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 چکیده

و جایگاه سود در میان اطالعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده  ظر به اهمیتن
از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع 

ده، سه جنبه کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین ش
حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. هر کدام از این ابعاد دارای سنجه ها 

باشند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر  سنجه( می 3سنجه و مدیریتی شامل  5سنجه، بازار  8)حسابداری 
رای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی های حسابداری و مدیریت مالی که دا نفر از خبرگان رشته 21خواهی 

های فرایند تحلیل سلسه مراتبی و روش ترجیح بر  اند، قرار گرفت و با استفاده از روش در این موضوع بوده
آل نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج  اساس مشابهت به راه حل ایده

وش علمی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج، وزن هر یک از ابعاد گردید. در این مدل با استفاده از ر
با  ها مشخص گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ابعاد حسابداری، بازار و مدیریتی به ترتیب و سنجه

باشند. همچنین نرخ سازگاری در  دارای تاثیر در مدل کیفیت سود می 124/0و  295/0، 581/0ضرایب 
های  باشد. همچنین، یافته درصد و قابل قبول می 10ل سلسله مراتبی برای کلیه ابعاد کمتر از روش تحلی

تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سنجه آگاهی دهندگی به عنوان زیر مجموعه بعد بازار در مدل نهایی 
 کیفیت سود دارا می باشد.  
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  گروه حسابداری دانشگاه تهران، ایران )نویسنده مسئول( دانشیارkashanipour@ut.ac.ir    

   گروه حسابداری دانشگاه تهران، ایران،دانشیار  
  ،دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران 

 16/06/1398تاریخ پذیرش:                                                              21/02/1398تاریخ دریافت: 



 1398تابستان ـ  62ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   128

 مقدمه
و  یجاداز مراحل ا یککنندگان در هر  مشارکت یبرا یهسرما یاطالعات در بازارها یفیتک

 یتاهم یدارا گیرد، یمورداستفاده قرار م یهسرما یصاهداف تخص یانتشار اطالعات که برا
شده را  یافتدر یمال یاطالعات گزارشگر یه،کنندگان در بازار سرما است. مشارکت

 رایب)گیری یمتصم یا( و یورشکستگ یسکدر رابطه با ر مثال، عنوان منظورقضاوت )به به
رو، به   ین. از اکنند یکنند( استفاده م گذاری یهچگونه و کجا سرما ینکهمثال، در رابطه با ا 
ها و  از قضاوت یهسرما یدر بازارها یمال یاطالعات گزارشگر یقینصورت قطع و  

کنندگان  مورد عالقه مشارکت یمال یگزارشگر یفیتکین،بنابرا.کنند یم یبانیپشت ها میتصم
و ارائه اطالعات معتبر به  یفیتباک یمال یسخن، گزارشگر یگراست. به د یهدر بازار سرما

ارزش و عملکرد شرکت کمک نموده و  یابیدر ارز یه،کنندگان در بازار سرما مشارکت
ها  اطالعات منجر به قضاوت یباال یفیت. در واقع، کبخشد یرا بهبود م گیری یمتصم یندفرا

در  یمال یاطالعات گزارشگر یباال یفیتک یعنی،. شود یم تر یفیتبا ک های یمو تصم
 یخروج ینتر . مهمباشند یم یدترمف گیری یمتصم یاطالعات برا یینپا یفیتبا ک یسهمقا
 یاصل یاز اجزا یکی یانورت سود و زاست که ص یمال یها صورت ی،حسابدار یستمس

از  یکی یزن یانشده در صورت سود و ز سود گزارش ین،. عالوه بر ادهد یم یلتشک اآن ر
 یداست که قاعدتاً با یتیرقم، کم ین. اشود یمحسوب م یمال یها صورت یدیعناصر کل

 یگرنشان دهد. به د ینمع یمال ی دوره یک یرا در ط یواحد تجار یکعملکرد  یجهنت
عملکرد  یابیسهام و ارز یمتق یارزشگذار ایه سخن، استفاده از عنصر سود در مدل

 یجاست، با نتا پذیر یهتوج یاسیمنطق ق یبر مبنا که ینا یندر ع ی،اقتصاد یها بنگاه
است که سود گزارش  ینا یدها مؤ از آن یاریبس یجمنطبق است و نتا یزن یعلم یها پژوهش

 رایب است ) ربوطها م سهام شرکت یمتق یگذار که با ارزش است یاطالعات یشده حاو 
ارائه اطالعات  یاز اهداف اصل یکی(. 2012؛ هوانگ و ژانگ ، 2001مثال: چن و داد ، 

بنگاه  یعملکرد و توان سودآور یابیفراهم نمودن اطالعات الزم جهت ارز ی،حسابدار
است که  یهدف، ارائه اطالعات به نحو ینبه ا یابیاست. شرط الزم جهت دست یاقتصاد

 بینی یشو پ یگذشته را ممکن ساخته و در سنجش توان سودآور ملکردع یابیارز
به اهداف  یابیدست یبرا یان،م ینمؤثر واقع گردد. در ا یبنگاه اقتصاد یآت های یتفعال

 الزم برخوردار باشد. یفیتسود از ک ینا یدالذکر با فوق

 یطورکل به یاست چرا که اطالعات حسابدار یتاهم یارانگاه نخست، سود د در 
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  یدهندگ یدو نقش آگاه یدارا یاطالعات حسابدار یسنت یدگاهاست. از د یتاهم یدارا
؛ 2001؛ المربت ، 1997، ساندر ، 1989،  ی؛ آنتل و دمسک1979و مباشرت  هستند )رونن ، 

 یاز تقاضا یدهندگ ی(. نقش آگاه2006،  مکاران؛ فلتام و ه2003،  یو دمسک ینکرست
 یسکر یابیو ارز یآت ینقد های یانجر بینی یشاطالعات جهت پ یبرا گذاران یهسرما

 یوجود یغن یاربس یات(. ادب1994 ی،مال یحسابدار یمفهوم یانیه)ب گیرد یها نشات م آن
بطه وجود را ربیتج یها سهام از لحاظ پژوهش یمتسود و ق ینب دهد یدارد که نشان م

 ینب یکاز تفک ی(. نقش مباشرت حسابدار2004و همکاران ،  یسمثال، فرانس یدارد )برا
طرف سهامداران در غالب  از  یرها مد که در آن یعموم یها در شرکت یریتو مد یتمالک

 یمنافع شخص یدر راستا یرانمد ینکه. نظر به اشود یحاصل م کند، ینقش م یفایمباشر ا
وجود نخواهد  یرانسهامداران و مد ینبلندمدت ب یاز نظر هدف توافق کنند، یخود عمل م

 یگزارشگر یفاز وظا یکیکه  کنند یم یان( ب1978) یمرمنمثال، واتز و ز  عنوان داشت. به 
 عمل به منافع سهامداران است. یدر راستا یرانوادار کردن مد یمال

 یقبول قابل یفیتاز ک یدبا یحسابدار یاطالعات یستممحصول س ینتر عنوان مهم به سود 
 ینا یانگرمفهوم ب ینو با ابعاد مختلف است. ا یعوس یسود مفهوم یفیتبرخوردار باشد. ک

 های یمو تصم یندباشند که در فرا یا گونه به یدبا یمال یها که گزارش باشد یاصل م
را  گیری یمتصم یفیتباک یمال یها سخن، گزارش یگر. به ددباشن یدمنابع، مف یصتخص

سود  یفیتحال، ک  ین. با اشوند یم یهبازار سرما ییمنجر به کارا یجهو درنت یدهبهبود بخش
 ین. از اکنند یمختلف درک م یها ها و گونه بوده که افراد آن را به روش یچیدهسازه پ یک

از  یمثال، برخ یوجود دارد. برا تلفیمخ های یزهسود، انگ یفیتسنجش ک یرو، برا
آن  کننده یینسود را در طول زمان و با توجه عوامل تع یفیتک یروندها یتجرب مطالعات

 یخاص ییراتتغ یراز مطالعات تأث یاست که برخ یدر حال ین. ادهند یقرار م یمورد بررس
را بر  یشرکت یتالزامات حاکم یانظارت  های یستمس ی،حسابدار یاز جمله استانداردها

 یکومرام؛  ن1390 ی،و محمدآباد یخیمشا یل)از قب دهند یقرار م یسود مورد بررس یفیتک
وجود دارد  یمطالعات ین،(. همچن1389و همکاران،  یزاده مقر یل؛ اسماع1389و زاداله، 

مورد  یهسرما ینههز یلاقتصاد از قب های یخروج یبرا یحیعنوان تشر سود را به یفیتکه ک
که سود  کنند یم یانگذران ب ررات(. مق2014واگنهور ،  ی)پروت دهند یقرار م یبررس

کامل داشته  یقتطب یحسابدار شده یرفتهباال است که با اصول پذ یفیتک یدارا یهنگام
 شدن یلتبد یتقابل یآسان که به  دانند یم یفیتباک یباشد. در عوض، بستانکاران سود را زمان
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که  دانند یم یفیتسود را باک یزمان یزپاداش ن های یتهباشد. کم شتهرا دا ینقد های یانبه جر
باشد.  یریترا نشان داده و کمتر تحت کنترل مد یرمد یطور کامل عملکرد واقع بتواند به

 گیری، یمو نقش سود در مدل تصم گیری یمکه هدف تصم دهند یها، نشان م نمونه ینا
  چویدچو و د رو، ین(. ازا2004،  اسچراندسود را حاصل خواهد کرد )دچو  یفیتک یفتعر

وکار،  مدل کسب یلاز قب یاریبس یبر فاکتورها یسود متک یفیتکه ک کنند یم یان( ب2002)
 است. ینتخم یو خطاها یاقتصاد یتوضع

 یندر ا ینظر یاتادب یست،مشاهده ن قابل یمصورت مستق سود به یفیتک ینکهبه ا نظر 
( دهندگی یسود، اگاه یداریپا ی،اقالم تعهد یفیت)از جمله ک یمختلف یها شاخص ینه،زم

و اسچراند،  یچو؛ د2003،  ینسرو و یفرمثال، ش عنوان اند )به سنجش آن توسعه داده یرا برا
 یها مبتن شاخص ین(. اکثر ا2010؛ دچو و همکاران ، 2006،  ارانو همک یس؛ فرانس2004

 یحسابدار یستمس یک یحقابل تشر های یژگیو محتمل  در رابطه با و  یذات یمبر مفاه
 حال ینهستند، باا یادیبن یها از سازه یبه برخ یابیها به دنبال دست هستند. اگرچه سنجه

  که، سنجه استفاده یا . به گونهباشند یم ربرخوردا یفیضع یاز همبستگ یکدیگرنسبت به 
. گیرد یآن مورد استفاده قرار م یجهبر نت یرگذاریپژوهش احتماالً با هدف تأث یکشده در 

 یطدر شرا ینکهسنجه خوب و ا های یژگیو یصتشخ یدر رابطه با چگونگ یفیرهنمود ضع
پژوهش  ینهدف ا رو،  ینوجود دارد. از ا یرد،مورد استفاده قرار گ یا مختلف چه سنجه

کدام است؟ مدل  یرانسود در ا یفیتسؤال است که مدل ک ینارائه رهنمود و پاسخ به ا
 توان یم یاسؤال که آ یندرواقع، پاسخ به ا شد؟با یم ییها مذکور شامل چه ابعاد و سنجه

 یر؟خ یاارائه نمود  یرانحاضر در ا یها شرکت یسود برا یفیتاز ک یبیشاخص ترک

 پژوهش ینظر مبانی

است،  یزیسود چه چ یفیتک ینکهدر رابطه با ا یواحد گیری یجهموجود، نت یاتادب در
 یها که از جنبه یچیدهپ یعنوان اصطالح سود را به یفیتکه، ک یا گونه وجود ندارد. به

 یرا برا یابعاد متفاوت یگران دانشگاه اند. پژوهش گرفتهدر نظر شود، یم یفتعر یمتفاوت
از سود  یخاص یو اجزا ها یژگیکرده و از و یاتیو عمل عریفسود ت یفیتک یها سازه

 یاز دو جنبه سودمند یت حسابدارسود را در مطالعا یفیتوجود، ک  یناند. با ا استفاده کرده
 گیری، یمدر تصم ی. از جنبه سودمندکنند یم یفاقتصاد  تعر بر یجنبه مبتن و  گیری یمتصم در

باشند. به  یدمف گیری یماهداف تصم یسود برا ارقامکه  شود یم یتلق یفیتسود باک یزمان
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سود  ی،کیفیتمال یکنندگان صورتها سخن، با توجه به متفاوت بودن استفاده یگرد
 گیری، یمدر تصم یاز جنبه سودمند یر. به غشود یم یفصورت اشکال متفاوت تعر به
،  شود )دمپسر یم یفتعر  یکزسود مورد نظر ه یسود با استفاده از جنبه اقتصاد یفیتک

عنوان مقدار  سود را به یفیت( ک2003) ینسرو و یفرجنبه، ش ین(. در ا2003؛ هودج ، 2008
. کنند یم یفرا نشان دهد، تعر یکزسود مورد نظر ه تواند یشده که م گزارشاز سود  یعدد

)که وابسته به قواعد   یقیسود حق ینب یسود از همبستگ یفیتسنجش ک یکه برا یا گونه به
. سود کنند یشده استفاده م ها نبوده( و سود گزارش کننده آن و استفاده یحسابدار شخیصت

با  یکسیانعنوان سود ه به یابیبودن، جهت ارز یو خنث طرف یب یندر ع یقیحق
 کنند یم یان( ب2014)  یلو اسماع یناکه کامارود یا گونه . بهباشد یمواجه م هایی یدشوار

( مشابه با 2006) ییشدن ندارد.  یاتیعمل یتنبوده و قابل دهمشاه قابل یکسیانکه سود ه
و   یادیسود بن یعنی یاصل یاجزاسود به دو  یفیتکه ک کند یم یانب یکسیان،سود ه یفتعر

 ییسرعت و توانا یقسود از طر یفیتسخن، ک ینا یشده  وابسته است. بر مبنا سود گزارش
 .گیرد یشرکت مورد سنجش قرار م یدیابن یشده در نشان دادن سودها گزارش یسودها

سود از دو  یفیتک ینهکه اکثر مطالعات در زم دهد یپژوهش نشان م ینظر ادبیات 
ارقام  یکرد،رو یناند. در نخست سود استفاده کرده یفیتسنجش ک یبرا یکل یکردرو

 ینبر ا یمبتن یها . سنجهشود یم  سود استفاده یفیتسنجش ک یبرا یشده حسابدار مشاهده 
)دچو و  یدر اقالم تعهد ینتخم ی(، خطا1996،  وان)سل یشامل سطح اقالم تعهد یکرد،رو
 یخیتار یت. نظر به ماهباشند ی( م2009و تانگ ،  چوی( و نوسان سود )د2002 یچو،د
باشد که  یشامل اطالعات یکه ارقام حسابدار رسد یبه نظر م یدبع ی،جار یحسابدار یستمس
سود و بازده سهام  ینب بطهدوم، بر را یکردرا نشان دهد. رو یآت یصورت کامل سودآور به

بازار،  ییبا فرض کارا یکردرو ین(. ا1999و همکاران ،  ینز؛ کول1997تمرکز دارد )باسو ، 
راستا،  ین. در همکند یسهام استخراج م های یمترا از ق یآت یدر رابطه با سودها یاطالعات

و بازار به دو  یحسابدار یارهایمع یها را بر مبنا سنجه یز( ن2004و همکاران ) یسفرانس
 بینی یشپ یتسود، قابل یداریپا ی،اقالم تعهد) یاطالعات حسابداربر یمبتن یها گروه سنجه
موقع بودن سود  به ی،مدار بر اطالعات بازار )ارزش یمبتن یها سود( و سنجه یو هموارساز

د یکرفوق، رو یکل یکرد( عالوه بر دو رو2010) یکردند. ل یبند ( طبقهیکار و محافظه
در  یرانکه مد کند یم یانصورت قاطعانه ب به یرا ارائه نمود. و  یریتیبر جنبه مد یمبتن
دارند.  یارسود در اخت یفیتدر رابطه با ک یتر اطالعات کامل ی،سازمان با افراد برون یسهمقا
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 یها شاخص تواند یم یرانبر مجموعه اطالعات مد یسود مبتن یفیتک یها سنجه ین،بنابرا
 گذاران یهوعه اطالعات سرمامجم یا یحسابدار یخیبا ارقام تار یسهرا در مقا یبهتر

 قرار دهد. یاردر اخت یسازمان برون

 یزانم بینی یشعملکرد شرکت و پ یابیارز یمال های یلهدف تحل یلی،تحل یدگاهد از 
 یسهام ارزش ذات یجار یمتق یامشخص کنند که آ یقطر یناست تا از ا یعملکرد آت

که  شوند یم یتلق یفیتباک یارقام سود زمان یدگاه،د ین. در ایرخ یا دهد یشرکت را نشان م
 یشاخص خوب برا یک یاً،شرکت را نشان داده و ثان اریعملکرد ج یحصورت صح اوالًبه 

ارزش شرکت باشند به سخن کوتاه،  یابیارز یبرا یدیباشند و ثالثاً سنجه مف یعملکرد آت
شرکت را  ید ارزش ذاتباال برخوردار است که بتوان یفیتاز ک یسود زمان یدگاهد یندر ا

 ینبه چن ی،حسابدار بیاتدر اد (.2002 یچو،نشان دهد )دچو و د یحصورت صح به
؛ اولسون و زانگ ، 1998،  یور؛ ب1980)بالک ،  شود یاطالق م  یدارپا یسودها یی،سودها
است که بازده حقوق  یفیتباک یکه سود زمان شود یم یانب ینهمچن یدگاه،د ین(. در ا1998

 تشرک یجار یها مجموعه پروژه ینرخ بازده داخل یبرا یسنجه مناسب یکصاحبان سهام 
 (.2004و اسچراند،  یچوباشد )د

به  دهد یمورد انتظار را نشان م یآت ینقد های یانجر یانهصورت سال که به یسود رقم 
اغلب  یرانار است. مدبرخورد یریپذ بینی یشو پ یداریپا یژگیاز دو و یاداحتمال ز

 یشترب یریپذ بینی یشو پ یداریپا یتموضوع هستند که سودها از قابل ینخواستار ا
و  گران یلها را در مقابل تحل اعتبار آن توانند یم ها یژگیو ینبرخوردار باشند؛ چراکه ا

نشان  توانند ینم بینی یشپ یتو قابل یداریحال، تنها پا  ینبهبود بخشند. با ا گذاران یهسرما
ارزش  ییسودها ین. اگر چنیرخ یابرخوردارند  یکاف یفیتباشند که سودها از ک یندهنده ا

برخوردارند.  تری یینپا یفیتکرد که از ک یانوان بت یشرکت را نتوانند نشان دهند، م یذات
 یبرخوردارند تنها زمان ییباال یداریکه از پا یینکته توجه داشت که سودها ینبه ا یدبا

دوره نشان  یعملکرد شرکت را در ط یحصورت صح خواهند بود که بتوانند به یفیتباک
وجود،   یندار باشد. با ایپا یزن یآت یها در دوره یعملکرد دوره جار ینداده و همچن

بودن  یدارعالوه بر پا یعنی،سود نخواهد بود.  یباال یفیتک  دهنده  نشان ییتنها به  یداریپا
و اسچراند،  یچونشان دهد )د یزشرکت را ن یقادر باشد ارزش ذات یدسود با یانسود، جر

2004.) 

 ینموجود در ا های یهسود، نظر یفیتمختلف ک یها از سنجه یعوجود استفاده وس با 
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و  کنند یبرآورد م ییها موردنظر چه سازه یها سنجه ینکهرا در رابطه با ا یکم ینشب ینه،زم
 ین،. همچندهند یهستند را ارائه م یزیسازه چه چ یکت از متفاو یها جنبه ینکها یا

 ین. اکنند یم یانمختلف ب یها سنجه ینیرا در رابطه با جانش کمیموجود رهنمود  های یهنظر
 یتبا اهم یاربس شود، یسود انجام م یفیتک ینهکه در زم یمطالعات تجرب یرتفس یمسائل برا
از  یعیتجم یاسنجه و  ینسنجه خاص، چند یکاز مطالعات  یعنوان نمونه، برخ است. به

. بدون وجود رهنمود کنند یاستفاده م ودس یفیتک یبرا یازامت یکصورت  ها به سنجه
 یاندک ینظر یاتروشن نخواهد شد. در واقع، ادب یمطالعات ینچن یرتفس یچگونگ ی،نظر

اورت و سود پرداخته باشند ) یفیتک یها به سنجه یمصورت مستق وجود دارند که به
بر اساس  اسود ر یفیتک یها گران سنجه از پژوهش یوجود، برخ  ین(. با ا2015واگنهور ، 

 ( 2003) ینسرو و یفرمثال، ش عنوان اند. به قرار داده یبند و طبقه یمورد بررس یارهاییمع
 یتسود، قابل یداری)پا یزمان های یسر -1 یارچهار مع یسود را بر مبنا یفیتک یها سنجه

در  ییر)تغ ینقد های یانسود و جر ی،اقالم تعهد ینروابط ب -2(، یریو نوسان پذ بینی یشپ
 یاستانداردها یئته یفیک های یژگیو -3(، یرعادیغ یاقالم تعهد بینی یشپ ی،تعهد قالما

طبقه  ها گیری یمبر تصم یاثرگذار -4اتکا بودن(،  )مربوط بودن و قابل یمال یحسابدار
 یفیتکاهش ک یا یشاز افزا یحاک یا سنجه یکدر  یشافزا ینکهرابطه با انمودند. در  یبند

را  یاریاخت یاز مطالعات، اقالم تعهد یمثال، برخ یوجود دارد. برا یمباحث یزسود است ن
 یرسود تفس یفیتعنوان کاهش ک )به کنند یسود استفاده م یریتمد یسنجه برا یکعنوان  به
عنوان  را به  یاریاخت یاقالم تعهد یگراز مطالعات د یاست که برخ یدر حال ین( و اشود یم

سود در ارتباط باشد.  یفیتصورت مثبت با ک به یدد که باکنن یاستدالل م یارائه اطالعات
استفاده  یجنتا یرها و تفاس ها را در غالب استفاده از سنجه تفاوت ینا یمطالعات تجرب

)اورت  کنند یم یرسود  تفس های یژگیدر اصطالح و موارد را ینهم یگرد یو برخ کنند یم
 (.2015واگنهور، 

 یانب یکاآمر یمال یحسابدار یممفاه یکشماره  یانیهدر ب ی،استانداردگذار یدگاهد از 
دوره را   یک یشرکت ط یدرباره عملکرد مال یاطالعات یدبا یمال یکه گزارشگر شود یم

 های یژگیدر رابطه با و یشتریباال، اطالعات ب یفیتاساس، سود با ک ینارائه دهد. بر ا
. کند یخاص فراهم م گیرندگان یمخاص و تصم های یمتصم وردشرکت در م یعملکرد مال

سود  یفیتشده است: الف( ک سود ارائه  یفیتک یبرا یژگیسه و یف،تعر ینا یبر مبنا
 یممدل تصم کیاتخاذ شده بر اساس اطالعات بوده و در چارچوب  های یممشروط به تصم
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دارد که  ین موضوع بستگیشده به ا ارقام سود گزارش  یفیت. ب( کشود یم یفخاص تعر
 یشرکت )از تمام یدر رابطه با عملکرد مال یداطالعات مف یسود موردنظر حاو یاآ

 یارتباط عملکرد مال یقسود از طر یفیتج( ک یر؟خ یامشاهده( است  قابل  یرغ یها جنبه
در سنجش عملکرد شرکت  یحسابدار یستمس ییاتخاذ شده و توانا های یمشرکت با تصم

اطالعات  یفیتک یعوامل اصل ین،(. همچن2010همکاران،  شود )دچو و یم یینتع
 یدمف گیری یمتصم یابعاد برا یناتکا بودن بوده و ا یتمربوط بودن و قابل یحسابدار

 یدگاهد ینکه بر اساس ا یلعات(. مطا1980،  یمال یحسابدار یاستانداردها یات)ه باشند یم
سود را  یفیت( ک2005و همکاران،  فرانسیس؛ 2004؛ کوهن، 2003و همکاران،  یخایل)م

 یاجزا یااتکا  یتبر دو بعد مربوط بودن و قابل دهند یمورد سنجش قرار م یاآزمون 
 . کنند یابعاد تمرکز م ینا دهنده یلتشک

 یفیتک  مدل سنجش یطراح ینمود که برا یانب توان یفوق، م ینظر یاتبا توجه به ادب  
 یز،ن یرانشده است. در ا نظران به کار گرفته  توسط صاحب یمتنوع یها سود، ابعاد و مولفه

 باشد یکشورها م یرشده که اکثراً مربوط به اقتصاد سا  ارائه یها گران از مدل پژوهش
 اند.  استفاده نموده

 پژوهش پیشینه

است. هنوز،  یادیاز موضوعات بن یکی یو حسابدار یه مالسود در حوز یفیتک مفهوم
مثال  عنوان سنجش آن وجود ندارد. به یو چگونگ یفدر رابطه با تعر یقیتوافق عم

(، عدم تقارن 1990)لبپ ،  بینی یشپ یت(، قابل1983،  یوسود )ل یداریپا یلاز قب ییها سنجه
؛ 2003)لئوز و همکاران ،  ی( هموارساز1999همکاران،  و ینز؛ کول1997)باسو،  یزمان

سود   یندهفزا ی(، اقالم تعهد1996)اسلوان ،  ی(، مقدار اقالم تعهد2002توماس و ژانگ ، 
نرمال  یرغ یا یاریاخت ی(، ارزش مطلق اقالم تعهد1991؛ دچو و اسلوان، 1991،   یا)پورس

و همکاران ،  یچواند )د شده و ... ارائه (2005و همکاران،  یس؛ فرانس2002 یچو،)دچو و د
سود وجود  یریتکه مد ی( مربوط بودن ارزش را زمان2015واگنهوفر ) یورت(. ا2012

قراردادند.  یبود را مورد بررس یرگذارتأث ینقد یانهایبر جر یصورت واقع داشته و به
سود حاصله از  یفیتسود و ک یریتمد ی،حسابدار یاستانداردها ینکه رابطه ب یا گونه به

مدل انتظارات  یکگران از  مورد پژوهش قرار گرفت. پژوهش یاطالعات یجنبه محتوا
 یسود را بررس یفیتو ک یحسابدار یاستانداردها یناستفاده کرده و روابط ب  یدارپا یمنطق
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( در 2013،  یمرو ه ی؛ دروموت2005و همکاران ،  یستناز مطالعات )کر ینمودند. برخ
 ین. اپردازند یم یندگینما یها سود در مدل یفیتاز ک ییها بر جنبه یزسود ن یفیتک ینهزم

کرده و  یرا بررس یندگیساده نما یوهایدر سنار یریتمد  ینهبه یمطالعات قراردادها
. سپس، دهند یهستند را نشان م یدکه در انعقاد قرارداد مف یسود یفیتک یها خاص
. مطالعات دهند یقرار م یدقراردادها مورد تأک ردنک ینهبه یسود موردنظر را برا یها خاصه

 .دهند یسود را نشان م یفیتک یها مربوط بودن ارزش سنجه ینه،زم یندر ا

 یها سنجه یسهو مقا یابیدر رابطه با ارز یادیبن یهنظر یک( 2015واگنهوفر ) ایورت 
 یو اقالم تعهد یهموارساز بینی، یشپ یتقابل یداری،سود )مربوط بودن ارزش، پا یفیتک

 یدارا یرکه در آن مد یمورد انتظار یچارچوب منطق یکها  ( ارائه کردند. آنیاریاخت
 یمورد بررس ید،را گزارش نما دار یبار یسودها تواند یبوده و م یهموارساز های یزهانگ

کردند چگونه  یینشده، تع سود گزارش یاطالعات یبا در نظر گرفتن محتوا یشانقراردادند. ا
 یرسود تأث یفیتبر ک یحسابدار یو خطاها یاتیعمل یسکر یریت،مد های یزهدر انگ ییرتغ
 یتسود و قابل یداریکه مربوط بودن ارزش با پا دهد ینشان م یشانا های یافته. گذارند یم
فرض شده در پژوهش  یارهایداشته و با مع یخوان سود هم یبا هموارساز بینی یشپ

 یهموارشده و اقالم تعهد یکه سودها داد ینشان م ها یافته ینراستا هستند. همچن هم
 .باشند یسود باال، در ارتباط م یفیتباک یشترب یاریاخت

از  یبرخه  المللهی،  ینبه  یحسهابدار  یاسهتاندارها  یئهت شهده توسهط ه   به اهداف ارائهه  نظر 
چهارچوب   یفهی ک ههای  یژگیو یارهاسود از مع یفیتک یابیسنجش و ارز یگران برا پژوهش

(. 2006،  یههزو جنک یانههد )ولههور اسههتفاده کههرده یمههال یحسههابدار یاسههتانداردها یفهههومم
 یبهرا  یمهال  یهها  شهدن صهورت   یهد هستند کهه منجهر بهه مف    یاتیخصوص یفی،ک های یژگیو

بهارو    گیهری،  یمتصهم  یبهرا  یسهودمند  یهدگاه اسهاس، در د  یهن . بهر ا شهوند  یم گیری یمتصم
 یهها  اطالعهات صهورت   یفیک های یژگیبا استفاده از و یا سود، سنجه یفیتک ی( برا2006)

بهها  ی. وداد( ارائههه 2)شههماره  یمههال یحسههابدار یممفههاه یانیهههب یبههر مبنهها شههده یههینتع یمههال
سود )مربهوط بهودن و    یفیتک یدو بعد اصل یرا برا یمتفاوت یاجزا یر،متغ 40 وتحلیل یهتجز
اطالعات  یاتکا یتمربوط بودن و قابل یز( ن2004)  یدهارو اسر یاتکا( ارائه کرد. دا یتقابل

. دقراردادنه  یمورد بررسه  یهدر تعادل بازار سرما یژگیدو و ینرا به همراه نقش ا یحسابدار
 گهذاری  یهسهرما  ههای  یمتصهم  ییبازار چگونه بهه کهارا   یمتنشان دادند که ق یشاندر واقع، ا

. از نظهر  دههد  یمه اطالعهات واکهنش نشهان     یکار دست یبرا یریتمد های یزهشرکت و انگ
 ههای  یهان بر جر یاقتصاد یاعمال واقع یقاز طر تواند یم یرمد یک( 2004دچو و  اسچراند )
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 یهق فهروش از طر  یشافزا یاو توسعه  یقکاهش مخارج تحق مثال عنوان بگذارد. به یرتأث ینقد
 ریتیمهد  یهز ن یاقالم تعههد  یقارقام سود را از طر توانند یم یران. در مقابل، مدیفارائه تخف

 یطلبانه برا  فرصت یها خود، گزارش های یتفعال ییرتغ یجا روش، شرکت به ینکنند. در ا
مشهکوک الوصهول بها     یهها  کاهش حسهاب  مثال، عنوان به. دهند یموجود ارائه م های یتفعال

بهرآورد   بینهی،  یشپ یازمندن ینکهبا توجه به ا یسود. به سخن ساده، اقالم تعهد یشهدف افزا
کننهد )دچهو و    یریتکهه سهود را مهد    دهنهد  یفرصهت را مه   ینا یرانو قضاوت هستند، به مد

صورت گرفته اسهت.   یفراوان اتسود مطالع یفیتک ینهدر زم یز،ن یران(. در ا2004اسچراند، 
سهود )از   یفیهت با ک یرهااز متغ یبرخ ینرابطه ب یها به دنبال بررس وجود، اکثراً پژوهش  ینبا ا
بهه دنبهال    یا ( بوده و کمتهر مطالعهه  1394و همکاران،  ی؛ کرم1393و همکاران،  یثقف یلقب

اسهت کهه در    ضهیح سود بوده اسهت. الزم بهه تو   یفیتسنجش ک یمناسب برا یارهایارائه مع
( از یبعد )اقهالم تعههد   یکسود، تنها  یفیتسنجش ک ینهدر زم ییها صورت وجود پژوهش

شده اسهت.    و ارائه یطراح یرانبافت ا یصورت مدل خاص برا سود به یفیتابعاد مختلف ک
نرمهال از   یهر غ یاقهالم تعههد   یهری گ ( در پژوهش خود با انهدازه 1393) یمثال، مراد عنوان به

سهنجش   یبهرا  یبهر اقهالم تعههد    یمبتنه  یمهدل  یهران در اقتصاد ا یونرگرس سازی مدل یقطر
 یبهی مهدل و شهاخص ترک   یهک ارائه  یهش جاررو، هدف پژو  ینسود ارائه داد. از ا یفیتک

 یهین اقهدام بهه تب   ی( در پژوهش1389) یکومرامو ن یاست. شوروز یرانسود در ا یفیتک یبرا
 یگزارشهگر  ینظر یممفاه یفیک یاتاز خصوص هسود با استفاد یفیتک یبرا یمدل یوطراح

مربوط بهودن و   یها یژگیسود را از منظر و یفیتک یجنبه ها یشان،نمودند. ا یراندر ا یمال
دههد کهه اسهتفاده     یآن ها نشهان مه   یجقرار دادند. نتا یو دسته بند یاتکا مورد بررس یتقابل

اتکها نسهبت بهه     یهت قابل یژگهی بهه و  یهری گ یمهنگام تصم ی،کنندگان از اطالعات حسابدار
عوامهل مهرتبط بها     یقهی ( در تحق1378فر ) یفدارند. ظر یشتریب یدمربوط بودن تاک یژگیو

سهود را در   یفیتگذار بر ک یرعناصر تأث ینمود. و یلو تحل ییسود را شناسا یفیتک یابیارز
شههامل  ییرپههذری،و تغ یسههک(: ر2) ی،مههورد اسههتفاده حسههابدار ی(: روش ههها1پههنج طبقههه )

(: اقتصهاد صهنعت و شهرکت شهامل     3اتکها سهود، )   یتو قابل یحسابدار یبرآوردها میناناط
(: 4) یریت،مهد  یفیهت و ک یهو نگهداشت سهرما  یهرماحفظ س یه،سود، ساختار سرما یداریپا
(: 5و ) یمهال  ینداشتن به منهابع تهام   یو دسترس ینگینقد ی،شامل اهرم مال یمال یها یژگیو

قهرار داد.   یو اقتصهاد  یاسینرخ تورم، نرخ ارزش و ثبات س لشام یو اقتصاد یاسیعوامل س
صهورت   یهها  یبنهد  طبقهه  ینسهود و همچنه   یفیهت مفهوم ک یفدر ادامه به طور خالصه تعر

( 1طهور خالصهه در جهدول )    سود به یفیتک یها سنجه یمختلف برا یگرفته در پژوهش ها
سهود بها    یفیهت ک یهین و تب عهه با عنهوان مطال  یقی( در تحق1389) یانچشمهاست.  یدهارائه گرد
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قهرار   یسهه مهورد مقا  یکهدیگر سود را بها   یو نقد یبخش تعهد یداریپا ی،ا ترازنامه یکردرو
سهود   یسود نسبت بخش نقهد  یبخش تعهد یداریدهد که پا ینشان م یشانا یها یافته. داد

 لسود در طو یفیتک ییرات( روند تغ1389بولو و همکاران ) یگر،د یقی. در تحقیستکمتر ن
قرار دادنهد.   یشده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررس یرفتهپذ یها زمان در شرکت

دوره مهورد  سهود در   های یژگیو یزمان یاز آن است که سر یگران حاک پژوهش های یافته
 بررسی تحقیق، به صورت گام تصادفی بوده است. 

 سواالت پژوهش

 یلپژوهش به شرح ذ ینا یها ارائه شده، پرسش ینظر یبا توجه به مساله پژوهش و مبان

 :گردد یارائه م

 اند؟ کدم یرانا یهار سرماسود در باز یفیتمدل ک دهنده یلابعاد تشک -1

 اند؟ سود کدم یفیتاز ابعاد مدل ک یکهر  دهنده یلتشک یها سنجه -2

 یست؟چ یرانا یهسود در بازار سرما یفیتک یمدل رتبه بند -3

 روش پژوهش
 ییو شناسا یبوده و هدف آن بررس یفیپژوهش توص یکپژوهش از نظر روش اجرا،  این

ارزش  یینتع ینها و همچن سود شرکت یفیتمدل ک دهنده یلعوامل و عناصر تشک یحو تشر
 ینا ین،سود خواهد بود. بنابرا یفیتک یبیها در شاخص ترک از آن یکهر  یتو اهم

 یاکتشاف یانجام پژوهش ابتدا مطالعه و جستجو ایبر است.  یپژوهش از نظر هدف، اکتشاف
و  ینظران دانشگاه از نظرات صاحب یگرد یمحتوا انجام شده و از سو یلبه روش تحل

و با مطالعه  یینموضوع و منابع مربوطه تع یو چارچوب نظر یدهفعاالن حرفه استفاده گرد
 شد. ی( طراح2کتب و منابع، مدل پژوهش به شرح جدول )
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های کیفیت سود هگران برای سنج بندی صورت گرفته توسط پژوهش (: طبقه1جدول )  

 سنجه ها( طبقات )ابعاد/مؤلفه تعریف رویکرد گرانپژوهش

دچو همکاران 
(2010) 

تر،  سود باکیفیت مفید بودن در تصمیم 
اطالعات بیشتری را در 

های  رابطه با ویژگی
عملکرد مالی )عملکرد 
بنیادی( شرکت در زمینه 
تصمیم خاص و برای 

ای خاص  گیرنده تصمیم
 کند.   فراهم می

 پایداری سود های سود ویژگی

 اقالم تعهدی

 هموار بودن سود

 موقع زیان عدم تقارن زمانی و شناخت به

 دستیابی به هدف

 ضریب واکنش سود گذاری به سود واکنش سرمایه

 االجرای حسابداری و حسابرسی های الزم دستورالعمل گرهای بیرونی از تحریفات سود نشان

 های مالی تجدید ارائه صورت

 های کنترل داخلی نقاط ضعف رویه

شیفروینسنت 
(2003) 

مقدار عددی از سود  مفید بودن در تصمیم
تواند  شده که می گزارش

سود هیکسیان را نشان 
 دهد

 پایداری معیارهای مرتبط با سری زمانی

 بینی کنندگی قابلیت پیش

 های نقدی به سود نسبت جریان

 پذیری( هموار بودن )نوسان

های  معیارهای برگرفته از رابطه بین سود، جریآن
 تعهدینقدی و اقالم 

 تغییرات کل اقالم تعهدی

 اقالم تعهدی غیرعادی

 های نقدی ارتباط اقالم تعهدی با جریان

های کیفی اطالعات  معیارهای مرتبط با ویژگی
 حسابداری

 مربوط بودن

 اتکا بودن قابل
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 مقایسه بودن قابل

 های حسابداری قضاوتبرآوردها و  معیارهای مرتبط با تصمیمات اجرایی

جوناس و 
 (2000بالنکت )

های  هم خوانی با ویژگی مفید بودن در تصمیم 
 کیفی مفروض شده

کنندگان )تأکید بر  معیارهای مرتبط با نیازهای استفاده
 گذاری( مسائل ارزش

 چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی
 مدل پایداری سود

 بیانیه های کمیته جینکینز

معیارهای مرتبط با حمایت از سرمایه گذاران )تأکید 
 بر مسائل مباشرت و حاکمیت شرکتی(

 بیانیه های کمیته بورس اوراق و بهادار 
 8بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 

 بینی کنندگی سود قابلیت پیش

 کیفیت اقالم تعهدی

فرانسیس و 
همکاران 

(2004) 

زمانی که در رابطه سود  صحت اطالعات
با ساختار ارزشیابی، 

مربوط و دقیق )دارای 
عدم اطمینان پایین( 
باشد، با کیفیت تلقی 

 شود. می

 اقالم تعهدی غیرعادی معیارهای مبتنی بر حسابداری

 بینی کنندگی قابلیت پیش

 هموار بودن

 پایداری سود

 مربوط بودن ارزش معیارهای مبتنی بر بازار

 موقع بودن( ضریب واکنش به سود )به

 کاری( عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان )محافظه

تصمیمات  (2010)  لی
گذاری )جنبه  سرمایه

 مدیریتی(

سیاست ها و تصمیمات 
 گذاری    مربوط به سرمایه

 گذاری در سرمایه  سطح سرمایه معیارهای مبتنی بر تصمیمات مدیریت
 گذاری در نیروی انسانی سرمایهسطح 

اسکینر و سولتز 
(2009) 

تصمیمات 
گذاری )جنبه  سرمایه

سیاست های تقسیم سود 
بازخرید سهام )سهام 

 سیاست تقسیم سود معیارهای مبتنی بر تصمیمات مدیریت
 بازخرید سهام )سهام خزانه(
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 خزانه( مدیریتی(

ایورت 
واگنهوفر 

(2011) 

اطالعاتی که در محتوای  اقتصاد اطالعات
شده  سودهای گزارش
 نهفته است

 مبتنی بر حسابداری معیارهای
 

 پایدار بودن

 بینی کنندگی داشتن قابلیت پیش

 هموار بودن

 اقالم تعهدی غیر عادی

 کیفیت اقالم تعهدی

 کاری محافظه

 توزیع غیر معمول سود

 بینی تحلیل گران پیش گران تحلیلبینی  معیارهای مبتنی بر پیش

 مربوط بودن ارزش معیارهای مبتنی بر بازار

 ضریب واکنش سود

 کاری( عدم تقارن زمانی )محافظه

 شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

 حجم معامالت
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 مدل تحلیلی پژوهش (2جدول )

 تحقیقسؤاالت 
 کیفیت سود

EQ 
 

یم
اه

مف
 

دهنده مدل کیفیت  ابعاد تشکیل -1
 اند؟ سود در بازار سرمایه ایران کدم

Q3 
 جنبه مدیریتی

Q2 
 جنبه بازار

Q1 
عاد جنبه حسابداری

اب
 

دهنده هر یک  های تشکیل شاخص -2
 اند؟ از ابعاد مدل کیفیت سود کدم

 

 گذاری در سرمایه سرمایه تصمیمات

گذاری در نیروی  سرمایه تصمیمات
 انسانی

 تصمیمات تقسیم سود
 

 مربوط بودن

 آگاهی دهندگی
 موقع بودن به

 عدم تقارن اطالعاتی
 حجم معامالت

 

 پایداری سود

 اقالم تعهدی
 هموار بودن سود

 بینی کنندگی قابلیت پیش
 های نقدی به سود رابطه جریان

 های مالی ارائه مجدد صورت
 محافظه کاری

ص
اخ

ش
 

ها
 

دهنده مدل  ارزش عناصر تشکیل -3
 کیفیت سود چگونه است؟

Q31 ای و تحقیق و  مخارج سرمایه
 توسعه

Q32 تعداد نیروی انسانی 
Q33 سیاست تقسیم سود 

Q21    ارزشمداری 

Q22  ضریب واکنش سود 
Q23 موقع بودن به 

Q24  اختالف قیمت پیشنهادی خرید
 و فروش سهام

Q25 تعداد سهام معامله شده 

Q11  پایداری کل سود 

Q12 پایداری عنصر نقدی سود 

Q13  کل اقالم تعهدی 

Q14 )اقالم تعهدی غیر عادی )اختیاری 

Q15 بینی کنندگی سود قابلیت پیش 
Q16 نوسان پذیری 

Q17 تجدید ارائه 

Q18 محافظه کاری 

جه
سن

 
ها
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 هاتحلیل دادهوتجزیه

 آمار توصیفی

( OCاطمینانی )صنایع مورد بررسی، فراوانی مشاهدات، و میانگین متغیرهای بیش 2جدول 
بیشترین  2دهد. بر اساس جدول ( در هر صنعت، را ارائه میMFEبینی سود )و خطای پیش

 120فراوانی مشاهدات، مربوط به دو صنعت خودرو و قطعات، و مواد دارویی )هریک با 
شرکت  -سال 30متعلق به صنعت شیمیایی است که شرکت( است .کمترین فراوانی -سال

اطمینانی مربوط به دو بررسی شده در پژوهش دارد. کمترین و بیشترین میانگین بیش
صنعت خودرو و قطعات، و مواد دارویی است. کمترین و بیشترین میانگین خطای مثبت 

( و خودرو و 015/0بینانه(، به ترتیب مربوط به دو صنعت شیمیایی )بینی خوشسود )پیش
بینی بدبینانه(، به ترتیب (، و کمترین و بیشترین میانگین خطای منفی )پیش065/0قطعات )

 ( است.-055/0های فلزی )( و کانه-030/0آالت و تجهیزات )مربوط به دو صنعت ماشین

 : آمار توصیفی صنایع مورد بررسی2جدول 

ف
ردی

 

 اطمینانیمیانگین بیش فراوانی مشاهدات صنعت
(OC ) 

-پیشمیانگین خطای 

 ( MFEیینی سود )

 065/0 002/1 120 خودرو و قطعات 1

 015/0 087/1 30 شیمیایی 2

 -051/0 168/1 60 فلزات اساسی 3

 -055/0 091/1 40 کانه های فلزی 4

 -030/0 312/1 50 ماشین آالت و تجهیزات 5

 -048/0 499/1 120 مواد دارویی 6

 - - 420 جمع

ی تغییرات دهد. بر اساس این جدول، دامنهآمار توصیفی مشاهدات را ارائه می 3جدول  
-نشان می Levباشد. میانه و میانگین متغیر می 2/1و میانگین آن حدود  OC 46/3متغیر 

 IE% است. میانگین متغیر 60های شرکتهای نمونه حدود ها به داراییدهد که نسبت بدهی

ی های افزایش سرمایه% مشاهدات مربوط به سال25حدود دهد است که نشان می 252/0
% 24حاکی از آن است که حدود و  Asize 243/0ها است. میانگین متغیر شرکت

 Bindاند.  میانه و میانگین متغیر شرکتهای نمونه جزو صاحبکاران سازمان حسابرسی بوده
غیرموظف هستند. ی شرکتهای نمونه % اعضای هیئت مدیره60دهد که حدود نشان می
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است و لذا میانه و  940/5و  971/5برابر با  Horizonهمچنین میانه و میانگین متغیر 
 روز است. 380و  392بینی سود شرکتها حدوداً برابر با میانگین افق زمانی پیش

 : آمار توصیفی مشاهدات3جدول 
 انحراف معیار میانگین میانه بیشینه مقدار کمینه مقدار نام متغیر

MFE 068/1- 136/1 014/0- 015/0- 192/0 

OC 0 46/3 46/1 219/1 657/0 

Lev 066/0 997/0 592/0 579/0 516/1 

Fsize 035/11 577/18 992/13 210/14 516/1 

Egrowth 140/1- 128/1 005/0- 045/0- 209/0 

Growth 412/0 998/19 842/1 205/2 752/1 

EV 005/0 174/0 041/0 051/0 037/0 

IE 0 1 0 252/0 435/0 

ROA 238/0- 492/0 106/0 126/0 125/0 

DACC 330/0- 330/0 000/0 003/0 095/0 

Asize 0 1 0 243/0 429/0 

Bind 0 8/0 6/0 590/ 196/0 

Horizon 631/5 087/6 971/5 940/5 078/0 

MFEt-1 068/1- 136/1 019/0- 022/0- 193/0 

 آمار استنباطی

 دهد.را ارائه می GMMبه روش  1ی برازش معادله نتایج  4جدول 

 GMMبه روش  1ی : نتایج برازش رگرسیونی معادله4جدول 
 VIF معناداری tی آماره ضریب متغیر

OC 090/0 538/4 000/0 119/1 

Lev 344/0- 918/2- 004/0 387/2 

Fsize 078/0 741/1 083/0 224/1 

Egrowth 653/0- 619/7- 000/0 431/1 

Growth 006/0- 671/0- 503/0 335/1 

EV 959/0- 555/1- 121/0 314/1 

IE 021/0- 072/1- 285/0 144/1 

ROA 731/0- 412/5- 000/0 309/2 

DACC 103/0- 282/1- 201/0 029/1 

Asize 270/0- 105/2- 036/0 263/1 
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Bind 076/0- 299/0- 766/0 138/1 

Horizon 036/0- 177/0- 860/0 094/1 

MFEt-1 057/0 026/1 306/0 453/1 

 734/33 سارگان Jی آماره

 249/0 سارگان Jی معناداری آماره

 -422/0 (AR1ی اول جمالت خطا )همبستگی سریالی مرتبه

 
 

ی اول جمالت معناداری همبستگی سریالی مرتبه
 خطا

000/0 

 050/0 (AR2ی دوم جمالت خطا )همبستگی سریالی مرتبه

ی دوم جمالت معناداری همبستگی سریالی مرتبه
 خطا

383/0 

 

و مقدار معناداری آن حاکی از صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری مدل در سطح  Jی آماره
ی اول جمالت خطا %، همبستگی سریالی مرتبه5% است. همچنین در سطح خطای 5خطای 

باشند که این معنادار و بی معنا میی دوم جمالت خطا به ترتیب و همبستگی سریالی مرتبه
ی متغیرهای کلیه VIFی دهد. مقدار آمارهبرازش شده را نشان می GMMامر اعتبار مدل 

باشند.  است و بنابراین متغیرهای مستقل دارای همخطی شدیدی نمی 10مستقل کمتر از 
ا مقدار ضریب است. لذ 538/4آن  tی و آماره 000/0برابر با  OCمعناداری ضریب متغیر 

-مثبت می OC% معنادار است. همچنین عالمت ضریب متغیر 5این متغیر در سطح خطای 

بینی سود اثر مثبت و معناداری داشته و بنابراین بر خطای پیش OCباشد. در نتیجه متغیر 
اطمینانی شود. این امر حاکی از  آن است که مدیرانی با بیشی پژوهش پذیرفته میفرضیه
 نمایند. تری را منتشر میبینانههای خوشبینیپیشبیشتر، 

دارای  ROA، و Lev ،Egrowth%، متغیرهای 5و در سطح خطای  4مطابق جدول  
دهد که شرکتهایی با بینی سود هستند. این امر نشان میاثر منفی و معنادار بر خطای پیش

بینانه بینی خوشه پیشاهرم مالی بیشتر، رشد سودآوری و بازده دارایی باالتر، کمتر ب
تواند ناشی از عملکرد و سودآوری باالتر و در نتیجه کاهش ورزند. این امر میمبادرت می
( 1386بینی نشئت گیرد، که پیش از این در تحقیقاتی مانند نمازی و همکاران )خطای پیش

%، متغیر 10است. همچنین در سطح خطای  ( مطرح گردیده2016و هریبار و یانگ )
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Asize بینی سود دارند. این امر حاکی از اثر مثبت اثر منفی و معناداری بر خطای پیش
دهد که صاحبکاران های صاحبکار بوده و نشان میبینیی حسابرس بر کیفیت پیشاندازه

 سازند.ی کمتری را منتشر میبینانههای خوشبینیسازمان حسابرسی پیش

 گیرینتیجه

بینی سود پرداخت. اطمینانی مدیریت بر خطای پیشبیش پژوهش حاضر به بررسی اثر
اطمینانی مدیریت به کار گرفت. همچنین با توجه پژوهش مدلی نوین را برای سنجش بیش

به تأکید ادبیات پیشین مبنی بر وجود همبستگی سریالی میان جمالت خطا، پژوهش حاضر 
ی رسیون و آزمون فرضیه( برای برازش مدل رگGMMاز مدل گشتاورهای تعمیم یافته )

 پژوهش بهره جست. 

های سود بینیاطمینانی مدیران بر خطای پیشنتایج پژوهش از اثر مثبت و معنادار بیش 
اطمینانی مدیریت متغیری مهم در کاهش شرکتها حکایت دارد. نتایج نشان داد که بیش

 های آنان، بروز خطا و در نتیجه بینیدقت پیش

مطمئن است. این یافته های منتشر شده توسط مدیران بیشبینیپیش کاهش قابلیت اتکای
های ( و پژوهش2016های خارجی مانند هریبار و یانگ )های پژوهشتائیدی بر یافته

( و امیرعطایی و 1396(، مهرانی و طاهری )1395داخلی مانند عبدلی و امیری اسفندقه )
 باشد. ( می1397حیدرزاده هنزایی )

اطمینانی، پژوهش موفق به شناسایی آثار معنادار متغیرهای دیگری بر بیش عالوه بر 
بینی سود شد. نتایج حاکی از  اثر منفی و معنادار متغیرهای اهرم مالی، رشد خطای پیش

های هریبار و % است که این امر با یافته5ها در سطح خطای سودآوری، و بازده دارایی
خوانی دارد.  ( هم1392( و قیطاسی و همکاران )1386)(، نمازی و همکاران 2016یانگ )

ی حسابرس دارای اثر منفی و %، اندازه10دهد که در سطح خطای همچنین نتایج نشان می
های عزیزخانی و صفروندی بینی سود است. این نتیجه با یافتهمعناداری بر خطای پیش

 ( همخوانی دارد.1392( و قیطاسی و همکاران )1391)

های سود، به رغم تغییرات بینیهای پژوهش حاضر، تمرکز بر پیشمحدودیت یکی از 
ماه سال ها است. از دیبینی شده توسط شرکتی انتشار اطالعات پیشاخیر در نحوه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بینی سود توسط شرکت، الزام انتشار پیش1396
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های تفسیری مدیریت هستند. با توجه به گزارش ها ملزم به انتشارلغو گردیده و شرکت
های تفسیری، پژوهش حاضر قادر به لحاظ نمودن آثار این ی محدود انتشار گزارشدوره

ها به ی پیش از آن پرداخته است. بنابراین، تعمیم یافتهتغییر نبوده و صرفاً به بررسی دوره
 ، باید با احتیاط صورت پذیرد. های تفسیریبینی شده، مانند گزارشسایر اطالعات پیش

رو بهها، با واکنش شدیدتر بازار روبینیبینانه در مقایسه با سایر پیشهای خوشبینیپیش 
ها آثار نامطلوبی بر ثروت بینیگونه پیش(. لذا این1394پور و همکاران، گردند )خدامیمی

های پژوهش حاضر مبنی بر گذارند. با عنایت به این امر و یافتهسهامداران برجای می
کنندگان نتایج بینانه، به استفادههای خوشبینیاطمینانی بر انتشار پیشاثرگذاری بیش

-ها به آثار بیشی شرکتشدهبینیگردد تا در تحلیل اطالعات پیشپژوهش پیشنهاد می

عات و بینانه، کاهش قابلیت اتکای اطالهای خوشبینیاطمینانی مدیریت در انتشار پیش
 بروز آثار نامطلوب بر ثروت آنان توجه نمایند.

 گردد:های آینده پیشنهاد میموضوعات زیر برای پژوهش

های اختیاری سود: با توجه به رفع اجبار برای بینیاطمینانی در پیشبررسی آثار بیش .1
اطمینانی بر ، بستری مناسب برای بررسی آثار بیش1396بینی سود از دی ماه پیش

های اختیاری شکل گرفته است. این موضوع در بینیاحتمال انتشار و دقت پیش
( و 2016(، هریبار و یانگ )2012های پیشین خارجی مانند لیبی و رنکامپ )پژوهش

 ( بررسی شده است.2016لیبی و رنکامپ )

های سود بینیهای سود: تغییر نظام پیشبینیی پیشبررسی آثار اختیاری شدن ارائه .2
 رکتها از اجباری ش

تواند آثاری مانند تغییر در قابلیت اتکای این اطالعات و تغییر واکنش به اختیاری می 
محتمل این تغییر به اجرای  کنندگان را به دنبال داشته باشد. شناسایی آثاراستفاده
 های آتی نیازمند است.پژوهش
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 منابع

اطمینانی مدیریت (. بررسی تأثیر بیش1397)امیرعطایی، الهام و حیدرزاده هنزایی، علیرضا. 
های کاربردی در مدیریت و پنجمین کنفرانس ملّی پژوهشبینی شده. بر سود پیش

 ، انجمن مدیریت ایران: تهران. حسابداری

اطمینانی مدیریت بر بررسی تأثیر بیش (1398یمی، مریم و اسکندر، هدی. )ابراهحاجی
، 31، شماره 8، سال های تجربی حسابداریشپژوهپذیری و عملکرد شرکت. ریسک
 .362-339صص 

(. بررسی تأثیر خطای 1394نسب، حجت و حیاتی، حسین. )پور، احمد و حسینیخدامی
بینی سود مدیریت، و انواع مختلف ی قبل بر واکنش بازار به پیشبینی سود دورهپیش

 .112 -87، صص 21ی، شماره دانش حسابدارمدیریت سود. 

ی همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی: بررسی رابطه (1394ریم و امامی، علی)دولو،م
، صص 29، شماره فصلنامه بورس اوراق بهادارشواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. 

3-22. 

ی گزارش ضوابط تهیه»راهنمای بکارگیری (. 1396سازمان بورس و اوراق بهادار. )
 .4/10/1396، مصوّب «تفسیری مدیریت

-و(. بررسی رابطه بین ساز1391اهلل و رحمتی، سلمان. )پور، فرشاد و قیطاسی، روحعلیبزس
، های حسابداری مالیمجله پژوهشبینی سود. کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش

 .140 -123، صص 2سال چهارم، شماره 

های پانلی ههای رگرسیونی پویا با داد(. برازش مدل1388صادقی، سکینه و کاظمی، ایرج. )
، 1ی ، شماره3، جلد مجله علوم آماریهای ماکسیمم درستنمایی و بیزی. توسط روش

 . 94 -79صص 

تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با (. 1390حسین. )صفرزاده بندری، محمد
 رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تهران رویکرد بومی.

(. بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد 1395، ملیحه. )عبدلی، محمدرضا و امیری اسفندقه
مدیران و پیش بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 .25-5، ص فصلنامه بورس اوراق بهادارتهران. 

(. بررسی تأثیر طول دوره تصدی 1391عزیزخانی، مسعود و صفروندی، علیرضا. )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بینی شده در شرکتپیشحسابرسی بر خطای سود 
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 .78-61، صص 3، شماره 19، دوره های حسابداری و حسابرسیبررسیبهادار تهران. 

های سود، تکرار بینی(. محتوای اطالعاتی پیش1391پور، رضا و ثقفی، علی. )غالمعلی
فصلنامه بورس اوراق بینی. ها و عوامل موثر بر خطای پیشبینیی پیشسوگیری در ارائه

 .203 -173، صص 18، شماره بهادار

. گذاراناطمینان اطالعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایهعدم(. 1392زاده، مرتضی. )عدل
 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.نامهپایان

-ا در پیشه(. بررسی رفتار مدیران شرکت1392قائمی، محمد حسین و اسکندرلی، طاهر. )

، صص 40، شماره 11. سال فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالیبینی سود ساالنه. 
53-75. 

(. بررسی تأثیر دوره تصدی 1392اله. )زاده، فتحاهلل و استا، سهراب و حاجیقیطاسی، روح
، صص 52، شماره 13، سال دانش حسابرسیحسابرسی بر عدم اطمینان اطالعاتی. 

171-186. 

بینی سود، (. خطای پیش1393بی، یحیی و بوژمهرانی، احسان و نادری پلنگی، فاضل. )کامیا
فصلنامه مطالعات معامالت با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره. 

 .151-135، صص 43، شماره 11. سال تجربی حسابداری مالی

مینانی مدیریتی بر خطای (. بررسی تاثیر بیش اط1396مهرانی، ساسان و طاهری، منصور. )
-147، صص 26، شماره های تجربی حسابداری مالیفصلنامه پژوهشپیش بینی سود. 

164. 

بینی های مؤثر بر دقت پیش(. بررسی سازه1386الدینی، کاظم. )نمازی، محمد و شمس
مجله توسعه سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

 .25-1، صص 1، شماره 1، سال سرمایهو 
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