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مديريت سود و تأثير کيفيت سود بر سودآوري آتي شرکتهاي
ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران
احمد احمدپور



معصومه شهسواری



چکیده
اين پژوهش به بررسي نحوه اعمال اختيارات مديريت در گزارشگري سودآوري آتي و تأثير کيفيت
سود در شرکتهاي ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران ،بين سالهاي  8315تا پايان  8309ميپردازد.
اقالم تعهدي اختياري ،به عنوان شاخص سنجش مديريت سود در نظر گرفته شده است .همچنين در اين
تحقيق تأثير چهار ويژگي سود مبتني بر دادههاي حسابداري شامل کيفيت اقالم تعهدي ،پايداري ،قابليت
پيشبيني و هموار بودن (به طور جداگانه) بر سودآوري آتي بررسي شده است .نتايج برآورد مدل با
تکنيک دادههاي تابلويي نامتوازن براي  55شرکت مشمول آستانه ورشکستگي مدل آلتمن ،حاکي از
اين است که شرکتهاي مذکور ترکيب نامتناسب داشته و اقدام به مديريت سودافزايشي کردهاند .اين
نتايج از نظريه فرصتطلبانه بودن مديريت سود حمايت کرده و نشان ميدهد در گزارشگري سودآوري
آتي شرکتهاي ورشکسته ،مديريت سود بيشتر از کيفيت سود بکار گرفته شده است.
واژههای کلیدی :مديريت سود ،کيفيت سود ،ورشکستگي ،سودآوري آتي

 استاد حسابداري دانشگاه مازندران
 کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه مازندران
تاریخ دریافت1130/3/02 :

تاریخ پذیرش1131/0/18 :
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مقدمه
هدف گزارشگري مالي ،فراهم آوردن اطالعاتي است که سرمايهگذاران ،بستانکاران
و ساير استفادهکنندگان را در اتخاذ تصميمات اقتصادي ياري رساند .بر اساس مباني
نظري گزارشگري مالي ايران ،اطالعات ارائه شده توسط سيستم حسابداري ،تنها هنگامي
ميتواند در فرايند تصميمگيريهاي اقتصادي استفادهکنندگان مفيد واقع شده ،مورد
استفاده قرار گيرد که از حداقل استانداردهاي الزم برخوردار باشد (کميته تدوين
استانداردهاي حسابداري .)8311 ،قابليت انعطاف ذاتي استانداردهاي حسابداري و مبناي
تعهدي به مديران اجازه ميدهد که در گزارشگري مالي به منظور انتقال اطالعات و به
منظور انعکاس تشخيص و قضاوت خود را اعمال کنند .اعمال قضاوت توسط مديران و
اختيارات آنان در فرايند گزارشگري مالي ،به "مديريت سود" شهرت يافته است
(اعتمادي و ديگران.)8308 ،
مديريت سود يک پديده جهاني در گزارشگري مالي شرکتها و يا گزارش اطالعات
مرتبط با سود ميباشد .هدف مديريت سود نشان دادن کيفيت سود معقول مطابق با
انتظارات سهامداران يا مطابق با الزامات اخذ مجوز مربوطه از قانونگذاران ميباشد
(فرانسيس و همکاران .)8991 ،مديريت سود وجوه اشتراک بسياري با کيفيت سود در
ارزيابي سالمت مالي شرکت دارد (لو )8991،به طوري که مديريت سود باالتر کيفيت
سود کمتري را در بر دارد .هرچند عدم وجود مديريت سود (مديريت سود کم) به معناي
تضمين کيفيت باالي سود (يا به طور کلي کيفيت باالي ارقام حسابداري) نميباشد ،زيرا
ساير عوامل (از قبيل بازار سرمايه ،استانداردهاي ضعيفي که منجر به گزارشهاي مالي
باکيفيت ميشود و )...نيز در کيفيت سود دخيل است (لو)8991 ،؛ به هر حال اگر ساير
عوامل شرکت کننده را ثابت فرض کنيم ،ميتوانيم ارتباط نزديکتري بين مديريت سود
و کيفيت سود ترسيم کنيم.
در سالهاي اخير به دنبال ورشکستگي شرکتهاي عظيم دنيا نظير انرون و ورلدکام،
محققان و تحليل گران مالي با بررسي وقايع مربوط به ورشکستگي اين شرکتها متوجه
شدند که دليل اصلي اين وقايع دستکاري سود و گزارش سودهاي واهي و بيکيفيت
ميباشد و اين امر عالوه بر ورشکستگي شرکتها باعث ايجاد بدبيني نسبت به حرفه
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حسابداري و حسابرسي گرديده ،به همين دليل بايستي توجه خود را از تأکيد صرف بر
رقم سود به سوي کيفيت سود معطوف کنيم (دستگير و ديگران .)8311 ،توجه افزاينده
به کيفيت سودهاي گزارش شده ،مطالعه مديريت سود را بااهميت کرده است (لويت،
.)8999
يکي از راههايي که مديران شرکتهاي درمانده مالي ممکن است براي مخفي کردن
عملکرد ضعيف خود (به قصد کسب فرصت و به تأخير انداختن ورشکستگي) از آنان
استفاده کنند ،دستکاري افزايشي سود حسابداري است (راسنر ،)8993 ،که در صورت
انجام ،به کاهش قابليت اتکاي سود شرکتهاي مذکور منجر ميگردد .از اين رو ،در
ادبيات حسابداري عدم دستکاري سود (فقدان مديريت سود) از جنبههاي کيفيت باالي
سود محسوب ميشود .افزون بر اين ،نتايج تحقيقات خارجي انجام شده بيانگر اين
واقعيت است که ،کيفيت سود شرکتهاي ورشکسته ،به دليل مديريت سود ،پايينتر از
شرکتهاي سالم است (گارسياالرا و ديگران .)8990 ،
پيرو مطالب فوق ،با وجود پديده شايع مديريت سود که دليل اصلي ورشکستگيهاي
شرکتهاي عظيم دنيا گزارش شده و موجب کاهش کيفيت اين مهمترين منبع اطالعاتي
گرديده است ،در اين پژوهش سعي شده است به اين موضوع پرداخته شود که آيا
شرکتهايي که در آستانه ورشکستگي قرار دارند کيفيت سودهاي پاييني دارند .اگر
چنين است ،آيا کيفيت سود اين شرکتها ميتواند بيانگر مديريت سود فرصتطلبانه (از
طريق اقالم تعهدي اختياري به عنوان يکي از بهترين و پذيرفته شدهترين شاخصهاي
دخالت مديريت در فرآيند گزارشگري مالي) باشد؟
پاسخگويي به اين سؤاالت براي پژوهشگران ،حسابرسان و مراجع تدوينکنندهي
قوانين و مقررات از اهميت زيادي برخوردار است .از کاربردهاي اجرايي قابل انتظار
پژوهش نيز نبايد غافل شد .به عنوان مثال ،در صورت مشاهدهي کاهش کيفيت سود،
مراجع ذيربط ميتوانند به بررسي علت پرداخته و با تدوين مقررات و فراهم نمودن ساير
تمهيدات الزم سعي در بهبود کيفيت سود نمايند تا استفادهکنندگان از اين اطالعات از
1- Garcia Lara, Garcia Osma, & Neophytou
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زيانهاي ناشي از سود فاقد کيفيت و ورشکستگيهاي احتمالي ،در امان بمانند.

پیشینهی پژوهش
در ادبيات نظري به دليل گستردگي مقوله مديريت سود و کيفيت سود تعريف روشن
و پذيرفته شدهاي از اين دو مفهوم ارائه نشده است .در ايران نيز تعريف روشني از
مديريت سود و هموارسازي سود از طرف مقامات قانونگذار در بورس اوراق بهادار
تهران ارائه نشده است (دستگير و ناظمي .)8311،به منظور ارائهي تعريف عملياتي از
مديريت سود و کيفيت سود ،مناسب با مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر به مهمترين
تعاريفي که از اين دو موضوع شده ميپردازيم.

پیشینهی نظری مدیریت سود.
آرتورلويت  ،رئيس پيشين کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا ،مديريت سود را
اينگونه تعريف ميکند" :مديريت سود عملي است که موجب ميشود ،سود گزارش
شده بيشتر منعکس کننده خواستههاي مديريت باشد تا عملکرد بنيادي شرکت " .هيلي و
والن ( )8000تعريف زير را از مديريت سود ارائه کردهاند :مديريت سود زماني رخ
ميدهد که مدير براي گزارشگري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده ميکند و اين
کار را با هدف گمراه کردن برخي از سهامداران دربارهي عملکرد واقعي اقتصادي و يا به
منظور تأثيرگذاري بر نتايج قراردادهايي که به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي
دارند ،انجام ميدهد .اين تعاريف بر جنبه فرصتطلبانه مديريت تمرکز دارند؛ يعني
مديريت با انگيزههاي سودجويانه اقدام به مديريت سود ميکند و به طور ضمني بيان
ميکنند که مديريت سود موجب کاهش محتواي اطالعاتي ارقام حسابداري خواهد شد.
از سوي ديگر ،برخي محققان نگاهي آگاهي دهنده به مديريت به مديريت سود دارند
و آن را به عنوان دستکاري اعداد سود توسط مديران تعريف ميکنند که به واسطه آن
اطالعات خصوصي و محرمانه مديريت در مورد عملکرد آتي شرکت به سرمايهگذاران
1- Arthure levitt
2- Healy & wahle
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منتقل ميشود .ابراهيمي و ابراهيمي ( )8308به نقل از برگستالر و اماس مديريت سود را
اينگونه تعريف ميکنند :مديريت سود عموماً دربرگيرندهي محدوده وسيعي از اقداماتي
است که بر سود اثر ميگذارد و محدودهي وسيعي از اقدامات عملياتي ،سرمايهگذاري و
تأمين مالي واقعي تا اقدامات دفترداري مخفي را در برميگيرد که فقط بر معيارهاي
حسابداري سنجش سود تأثير ميگذارد.با پذيرش اين تعاريف مديريت سود را ميتوان
روشي براي اطالعرساني وضعيت مالي مطلوب شرکتها دانست که از طريق مداخلهي
مديريت در فرآيند تعيين سود به انجام ميرسد (نو روش و همکاران.)8311 ،
بر همين اساس ميتوان مديريت سود را به دو طبقه مجزا و متضاد تقسيم نمود
(سابرامانيام:)8001،
 .8مديريت سود کارا :که هدف از آن افزايش کيفيت تهيهي اطالعات براي کمک به
استفادهکنندگان براي درک بهتر قدرت سودآوري و وضعيت مالي شرکت است.
 .8مديريت سود فرصتطلبانه :که مديران اين اعمال را فقط براي حداکثر سازي منافع
خود و نه منافع شرکت و سرمايهگذاران ،انجام ميدهند.

پیشینهی نظری کیفیت سود
نظريهي کيفيت سود براي اولين بار توسط تحليلگران مالي و کارگزاران بورس
اوراق بهادار مطرح شد .آنها استنباط کردند ،سود گزارش شده قدرت سودآوري
شرکتها را آنچنان نشان نميدهد که به ذهن متبادر گردد .آنها دريافتند که تجزيه و
تحليل صورتهاي مالي شرکتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازهگيري اطالعات
حسابداري کار مشکلي است .براي بيان سودمندي در تعيين ارزش شرکت تنها به مقدار
گزارش شده نبايد توجه کرد ،بلکه بايد به کيفيت سود گزارش شده نيز توجه نماييم.
منظور از کيفيت سود ،زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي آتي است.
اسکيپر و وينسنت ( )8993مفاهيم را که از ويژگيهاي زماني سود ناشي ميشود به عنوان
کيفيت سود در نظر ميگيرند؛ پايداري ،قابليت پيشبيني و تغييرپذيري .دچو و ديچو
1- Burgstahler
2- Emas
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( ،)8998فرانسيس و همکاران ( ،)8995اسکولر ( )8991کيفيت سود را به شکل رابطهي
بين اقالم تعهدي و جريانهاي نقدي تعريف ميکنند و سودهايي را با کيفيتتر ميدانند
که کيفيت اقالم تعهدي آنها بيشتر باشد .پنمن و ژانگ ( )8998ريچاردسون (،)8993
پايداري سود را به عنوان کيفيت سود در نظر ميگيرند .ميخائيل و همکاران ()8998
کيفيت سود را به ميزاني که سودهاي گذشته شرکت با جريانهاي نقدي مرتبط است در
نظر ميگيرند و بنابراين ،به ارزش پيشبيني توجه ميکنند.

پیشینهی تجربی مرتبط با مدیریت سود و کیفیت سود
سابرامانيام ( ،)8001گول و همکاران ( ،)8999کريشنان ( ،)8993کوتاري و
همکاران ( ،)8995سايرگر و اوتاما ( )8991اظهار مينمايند که رفتار اقالم تعهدي
اختياري با مديريت سود کارا سازگار ميباشد .جيراپورن و همکاران ( )8991در تحقيقي
با به کارگيري نظريه نمايندگي به تفکيک بين کاربردهاي فرصتطلبانه و سودمند
مديريت سود پرداختند .گارسياالرا و همکاران ( )8990پيبردند که شرکتهاي
ورشکسته در چهار سال قبل از ورشکستگي سودهاي خود را به شکل افزايشي مديريت
ميکنند و در نتيجه اين مديريتها ،قابليت اطمينان سود حسابداري کاهش مييابد.
نتايج تحقيق لي و همکاران ( )8988نشان داد که مديريت سود در شرکتهاي
(ورشکسته ـ درمانده) بيشتر به صورت فرصتطلبانه بوده ،در حالي که شرکتهاي غير
ورشکسته ـ غير درمانده و شرکتهاي غير ورشکسته ـ درمانده ،بيشتر به مديريت سود
کارا (کارايي بيشتر براي شرکتهاي غير ورشکسته ـ غير درمانده) تمايل دارند .نتايج
تحقيق آنها هم چنين نشان داد که در پيشبيني سودآوري آتي ،مديريت سود بهتر از
کيفيت سود عمل ميکند.
1- Scholer
2- Subramanyam, K.R
3- Gul, F.A., Lung, S., & Srinidhi, B.
4- Krishnan
5- Kothari, S.P., Leone, L.A., & Wasley, E.C.
6- Siregar,V.S., & Utama, S
7- Jiraporn, P., Miller, G.A. Yoon, S.S. Kim, Y.S.
8- Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B.and Neophytou,E
9- Li, F., Abeysekera, I. & Ma, S.
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پيشينهي ادبيات خارجي مرتبط با کيفيت سود به پژوهشهاي انجام شده توسط
فرانسيس و ديگران ( )8991 ،8992 ،8995 ،8991و بونلرت يوتاي و ديگران ()8991
برميگردد.
نوروش و همکاران ( )8311نشان دادند که مديريت سود در شرکتهاي بورسي
اعمال ميشود و مديران شرکتهاي بزرگ از اقالم تعهدي براي به حداقل رساندن
ماليات شرکتهاي خود استفاده ميکنند.
بهار مقدم و کوهي ( )8310با بررسي رابطه بين مديريت سود و سودآوري آتي ،کارا
يا فرصتطلبانه بودن عمل مديريت سود ،را مورد بررسي قراردادند .يافتههاي تحقيق
آنها حاکي از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران مديريت سود به کارايي
گرايش داشته است.
نتايج تحقيق احمدپور و منتظري ( )8309حکايت از به کارگيري مديريت سود کارا
دارد .سجادي و ديگران ( )8308در تحقيقي نشان دادند که مديران شرکتهاي بورسي از
اختيارات خود براي انتقال محرمانه دربارهي سودآوري آيندهي شرکت استفاده ميکنند
و اين مطابق با تعريف مديريت مؤثر سود است.
نتايج تحقيق دستگير و ديگران ( )8308بيانگر اين است که شرکتهاي درمانده مالي
سودهاي خود را در سه سال قبل از ورشکستگي به شکل افزايشي مديريت ميکنند که
شرکتهاي درمانده مالي بيشتر از طريق فعاليتهاي واقعي سودهاي خود را مديريت
ميکنند ،در حالي که شرکتهاي سالم اين کار را بيشتر از طريق اقالم تعهدي انجام
ميدهند .
ثقفي و بولو ( )8311نشان دادند از بين ويژگيهاي سود مورد نظر اين تحقيق ،تنها
ويژگي پايداري سود با حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس معنادار دارد و ويژگيهاي
ديگر سود با هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه ندارد .نتايج حاصل از آزمون رابطه هزينه
حقوق صاحبان سهام با ويژگيهاي سود به صورت توأم ،رابطه معکوس دو ويژگي شامل
پايداري و هموار بودن سود را با هزينه حقوق صاحبان تأييد نمود.
1- Francis, J & etal..
2- Boonlert-U-Thai, K., Meek, G., & Nabar
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جبارزاده و ديگران ( )8311پي بردند که مديران در مراحل مختلف درماندگي مالي،
براي بهتر نشان دادن وضعيت مالي و حفظ شرکت در بازار سرمايه ،دست به اقداماتي
ميزنند که به هموار سازي سود منجر ميشود.
اعتمادي و ديگران ( )8308در تحقيقي ،به بررسي تأثير مديريت سود بر چهار ويژگي
سود ،شامل کيفيت اقالم تعهدي ،پايداري ،قابليت پيشبيني و هموار بودن ،پرداختند .اين
نتايج از نظريه فرصتطلبانه بودن مديريت سود حمايت کرده ،نشان ميدهد که مديريت
سود بر محتواي اطالعاتي حسابداري خدشه وارد ميکند.

فرضیههای پژوهش
در اين تحقيق نيز همانند پژوهشهاي انجام شده قبلي ،افزايش ارزش شرکت به
صورت توانايي سودآوري آتي تعريف شده است و با آزمون توانايي اقالم تعهدي
اختياري در پيامرساني در زمينه قدرت سودآوري آتي ،فرصتطلبانه يا کارا بودن
مديريت سود مورد بررسي قرار ميگيرد .در صورتي که مديريت سود فرصتطلبانه
باشد ،اقالم تعهدي اختياري يک رابطه منفي معنادار يا ناچيز با سودآوري آتي خواهند
داشت .با برآورد بيش از واقع ،قابليت اتکا و کيفيت سود شرکتهاي مذکور کاهش
مييابد.
با توجه به آنچه بيان شد و با در نظر گرفتن نمايندههاي مختلف کيفيت سود
فرضيههاي پژوهش به شرح زير تدوين ميگردد:
فرضيه  :8با توجه به کيفيت اقالم تعهدي ،مديريت سود شرکتهاي ورشکسته
فرصتطلبانه است.
فرضيه  :8با توجه به پايداري سود ،مديريت سود شرکتهاي ورشکسته فرصتطلبانه
است.
فرضيه  :3با توجه به قابليت پيشبيني سود  ،مديريت سود شرکتهاي ورشکسته
فرصتطلبانه است.
فرضيه  :1با توجه به هموار بودن سود ،مديريت سود شرکتهاي ورشکسته فرصتطلبانه
است.

مدیریت سود و تأثير کيفيت سود بر......
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روششناسی پژوهش
در اين پژوهش براي جمعآوري دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهاي استفاده
ميشود .دادههاي خام مربوط به صورتهاي مالي با استفاده از نرمافزار تدبير پرداز و
همچنين با مراجعه به سايتهاي  rdisو کدال دريافت و با استفاده از نرمافزار اکسل مرتب
و طبقهبندي گرديد .سپس براي تعيين نوع مديريت سود و تأثير کيفيت سود در
شرکتهاي ورشکسته از تحليل رگرسيون به صورت پانل نامتوازن در نرمافزار EVIEWS
 6استفاده گرديد .اگر هر واحد مقطعي داراي تعداد يکساني از مشاهدات سري زماني
باشد پانل متوازن ناميده ميشود و اگر تعداد مشاهدات در ميان اعضاي پانل متفاوت باشد
چنين پانلي را يک پانل نامتوازن مينامند؛ در اين مورد تعداد کل مشاهدات  nTنخواهد
بود و به صورت T

n

i 1 i



خواهد بود.

جامعه آماری ،نمونه پژوهش و دوره زمانی تحقیق
بازه زماني اين پژوهش پنج سال ،از سال  8311الي  8309ميباشد .شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعهي آماري اين تحقيق را تشکيل ميدهند.
نمونه آماري اين تحقيق بر اساس شرايط و معيارهايي از جامعه مورد مطالعه تحقيق
انتخاب ميشوند ،اين شرايط و معيارها عبارتند از:
 .8با توجه به قلمرو زماني مورد بررسي و با توجه به اينکه براي محاسبهي برخي پارامترها
از قبيل کيفيت سود و سودآوري آتي ،دادههاي سال  18تا  09مورد نياز است،
شرکتهايي انتخاب ميشوند که از سال  18در بورس تهران پذيرفته شده باشند.
 .8دوره مالي آنها منتهي به پايان سال و همچنين به دليل ماهيت خاص فعاليت ،جزء
صنعت بانکها ،مؤسسات مالي و سرمايهگذاري و هلدينگ نباشد.
 .3طي بازه زماني مذکور تغيير سال مالي نداشته باشند و کليه اطالعات در دسترس
باشد.
 .1صورتهاي مالي آنها حسابرسي شده و غير تلفيقي باشد.
 .5آستانه مدل آلتمن جهت تلقي به عنوان ورشکسته را دارا باشد.
 .1در نهايت با توجه به معيارهاي ذکر شده ،تعداد  55شرکت از بورس تهران به عنوان
نمونه آماري براي انجام اين پژوهش انتخاب شده است.
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شناسایی شرکتهای ورشکسته
در اکثر تحقيقات انجام شده در مورد پيشبيني ورشکستگي در ايران ،معيار پيشبيني
ورشکستگي شرکتها ماده  818قانون تجارت اصالحي ،ميباشد .مشکل اصلي در
بهکارگيري اين ماده آن است که نميتوان شرکتهاي مشمول اين ماده از قانون تجارت
را از نظر حقوقي ،مالي و يا اقتصادي ورشکسته دانست ،همچنين فرآيند حقوقي به منظور
شناسايي شرکتهاي ورشکسته امري زمان بر ميباشد ،لذا در اين تحقيق از مفهوم آستانه
ورشکستگي براي شناسايي شرکتهاي ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده
خواهد شد .اين مدل به شرح زير ميباشد:
مدل ()8
که در آن : :سرمايه در گردش /کل دارايي ها : .سود انباشته /کل دارايي ها: .
سود قبل از بهره و ماليات ( / )EBITکل دارايي ها : .ارزش دفتري حقوق صاحبان سهم
 /کل بدهيها و : .درآمد فروش /کل داراييها.
رتبه زير  8/33بيانگر وضعيتهاي ورشکستگي ميباشد .هر چه مقدار در اين مدل
بيشتر باشد آن شرکت از موقعيت بهتري برخوردار بوده و ريسک کمتري خواهد داشت.

تبیین متغیرهای تحقیق
براي آزمون فرضيههاي تحقيق از مدل رگرسيوني زير استفاده ميشود؛ مدل ( )8براي
تمامي چهار ويژگي سود به صورت مجزا برآورد ميگردد.
مدل()8
اقالم
اقالم تعهدي اختياري شرکت jدر سال،t
سودآوري آتي،
جريانهاي نقدي عملياتي شرکت  jدر
تعهدي غير اختياري شرکت  jدر سال ،t
مقدار کمي ويژگي  kام شرکت  jام در سال  tو  kبيانگر کيفيت
سال ، t
اقالم تعهدي ،پايداري ،قابليت پيشبيني ،هموار بودن ميباشد.

متغیر وابسته؛ سودآوری آتی

)

(

شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد از ميان معيارهاي مختلف سود ،سود خالص بعد
) در مقايسه با ساير
) و جريانهاي نقدي عملياتي (
از اقالم تعهدي اختياري(

مدیریت سود و تأثير کيفيت سود بر......
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معيارها ،به علت دارا نبودن اقالم تعهدي اختياري نمايندههاي مطمئنتري ميباشند
(سايرگر و اوتاما8991 ،؛ لي و همکاران.)8988،
کیفیت سود (:)Attribute
در اين پژوهش کيفيت سود متغيري مداخلهگر ميباشد .تجزيه و تحليلهاي کيفيت
سود اين تحقيق مستلزم اندازهگيري چهار ويژگي سود شامل کيفيت اقالم تعهدي،
پايداري ،قابليت پيشبيني و هموار بودن سود است .در تعريف ويژگيهاي سود ،در اين
تحقيق فرض بر اين است که هرچه مقدار به دست آمده براي هر يک از ويژگيها
بزرگتر باشد ،اين امر بيانگر نتايج نامطلوبتر است .با توجه به توضيحات فوق ،نحوه
اندازهگيري کيفيت سود به شرح زير است:
کیفیت اقالم تعهدی (:)AQ
معيار مورد استفاده در اين تحقيق براي کيفيت اقالم تعهدي بر مدل دچو و ديچو
( )8998استوار است.
مدل()3
جريان نقدي

اقالم تعهدي سرمايه در گردش شرکت  jدر سال جاري،
عملياتي شرکت jدر سال قبل.
معادله فوق با استفاده از دادههاي دورههاي سه ساله ،براي هر شرکت در هر سال
برآورد شده است که بر مبناي آنها کيفيت اقالم تعهدي ( )AQبه شرح زير اندازهگيري
شده است:
مقادير بزرگتر (کوچکتر)  AQبيانگر کيفيت پايينتر (باالتر) اقالم تعهدي و در
نتيجه کيفيت پايينتر (باالتر) سود است.
پایداری سود (:)Persist
با توجه به پژوهش کورمندي و ليپ ( ،)8012در تحقيق حاضر مدل ذيل براي محاسبه
ميزان پايداري سود استفاده شده است:
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مدل ()1
سود خالص قبل از اقالم غيرمترقبه شرکت (استاندارد شده بر
که در آن
بيانگر پايداري سود است.
حسب جمع داراييهاي ابتداي دوره)و
در اين تحقيق فرض بر اين است که هرچه مقدار به دست آمده براي هر يک از
ويژگيهاي سود بزرگتر باشد ،بيانگر نتايج نامطلوبتر است؛ لذا براي هماهنگ کردن
مقدار اين متغير با نحوه کار اين تحقيق ،از پارامتر اتورگرسيون مرتبه اول منفي استفاده
شده است ،يعني:
مدل ()5
قابلیت پیشبینی سود (:)Predict
اين ويژگي به عنوان توان سود در پيشبيني خود است .در اين تحقيق توان پيشبيني
سود ( )PREDاز طريق معادله زير محاسبه ميگردد:
مدل ()1
√
که ) (  :واريانس خطاي برآورد برازش مدل پايداري سود است .مقادير
بزرگتر (کوچکتر)  PREDنشان دهنده قابليت پيشبيني کمتر (بيشتر) سود و در نتيجه
پايين (باال) بودن کيفيت آن است.
هموار بودن سود (:)Smooth
هموار بودن سود به عنوان يکنواخت بودن سود در سالهاي مختلف است که در
تحقيق حاضر به پيروي از فرانسيس ( )8991به صورت زير محاسبه شده است:
⁄
مدل ()2
(
)
)

⁄

(

مقادير بزرگتر (کوچکتر)  Smoothحاکي از هموار بودن کمتر (بيشتر) سود و در
نتيجه پايين (باال) بودن کيفيت سود است.

مدیریت سود:

مدیریت سود و تأثير کيفيت سود بر......
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اقالم تعهدي اختياري اقالمي است که مديريت بر آنها کنترل دارد و ميتواند آنها
را به تأخير اندازد و يا حذف کند و يا ثبت و شناسايي آنها را تسريع کند .از آن جايي
که اقالم تعهدي اختياري در اختيار و قابل اعمال نظر توسط مديريت است ،از تعهديهاي
اختياري ()DACبه عنوان شاخصي در کشف مديريت سود استفاده ميشود .اقالم تعهدي
اختياري استفاده مديريت از اقالم تعهدي (کمتر يا بيشتر از حد معمول) در گزارشگري
سود را اندازهگيري ميکند؛ يعني ،سودي مديريت شده است که اقالم تعهدي اختياري
بيشتري دارد .نقطه شروع براي اندازهگيري اقالم تعهدي اختياري ،جمع کل اقالم تعهدي
است که از تفاوت سود خالص عملياتي و وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي،
محاسبه ميگردد .سپس با استفاده از الگوي تعديل شده جونز ،ارائه شده توسط کوتاري
و همکاران ( ،)8995اقالم تعهدي اختياري از غير اختياري تفکيک ميگردد:
مدل ()1
(
)
[
]
که در آن:
 :تغيير در خالص
 :تغيير در آمد فروش،
 :کل اقالم تعهدي،
 :بازده داراييها: ،
 :اموال ،ماشينآالت و تجهيزات،
حسابهاي دريافتني،
کل داراييهاي شرکت در ابتداي سال.
پس از تخمين پارامترهاي مدل ( ،)1اقالم تعهدي غير اختياري ( )NDACبه شرح زير
براي دوره برآورد محاسبه ميگردند.
مدل()0
( ̂
̂
[̂ )
̂ ]
در مرحلهي آخر اقالم تعهدي اختياري به شرح زير محاسبه ميگردد.
مدل ()89
جریان نقدی عملیاتی ( :)CFOبراي بازه زماني مورد مطالعه اين تحقيق ،جريان نقدي
عملياتي مستقيماً از صورت جريان وجوه نقد استخراج شده است.
اقالم تعهدی غیر اختیاری ( :)NDACاقالم تعهدي غير اختياري ارزشهاي تثبيت شده
الگوي جونز ميباشد.
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای حسابداری مربوطه و کیفیت سود
متغیر

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

DAC

-01001

-001

390198

-393909

NDAC

-69430

-1396

6081163

-3441089

CFO

006901

24282

4102629

-240888

AQ

1/198

1/109

1/044

/100

persist

-1/102

1/119

6/112

-2/04

predict

1/198

1/111

1/00

1/118

smooth

0/44

0/13

3/11

1/18

NDN
t+1
CFOt+1

004802

32110

9920908

-2119019

11191

22441

141080

-61310

آمارههاي توصيفي متغيرهاي تحقيق در جدول ( )8ارائه شده است .همان طور که قبالً
بيان شد ،بزرگتر (کوچکتر) بودن مقدار محاسبه شده براي هر يک از متغيرهاي
کيفيت سود به ترتيب بيانگر پايين (باال) بودن کيفيت سود از لحاظ اين معيار ميباشد.
نتايج شواهدي قوي از تبعات پايين کيفيت سود با توجه به  1ويژگي کيفيت سود ارائه
نميدهد.

برآورد مدلها و آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه اول و نتایج آن
همانگونه که نتايج جدول ( )8نشان ميدهد و با توجه به دو معيار سودآوري
) برابر با  -8/5810و -9/8011
 ،ضريب متغير قابل توجه الگو (
و
آتي،
است که به ترتيب در سطح  9/98و  9/95معنادار و مطابق با انتظار منفي ميباشد و بيانگر
اينست که مديران شرکتهاي ورشکسته جهت جلوگيري از حذف شدن و پوشاندن
ضعف عملکردي خود اقدام به مديريت سود کردهاند .بنابراين ،فرضيه اول تحقيق تأييد
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( ) هيچگونه رابطهي معناداري مشاهده نشد که ميتوان گفت
ميشود .براي متغير
کيفيت اقالم تعهدي در مقايسه با اقالم تعهدي اختياري ،توانايي چندان زيادي در
پيشبيني سودآوري آتي شرکتهاي ورشکسته ندارد.
جدول  .0نتایج رگرسیون بر سودآوری آتی با معیار کیفیت اقالم تعهدی
متغیر وابسته
آزمون دادههای ترکیبی

متغیر توضیحی

آماره 1/429 :F

ضریب

prob

ضریب

prob

812944/2

1/106

14621/49

1/110

-0/6049

1/111

-1/0944

1/1223

1/2186

1/111

-1/1810

1/111

1/1239

1/111

-1/19191

1/1118

-896042/1

1/1196

086002/6

1/6109

آماره 1/312:Adj R2 2/28 :DW

آماره  8/342 :Fآماره 1/100:Adj R2 2/61 :DW

آزمونهای پانل
آماره

معناداری

آزمون F
تعميم يافته

2/110

1/1100

آزمون هاسمن

011/110

1/111

نتیجه
تائيد کاربرد
 FEدر برابر

NON OLS
تائيد کاربرد FE
در برابر RE

آماره

معناداری

8/002

1/111

16/100

1/111

نتیجه
تائيد کاربرد

FE

در برابر NON
OLS
تائيد کاربرد  FEدر
برابر Re

آزمون فرضیه دوم و نتایج آن
جدول ( )3نتايج برآورد مدل با در نظر گرفتن شاخص پايداري سود را نمايش
،
و
) در دو حالت متغير وابسته،
ميدهد .ضريب اقالم تعهدي اختياري (
برابر با  -8/5823و  -9/8015و در سطح  9/98و  9/95معنادار ميباشد ضريب منفي اقالم
تعهدي اختياري در اين مدل به اين معناست که مديريت سود در شرکتهاي ورشکسته
گرايش به فرصتطلبانه دارد .از اينرو فرضيه دوم تحقيق تأييد ميگردد .در خصوص
بايد گفت که اين متغير فاقد رابطه معناداري با سودآوري آتي ميباشد که
متغير
ميتوان گفت پايداري سود برخالف اقالم تعهدي اختياري ،توانايي چندان زيادي در
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پيشبيني سودآوري آتي شرکتهاي ورشکسته ندارد.
جدول  .1نتایج رگرسیون بر سودآوری آتی با معیار پایداری سود
متغیر وابسته
آزمون دادههای ترکیبی

متغیر توضیحی

ضریب

آماره 01/401 :F

ضریب

200609/0

prob
1/111

33164/91

-0/6018

1/111

-1/0946

1/1280

1/2181

1/111

-1/1818

1/111

-1/1234

1/111

-1/1909

1/111

-20289/4

1/6211

-016/1

1/9392

آماره 1/318 :Adj R2 2/261:DW

prob
1/111

آماره  8/304 :Fآماره 1/106 :Adj R2 2/911:DW

آزمونهای پانل

آزمون F

تعميم يافته
آزمون هاسمن

آماره

معناداری

نتیجه

آماره

معناداری

نتیجه

2/1334

1/111

تائيد کاربرد FE
در برابر NON
OLS

8/0101

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر NON OLS

012/011

1/111

تائيد کاربرد FE

14/104

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر Re

در برابر RE

آزمون فرضیه سوم و نتایج آن
جدول ( )1نتايج برآورد مدل را با توجه به شاخص قابليت پيشبيني سود و براي دو
معيار متغير وابسته نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميکنيد ،ضريب برآوردي براي
برابر با  -8/5852و  -9/8011و از
و
اقالم تعهدي اختياري با متغير وابسته
نظر آماري در سطح  9/98و  9/95معنادار ميباشد .اما مشابه با دو مدل قبلي ،نتايج يک
ضريب منفي و غير معنادار را براي شاخص قابليت پيشبيني نشان ميدهد .تفسير نتايج
بيانگر اينست که مديريت سود براي شرکتهاي نمونه گرايش به فرصتطلبانه دارد.
( ) با توجه به دو معيار سودآوري آتي هيچگونه رابطهي معناداري
براي متغير
مشاهده نشد.

81

مدیریت سود و تأثير کيفيت سود بر......

آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن
)
همان گونه که جدول ( )5نشان ميدهد ،ضريب متناظر اقالم تعهدي اختياري (
براي دو نماينده سودآوري آتي برابر با  -8/588و  -9/8015و در سطح  9/98و 9/95
معنادار است؛ به اين معني که اقالم تعهدي اختياري رابطه منفي و معناداري با سودآوري
آتي دارد .نتايج ،فرضيه چهارم تحقيق را تأييد ميکند .ضريب متغير مداخلهگر
نيز فاقد رابطه معنادار با دو نماينده سودآوري آتي ميباشد.
جدول  .4نتایج رگرسیون بر سودآوری آتی با معیارقابلیت پیشبینی سود
متغیر وابسته
آزمون دادههای ترکیبی

متغیر توضیحی

آماره 01/401 :F

ضریب

prob

ضریب

prob

200431/6

1/111

91314/3

1/111

-0/606

1/111

-1/0944

1/111

1/2186

1/111

-1/1818

1/111

-1/1268

1/111

-1/1900

1/111

-91113/12

1/9100

-820141/0

1/6882

آماره 2/241 :DW

17312: Adj R2

آماره  8/383:Fآماره 1/100 :Adj R22/931 :DW

آزمونهای پانل
آماره

معناداری

نتیجه

آماره

معناداری

نتیجه

آزمون Fتعميم
يافته

2/112

1/1102

تائيد کاربرد  FEدر
برابر NON OLS

8/0222

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر NON OLS

آزمون هاسمن

/4961
011

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر RE

13/1884

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر Re
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جدول  .8نتایج رگرسیون بر سودآوری آتی با معیار هموار بودن سود
متغیر وابسته
آزمون دادههای ترکیبی

متغیر توضیحی

آماره 01/488 :F

ضریب

prob

ضریب

prob

289368/1

1/110

32329/41

1/111

-0/602

1/111

-1/0906

1/1206

1/2140

1/111

-1/1812

1/111

-1/128

1/111

-1/1926

1/111

02030/31

1/0311

8664/10

1/6216

آماره 2/280 :DW

1/318: Adj R2

آماره  8/389 :Fآماره 17100:Adj R2 2/901 :DW

آزمونهای پانل
آماره

معناداری

نتیجه

آماره

معناداری

نتیجه

آزمون Fتعميم
يافته

2/1190

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر NON OLS

8/028

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر NON OLS

آزمون هاسمن

011/191

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر RE

10/1109

1/111

تائيد کاربرد  FEدر
برابر Re

که:

اقالم تعهدي
جريانهاي نقدي عملياتي سال بعد،
سود خالص بعد از اقالم تعهدي اختياري بعد،
هموار بودن.
جريانهاي نقدي عملياتي و
اقالم تعهدي غير اختياري،
اختياري،

نتیجهگیری و پیشنهادها
اين پژوهش به بررسي نحوه اعمال اختيارات مديريت در گزارشگري سودآوري آتي
شرکتهاي ورشکسته و تأثير کيفيت سود بر سودآوري آتي ميپردازد .در تحقيق حاضر
مديريت سود به عنوان شناخته شدهترين نوع مداخله مديريت در گزارشگري شرکتها و
 1ويژگي کيفيت سود در شرکتهاي ورشکسته مشمول آستانه ورشکستگي مدل آلتمن
مطالعه شده است 1 .شاخص کيفيت سود که مبتني بر ارقام حسابداري هستند ،عبارتند از:
کيفيت اقالم تعهدي ،پايداري ،قابليت پيشبيني و هموار بودن سود.
به طور کلي در رابطه بين مديريت سود و کيفيت سود دو ديدگاه وجود دارد؛ در يک
ديدگاه مديريت سود ماهيتي سودمند داشته و سبب بهبود کيفيت سود ميشود و در

مدیریت سود و تأثير کيفيت سود بر......
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ديدگاه ديگر ماهيتي فرصتطلبانه داشته و بايد سبب گردد که کيفيت سود بهبود يابد .بر
اساس يافتههاي اين پژوهش ،ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که انجام مديريت سود
توسط شرکتهاي بورسي تأييد ميگردد که مطابق با نتايج تحقيقات قبلي (نوروش و
همکاران8311،؛ تقوي و همکاران8310،؛ بهار مقدم و کوهي8310،؛ احمدپور و
منتظري 8309،و سجادي و ديگران )8308،ميباشد .عالوه بر اين ،نتايج تحقيق همسو با
دستگير و ديگران ( )8308و جبارزاده و ديگران (8311بيانگر ديدگاه فرصتطلبانه بودن
مديريت سود براي شرکتهاي ورشکسته است .اين يافتهها با نتايج بخش عمدهاي از
تحقيقات خارجي نيز سازگار است .نتايج تحقيق لي و همکاران ( )8988نشان داد که
مديريت سود در شرکتهاي ورشکسته و درمانده با پايينترين کيفيت سود بيشتر به
صورت فرصتطلبانه بوده است .گارسياالرا و همکاران ( )8990نشان دادند که
شرکتهاي ورشکسته در چهار سال قبل ورشکستگي سودهاي خود را به شکل افزايشي
مديريت ميکنند که در نتيجهي آن قابليت اطمينان سود حسابداري کاهش مييابد .راسنر
( )8993نيز نشان داد شرکتهاي ورشکسته سودهايشان را به طور غير مستمر و به شکل
افزايشي مديريت ميکنند.
عليرغم اهميت باالي ويژگيهاي مختلف سود از ديدگاه سرمايهگذاران سود ،ولي در
خصوص تأثير ويژگيهاي سود نتايج تحقيق همانند تحقيق لي و همکاران ( )8988ارتباط
ضعيف هر يک از چهار متغير کيفيت سود با سودآوري آتي را نشان ميدهد ،بنابراين
ميتوان گفت در پيشبيني سودآوري آينده مديريت سود بيشتر از کيفيت سود به کار
گرفته ميشود.
ارزشمندي يافتههاي تحقيق حاضر از چند جهت است؛ اين پژوهش از اولين
پژوهشهاي انجام شده است که به بررسي همزمان مديريت سود و کيفيت سود در
گزارشگري سودآوري آتي شرکتها ميپردازد و براي استانداردگذاران و قانونگذاران،
حسابرسان و پژوهشگران ارزش کاربردي دارد .اين نتايج استاندارد گذاران و
قانونگذاران را قادر ميسازد تا قواعد حاکميت شرکتي را براي برخورد سختگيرانهتر با
رفتار فرصتطلبانه مديريتي در شرکتهايي که دچار وخامت مالي ميباشند ،گسترش
دهند .حسابرسان نيز چگونگي استفاده مديران از اختيارات خود در استانداردهاي
حسابداري براي مخفي کردن عملکرد ضعيفشان را بهتر درک خواهند کرد .به
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پژوهشگران نيز براي توجه هر چه بيشتر به مقوله بسيار مهم ورشکستگي و بهبود مدلهاي
پيشبيني ورشکستگي کمک مينمايد .همانگونه که نتايج حاصل از اين تحقيق نشان
ميدهد کيفيت سود فاقد ارتباط معنادار با سودآوري ميباشد ،و اين نشان ميدهد که
کيفيت سود از نظر مديران دور مانده يا اينکه بنا به داليلي به آن توجهي نميگردد؛ لذا
پيشنهاد ميگردد تمهيدات الزم براي تشريح نقش مهم کيفيت سود و آشنا نمودن مديران
با اين نقش و توجه ويژه سرمايهگذاران به آن ،انديشيده شود .در پايان پيشنهادات زير
براي تحقيقات آني به شرح موارد زير ارائه مي شود:

پیشنهادهای تحقیق
.8
.8

.3
.1
.5

با توجه به اين که اين تحقيق در سطح کل شرکتهاي بورسي بوده پيشنهاد ميشود
در سطح صنايع مختلف اين بررسي به انجام برسد.
توصيه ميشود از ساير مدلهاي کشف مديريت سود موجود براي براي تفکيک
اقالم تعهدي اختياري از غير اختياري استفاده و سپس با نتايج اين تحقيق مطابقت
داده شود.
تحقيقات آتي براي بررسي بهتر و بيشتر تأثير کيفيت سود ،ميتوانند از معيارهاي
ديگر کيفيت سود از قبيل کيفيت سود مبتني بر دادههاي بازار استفاده نمايند.
مطالعات آتي ميتوانند از ساير معيارها براي اندازهگيري سودآوري آتي استفاده
نمايند.
پيشنهاد ميگردد که در تحقيقات آتي ماده  818قانون تجارت و ساير مدلهاي
پيشبيني آستانه ورشکستگي نيز مورد توجه قرار گيرد.
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مطالعات حسابداری و حسابرسی ،ش( .)0ص024
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