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 چکيده
 با کیفیت مالی گزارشگری بازارهای سرمایه نیازمند اطالعات حسابداری قابل اتکا هستند.

 رزیابیا را عمکرد و تعیین را شرکت بتوانند ارزش بهتر که کندمی کمک گذارانسرمایه به

 گذارانمایهسر توسط گیریتصمیم فرآیند بهبود سبب کیفیت با مالی گزارشگری. کنند

ی بین کیفیت سود و رقابت در بازار محصول شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطهمی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت )شاخص کیو توبین( شرکت

های بازار و همچنین رقابت در بازار محصول بر های حسابداری و دادهسود بر مبنای داده

شرکت  031گیری شده است. در این راستا اطالعات ص کیو توبین اندازهمبنای شاخ

مورد بررسی قرار  0331-0331پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 

شد.  کار گرفتهپژوهش همبستگی از طریق رگرسیون به هایفرضیه آزمونمنظور بهگرفت. 

ن کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بینی سود دهنده آن است بیهای پژوهش نشانیافته

و هموار بودن سود با شاخص کیو توبین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین به موقع 

بودن سود و شاخص کیو توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین بقیه اجزا 

ه بودن سود با شاخص کیفیت سود شامل پایداری سود، مربوط بودن سود و محافظه کاران

 کیو توبین رابطه معناداری وجود ندارد.

های بازار، رقابت در بازار های حسابداری، دادهکیفیت سود، داده :يديکل واژگان 

 .محصول، شاخص کیو توبین
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 3 فرزانه اختریان،  2 اعظم روشن علی ، 1 قدرت اهلل طالب نيا

 .دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 0
 .ی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایراندانشجوی دکتری حسابدار  2
 .دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 قدرت اهلل طالب نيا

 

ي بين کيفيت سود و شاخص کيو توبين: بررسی رابطه

 س اوراق بهادار تهرانشواهدي از بور
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 مقدمه
گری مالی دارند. اما سود حسابداری هدف از گزارش سود، تامین و ارائه اطالعات مفید برای کسانی است که بیشترین عالقه را به گزارش

ود شود. از این رو، مفهوم کیفیت سگذاران باشد و برخی مواقع توسط مدیریت دستکاری میتواند معیار خوبی برای تصمیمات سرمایههمیشه نمی

 گذاران در گرفتن تصمیمات درست کمک کند.مطرح شد تا بتواند به سرمایه

 یها برای ادامهکنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتا امروزه در آن فعالیت میهافزون بر این، محیطی که شرکت 

ی گذاری جدید هستند و برای ادامههای خود از طریق سرمایهحیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت

 لی دارند. گذاری احتیاج به منابع ماحیات و سرمایه

ین های کیفیت سود و شاخص کیو توبباشد که: آیا رابطه معناداری میان ویژگیبنابراین این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به این سوال می

 در بازار بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در صورت وجود رابطه معنادار، این رابطه در چه جهتی )مثبت یا منفی( است؟

 

 نی نظري پژوهشبام -1
 کيفيت سود  -1-1

ده گزارش ش کردند سودها احساس میگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آننظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل

 ها به دلیلشرکتهای مالی ها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتکنند. آندهد که در ذهن مجسم میچنان نشان نمیقدرت سود شرکت را آن

گران مالی در ارزیابی خود از سود گیری اطالعات حسابداری کار مشکلی است. سوال اساسی این است که چرا تحلیلنقاط ضعف متعدد در اندازه

عیین که در تنمایند. پاسخ این است کنند و جانب احتیاط را رعایت میبدون تعدیل( استفاده نمیخالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت )

ق قارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تح

رکت ه شسودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آیند

براساس تمرکز بر رویکرد  (.0331فرد، های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد )جهانخانی و ظریفسال و قدرت سودآوری

سودمندی در تصمیمات، که توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی و محققین دانشگاهی مورد تاکید قرار گرفته است، این باور وجود دارد 

های گیریه کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه افرادی که گزارشگری مالی را برای مقاصد قراردادها و تصمیمک

 (.0333کنند از اهمیت زیادی برخوردار است )ثقفی و بولو، گذاری استفاده میسرمایه

توان ل احتمالی تنوع در تعاریف مطرح شده مرتبط با کیفیت سود میتوان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان کرد. یکی از دالینمی

رود های گوناگون این مفهوم باشد. به همین دلیل موضوع کیفیت سود موضوعی بسیار پیچیده به شمار میگران به جنبههای متفاوت پژوهشنگاه

 (.1: 2112 ،0ه نماید و یا شاخص کاملی برای آن بیابد )هرمانزای از این مفهوم ارائو تاکنون هیچ پژوهشگری نتوانسته است تعریف یگانه

 

 گيري کيفيت سودمعيارهاي اندازه  -1-1-1
 این مختلف، محققین که است ایتعدد معیارها به گونه. است مفهوم این گیریاندازه برای مختلف معیارهای از مملو سود کیفیت ادبیات

 . اندداده جای طبقه چندین در را معیارها

( از معیارهای کیفیت سود 2100) 3( و گایو و راپاسو2111) 2در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود به تبعیت از فرانسیس و همکاران

شود. کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود های بازار استفاده میهای حسابداری و دادهبر مبنای داده

های حسابداری هستند که با استفاده از اطالعات حسابداری مانند جریان نقدی عملیاتی، سود و اقالم تعهدی های کیفیت سود برمبنای دادهمعیار

های بازار هستند که سنجش این شوند. مربوط بودن سود، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود از معیارهای مبتنی بر دادهسنجیده می

 شود.رها بر مبنای برآورد رابطه بین سود حسابداری و بازده بازار انجام میمعیا
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 رقابت در بازار محصول  -2-1
شود. در مفهوم عملیاتی، قدرت بازار بر سه وضعیت ها تعریف میهای اقتصادی و مالی به عنوان قدرت بازار شرکتساختار بازار در پژوهش

توان جای داد. داللت دارد. ساختار هر بازاری را در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل می 2بتیو رقا 1، انحصار چند جانبه1انحصاری

توان مشخص کرد. ساختار بازار در ها، رابطه اجزای بازار را میهای سازمانی بازار است و به کمک این ویژگیی ویژگیساختار بازار، نشان دهنده

گذاری و رقابت در بازار را تعیین کرد. قدرت بازاری به توان ماهیت قیمتها میآن سازمانی بازارند که با شناساییهای واقع آن دسته از ویژگی

 منزله کنترل یک شرکت بر قیمت و حجم تولید است.

فظ فضای سهیل و حگیرد. بدین ترتیب به منظور ایجاد تهای تمرکز صورت میبررسی ساختار بازار در ادبیات اقتصادی با تکیه بر شاخص

ز بازار شود. تمرکهای تمرکز استفاده میرقابت و تنظیم بازار الزم است ساختار بازار شناسایی شود. اغلب برای شناسایی ساختار بازار از شاخص

 کنند. وضعیتی است که در آن یک صنعت یا بازار را تعداد کمی از تولیدکنندگان پیشرو و یا بزرگ فعال در آن صنعت، کنترل می

 شود.انجام می 3و لرنر 3، هرفیندال هیرشمن3های کیو توبینتحقیقات حوزه ساختار بازار در علم مالی با تکیه بر شاخص

( اشاره کرد. این تحقیقات 2111) 02و مانتریپراگادا 00، کریشناسوامی01توان به راتیناسامیاز جمله تحقیقات مالی مشهور در این زمینه می

 گیری شود.تواند به وسیله شاخص لرنر، شاخص هرفیندال هیرشمن یا شاخص کیو توبین اندازهه ساختار، یعنی قدرت بازار میکند کاستدالل می

 شود. گیری رقابت در بازار محصول از شاخص کیو توبین استفاده میدر این پژوهش، برای اندازه

 

 پژوهش پيشينه -2

 هاي داخلیپژوهش  -2-1
های کیفی اطالعات مالی در ارزیابی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه ( در پژوهش خود از ویژگی0333احمدپور و احمدی )

ه های با کیفیت سود باال نسبت بسود در پرتفوی شرکت –دست یافتند که ضریب واکنش سود و همچنین قدرت توضیحی رگرسیون قیمت 

گیری شود، اطالعات حسابداری برای تصمیمبیشتر است. بنابراین، کیفیت سود باال باعث می های با کیفیت سود پایین به طور معناداریشرکت

 هایی که سود حسابداری آنان مربوط و قابل اتکا است، کیفیت سود بهتری نیز دارند.توان نتیجه گرفت که شرکتمفید باشند. در مجموع می

کیل دهنده آن را در تشریح کیفیت سود با بازده عادی و غیرعادی سهام در ( نقش اقالم تعهدی و اجزای تش0333قائمی و همکاران )

ها، تحت تاثیر میزان دهد بازده سهام شرکتدادند. نتایج پژوهش نشان می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارشرکت

ها به کمترین و بیشترین میزان هایی که اقالم تعهدی آنر بین بازده شرکتگیرد. به عبارت دیگاقالم تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می

 داری وجود دارد.اشود، اختالف معنگزارش می

 013( در پژوهش خود رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود را در بورس اوراق بهادار تهران برای تعداد 0333ابراهیمی کردلر و اعرابی )

ها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کردند. آن بررسی 0330-0331نی زما دوره در شرکت نمونه

 د.داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتنای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوکشود در حالی که به شواهد قانع کنندهکیفیت سود منجر می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکت0333منش )نصراللهی و عارف

های کیفی اطالعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای را مورد بررسی قرار دادند. برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگی

 ابد.یگذاران نهادی، کیفیت سود بهبود میدهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایهنتایج پژوهش نشان میحسابداری ایران استفاده شده است. 

با استفاده از  0333لغایت  0330( به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه در دوره زمانی 0331ستایش و کارگرفرد )

باشد و های خاص وجود و شدت این رابطه متفاوت میه دست یافتند که در صنایع مختلف با ویژگیهای پانلی پرداخته و به این نتیجروش داده

 رابطه مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه وجود دارد.

 پژوهشهای . یافتههای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود حسابداری پرداختند( به بررسی رابطه مکانیزم0331مشایخی و محمدآبادی )

بینی(  حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیر موظف در آن، کیفیت )پایداری و توان پیش

                                                           
4 . Monopolistic 
5 . Oligopolistic 

6 . Competitive 

7 . Q Tobin 

8 . Herfindahl-Hirschman  Index 

9 . Lerner  Index 

10 . Rathinasamy, R. S.  

11 . Krishnaswamy, C. R.  

12 . Mantripragada, K. G 
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یت فهای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیسود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسئولیت

دار بین کیفیت اقالم تعهدی، احاکی از نبود رابطه معن پژوهشهای داری وجود ندارد. همچنین یافتهابینی( سود رابطه معن )پایداری و توان پیش

 های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.های کیفیت سود، با مکانیزمبه عنوان یکی از سنجه

گذاری دریافتند که ارتباط معناداری بین این ی محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه( با بررسی رابطه0331محمودآبادی و مهتری )

 ها و صنایع وجود دارد.دو موضوع در سطح کل شرکت

های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار بررسی اثرات مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت به (0330محمودآبادی و رضایی )

ژوهش های پ. نتایج آزمون فرضیهانددادهقرار  . همچنین نقش دو ویژگی نسبت بدهی و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسیاندختهپرداتهران 

دهد که بین مدیریت سود با هر دو بخش اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقالم تعهدی رابطه معکوس معناداری وجود دارد؛ همچنین نشان می

دهد اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقالم تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان می با هر دو بخش بین اندازه شرکت

 .که بین نسبت بدهی با هر دو بخش اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقالم تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد

های پذیرفته شده در بورس بازار محصول بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت بررسی تاثیر رقابت( به 0332محمودآبادی و ابراهیمی )

ها و پژوهش بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به دارایی های اینیافته. اندپرداختهاوراق بهادار 

ص هرفیندال هیرشمن با نسبت سود سهام پرداختی به سود خالص و معنی و بین شاخنسبت سود سهام پرداختی به فروش رابطه منفی و بی

 .سود نقدی هر سهم رابطه منفی معناداری وجود دارد

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت ( در پژوهشی به نقش کیفیت سود در پیش بینی ورشکستگی0331دلخوش و مالک )

استفاده کردند.  0332تا  0333های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 002تهران پرداختند. برای این منظور از اطالعات 

حاکی  های پژوهشبرای سنجش کیفیت سود از مدل فرانسیس و به منظور سنجش ورشکستگی از مدل آلتمن بهره بردند. نتایج آزمون فرضیه

 بود.های از توانایی کیفیت سود در پیش بینی ورشکستگی شرکت

 

 هاي خارجیپژوهش  -2-2
ها ارتباط معناداری وجود دارد. با فرض وجود انحصار ( دریافتند که بین بازارهای محصول و تصمیمات مالی شرکت0332) 03و لویس برندر

شرکت ممکن است  ها نشان دادند که مسئولیت محدودشوند، آنچند جانبه در بازار که در آن تصمیمات مالی و تولیدی در پی هم گرفته می

مایل ها تی تولید برای کسب بازده بیشتر زند و از آن جایی که شرکتمنجر به این شود که شرکت مقروض دست به اجرای سیاست جسورانه

 –دهی ب تواند شاخص جدیدی برای تعیین نسبتدارند که با استفاده از ساختار مالی شان، بازار تولید را تحت تاثیر قرار دهند، این موضوع می

 سرمایه ارائه کند.

های محلی، به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه پرداخت. های سوپر مارکت( با استفاده از داده0333) 01چوالیر

ش ن در بین رقبا افزایکند، ارزش بازار آگیرد و این خبر را منتشر میاو دریافت زمانی که یک سوپر مارکت، تصمیم به خرید سهام سایرین می

توانند به بازار محلی وارد شده، عملیات خود را گسترش پردازند، میی خرید سهام سایرین میهایی که به مقولهیابد و به طور کلی، شرکتمی

 منجر به کاهش رقابت در این صنعت شده است. 0331دهند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش بدهی در دهه 

. به منظور ارزیابی کیفیت ندعوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را بررسی کرد که انجام دادند، پژوهش( در 2112) 01کارانو هم جنکینز

دار دامنه اقالم تعهدی اختیاری و ادهد افزایش معن. نتایج نشان میندسود، از دو معیار اقالم تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده کرد

 واکنش سود، نشان دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.داری ضریب اکاهش معن

های بورسی چین پرداختند و های تامین مالی شرکت( به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و شیوه2100) 02گانی و همکاران

ده و به سه عامل نوع صنعت، اندازه شرکت و های تامین مالی، غیر خطی )سهمی شکل یا مکعبی( بودریافتند که رابطه بین رقابت و شیوه

 های رشد شرکت بستگی دارد.موقعیت

( پژوهشی با عنوان در چه صورت بازار رقابتی بر رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه تاثیر 2100) 03آرمسترنگ و همکاران

زارهای سرمایه به صورت رقابت کامل باشد، عدم تقارن اطالعاتی تاثیری بر گذارد؟ انجام دادند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، زمانی که بامی
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 ههزینه سرمایه نخواهد داشت. ولی در صورتی که بازار سرمایه به صورت رقابت ناقص باشد، عدم تقارن اطالعاتی یک اثر مجزا بر هزینه سرمای

ها همچنین دریافتند که درجه رقابت بازار به ثبت وجود خواهد داشت. آنگذارد و بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه، یک ارتباط ممی

 منظور در نظر گرفتن ارتباط بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه، یک متغیر مهم و اثرگذار است. 

 که بود این از حاکی هابررسی کردند. یافته را سود کیفیت و محصول بازار رقابت بین رابطه پژوهشی ( در2103) 03چنگ و همکاران

 دارد. وجود سود کیفیت و رقابت بین مثبت هایرابطه

  

 هاي پژوهشفرضيه -3
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هفت فرضیه فرعی ی بین کیفیت سود و شاخص کیو توبین شرکتبه منظور بررسی رابطه 

 گیرد:طراحی و مورد آزمون قرار می

 ی معناداری وجود دارد.بین کیفیت سـود و شاخص کیو توبین رابطه فرضیه اصلی اول:

اداری وجود ی معنشود و شاخص کیو توبین رابطهگیـری میفرضیه فرعی اول: بین کیفیت سـود که بر پایه کیفیت اقالم تعهـدی اندازه

 دارد.

 .ی معناداری وجود داردشود و شاخص کیو توبین رابطهگیـری میفرضیه فرعی دوم: بین کیفیت سـود که بر پایه پایداری سود اندازه

ی معناداری وجود شود و شاخص کیو توبین رابطهگیـری میفرضیه فرعی سوم: بین کیفیت سود که بر پایه قابلیت پیش بینی سود اندازه

 دارد.

 دارد. ی معناداری وجودشاخص کیو توبین رابطهشود و گیـری میفرضیه فرعی چهارم: بین کیفیت سود که بر پایه هموار بودن سود اندازه

 وجود دارد. ی معناداریشود و شاخص کیو توبین رابطهگیـری میفرضیه فرعی پنجم: بین کیفیت سود که بر پایه مربوط بودن سود اندازه

ی وجود ی معناداربین رابطهشود و شاخص کیو توگیـری میفرضیه فرعی ششم: بین کیفیت سود که بر پایه به موقع بودن سود اندازه

 دارد.

معناداری  یشود و شاخص کیو توبین رابطهگیـری میفرضیه فرعی هفتم: بین کیفیت سود که بر پایه محافظه کارانه بودن سود اندازه

 وجود دارد.

 

 روش پژوهش -4
 از های الزم پسجا که بررسیند. از آنکمی استفاده تجربی اثبات و ساخت علمی روش از کمی است که هایپژوهش نوع از پژوهش این

ط تواند توسنتایج این پژوهش می است. رویدادیوجود ندارد، پژوهش حاضر پژوهشی پس متغیرها دستکاری امکان رویدادها انجام گرفته و وقوع

 بهادار و اوراق بورس سازمان اطالعاتی هاینکبا طریق از عمدتاً نیاز مورد اطالعات و هاگران و مدیران استفاده شود. دادهگذاران، تحلیلسرمایه

 افزارنرم از استفاده با های گردآوری شدهداده. است شده گردآوری آورد نوین و تدبیرپردازره افزارهاینرم و هاشرکت ساالنه مالی هایصورت تهران،

 .استتحلیل شده  و تجزیه EViews 8افزار نرم از استفاده با سپس و آماده 2103 اکسل

 

 دوره آزمون، جامعه و نمونه آماري پژوهش  -1-4
 هاناهماهنگی برخی وجود علت به. دهندمی تشکیل را حاضر پژوهش آماری جامعه تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 است: شده انتخاب زیر شرایط اساس بر نمونه جامعه، اعضای میان

 باشد. سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکت مالی سال .0

 باشد. نداده مالی سال تغییر ،0331 تا 0331 هایسال طی شرکت .2

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد 0331تا قبل از پایان سال  .3

 باشد. دسترس در نیاز مورد هایداده استخراج منظور به نیاز مورد مالی اطالعات .1

 نباشد.( هالیزینگ و هلدینگ هایشرکت مالی، گریواسطه گذاری،سرمایه هایشرکت) مالی مؤسسات و هابانک جزء .1

ای کامل در سایت بورس اوراق بهادار های مورد بررسی، در بازه زمانی مذکور به گونههای همراه شرکتهای مالی و یادداشتصورت .2

 موجود باشد.
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های از صورت متغیرهادر این پژوهش، برای سنجش  رسید.شرکت  031 به تعداد ژوهشاین پجامعه آماری اعضای تعداد  باال، رفتن شرایطگبا درنظر 

 .پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است هایشرکت 0331تا  0331های های همراه سالمالی و یادداشت

 هاگيري آنمتغيرهاي پژوهش و روش اندازه -5
ریح شوند که در ادامه به تشها به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم میمنظور آزمون فرضیهمتغیرهای این پژوهش به 

 پردازیم.ها میآن

 

 متغير مستقل -1-5
کیفیت سود در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت سود به تبعیت از 

( از معیارهای کیفیت سود بر مبنای اطالعات حسابداری و معیارهای بر مبنای اطالعات 2100( و گایو و راپاسو )2111و همکاران ) فرانسیس

 بازار استفاده شده است. 

یش پچهار بعد کیفیت سود مبتنی بر اطالعات حسابداری عبارتند از: کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود )تغییر پذیری سود(،  قابلیت 

 بینی سود، هموار بودن سود

 سه بعد کیفیت سود مبتنی بر اطالعات بازار عبارتند از: مربوط بودن سود، به موقع بودن سود، محافظه کارانه بودن سود

 

 کيفيت اقالم تعهدي -5-1-1
  شود:( استفاده می2112) 03از مدل دچِو و دیچف برای محاسبه کیفیت  اقالم تعهدی سرمایه در گردش

 

 Δ𝑊𝐶𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝐶𝐹𝑂𝑡−1 + 𝑏2𝐶𝐹𝑂𝑡 + 𝑏3𝐶𝐹𝑂𝑡+1 + 𝑢𝑡 
 

 فوق؛ مدل در

 Δ𝑊𝐶𝑡 سال  گردش در سرمایه در تغییر = بیانگرt نسبت به سال قبل 

𝐶𝐹𝑂𝑡−1 1-سال = جریان نقد عملیاتی  t 

𝐶𝐹𝑂𝑡 سال  = جریان نقد عملیاتیt 

𝐶𝐹𝑂𝑡+1 1+سال = جریان نقد عملیاتی  t 

 𝑢𝑡 سال  برای مدل باقیمانده = خطایt  

 گردد.می قلمداد سود کیفیت از معکوس معیاری و بوده تعهدی اقالم کل برآورد خطای بیانگر جزء خطای این مدل،

ه جاری و آتی است که این داده از صورت متغیر مستقل در این مدل، جریان نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی برای یک دوره گذشته، دور

آید و متغیر وابسته، اقالم تعهدی سرمایه در گردش است. اقالم تعهدی سرمایه در گردش به صورت زیر محاسبه جریان وجوه نقد به دست می

 شود:می

 

 Δ𝑊𝐶𝑡 =  Δ𝐶𝐴𝑡 −  Δ𝐶𝐿𝑡 −  Δ𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 +  Δ𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 

 فوق؛ مدل در

 Δ𝑊𝐶𝑡 = سال  گردش در سرمایه در تغییرt نسبت به سال قبل 

 Δ𝐶𝐴𝑡 سال  دارایی جاری در = تغییرt نسبت به سال قبل 

 Δ𝐶𝐿𝑡 سال  بدهی جاری در = تغییرt نسبت به سال قبل 

 Δ𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 سال  وجه نقد در = تغییرt نسبت به سال قبل 

 Δ𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 سال  تسهیالت مالی دریافتیحصه جاری  در = تغییرt نسبت به سال قبل 

 اند(.ها تعدیل شده( براساس کل دارایی2112دیچف ) و )کلیه متغیرهای مدل دِچو 

 ست.ا سود بیشتر کیفیت عدد، بیانگر این بودن کمتر و بوده مذکور مدل باقیمانده خطای معیار کیفیت اقالم تعهدی، انحراف معیار
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 پایداري سود -5-1-2
؛ 2111؛ فرانسیس و همکاران، 2112، 21ایداری سود به معنای تکرار پذیری سود دوره جاری است. عمده محققین )از جمله پنمن و ژانگپ

 .اندنموده استفاده سود سنجش پایداری برای معیاری عنوان به باوقفه سود روی بر جاری سود رگرسیون مدل شیب (، از ضریب2113، 20جینگ

 :باشدمی زیر صورت به مورد نظر مدل نمادین بیان .است سود بیشتر کیفیت نتیجه در و سود، بودن ترباثبات بیانگر یب،ضر این بودن بیشتر
 

 𝐸𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑡−1 + 𝑢𝑡  
 فوق؛ مدل در

  𝐸𝑡 سال  = سود خالص یا سود هر سهمt 

 𝐸𝑡−1 1-سال = سود خالص یا سود هر سهم  t 

 𝑢𝑡 سال  برای مدل باقیمانده = خطایt  

 است. سود بیشتر کیفیت ( بوده و بیشتر بودن آن، بیانگر𝑏1معیار پایداری سود، ضریب شیب مدل )یعنی  

 

 قابليت پيش بينی سود -5-1-3
ربوط بودن از ویژگی م یدر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، قابلیت پیش بینی سود به عنوان یک ویژگی کیفی اطالعات حسابداری و بخش

های آینده را (. زمانی که سود دوره گذشته توانایی پیش بینی سود دوره322: 0331در نظر گرفته شده است )مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 

 داشته باشد، سود باکیفیت است.

 بودن آن بیانگر کیفیت بیشتر سود در این پژوهش معیار قابلیت پیش بینی سود، ریشه مجذور خطای محاسبه شده خواهد بود و کمتر

 است.

𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝐶𝑇𝑡 = √𝛿2(𝑢𝑡) 
 هموار بودن سود -5-1-4

 سود معیار انحراف معیار، نسبت از استفاده ( با2113) 22همکاران و لئوزهموار بودن سود نتیجه استفاده از حسابداری تعهدی است. 

های بتنس .است ها تعدیل شدهنمودند که هر دو براساس کل دارایی گیریاندازه را سود ی، هموار بودنعملیات نقد جریان معیار انحراف به عملیاتی

 کوچکتر، بیانگر هموار بودن بیشتر و در نتیجه، کیفیت کمتر سود است.

 

 مربوط بودن سود -5-1-5
فاده کنندگان اطالعات حسابداری براساس اطالعات گیری است. استیکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، ارائه اطالعات مفید برای تصمیم

های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریانگزارش شده در صورت

به (. 0331یرند )کردستانی و رودنشین، گهای نقد آتی، ارزش شرکت را پیش بینی و بر اساس این پیش بینی تصمیم میبین سودآوری و جریان

 شود:برای محاسبه مربوط بودن سود به ارزش سهام از مدل رگرسیونی زیر استفاده می( 2111نقل از فرانسیس و همکاران )
 

 𝑅𝐸𝑇𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝐸𝑡 + 𝑏2∆𝐸𝑡 + 𝑢𝑡          
 

 فوق؛ مدل در

  𝑅𝐸𝑇𝑡 = سال  بازدهt 

 𝐸𝑡  سود خالص سال =t 

 ∆𝐸𝑡  تغییر در سود خالص سال =t نسبت به سال قبل 

 𝑢𝑡 سال  برای مدل باقیمانده = خطایt  

 آن، بیانگر کیفیت سود است. بودن بیشتر طبعاً و بوده مدل معیار مربوط بودن، توان، توضیح دهندگی
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 به موقع بودن سود -5-1-6
گیری سود اقتصادی است که به عنوان کیفی مبتنی بر این اساس است که سود حسابداری درصدد اندازهبه موقع بودن سود یک ویژگی 

است. بیان نمادین  (0333) 23بودن، مدل بیسو موقع به سنجش جهت استفاده شده معیار رایج ترینشود. تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می

 این مدل به صورت زیر است:
 

 𝐸𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑁𝐸𝐺𝑡 + 𝑏2𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑏3𝑁𝐸𝐺𝑡. 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑢𝑡 

 فوق؛ مدل در

𝑅𝐸𝑇𝑡 =  میانگین بازده سالt  

 𝐸𝑡  سود خالص سال =t 

𝑢𝑡 سال  برای مدل باقیمانده = خطایt  

برابر با صفر است. معیار به موقع  𝑁𝐸𝐺𝑡اهد بود و در غیر این صورت برابر با یک خو  𝑁𝐸𝐺𝑡کمتر از صفر باشد،  𝑅𝐸𝑇𝑡در صورتی که 

 آن، بیانگر کیفیت سود است. بودن بیشتر طبعاً و بوده مدل بودن، توان، توضیح دهندگی

 

 محافظه کارانه بودن سود -5-1-7
b2 ]بازده )یعنی روی بر سود در رگرسیون ضریب اخبار بد به ضریب اخبار خوب نسبت سود، کاری محافظه + b3]/b2 بیشتر ( بوده و 

 است. سود بیشتر کیفیت بیانگر آن، بودن

 

 متغير وابسته  -2-5

 در این پژوهش رقابت در بازار محصول به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. 

 

 رقابت در بازار محصول -5-2-1

ها است. توان بازار به معنی کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش بازار شرکترقابت در بازار محصول است که بیانگر توان 

 (. 32: 2111، 21توان به عنوان توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت تعریف کرد )پاندیعملیاتی، توان بازار را می است. از جنبه

 شود: شاخص زیر استفاده می گیری این متغیر در این پژوهش ازبرای اندازه

 شاخص کیو توبین

 

 شاخص کيو توبين -5-2-1-1
ها ارزش دفتری بدهی تقسیم بر ارزش دفتری دارایی وةعالشاخص کیو توبین که عبارت است از نسبت ارزش بازار سرمایه به 

تر نسبت کیو( از نظر تئوریکی صحیح بوده و ارت ساده( نشان دادند که نسبت کیو توبین )یا به عب0330(. لیندن برگ و راس )03:0323،)توبین

رود که ها برابر با یک است. انتظار میتوانمندترین معیار قدرت بازار شرکت است. در بازارهایی با رقابت کامل، نسبت کیو توبین تمامی شرکت

شتر نی هر چه این شاخص بیشتر باشد، بیانگر تمرکز بیشود، یعهای دارای نسبت کیو توبین بیشتر از یک، از مزیت رقابتی آن کاسته میشرکت

(، 2111(، راتیناسامی و همکاران )0331) 22و پرویت 21(، چونگ0333های چوالیر )و رقابت کمتر در صنعت است و برعکس. این متغیر در پژوهش

 ( با همین تعریف مورد استفاده قرار گرفته است.2100( و گانی و همکاران )2111پاندی )

 عبارت دیگر: به

  ها به ارزش دفتری/ کل بدهی به ارزش دفتری + کل سهام به ارزش بازار = کیو توبینکل دارایی

 

                                                           
23 . Basu 

24 . Pandey 
25 Chung 

26 Pruitt 
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𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 =
Equity ( market value )  +  Debt ( book value ) 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 ( 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 )
 

 

 متغير کنترلی  -3-5
اند، تعدادی ؤثر بر رقابت در بازار محصول، که به وسیله متغیرهای کیفیت سود در نظر گرفته نشدهبه منظور کنترل دیگر عوامل احتمالی م

 در نظر گرفته شده است. "متغیر کنترلی"های نمونه آماری به عنوان های قابل مشاهده شرکتاز ویژگی

 باشد.متغیرهای کنترلی شامل نسبت سود آوری، اندازه و رشد فروش شرکت می

 

 27نسبت سودآوري -5-3-1
های شرکت و یا به عبارت دیگر سود عملیاتی تقسیم نسبت سودآوری عبارت است از سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر جمع دارایی

 (.1: 2100، 23ها )تاناتاویبر کل دارایی

 

 29اندازه شرکت -5-3-2
های های مالی بهتری نسبت به شرکتدارای کیفیت گزارشتر های بزرگاند که شرکت( نشان داده0333) 30( و فرث0330) 31کوک

( از متغیر اندازه شرکت )لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام( 2103تر هستند؛ بنابراین در این پژوهش نیز مشابه پژوهش چنگ و همکاران )کوچک

 به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. 

 

 32رشد فروش شرکت -5-3-3
شود. نرخ رشد فروش برابر است با تفاوت فروش سال جاری با متغیر کنترلی رشد از درصد تغییر در فروش استفاده می گیریبرای اندازه

های در حال رشد، عموماً کیفیت کمتری نسبت به ( نشان دادند که سود شرکت2111) 33لی و همکاران سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل.

 اند.( از این متغیر استفاده کرده2113) 31ی همچون دچِو و همکارانگرانها دارد. پژوهشسود دیگر شرکت

 

 هاي پژوهشیافته -6
 آمار توصيفی -1-6

های دهد. این نگاره، آمارهنشان می 0331تا  0331های های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه را در سالآماره 0نگاره شماره 

یشینه، کمینه و انحراف معیار متغیرهای کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، توصیفی محاسبه شده، شامل میانگین، ب

 ،هموار بودن سود، مربوط بودن سود، به موقع بودن سود، محافظه کارانه بودن سود، رقابت در بازار محصول )شاخص کیو توبین(، نسبت سودآوری

 باشد. رقم اعشار می 1دهد. الزم به ذکر است که دقت محاسبات تا نشان می 0331تا  0331های را برای سال اندازه شرکت و رشد فروش شرکت

 

 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش: آماره1نگاره 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانگین تعداد مشاهدات نام متغیر

 1113/1 1110/1 1133/1 1112/1 031 کیفیت اقالم تعهدی

 3013/1 -1122/2 3131/1 1322/1 031 پایداری سود

 1313/1 1111/1 1111/1 1132/1 031 قابلیت پیش بینی سود

 3113/1 1123/1 0133/2 3231/1 031 هموار بودن سود

                                                           
27 . Profitability Ratio 

28 . Thanatawee 

29 Size Company 

30 . Cooke 

31 . Firth 

32 . Sales Growth Company 

33 . Lee et al. 

34 . Dechow et al. 
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 2311/1 1110/1 3313/1 1120/1 031 مربوط بودن سود

 2312/1 1111/1 3331/1 1211/1 031 به موقع بودن سود

 3331/03 -1311/032 0021/32 -2200/1 031 کارانه بودن سود محافظه

 3132/1 1232/1 0313/3 2013/1 031 شاخص کیو توبین

 0123/1 -3322/1 3110/1 0031/1 031 نسبت سود آوری

 2333/1 1223/1 1131/3 3113/1 031 اندازه شرکت

 1323/1 -3331/1 1231/3 0333/1 031 رشد فروش شرکت

 

دهد، متغیر محافظه کارانه را نشان می 0331تا  0331های مربوط به آمار توصیفی متغیرها در سالکه اطالعات  0طبق اطالعات نگاره 

بودن سود دارای باالترین میزان پراکندگی در بین متغیرهای پژوهش است. این موضوع حاکی از تغییرات بیشتر این متغیر نسبت به سایر 

 باشد. این موضوع حاکی از تغییرات کمترمعیار متعلق به قابلیت پیش بینی سود می متغیرهای مورد بررسی است. همچنین، کمترین انحراف

قابلیت پیش بینی سود نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی دارد. از نظر میانگین، کمترین و بیشترین مقدار میانگین به ترتیب متعلق به 

یرها، مربوط به محافظه کارانه بودن سود و کمینه آن متعلق به محافظه کارانه باشد. بیشینه متغمحافظه کارانه بودن سود و اندازه شرکت می

 .بودن سود است

 

 ایستایی )پایایی( متغيرهاي پژوهش  -2-6
های ریشه بر اساس آزمونارائه شده است.  2نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون لوین، لین و چو در نگاره 

طور که مالحظه . همانوابسته طی دوره پژوهش پایا هستند و باشد، متغیرهای مستقل 11/1لفیقی، چنانچه معناداری آماره آزمون کمتر از واحد ت

شود، در کلیه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی سطح معناداری در آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو، ایم، پسران و شین، دیکی فولر می

دهنده این است که کلیه متغیرها پایا هستند. این بدان معنی است که میانگین و است که نشان 11/1تر از و فیلیپس پرون کوچک تعدیل شده

 های مورد بررسی تغییرات ساختاریهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، شرکتواریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

 شود.اده از این متغیرها در الگوهای پژوهش باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمینداشته و استف

 

 : نتایج حاصل از آزمون پایایی  متغيرهاي پژوهش2نگاره 

 آزمون فلیپس پرون آزمون دیکی فولر تعدیل شده آزمون ایم، پسران و شین آزمون لوین، لین و چو 

 نام متغیر
 آماره آزمون

 )سطح معناداری(

 آماره آزمون

 )سطح معناداری(

 آماره آزمون

 )سطح معناداری(

 آماره آزمون

 )سطح معناداری(

 کیفیت اقالم تعهدی
2232/33- 

(1111/1) 

33233/3- 

(1111/1) 

333/133 

(1111/1) 

131/202 

(1111/1) 

 پایداری سود
0322/31- 

(1111/1) 

12333/3- 

(1111/1) 

302/131 

(1111/1) 

333/222 

(1111/1) 

 ابلیت پیش بینی سودق
3033/23- 

(1111/1) 

22231/3- 

(1111/1) 

323/122 

(1111/1) 

213/223 

(1111/1) 

 هموار بودن سود
1112/31- 

(1111/1) 

33123/3- 

(1111/1) 

111/101 

(1111/1) 

121/222 

(1111/1) 

 مربوط بودن سود
3322/33- 

(1111/1) 

21320/3- 

(1111/1) 

302/133 

(1111/1) 

320/313 

(1111/1) 

 به موقع بودن سود
2333/30- 

(1111/1) 

11003/3- 

(1111/1) 

133/120 

(1111/1) 

321/232 

(1111/1) 

 محافظه کارانه بودن سود
3231/13- 

(1111/1) 

11021/3- 

(1111/1) 

123/113 

(1111/1) 

231/113 

(1111/1) 
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 شاخص کیو توبین
3033/10- 

(1111/1) 

3213/00- 

(1111/1) 

313/130 

(1111/1) 

213/323 

(1111/1) 

 نسبت سود آوری
2213/23- 

(1111/1) 

23121/2- 

(1111/1) 

312/123 

(1111/1) 

101/133 

(1111/1) 

 اندازه شرکت
2113/31- 

(1111/1) 

00123/3- 

(1111/1) 

313/131 

(1111/1) 

322/103 

(1111/1) 

 رشد فروش شرکت
1110/32- 

(1111/1) 

33132/3- 

(1111/1) 

312/133 

(1111/1) 

100/223 

(1111/1) 

 

 آمار استنباطی  -3-6
 ی معناداری وجود دارد.فرضیه اصلی اول: بین کیفیت سـود و شاخص کیو توبین رابطه

به منظور آزمون فرضیه اصلی اول، )کیفیت سـود و شاخص کیو توبین( با هفت معیار متفاوت کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، قابلیت 

 سود، مربوط بودن سود، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود محاسبه شده است.پیش بینی سود، هموار بودن 

های بروش پاگان، چاو و هاسمن استفاده شده در راستای تعیین روش آزمون فرضیه اصلی اول به همراه هفت فرضیه فرعی آن، از آزمون

 است که نتایج حاصل از این هفت آزمون به ترتیب ارائه شده است.

 

 آزمون بروش پاگان
 باشد. های پول و رد فرضیه صفر به معنی وجود اثر تصادفی در مدل میفرضیه صفر به معنی بهتر بودن استفاده از مدل داده در این آزمون،

 

 بروش پاگان : نتایج آزمون3نگاره 

 نتیجه معناداری آماره 

 اثر تصادفی 111/1 03211/23 فرضیه فرعی اول

 اثر تصادفی 111/1 23233/22 دومفرضیه فرعی 

 اثر تصادفی 111/1 30233/33 فرضیه فرعی سوم

 اثر تصادفی 111/1 13133/21 فرضیه فرعی چهارم

 اثر تصادفی 111/1 11331/21 فرضیه فرعی پنجم

 اثر تصادفی 111/1 01121/22 فرضیه فرعی ششم

 اثر تصادفی 111/1 22101/23 فرضیه فرعی هفتم

 

 وآزمون چا
های مورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر، مبین در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدا در شرکت

 باشد.های پانلی و عدم رد فرضیه صفر، بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پول میاستفاده از روش داده

 

 چاو : نتایج آزمون4نگاره 

 نتیجه معناداری آماره 

 اثر ثابت 111/1 332021/0 فرضیه فرعی اول

 اثر ثابت 111/1 331302/0 فرضیه فرعی دوم

 اثر ثابت 111/1 133331/2 فرضیه فرعی سوم

 اثر ثابت 111/1 322122/0 فرضیه فرعی چهارم

 اثر ثابت 111/1 311233/0 فرضیه فرعی پنجم
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 ثر ثابتا 111/1 333132/0 فرضیه فرعی ششم

 اثر ثابت 111/1 333331/0 فرضیه فرعی هفتم

 

 آزمون هاسمن
با توجه به این که در هر هفت فرضیه، آزمون بروش پاگان وجود مدل اثرات تصادفی و آزمون چاو، وجود مدل اثرات ثابت را تایید کرده 

یکی انتخاب شود. برای این منظور در  "اثرات تصادفی"و روش  "اثرات ثابت"های پانلی یعنی روش است، باید از بین این دو روش تخمین داده

کنند. براساس این آزمون، رد فرضیه صفر مبین استفاده از روش اثرات ثابت است. نتایج بدست های پانلی از آماره آزمون هاسمن استفاده میداده

 ه صفر و انتخاب روش اثرات ثابت در هر هفت فرضیه است.ارائه شده است، دال بر رد فرضی 1آمده از آزمون هاسمن که در نگاره شماره 

 

 هاسمن : نتایج آزمون5نگاره 

 نتیجه معناداری آماره 

 اثر ثابت 1111/1 32223/31 فرضیه فرعی اول

 اثر ثابت 1110/1 11333/23 فرضیه فرعی دوم

 اثر ثابت 1111/1 33033/23 فرضیه فرعی سوم

 اثر ثابت 1112/1 11033/22 فرضیه فرعی چهارم

 اثر ثابت 1110/1 31223/21 فرضیه فرعی پنجم

 اثر ثابت 1111/1 12301/31 فرضیه فرعی ششم

 اثر ثابت 1111/1 31102/22 فرضیه فرعی هفتم

 

 ارائه شده است: 2ها و به روش اثرات ثابت در نگاره شماره های برآوردی با هر کدام از شاخصنتایج حاصل از آزمون مدل

 

 فرضيه اصلی اول : نتایج آزمون6نگاره 

 متغیرها
 فرعی  فرضیه

 اول

فرضیه فرعی 

 دوم

 فرضیه فرعی

 سوم

فرضیه فرعی 

 چهارم

فرضیه فرعی 

 پنجم

فرضیه فرعی 

 ششم

 فرعی  فرضیه

 هفتم

 مقدار ثابت
023211/2 

(1333/1) 

333213/0 

(1133/1) 

232123/0 

(2031/1) 

31233/0 

(1121/1) 

322311/2 

(1213/1) 

133333/2 

(1133/1) 

313012/0 

(1121/1) 

 کیفیت سود
011231/1 

(1111/1) 

322031/0 

(1313/1) 

13233/00 

(1111/1) 

031333/2 

(1111/1) 

31130/0- 

(1220/1) 

33223/3- 

(1113/1) 

13321/1- 

(2322/1) 

نسبت 

 سودآوری

33231/01 

(1111/1) 

21331/01 

(1111/1) 

32123/01 

(1111/1) 

11233/01 

(1111/1) 

31331/01 

(1111/1) 

30232/01 

(1111/1) 

23211/01 

(1111/1) 

 اندازه شرکت
221113/2 

(1221/1) 

331333/2 

(1112/1) 

233202/2 

(1130/1) 

231212/2 

(1220/1) 

33333/2 

(1113/1) 

313011/2 

(1133/1) 

312200/2 

(1133/1) 

 نرخ رشد
123332/2 

(1330/1) 

333132/0 

(1133/1) 

131333/2 

(1133/1) 

223231/2 

(1232/1) 

133112/2 

(133/1) 

313330/0 

(1123/1) 

033120/2 

(1323/1) 

 133333/1 113131/1 111303/1 123223/1 131123/1 111321/1 113322/1 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده
313333/1 321012/1 13323/1 313333/1 321132/1 333332/1 322223/1 

 Fآماره 
032333/1 

(111/1) 

320333/3 

(111/1) 

133221/1 

(111/1) 

231220/1 

(111/1) 

323120/3 

(111/1) 

331222/3 

(111/1) 

331031/3 

(111/1) 
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 -دوربین

 واتسون
332312/2 313331/2 333131/2 331313/2 331231/2 322013/2 331113/2 

 

دهد که صرف نظر از نسبت سودآوری، ثابت نشان مینتایج حاصل از تخمین فرضیه فرعی اول، فرعی سوم و فرعی چهارم به روش اثرات 

اندازه شرکت و نرخ رشد رابطه مثبت و معناداری بین شاخص کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود و شاخص کیو 

ص ینی سود و هموار بودن سود و شاخهای پژوهش پذیرفته شده و بین کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بتوبین وجود دارد. بنابراین فرضیه

ه رابطه دهد ککیو توبین، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تخمین فرضیه فرعی ششم به روش اثرات ثابت نشان می

و  و بین به موقع بودن سودمنفی و معناداری بین به موقع بودن سود و شاخص کیو توبین وجود دارد، بنابراین فرضیه پژوهش پذیرفته شده 

 شاخص کیو توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

اما نتایج حاصل از تخمین فرضیه فرعی دوم به روش اثرات ثابت، بیانگر وجود ارتباط مثبت بین پایداری سود و شاخص کیو توبین است 

باشد، همچنین نتایج حاصل از تخمین ه از لحاظ آماری معنادار نمی( محاسبه شده، این رابط P-Value> 11/1که با توجه به مقدار احتمال )

 نفرضیه فرعی پنجم و هفتم به روش اثرات ثابت، بیانگر وجود ارتباط منفی بین مربوط بودن سود و محافظه کارانه بودن سود و شاخص کیو توبی

های فرعی باشد. بنابراین فرضیهه از لحاظ آماری معنادار نمی( محاسبه شده، این رابط P-Value> 11/1است که با توجه به مقدار احتمال )

های پایداری سود، مربوط بودن سود و محافظه کارانه بودن سود دوم، پنجم و هفتم پذیرفته نشده و بین کیفیت سود )در حالتی که با شاخص

 محاسبه شود( و شاخص کیو توبین رابطه معناداری وجود ندارد.
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 يريگبحث و نتيجه -7
شود. در این پژوهش از بین معیارهای کیفیت کیفیت سود موضوع مهمی است که به طور گسترده و بدون تعریف جامعی از آن استفاده می

 سود، هفت معیار کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود

ل ها با رقابت در بازار محصوهای عضو نمونه محاسبه شده سپس رابطه آنده است. ابتدا هفت معیار کیفیت سود برای هر یک از شرکتانتخاب ش

 )شاخص کیو توبین( بررسی شد.

وبین ت نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که بین کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود با شاخص کیو

فیت یرابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین به موقع بودن سود با شاخص کیو توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین بقیه اجزا ک

د جوسود شامل پایداری سود، مربوط بودن سود و محافظه کارانه بودن سود با رقابت در بازار محصول )شاخص کیو توبین( رابطه معناداری و

 ندارد.

 

 پيشنهادهاي حاصل از پژوهش -8
. با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود با شاخص کیو توبین به 0

های گیریهای کیفیت سود در تصمیمهای کیفیت سود را قبل از سایر ویژگیشود این دسته از ویژگیگذاران بورس اوراق بهادار پیشنهاد میسرمایه

 خود، مد نظر قرار دهند. 

ها از طریق این بانک اطالعاتی در . سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ایجاد یک بانک اطالعاتی نماید تا اطالعات کیفیت سود شرکت2

 اختیار متقاضیان قرار گیرد.

ساس کیفیت سود رتبه بندی نماید. سازمان بورس اوراق بهادار تهران با انجام این ها را برا. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شرکت3

 کند.عمل، بخشی از وظیفه اطالع رسانی خود را انجام داده و به شفاف سازی بازار سرمایه کمک می

 د را نیز مد نظر قرار دهند.های خود، کیفیت سوگیریشود در تصمیمگذاران بورس و اوراق بهادار تهران پیشنهاد می. به سرمایه1

 

 هاي آیندهپيشنهاد براي پژوهش -9
شود به منظور استفاده هرچه بیشتر از نتایج پژوهش و نیز بهبود هرچه بیشتر کیفیت سود در آینده، موضوعات زیر مورد توجه پیشنهاد می

 گران قرار گیرد:محققان و پژوهش

های دیگری استفاده نمایند و نتایج حاصل ها و مدلگیری رقابت در بازار محصول از شاخصشود برای اندازهگران توصیه می. به پژوهش0

 ها را با هم مقایسه کنند.از به کارگیری این شاخص

 تر.. انجام پژوهش حاضر در بازه زمانی گسترده2

 

 هاي پژوهشمحدودیت -11
به اهداف پژوهش، وجود دارد. این پژوهش نیز از این قائده مستثنی  هایی برای دستیابیگر محدودیتدر انجام هر پژوهش برای پژوهش

 شود: های موجود بر سر راه این پژوهش، به شرح زیر بیان میترین محدودیتنبوده است. عمده

انجام نشده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . در ایران تاکنون پژوهشی مشابه در مورد فرضیات این پژوهش، در شرکت0

 پذیر نگردد. های داخلی دیگر امکاناست. این مطلب موجب آن شده که مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش

های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به این محدودیت، . از دیگر مشکالت موجود در این پژوهش عدم سابقه زیاد شرکت2

 ها موجود بود.هایی شده است که اطالعات آماری مربوط به آننمونه آماری محدود به شرکت
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