیق، دانشجویان کارشناسي ارشد آزمودنيکتبي استفاده شد. 

 بورس اوراق بهادار تهران بودند.



ها به فرم داریم. ارقام صورت 1سال مالي در نظر گرفته شده است و برای هر سال مالي  9های مالي برای صورت

شوندگان خواسته شد با توجه به سال مالي و نوع ه است. از پرسشسال متوالي ارائه شد 2ای برای صورت مقایسه

 اند سود سال آینده شرکت را برآورد نماید.فرمي که دریافت کرده

 اند. گر بوده( تحلیل%44نفر ) 12( دانشجو و %91نفر ) 81گویان مورد برررسي از بین کل پاسخ

ي متغیر به جای بهایابي جذبي بود، نتایج بدست آمده فرض اول با توجه به این که فرضیه اول درباره جانشیني بهایاب

آتي برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي  EPS را رد کردند. به عبارت دیگر بین 

 دارد.آتي برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي تفاوتي وجود ن EPSمتغیر با 

تواند مکمل بهایابي جذبي باشد و نتایج حاصل از تحقیق این فرضیه دوم تحقیق درباره این است که بهایابي متغیر مي

آتي برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي  EPSفرضیه را رد کرد. به عبارت دیگر بین 

آتي برآوردی با استفاده از   EPSبهایابي جذبي در کنار هم، نسبت به متغیر و صورت سود و زیان تهیه شده به روش

 صورت سود وزیان تهیه شده به روش بهایابي جذبي تفاوتي وجود ندارد.

فرضیه سوم تحقیق در ارتباط بحث جانشیني و مکمل بودن بهایابي متغیر است که نتایج بدست آمده این فرضیه را نیز 

گر محتوای اطالعاتي که در صورت سود و زیان تهیه شده به روش متغیر و روش جذبي در به عبارت دی تأیید نکردند.

سال آینده نسبت به صورت سود و زیان تهیه شده به روش  EPSکنار هم وجود دارد مطلوبیت خاصي در برآورد 

است. به عالوه تجزیه  تفاوتهای تهیه صورت سود و زیان، بيکند و برآوردهای افراد نسبت به روشمتغیر ایجاد نمي

 .گران تفاوتي وجود نداردبرآوردی تحلیل EPSبرآوردی دانشجویان و  EPSهای اضافي نشان دادند که بین و تحلیل

 

 . پیشنهادهای پژوهش6

در این پژوهش محتوای اطالعاتي صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر برای گزارشگری برون 

 گردد:قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد زیر ارائه مي سازماني مورد بررسي

ت کند، یک ابزار مدیریتي اسهای خود از روش بهایابي متغیر استفاده ميگیریبا توجه به این که مدیریت برای تصمیم

گردد که العاتي باعث ميشود. این تقارن اطها هم  قرار گیرد باعث تقارن اطالعاتي ميسازمانيکه اگر در اختیار برون

های مدیریت داشته باشند. از طرف دیگر، ارزیابي مناسبي ها هم برداشت صحیحي نسبت به استراتژیسازمانيبرون

تر مدیران نسبت به مسئولیتي که بر عهده دارند گیرد که این باعث پاسخگویي مناسباز عملکرد مدیریت صورت مي

 خواهد شد.

 یقات آتی.پیشنهاداتی برای تحق7



اد گیرد مورد استفاده و استنتواند برای تحقیقات دیگری که در این زمینه انجام مياز آنجایي که نتایج تحقیق حاضر مي

 شود که موارد زیر به عنوان تحقیقات آتي مد نظر قرار گیرد:قرار گیرد توصیه مي

ی هاهای کیفي صورتمتغیر و ویژگيبررسي رابطه بین ارائه صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي  (3
 مالي

 P/Eبیني نسبت بررسي تأثیر ارائه صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر بر پیش (2

 های نقدی آتيبیني جریانصورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابي متغیر بر پیش بررسي تأثیر ارائه (1
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