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حاكي از عدم وجود شواهدی مبني  . نتايج تحقيقاندازه گيری شده است ،بودن سود
های انجام شده  بر كاهش كيفيت سود در طول دوره مورد مطالعه بوده است. آزمون

ع الگوی های سود در طول دوره مذكور تاب بيانگر آن بود كه سری زماني ويژگي
های انجام شده شواهدی از بهبود  گام تصادفي بوده است. تنها در يكي از آزمون

  اندك در كيفيت اقالم تعهدی برای يكي از صنايع مورد مطالعه مشاهده گرديده
 است. 

بيني  كيفيت سود، كيفيت اقالم تعهدی، پايداری سود، پيش كليدی: های هواژ
  .كيفيت سودپذيری سود، همواربودن سود، روند 

 مقدمه

كنندگان قرار  گذاران و ساير استفاده اطالعاتي كه در اختيار مديران، سرمايه 
گيرد بايد از سطح مناسبي از كيفيت برخوردار باشد. صورتهای مالي، محصول  مي

، ارائه اطالعات آنهدف كه نهايي سيستم حسابداری و گزارشگری مالي است 
وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيری مالي  بندی شده درباره يص و طبقهتلخ

صورتهای مالي در  كنندگان استفادهواحد تجاری است كه برای طيف گسترده ای از 
اتخاذ تصميمات اقتصادی مفيد واقع شود. براساس مفاهيم نظری گزارشگری مالي، 

باشند. خصوصيات برخوردار كيفي خاصي  های از ويژگياطالعاتي مفيد است كه 
كيفي اصلي مرتبط با محتوای اطالعات، مربوط بودن و قابل اتكا بودن است.)كميته 

 ( 0833تدوين استانداردهای حسابداری، 
رايج شدن صورت سود و زيان همراه با فشارهای قابل توجه  0261در اواخر دهه  

از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نيز عدم رضايت دست اندركاران حرفه و 
جاری، تغييرات نهادی مهمي را در تفكر و نظريه های  شگاهيان از روشدان

حسابداری به وجود آورد. يكي از مهمترين اين تغييرات تأكيد بيشتر بر صورت سود 
و زيان به جای ترازنامه بود، كه سبب شد سود به عنوان يكي از مهمترين عوامل برای 

تمركز بر سود و ويژگيهای آن  تحليل گران مالي و سرمايه گذاران تبديل شود.
انگيزه دستكاری و آرايش سود را فراهم نمود. بنابراين مفهومي به نام كيفيت سود 
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 پديدار شد و از آن پس در كانون توجه استفاده كنندگان اطالعات مالي قرار گرفت.
 و های اخير گسترش نقش كمي و كيفي بازار سهام در بازار سرمايه ايران در سال

متفاوت سبب شد كاری و مديريت سود با ابزارهای  ای از دست واهد فزايندهوجود ش
های بورس اوراق بهادار تهران در طول  تا در اين تحقيق روند كيفيت سود شركت

 زمان بررسي شود.

 بيان مساله

گيری سود به شكل ادواری برای واحدهای تجاری شايد هدف نخست  اندازه 
 مختلف به اقتصاد جامعه كمکهای  سود به روش گزارشفرآيند حسابداری باشد. 

  زير از جمله كاربردهای مهم سود است: كند. موارد مي
 رود. مي سود به عنوان معياری برای بيان ميزان موفقيت واحد تجاری به كارـ 0

 سود معياری برای تعيين دستيابي به سود نقدی است.ـ 6

های  برای ارزيابي منصفانه بودن نرخسود از نظر قانون گذاران به عنوان شاخصي ـ 8
 تعيين شده از سوی آنها مي باشد.

سود به عنوان راهنمايي برای مدير درباره نحوه اداره واحد تجاری محسوب ـ 6
 شود. مي

 (0220، بردا )هندريكسن و ون يكي از ارقام مهم برای تعيين ماليات است.ـ 5
( 0213)ای حسابداری مالي امريكاهيات استاندارده 0طبق بيانيه مفهومي شماره  

هدف گزارشگری مالي، تهيه اطالعات مفيد برای تصميم گيری است و در بيانيه 
( نيز موضوع مفيد بودن در تصميم گيری، به 0231هيات مذكور) 6مفهومي شماره 

عنوان مالك انتخاب حسابداری تلقي شده است. بنابراين هدف گزارشگری مالي، 
م گيری است. هدف اصول پذيرفته شده حسابداری نيز، مطمئن مفيد بودن در تصمي

مالي، عملكرد و وضعيت اقتصادی را های  شدن از اين موضوع است كه صورت
 6بطور منصفانه نشان دهند. برای دستيابي به اين هدف، طبق بيانيه مفهومي شماره 

ويژگيهای دارای مالي بايد  اطالعات(، 0231هيات استانداردهای حسابداری مالي)

                                                                                                                   
1. Hendriksen & Van Breda 
2. Financial Accounting Standards Board (FASB) 
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د. از اين رو، ارزيابي كيفيت سود باشنكيفي معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن 
از جنبه مفيد بودن در تصميم گيری و يكي از مهمترين اجزای ويژگي معتبر بودن 
است. لذا سود به عنوان يكي از مهمترين اطالعاتي كه در اختيار استفاده كنندگان 

مذكور برخوردار باشد و استفاده كنندگان در های  ويژگيگيرد بايد از  مي قرار
تصميمات اقتصادی خود نه تنها كميت بلكه كيفيت سود را نيز مورد توجه قرار 

 دهند.
چگونگي، زمان،  دربارهپژوهشهای فزاينده برای كسب شواهدی با توجه به  

ند و نيز نماي چرايي و انواع شركتهايي كه به دستكاری و مديريت سود اقدام مي
گسترش نقش كمي و كيفي بازار سهام به عنوان مهمترين بازار سرمايه ايران و 

گيری نگراني بابت حبابي بودن قيمت سهام و كاهش كيفيت سود شركتها در  شكل
اين سوال اساسي مطرح مي شود كه آيا كيفيت سود در طول زمان  ،های اخير سال

 كاهش يافته است؟

 ادبيات و پيشينه تحقيق

كيفيت سود برای اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس  نظريه 
شركت را  مطرح شد، زيرا آنها احساس كردند سود گزارش شده، قدرت سود

كند نشان نمي دهد و تصوير روشني از عملكرد و  آنچنان كه در ذهن مجسم مي
  وضعيت شركت ارائه نمي نمايد.

ی دستكاری سود ناشي از تضاد منافع و همچنين های مناسب برا وجود زمينه 
های موجود در  نارسايي ـ 0های ذاتي حسابداری از جمله:  ای از محدوديت پاره

های متعدد  امكان استفاده از روش ـ6های آتي و  بيني فرايند برآوردها و پيش
حسابداری، باعث شده است كه سود واقعي يک بنگاه با سود گزارش شده در 

مالي متفاوت باشد. محققان و دست اندركاران حرفه حسابداری به دليل  صورتهای
های  اهميت سود به عنوان يكي از معيارهای عملكرد و تعيين كننده ارزش بنگاه

های اقتصادی مي باشند.  اقتصادی ناگزير به ارزيابي سود گزارش شده توسط بنگاه

                                                                                                                   
1. Earning power 
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 شود. استفاده مي "ودكيفيت س"با عنوان برای ارزيابي اين سود از مفهومي 
در مقاالت مختلف در تعريف مفهوم كيفيت سود به دو ويژگي برای تعيين  

ارتباط كيفيت سود  ـ6و  گيری تصميمسودمندی در  ـ0كيفيت سود اشاره شده است: 
را به نحوه  0و سود اقتصادی، يعني سود تا چه حدی سود طبق تعريف هيكس

صادقانه، تطابق بين معيار يا توصيف انجام شده و  كند. منظور از بيان صادقانه بيان مي
(. به عبارت ديگر، كيفيت سود 6،6112ژان   آن چيزی است كه ادعای آن را دارد)دی

كنندگان و  گيری استفاده عات سود برای تصميمبودن اطال باال نشان دهنده مفيد
 همچنين مطابقت بيشتر آن با سود اقتصادی است. 

كمک كند تا تصميمات  كنندگان استفادهگزارش شده به بطور كلي هرچه سود  
شود. اما به دليل نبود اجماع بين  تر محسوب مي بهتری بگيرند، آن سود باكيفيت

افرادی كه از اطالعات سود در تصميمات متفاوتي استفاده مي كنند امكان ارائه يک 
طالعات غير تعريف جامع از سود وجود  ندارد. از سوی ديگر، معيارهايي نظير ا

كنندگان و ساير  مالي، توانايي تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات توسط استفاده
گيرد، بر مفيد بودن سود ای كه بر سر راه استفاده كننده قرار مي  محدوديتهای بالقوه

به دليل آنكه بين افراد درباره مفهوم سود اجماع  .(0836)ناظمي، گذارند تاثير مي
 امكان پذير نيست.نيز سود كيفيت تعريف جامعي از  ندارد، ارائه وجود

 تحت تأثيرپذيرد. نخست، كيفيت سود  مي از عوامل متعدد تاثير سودكيفيت  
نقص نيستند. استانداردگذاری نتيجه  كه خود بي استاستانداردهای حسابداری 

تگي بسآثار اقتصادی استانداردها  بهنفع متعددی است كه  های ذی زني بين طرف چانه
های جايگزيني ارائه  دوم، استانداردهای حسابداری برای برخي رويدادها راه دارد.
، حال مديريت راهكاری را انتخاب نمايد كه ماهيت رويداد را به بهترين دهندمي 

بر كيفيت سود اثر خواهد بنابراين، مديريت از اين طريق  .شكل منعكس نمايد
يران قطعاً كيفيت سود را كاهش خواهد اشت. به عالوه، مديريت سود توسط مدگذ
 (6112 ژان، )دی داد.

 

                                                                                                                   
1. Hicksian Income 
2. De-jun 
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 اندازه گيری كيفيت سود

مديريت  دربارهای  نظريه كيفيت سود در شرايطي شكل گرفت كه شواهد فزاينده 
گرديد. بنابراين به نظر مي رسد اگر سودها  آوری  سود توسط پژوهشگران جمع

كه هايي  ما هيچ توافقي مبني بر ويژگيمديريت نشده باشند كيفيت بااليي دارند. ا
  (6111)منعم و فرشادفر،  وجود ندارد. كيفيت سود را افزايش دهد،

مبتني بر سودمندی در تصميمات  عمدتاًهای كيفيت سود  انواع سازهبرخي از  
های كيفيت سود  سازهعبارتند از:  حسابداریمختلف ها در تحقيقات  اين سازهاست. 

های كيفي مقرر در مباني نظری  ( ويژگي6) زماني سود،های  سری( 0مشتق شده از )
نقدی و اقالم های  ( رابطه ميان سود، جريان8هيأت استانداردهای حسابداری مالي، )

 (0834)بولو،  .( تصميمات اجرائي6ی، و )تعهد
بيني  ژگي كيفيت سود، شامل پايداری، پيش ( چندين وي6118)شيپر و وينسنت 

های  پايداری سود ميزان ثبات سود در دوره اند. ارائه كردهن پذيری را پذيری و نوسا
بنابراين پايداری سود به كند.  بر استمرار و دوام سود تأكيد ميآتي است. اين سازه 

پيش بيني پذيری سود به توانايي سودهای گذشته  كند. اجزای دائمي سود توجه مي
يني پذيری اجزای سود به عنوان ب پيشگردد.  مي در پيش بيني سودهای آتي بر

كنندگان در  ظرفيت گزارشگری مالي كامل، برای بهبود قابليت و توانايي استفاده
انحرافات سری زماني سود را به  سود نيز نوسان پذيری تخمين اجزای سود است.

 گيرد. مي طور مستقيم اندازه
د را نشان ارزيابي كيفيت سو ارائه شده در صفحه بعد برخي معيارهایجدول 

 دهد. مي

                                                                                                                   
1. Schipper & Vincent 
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و اجزای آنهاارزيابي كيفيت سود  های معيار  

 اجزای مربوط معيار ارزيابي
 نوسان پذيری -8 قابليت پيش بيني  -6 پايداری سود  -0 سری زماني خصوصيات سود

 م تعهدی و جريانهای نقدیاقالروابط بين سود،

   نسبت وجه نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي به سود -0

 تعهدیاقالم پيش بيني  -8تعهدی اقالم تغيير در كل  -6

پيش بيني روابط  -6غيرعادی به كمک متغيرهای حسابداری  

 تعهدی و جريانهای نقدیاقالم بين 

 تأثير گذاری در تصميم

بيني و قضاوت در گزارشگری  روابط معكوس بين پيش

تهيه كنندگان اطالعات از  بهره گيریميزان  ـ  كيفيت سود

 ت و پيش بيني قضاو

 هياتی كيفي چارچوب نظری)ها ويژگي

 (تدوين استانداردهای حسابداری مالي
 مربوط بودن ، قابليت اتكا

 پيشينه تحقيق

خارجي و داخلي بسياری درباره كيفيت سود، متغيرهای آن يا های  پژوهش 
 .تعدادی از اين مطالعات مرور خواهد شد ادامهعوامل مرتبط انجام شده است. در 

آيا كيفيت سود "در استراليا به اين موضوع پرداختند كه: ( 6111)منعم و فرشادفر  
شركت از  861آنها در اين تحقيق كه با بررسي  "در طول زمان كاهش يافته است؟

است، به بررسي روند  شدهانجام  6116لغايت  0226های  استراليا در فاصله سال
كيفيت اقالم تعهدی، پايداری، پيش بيني  ـ كيفيت سود با استفاده از چهار معيار

گيری  پرداختند. آنها از چهار مدل برای اندازه ـ پذيری و همواربودن سود
گونه شواهدی  های مذكور بهره بردند و نهايتاً با بررسي تغييرات هر كدام هيچ ويژگي

از كاهش سيستماتيک كيفيت سود مشاهده نكردند حتي در مواردی افزايش كيفيت 
را نيز مشاهده نمودند؛ لذا معتقدند كه هرگونه هراس در مورد كاهش كيفيت  سود

كنند كه چنانچه  مي اخير غير قابل توجيه است. آنها بيانهای  سود در سال
گاه نتايج كارشان با نتايج كار  كاری يک ويژگي مطلوب برای سود باشد آن محافظه
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مالي در اياالت متحده در طول  ( كه دريافته بودند گزارشگری6111)0گيولي و هاين
  (6111)منعم و فرشادفر،. كارتر شده است همخواني داشته است زمان محافظه

نقش  كيفيت اقالم تعهدی و سود:"عنوان  تحقيقي با( در 6116و و ديچو)ادچ 
گيری بهتر عملكرد  نقش اقالم تعهدی را در اندازه "خطاهای برآورد اقالم تعهدی

گيری جديد در مورد كيفيت  يک معيار اندازه تحقيقد. اين ها بررسي كردن شركت
كيفيت اقالم تعهدی طبق نتايج اين تحقيق، كند.  و سود ارائه مي جاریاقالم تعهدی 

و و ا)دچ يابد. و سود با افزايش در خطای پيش بيني مقدار اقالم تعهدی كاهش مي
 (6116ديچو،

های سود، جريان  اني ويژگي( به بررسي تغييرات سری زم6111)گيولي و هاين 
كارتر شده است يا  وجوه نقد و اقالم تعهدی و اينكه آيا گزارشگری مالي محافظه

های وجه نقد و  ها در اين تحقيق تغييرات الگوهای سود، جريان خير، پرداختند، آن
هايي از گرايش به  اقالم تعهدی را در طول چهار دهه مستند نمودند و نشانه

ند. طبق نتايج اين تحقيق، الگوها نشان كردكارانه را شناسايي  هگزارشگری محافظ
گيولي و ) باشند. مي 0211كارانه از اوايل دهه دهنده ظهور گزارشگری محافظه

 (6111هاين،
به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا مالكيت  6113در سال  گيولي و ديگران 

ارقام حسابداری دو نوع بخشد؟ آنها كيفيت  مي عمومي كيفيت سود را بهبود
شركتهای خصوصي و سهامي عام را بدون توجه به انتشار بدهي مورد مقايسه قرار 
دادند. دو فرضيه كه در اين تحقيق آزمون گرديد عبارت بودند از: اول، فرضيه تقاضا 
كه بيانگر اين است كه سود شركتهای سهامي عام به دليل تقاضای قويتر از سوی 

بار دهندگان برای كيفيت گزارشكری، از كيفيت باالتری نسبت به سهامداران و اعت
كه بيانگر اين  شركتهای خصوصي برخوردار است. دوم، فرضيه رفتار فرصت طلبانه

است كه شركتهای سهامي عام بدليل اينكه مديرانشان انگيزه بيشتری برای مديريت 
صوصي خود دارند. نتايج سود دارند كيفيت پايين تری از سود را نسبت به همتايان خ

                                                                                                                   
1. Givoly and Hayn 
2. Dan Givoly et al. 
3. Opportunistic Behavior 
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بيانگر اين بود كه مطابق با فرضيه رفتار فرصت طلبانه شركتهای خصوصي اقالم 
تعهدی با كيفيت باالتر و گرايش كمتری به مديريت سود نسبت به شركتهای سهامي 

های  ه دليل ريسک دعاوی قضايي و هزينهعام دارند. همچنين شركتهای سهامي عام ب
 (6113)گيولي و ديگران،  گذارند. ری بيشتری را به نمايش مينمايندگي محافظه كا

 پژوهشاطالعات را مورد  نعدم تقاركيفيت سود و ( 6112) 0باتاچاريا و ديگران 
قرار دادند. در اين تحقيق با استفاده از نمونه ای از شركتهای پذيرفته شده در بورس 

اطالعات عدم تقارن د بر چگونگي اثر كيفيت سو 8و نزدك 6اوراق بهادار نيويورك
بين فعاالن بازار مورد آزمون واقع گرديد. آنها دريافتند كه كيفيت پايين سود به طور 

باالی اطالعات مرتبط است. كيفيت پايين سود  عدم تقارنای با  چشمگير و فزاينده
اطالعات را در زمان نزديک به اعالم آن به ويژه برای شركتهايي كه سود  عدم تقارن

 عدم تقارنكنند كه  آنها بيان مي .كند بوده تشديد ميآنها ع اصلي اطالعات منب
اطالعات به خودی خود نتايج نامطلوب اقتصادی و اجتماعي دارد و نتيجه آشكار 

)باتاچاريا  باشد. مي مالي هایاطالعات در بازار عدم تقارنكيفيت پايين سود افزايش 
 (6112و ديگران، 

در تحقيقي به بررسي عوامل تعيين  6101در سال  نكارلوس كولهو و ديگرا 
 بموقعكننده كيفيت سود در برزيل پرداختند. آنها به مقايسه عدم تقارن شناسايي 

( بين شركتهای خصوصي و سهامي عام برزيل پرداختند. نتايج حاكي ALRT)زيان
مشابه  ALRTاز آن بود كه سطح كيفيت سود در دو گروه شركتها از لحاظ 

صورت ه فعاليت انتشار اوراق بدهي جهت تأمين مالي بدر اين تحقيق  ضمناًباشد.  مي
كه فرضيه نوظهور محرك اصلي  تشخيص داده شدتأثيرگذار  ALRTچشمگيری بر 

 كند. بودن بازارهای بدهي برای گزارشگری مالي با كيفيت باال را تقويت مي
 (6101)كارلوس كولهو و ديگران،

وامل موثر بر شناسايي عپايان نامه دكتری خود با عنوان  در( 0813) ظريف فرد 
كيفيت سود خالص گزارش سود در هر كه دست يافت نتيجه  به اينكيفيت سود 

                                                                                                                   
1. Neil Bhattacharya et al. 
2. NewYork Securities Exchange 
3. NASDAQ 
4. Antônio Carlos Coelho et al 
5. Asymmetric loss recognition timeliness  
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های مطلوب و نامطلوب اجزای سود خالص  زمان تابعي از ميزان و درجه ويژگي
ير گران و سا های تحليل ها و ديدگاه كه خود آن نيز تابعي از برداشت باشد مي

 كنندگان است. استفاده
بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام ضمن ( نيز 0836خواجوی و ناظمي) 

ن دريافتند كه ميانگين بازده با تاكيد بر نقش اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادار تهرا
 .گيرد ها، تحت تأثير ميزان اقالم تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمي سهام شركت

( در تحقيقي با عنوان كيفيت اقالم تعهدی و سود با 0835وش و ديگران)نور 
تاكيد بر نقش خطای برآورد اقالم تعهدی به اين نتيجه رسيدند كه افزايش در ميزان 

 نقدی ايجادهای  اقالم تعهدی مشكالت بيشتری را در زمان بندی و تطابق جريان
نمايد، اما اين  ش در بهبود اين امر ميكند و بنابراين به رغم اينكه اقالم تعهدی تال مي

تر و  منافع به قيمت خطای برآوردی است اقالم تعهدی بيشتر به معني كيفيت كم
 باشد. داری كم تر سود ميپاي

حسابداری محافظه كارانه بر پايداری سود و ( به بررسي تأثير 0833پور) حاجي 
يداری سود در كه پا گرفت  ( پرداخت و نتيجهP/Eنسبت قيمت به سود )

كنند، كمتر است و  نسبت  تری گزارش مي هايي كه سود محافظه كارانه شركت
كنند،  تری گزارش مي هايي كه سود محافظه كارانه ( شركتP/Eقيمت به سود )

 كمتر است.

 روش تحقيق

كاربردی است. همچنين اين تحقيق با توجه به اينكه تحقيقات اين پژوهش از نوع  
پذيرفته شده در بورس اوراق های  مالي شركتهای  د در صورتاز اطالعات موجو

و هيچ گونه دخالتي در كنترل و تغيير  نموده استبهادار در سنوات گذشته استفاده 
ها، از نوع تحقيق توصيفي  از لحاظ فرآيند گردآوری داده ،مقادير متغير ها ندارد

  .وع پيمايشي طولي استيک تحقيق ميداني از ننيز از نظر اجرا  .رويدادی است پس
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 های تحقيق  فرضيه

كه در بخش بيان مساله مطرح شد،  پژوهشبرای پاسخ سؤال اصلي در اين تحقيق 
 :گرفتآزمون قرار  به صورت زير تدوين گرديد و موردچهار فرضيه 

 : كيفيت اقالم تعهدی در طول زمان كاهش يافته است.0فرضيه 
 كاهش يافته است. : پايداری سود در طول زمان6فرضيه 
 : پيش بيني پذيری سود در طول زمان كاهش يافته است.8فرضيه 
 : همواربودن سود در طول زمان افزايش يافته است.6فرضيه 

 ها ها و روش آزمون فرضيه مدل

در اين تحقيق از چهار شاخص، كيفيت اقالم تعهدی، پايداری سود،  
بسياری از تحقيقات اخير مورد پذيری سود و هموار بودن سود كه در  بيني پيش

و  6116) تایـ يوـ  )بونلرت اخيراستفاده قرار گرفته است و در سه مورد از مطالعات 
(( نيز مشترك است به 6111) ( و منعم و فرشادفر6116(، فرانسيس و ديگران)6114

عنوان معيار ارزيابي كيفيت سود استفاده شده است. در ادامه نحوه برآورد هركدام از 
 آنها در اين تحقيق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 ـ كيفيت اقالم تعهدی الف

از آنجا كه سود به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تجزيه است، پژوهشگران زيادی  
اند. استفاده از شاخص  از كيفيت اقالم تعهدی برای توصيف كيفيت سود بهره برده

بر پايه اين ديدگاه استوار است  گيری كيفيت سود كيفيت اقالم تعهدی برای اندازه
كه سودی كه به جريان نقدی نزديكتر باشد دارای كيفيت باالتری است. اقالم 

های مديريت و برآوردهايي در مورد شناسايي سود در آينده به  تعهدی قضاوت
( نقش اقالم تعهدی را جهت 6116)0و و ديچواعنوان جريان وجوه نقد است. دچ

ها در يک سری زماني بررسي كردند. به دليل  كرد شركتاندازه گيری بهتر عمل
های نقد آتي است، بنابراين  بيني جريان آنكه اقالم تعهدی نيازمند مفروضات و پيش

                                                                                                                   
1. Dechow & Dichev 
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 بيني مقدار اقالم تعهدی كاهش كيفيت اقالم تعهدی و سود با افزايش در خطای پيش
قالم تعهدی به گيری كيفيت ا و و ديچو برای اندازهايابد. مدل برآوردی دچ مي

 صورت زير است:
 (0) 

tj

tj

tj

tj

tj

tj

tj
v

Assets

OCF

Assets

OCF

Assets

OCF
,

,

1,

j3,

,

,

j2,

,

1,

j1,j0,

tj,

tj,
 

Assets

TCA



 

 

tjTCAكه در آن   است كه به  tدر سال    j، كل اقالم تعهدی جاری شركت,
 شود:  گيری مي شرح زير اندازه

tSTDEBTj, t Cashj, -t CLj, -t CAj,tTCAj,   

tjAssets   t و  t-1در سال    j= ميانگين دارايي كل شركت,

tjOCF ، كه عبارتست از سود خالص قبل از  t= جريان وجوه نقد عملياتي در سال ,
 (. TAاقالم غير مترقبه منهای كل اقالم تعهدی)

tjA ,C های جاری شركت  دارايي جمعj  سالدر پايانt   ، 

tj,CL های جاری شركت  بدهي جمعj ساليان در پاt  ، 

tj ,Cash موجودی وجه نقد در پايان سالt ، 
tSTDEBTj,های جاری های غيرعملياتي موجود در بدهي = تغييرات در بدهي 

 ، tو  t-1های  های پرداختني( بين سال )سودسهام پرداختني و حصه جاری وام
يرات در درآمد فروش و اموال، ( با اين استدالل كه اثر تغي6116) 0مک نيكولز

 ماشين آالت و تجهيزات بر شكل گيری انتظارات در مورد اقالم تعهدی به اندازه 
و و اباشد، تعديالتي را بر مدل دچ های نقد عملياتي مي )و يا حتي بيشتر از( اثر جريان
كند كه مدل تعديلي مذكور قدرت توصيفي بيشتر و  ديچو پيشنهاد داد. او بيان مي

گيری دارد. بنابراين در اين تحقيق مدل تعديل شده زير  طای كمتری در اندازهخ
 گيری كيفيت اقالم تعهدی از خطای برآورد تعهدی استفاده شد: برای اندازه

                                                                                                                   
1. McNichols 
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 (6) 
ΔREVj,t = های  تغييرات در درآمدهای عملياتي بين سالt-1  وt . 

PPEj,t =  اموال ماشين آالت و تجهيزات در پايان سالt  
j,tξ =  مقادير باقيمانده مختص شركتj  در سالt 

OCFj,t =های نقدی عملياتي در سال  جريانt  با توجه به اين كه در اين تحقيق .
، بنابراين جريان گرفتويژگي سود خالص قبل از اقالم غيرمترقبه مورد بررسي قرار 

شرح زير از  نقدی عملياتي مورد استفاده در رگرسيون باال با اعمال تعديالتي به
 (:0834)بولو،  صورت جريان وجوه نقد بدست آمده است

سود سهام پرداخت 

 شده

 

 

 

+    جريان نقد مرتبط با 

گذاريها و  بازده سرمايه

سود پرداختي بابت تأمين 

 مالي

+   جريان نقدی عملياتي 

طبق صورت جريان 

 وجوه نقد

 

جريان نقدی مرتبط با 

 –ماليات

=  جريان نقدی 

مورد نظر  عملياتي

 در اين تحقيق

های  ( رگرسيون حداقل مربعات برای هر سال برای شركت6با استفاده از معادله ) 
د كه كيفيت اقالم آمهر صنعت اجرا شد. مقادير باقيمانده مختص هر شركت بدست 

( )از اين به 6از معادله ) σ(ξj,t)برآوردی  انحراف معيار مقادير باقيماندهتعهدی برابر 
( تر)باال ترنشان دهنده كيفيت پايين AQ( تر)كوچكتر مقادير بزرگ .( مي باشدAQبعد

 .دمي باش سود

 پايداری سود ـ ب

پايداری سود به عنوان معياری برای كيفيت سود بر اين پايه استوار است كه هرچه  
                                                                                                                   

 آيد. الم غيرنقدی بدست ميايران از تعديل سود عملياتي بابت اق 6چون جريان نقد عملياتي طبق استاندارد شماره   ـ0
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رگرسيون اتوتوان با استفاده از يک  مي سود پايدارتر باشد دارای كيفيت باالتری است.
( ميزان بازگشت سود سال جاری به سود سال قبل را بدست آورد. AR1ده مرتبه اول )سا

(، 6114و  6116) تای-يو-برای اندازه گيری پايداری سود در اين تحقيق همانند بونلرت
( با استفاده از مدل كورمندی و 6111( و منعم و فرشادفر)6116فرانسيس و ديگران)

 آورد شد:بر زير( به شرح معادله 0231)0ليپ
 (8) 

Earnj,t =  سود خالص
 tقبل از اقالم غير مترقبه در سال 

Earnj,t-1 = سود خالص قبل از اقالم غير مترقبه در سالt-1 
ASSETj,t-1 =  های شركت  دارايي جمعj  سال پايان درt-1 

 Uj,t =  جمله خطا در سالt  
های  سال برای شركت ( رگرسيون حداقل مربعات برای هر8با استفاده از معادله ) 

كه به يک نزديكتر )يا از  β1در تخمين بدست آمده مقاديری از د. شهر صنعت اجرا 
دهد، در حالي كه مقادير نزديک به  آن بيشتر( باشد پايداری بيشتر سود را نشان مي

صفر بيانگر ناپايداری زياد سود و بزرگ بودن مقدار سودهای گذرا مي باشد. 
 .ايداری آن ارجح استپايداری سود بر ناپ

 پيش بيني پذيری سود: ـ ج

( پيش بيني پذيری را توانايي سود برای پيش بيني خودش تعريف 0221)6ليپ 
های باال  گيری نمود، كه در آن واريانس كرد و آن را بر مبنای واريانس سودها اندازه
يس و (، فرانس0221) باشد. پس از ليپ در سود بيانگر پيش بيني پذيری كمتر مي

( پيش بيني پذيری سود را با استفاده از جذر ريشه دوم واريانس 6116ديگران)
 گيری نمودند. خطای برآورد از معادله پايداری سود اندازه

(، فرانسيس و 6114و  6116تای)ـ  يوـ  بونلرت تحقيقاتدر اين تحقيق همانند  
با استفاده از جذر ( پيش بيني پذيری سود 6111( و منعم و فرشادفر)6116) ديگران

                                                                                                                   
1. Kormendi and Lipe 
2. Lipe 
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 د:ش( و به صورت زير محاسبه 8واريانس خطای معادله )
(6) )(

,

2

, U ij
tjRESIDPER


  

 
، بدست  tدر سال  jكه مقدار زير راديكال، واريانس خطای برآوردی شركت 

بيانگر قابليت پيش  RESIDPERباشد. مقادير زياد )كم(  (، مي8آمده از معادله )
 باشد. تر )باالتر( سود مي و بنابراين كيفيت پايينبيني كمتر)بيشتر( سود 

 هموار بودن سود ـ د

های جريان وجوه نقد  برخي شاخص در مقايسه باهموار بودن سود عموماً  
گيری از جريان وجه نقد با اين فرض كه مديريت  شود. اين اندازه گيری مي اندازه

 كند.  ده ميبرای سود هموار نشده استفا مرجعينشده باشد به عنوان 
( همواربودن سود را به عنوان نسبتي از انحراف معيار 6118)ون و ديگراناب 

گيری نمودند. در اين تحقيق همانند  جريان نقد عملياتي بر انحراف معيار سود اندازه
( و منعم و 6116(، فرانسيس و ديگران)6114و  6116) تایـ  يوـ  بونلرتتحقيقات 
سود به عنوان نسبتي از انحراف معيار سود خالص قبل از  ( همواربودن6111فرشادفر)

های اول دوره  اقالم غيرمترقبه و جريان نقد عملياتي كه هر دو برحسب جمع دارايي
 د:شاند به صورت زير اندازه گيری  تعديل شده

(5) 
 

σ= انحراف معيار 
OCFj,t  =های نقدی عملياتي در سال  جريانt  
Earnj,t = از اقالم غير مترقبه در سال  سود خالص قبلt 

ASSETj,t-1 =  های شركت  دارايي جمعj  سال پايان درt-1 
بيانگر همواربودن بيشتر)كمتر(  SMOOTH( مقادير بزرگتر)كوچكتر( 5در معادله )

 باشد. تر)باالتر( سود مي سود و كيفيت پايين

                                                                                                                   
1. Bowen et al. 
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 جامعه و نمونه آماری

شده در بورس اوراق بهادار تهران و  جامعه آماری اين تحقيق، شركتهای پذيرفته 
 . بوده است 0831 تا 0831با قلمرو زماني 

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با درنظر های  انتخاب نمونه از ميان شركت
  گرفتن معيارهای زير انجام شد:

قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده يا  0813شركت در سال  .0
 های بورسي خارج نشده باشد. از فهرست شركت 0833تا پايان سال  باشد و

های  اسفند ماه هر سال باشد و شركت در سال 62سال مالي شركت منتهي به  .6
 مذكور سال مالي خود را تغيير نداده باشد.

 های مذكور در دسترس باشد. های مورد نياز شركت در سال داده .8
 ی مالي، بانک و ليزينگ نباشد.گر گذاری، واسطه های سرمايه جزء شركت .6

 طي دوره مورد بررسي، سود ده باشند. .5

شركت پذيرفته در بورس اوراق بهادار  623با توجه به شرايط فوق از مجموع  
شركت به عنوان  34( موجود بود، تعداد 0813تهران كه در شروع دوره تحقيق)

آنجا كه نوع  . ازندهای واجد شرايط ذكر شده در تحقيق تشخيص داده شد شركت
خاص صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي كند و ويژگيهای صنعت نقش 

های حاضر در آن صنعت دارد و صنايع مختلف با  گذاری بر سود شركت تأثير
های متمايز، درجه تأثير پذيری متفاوتي از روند كلي اقتصاد دارند اين تأثير  مشخصه

كند و ممكن است رفتار متفاوتي  پذيری به شركتهای فعال در آن صنعت سرايت مي
در طول زمان از خود نشان دهند لذا شركت های مذكور بر مبنای دو رقم كد 

در صنايع مختلف طبقه بندی شدند. از آنجا كه مدل اول معيار اندازه  آيسيک
گيری كيفيت سود)كيفيت اقالم تعهدی( به كار گرفته شده در اين تحقيق دارای 

مشاهدات برای تخمين مدل بايد حداقل بيشتر از تعداد  شش متغير است، تعداد
(. بنابراين، صنايعي كه حداقل شامل هفت 6111متغيرها باشد)منعم و فرشادفر، 

گروه برای دوره ده ساله  6شركت در  46شركت بودند، انتخاب گرديدند. نهايتاً 

                                                                                                                   
1. International Standard Industrial Code(ISIC) 
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 انتخاب شدند. 0833لغايت 0812
و يک سال بعد متغيرها نياز بود بنابراين های يک سال قبل  از آنجا كه به داده 

 د. گزارش ش 0831لغايت  0831سال  نتايج برای يک دوره هشت ساله از

 گردآوری داده هاروش 

شامل اطالعات صورتهای مالي برای آزمون فرضيه ها، های مورد نياز تحقيق  داده 
طريق  كه از بود 0833لغايت  0812های مورد مطالعه طي دوره  ساليانه شركت

آورد  سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای تدبير پرداز و رهاطالعاتي های  پايگاه
 ها و يادداشتهای توضيحي آنها استخراج شد.  نوين و صورتهای مالي اساسي شركت

 ها  ها و آزمون فرضيه تجزيه و تحليل دادهروش 

آزمون ريشه  آزمون خودهمبستگي بين مشاهدات، فرضيه های اين تحقيق با 
 Eviewsو  SPSSافزارهای  نرمبه كمک سری زماني  و آزمون گام تصادفي واحد

 . آزمون گرديدند

 آزمون فرضيه ها و نتايج

افزار اكسل  ها، متغيرهای محاسباتي با كمک نرم آوری و تنظيم داده پس از جمع 
يرهای محاسبه های آماده شده و متغ محاسبه گرديد و در نهايت با استفاده از داده

های الزم  آزمون آماری و تخمين Eviewsو  SPSSافزارهای  شده به كمک نرم
 انجام گرديد.

 محاسبه كيفيت اقالم تعهدی و آزمون فرضيه اول 

های تحقيق  در سال 6برای استخراج روند زماني كيفيت اقالم تعهدی، ابتدا معادله  
های چهار صنعت منتخب برازش شد تا مقادير باقيمانده برآوردی  و در ميان شركت

مربوط به هر سال و شركت در هر صنعت به دست آيد. سپس انحراف معيار مقادير 
سال ـ  ( محاسبه گرديد كه حاصل مقداری بر حسب صنعتAQباقيمانده برآوردی )

                                                                                                                   
1. Unit Root Test 
2. Random Walk 
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 گزارش شده است. (0)مي باشد؛ نتايج در جدول 

 سال-بر حسب صنعت 2( از معادله AQانحراف معيار مقادير باقيمانده برآوردی) .3جدول 

 3186 3185 3185 3181 3181 3182 3183 3189 صنعت/سال

 696000 .696.6 6960.0 6960.0 6960.0 696060 6960.0 6960.0 35كد 

 .69000 690000 .69000 6900.0 6900.0 ..6900 690060 690600 21كد 

 .69060 6900.0 6900.6 690000 690606 6900.0 690000 690.00 25كد 

 6960.0 6900.0 696060 6900.6 690000 6960.6 696000 .69000  11كد 

 690600 690000 690600 6900.0 690000 696000 690000 6900.0 ميانگين صنايع

 696.06 .69000 690600 690060 690000 .696.0 .69060 .69000 ميانه صنايع

 
مقايسه سال به سال انحراف معيار مقادير باقيمانده در صنايع مختلف الگوی  

سيستماتيكي را در طول زمان نشان نمي دهد. ميانگين انحراف معيار مقادير باقيمانده 
مي باشد هر چند  06/1و  01/1( بين همه صنايع در اكثر سال ها بين AQبرآوردی)

است. مقايسه ساالنه ميانه های صنايع نيز بيانگر  1360/1اين مقدار  0836در سال 
 0836بود بجز سال های  01/1روند خاصي نمي باشد. ميانه ها در تمام سالها بيشتر از 

مي باشد. بنابراين، روند خاصي در طول  1201/1و  1162/1كه به ترتيب  0831و 
( مشاهده AQاف معيارها)زمان برای صنعت خاصي يا كل صنايع در اين انحر

 نگرديد. 
با اين حال برای شناسايي هرگونه روند آماری آزمون اضافي انجام شده است. به  

منظور آزمون ايستايي سری زماني ايجاد شده بوسيله معيار كيفيت اقالم تعهدی، 
، آزمون ريشه واحد  يا تفاضل مرتبه اول جهت محاسبه خودهمبستگي ها در سطح

نعت جداگانه انجام شد. در اين آزمون فرض صفر، داشتن ريشه واحد برای هر ص
است كه با توجه به احتمالي كه برای آن محاسبه گرديد برای هر سری زماني امكان 
رد آن وجود نداشت يا در مواردی نيز رد شد. هر سری زماني كه دارای يک ريشه 

 (0813 )گجراتي، واحد باشد بيانگر رفتار گام تصادفي است.

                                                                                                                   
1. Level 
2. First difference 
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زماني شكل گرفته بر اساس معيار كيفيت اقالم   نتايج آزمون ريشه واحد سری 
 ارائه شده است.  (6)ول در جدبه تفكيک هر صنعت ( AQ)تعهدی

 ، به تفكيك صنعتAQهای مربوط به آزمون ريشه واحد سری زماني  احتمال .2جدول 

 p-value صنعت

 6/.6 ( 00ا)كد ه صنعت ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني

 9352/9 ( 00صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد 

 6000/6 ( 00صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزي)كد 

 6.00/6 ( 00صنعت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر)كد 

 
داری پنج  با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد، فرض صفر در سطح معني 

 شود ( رد مي66صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد ( در 15/1درصد)
(15/1<1056/1p-value= سری زماني در سه صنعت ديگر شامل صنعت ساخت .)

(، صنعت ساخت ساير محصوالت 05ها)كد  محصوالت غذايي و انواع آشاميدني
( در 86( و صنعت وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم تريلر)كد 64كاني غير فلزی)كد 

دارای ريشه واحد بوده و از الگوی گام تصادفي پيروی مي  15/1داری  طح معنيس
 نمايد.

برای سری زماني كه دارای ريشه واحد نبوده آزمون خودهمبستگي تا مرتبه  
 چهارم محاسبه گرديد. 

نتايج حاصل از آزمون خودهمبستگي تا مرتبه چهارم انحراف معيار مقادير  
احتماالت مربوطه برای صنعت ساخت مواد و محصوالت ( و AQباقيمانده برآوردی)

 ارائه شده است. (8)( در جدول 66شيميايي)كد 

 AQهای P-valueها و  خودهمبستگي .1جدول 

 صنعت
خودهمبستگي 

 مرتبه اول
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه دوم
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه سوم
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه چهارم
p-value 

 0.969 0.077- 0.934 0.131- 0.925 0.007- 0.694 0.116 21كد 

 
با توجه به احتماالت مربوط به هر يک از مرتبه های خودهمبستگي، امكان رد  
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 15/1فرض صفر اين آزمون مبني بر عدم وجود خودهمبستگي در سطح معني داری 
گرفته بر  ( بنابراين سری زماني شكل15/1ها بيشتر از  p-valueوجود ندارد)تمامي 

( بيانگر روند 66در صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد  AQاساس 
 خاصي نبوده و رفتار تصادفي دارد.

هيچ يک از صنايع الگوی روشني را برای كيفيت اقالم تعهدی نشان  بنابراين 
توان گفت سری زماني شكل گرفته بر اساس انحراف  دهند. بنابراين مي نمي

   تصادفي تبعيت مي كند. ( از الگوی گامAQباقيمانده برآوردی )معيارهای مقادير 
 محاسبه پايداری سود و آزمون فرضيه دوم 

به منظور استخراج روند زماني پايداری سود، ابتدا برای اندازه گيری ويژگي  
های چهار  های تحقيق و با استفاده از داده های شركت در سال (8)معادله  ،مذكور

برآوردی مربوط به هر سال و صنعت محاسبه  β1زش شد و ضريب صنعت نمونه برا
به  8معادله  β1از آنجا كه ضريب  گزارش شده است. (6)گرديد كه نتايج در جدول 

عنوان معياری از پايداری سود در نظر گرفته شده است لذا آزمون معني داری 
 ضرايب و خودهمبستگي متغيرها نيز انجام گرفت.

های برآوردی هر صنعت جهت  شكل گرفته بر اساس ضريب شيب نهايتاً سری زماني
 آزمون فرضيه دوم و استنتاج روند احتمالي آنها مورد آزمون قرار گرفت.
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 سال-بر حسب صنعت (1)( از معادله β1های برآوردی) ضريب شيب .1جدول 

 3186 3185 3185 3181 3181 3182 3183 3189 سال صنعت/

 0.7377 1.1775 1.0942 0.5533 0.0713 2.4011 0.6595 0.6975 35كد 

 1.0826 0.9168 1.2401 0.8767 1.2215 1.0362 0.8276 0.8626 21كد 

 1.2008 0.4630 1.2655 1.2180 1.1002 1.7433 1.4126 0.8227 25كد 

 1.0400 0.8747 0.9545 1.2082 1.5567 1.3319 0.8946 0.8559 11كد 

 1.0153 0.8580 1.1386 0.9640 0.9874 1.6281 0.9486 0.8097 ميانگين صنايع

 1.0613 0.8958 1.1672 1.0424 1.1609 1.5376 0.8611 0.8393 ميانه صنايع

 
 با توجه به جدول باال، اكثر ضرايب برآوردی نزديک به يک يا بيشتر از آن  

مي باشند كه بيانگر ثبات باالی سود و انعكاس اندك سودهای گذرا مي باشد. 
ها گاهي نوسانات زيادی دارد ليكن  ه ضرايب برآوردی در ميان صنايع و سالاگرچ

سری های زماني مذكور از يک قاعده منظم كه حاكي از كاهش پايداری سود در 
طول زمان باشد، تبعيت نمي كنند. نهايتاً گرچه مقايسه سال به سال ميانگين و ميانه 

عودی يا نزولي خاصي در طول صنايع نوسان كمي را نشان مي دهد ليكن روند ص
 زمان وجود ندارد.

زماني شكل گرفته بر اساس معيار پايداری   نتايج آزمون ريشه واحد سری 
 ارائه شده است.  (5)ول در جدبه تفكيک هر صنعت ( β1)سود

 ، به تفكيك صنعت  β1های مربوط به آزمون ريشه واحد سری زماني  احتمال .5جدول 

 p-value صنعت

 6.00/6 (00ها)كد  اخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدنيصنعت س

 6000/6 (00صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد 

 6/.000 (00صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزي)كد 

 9311/9 (00صنعت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر)كد 

 
( در 15/1) اری پنج درصدد با توجه به جدول باال، فرض صفر در سطح معني 

 شود ( رد مي86)كد  تريلر وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيمصنعت 

(15/1<1088/1p-value=سری زماني در سه صنعت ديگر در سطح معني .)  داری
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 دارای ريشه واحد بوده و از الگوی گام تصادفي پيروی مي نمايد. 15/1
د شده از ضرايب نتايج آزمون خودهمبستگي های سری زماني ايجا 

و احتماالت مربوطه برای صنعت وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم  (β1)برآوردی
 ارائه گرديده است. (4)در جدول  (8)( طبق معادله 86تريلر)كد 

 β1های P-valueها و  خودهمبستگي .5جدول 

خودهمبستگي  صنعت

 مرتبه اول

p-

value 
خودهمبستگي 

 مرتبه دوم

p-

value 
 خودهمبستگي

 مرتبه سوم

p-
value 

خودهمبستگي 

 مرتبه چهارم

p-
value 

 0.026 0.17- 0.015 0.602- 0.096 0.446- 0.153 0.423  11كد 

  
فرض صفر)عدم وجود  15/1داری  در سطح معني فوقبا توجه به جدول 

های مرتبه سوم و  خودهمبستگي بين مشاهدات سری زماني( برای خودهمبستگي
)به  شود ( رد مي86يه موتوری، تريلر و نيم تريلر)كد چهارم صنعت وسايل نقل

 تر در جدول نشان داده شده است(.  صورت پررنگ
خطای استاندارد با توجه به اما با توجه به آزمون گام تصادفي سری زماني ايستا،  

برای مرتبه اول تا چهارم خودهمبستگي سری زماني با طول زماني هشت  4معادله 
آن با توجه به مي باشد كه  5/1و  661/1،  613/1،  813/1 برسال به ترتيب برا

( تفاوت معني داری از صفر ندارند يعني بيش 4ل وخودهمبستگي های مربوطه)جد
از دو خطای استاندارد با صفر فاصله ندارند در نتيجه فرض برابر صفر بودن 

 (β1)یاز ضرايب برآوردسری زماني ايجاد شده  لذاخودهمبستگي رد نمي شود. 
( ماهيت گام تصادفي 86برای صنعت وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم تريلر)كد 

 داشته است.
در هر چهار  (β1)بنابراين سری زماني شكل گرفته بر اساس ضرايب برآوردی 

   د.نتصادفي تبعيت مي ك صنعت مورد مطالعه از الگوی گام

 بيني پذيری سود و آزمون فرضيه سوم  محاسبه پيش

و  8بيني پذيری سود با استفاده از واريانس مقادير باقيمانده معادله  اخص پيشش 
محاسبه گرديد. برای اين منظور پس از انجام محاسبات مربوط به  6طبق معادله 
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و آزمون نرمال بودن مقادير  β1 آزمون فرضيه دوم و تعيين ضريب شيب برآوردی
ر صنعت و هر سال بدست آمده باقيمانده برآوردی آن، كه برای هر شركت در ه

بيني پذيری سود  پيش (6)بود، واريانس باقيمانده ها محاسبه و با توجه به معادله 
( RESIDPERاندازه گيری شد. نتايج حاصل از انحراف معيار مقادير باقيمانده )

 ارائه شده است. (1)ها در جدول  برای هر صنعت به تفكيک هر يک از سال

 سالـ  بر حسب صنعت (1)( از معادله RESIDPERار مقادير باقيمانده )انحراف معي .6جدول 

 3186 3185 3185 3181 3181 3182 3183 3189 سال صنعت/

 0.0609 0.0431 0.0247 0.0739 0.0924 0.1242 0.0561 0.0750 35كد 

 0.0873 0.0539 0.0588 0.0891 0.1080 0.0654 0.0997 0.1152 21كد 

 0.0446 0.0980 0.2315 0.0503 0.0932 0.1302 0.0864 0.0962 25كد 

 0.0196 0.0230 0.0539 0.0315 0.1081 0.0941 0.0329 0.0128 11كد 

 0.0531 0.0545 0.0922 0.0612 0.1004 0.1034 0.0688 0.0748 ميانگين صنايع

 0.0528 0.0485 0.0564 0.0621 0.1006 0.1091 0.0712 0.0856 ميانه صنايع

 
 وجه به جدول باال، انحراف معيار مقادير باقيمانده صنايع مورد بررسي در با ت 

سال های مختلف از نوسان زيادی برخوردار نيست به غير از صنعت ساخت ساير 
و  0835برای سال  6805/1( با انحراف معيار 64محصوالت كاني غير فلزی)كد 

نه و ميانگين برای صنايع كه دارای نوسان بااليي است. ميا 0831برای سال  1664/1
نيز اگرچه نسبتاً ناپايدار هستند اما هيچ روند صعودی يا نزولي را در طول زمان نشان 
نمي دهند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه پيش بيني پذيری سود در طول دوره 

 مورد مطالعه كاهش نداشته و از قاعده منظمي نيز پيروی نمي كند. 
زماني شكل گرفته بر اساس معيار پيش بيني   احد سرینتايج آزمون ريشه و 

 ارائه شده است.  (3)ول در جدبه تفكيک هر صنعت ( RESIDPER)پذيری سود 
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، به تفكيك RESIDPERهای مربوط به آزمون ريشه واحد سری زماني  احتمال.  8جدول 
 صنعت

 p-value صنعت

 0.00/6 (00د ها)ك صنعت ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني

 6/...0 (00صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد 

 9116/9 (00صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزي)كد 

 0000/6 (00صنعت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر)كد 

 
داری پنج  همانطور كه در جدول نشان داده شده فرض صفر در سطح معني 

ع مورد بررسي بجز صنعت ساخت ساير محصوالت كاني ( برای صناي15/1درصد)
( رد نمي شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت در صنايع ساخت 64غير فلزی)كد 

(، صنعت ساخت مواد و محصوالت 05ها)كد  محصوالت غذايي و انواع آشاميدني
ری ( پيش بيني پذي86( و وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم تريلر)كد 66شيميايي)كد 

سود دارای رفتار منظم و كاهشي نبوده و از قاعده گام تصادفي پيروی مي كند. 
( نيز با 64همچنين در صنعت صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزی)كد 

های محاسبه شده تا مرتبه چهارم و احتماالت مربوطه، فرض  توجه به خودهمبستگي
هيچ روند منظمي برای پيش توان  صفر)عدم وجود خودهمبستگي( رد نشده و نمي

های سری  بيني پذيری سود در اين صنعت متصور بود. نتايج آزمون خود همبستگي
و احتماالت مربوطه  (RESIDPER)زماني ايجاد شده از معيار پيش بيني پذيری سود

در  (6)( طبق معادله 64)كد  برای صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزی
 است.ارائه گرديده  (2)جدول 

 RESIDPERهای P-valueها و  خودهمبستگي .9جدول 

خودهمبستگي  صنعت

 مرتبه اول

p-

value 
خودهمبستگي 

 مرتبه دوم

p-

value 
خودهمبستگي 

 مرتبه سوم

p-

value 
خودهمبستگي 

 مرتبه چهارم

p-

value 

 0.277 0.056- 0.169 0.318 0.182 0.42- 0.303 0.304- 25كد 

 
شه واحد و خودهمبستگي هيچ يک از صنايع مورد بررسي با توجه به نتايج آزمون ري
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توان نتيجه  الگوی روشني را برای پيش بيني پذيری سود نشان نمي دهند. بنابراين مي
گرفت سری زماني شكل گرفته بر اساس انحراف معيارهای مقادير باقيمانده 

يع مورد پذيری سود برای تمام صنا بيني ( به عنوان معيار پيشRESIDPERبرآوردی)
   كند. مي تصادفي پيروی مطالعه از الگوی گام

 محاسبه هموار بودن سود و آزمون فرضيه چهارم

های تحقيق با  برای سال (5)برای استخراج روند زماني همواربودن سود، معادله  
های چهار صنعت نمونه برازش شده و معيار هموار بودن  های شركت استفاده از داده

  .ردی مربوط به هر صنعت برای هر سال محاسبه گرديد( برآوSMOOTHسود)

 سالـ  بر حسب صنعت (5)( از معادله SMOOTHمقادير معيار هموار بودن سود) .39جدول 

 3186 3185 3185 3181 3181 3182 3183 3189 سال صنعت/

 1.1378 2.2640 1.6544 2.1251 1.2782 1.0529 1.5520 0.7795 35كد 

 1.0339 1.6183 1.1002 0.9140 1.2212 1.2001 1.2433 1.0265 21كد 

 1.1097 1.2374 0.5845 1.0105 0.9273 1.0409 1.2534 1.3718 25كد 

 1.7977 1.2931 1.0589 1.1994 1.1329 1.6471 1.2162 1.0347 11كد 

 1.2698 1.6032 1.0995 1.3122 1.1399 1.2353 1.3162 1.0531 ميانگين صنايع

 1.1237 1.4557 1.0795 1.1050 1.1771 1.1265 1.2483 1.0306 ميانه صنايع

 
دهد اگر چه اكثر مقادير نزديک به يک يا  همانطور كه جدول باال نشان مي 

باشد  بزرگتر از يک است كه بيانگر استفاده از اقالم تعهدی در هموار نمودن سود مي
نمي شود. بنابراين ليكن روند خاصي برای هيچ يک از صنايع مورد بررسي مشاهده 

قاعده منظمي درباره افزايش همواربودن سود و نتيجتاً كاهش كيفيت سود در بين 
 گردد. صنايع منتخب در طول دوره مورد مطالعه مشاهده نمي

های فوق، برای شناسايي هرگونه روند آماری سری زماني ايجاد  عالوه بر تحليل 
های مورد  يع منتخب در طي سالشده بوسيله مقادير مربوط به همواری سود صنا

مطالعه آزمون ريشه واحد برای هر صنعت جداگانه انجام شد. در اين آزمون فرض 
صفر، داشتن ريشه واحد است كه در صورت تأييد بيان مي كند سری زماني از قاعده 
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 گام تصادفي پيروی مي كند.
موار بودن زماني شكل گرفته بر اساس معيار ه  نتايج آزمون ريشه واحد سری 

 ارائه شده است.  (00)ول در جدبه تفكيک هر صنعت ( SMOOTH)سود 

، به تفكيك SMOOTHهای مربوط به آزمون ريشه واحد سری زماني  احتمال .33جدول 
 صنعت

 p-value صنعت

 6/6..6 (00ها)كد  صنعت ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني

 9131/9 (00صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد 

 0000/6 (00صنعت ساخت ساير محصوالت كاني غير فلزي)كد 

 00.0/6 (00صنعت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر)كد 
 

داری پنج  همانطور كه در جدول باال نشان داده شده فرض صفر در سطح معني 
( برای صنايع مورد بررسي بجز صنعت ساخت مواد و محصوالت 15/1درصد)

( رد نمي شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت در صنايع ساخت 66)كد  اييشيمي
(، صنعت ساخت ساير محصوالت 05)كد  ها محصوالت غذايي و انواع آشاميدني

( هموار 86( و وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم تريلر)كد 64)كد  كاني غير فلزی
 كند.  عده گام تصادفي پيروی ميبودن سود دارای رفتار منظم و افزايشي نبوده و از قا

برای سری زماني ايجاد شده با معيار هموار بودن سود در صنعت ساخت مواد و  
(، كه دارای ريشه واحد نبوده آزمون خودهمبستگي تا 66)كد  محصوالت شيميايي

مرتبه چهارم محاسبه گرديد. نتايج آزمون خود همبستگي ها و احتماالت مربوطه در 
 ائه گرديده است.ار (06)جدول 

 SMOOTHهای P-valueها و  خودهمبستگي .32جدول 

 صنعت
خودهمبستگي 

 مرتبه اول
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه دوم
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه سوم
p-value 

خودهمبستگي 

 مرتبه چهارم
p-

value 

 0.523 0.119 0.403 0.092 0.248 0.367- 0.319 0.295- 21كد 

 
ماالت مربوط به هر يک از مرتبه های خودهمبستگي، امكان رد با توجه به احت 

 15/1فرض صفر اين آزمون مبني بر عدم وجود خودهمبستگي در سطح معني داری 
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( بنابراين سری زماني شكل گرفته بر 15/1ها بيشتر از  p-valueوجود ندارد)تمامي 
نگر ( بيا66در صنعت ساخت مواد و محصوالت شيميايي)كد  SMOOTH اساس

 روند خاصي نبوده و رفتار تصادفي دارد.
هيچ يک از صنايع الگوی روشني را برای هموار بودن سود نشان  بنابراين 
توان گفت سری زماني شكل گرفته بر اساس معيار هموار بودن  دهند. بنابراين مي نمي
   كند. تصادفي تبعيت مي ( از الگوی گامSMOOTH) سود

 يون خطيتخمين روند زماني با رگرس

رگرسيون روند كيفيت سود،  دربارهنهايتاً به منظور كشف شواهد بيشتر  
)واحد  شده است برارزشپارامترهای كيفيت سود روی زمان با استفاده از معادله زير 

 باشد(: زمان يک سال مي
(4) Yi=αi+βiT+ηi 

                                                                                                                         
 i  ،Tگيری شده برای صنعت  پارامتر كيفيت سود اندازه Yiكه در اين معادله  

 iجزء خطا برای صنعت  ηi( و 3، ... و  6،  0شاخص زمان بر حسب سال مي باشد)
ر از پايداری حايز اهميت است. به غي βi مي باشد. عالمت و مقدار ضريب برآوردی

تواند بيانگر كاهش  دار مي سود در بقيه معيارها ضريب برآوردی مثبت و معني
 كيفيت سود در طول زمان باشد. 

 های برآوردی برازش گرديد و ضريب (4)معادله  Eviewsافزار  با استفاده از نرم 
(βi برای هر صنعت و هر يک از معيارهای كيفيت سود محاسبه شد. برآوردهای )βi 

 ارائه گرديده است.  (08)و احتماالت مربوطه در جدول 
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و گيری سود  برای چهار معيار اندازه( 5)از معادله  βi  ضرايب برآوردی. 31جدول 
 احتماالت مربوطه

 AQ 
 كيفيت اقالم تعهدی

ضريب برآوردی از 

 پايداری سود1معادله
RESIDPER 

 پيش بيني پذيری سود
SMOOTH 

 همواربودن سود

ضريب  صنعت

 برآوردی
P-value 

ضريب 

 برآوردی
P-value 

ضريب 

 برآوردی
P-value 

ضريب 

 برآوردی
P-value 

 0.2195 0.1038 0.2522 0.0057- 0.9549 0.0067- 0.6684 0.0018- 35كد 

 0.6693 0.0157 0.1275 0.0055- 0.3207 0.0268 0.0599 0.0059- 21كد 

 0.3483 0.0381- 0.9606 0.0005- 0.5329 0.0407- 0.5286 0.0068- 25كد 

 0.2975 0.0479 0.7000 0.0024- 0.9374 0.0035- 0.8868 0.0013  11كد 

 
( مثبت و معني دار βiبه غير از پايداری سود در سه معيار ديگر ضريب برآوردی)

 بيانگر كاهش كيفيت سود در طول زمان خواهد بود.
ار معيار كيفيت سود( تنها يک از شانزده برآورد انجام شده )چهار صنعت در چه 

( از لحاظ آماری معني دار مي باشد. تنها انحراف معيار مقادير βi) ضريب برآوردی
صنعت ساخت مواد و ( به طور معني داری برای AQ) 6باقيمانده برآوردی از معادله 

( در دوره مورد مطالعه كاهش يافته است كه بيانگر 66محصوالت شيميايي)كد 
باشد. كيفيت اقالم تعهدی بقيه صنايع  كيفيت اقالم تعهدی اين صنعت ميبهبود نسبي 

بهبود يا افولي را نشان نمي دهد. پايدرای سود، پيش بيني پذيری و هموار بودن سود 
برای هيچ يک از صنايع در طول دوره مورد مطالعه روند خاصي را به نمايش 

 گذارند. نمي

 گيری نتيجه

ات كيفيت سود در طول زمان مطالعه و تجزيه و تحليل در اين تحقيق روند تغيير 
: كيفيت اقالم گرديدشد و برای اين منظور از چهار معيار كيفيت سود استفاده 

ها  . تجزيه و تحليلبودن سود تعهدی، پايداری سود، پيش بيني پذيری سود و هموار
 با استفاده از داده های مورد نياز انجام گرديد. و در سطح صنعت
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يم نتايج حاصل از چهار معيار كيفيت سود شواهدی از روند كاهشي كيفيت ترس
. تجزيه و تحليل های آماری بيشتر ر طول دوره مورد مطالعه نشان نداده استسود د

نشان داد كه داده های كيفيت سود)هر چهار معيار در نظر گرفته شده برای كيفيت 
تاً استفاده از تخمين روند زماني با سود( از مدل گام تصادفي پيروی مي نمايند. نهاي

نيز نتايج پيشين را رگرسيون خطي و رگرس نمودن معيارهای كيفيت سود بر زمان 
در اين آزمون نيز مشخص شد كه ضرايب برآوردی بجز يک مورد معني تأييد كرد. 

دار نبوده و اين معيارها روندی را برای كيفيت سود در طول زمان نشان نمي دهند. 
كيفيت اقالم تعهدی و به تبع آن كيفيت سود در صنعت ساخت مواد و تنها 

( با ضريب برآوردی معني دار منفي)كاهش در انحراف 66محصوالت شيميايي)كد 
( بهبود نسبي يافته است. بنابراين هرگونه 6معيار مقادير باقيمانده برآوردی از معادله 

كاهش يافته است غير قابل  های اخير هراسي مبني بر اين كه كيفيت سود در سال
منعم و فرشادفر  تحقيق صورت گرفته توسطتوجيه است. نتايج اين تحقيق با نتايج 

. آنها نيز در بررسي خود به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت باشد ميدر استراليا منطبق 
 های استراليايي از الگوی گام تصادفي پيروی مي نمايد.  سود در شركت

 های آتي پژوهش پيشنهادهايي برای

كه مي تواند برای سرمايه ـ مطالعه و مقايسه كيفيت سود بين صنايع مختلف  .0
 گذاران جهت انتخاب صنعت، برای سرمايه گذاری مفيد باشد.

انجام پژوهش با ساير معيارهای كيفيت سود مانند ارتباط ارزشي سود، بار  .6
 اطالعاتي داشتن سود و ... 

 قانون اساسي و 66های موضوع اصل  كتمطالعه و بررسي كيفيت سود شر .8
 تغييرات آن در قبل و پس از واگذاری

های قبل از پذيرش  ها در سال و در صورت امكان، مقايسه كيفيت سود شركت .6
 در بورس اوراق بهادار با پس از پذيرفته شدن
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 خذآمنابع و م

دكتري رساله  های سود. هزينه حقوق صاحبان سهام و ويژگي(. 0000بولو، قاسم. ) .0
 حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائي.

تأثير محافظه كاری بر پايداری سود و نسبت قيمت به ( 0000پور، ميثم. ) حاجي .0
 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني. پايان .(P/E)سود

بررسي ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام (. 0000) .ناظميامين  و خواجوي، شکراله .0
بررسي هاي حسابداري و  .اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ا تأكيد بر نقشب

 . 06-.0صص  ،06شماره  ،حسابرسي

 شناسايي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي كيفيت سود. (00.0)  .ظريف فرد، احمد .0
 رساله دكتري، دانشگاه تهران. .بنگاه های اقتصادی ايران

اصول و ضوابط حسابداری و (. 0000ي حسابداري. )كميته تدوين استانداردها .0

 سازمان حسابرسي. حسابرسي: استانداردهای حسابداری.

حميد ابريشمي. چاپ دوم، انتشارات  مباني اقتصادسنجي.(. 00.0گجراتي، دامودار. ) .0

 .0دانشگاه تهران، جلد
 های نقدی در سنجش بررسي نقش سود حسابداری و جريان(. 0000ناظمي، امين. ) ..

پايان نامه كارشناسي ارشد  عملكرد شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 حسابداري، دانشگاه شيراز.

كيفيت اقالم تعهدی و سود با (. 0000) .حيدريمهدي ناظمي و  ، اميننوروش، ايرج .0
شماره  ،هاي حسابداري و حسابرسي بررسي تأكيد بر نقش خطای برآورد اقالم تعهدی.
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