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تاریخ دریافت               96/10/10 :تاریخ پذیرش96/12/6 :

چکیده

مفهوم کیفیت سود ،موضوع تعریفشدۀ ثابتی نیست که بتوان به آن دست یافت ،بلکه مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاهها و

نگرشها بستگی دارد .دیدگاههای مختلفی درمورد ارزیابی کیفیت سود و تعریف آن در پژوهشهای مختلف وجود دارد که در هر یک جنبههای
تدوین مقالۀ حاضر ،واکاوی و نقد روششناسی پژوهشهای
مختلف کیفیت سود در ارتباط با سایر متغیرهای مالی بررسی شده است .هدف از
ِ
صورتگرفته پیرامون کیفیت سود در ایران است .برای دستیابی به این هدف 23 ،مقالۀ چاپشده در مجالت معتبر داخلی جمعآوری و بررسی

شده است .نتایج نشان میدهد که پژوهشهای مربوط به کیفیت سود در ایران ازنظر عنوان بسیار متنوع بوده و نتایج درخورتوجهی نیز داشته
است .همچنین باید اذعان کرد که بین بیشتر مقاالت معتبر در مجالت خارج با داخل کشور هنوز شکاف زیادی ازنظر روششناسی وجود دارد.
کلیدواژهها :نقد ،پژوهش ،کیفیت سود.

 .1مقدمه

نظریۀ کیفیت سود را اولین بار تحلیلگران مالی و

برای نمونه ،شرکت دارای عناصر و اقالم باثبات درصورت

گزارششده ،قدرت سود شرکت را آنچنانکه در ذهن

اقالم و عناصر دارد .همین امر به تحلیلگران امکان میدهد

سودهای آتی برمبنای نتایج گزارششده ،کار مشکلی است.

کنند(اسماعیلی .)1386 ،تجزيهوتحليلهاي استفادهشده در

کارگزاران بورس مطرح کردند؛ زیرا احساس میکردند سود

مجسم شود ،نشان نمیدهد .آنها دریافتند که پیشبینی

سود و زیان خود کیفیت سود باالتری از شرکت فاقد این

سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیشبینی

تحلیلگران همچنین دریافتند که تجزیهوتحلیل صورتهای

پژوهشها ،با توجه به نوع جمعآوري و تجزيهوتحليل دادهها،

اطالعات حسابداری ،دشوار است .تحلیلگران مالی میکوشند

آن پژوهشگر ،خود دادهها را جمعآوري و براي بهدستآوردن

مالی شرکتها ،بهدلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری

چشمانداز سود شرکتها را ارزیابی کنند .چشمانداز سود به

ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد.
 .*1دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی   ،

به دو دسته تقسيم ميشوند :تجزيهوتحليلهاي اولیه كه در
نتايج ،آنها را تجزيهوتحليل میکند؛ تجزيهوتحليلهاي ثانویه

كه پژوهشگر ،دادههاي مربوط به يك پژوهش قبلي را براي
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پاسخگويي به سؤال يا سؤاالت جديد یا نقد روششناسی آن

تجزيهوتحليل میکند .لذا در این مقاله نیز با استناد به مقالۀ

سود گزارششده در انعکاس تواناییهای عملیاتی واحد تجاری

است.

نزدیکبودن سود گزارششده به سود واقعی تعریف کرد .شیپر

دکتر بدری( ،)1393روششناسی مقاالت واکاوی و نقد شده

تعریف کردهاند .هاج ،)2003(7کیفیت سود را براساس میزان

و وینسنت ،)2003(8کیفیت سود را براساس سود هیکسی(سود

 .2مفهوم کیفیت سود

در مقاالت مختلف دربارۀ مفهوم کیفیت سود ،به

دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است :اول،

اقتصادی) تعریف کردهاند؛ به عبارت دقیقتر ،از نظر آنها هر

چه سود ارائهشده براساس تعریف هیکسی از سود نزدیکتر

باشد ،سود مذکور باکیفیتتر است .میکائیل و همکاران

9

سودمندی تصمیم1؛ دوم ،ارتباط بین این مفهوم و سود

( ،)2003کیفیت سود را براساس میزان توانایی سودهای

سود گزارششده است .به عبارت دیگر ،کیفیت سود باال،

تیتز )2002(10بیان میکند برخی از افراد کیفیت سود را توانایی

اقتصادی .از دیدگاه هیکسی ،2کیفیت سود ،بیان صادقانۀ

گذشته در پیشبینی جریانهای نقدی آتی تعریف کردهاند.

نشاندهندۀ مفیدبودن اطالعات سود برای تصمیمگیری

سود حسابداری برای انعکاس رویدادهای اقتصادی میدانند.

هیکسی است .برخی تحلیلگران مالی ،کیفیت سود را سود

تعریف میکند که انتظار داریم سطح سود گزارششده باثبات

استفادهکنندگان و نیز مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی

عادی و مستمر ،تکرارپذیر و ایجادکنندۀ جریان نقدی حاصل
از عملیات میدانند ،آنها معتقدند که کیفیت سود ،رقمی بین

سود خالص گزارششده و جریان نقدی حاصل از عملیات
منهای ارقام غیرتکراری است .تاکنون متخصصان مالی

نتوانستهاند به محاسبۀ مستقلی از سود دست یابند که ازنظر

بادی )2002(11نیز کیفیت سود را برحسب حد و اندازههایی
باشد.

 .1-2اهمیت ارزیابی کیفیت سود

مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم ارائهشده توسط هیئت

استانداردهای حسابداری مالی ایاالت متحدۀ امریکا ،کیفیت

آنها کیفیت الزم را داشته باشد .بنابراین ،مفهوم کیفیت سود،

سود و بهصورت عامتر کیفیت گزارشگری مالی موردعالقۀ

بلکه مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاهها و

سرمایهگذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده میکنند.

موضوع تعریفشدۀ ثابتی نیست که بتوان به آن دست یافت،
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باشد .چن و همکاران ،)2004(6کیفیت سود را براساس توانایی

نگرشها بستگی دارد.

درمورد ارزیابی کیفیت سود و تعریف آن ،دیدگاههای

کسانی است که از گزارشهای مالی برای تصمیمگیریهای

اهمیت کیفیت سود ،از سه دیدگاه قابل توضیح است :دیدگاه
سرمایهگذاری ،دیدگاه استفادهکنندگان صورتهای مالی ،و

مختلفی وجود دارد .به عقیدۀ آلتامورو بیتی ،)2006(3کیفیت

دیدگاه تدوینکنندگان استاندارد .از دیدگاه سرمایهگذاری،

میشود .بلوواری و همکاران ،)2005(4کیفیت سود را نمادی از

پایین سود مطلوب نیست ،چراکه نشاندهندۀ وجود ریسک

ی جریانهای نقدی آتی تعریف
سود و توان سود در پیشبین 

کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است .کیفیت

توانایی سود گزارششده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری،

در تخصیص منابع به آن بخش است و باعث کاهش رشد

گزارششده میدانند .کیشن هیتر و ملومد ،)2004(5سودی را

طرفی ،کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرحهای

ی سود آتی ،و ثبات و تغییرناپذیری در سود
قابلیت پیشبین 

باکیفیت دانستهاند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر

اقتصادی ازطریق تخصیص نادرست سرمایهها خواهد شد .از
با بازدۀ واقعی به طرحهای با بازدۀ غیرواقعی میشود که
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کاهش رشد اقتصادی جامعه را درپِی خواهد داشت .از دیدگاه
استفادهکنندگان ،از سود گزارششده معمو ًال در قراردادهای

انجامشده دربارۀ يك موضوع خاص است .از اين رو ،جامعۀ

تصمیمگیری براساس سود با کیفیت پایین ،باعث انتقال

در ارتباط با کیفیت سود است .در اين مقاله ،قصد اجرای

بدهی و طرحهای پاداش استفاده میشود و بنابراین

ناخواستۀ ثروت خواهد شد .برای نمونه ،اگر از سود بهعنوان

معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود ،ارائۀ سودهای

بیش از واقع ،به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به
مدیران منجر میشود .عالوه بر این ،چنین سودی ممکن

است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی
نادرست ازسوی اعتباردهندگان شود .همچنین ،زمانی که
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری درجستوجوی

بازخورد استانداردها ازنظر کارآیی هستند ،به خروجیهای

پژوهشی معتبر از مجالت داخلی و تمركز بر پژوهشهای
موردبررسي پژوهش ،مقاالت حاصل از پژوهشهاي انجامشده
نمونهگيري نبوده بلکه تالش پژوهشگران بررسي كل جامعه

بوده است .بنابراين ،اهتمام پژوهشگران مطالعه و گردآوري

اطالعات موردنياز براي تلخيص و نتيجهگيري مناسب از
تمامي آحاد جامعه است .لذا درمجموع  23مقاله با موضوعات
كام ً
ال منطبق و يا تشابه موضوعي نسبت ًا باال و مناسب براي
واکاوی و نقد روششناسی بررسي شد .لذا نقد روششناسی

این پژوهشها ،با استناد به نکات مقالۀ بدری( )1393و نیز

دیدگاه نگارندگان است .بنابراین ،مواردی که بررسی شد،

سیستم حسابداری ازجمله سود توجه خواهند کرد؛ یعنی از

به شرح جدول  1است .این جدول راهنما ،بههنگام مطالعۀ

و سود بهطور غیرمستقیم ،نشاندهندۀ کیفیت استانداردهای

تجزیۀ یک مقاله به تعدادی مؤلفۀ قابل تحلیل است .هدف از

دیدگاه تدوینکنندگان استانداردها ،کیفیت گزارشهای مالی
گزارشگری مالی است(اسماعیلی.)1386 ،

مقاالت ،نقش صافی اطالعات را برعهده دارد و بسترساز

استفاده از این جدول ،باالبردن کیفیت امکان تجزیهوتحلیل

مطالعات است .شایان ذکر است که برخی از مقاالت از چند

 .3روش پژوهش

روش گردآوري دادهها ،استفاده از مقاالت علمی و

روش کیفیت سود ،روش آماری ... ،تشکیل شدهاند؛ آمارهای

موجود بیش از  23مقاله در بخش تخمین جدول ،بیانگر این
وضعیت است.

 .4یافتههای مربوط به روش پژوهش

در جدول  ،2جزئیات روششناسی پژوهش  23مقاله نشان

داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،از  23مقالۀ
بررسیشده ،در  13مقاله به نوع پژوهش اشاره شده درحالیکه

در  10مقاله هیچ اشارهای به آن نشده است .همانطور که
مالحظه میشود ،بیشتر مقاالت در نوع پژوهش خود از روش

کاربردی نام بردهاند .شایان ذکر است که در برخی از مقاالت

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،زمستان 1396

جدول  .1ابعاد و شاخصهای راهنمای تجریهوتحلیل مقاالت
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موردبررسی از چند نوع روش پژوهش در مقاله استفاده شده است.

جدول  .2جزئیات روش پژوهش

 .1-4نقد روششناسی

از آنجاکه پژوهشهای تجربی مالی و حسابداری عمدت ًا

ازنظر طرح پژوهش ،شبهتجربی و پسرویدادی و ازنظر روش

جزئیات نمونهگیری و قلمرو زمانی در جدول  3نشان داده

مالحظه میشود که فقط در  6مقاله به روش پسرویدادی

نمونۀ  21مقاله محاسبه شده و در  2مقاله نامشخص است؛

جمعآوری داده از نوع مطالعات میدانی یا آرشیوی است،

شده است .همانطور که مالحظه میشود ،از  23مقاله ،تعداد

و شبهتجربی در نوع پژوهش آن اشاره شده است درحالیکه
در بیشتر مقاالت ــ همانطور که قب ً
ال اشاره شد ــ به روش

نمونهگیری مشخص است و از  19مقاله ،در  16مقاله از روش

کلی نظیر پژوهش توصیفی و يا پژوهش کتابخانهای و ازنظر

است .از سوی دیگر ،مالحظه میشود که در بیشتر مقاالت از

کاربردی و بعض ًا توصیفی اشاره شد بهطوریکه واژههای بسیار
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 .5یافتههـای مربـوط بـه نمونهگیـری و قلمرو
ز ما نی

هدف ،عنوان پژوهش کاربردی اشتباه و نادرست است؛ زیرا

برخالف آنچه بهطور گسترده رايج است ،اغلب پژوهشهای
تجربی حسابداری و مالی دانشگاهی از نوع کاربردی نیست،
بلکه در نقطۀ مقابل آن از نوع پژوهشهای بنیادی است.

همچنین ،از  21مقالۀ محاسبهشده فقط در  19مقاله روش
حذف سیستماتیک برای تعیین تعداد حجم نمونه استفاده شده
تعداد نمونههای بین  50تا  100شرکت استفاده شده و فقط
در  9مقاله تعداد نمونه باالی  100بوده که این تعداد نمونه با
استفاده از هر نوع روش نمونهگیری تعیین شده است.

عالوه بر این ،با بررسی دورۀ زمانی پژوهشهای

انجامشده محرز شد که بیشتر پژوهشها دورۀ زمانی باالی 6
سال داشتند و دورۀ زمانی بین  8تا  10ساله در پژوهشهای

صورتگرفته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
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جدول  .3نمونهگیری و قلمرو زمانی

 .1-5نقد روششناسی

پاسخی قطعی برای این سؤال وجود ندارد ،اما باید توجه داشت

با توجه به مباحث نمونهگیری ،محرز شد که در بخش

که بیشتر رویههای آزمون در اقتصادسنجی مبتنی بر نظریۀ

حذف سیستماتیک بوده درحالیکه پیشفرض منطقی

داشته باشد ،نتایجی مشابه نتایج نظریۀ مربوط حاصل میشود.

عمدهای از مقاالت موردبررسی ،روش نمونهگیری از نوع

نمونهگیری در پژوهشهای حسابداری و مالی ،قصد

حسابداری و مالی ،پژوهشگر چنین قصد يا انگیزهای ندارد،
چراکه اصو ًال ضرورتی برای نمونهگیری وجود ندارد .بديهی

است درصورتیکه ضرورت نمونهگیری وجود داشته باشد،

الزم است نمونهگیری به روش سیستماتیک و مناسب علمی

که شرح آن در متون آمار و روش پژوهش بهتفصیل بیان شده
است ،باشد .از این رو ،با بررسی مقاالت موجود مشخص شد
که در بیشتر مقاالت از اصطالحاتی نظیر نمونهگیری به روش

حذف سیستماتیک و نظاير آن که نامناسب و نادرست است،
استفاده شده است.

درعمل ،دسترسی به تعداد نامحدودی مشاهده نیازی نیست.

تقریبی از رفتار حدی آمارههای آزمون را با استفاده از نمونههای
محدود میتوان بدست آورد ،به شرط اینکه به قدر کافی بزرگ
باشد .عموم ًا تا حد امکان باید از مشاهدات زیادی استفاده

کرد .دلیل آن هم این است که همۀ پژوهشگران نمونهای از

دادهها را بهمنظور تخمین مقادیر پارامترها و استنتاج مقادیر

واقعی جامعه دردسترس دارند .یک نمونه ممکن است در ارائۀ
نتایجی نزدیک به مقادیر جامعه شکست بخورد که اصطالح ًا
به آن خطای نمونهگیری اطالق میشود .برخی از نمونهها

نیز در مقایسه با نمونههای دیگر نماینده و معرف بهتری از
رفتار جامعه هستند .خطای نمونهگیری با افزایش اندازۀ نمونه

همچنین ،با مشاهدۀ تعداد نمونههای انتخاب از روشهای

کاهش مییابد ،زیرا در نمونههای بزرگتر احتمال کمتری

اندازۀ نمونه برای برآورد مدل چقدر باید باشد .درحالیکه

جامعه نباشد .از طرفی ،از مشکالت بالقوه در استفاده از اندازۀ

نمونهگیری مورداستفاده میتوان این سوال را مطرح کرد که

وجود دارد که تمامی دادههای استخراجشده معرف رفتار
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پژوهشگر برای اين کار است و در بسیاری از پژوهشهای

حدی است؛ یعنی درصورتیکه تعداد نامحدودی مشاهده وجود
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آزمون 5درصدی این است که اگر اندازۀ نمونه به قدر کافی

فرضیه و سؤاالت پژوهش در جدول   4نشان داده شده است.

بهخصوص در پژوهشهای مالی سبب بروز مسائلی میشود
زیرا غالب ًا دهها هزار مشاهده و یا بیشتر دردسترس است .آنچه

فرضیه داشتند و تنها در  3مقاله هیچگونه اشارهای به فرضیه

بزرگ باشد ،هر فرضیۀ صفر را میتوان رد کرد .این موضوع

اتفاق میافتد ،این است که با افزایش نمونه ،خطای معیار

کاهش مییابد و بنابراین به افزایش مقدار آمارههای آزمون
 tمنجر میشود .این مشکل عموم ًا در پژوهشهای تجربی

همانطور که مالحظه میشود ،از  23مقاله  20مقاله سؤال و
نشده است.

جدول  .4چهارچوب تحقیقی

متداول است؛ بنابراین ،برخی از متخصصان اقتصادسنجی

پیشنهاد میکنند برای نمونههای بزرگتر باید از یک اندازه
آزمون کوچکتر(یعنی  )%1استفاده کرد(بروکز .)1389 ،لذا با

این اوصاف و با توجه به اهمیت تعداد نمونه ،باید دقت بیشتر

مبذول شود بهطوریکه در اعتبار نتایج پژوهش لطمهای وارد
نشود.

بهعالوه ،با بررسی دورۀ زمانی پژوهشهای صورتگرفته

نیست .نقش اصلی فرضیه ،مشخصکردن محدودۀ تحقیق،

متغیرها و بیان روابط احتمالی بین آنها است .فرضیه کمک

میکند پژوهشگر بهطور نظاممند تحقیق کند و راهنمای

درخصوص کیفیت سود ،ذکر این نکته مهم است که اجرای

اصولی جمعآوری دادههای موردنیاز پژوهش است؛ لذا

دادهها و نیز ارائۀ يافتههاي پژوهش در طرح پژوهش قلمرو

يکی از داليل اصولی عدم بیان آشکار فرضیه در بسیاری از

پژوهش در دامنۀ زماني خاص و اهميت زمان در جمعآوري

زماني به شکلي روشن موردتوجه است .بنابراین ،یکی از

چالشهای موجود در پژوهشهای مالی و حسابداری ایران،
بهکارگیری دورۀ زمانی نامناسب برای تدوین پژوهش است.

مشکل تدوین وقتی بیشتر میشود که تعداد نمونه نیز کم
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اصو ًال نقش فرضیه در پژوهشهای اثباتی قابلانکار

باشد ،لذا بر اعتبار و چگونگی اهمیت آن تأثیر میگذارد.
بسیاری از پژوهشهای مالی و حسابداری در مجالت معتبر،

دورۀ زمانی باالی  10سال دارند ولی اگر همان پژوهش در
ایران انجام شود ،یا بهدلیل کمکردن محاسبات و یا بهدلیل

مالحظه میشود که  20مقاله از  23مقاله فرضیه دارند .اما

پژوهشهای تجربی مالی و حسابداری ،مستتربودن فرضیه
در طرح تحقیق و بهطور خاص در مدلهای ارائهشده است
که گاهی نیز با طرح پرسش تحقیق پوشش داده میشود

معنای نبو ِد فرضیه نیست .از این رو است که
و البته اين به ِ
مشاهده شد علیرغم مستتربودن فرضیه در طرح تحقیق و در
مدلهای ارائهشده ،بیشتر مقاالت فرضیه دارند.

وجود مجموعهای از پیششرطها برای انتخاب نمونه مانند

 .7یافتههـای مربـوط بـه شـاخصهای تبیین
کیفیت سـود(نمایندۀ کیفیت سـود)

 ،...دورۀ زمانی کوتاه درنظر گرفته میشود .لذا با توجه به

کیفیت سود در مقاالت موردبررسی است ،در جدول  5نشان

سودآوربودن شرکتهای موردنمونه ،نوع فعالیت شرکت،

اطالعات موجود در جدول  ،3مالحظه میشود که هیچیک از

پژوهشهای صورتگرفته پیرامون کیفیت سود ،دورۀ زمانی
باالتر از  10سال را به خود اختصاص ندادهاند.

 .6یافتههای مربوط به چهارچوب تحقیقی

چهارچوب تحقیقی مقاالت موردبررسی در قالب نوع

نمایندۀ(پراکسی)
شاخصهای تبیین کیفیت سود که
ِ

داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،در  10مقاله

جهت تبیین کیفیت سود از اقالم تعهدی مدل جونز تعدیلشده

استفاده شده است .در بسیاری از مقاالت نیز از چند نوع

شاخص ــ اقالم تعهدی ،پایداری سود ... ،ــ بهطور همزمان
شده است .اما آنچه مشخص شد ،این است که در بیشتر

پژوهشهای صورتگرفته در ایران از شاخصهای موجود در
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جدول  5استفاده شده است.
جدول  .5شاخصهای تبیین کیفیت سود

 .8یافتههـای مربـوط بـه متغیرهای مسـتقل و
و ا بسته

جدول  .6نوع متغیر کیفیت

نوع متغیرها ازنظر مستقل و وابسته بودن در جدولهای 6

و  7نشان داده شده است .چنانکه مالحظه میشود ،در برخی
از مقاالت مستقل یا وابسته بودن متغیر کیفیت سود نامشخص

بوده است .اما در بیشتر مقاالتی که نوع متغیر مشخص بوده،

در جدول  7نیز نشان داده شده است که بهدلیل اهمیت

کیفیت سود و نقش مهم آن در تصمیمات مالی مبتنی بر سود،

کیفیت سود متغیر وابسته و اثرپذیر بوده و این نشاندهندۀ

کیفیت سود با چه متغیرهایی ممکن است درارتباط باشد و

حسابداری و مالی و گزارشگری مالی ،بیشتر پژوهشگران

ارتباط با مهمترین تصمیمات مدیریت مالی اعم از تصمیمات

آن است که با توجه به اهمیت کیفیت سود در پژوهشهای

درپی متغیرهایی بودهاند که بر کیفیت سود اثرگذار است و از
وابسته درنظر گرفته شده است.

تقسیم سود ،تصمیمات سرمایۀ درگردش(مدیریت وجوه نقد)

و تصمیمات ساختار سرمایه(تصمیمات تأمین مالی) بررسی و
آزمون شده است.

جدول  .7شاخصهای آزمونشده با کیفیت سود(درقالب شاخصهای مستقل و وابسته)
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این رو کیفیت سود محاسبهشده با هر روشی بهعنوان متغیر

سنجش شود .همانطور که مالحظه میشود ،کیفیت سود در
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نرمافزار  Minitabبیشتر برای نرمالسازی دادههایی استفاده

 .9یافتههـای مربـوط بـه تجزیهوتحلیـل
اطالعـات

میشود که نرمال نیستند Stata .یک برنامۀ آماری چندمنظوره

به پژوهشهای کیفیت سود سنجش شده است .همانطور

شاخههایی از علوم پزشکی کاربرد دارد .نرمافزار Expert

در جدول  ،8روش و ابزار تجزیهوتحلیل دادههای مربوط

که مالحظه میشود ،در بیشتر پژوهشها از نرمافزارهای

 SPSSو  EViewsاستفاده شده و از سایر نرمافزارها با

توجه به نوع تحلیل مقاله استفاده شده است .برای مثال،
ّ
از نرمافزار  PlS SMARTبرای مقاالتی که به مدلسازي

معادلۀ ساختاري( )SEMنیاز دارند ،استفاده میشود و نرمافزار

است که در رشتههای اقتصاد ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی و

 Choiceابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری چندمعیاره

براساس روش  AHPاست که تواناییهای زیادی دارد و

عالوه بر امکان طراحی نمودار سلسلهمراتبی تصمیمگیری و
طراحی سؤاالت ،تعیین ترجیحات و اولویتها و محاسبۀ وزن
نهایی ،قابلیت تحلیل حساسیت تصمیمگیری درمورد تغییرات

 Expert choiceبرای تحلیلهای سلسلهمراتبی کاربرد دارد.

در پارامترهای مسئله را نیز دارد .در جدول  8همچنین نشان

حسابداری از تحلیل رگرسیون استفاده میشود ،نرمافزارهای

توجه به نوع داده و اهداف تحقیق ،از آزمونهای
میتوان با ّ

اما از انجا که در بیشتر پژوهشهای صورتگرفتۀ مالی و

 SPSSو  EViewsبیشتر کاربرد دارند .شایان ذکر است که از

داده شده است که در پژوهشهای مربوط به کیفیت سود

آماری متعددی استفاده کرد.
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جدول  .8تجزیهوتحلیل اطالعات

 .1-9نقد روششناسی

از آنجا که تحصیالت تکمیلی در رشتههای مالی و

ساختار در مقاالت دانشگاهی قابلرديابی است .اين در حالی

ارزيابی طرحهای پیشنهادی پژوهشهای مالی و حسابداری

و بهخصوص اقتصادسنجی مالی که در اين زمینه پیشرو

حسابداری متأثر از روششناسی رشتۀ مدیریت بوده است و لذا

با اين ديدگاه انجام میشود ،حاکمبودن اين فضا در فرمت و

است که امروزه و بهويژه پس از توسعۀ شاخۀ اقتصادسنجی
است ،متدولوژی و تکنیکهای بسیار کمی مورداستفاده در

واکاوی و نقد روششناسی پژوهشهای صورتگرفته پیرامون کیفیت سود در ایران
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پژوهشهای تجربی حسابداری و مالی ،بهشدت از روشهای

شرکتها عاملی مؤثر و معنادار است و این با نتایج تحقیق

با این حال ،هنوز هم مشاهده میشود که این فاصله در

مدل پیشنهادی دیچو و دایچو محاسبه شد ،تأیید میشود،

حاکم بر پژوهشهای رشتههای مدیریت فاصله گرفته است؛

کشور ما با سرعت کمتری درحال انجام است ،چراکه نرمافزار
 SPSSبیشتر برای تجزیهوتحلیل پژوهشهای علوم اجتماعی

مرادزادهفرد و همکاران( )1391که کیفیت سود با استفاده از

یعنی بین كيفيت اقالم تعهدي و هزينۀ حقوق صاحبان سهام،
رابطۀ معكوس و معناداري وجود دارد .شایان ذکر است که

و مدیریتی کاربرد دارد .در مقاالت موردبررسی ،در  13مقاله

در تحقیق علمالهدی و همکاران( )1393که کیفیت سود

درحالیکه با توجه نوع دادهها و توسعۀ اقتصادسنجی مالی،

شده ،کیفیت سود هیچگونه تأثیرپذیری از نسبت بدهی به

برای تحلیل دادهها از این نرمافزار استفاده شده است،
استفاده از نرمافزار  EViewsبرای تحلیلهای رگرسیونی

ازطریق شاخص نسبت جریان نقد عملیاتی به سود محاسبه

دارایی(بهعنوان شاخص ساختار سرمایه) نداشته است ،پس

اهمیت باالتری دارد .از این رو ،در سالهای اخیر موضوعات

نتیجه میشود که کیفیت سود بدون تأثیرپذیری از نسبت

بهخصوص حسابداری به موضوعاتی سوق پیدا کرده است که

طبق نتایج تحقیق تهرانی و ذاکری( ،)1388شركتهايي

تحقیق و نگارش پایاننامه و مقاالت در رشتههای مالی
در حیطۀ اقتصاد مالی قرار میگیرند و نرمافزار  SPSSبرای

بدهی بر هزینۀ سرمایه تأثیرگذار بوده است.

كه سود پرداخت ميكنند ،از پايداري سود بيشتري در دورههاي

تجزیهوتحلیل آماری در این نوع پژوهشها کارآیی چندانی

آتي برخوردارند ،یعنی سود تقسيمي حاوي اطالعاتي دربارۀ

زمینۀ بهکارگیری روشهای اقتصادسنجی ،بهویژه روشهای

فرجزاده دهکردی و همکاران ( )1392نیز تأیید میشود،

ندارد و نرمافزار  Eviewsیکی از نرمافزارهای تخصصی در

جدید است.

 .10یافتههای مربوط به نتایج

كيفيت سودهاي گزارششده است؛ و این ،با نتیجۀ تحقیق
یعنی شرکتهایی که سود توزیع میکنند ،در مقایسه با سایر

شرکتها ،از کیفیت سود باالتری برخوردارند.

نتیجۀ تحقیق اسماعیلزاده مقري و همکارن( )1389نشان

خالصۀ نتایج مقاالت موردبررسی در جدول  8نشان داده

میدهد بین درصد مالکیت سهامداران نهادي ،تعداد بلوك 

مقاالت منتخب به سال  1384برمیگردد ،درحالیکه بیشتر

مدیره ،نبو ِد مدیرعامل شرکت بهعنوان رئیس یا نایب رئیس

شده است .همانطور که مالحظه میشود ،اولین مقاله از

سهامداران عمده ،درصد مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت

نه چندان دور است .همانطور که نتایج پژوهشها نشان

و کیفیت سود رابطۀ معناداری وجود دارد .ابراهیمی کردلر و

کیفیت سود و هزینۀ سرمایه رابطۀ معکوس وجود دارد ،یعنی

دیگری از حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود اثر دارد .نتایج تحقیق

بیانگر اهمیت موضوع از دیدگاه پژوهشگران در سالهای

میدهد ،براساس تحقیق نوروش و مجیدی( ،)1384بین

افزایش متغیر مستقل کیفیت سود که با مدل جونز تعدیلشده
محاسبه شد ،به کاهش هزینۀ سرمایه منجر میشود و کاهش

مثبتی وجود دارد ،یعنی بین مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
اعرابی( )1389در تحقیق خود نشان دادند که مکانیسمهای
آنها نشان میدهد که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت
برونسازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود در بورس

هزینۀ سرمایه میتواند افزایش ارزش شرکت را با توجه به

اوراق بهادار تهران مناسب است .نتیجۀ تحقیق مجتهدزاده

باشد.

کلیۀ نظام حاکمیت شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای

تئوریهای ساختار سرمایه برای یک دورۀ زمانی درپی داشته
تحقیق مهرانی و همکاران )1393(نشان داده که کیفیت

سود در کاهش و یا افزایش هزینۀ حقوق صاحبان سهام

و اثنیعشری( )1391نیز نتایج قبلی را تأیید میکند؛ یعنی

اطالعاتی سود ،تمرکز مالکیت و استقالل هیئت مدیره و

مالکیت نهادی با قابلیت پیشبینیکنندگی سود ،و استقالل
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هیئت مدیره و کیفیت حسابرس با اقالم تعهدی بنگاههای
سابق ًا دولتی ،رابطۀ معناداری دارد .درنهایت ،با درنظرگرفتن

نتیجۀ تحقیق نادری و اسکندر( )1393بیانگر آن است

که کیفیت سود در طول چرخۀ عمر متفاوت است؛ از این

سایر نتایج پژوهشهای صورتگرفته ،افزایش خطای اقالم

رو نتیجه میشود که علیرغم اینکه تفاوتهایی در طول

 )1388و مدیران انتظار دارند کیفیت سود یا عدم کیفیت سود

رضایی( ،)1391تورم بهعنوان یک عامل اثرگذار بر چرخۀ عمر

توجه به تحقیق حقیقت و پناهی( )1390میتوان نتیجه
با ّ

است .به عبارت دیگر ،میتوان نتیجه گرفت که در طول

تعهدی به کاهش کیفیت سود منجر میشود(نوروش و همکاران،

بر بازده تأثیرگذار باشد.

چرخۀ عمر شرکتها وجود دارد ،طبق نتیجۀ تحقیق نمازی و
شرکتها بر هیچیک از مدلهای کیفیت سود تأثیر نداشته

گرفت که بین کیفیت سود و بازدۀ آینده رابطهای وجود ندارد؛

چرخۀ عمر شرکتها با اینکه کیفیت سود متفاوت بوده ،این

ابعاد فرهنگ سازماني مديران بر كيفيت سود گزارششدۀ آنها

و باألخره ،با توجه به نتایج تحقیق فروغى  و

درحالیکه طبق نتیجۀ تحقیق دیانتی دیلمیو طیبی(،)1390

تأثيرگذاری مثبت داشته است .شایان ذکر است که با وجود
آنکه در پژوهشهای انجامگرفته نشان داده شد که کیفیت

سود بر بازده تأثیر معناداری نداشته است ،تحقیق مهرانی و

همکاران( )1393نشان داد که بین شاخص کیفیت سود و

ریسک سهام رابطۀ منفی و معناداری وجود داشته است؛ و این
یعنی ارتباط کیفیت سود با ریسک و عدم ارتباط آن با بازده.

تفاوتها از تورم که عاملی تأثیرگذار بر شرکتها است ،نیست.
همکاران( )1390که بين كيفيت سود و ميزان نگهدارى وجه

نقد در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه منفى  و معناداری

وجود داشته است ،نتیجه میشود که کیفیت سود باالتر به
انباشت وجه نقد کمتری منجر شده است.

شایان ذکر است که در نتایج بیشتر مقاالت موردبررسی

در بخش نتیجهگیری ،از پیشنهادهای کاربردی برای مدیران،
سرمایهگذاران ،سازمانهای مرتبط ... ،استفاده شده است.
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جدول  .8خالصۀ نتایج
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→

از آنجا که در بخش نتیجهگیری بیشتر مقاالت موردبررسی،
پیشنهادهای کاربردی ارائه شده ،شایان ذکر است که اصو ًال
ارائۀ پیشنهادها برای استفادهکنندگان در پژوهشهای تجربی

مالی و حسابداری ،نه تنها ضرورت ندارد ،بلکه معايب آن
اغلب بیش از محاسن احتمالی آن است ،چراکه اصو ًال در

تحقیق تجربی که با روش اثباتی پیش میرود ،پژوهشگر هیچ
رسالتی برای ارائۀ پیشنهاد به استفادهکنندگان احتمالی ندارد.

 .11نتیجه و پیشنهادها

پیشرفت و توسعه در مقولۀ علمی نه تنها به اقتدار ملی
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در جهان منجر میشود ،بلکه برای ارتقای سطح فرهنگی

شمارۀ یازدهم ،ص .37-58

سالمت جامعه ،تقویت صنایع و بهبود شاخصهای توسعه،

 ،21ش .184

جامعه ،تولید ثروت ملی و حل مسائل مختلف کشور ،ارتقای
و ایجاد فرصتهای شغلی نیز اهمیت زیادی دارد .کشور ما

اسماعيلزاده مقري ،علي؛ جليلي ،محمد؛ زند عباسآبادي ،عباس.

درحال فراهمآوردن زیرساختهای الزم برای یک تحول

« .1389بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر کيفيت سود در

تبدیلشدن به یک قدرت واقعی در علم و فناوری در سطح

.79-91

عظیم در علم و فناوری است و همۀ ظرفیتهای الزم برای
بینالمللی را دارد ،ولی برای دستیابی به آن ،به توجه بیشتر به
چالشهای موجود در فضای پژوهشی نیاز دارد ،و عواملی که

سبب متوقفماندن تولید علم در چندین سال اخیر شدهاند ،باید
بهدقت بررسی و مطالعه شوند.

از اینرو ،براساس آنچه در مقالۀ حاضر ارائه شده است،

بورس اوراق بهادار تهران» ،حسابداري مديريت ،ش  ،7ص

بدری ،احمد« .1393 .واکاوی و نقد روششناسی پژوهشهای

تجربی مالی و حسابداری در ایران» ،پژوهشهای تجربی
حسابداری ،شمارۀ  ،3ص .99-127

بروکز ،کریس .1389 .مقدمهای بر اقتصادسنجی مالی .ترجمۀ
احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی .چاپ اول .انتشارات نص.

برخی تمهیدات برای رفع چالشها در روششناسی تحقیقات

تهرانی ،رضا و ذاکری ،حامد« .1388 .بررسی رابطۀ بین کیفیت

 .1حذف پژوهشهای بیهدف و غیرکاربردی در

اوراق بهادار تهران» ،فصلنامۀ بورس اوراق بهادار ،سال دوم،

حسابداری و مالی به شرح زیر پیشنهاد میشود:

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که بیشتر جنبۀ مالی برای

پژوهشگران داشته است؛

سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

ش .5

جلیلی ،صابر و قیصری ،فرزاد« .1393 .بررسی ارتباط بین کیفیت

 .2استفاده از استادان تخصصی بهعنوان استاد راهنما در

سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در

 .3استفادۀ درست از نرمافزارهای آماری مناسب جهت

شماره  ،57صذ   .147-170

 .4ضرورت توجه به برگزاری کنفرانسهای تخصصی در

و بازدۀ آيندۀ سهام در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق

 .5استفاده از استادان تخصصی جهت تدریس دروس

خداداد حسيني ،سيدحميد؛ فتحي ،سعيد؛ الهي ،شعبان.1385 .

رشتۀ تخصصی؛

تجزیهوتحلیل دادهها؛
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اسماعیلی ،شاهپور« .1386 .کیفیت سود» ،ماهنامۀ حسابدار ،سال

حوزۀ راهکارهای توسعۀ پژوهشهای حسابداری و مالی؛
روش تحقیق در پژوهشهای حسابداری و مالی.

مرجعها

ابراهیمی کردلر ،علی و اعرابی ،محمدجواد« .1389 .تمرکز مالکیت
و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران» ،مجلۀ پژوهشهاي حسابداري مالی ،شمارۀ

دوم ،ص .95-110

احمدپور ،احمد و شهسواری ،معصومه« .1393 .مديريت سود و

تأثير کيفيت سود بر سودآوري آتي شرکتهاي ورشکسته در

بورس اوراق بهادار تهران» ،مطالعات تجربی حسابداری مالی،

بورس اوراق بهادار تهران» ،دانش حسابرسی ،سال چهاردهم،

حقيقت ،حميد و پناهي ،مهدي« .1390 .بررسي رابطۀ کيفيت سود
بهادار تهران» ،دانش حسابداري ،ش  ،5ص .31-50

«طراحي الگوي تأثير فناوري اطالعات بر سنجههاي عملكرد
مالي با رويكرد فراتحليل» ،بررسيهاي حسابداري و حسابرسي،

ش  ،46ص .61-83

خواجوی ،شکراهلل و قدیریان آرانی ،محمدحسین« .1393 .بررسی

کیفیت سود شرکتهای تجدیدارائهکنندۀ صورتهای مالی»،

پژوهشهای تجربی حسابداری ،ش  ،10ص .17-129

دموري ،داريوش؛ عارفمنش ،زهره؛ عباسي موصلو ،خليل.1390 .

«بررسي رابطۀ بين هموارسازي سود ،كيفيت سود و ارزش
شركت در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران» ،مجلۀ پژوهشهاي حسابداري مالی ،شمارۀ اول ،ص
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.39-54

ديانتي ديلمي ،زهرا و طيبي ،وحيد« .1390 .تأثير فرهنگ سازماني
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«رابطۀ بین کیفیت سود ،هموارسازی سود و ریسک سهام»،

فصلنامۀ مطالعات تجربی حسابداری مالی ،ش  ،24ص -331

بر كيفيت سود شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

.313

.11

چرخة عمر در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران» ،فصلنامۀ علمي ـ پژوهشي حسابداري مديريت ،ش
علمالهدی ،سیدسجاد؛ دریابر ،عبداهلل؛ طریقی ،سمانه.1393 .
«بررسی رابطۀ کیفیت سود و ساختار سرمایه(مطالعۀ موردی:

شرکتهای غیرمالی پذیرششده در بورس اوراق بهادار
تهران)» ،فصلنامۀ علوم اقتصادی ،ش  ،28ص .1-10

فرج زاده دهکردی ،حسن؛   همتی ،حسن؛ برزده ،امیر.1392 .

«بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پژوهش حسابداری،

دوره  ،3شماره  ،3ص .83-107

نادری ،محمد و اسکندر ،هدی« .1393 .بررسی کیفیت سود طی
تهران» ،دانش حسابداری ،ش  ،19ص .121-139

نمازی ،محمد و رضایی ،حمیدرضا« .1391 .تاثیر نرخ تورم بر
کیفیت سود شرکتهای پذیرفتهشده در لورس اوراق بهادار

تهران»  ،پژوهش های تجربی حسابداری ،دوره  دوم ،شماره  
 ،5ص .67-91

نوروش ،ایرج و مجیدی ،علیرضا« .1384 .بررسی رابطۀ بین
کیفیت سود و هزینۀ سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران» ،حسابداری برق ،ش   .43

فروغى ،داريوش؛ سعيدى ،على؛ رسائيان ،امير؛ زارع سحر.1390 .

نوروش ،ايرج؛ مشايخي ،بيتا؛ برقعي ،زهرا« .1388 .بررسي تأثير

بهادار تهران» ،فصلنامۀ علمى ـ پژوهشى برنامهریزی و بودجه،

بورس اوراق بهادار تهران» ،حسابداري مالي ،ش  ،3ص -53

«تأثير كيفيت سود بر ميزان نگهدارى وجه نقد در بورس اوراق
ش  ،5ص .57-81

اقالم تعهدي بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفتهشده در

.31

مجتهدزاده ،ویدا؛ و اثنیعشری ،حمیده« .1391 .رابطۀ

وکیلیفرد ،حمیدرضا؛ محمدی ،سامان؛ کاظمی نوری ،سپیده.

قوانین و مقررات با هزینههای نمایندگی در بنگاههای سابق ًا

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران)»،

خصوصیسازی ،سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و اصالح

دولتی» ،پژوهشهای تجربی حسابداری ،ش  ،5ص .1-20

«کيفيت حسابرسي ،کيفيت سود و هزينۀ حقوق صاحبان

فصلنامۀ حسابداری مالی ،ش  ،22ص .151-168

Altamuro, J., & Beatty, A. 2006. Do internal control
reforms improve earnings quality. The Ohio State

سهام» ،پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسی ،ش  ،4ص
.91-110

مرادي ،جواد؛ سيراني ،محمد؛ سياح رزياني ،محسن.1389 .
«کيفيت سود و سياست توزيع سود نقدي(شواهدي از

بورس اوراق بهادار تهران)» ،پژوهشهاي حسابداري مالي و

حسابرسي ،ص .135 -151

مشايخي ،بيتا و گنجي ،حميدرضا« .1393 .تاثير کيفيت سود بر
پيشبيني ورشکستگي با استفاده از شبکۀ عصبي مصنوعي»،
پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي ،ش  ،6ص -173
.147

مهرانی ،ساسان؛ اسکندری ،قربان؛ گنجی ،حمیدرضا.1393 .
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