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چکیده
نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطالعات گزارشگری مالی ،در این تحقیق سعی شده است با استفاده
از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود .از این رو ،پس از بررسی ادبیات نظری و منابع
کیفیت سود ،مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید .براساس مدل مفهومی تدوین شده ،سه جنبه
حسابداری ،بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند .هر کدام از این ابعاد دارای سنجه ها
(حسابداری  8سنجه ،بازار  5سنجه و مدیریتی شامل  3سنجه) میباشند .پرسشنامه پژوهش در معرض نظر
خواهی  21نفر از خبرگان رشتههای حسابداری و مدیریت مالی که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی
در این موضوع بودهاند ،قرار گرفت و با استفاده از روشهای فرایند تحلیل سلسه مراتبی و روش ترجیح بر
اساس مشابهت به راه حل ایدهآل نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج
گردید .در این مدل با استفاده از روش علمی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج ،وزن هر یک از ابعاد
و سنجهها مشخص گردید .نتایج پژوهش ،نشان می دهد که ابعاد حسابداری ،بازار و مدیریتی به ترتیب با
ضرایب  0/295 ،0/581و  0/124دارای تاثیر در مدل کیفیت سود میباشند .همچنین نرخ سازگاری در
روش تحلیل سلسله مراتبی برای کلیه ابعاد کمتر از  10درصد و قابل قبول میباشد .همچنین ،یافتههای
تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سنجه آگاهی دهندگی به عنوان زیر مجموعه بعد بازار در مدل نهایی
کیفیت سود دارا می باشد.
واژگان کلیدی :کیفیت سود ،جنبه حسابداری ،جنبه بازار ،جنبه مدیریتی
 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران ،ایران (نویسنده مسئول) kashanipour@ut.ac.ir
 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران ،ایران،
 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران،
تاریخ پذیرش1398/06/16 :
تاریخ دریافت1398/02/21 :
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مقدمه
کیفیت اطالعات در بازارهای سرمایه برای مشارکتکنندگان در هر یک از مراحل ایجاد و
انتشار اطالعات که برای اهداف تخصیص سرمایه مورداستفاده قرار میگیرد ،دارای اهمیت
است .مشارکتکنندگان در بازار سرمایه ،اطالعات گزارشگری مالی دریافت شده را
بهمنظورقضاوت (بهعنوانمثال ،در رابطه با ریسک ورشکستگی) و یا تصمیمگیری(برای
مثال ،در رابطه با اینکه چگونه و کجا سرمایهگذاری کنند) استفاده میکنند .از این رو ،به
صورت قطع و یقین اطالعات گزارشگری مالی در بازارهای سرمایه از قضاوتها و
تصمیمها پشتیبانی میکنند.بنابراین،کیفیت گزارشگری مالی مورد عالقه مشارکتکنندگان
در بازار سرمایه است .به دیگر سخن ،گزارشگری مالی باکیفیت و ارائه اطالعات معتبر به
مشارکتکنندگان در بازار سرمایه ،در ارزیابی ارزش و عملکرد شرکت کمک نموده و
فرایند تصمیمگیری را بهبود میبخشد .در واقع ،کیفیت باالی اطالعات منجر به قضاوتها
و تصمیمهای با کیفیتتر میشود .یعنی ،کیفیت باالی اطالعات گزارشگری مالی در
مقایسه با کیفیت پایین اطالعات برای تصمیمگیری مفیدتر میباشند .مهمترین خروجی
سیستم حسابداری ،صورتهای مالی است که صورت سود و زیان یکی از اجزای اصلی
آن را تشکیل میدهد .عالوه بر این ،سود گزارششده در صورت سود و زیان نیز یکی از
عناصر کلیدی صورتهای مالی محسوب میشود .این رقم ،کمیتی است که قاعدتاً باید
نتیجه عملکرد یک واحد تجاری را در طی یک دورهی مالی معین نشان دهد .به دیگر
سخن ،استفاده از عنصر سود در مدلهای ارزشگذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد
بنگاههای اقتصادی ،در عین اینکه بر مبنای منطق قیاسی توجیهپذیر است ،با نتایج
پژوهشهای علمی نیز منطبق است و نتایج بسیاری از آنها مؤید این است که سود گزارش
شده حاوی اطالعاتی است که با ارزشگذاری قیمت سهام شرکتها مربوط است ( برای
مثال :چن و داد 2001 ،؛ هوانگ و ژانگ  .)2012 ،یکی از اهداف اصلی ارائه اطالعات
حسابداری ،فراهم نمودن اطالعات الزم جهت ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه
اقتصادی است .شرط الزم جهت دستیابی به این هدف ،ارائه اطالعات به نحوی است که
ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن ساخته و در سنجش توان سودآوری و پیشبینی
فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی مؤثر واقع گردد .در این میان ،برای دستیابی به اهداف
فوقالذکر باید این سود از کیفیت الزم برخوردار باشد.
در نگاه نخست ،سود دارای اهمیت است چرا که اطالعات حسابداری بهطورکلی
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دارای اهمیت است .از دیدگاه سنتی اطالعات حسابداری دارای دو نقش آگاهی دهندگی
و مباشرت هستند (رونن 1979 ،؛ آنتل و دمسکی  ،1989 ،ساندر 1997 ،؛ المربت 2001 ،؛
کرستین و دمسکی 2003 ،؛ فلتام و همکاران  .)2006 ،نقش آگاهی دهندگی از تقاضای
سرمایهگذاران برای اطالعات جهت پیشبینی جریانهای نقدی آتی و ارزیابی ریسک
آنها نشات میگیرد (بیانیه مفهومی حسابداری مالی .)1994 ،ادبیات بسیار غنی وجودی
دارد که نشان میدهد بین سود و قیمت سهام از لحاظ پژوهشهای تجربی رابطه وجود
دارد (برای مثال ،فرانسیس و همکاران  .)2004 ،نقش مباشرت حسابداری از تفکیک بین
مالکیت و مدیریت در شرکتهای عمومی که در آنها مدیر از طرف سهامداران در غالب
مباشر ایفای نقش میکند ،حاصل میشود .نظر به اینکه مدیران در راستای منافع شخصی
خود عمل میکنند ،از نظر هدف توافقی بلندمدت بین سهامداران و مدیران وجود نخواهد
داشت .به عنوان مثال ،واتز و زیمرمن ( )1978بیان میکنند که یکی از وظایف گزارشگری
مالی وادار کردن مدیران در راستای عمل به منافع سهامداران است.
سود بهعنوان مهمترین محصول سیستم اطالعاتی حسابداری باید از کیفیت قابلقبولی
برخوردار باشد .کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است .این مفهوم بیانگر این
اصل میباشد که گزارشهای مالی باید بهگونهای باشند که در فرایند و تصمیمهای
تخصیص منابع ،مفید باشند .به دیگر سخن ،گزارشهای مالی باکیفیت تصمیمگیری را
بهبود بخشیده و درنتیجه منجر به کارایی بازار سرمایه میشوند .با این حال ،کیفیت سود
یک سازه پیچیده بوده که افراد آن را به روشها و گونههای مختلف درک میکنند .از این
رو ،برای سنجش کیفیت سود ،انگیزههای مختلفی وجود دارد .برای مثال ،برخی از
مطالعات تجربی روندهای کیفیت سود را در طول زمان و با توجه عوامل تعیینکننده آن
مورد بررسی قرار میدهند .این در حالی است که برخی از مطالعات تأثیر تغییرات خاصی
از جمله استانداردهای حسابداری ،سیستمهای نظارت یا الزامات حاکمیت شرکتی را بر
کیفیت سود مورد بررسی قرار میدهند (از قبیل مشایخی و محمدآبادی1390 ،؛ نیکومرام
و زاداله1389 ،؛ اسماعیل زاده مقری و همکاران .)1389 ،همچنین ،مطالعاتی وجود دارد
که کیفیت سود را بهعنوان تشریحی برای خروجیهای اقتصاد از قبیل هزینه سرمایه مورد
بررسی قرار میدهند (پروتی واگنهور  .)2014 ،مقرراتگذران بیان میکنند که سود
هنگامی دارای کیفیت باال است که با اصول پذیرفتهشده حسابداری تطبیق کامل داشته
باشد .در عوض ،بستانکاران سود را زمانی باکیفیت میدانند که به آسانی قابلیت تبدیلشدن

 130فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  16ـ شماره  62ـ تابستان 1398

به جریانهای نقدی را داشته باشد .کمیتههای پاداش نیز زمانی سود را باکیفیت میدانند که
بتواند بهطور کامل عملکرد واقعی مدیر را نشان داده و کمتر تحت کنترل مدیریت باشد.
این نمونهها ،نشان میدهند که هدف تصمیمگیری و نقش سود در مدل تصمیمگیری،
تعریف کیفیت سود را حاصل خواهد کرد (دچو اسچراند  .)2004 ،ازاینرو ،دچو و دیچو
( )2002بیان میکنند که کیفیت سود متکی بر فاکتورهای بسیاری از قبیل مدل کسبوکار،
وضعیت اقتصادی و خطاهای تخمین است.
نظر به اینکه کیفیت سود بهصورت مستقیم قابلمشاهده نیست ،ادبیات نظری در این
زمینه ،شاخصهای مختلفی (از جمله کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود ،اگاهیدهندگی)
را برای سنجش آن توسعه دادهاند (بهعنوانمثال ،شیفر و وینسر 2003 ،؛ دیچو و اسچراند،
2004؛ فرانسیس و همکاران 2006 ،؛ دچو و همکاران  .)2010 ،اکثر این شاخصها مبتنی
بر مفاهیم ذاتی و محتمل در رابطه با ویژگیهای قابل تشریح یک سیستم حسابداری
هستند .اگرچه سنجهها به دنبال دستیابی به برخی از سازههای بنیادی هستند ،بااینحال
نسبت به یکدیگر از همبستگی ضعیفی برخوردار میباشند .به گونهای که ،سنجه استفاده
شده در یک پژوهش احتماالً با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه آن مورد استفاده قرار میگیرد.
رهنمود ضعیفی در رابطه با چگونگی تشخیص ویژگیهای سنجه خوب و اینکه در شرایط
مختلف چه سنجهای مورد استفاده قرار گیرد ،وجود دارد .از این رو ،هدف این پژوهش
ارائه رهنمود و پاسخ به این سؤال است که مدل کیفیت سود در ایران کدام است؟ مدل
مذکور شامل چه ابعاد و سنجههایی میباشد؟ درواقع ،پاسخ به این سؤال که آیا میتوان
شاخص ترکیبی از کیفیت سود برای شرکتهای حاضر در ایران ارائه نمود یا خیر؟

مبانی نظری پژوهش
در ادبیات موجود ،نتیجهگیری واحدی در رابطه با اینکه کیفیت سود چه چیزی است،
وجود ندارد .بهگونهای که ،کیفیت سود را بهعنوان اصطالحی پیچیده که از جنبههای
متفاوتی تعریف میشود ،در نظرگرفتهاند .پژوهشگران دانشگاهی ابعاد متفاوتی را برای
سازههای کیفیت سود تعریف و عملیاتی کرده و از ویژگیها و اجزای خاصی از سود
استفاده کردهاند .با این وجود ،کیفیت سود را در مطالعات حسابداری از دو جنبه سودمندی
درتصمیمگیری وجنبه مبتنی براقتصاد تعریف میکنند .از جنبه سودمندی در تصمیمگیری،
زمانی سود باکیفیت تلقی میشود که ارقام سود برای اهداف تصمیمگیری مفید باشند .به
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دیگر سخن ،با توجه به متفاوت بودن استفادهکنندگان صورتهای مالی،کیفیت سود
بهصورت اشکال متفاوت تعریف میشود .به غیر از جنبه سودمندی در تصمیمگیری،
کیفیت سود با استفاده از جنبه اقتصادی سود مورد نظر هیکز تعریف میشود (دمپسر،
2008؛ هودج  .)2003 ،در این جنبه ،شیفر و وینسر ( )2003کیفیت سود را بهعنوان مقدار
عددی از سود گزارششده که میتواند سود مورد نظر هیکز را نشان دهد ،تعریف میکنند.
بهگونهای که برای سنجش کیفیت سود از همبستگی بین سود حقیقی (که وابسته به قواعد
تشخیص حسابداری و استفادهکننده آنها نبوده) و سود گزارششده استفاده میکنند .سود
حقیقی در عین بیطرف و خنثی بودن ،جهت ارزیابی بهعنوان سود هیکسیان با
دشواریهایی مواجه میباشد .بهگونهای که کامارودینا و اسماعیل ( )2014بیان میکنند
که سود هیکسیان قابلمشاهده نبوده و قابلیت عملیاتی شدن ندارد .یی ( )2006مشابه با
تعریف سود هیکسیان ،بیان میکند که کیفیت سود به دو اجزای اصلی یعنی سود بنیادی و
سود گزارششده وابسته است .بر مبنای این سخن ،کیفیت سود از طریق سرعت و توانایی
سودهای گزارششده در نشان دادن سودهای بنیادی شرکت مورد سنجش قرار میگیرد.
ادبیات نظری پژوهش نشان میدهد که اکثر مطالعات در زمینه کیفیت سود از دو
رویکرد کلی برای سنجش کیفیت سود استفاده کردهاند .در نخستین رویکرد ،ارقام
مشاهده شده حسابداری برای سنجش کیفیت سود استفاده میشود .سنجههای مبتنی بر این
رویکرد ،شامل سطح اقالم تعهدی (سلوان  ،)1996 ،خطای تخمین در اقالم تعهدی (دچو و
دیچو )2002 ،و نوسان سود (دیچو و تانگ  )2009 ،میباشند .نظر به ماهیت تاریخی
سیستم حسابداری جاری ،بعید به نظر میرسد که ارقام حسابداری شامل اطالعاتی باشد که
بهصورت کامل سودآوری آتی را نشان دهد .رویکرد دوم ،بر رابطه بین سود و بازده سهام
تمرکز دارد (باسو 1997 ،؛ کولینز و همکاران  .)1999 ،این رویکرد با فرض کارایی بازار،
اطالعاتی در رابطه با سودهای آتی را از قیمتهای سهام استخراج میکند .در همین راستا،
فرانسیس و همکاران ( )2004نیز سنجهها را بر مبنای معیارهای حسابداری و بازار به دو
گروه سنجههای مبتنی براطالعات حسابداری (اقالم تعهدی ،پایداری سود ،قابلیت پیشبینی
و هموارسازی سود) و سنجههای مبتنی بر اطالعات بازار (ارزشمداری ،بهموقع بودن سود
و محافظهکاری) طبقهبندی کردند .لی ( )2010عالوه بر دو رویکرد کلی فوق ،رویکرد
مبتنی بر جنبه مدیریتی را ارائه نمود .وی بهصورت قاطعانه بیان میکند که مدیران در
مقایسه با افراد برونسازمانی ،اطالعات کاملتری در رابطه با کیفیت سود در اختیار دارند.
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بنابراین ،سنجههای کیفیت سود مبتنی بر مجموعه اطالعات مدیران میتواند شاخصهای
بهتری را در مقایسه با ارقام تاریخی حسابداری یا مجموعه اطالعات سرمایهگذاران
برونسازمانی در اختیار قرار دهد.
از دیدگاه تحلیلی ،هدف تحلیلهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت و پیشبینی میزان
عملکرد آتی است تا از این طریق مشخص کنند که آیا قیمت جاری سهام ارزش ذاتی
شرکت را نشان میدهد یا خیر .در این دیدگاه ،ارقام سود زمانی باکیفیت تلقی میشوند که
اوالًبه صورت صحیح عملکرد جاری شرکت را نشان داده و ثانیاً ،یک شاخص خوب برای
عملکرد آتی باشند و ثالثاً سنجه مفیدی برای ارزیابی ارزش شرکت باشند به سخن کوتاه،
در این دیدگاه سود زمانی از کیفیت باال برخوردار است که بتواند ارزش ذاتی شرکت را
بهصورت صحیح نشان دهد (دچو و دیچو .)2002 ،در ادبیات حسابداری ،به چنین
سودهایی ،سودهای پایدار اطالق میشود (بالک 1980 ،؛ بیور 1998 ،؛ اولسون و زانگ ،
 .)1998در این دیدگاه ،همچنین بیان میشود که سود زمانی باکیفیت است که بازده حقوق
صاحبان سهام یک سنجه مناسبی برای نرخ بازده داخلی مجموعه پروژههای جاری شرکت
باشد (دیچو و اسچراند.)2004 ،
رقم سودی که بهصورت سالیانه جریانهای نقدی آتی مورد انتظار را نشان میدهد به
احتمال زیاد از دو ویژگی پایداری و پیشبینی پذیری برخوردار است .مدیران اغلب
خواستار این موضوع هستند که سودها از قابلیت پایداری و پیشبینی پذیری بیشتر
برخوردار باشند؛ چراکه این ویژگیها میتوانند اعتبار آنها را در مقابل تحلیلگران و
سرمایهگذاران بهبود بخشند .با این حال ،تنها پایداری و قابلیت پیشبینی نمیتوانند نشان
دهنده این باشند که سودها از کیفیت کافی برخوردارند یا خیر .اگر چنین سودهایی ارزش
ذاتی شرکت را نتوانند نشان دهند ،میتوان بیان کرد که از کیفیت پایینتری برخوردارند.
باید به این نکته توجه داشت که سودهایی که از پایداری باالیی برخوردارند تنها زمانی
باکیفیت خواهند بود که بتوانند بهصورت صحیح عملکرد شرکت را در طی دوره نشان
داده و همچنین عملکرد دوره جاری در دورههای آتی نیز پایدار باشد .با این وجود،
پایداری به تنهایی نشان دهنده کیفیت باالی سود نخواهد بود .یعنی ،عالوه بر پایدار بودن
سود ،جریان سود باید قادر باشد ارزش ذاتی شرکت را نیز نشان دهد (دیچو و اسچراند،
.)2004
با وجود استفاده وسیع از سنجههای مختلف کیفیت سود ،نظریههای موجود در این
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زمینه ،بینش کمی را در رابطه با اینکه سنجههای موردنظر چه سازههایی برآورد میکنند و
یا اینکه جنبههای متفاوت از یک سازه چه چیزی هستند را ارائه میدهند .همچنین،
نظریههای موجود رهنمود کمی را در رابطه با جانشینی سنجههای مختلف بیان میکنند .این
مسائل برای تفسیر مطالعات تجربی که در زمینه کیفیت سود انجام میشود ،بسیار با اهمیت
است .بهعنوان نمونه ،برخی از مطالعات یک سنجه خاص ،چندین سنجه و یا تجمیعی از
سنجهها بهصورت یک امتیاز برای کیفیت سود استفاده میکنند .بدون وجود رهنمود
نظری ،چگونگی تفسیر چنین مطالعاتی روشن نخواهد شد .در واقع ،ادبیات نظری اندکی
وجود دارند که بهصورت مستقیم به سنجههای کیفیت سود پرداخته باشند (اورت و
واگنهور  .)2015 ،با این وجود ،برخی از پژوهشگران سنجههای کیفیت سود را بر اساس
معیارهایی مورد بررسی و طبقهبندی قرار دادهاند .بهعنوانمثال ،شیفر و وینسر ()2003

سنجه های کیفیت سود را بر مبنای چهار معیار  -1سریهای زمانی (پایداری سود ،قابلیت

پیشبینی و نوسان پذیری) -2 ،روابط بین اقالم تعهدی ،سود و جریانهای نقدی (تغییر در
اقالم تعهدی ،پیشبینی اقالم تعهدی غیرعادی) -3 ،ویژگیهای کیفی هیئت استانداردهای
حسابداری مالی (مربوط بودن و قابلاتکا بودن) -4 ،اثرگذاری بر تصمیمگیریها طبقه
بندی نمودند .در رابطه با اینکه افزایش در یک سنجهای حاکی از افزایش یا کاهش کیفیت
سود است نیز مباحثی وجود دارد .برای مثال ،برخی از مطالعات ،اقالم تعهدی اختیاری را
بهعنوان یک سنجه برای مدیریت سود استفاده میکنند (بهعنوان کاهش کیفیت سود تفسیر
میشود) و این در حالی است که برخی از مطالعات دیگر اقالم تعهدی اختیاری را به عنوان
ارائه اطالعاتی استدالل میکنند که باید بهصورت مثبت با کیفیت سود در ارتباط باشد.
مطالعات تجربی این تفاوتها را در غالب استفاده از سنجهها و تفاسیر نتایج استفاده
میکنند و برخی دیگر همین موارد را در اصطالح ویژگیهای سود تفسیر میکنند (اورت
واگنهور.)2015 ،
از دیدگاه استانداردگذاری ،در بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری مالی آمریکا بیان
میشود که گزارشگری مالی باید اطالعاتی درباره عملکرد مالی شرکت طی یک دوره را
ارائه دهد .بر این اساس ،سود با کیفیت باال ،اطالعات بیشتری در رابطه با ویژگیهای
عملکرد مالی شرکت در مورد تصمیمهای خاص و تصمیمگیرندگان خاص فراهم میکند.
بر مبنای این تعریف ،سه ویژگی برای کیفیت سود ارائه شده است :الف) کیفیت سود
مشروط به تصمیمهای اتخاذ شده بر اساس اطالعات بوده و در چارچوب یک مدل تصمیم
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خاص تعریف میشود .ب) کیفیت ارقام سود گزارش شده به این موضوع بستگی دارد که
آیا سود موردنظر حاوی اطالعات مفید در رابطه با عملکرد مالی شرکت (از تمامی
جنبههای غیر قابل مشاهده) است یا خیر؟ ج) کیفیت سود از طریق ارتباط عملکرد مالی
شرکت با تصمیمهای اتخاذ شده و توانایی سیستم حسابداری در سنجش عملکرد شرکت
تعیین میشود (دچو و همکاران .)2010 ،همچنین ،عوامل اصلی کیفیت اطالعات
حسابداری مربوط بودن و قابلیت اتکا بودن بوده و این ابعاد برای تصمیمگیری مفید
میباشند (هیات استانداردهای حسابداری مالی  .)1980 ،مطالعاتی که بر اساس این دیدگاه
(میخایل و همکاران2003 ،؛ کوهن2004 ،؛ فرانسیس و همکاران )2005 ،کیفیت سود را
آزمون یا مورد سنجش قرار میدهند بر دو بعد مربوط بودن و قابلیت اتکا یا اجزای
تشکیلدهنده این ابعاد تمرکز میکنند.
با توجه به ادبیات نظری فوق ،میتوان بیان نمود که برای طراحی مدل سنجش کیفیت
سود ،ابعاد و مولفههای متنوعی توسط صاحبنظران به کار گرفته شده است .در ایران نیز،
پژوهشگران از مدلهای ارائه شده که اکثراً مربوط به اقتصاد سایر کشورها میباشد
استفاده نمودهاند.

پیشینه پژوهش
مفهوم کیفیت سود در حوزه مالی و حسابداری یکی از موضوعات بنیادی است .هنوز،
توافق عمیقی در رابطه با تعریف و چگونگی سنجش آن وجود ندارد .بهعنوانمثال
سنجههایی از قبیل پایداری سود (لیو  ،)1983 ،قابلیت پیشبینی (لبپ  ،)1990 ،عدم تقارن
زمانی (باسو1997 ،؛ کولینز و همکاران )1999 ،هموارسازی (لئوز و همکاران 2003 ،؛
توماس و ژانگ  ،)2002 ،مقدار اقالم تعهدی (اسلوان  ،)1996 ،اقالم تعهدی فزاینده سود
(پورسیا 1991 ،؛ دچو و اسلوان ،)1991 ،ارزش مطلق اقالم تعهدی اختیاری یا غیر نرمال
(دچو و دیچو2002 ،؛ فرانسیس و همکاران )2005 ،و  ...ارائهشدهاند (دیچو و همکاران ،
 .)2012ایورت واگنهوفر ( )2015مربوط بودن ارزش را زمانی که مدیریت سود وجود
داشته و بهصورت واقعی بر جریانهای نقدی تأثیرگذار بود را مورد بررسی قراردادند.
بهگونهای که رابطه بین استانداردهای حسابداری ،مدیریت سود و کیفیت سود حاصله از
جنبه محتوای اطالعاتی مورد پژوهش قرار گرفت .پژوهشگران از یک مدل انتظارات
منطقی پایدار استفاده کرده و روابط بین استانداردهای حسابداری و کیفیت سود را بررسی
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نمودند .برخی از مطالعات (کریستن و همکاران 2005 ،؛ دروموتی و هیمر  )2013 ،در
زمینه کیفیت سود نیز بر جنبههایی از کیفیت سود در مدلهای نمایندگی میپردازند .این
مطالعات قراردادهای بهینه مدیریت در سناریوهای ساده نمایندگی را بررسی کرده و
خاصهای کیفیت سودی که در انعقاد قرارداد مفید هستند را نشان میدهند .سپس،
خاصههای سود موردنظر را برای بهینه کردن قراردادها مورد تأکید قرار میدهند .مطالعات
در این زمینه ،مربوط بودن ارزش سنجههای کیفیت سود را نشان میدهند.
ایورت واگنهوفر ( )2015یک نظریه بنیادی در رابطه با ارزیابی و مقایسه سنجههای
کیفیت سود (مربوط بودن ارزش ،پایداری ،قابلیت پیشبینی ،هموارسازی و اقالم تعهدی
اختیاری) ارائه کردند .آنها یک چارچوب منطقی مورد انتظاری که در آن مدیر دارای
انگیزههای هموارسازی بوده و میتواند سودهای اریبدار را گزارش نماید ،مورد بررسی
قراردادند .ایشان با در نظر گرفتن محتوای اطالعاتی سود گزارششده ،تعیین کردند چگونه
تغییر در انگیزههای مدیریت ،ریسک عملیاتی و خطاهای حسابداری بر کیفیت سود تأثیر
میگذارند .یافتههای ایشان نشان میدهد که مربوط بودن ارزش با پایداری سود و قابلیت
پیشبینی با هموارسازی سود همخوانی داشته و با معیارهای فرض شده در پژوهش
همراستا هستند .همچنین یافتهها نشان میداد که سودهای هموارشده و اقالم تعهدی
اختیاری بیشتر باکیفیت سود باال ،در ارتباط میباشند.
نظر به اهداف ارائههشهده توسهط هیئهت اسهتاندارهای حسهابداری بهینالمللهی ،برخهی از
پژوهشگران برای سنجش و ارزیابی کیفیت سود از معیارها ویژگیههای کیفهی چهارچوب
مفهههومی اسههتانداردهای حسههابداری مههالی اسههتفاده کههردهانههد (ولههوری و جنکیههز .)2006 ،
ویژگیهای کیفی ،خصوصیاتی هستند کهه منجهر بهه مفیهد شهدن صهورتههای مهالی بهرای
تصمیمگیری میشهوند .بهر ایهن اسهاس ،در دیهدگاه سهودمندی بهرای تصهمیمگیهری ،بهارو
( )2006برای کیفیت سود ،سنجهای با استفاده از ویژگیهای کیفی اطالعهات صهورتههای
مههالی تعیههینشههده بههر مبنههای بیانیههه مفههاهیم حسههابداری مههالی (شههماره  )2ارائههه داد .وی بهها
تجزیهوتحلیل  40متغیر ،اجزای متفاوتی را برای دو بعد اصلی کیفیت سود (مربهوط بهودن و
قابلیت اتکا) ارائه کرد .دای و اسریدهار ( )2004نیز مربوط بودن و قابلیت اتکای اطالعات
حسابداری را به همراه نقش این دو ویژگی در تعادل بازار سرمایه مورد بررسهی قراردادنهد.
در واقع ،ایشان نشان دادند که قیمت بازار چگونه بهه کهارایی تصهمیمههای سهرمایهگهذاری
شرکت و انگیزههای مدیریت برای دستکاری اطالعهات واکهنش نشهان مهیدههد .از نظهر
دچو و اسچراند ( )2004یک مدیر میتواند از طریق اعمال واقعی اقتصادی بر جریهانههای
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نقدی تأثیر بگذارد .بهعنوانمثال کاهش مخارج تحقیق و توسعه یا افزایش فهروش از طریهق
ارائه تخفیف .در مقابل ،مدیران میتوانند ارقام سود را از طریق اقالم تعههدی نیهز مهدیریت
کنند .در این روش ،شرکت بهجای تغییر فعالیتهای خود ،گزارشهای فرصت طلبانه برای
فعالیتهای موجود ارائه میدهند .بهعنوانمثال ،کاهش حسهابههای مشهکوک الوصهول بها
هدف افزایش سود .به سخن ساده ،اقالم تعهدی با توجه به اینکه نیازمند پیشبینهی ،بهرآورد
و قضاوت هستند ،به مدیران این فرصهت را مهیدهنهد کهه سهود را مهدیریت کننهد (دچهو و
اسچراند .)2004 ،در ایران نیز ،در زمینه کیفیت سود مطالعات فراوانی صورت گرفته اسهت.
با این وجود ،اکثراً پژوهشها به دنبال بررسی رابطه بین برخی از متغیرها با کیفیهت سهود (از
قبیل ثقفی و همکاران1393 ،؛ کرمی و همکاران )1394 ،بوده و کمتهر مطالعههای بهه دنبهال
ارائه معیارهای مناسب برای سنجش کیفیت سود بوده اسهت .الزم بهه توضهیح اسهت کهه در
صورت وجود پژوهشهایی در زمینه سنجش کیفیت سود ،تنها یک بعد (اقهالم تعههدی) از
ابعاد مختلف کیفیت سود بهصورت مدل خاص برای بافت ایران طراحی و ارائه شده اسهت.
بهعنوانمثال ،مرادی ( )1393در پژوهش خود با انهدازهگیهری اقهالم تعههدی غیهر نرمهال از
طریق مدلسازی رگرسیون در اقتصاد ایهران مهدلی مبتنهی بهر اقهالم تعههدی بهرای سهنجش
کیفیت سود ارائه داد .از این رو ،هدف پژوهش جاری ارائه یهک مهدل و شهاخص ترکیبهی
برای کیفیت سود در ایران است .شوروزی و نیکومرام ( )1389در پژوهشی اقهدام بهه تبیهین
وطراحی مدلی برای کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشهگری
مالی در ایران نمودند .ایشان ،جنبه های کیفیت سود را از منظر ویژگی های مربوط بهودن و
قابلیت اتکا مورد بررسی و دسته بندی قرار دادند .نتایج آن ها نشهان مهی دههد کهه اسهتفاده
کنندگان از اطالعات حسابداری ،هنگام تصمیم گیهری بهه ویژگهی قابلیهت اتکها نسهبت بهه
ویژگی مربوط بودن تاکید بیشتری دارند .ظریف فر ( )1378در تحقیقهی عوامهل مهرتبط بها
ارزیابی کیفیت سود را شناسایی و تحلیل نمود .وی عناصر تأثیر گذار بر کیفیت سهود را در
پههنج طبقههه ( :)1روش هههای مههورد اسههتفاده حسههابداری :)2( ،ریسههک و تغییرپههذری ،شههامل
اطمینان برآوردهای حسابداری و قابلیت اتکها سهود :)3( ،اقتصهاد صهنعت و شهرکت شهامل
پایداری سود ،ساختار سرمایه ،حفظ سرمایه و نگهداشت سهرمایه و کیفیهت مهدیریت:)4( ،
ویژگی های مالی شامل اهرم مالی ،نقدینگی و دسترسی داشتن به منهابع تهامین مهالی و (:)5
عوامل سیاسی و اقتصادی شامل نرخ تورم ،نرخ ارزش و ثبات سیاسی و اقتصهادی قهرار داد.
در ادامه به طور خالصه تعریف مفهوم کیفیهت سهود و همچنهین طبقههبنهدی ههای صهورت
گرفته در پژوهش های مختلف برای سنجههای کیفیت سود بهطهور خالصهه در جهدول ()1
ارائه گردیده است .یانچشمه ( )1389در تحقیقی با عنهوان مطالعهه و تبیهین کیفیهت سهود بها

مدلی برای رتبه بندی سنجههای کیفیت سود در ایران 137 ...

رویکرد ترازنامهای ،پایداری بخش تعهدی و نقدی سود را بها یکهدیگر مهورد مقایسهه قهرار
داد .یافته های ایشان نشان می دهد که پایداری بخش تعهدی سود نسبت بخش نقهدی سهود
کمتر نیست .در تحقیقی دیگر ،بولو و همکاران ( )1389روند تغییرات کیفیت سود در طول
زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادنهد.
یافتههای پژوهشگران حاکی از آن است که سری زمانی ویژگیهای سهود در دوره مهورد
بررسی تحقیق ،به صورت گام تصادفی بوده است.

سواالت پژوهش
با توجه به مساله پژوهش و مبانی نظری ارائه شده ،پرسشهای این پژوهش به شرح ذیل
ارائه میگردد:
 -1ابعاد تشکیلدهنده مدل کیفیت سود در بازار سرمایه ایران کدماند؟
 -2سنجههای تشکیلدهنده هر یک از ابعاد مدل کیفیت سود کدماند؟
 -3مدل رتبه بندی کیفیت سود در بازار سرمایه ایران چیست؟

روش پژوهش
این پژوهش از نظر روش اجرا ،یک پژوهش توصیفی بوده و هدف آن بررسی و شناسایی
و تشریح عوامل و عناصر تشکیلدهنده مدل کیفیت سود شرکتها و همچنین تعیین ارزش
و اهمیت هر یک از آنها در شاخص ترکیبی کیفیت سود خواهد بود .بنابراین ،این
پژوهش از نظر هدف ،اکتشافی است .برای انجام پژوهش ابتدا مطالعه و جستجوی اکتشافی
به روش تحلیل محتوا انجام شده و از سوی دیگر از نظرات صاحبنظران دانشگاهی و
فعاالن حرفه استفاده گردیده و چارچوب نظری موضوع و منابع مربوطه تعیین و با مطالعه
کتب و منابع ،مدل پژوهش به شرح جدول ( )2طراحی شد.
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جدول ( :)1طبقهبندی صورت گرفته توسط پژوهشگران برای سنجههای کیفیت سود
پژوهشگران

رویکرد

تعریف

طبقات (ابعاد/مؤلفهها)

سنجه

دچو همکاران

مفید بودن در تصمیم

سود باکیفیتتر،

ویژگیهای سود

پایداری سود

()2010

اطالعات بیشتری را در

اقالم تعهدی

رابطه با ویژگیهای

هموار بودن سود

عملکرد مالی (عملکرد

عدم تقارن زمانی و شناخت بهموقع زیان

بنیادی) شرکت در زمینه

دستیابی به هدف

تصمیم خاص و برای
تصمیمگیرندهای خاص
فراهم میکند.

واکنش سرمایهگذاری به سود

ضریب واکنش سود

نشانگرهای بیرونی از تحریفات سود

دستورالعملهای الزماالجرای حسابداری و حسابرسی
تجدید ارائه صورتهای مالی
نقاط ضعف رویههای کنترل داخلی

شیفروینسنت
()2003

مفید بودن در تصمیم

مقدار عددی از سود

معیارهای مرتبط با سری زمانی

پایداری

گزارششده که میتواند

قابلیت پیشبینی کنندگی

سود هیکسیان را نشان

نسبت جریانهای نقدی به سود

دهد

هموار بودن (نوسانپذیری)
معیارهای برگرفته از رابطه بین سود ،جریآنهای

تغییرات کل اقالم تعهدی

نقدی و اقالم تعهدی

اقالم تعهدی غیرعادی
ارتباط اقالم تعهدی با جریانهای نقدی

معیارهای مرتبط با ویژگیهای کیفی اطالعات

مربوط بودن

حسابداری

قابلاتکا بودن
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قابلمقایسه بودن
جوناس و

مفید بودن در تصمیم

بالنکت ()2000

معیارهای مرتبط با تصمیمات اجرایی

برآوردها و قضاوتهای حسابداری

هم خوانی با ویژگیهای

معیارهای مرتبط با نیازهای استفادهکنندگان (تأکید بر

چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

کیفی مفروض شده

مسائل ارزشگذاری)

مدل پایداری سود
بیانیه های کمیته جینکینز

معیارهای مرتبط با حمایت از سرمایه گذاران (تأکید

بیانیه های کمیته بورس اوراق و بهادار

بر مسائل مباشرت و حاکمیت شرکتی)

بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 8
قابلیت پیشبینی کنندگی سود
کیفیت اقالم تعهدی

فرانسیس و

صحت اطالعات

سود زمانی که در رابطه

معیارهای مبتنی بر حسابداری

اقالم تعهدی غیرعادی

همکاران

با ساختار ارزشیابی،

قابلیت پیشبینی کنندگی

()2004

مربوط و دقیق (دارای

هموار بودن

عدم اطمینان پایین)

پایداری سود

باشد ،با کیفیت تلقی

معیارهای مبتنی بر بازار

میشود.

مربوط بودن ارزش
ضریب واکنش به سود (بهموقع بودن)
عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان (محافظهکاری)

لی ()2010

تصمیمات

سیاست ها و تصمیمات

سرمایهگذاری (جنبه

مربوط به سرمایهگذاری

معیارهای مبتنی بر تصمیمات مدیریت

سطح سرمایهگذاری در سرمایه
سطح سرمایهگذاری در نیروی انسانی

مدیریتی)
اسکینر و سولتز

تصمیمات

سیاست های تقسیم سود

()2009

سرمایهگذاری (جنبه

بازخرید سهام (سهام

معیارهای مبتنی بر تصمیمات مدیریت

سیاست تقسیم سود
بازخرید سهام (سهام خزانه)
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ایورت

مدیریتی)

خزانه)

اقتصاد اطالعات

محتوای اطالعاتی که در

معیارهای مبتنی بر حسابداری

پایدار بودن

واگنهوفر

سودهای گزارششده

قابلیت پیشبینی کنندگی داشتن

()2011

نهفته است

هموار بودن
اقالم تعهدی غیر عادی
کیفیت اقالم تعهدی
محافظهکاری
توزیع غیر معمول سود
معیارهای مبتنی بر پیشبینی تحلیلگران

پیشبینی تحلیل گران

معیارهای مبتنی بر بازار

مربوط بودن ارزش
ضریب واکنش سود
عدم تقارن زمانی (محافظهکاری)
شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
حجم معامالت
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جدول ( )2مدل تحلیلی پژوهش
مفاهیم

کیفیت سود
EQ

ابعاد

Q1
جنبه حسابداری
پایداری سود
اقالم تعهدی

شاخصها

هموار بودن سود
قابلیت پیشبینی کنندگی
رابطه جریانهای نقدی به سود
ارائه مجدد صورتهای مالی

Q2
جنبه بازار
مربوط بودن
آگاهی دهندگی
بهموقع بودن
عدم تقارن اطالعاتی
حجم معامالت

سؤاالت تحقیق
Q3
جنبه مدیریتی

 -1ابعاد تشکیلدهنده مدل کیفیت
سود در بازار سرمایه ایران کدماند؟

تصمیمات سرمایهگذاری در سرمایه
تصمیمات سرمایهگذاری در نیروی

 -2شاخصهای تشکیلدهنده هر یک

انسانی

از ابعاد مدل کیفیت سود کدماند؟

تصمیمات تقسیم سود

محافظه کاری
 Q11پایداری کل سود

سنجهها

 Q12پایداری عنصر نقدی سود

 Q21ارزشمداری

 Q13کل اقالم تعهدی

 Q22ضریب واکنش سود

 Q31مخارج سرمایهای و تحقیق و

 Q14اقالم تعهدی غیر عادی (اختیاری)

 Q23بهموقع بودن

توسعه

 -3ارزش عناصر تشکیلدهنده مدل

 Q15قابلیت پیشبینی کنندگی سود

 Q24اختالف قیمت پیشنهادی خرید

 Q32تعداد نیروی انسانی

کیفیت سود چگونه است؟

 Q16نوسان پذیری

و فروش سهام

 Q17تجدید ارائه

 Q25تعداد سهام معامله شده

 Q18محافظه کاری

 Q33سیاست تقسیم سود
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تجزیهوتحلیل دادهها
آمار توصیفی
جدول  2صنایع مورد بررسی ،فراوانی مشاهدات ،و میانگین متغیرهای بیشاطمینانی ()OC
و خطای پیشبینی سود ( )MFEدر هر صنعت ،را ارائه میدهد .بر اساس جدول  2بیشترین
فراوانی مشاهدات ،مربوط به دو صنعت خودرو و قطعات ،و مواد دارویی (هریک با 120
سال-شرکت) است .کمترین فراوانی متعلق به صنعت شیمیایی است که  30سال -شرکت
بررسی شده در پژوهش دارد .کمترین و بیشترین میانگین بیشاطمینانی مربوط به دو
صنعت خودرو و قطعات ،و مواد دارویی است .کمترین و بیشترین میانگین خطای مثبت
سود (پیشبینی خوشبینانه) ،به ترتیب مربوط به دو صنعت شیمیایی ( )0/015و خودرو و
قطعات ( ،)0/065و کمترین و بیشترین میانگین خطای منفی (پیشبینی بدبینانه) ،به ترتیب
مربوط به دو صنعت ماشینآالت و تجهیزات ( )-0/030و کانههای فلزی ( )-0/055است.
جدول  :2آمار توصیفی صنایع مورد بررسی
()OC

یینی سود ()MFE
0/065

ردیف

میانگین بیشاطمینانی

میانگین خطای پیش-

صنعت

فراوانی مشاهدات

1

خودرو و قطعات

120

1/002

2

شیمیایی

30

1/087

0/015

3

فلزات اساسی

60

1/168

-0/051

4

کانه های فلزی

40

1/091

-0/055

5

ماشین آالت و تجهیزات

50

1/312

-0/030

6

مواد دارویی

120

1/499

-0/048

جمع

420

-

-

جدول  3آمار توصیفی مشاهدات را ارائه میدهد .بر اساس این جدول ،دامنهی تغییرات

متغیر  3/46 OCو میانگین آن حدود  1/2میباشد .میانه و میانگین متغیر  Levنشان می-
دهد که نسبت بدهیها به داراییهای شرکتهای نمونه حدود  %60است .میانگین متغیر IE
 0/252است که نشان میدهد حدود  %25مشاهدات مربوط به سالهای افزایش سرمایهی
شرکتها است .میانگین متغیر  0/243 Asizeو حاکی از آن است که حدود %24
شرکتهای نمونه جزو صاحبکاران سازمان حسابرسی بودهاند .میانه و میانگین متغیر Bind
نشان میدهد که حدود  %60اعضای هیئت مدیرهی شرکتهای نمونه غیرموظف هستند.
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همچنین میانه و میانگین متغیر  Horizonبرابر با  5/971و  5/940است و لذا میانه و
میانگین افق زمانی پیشبینی سود شرکتها حدوداً برابر با  392و  380روز است.
جدول  :3آمار توصیفی مشاهدات
نام متغیر

کمینه مقدار

بیشینه مقدار

میانه

میانگین

انحراف معیار

MFE

-1/068

1/136

-0/014

-0/015

0/192

OC

0

3/46

1/46

1/219

0/657

Lev

0/066

0/997

0/592

0/579

1/516

Fsize

11/035

18/577

13/992

14/210

1/516

Egrowth

-1/140

1/128

-0/005

-0/045

0/209

Growth

0/412

19/998

1/842

2/205

1/752

EV

0/005

0/174

0/041

0/051

0/037

IE

0

1

0

0/252

0/435

ROA

-0/238

0/492

0/106

0/126

0/125

DACC

-0/330

0/330

0/000

0/003

0/095

Asize

0

1

0

0/243

0/429

Bind

0

0/8

0/6

/590

0/196

Horizon

5/631

6/087

5/971

5/940

0/078

MFEt-1

-1/068

1/136

-0/019

-0/022

0/193

آمار استنباطی
جدول  4نتایج برازش معادلهی  1به روش  GMMرا ارائه میدهد.
جدول  :4نتایج برازش رگرسیونی معادلهی  1به روش GMM
متغیر

ضریب

آمارهی t

معناداری

VIF

OC

0/090

4/538

0/000

1/119

Lev

-0/344

-2/918

0/004

2/387

Fsize

0/078

1/741

0/083

1/224

Egrowth

-0/653

-7/619

0/000

1/431

Growth

-0/006

-0/671

0/503

1/335

EV

-0/959

-1/555

0/121

1/314

IE

-0/021

-1/072

0/285

1/144

ROA

-0/731

-5/412

0/000

2/309

DACC

-0/103

-1/282

0/201

1/029

Asize

-0/270

-2/105

0/036

1/263
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Bind

-0/076

-0/299

0/766

1/138

Horizon

-0/036

-0/177

0/860

1/094

MFEt-1

0/057

1/026

0/306

1/453

آمارهی  Jسارگان

33/734

معناداری آمارهی  Jسارگان

0/249

همبستگی سریالی مرتبهی اول جمالت خطا ()AR1

-0/422

معناداری همبستگی سریالی مرتبهی اول جمالت

0/000

خطا
همبستگی سریالی مرتبهی دوم جمالت خطا ()AR2

0/050

معناداری همبستگی سریالی مرتبهی دوم جمالت

0/383

خطا

آمارهی  Jو مقدار معناداری آن حاکی از صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری مدل در سطح
خطای  %5است .همچنین در سطح خطای  ،%5همبستگی سریالی مرتبهی اول جمالت خطا
و همبستگی سریالی مرتبهی دوم جمالت خطا به ترتیب معنادار و بی معنا میباشند که این
امر اعتبار مدل  GMMبرازش شده را نشان میدهد .مقدار آمارهی  VIFکلیهی متغیرهای
مستقل کمتر از  10است و بنابراین متغیرهای مستقل دارای همخطی شدیدی نمیباشند.
معناداری ضریب متغیر  OCبرابر با  0/000و آمارهی  tآن  4/538است .لذا مقدار ضریب

این متغیر در سطح خطای  %5معنادار است .همچنین عالمت ضریب متغیر  OCمثبت می-
باشد .در نتیجه متغیر  OCبر خطای پیشبینی سود اثر مثبت و معناداری داشته و بنابراین
فرضیهی پژوهش پذیرفته میشود .این امر حاکی از آن است که مدیرانی با بیشاطمینانی
بیشتر ،پیشبینیهای خوشبینانهتری را منتشر مینمایند.
مطابق جدول  4و در سطح خطای  ،%5متغیرهای  ،Egrowth ،Levو  ROAدارای
اثر منفی و معنادار بر خطای پیشبینی سود هستند .این امر نشان میدهد که شرکتهایی با
اهرم مالی بیشتر ،رشد سودآوری و بازده دارایی باالتر ،کمتر به پیشبینی خوشبینانه
مبادرت میورزند .این امر میتواند ناشی از عملکرد و سودآوری باالتر و در نتیجه کاهش
خطای پیش بینی نشئت گیرد ،که پیش از این در تحقیقاتی مانند نمازی و همکاران ()1386
و هریبار و یانگ ( )2016مطرح گردیده است .همچنین در سطح خطای  ،%10متغیر
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 Asizeاثر منفی و معناداری بر خطای پیشبینی سود دارند .این امر حاکی از اثر مثبت
اندازهی حسابرس بر کیفیت پیشبینیهای صاحبکار بوده و نشان میدهد که صاحبکاران
سازمان حسابرسی پیشبینیهای خوشبینانهی کمتری را منتشر میسازند.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی اثر بیشاطمینانی مدیریت بر خطای پیشبینی سود پرداخت.
پژوهش مدلی نوین را برای سنجش بیشاطمینانی مدیریت به کار گرفت .همچنین با توجه
به تأکید ادبیات پیشین مبنی بر وجود همبستگی سریالی میان جمالت خطا ،پژوهش حاضر
از مدل گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبرای برازش مدل رگرسیون و آزمون فرضیهی
پژوهش بهره جست.
نتایج پژوهش از اثر مثبت و معنادار بیشاطمینانی مدیران بر خطای پیشبینیهای سود
شرکتها حکایت دارد .نتایج نشان داد که بیشاطمینانی مدیریت متغیری مهم در کاهش
دقت پیشبینیهای آنان ،بروز خطا و در نتیجه
کاهش قابلیت اتکای پیشبینیهای منتشر شده توسط مدیران بیشمطمئن است .این یافته
تائیدی بر یافتههای پژوهشهای خارجی مانند هریبار و یانگ ( )2016و پژوهشهای
داخلی مانند عبدلی و امیری اسفندقه ( ،)1395مهرانی و طاهری ( )1396و امیرعطایی و
حیدرزاده هنزایی ( )1397میباشد.
عالوه بر بیش اطمینانی ،پژوهش موفق به شناسایی آثار معنادار متغیرهای دیگری بر
خطای پیش بینی سود شد .نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار متغیرهای اهرم مالی ،رشد
سودآوری ،و بازده داراییها در سطح خطای  %5است که این امر با یافتههای هریبار و
یانگ ( ،)2016نمازی و همکاران ( )1386و قیطاسی و همکاران ( )1392هم خوانی دارد.
همچنین نتایج نشان میدهد که در سطح خطای  ،%10اندازهی حسابرس دارای اثر منفی و
معناداری بر خطای پیشبینی سود است .این نتیجه با یافتههای عزیزخانی و صفروندی
( )1391و قیطاسی و همکاران ( )1392همخوانی دارد.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،تمرکز بر پیشبینیهای سود ،به رغم تغییرات
اخیر در نحوهی انتشار اطالعات پیشبینی شده توسط شرکتها است .از دیماه سال
 ،1396الزام انتشار پیشبینی سود توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
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لغو گردیده و شرکتها ملزم به انتشار گزارشهای تفسیری مدیریت هستند .با توجه به
دورهی محدود انتشار گزارشهای تفسیری ،پژوهش حاضر قادر به لحاظ نمودن آثار این
تغییر نبوده و صرفاً به بررسی دورهی پیش از آن پرداخته است .بنابراین ،تعمیم یافتهها به
سایر اطالعات پیشبینی شده ،مانند گزارشهای تفسیری ،باید با احتیاط صورت پذیرد.
پیشبینیهای خوشبینانه در مقایسه با سایر پیشبینیها ،با واکنش شدیدتر بازار روبهرو
میگردند (خدامیپور و همکاران .)1394 ،لذا اینگونه پیشبینیها آثار نامطلوبی بر ثروت
سهامداران برجای میگذارند .با عنایت به این امر و یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر
اثرگذاری بیشاطمینانی بر انتشار پیشبینیهای خوشبینانه ،به استفادهکنندگان نتایج

پژوهش پیشنهاد میگردد تا در تحلیل اطالعات پیشبینیشدهی شرکتها به آثار بیش-

اطمینانی مدیریت در انتشار پیشبینیهای خوشبینانه ،کاهش قابلیت اتکای اطالعات و
بروز آثار نامطلوب بر ثروت آنان توجه نمایند.
موضوعات زیر برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میگردد:
 .1بررسی آثار بیشاطمینانی در پیشبینیهای اختیاری سود :با توجه به رفع اجبار برای
پیشبینی سود از دی ماه  ،1396بستری مناسب برای بررسی آثار بیشاطمینانی بر
احتمال انتشار و دقت پیشبینیهای اختیاری شکل گرفته است .این موضوع در
پژوهشهای پیشین خارجی مانند لیبی و رنکامپ ( ،)2012هریبار و یانگ ( )2016و
لیبی و رنکامپ ( )2016بررسی شده است.
 .2بررسی آثار اختیاری شدن ارائهی پیشبینیهای سود :تغییر نظام پیشبینیهای سود
شرکتها از اجباری
به اختیاری می تواند آثاری مانند تغییر در قابلیت اتکای این اطالعات و تغییر واکنش
استفادهکنندگان را به دنبال داشته باشد .شناسایی آثار محتمل این تغییر به اجرای
پژوهشهای آتی نیازمند است.
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