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 دورۀ بحراندور  قبل از بحران مالی جهانی، بیشتر از کیایت سود در  کیایت سود در

 مالی جهانی است.

حسرابداری، کیایرت اقرالم  یکارمحافظره، کیایت سرود، جهانی بحران مالی کلیدی: هایهواژ

 .تعهدی، هموارسازی سود

 مقدمه

صدد حسابداری است که همواره برای مقا یهاشاخصترین سود به عنوان یکی از مهم

و مواردی از این قبید   هاشرکتمختلفی نظیر ارزشگذاری سهام، ارزیابی عملکرد مدیریت 

 یهاشداخصدر مقایسده بدا سدایر  گذارانیهسدرمامورد توجه بوده است. بده عبدارد دیگدر، 

نقددی و تیییدراد سدودت اتکدای بیشدتری بدر روی  هاییانجرعملکرد )از قبی  سود نقدی، 

رو سود گزارش شده یکی از معیارهدای تعیدین بدازده  ارند. از ایناطالعاد مربوط به سود د

است. برای اینکه اطالعاد مالی گزارش شده بتواندد در ارزیدابی  گذارانیهسرمامورد انتظار 

بدا اتکدا  گذارانیهسرماکمک کند و  کنندگاناستفادهعملکرد و توان سودآوری شرکت به 

را برآورد کنند، ارائه اطالعاد باید به نحوی باشدد  به اطالعاد سود، بازده مورد انتظار خود

 بیندیی پکه ارزیدابی عملکدرد گذشدته را ممکدن سدازد و در سدنن  تدوان سدودآوری و 

 ت.1395، زادهحسنسپاسی و باشد ) مؤثرآتی  هاییتفعال

کت، ازجملده های فعالیدت یدک شدراز سوی دیگر؛ یکی از عواملی که بدر تمدام جنبده

. بحدران مدالی جهدانی اخیدر از نظدر اسدتجهدانی گذار است، بحران مالی تأثیرکیفیت سود 

است. آثار بحران مالی جهدانی بدر بوده بحران مالی طی هفتاد سال گذشته  ینتربزرگابعاد، 

اول از طرید  دولدت بدر  ةتشدبیه نمدود کده در وهلد یاچرخدهبده  تدوانیمتمامی جوامد  را 

 ۀگدذار خواهدد بدود. مشداهدتأثیر ،و سپس از طری  این مؤسساد بدر جامعده مؤسساد مالی

در خصوص تمدامی  هابنگاهکه  دهدیمنزدیک بحران نشان  یهاسالعملکرد مؤسساد در 

 یهابحرانوقوع لذا،  .اندیدهگرد یریگچشممالی منتخب، دچار افت عملکرد  یهاشاخص

شت اتهدام بده سدوی حسدابداری و گزارشدگری ی اخیر سبب نشانه رفتن انگهاسالمالی در 

گزارشددگری مددالی در جلددب رعددایت اعتمدداد عمددوم را  ةو اعتبددار سددامان اسددت شدددهمددالی 
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مدالی نیدز  گرانید تحلمالی، پژوهشگران و  هایییرسوااست. به دنبال این  نموده دارخدشه

سدودهای  .دانکردهصرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف  تأکیدتوجه خود را از 

نتینه انتقال نامناسدب ثدرود شدود  سبب تخصیص ناکارآمد مناب  و در تواندیمکم کیفیت 

 ت.2003شیپر و وینسنت، )

از عواملی دانست که در صورد مواجهده بدا آن مددیریت  یکیتوان مالی را می بحران

مدالی مواجده  بحدرانبدا  هارکتشدزمانی که . زندیمدست به عملکردهای خاصی  ،شرکت

زنندد و از میدست به دستکاری سود  ،های ورشکستگیشوند برای رهایی یافتن از هزینهمی

کیفیدت سدود را  ،برندد کده ایدن مهدمبهدره می هاشرکتاقالم تعهدی بیشتری نسبت به سایر 

ا رکدود . همچنین بدا توجده بده ماهیدت و رابطدة بدین بحدران مدالی یددهدیمقرار  تأثیرتحت 

توان انتظار داشدت کده هرقددر احتمدال بحدران می ،هاشرکتاقتصادی با خطر ورشکستگی 

در کنندد؛ با انحراف بیشتری اقدام به گزارشگری سدود خدود می هاشرکتمالی بیشتر باشد، 

از بارزترین اقالم ارزیابی عملکرد، نیز در زمدان  یکیعنوان  بهنتینه کیفیت سود حسابداری 

. شواهد تنربدی ت1388جعفری مهر، ) قرار خواهد گرفت تأثیربحران مالی، تحت مواجهه با 

ویدژه کیفیدت که بحران مالی جهانی، کمیت و کیفیت اطالعاد حسابداری بده دهدیمنشان 

به طدور کلدی بحدران مدالی جهدانی بدر ارزش  .قرار داده است تأثیرسود حسابداری را تحت 

گدذار اسدت. نتدایط مطالعداد زیدادی نشدان داده اسدت، محتدوای تأثیرحسابداری  اطالعاد

 تدأثیرمالی جهانی در کشورهای تحدت  دورۀ بحران طیکیفی سود  هاییژگیواطالعاتی و 

بددا توجدده بدده بحددران مددالی جهددانی، بدده طددور قابدد  تددوجهی کدداه  یافتدده اسددت. همچنددین، 

، اسدتفاده از گذارانیهسدرمااطالعداد و  گانکننددیهتههمچون تضاد مناف  بین  هایییتواقع

پذیرفتده  هاییدهروبرآورد و تخمین در محاسبه برخی عناصر سود و زیان، امکان استفاده از 

، هموارسازی و مدیریت سود، کاربرد سود یکارمحافظهشده حسابداری و مسائلی همچون 

م بررسدی موعدوع کیفیدت . این امر لدزوکندیمرا دچار چال   گیرییمتصمبه عنوان معیار 

 .نمایدیمسود را دوچندان 
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ر کیفیدت بحران مالی جهدانی بد تأثیربر همین اساس هدف از اننام این پژوه ، تعیین 

 به توجها اساس و ب یناپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بر  یهاشرکتسود در 

نربدی در تبه اینکه شدواهد  اینکه تعریف جامعی از کیفیت سود وجود ندارد و همچنین نظر

زار پذیرفتده شدده در بدا یهاشدرکتخصوص بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود 

ود، اثدر مختلف کیفیت س هاییژگیوسرمایه ایران وجود دارد؛ سعی شده است تا با بررسی 

 بحران مالی جهانی بر کیفیت سود، مورد بررسی قرار گیرد.

 پژوهش ةشینو پی ینظر یمروری بر مبان

 مانندد خوب اخبار شناخت یبرا دأییت از باالیی درجه داشتن الزام به را کاریمحافظه

ان یدرا و وریدب .ت1997باسدو، ) کننددمی تعریدف زیان مانند بد شناخت اخبار مقاب  در سود،

 هدر هیداول ییشناسدا از هدای پدسدوره در یشدرط کاریمحافظده هک کنندمی انیب ت2000)

 هدادارایی خدالص یدفتر ارزش ،یشرط کاریدر محافظه شود.می استفاده یبده و ییدارا

  ی)روند ت افدزا ،مسداعد تیوعدع امدا در یابدد؛می اه کد)رکدودت  نامساعد تیوعع در

. بحدران مدالی یابدیم سودها نمود ییشناسا به نسبت هازیان ترسری  ییشناسا در و یابدنمی

مددیریت شدرکت بده  ،از عواملی دانست که در صدورد مواجهده بدا آن یکیتوان را نیز می

ازجمله عدواملی دانسدت کده  توانیمبحران مالی را   ؛ لذازندیمدست عملکردهای خاصی 

دهدد. نتدایط قدرار می تأثیرشده توسط مدیریت را تحت کارانه اعمالهای محافظههمیزان رویّ

مددیریت  نشان داد کده در طدول دوران بحدران جهدانی، میدزان ت2013) سکوسندی ژوه پ

. اسدتکاری سدود سود کم است که ایدن موعدوع ناشدی از تقاعدای بیشدتر بدرای محافظده

مدالی روندد  بحدران دورۀکاری در نیز نشان دادند که محافظده ت2013فرانسیس و همکاران )

 افزایشددی داشددته اسددت. همچنددین برخددی نتددایط تحقیقدداد نشددان داده اسددت کدده شدداخص

کاری و محافظده است مستقیم و رابطة معنادار یدارا ،هاشرکت مالی با بحران کاریمحافظه

چیت سداراون  وی) است مدددر طوالنی هابحران از خروج یبرا مناسبی ابزار یحسابدار

در  یحسدابدار یکارمحافظده تقاعا بدرای استدالل نمود توانیم رو ینا از .ت2010و میت، 

؛ لذا، بحران مدالی یابدیمافزای   گذارانیهسرمادوران بحران مالی جهانی )رکودت از سوی 
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 تنگرینددهآو  نگرگذشدتهکاری حسدابداری )بر درجده محافظده داریمعناجهانی اثر مثبت و 

 دارد.

 اطالعاد ةارائ مالی، هایصورد از هدف ایران، مالی گزارشگری نظری مفاهیم طب 

 واحدد پدذیریانعطاف و مدالی ردکدعمل مدالی، وعدعیت دربداره شددهبندیطبقه و تلخیص

 بده منظدور مدالی هایصدورد کنندگاناسدتفاده از یاگسترده طیف برای که است تناری

 قدرار فشدارتحدت  مددیران مالی هایبحران در گردد. ق وا مفید اقتصادی تصمیماد اتخاذ

 بدا و کننددپیددا می انگیزه ستگیکورش از اجتناب منظور به تصمیم اتخاذ برای و گیرندمی

 از اسدتفاده و حسدابداری اسدتانداردهای کارگیریبده ةزمیند در کده اختیداراتی از اسدتفاده

 یا و نمودن برای مخفی را خود مالی اطالعاد دارند، حسابداری هایبینیی پ و برآوردها

 کدههنگامی ترتیباینبده نمایند.می کاریدست مالی وععیت درماندگی انداختن تعوی  به

 ایدن از اسدتفاده در مددیران ۀانگیدز نباشدد، خوبی برخدوردار مالی وععیت از شرکت یک

 بدرای بداریحسدا هدایگزین  و اختیداراد ایدن از مدیران واق  در رود.می باال اختیاراد

 نکمم امر این که کنندمی استفاده شرکت مالی وععیت دادن نشان یا خوب و کردن پنهان

ت. 2015پرسداکیس و همکداران، اهدد )کب حسدابداری اطالعداد بودن مربوط میزان از است

ه بحدران مدالی کد رودیمانتظار  پژوه پیشینة شده در بخ  لذا، مطاب  نتایط تحقیقاد بیان

 .داشته باشدارتباط ارزشی سود  ةبر درج داریمعناجهانی اثر منفی و 

یی کده وعدعیت مدالی هاسدالانگیزه برای دسدتکاری اقدالم تعهددی )سدودت در  مسلماً

هایی از حرکدت بده سدمت بحدران مدالی بدرای مددیر پدیددار شرکت نامطلوب بوده و نشانه

یابدد. نگداهی بدر نتدایط کرد ععیف شرکت، افزای  میپنهان نمودن عمل منظورشود، به می

گذاران در شرایط اقتصادی بد نسبت به عملکدرد دهد که سرمایهنشان می ت2012) لوتحقی  

یی کده دارای ثبداد سدود در دوران قبد  از هاشرکتاما  ،مالی ععیف تحم  باالتری دارند

اینکه عملکرد مالی ععیف خود را که ناشی از بحران اقتصدادی  منظوربحران مالی بودند به 

نشان ندهند، دسدت بده مددیریت سدود افزایشدی )از طرید  دسدتکاری اقدالم تعهددیت  است



 بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود /42
 

ای برای زیداد نشدان دادن سدود در دهند و همچنین انگیزهزنند و زیان خود را کاه  میمی

روند  اقتصدادی در مقایسده بدا  ۀر دورگذاران دمالی را ندارند چرا کده سدرمایه دورۀ بحران

 . ازدهنددیمرکود اقتصادی حساسیت بیشتری را نسبت به عملکرد مالی ععیف نشدان  ۀدور

مدیران برای زیاد نشان دادن سود از طری  دستکاری اقالم تعهدی )سدودت در  ۀرو انگیز این

 از یکدی ن،یرکددود اقتصددادی، بیشدتر اسددت. همچندد ۀروند  اقتصددادی نسددبت بده دور ۀدور

از هموارسدازی  اسدتفاده گیرندد،کار می به یمال دورۀ بحران یران طیمد که هاییاستراتژی

بدر عملکدرد  مدالی جهدانی بحدران منفدی اثدراد کدردن پنهان با هدف سودت )مدیریت سود

 در فعالیدت منظور تداوم به هاشرکت جهانی مالی بحران شرایط در ،شرکت است. بنابراین

 اثدراد کردن حداق  برای زیادی هایانگیزه ستگی،کورش از پیشگیری و رقابتی بازارهای

 کداه  شدود )مثد  اینداد مدالی هایصدورد بر است نکمم جهانی که مالی بحران منفی

ان یدب یهداپژوه ط یبر نتدا یدارند. مبن غیرهت و تولید سطح کاه  مالی، الدکمش تقاعا،

 ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،مالی جهانی ه بحرانک رودیم، انتظار پژوه پیشینة شده در 

 ةرا بددر درجدد داریمعنددان اثددر مثبددت و یسددود و همچندد یداریددکیفیددت اقددالم تعهدددی و پا

 سود دارد. یهموارساز

بدا  هاشدرکتیابد، سودآوری کاه  می ،مالی جهانی دورۀ بحرانبا توجه به اینکه در 

 رو به سبب وجودشوند. ازاینواجه میافزای  نوسان سود بیشتری )پایداری سود کمتریت م

 بیندی پدذیری سدودرود پی بینی پذیری سود، انتظار میارتباط منفی بین نوسان سود و پی 

ی و اثدر منفد رود بحدران مدالی جهدانیدر دوران بحران مالی کاه  یابد؛ بنابراین، انتظار می

 .داشته باشدبینی پذیری سود پی  ةبر درج داریمعنا

 پژوهش پیشینة مروری بر

ه کدبحران مالی جهانی بر کیفیت سود تحقیقداتی انندام شدده اسدت  تأثیر خصوص در

 ارائه شده است. 1شمارۀ  جدولاز تحقیقاد اننام شده در  یاخالصه
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 پژوهشپیشینة  .1 شمارة جدول

 نتایط سال نویسندگان

اسددددددددددالمی 

بیددددددددگلی و 

 همکاران

1390 

م یو مسدتق دارمعندا ةرابطد یدارا ،هاشرکت یبا بحران مال یحسابدار یکارمحافظهشاخص 

و شداخص  انددازۀ شدرکتان یدوس مکدمع ةط پدژوه  بدر وجدود رابطدین نتدایهمچن .است

بحدران  رشدد فدروش بدر تدأثیرن بر عدم یو همچن یم با نسبت اهرمیمستق ةو رابط یسودآور

 یبرا یثرمو یزم قراردادیانکرا م یحسابدار یکارمحافظه، لذادارد.  تأکید هاشرکت یمال

بحدران  یدارا یهاشدرکت از سدود، در یینما یبدر  ریمد ةمحدود نمودن رفتار جانبداران

ر د یخددروج از بحددران مددال یبددرا یرا ابددزار یکارمحافظددهن رو، یدد. از اشناسدددیم یمددال

 .داندیمدر بلندمدد  هاشرکت

ابراهیمددددددی و 

 جاللی
1393 

رابطدة  امسده قیمت و اختیاری غیر تعهدی اقالم مالی، بین بحران درجه گرفتن نظر در با

سود  زایاج بودن مربوط میزان و مالی بحران درجه بین طرفی از. ندارد وجود یمعنادار

 .ندارد وجود یرابطة معنادار سهام ۀبازد تبیین در حسابداری

و  پدددددددوریول

 طالب نیا
1392 

ی دارای بحدران هاشدرکتشرکت فاقد بحران مالی،  82شرکت دارای بحران مالی و  32از 

 هداشدرکتهای واقعی به نسبت سایر کاری فعالیتکاری اقالم تعهدی و دستمالی با دست

 صورد بیشتری به مدیریت سود پرداختند.به

کامیدددددددابی و 

 ملکیان
1391 

 و یمنف تأثیر ینقد گردش و یآن نسبت ،یجار نسبت یرهایمتی بر یجهان یمال بحران

 .دارد یمعنادار

کاسدددددددددتا و 

 1همکاران
2016 

یافتده  مالی جهانی کاه  دورۀ بحرانمدیریت سود )با شاخص اقالم تعهدی اختیاریت طی 

تمدایلی بده مددیریت سدود  کننددیمکه سود سدهام پرداخدت  ییهاشرکتاست و همچنین 

 ندارند.

پرسدددداکیس و 

 2همکاران
2016 

، رابطدة گذارانهیسرماطی بحران مالی جهانی کیفیت حسابرسی با عوام  نهادی حمایت از 

ت. بحران مالی جهدانی کیفیدت حسابرسدی پدایین بدوده اسد طی همچنینمثبت داشته است. 

قوی )ععیفت طدی بحدران  گذارانهیسرمادارای حمایت از  یهاشرکتکیفیت حسابرسی 

ابرسدی همچنین صرف نظر از بحران مالی، کیفیدت حسمالی جهانی، زیاد )کمت بوده است. 

 بیشتر بر کیفیت سود بیشتر داللت دارد.

پرسدددداکیس و 

 همکاران
2015 

ی سدود بینی سود کمتر، پایدداربحران مالی هموارسازی سود بیشتر، ارزش پی  طی دوران

شدود. کاری شدرطی کمتدری اسدتفاده میکمتدر و از محافظده یتعهددکمتر، کیفیدت اقدالم 

یدت از کیف قب  از بحران مالی جهانی از ابعاد مختلدف، بیشدتر ۀهمچنین کیفیت سود در دور

 مالی بوده است. دورۀ بحرانسود در 
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 نتایط سال نویسندگان

جیمددددددددین و 

 همکاران
2012 

 فراگیرتدری سدود مددیریت سدالم یهاشدرکت به نسبت ستهکرشو یهاشرکت میان در

 تیییدراد مثد  های مختلفیروش با سود مدیریت از ستهکورش یهاشرکت دارد. وجود

 نامشدهود هایدارایی و تعهدی اقالم کاریدست حسابداری، پذیریانعطاف حسابداری،

 کنند.می استفاده زیاد

 2013 3دیسکوسن
 مددیریت سدود کدم اسدت کده ایدن موعدوع ناشدی از در طول دوران بحران جهانی، میزان

 .استکاری سود تقاعای بیشتر برای محافظه

 و سیدیدتریا

 4تراسیمید
2013 

 در دسدو تیریدر مدد تکمشدار بده   بیشدتریدمات بدا ونانی و ایتالیا و پرتیال یشورهاک

 و رشدد سدود ردنکد نواخدتیک بدا را خدود نییپدا ینگینقدد و یسدودآور تا اندتالش

 و یپرتیدال یهاشدرکت یمدال هدایگزارش ن،یدا بدر عالوه دهند. استقراض بیشتر بهبود

 دادند. بیشتری را نشان تیفکیمالی جهانی  بحران از قب  در دوره یونانی

 2013 5والدو

 مقایسده بدا در زمان وقوع بحران مالی در بازار در گذارانیهسرما دانندیم هاشرکتمدیران 

بدده اخبددار نامسدداعد در خصددوص عملکددرد عددعیف  ترفیعددعدوره روندد  بددازار، واکنشددی 

 افی بدرایای منفی، مدیران از انگیزه کده؛ برای غلبه به این واکن دهندیمنشان  هاشرکت

 برخوردارند. ،تریمنفتشخیص و شناسایی اخبار 

 2013 لی و همکاران
 ،یقدن بخ  یداریپا و دارد یشتریب یداریپا ودکر دورۀ به نسبت رون  دورۀ در سود

 .استسود  یتعهد بخ  از شتریب

چددددددددددوی و 

 همکاران
2011 

 کده اراتیاختی از استفاده با ستگیکورش از اجتناب منظور به تصمیم اتخاذ مدیران برای

 یهداینیب یپ و برآوردهدا از اسدتفاده و حسدابداری استانداردهای کارگیریبه زمینه در

 ختنانددا تعوید  بده یدا و نمدودن برای مخفی را خود مالی اطالعاد دارند، حسابداری

بده  نمایند؛ لذا، مربوط بودن اطالعاد حسدابداریمی کاریدست مالی وععیت درماندگی

الی مدارزش سهام، یا به تعبیدری محتدوای اطالعداتی متییرهدای حسدابداری در طدی بحدران 

 جهانی، روند کاهشی داشته است.

 ؛6ا الراگارسدددی

و 7بیدددددددددددل

 همکاران

2011 

 کاری اقدالم تعهددی ودر شدرایط بحدران مدالی جهدانی، ماید  بده دسدت هاشرکتمدیران 

تند تدا های واقعی و همچنین انتقدال اطالعداد و اخبدار خدوب بده بدازار سدرمایه هسدفعالیت

ه خدود، بددر بازار را  گذارانهیسرمابدینوسیله، از کاه  ارزش شرکت جلوگیری و عالقه 

 حفظ کنند
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 هایهفرض

های کیفیدت بررسی اثر بحران مالی جهانی بر برخدی از جنبده پژوه این  اصلیهدف 

رد آزمدون زیر تددوین و مدو قراربه  هایییهفرع، با توجه به مبانی نظری پژوه سود است؛ 

 قرارگرفته است:

 دارد. نگرگذشتهکاری بر محافظه داریمعنا اثر مثبت و ،: بحران مالی جهانی1 ةفرعی

 دارد. نگریندهآکاری بر محافظه داریمعنااثر مثبت و  ،: بحران مالی جهانی2 ةفرعی

 .پایداری سود دارد ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،: بحران مالی جهانی3 ةفرعی

 .د داردینی پذیری سوبپی  ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،: بحران مالی جهانی4 ةفرعی

 دارد. ارتباط ارزشی سود ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،: بحران مالی جهانی5 ةفرعی

 ی دارد.کیفیت اقالم تعهد ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،: بحران مالی جهانی6 ةفرعی

 رد.هموارسازی سود دا ةبر درج داریمعنااثر منفی و  ،: بحران مالی جهانی7فرعیة 

 پژوهش یشناسوشر

حاعر یعندی بررسدی اثدر بحدران مدالی جهدانی بدر کیفیدت سدود  پژوه  هدفنظر به 

ت از حاعر عبارد اس پژوه آماری  نمونه، ی منتخب بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکت

 که حائز شرایط زیر باشند:ادار ایران ی منتخب بورس اوراق بههاشرکتکلیة 

لیدت ت در بدورس فعا2015الی  2005) 1394الی  1385از سال  پژوه  دورۀ زمانیطی  .1

 .باشدنشدهداشته باشد و تا پایان دوره تحقی  از بورس خارج 

ند اسدف 29 مالی شرکت منتهدی بده ۀبه دلی  همسانی و افزای  قابلیت مقایسه، پایان دور .2

 .هر سال باشد

، لیزیندد ، یگذارهیسددرمامددالی،  یگرواسددطهی فعددال در صددنای  هاشددرکتجددز   .3

 و آنهدانباشدد )بده دلید  ماهیدت متفداود و خداص فعالیدت  هابانکی بیمه و هاشرکت

 ت.آنهاهای مالی نحوه ارائه صوردهمچنین متفاود بودن 

 148حاعدر بده  پدژوه ، تعداد نمونة آمداری الذکرفوق یهاتیمحدودپس از اعمال 

 مشاهده رسید. 1480شرکت و 



 بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود /46
 

حاعدر از  پدژوه گفدت کده  تدوانیمحاعر  پژوه  یشناسروشابعاد  خصوصدر 

گدروه  در، پدژوه عدد هددف ، دارای رویکرد خردگرایانه؛ از بُپژوه عد رویکرد اننام بُ

اولت؛ )دسدت 9تحقیقداد اصدی  ۀعد ماهیت، در حوزاز بُ؛ 8تحقیقاد کاربردی )تصمیم گرات

اد قیقدد، در قلمددرو تحسددیعددد روش شنا، دارای ماهیددت کمّددی؛ از بُهددادادهعددد ماهیددت از بُ

هدای تحلید  الگوهمبستگی مبتنی بدر رگرسدیون چندگانده بدا اسدتفاده از  یتحقیق -توصیفی

زمان مددد عدد زمدان و طدولاز بُ ؛10عد ندوع اسدتدالل، در قلمدرو روش اسدتقراییپانلی؛ از بُ

ر آمددا ۀ، در حددوزهددادادهنگر و از بعددد روش تحلیدد  ، در قلمددرو تحقیقدداد گذشددتهپددژوه 

 پارامتریک قرار دارد.

 پژوهش هایفرضیهآزمون  الگویمعرفی 

ی منتخدب هاشدرکتبررسی اثر بحران مالی جهانی بر معیارهای کیفیت سود  به منظوز

 ده است:استفاده ش 1شماره رگرسیونی چند متییره  الگویبورس اوراق بهادار تهران، از 

 ت1)

, 0 1 , 2 , 3 ,

4 , 5 , 6 ,

7 , 8 , 9 , 10 ,

11 , 12 , , 13 , 14 , ,

    

  

   

    

k it i t i t i t

i t i t i t

i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t

EQ β β LEVER β TOBINQ β CORPSIZE

β LOC β CORPROFIT β CORPERFOR

β CAPINT β CORPEFFIC β DEBT β R

β DR β R * DR β NI β CRISIS ε

 

 
 

 )بحران مالی جهانی( متغیر مستقل

CRISIS متییر بحران مالی جهدانی اسدت،  یریگاندازه: متییر منازی و شاخصی برای

 دورۀ بحرانت از 1394تا  1392ت و یا بعد )1386تا  1385چنانچه یک مشاهده در دوره قب  )

مالی جهدانی  دورۀ بحرانمالی جهانی قرار بگیرد، مقدار آن صفر و چنانچه یک مشاهده در 

پرساکیس و ) مقدار یک خواهد داشت ،ت قرار بگیرد1391الی  1387ت یا )2012الی  2008)

 .ت2015همکاران، 
 متغیر وابسته )معیارهای ارزیابی کیفیت سود(

k,itEQ: دهد که کیفیت سود را نشان می هایویژگی ابعادk های کیفیدت سدود تعداد ویژگی

 ت.=k 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1است )
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1EQگیدولی و هداین  الگدوینگر بدا اسدتفاده از کاری گذشدتهمحافظه یریگاندازه : شاخص

 .است 11ت2000)

2EQ: است 12ت2000بیور ) الگوینگر با استفاده از کاری آیندهمحافظه گیریاندازه شاخص. 

3EQ :13ت1987و الید  ) کورمددی الگدویتفاده از پایداری سود با اسد یریگاندازه شاخص 

 .است

4EQ فرانسدیس و همکداران  الگدویبینی پذیری سود با استفاده از پی  یریگاندازه: شاخص

  .است 14ت2004)

5EQ است 15ت1995السون ) الگوی با استفاده از ی سودارتباط ارزش یریگاندازه: شاخص. 

6EQ است 16ت1991) جونز الگویکیفیت اقالم تعهدی با استفاده از  یریگاندازه: شاخص. 

7EQ 17ت2003لئوز و همکداران ) الگویهموارسازی سود با استفاده از  یریگاندازه: شاخص 

 است.
 نگرکاری گذشتهافظهمح

 ،یکارمحافظده ةندیزم در شدده انندام هدایپژوه  شتریب از به تبعیت پژوه  نیا در

 یاقدالم تعهددنسبت   یاز طر و ت2000گیولی و هاین ) الگویبر اساس  یکارمحافظهسطح 

. شدده اسدتاسدبه محاول دوره عدربدر منفدی یدک،  هدایییداراتقسیم بر منموع  یاتیعمل

 باالتر است. یکارمحافظهباشد؛ سطح  بیشتراز فرمول هر چه  شده مقدار حاص 

عدالوه  هبد یاتیدعمل یدان نقدیتفاود سود خالص و جراز طری   یاتیعمل یتعهد اقالم

 یدرشدد اقدالم تعهد ،ت2000ن )یاو هد یولیدگ ۀدیدبده عق .شدودیممحاسدبه  هزینة استهالک

بلندمدد باشد.  ۀدور یک طی یحسابدار یکارمحافظهر در درجه ییاز تی یشاخص تواندیم

 یابددیمکداه   یکارمحافظهاگر اقالم تعهدی افزای  یابد، در آن صورد  ،به بیانی دیگر

اقدالم تعهدددی نسدبت  ،یکارمحافظددهاز ایدن رو بددرای تعیدین جهدت تیییدراد . و بدر عکدس

 .شودیمعرب  کیدر عدد منفی عملیاتی 
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 نگرکاری آیندهمحافظه

بیدور و  الگدویبه پیروی از  غیرشرطیت) نگریندهآ یکارمحافظهسطح  پژوه  نیا در

با استفاده از نسبت ارزش دفتری بده ارزش بدازار حقدوق صداحبان سدهام،  ت2000همکاران )

ه شددن سدهام برابدر بدا تعدداد سدهام منتشرارزش بازار حقوق صداحبا شده است. یریگاندازه

 ت2000بیدور و همکداران )در قیمت پایانی سهام در پایدان سدال مدالی اسدت.  شرکت عرب

 بیشدترکه هرچه مقدار نسبت ارزش دفتری بده ارزش بدازار حقدوق صداحبان سدهام  معتقدند

 .استنتینه کیفیت سود کمتر )بیشترت  در کارانه کمتر )بیشترت و)کمترت باشد، سود محافظه
 ارتباط ارزشی سود

کننددگیت )تبیین یدهندگحیتوعارتباط ارزشی سود با استفاده از توان  پژوه  نیا در

 گیری شده است:به شرح زیر اندازه ت1995السون )رگرسیونی سری زمانی  الگوی

 ت2)
, 0 1 , 2 , ,   i t i t i t i tP β β E β BV ε  

ر پایدان سدود هدر سدهم د :i,tEدهدد؛ در پایان سال را نشان می سهامقیمت  :i,tPکه در آن؛ 

 دهد.ارزش دفتری هر سهم در پایان سال را نشان می :i,tBVدهد؛ و سال را نشان می

 ، بیشدتر بدودن تدوانت1995السدون )ارتبداط ارزشدی سدود  الگدویمبدانی نظدری  مطاب 

بر روی سود و تیییراد آن، نشان از کیفیدت بیشدتر  بازدهالگوی رگرسیون  یدهندگحیتوع

i,tبیشتر )کمترت  مقدار رونیازاسود دارد؛ 
2^R  بر مقدار بیشتر )کمترت سدود مربدوط و لدذا بدر

ی بددر اسدداس الگددویفددوق،  الگددویکیفیددت بیشددتر )کمتددرت سددود اشدداره دارد. از آننددا کدده 

؛ لذا ارتباط ارزشی سود برای هر مشاهده )سدالت است 18سری زمانی یاهداده  یوتحلهیتنز

بدرای مثدال، بده  شده است. یریگاندازه قب  از آن، سال 10با استفاده از اطالعاد مربوط به 

، 1386ی نمونده در سدال هاشدرکتمنظور سنن  متییر ارتباط ارزشی سدود بدرای یکدی از 

تدا  1376سدال قبد  )یعندی  10 یهدادادهفاده از السون به صورد سری زمانی بدا اسدت الگوی

برآورد شده به عنوان شاخص کیفیت سدود  الگویت برآورد گردید و از عریب تعیین 1385

 در سال مزبور استفاده شد.
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 کیفیت اقالم تعهدی

 .گرددبه میزان تحق  اقالم تعهدی به جریان نقدی آتی اطالق می تعهدیاقالم  کیفیت

از نه ارزیابی کیفیت سدود یزم در شدهاننام  قادیتحق عمده از به تبعیت زین پژوه  نیا در

 الگدویمبتندی بدر  شداخص مدورد اسدتفادهشاخص کیفیت اقالم تعهدی استفاده شده اسدت. 

الم تعهددی را که اق است 20ت1995دیچاو و همکاران ) الگویو  19ت1991جونز )تعدی  شدۀ 

 دهد.بر مبنای عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار می

 ت3) , 0 1 2 , ,

, 1

3 , 4 , 1 ,

1





 
       

 

 

i t i t i t

i t

i t i t i t

TA β β β REV REC
A

β GPPE β ROA ε

 

هدا هدم دهد که بدا منمدوع داراییاقالم تعهدی را نشان می منموع  :i,tTA که در آن؛

های جاری غیر نقددی شود، منموع اقالم تعهدی نیز برابر است با تیییر در داراییمقیاس می

مدد و مالیاد بر درآمد پرداختنیت منهدای ی کوتاههایبدهجز های جاری )بهر بدهیبه کس

تیییدر  :i,tREVΔ .دهددهای اول دوره را نشان میمنموع دارایی :i,tA-1 .ی استهالکهانهیهز

های تیییدر در حسداب :i,tRECΔ .شدوددر درآمد فروش که با منموع دارایی هم مقیاس می

آالد ناخالص اموال، ماشدین : i,tGPPE .شودها هم مقیاس میع داراییدریافتنی که با منمو

بدازدۀ دارایدی را نشدان  :i,tROA  .شدودهدا هدم مقیداس میو تنهیزاد که با منمدوع دارایی

های باقیماندده :i,tε .شدودهدا محاسدبه میدهد که از تقسیم سود خالص به منمدوع داراییمی

ی کیفیت اقدالم تعهددی محسدوب ریگاندازهصی برای دهد که شاخالگوی فوق را نشان می

 عنوانبده ت-1در )برای هر مشاهده عدرب هاماندهیباقشود که در این پژوه ، قدر مطل  می

شاخصی مستقیم از کیفیت اقالم تعهدی در نظر گرفته شده است. از آننا که الگدوی فدوق، 

ی ریگانددازها بدرآورد الگدو )؛ لدذاسدت 21ی مقطعدیهداداده  یوتحلهیدتنزالگویی مبنی بر 

مقطعدی بدا  صدوردبه ،هاشرکتپسماندهای الگوت با استفاده از اطالعاد هر سال برای کلیة 

ی سدازمرتبشرکت منتخب، مورد بدرازش قدرار گرفتده و پدس از  148استفاده از اطالعاد 
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الگدو  پان ، کیفیت اقالم تعهدی از طری  قدر مطل  پسدماندهای صوردبهپسماندهای الگو 

 ی شده است.ریگاندازهعربدر منفی یک، 
 پایداری سود

شدوند، پایدداری یدا به میزانی که سودهای گذشته بر روی سدودهای آتدی نگاشدت می

 شود. به بیان بهتر، پایدداری یدا ثبداد سدود بده معندای بدادوام بدودن،اطالق می 22ثباد سود

 پدژوه پیدرو  ت.1392صدفرزاده، )ی آتدی اسدت هاسدالتکرارپذیری و دائم بودن سود در 

نیدز از یدک الگدوی  پدژوه در ایدن  ،ت1987و الید  ) کورمددیمحققدین از جملده  عمده

لی قب  بدرای بدرآورد عدرایب رگرسیون با استفاده از سود جاری بر روی سود پایان سال ما

 زیر استفاده شده است: الگویری سود، به شرح منظور تخمین پایدا به 23رگرسیون

ت4)  , , 1

0 1 ,

, ,


  

i t i t

i t

i t i t

Earn Earn
β β ε

TotalAsset TotalAsset
 

 :i,tEarn-1 .دهددسود خالص دوره جاری قب  از مالیاد را نشدان می :i,tEarnکه در آن؛ 

های الگدوی فدوق را باقیماندده :i,tεو دهدسود خالص ابتدای سال، قب  از مالیاد را نشان می

ی سدود تر )یدا بیشدتر از یدکت باشدد، پایدداربه یک نزدیدک 1βمیزان  چنانچه دهد.نشان می

 انتقدالیت)تر باشدد، سدود ناپایددار که چنانچه مقدار آن به صفر نزدیدکبیشتر است در حالی

ی سدری هداداده  یوتحلهیدتنزاز آننا که الگوی فوق، الگویی بر اسداس بیشتر خواهد بود. 

 10ربدوط بده ممشاهده )سالت با استفاده از اطالعداد  ؛ لذا پایداری سود برای هراستزمانی 

 .قب  از آن تخمین زده شده است سال

 بینی پذیری سودقابلیت پیش

 ن )ازامحققد ۀعمدد .شودسبب بهبود مربوط بودن اطالعاد می 24پذیری سود بینیپی 

بیندی سدود را در قالدب تواندایی سدودهای ت قابلیت پی 2004 ،25فرانسیس و همکارانجمله 

نیدز پیدرو تحقیقداد  پدژوه در ایدن  .انددکردهبینی سودهای آتدی تعریدف پی  گذشته در

بیندی پدذیری سدود، بدا اسدتفاده از جدذر واریدانس گیری قابلیدت پی شده برای اندازهاننام
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 یندیب یپقابلیدت  ،ت1987و الی  ) کورمدیپایداری سود  الگویهایت خطاهای )باقیمانده

 شده است: یریگاندازهپذیری سود به شرح زیر، 

ت5)   2

, ,i t i tPred σ με  

دهددد کدده بددا جددذر واریددانس پددذیری سددود را نشددان می بینددیپی  :i,tPred ،کدده در آن

 .شددودگیری میاندددازه ت1987کورمدددی و الیدد  )های الگددوی پایددداری سددود باقیمانددده

 2

,i tσ με :کورمددی های تخمینی است که از الگدوی پایدداری سدود واریانس باقیمانده

رمددی و الید  کوی تخمینی الگوی پایداری هاماندهیباقشود. واریانس محاسبه می ت1987)

ی )خطاهات چهار سال گذشتة آن محاسبه شدده هادادهبرای هر مشاهده با استفاده از  ت1987)

 است.

 هموارسازی سود

ن ااست که برخدی محققد 27برای سنن  کیفیت سود، هموارسازی سود دیگر رویکرد

لئدوز و  الگدوی پدژوه در ایدن تحقید  نیدز پیدرو کنندد. به تیییرپذیری سود یداد می از آن،

هموارسازی سود با استفاده از نسبت انحراف معیار جریان نقدی عملیاتی  ،ت2003همکاران )

هدا )هدر دو بدا منمدوع دارایی -انحراف معیار سود عملیاتی هر شرکت برهر شرکت تقسیم 

معتقدندد امکدان  ت2003وز و همکداران )لئدگیری شدده اسدت. انددازه-شوندت هم مقیاس می

از اجدزای  یکدیعنوان کاری در سود عملیاتی به سبب وجود اجزای تعهددی سدود بدهدست

شود، بیشتر اسدت. سود در مقایسه با جریان نقدی عملیاتی که سبب افزای  کیفیت سود می

ازی سدود بیشدتر احتمال هموارسدباشد، رو، هراندازه انحراف معیار سود عملیاتی کمتر ازاین

 از کیفیت باالیی برخوردار نخواهند بود.  ه، سودهای مربوطنتین بوده و در

 متغیرهای کنترلی

بحدران  بررسدی اثدر به منظور کنترل عوام  شناخته شده و ناشدناخته در پژوه در این 

ده شدده اسدتفابده شدرح زیدر از چندین متییدر کنترلدی مالی جهانی بر معیارهای کیفیت سود 

 است:
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LEVER برقسیم های بلندمدد تدهد که با استفاده از نسبت بدهیرا نشان می مالی: اهرم 

 .گرددارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی محاسبه می

TOBINQ : ۀالوعده که با استفاده از نسبت منمدوع ارزش بدازار سدهام بد کیوتوبینمتییر 

 27.شودها محاسبه میدارایی ارزش دفتری منموع برها تقسیم ارزش دفتری منموع بدهی

CORPSIZE :ش دهدد کده بدا اسدتفاده از لگداریتم طبیعدی ارزرا نشدان می اندازۀ شرکت

 .گرددها محاسبه میدفتری منموع دارایی

LOC سدیم دهد که با استفاده از حاص  جم  )فدروش تقرا نشان می چرخة عملیاتی: طول

 میدانگین شده موجودی کاال تقسیم بدرتمام + )بهای 360های دریافتنیت *بر میانگین حساب

 .شودمحاسبه می 360هات *موجودی

CORPROFIT :دهد که با استفاده از نسبت سدود خدالص شرکت را نشان می سودآوری

 .گرددها محاسبه میارزش دفتری منموع دارایی برقب  از مالیاد تقسیم 

CORPERFORبدرنقدی عملیاتی تقسدیم دهد که با جریان : عملکرد شرکت را نشان می 

 .گرددها محاسبه میارزش دفتری منموع دارایی

CAPINT( زیندة هدهد که با استفاده از نسدبت بازارت سرمایه را نشان می شدد: حساسیت

 .گرددهای غیر جاری به درآمد فروش محاسبه میدارایی استهالک

CORPEFFICسدتفاده از نسدبت دهدد کده بدا اوریت شدرکت را نشدان می: کارایی )بهدره

 .گرددها محاسبه میدرآمد فروش بر ارزش دفتری منموع دارایی

R :ام قیمدت سده است که با استفاده از نسبت منموع سود سهام و تیییر بازدۀ ساالنة سهام

 .شودیم قیمت سهام ابتدای سال، محاسبه بردر پایان سال نسبت به ابتدای دوره تقسیم 

DR :ر ایدن باشدد، مقددار آن یدک و در غید بدازدۀ منفدیچنانچده  بد اسدت، نمایندۀ اخبار

 .صورد مقدار صفر دارد

 ΔNIدهد.: تیییر در سود عملیاتی )سود خالص قب  از مالیادت را نشان می 
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 هادادهو تجزیه و تحلیل  هایهفرضنتایج آزمون 
 هادادهتحلیل توصیفی 

، از جملده میدانگین یفیآمدار توصد یهاشداخصآمار توصیفی پژوه ، ابتدا  بخ در 

 148 یهداادهدمیانه، حداکثر، حداق  و انحراف معیار برای متییرهای پژوه  بدا اسدتفاده از 

 ه است.شد ارائه 2شمارۀ  جدولساله محاسبه و در  10شرکت مورد بررسی در بازه زمانی 
 مالی جهانی دورة بحرانآمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای  .2جدول شمارة 

 حداق  حداکثر میانه میانگین متییر
انحراف 

 معیار

-228/0 ت1EQنگر )گذشته کاریمحافظه  106/0-  552/0  53/60-  705/1  

 885/0 -985/8 774/16 479/0 592/0 ت2EQنگر )آینده کاریمحافظه

 251/0 086/0 979/0 534/0 532/0 ت3EQی سود )ارتباط ارزش

 029/0 -149/0 000/0 -08/0 -077/0 ت4EQکیفیت اقالم تعهدی )

 895/0 -416/2 486/2 161/0 251/0 ت5EQپایداری سود )

 062/0 -612/2 347/0 046/0 067/0 ت6EQ) بینی پذیری سودپی 

 778/0 037/0 494/3 356/1 421/1 ت7EQهموارسازی سود )

 151/1 -29/8 49/4 119/0 152/0 تLEVERاهرم مالی )

 922/0 09/0 666/7 368/1 661/1 تTOBINQشاخص کیوتوبین )

 549/1 254/1 009/19 451/13 621/13 تCORPSIZE) اندازۀ شرکت

 759/605 889/32 087/11 295/385 81/483 تLOC) چرخة عملیاتیطول 

 134/0 -412/0 067/1 129/0 147/0 تCORPROFIT) بازدۀ دارایی

 384/1 -17/0 812/0 102/0 082/0 تCORPERFOنسبت جریان نقدی به دارایی )

 101/0 001/0 381/0 056/0 111/0 تCAPINTبه دارایی غیر جاری ) هزینة استهالکنسبت 

 628/0 009/0 672/9 77/0 868/0 تCORPEFFICنسبت فروش به دارایی )

 284/1 -866/6 758/8 133/0 406/0 تR) بازدۀ ساالنة سهام

 466/0 0 1 0 318/0 تDR) بازدۀ منفیمتییر منازی 

 331/0 -867/6 037/8 0 0 تR*DRبدت ) نمایندۀ اخبار) بازدۀ منفیمنازی متییر 

 513/10 -32/9 069/11 026/0 68/0 تNIنسبت تیییر در سود خالص )

 5/0 0 1 0 497/0 تCRISISبحران مالی جهانی )
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 انددکی اخدتالف آنهاةیاندم و مشداهداد میدانگین دهددیم نشان 2ۀ شمار جدولنتایط 

مدال نر توزید  از هداداده کده کنددیم مشدخص میانده و میانگین مقادیر بودن نزدیک دارند.

ت را 497/0ت، مقدداری برابدر بدا )CRISISبرخوردارند. میانگین متییر بحدران مدالی جهدانی )

د بررسی، مشاهده مور 1480مشاهده از  735که اشاره بر این موعوع دارد که  دهدیمنشان 

 مالی جهانی است. دورۀ بحراندر 
 هادادهبررسی همبستگی متغیرها، مفروضات رگرسیون و آزمون چینش 

 در شدده اسدتفاده متییرهدای بدرای همده پیرسون و اسپیرمن همبستگی عرایب آزمون

دن بده دلید  کدم بدو ایدن آزمدون، از حاصد  نتایط براساس شد. اننام رگرسیونی الگوهای

شدد. ن مشداهده همخطی کننده  و تعدی مستق  متییرهای بین عریب همبستگی بین متییرها،

نی گدادفری نیدز بدر عددم وجدود ناهمسدا-پاگدان-نتایط آزمون ناهمسانی واریدانس بریدوش

 سدتفاده ازبا اداللت داشت. همچنین،  هایانسواردر اجزای اخالل یعنی همسانی  هایانسوار

ایط متییرهدای پدژوه  مدورد آزمدون قدرار گرفدت و نتد لیون، لین و چدوی، ماندایی آزمون

مناسدب  . لدذا، پدس از بررسدی روشمانا هسدتند ،آزمون نشان داد که تمامی متییرهای مدل

بندی بدر لیمدر و همچندین، نتدایط آزمدون هاسدمن م Fترکیبی با اسدتفاده از آزمدون  یهاداده

ه بدمناسب  ویالگاثراد ثابت یا تصادفی، تخمین  هایالگوبا استفاده از یکی از  الگوتخمین 

 اننام شده است.پژوه   هایهفرعیآزمون  منظور

 پژوهش یهاافتهی

ط بدا هدر در ارتبدا هبررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود، هفت فرعی منظوربه 

 .است 3جدول شمارۀ به شرح  آنهاکه نتایط  شدمطرح یک از معیارهای کیفیت سود 
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 هاهیفرضنتایج آزمون  .3جدول شمارة 

 متییر
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865/0-  685/1  057/1  069/0  436/0  922/0-  098/4  
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معن

 

ت000/0) ت000/0)  ت054/0)  ت036/0)  ت015/0)  ت000/0)  ت128/0)   

اهرم مالی 

(LEVERت 
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000/0  001/0  002/0-  000/0  001/0-  000/0  015/0  
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ت906/0) ت844/0)  ت757/0)  ت227/0)  ت578/0)  ت834/0)  ت77/0)   

شاخص کیوتوبین 

(TOBINQت 
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000/0  233/0-  047/0-  002/0  043/0-  018/0  171/0-  
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ت959/0) ت000/0)  ت158/0)  ت354/0)  ت005/0)  ت345/0)  ت468/0)   

 اندازۀ شرکت

(CORPSIZEت 

ب 
عری ییر
مت

 

029/0  013/0  067/0-  001/0-  009/0  036/0  208/0-  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت002/0) ت626/0)  ت089/0)  ت856/0)  ت426/0)  ت003/0)  ت246/0)   

طول چرخة عملیاتی 

(LOCت 

ب 
عری ییر
مت

 

000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

ح 
سط معن

ری
ادا

 

ت000/0) ت000/0)  ت768/0)  ت039/0)  ت299/0)  ت147/0)  ت494/0)   

 بازدۀ دارایی

(CORPROFITت 

ب 
عری ییر
مت

 

811/0-  646/1-  847/0  02/0-  137/0  319/0-  044/2-  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت000/0) ت000/0)  ت001/0)  ت387/0)  ت325/0)  ت315/0)  ت349/0)   



 بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود /56
 

 متییر

ت 
یفی
 ک
عاد
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س

 

حا
م

ظه
ف

کار
 ی

شته
گذ

گر
ن

 

ظه
حاف
م

کار
 ی

یآ
ده
ن

گر
ن

 

ری
دا
پای

 

یپ
 ینیب 

ری
ذی
پ

 

شی
رز
ط ا
تبا
ار

الم  
ت اق

یفی
ک

ی
هد
تع

 

وار
هم

 
زی
سا

 

نسبت جریان نقدی به 

دارایی 

(CORPERFORت 

ع
ب 
ری ییر
مت

 

157/1  003/0  023/0-  000/0  008/0  144/1  257/0  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت000/0) ت834/0)  ت000/0)  ت673/0)  ت12/0)  ت638/0)  ت007/0)   

 هزینة استهالکنسبت 

به دارایی غیرجاری 

(CAPINTت 

ب 
عری ییر
مت

 

107/0-  059/0-  136/0-  005/0  001/0  038/0-  033/0-  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت000/0) ت016/0)  ت59/0)  ت765/0)  ت854/0)  ت153/0)  ت832/0)   

نسبت فروش به 

دارایی 

(CORPEFFICت 
ب 
عری ییر
مت

 

332/0  123/0  091/0-  001/0-  021/0-  129/0  033/0  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 
ت000/0) ت097/0)  ت09/0)  ت987/0)  ت556/0)  ت003/0)  ت953/0)   

 تRبازدۀ ساالنة سهام )

ب 
عری ییر
مت

 

000/0  000/0  036/0-  100/0  000/0  000/0  000/0  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت000/0) ت001/0)  ت000/0)  ت013/0)  ت865/0)  ت636/0)  ت715/0)   

بازدۀ متییر منازی 

 تDR) منفی

ب 
عری ییر
مت

 

014/0  027/0  004/0  001/0-  042/0  019/0-  051/0-  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت521/0) ت667/0)  ت927/0)  ت844/0)  ت154/0)  ت42/0)  ت904/0)   

 بد اخبار نمایندۀ

(R*DRت 

ب 
عری ییر
مت

 

04/0-  042/0  115/0-  001/0-  028/0-  011/0  276/0  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت237/0) ت655/0)  ت281/0)  ت847/0)  ت506/0)  ت103/0)  ت641/0)   
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 متییر

ت 
یفی
 ک
عاد
اب
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س

 

حا
م

ظه
ف

کار
 ی

شته
گذ

گر
ن

 

ظه
حاف
م

کار
 ی

یآ
ده
ن

گر
ن

 

ری
دا
پای

 

یپ
 ینیب 

ری
ذی
پ

 

شی
رز
ط ا
تبا
ار

الم  
ت اق

یفی
ک

ی
هد
تع

 

وار
هم

 
زی
سا

 

نسبت تیییر در سود 

 تNIخالص )

ب 
عری ییر
مت

 

005/0-  007/0-  001/0  000/0  001/0-  001/0-  006/0  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت000/0) ت900/0)  ت486/0)  ت234/0)  ت205/0)  ت000/0)  ت774/0)   

 جهانی بحران مالی

(CRISISت 

ب 
عری ییر
مت

 

007/0-  33/0  105/0  003/0  048/0-  015/0-  763/0-  

ح 
سط

ری
ادا
معن

 

ت646/0) ت000/0)  ت004/0)  ت413/0)  ت017/0)  ت026/0)  ت019/0)   

983/0 عریب تعیین  48/0  216/0  595/0  263/0  323/0  991/0  

98/0 ب تعیین تعدی  شدهعری  401/0  174/0  492/0  247/0  299/0  989/0  

76/1 واتسون دوربین آمارۀ  733/1  16/2  074/2  116/2  118/2  164/2  

F 33/380 آمارۀ  05/6  52/11  75/5  38/11  58/1  42/536  

تF (000/0 آمارۀ عناداریسطح م ت000/0)  ت000/0)  ت000/0)  ت000/0)  ت000/0)  ت000/0)   

 الگوین روش تخم
اثراد 

 ثابت

اثراد 

 ثابت
 تلفیقی

ثاباثراد

 د
 تلفیقی

اثراد 

 ثابت
 تلفیقی

 معناداریتسطح ) لیمر F ۀآمار
382/2  

ت000/0)  

765/1  

ت000/0)  

042/1  

ت362/0)  

603/7  

ت000/0)  

182/1  

ت089/0)  

359/2  

ت000/0)  

587/0  

ت999/0)  

 معناداریتسطح )هاسمن  ۀآمار
681/118  

ت000/0)  

269/67  

ت000/0)  
 

572/59  

ت000/0)  
 

89/141  

ت000/0)  
 

های پایداری سود، ارتبداط الگوبیانگر آن است که برای تخمین  3جدول شمارۀ نتایط 

 الگدویاثدراد مشدترک و بدرای تخمدین چهدار  الگدویارزشی سود و هموارسازی سود از 

 لگدوا 7رگرسدیون در هدر  F ۀاثراد ثابت استفاده شده است. بررسدی آمدار الگویدیگر از 

درصدد  5حکایت از معناداری ک  رگرسدیون دارد، چدرا کده ایدن آمداره در سدطح خطدای 

اسدت کده  5/2تدا  5/1برآوردی بدین  الگوی 7ن برای هر ودوربین واتس ۀمعنادار است. آمار

. اسدترگرسدیون  الگدویاین موعوع بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجدزای اخدالل 
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درصدد نوسدان دارد کده  98درصدد تدا  25ها در دامنده والگعمناً عریب تعیین تعدی  شده 

 .استها الگوبیانگر توان توعیح دهندگی نسبتاً مناسب 

ر سدت کده بحدران مدالی جهدانی بدا معیداا حداکی از آن 3جددول شدمارۀ تحلی   نتایط

ر دشدده  بیندیی پپایداری سود ارتباط مثبت و معنادار دارد که ایدن نتدایط میدایر بدا رابطدة 

؛ لذا ی سود استمالی جهانی بر پایدار تحقی  مبنی بر اثر منفی و معنادار بحران نمپن ةفرعی

یارهدای جهدانی بدا معهمچندین بحدران مدالی . گیدردینمتحقی  مورد تأیید قرار  پننمفرعیة 

 ،ود، ارتباط ارزشی سدود، کیفیدت اقدالم تعهددی و هموارسدازی سدنگرندهیآکاری محافظه

ران مدالی منفدی و معندادار بحد ةخصدوص رابطد در. نتایط فوق اردارتباط منفی و معناداری د

د فرعدیة جهانی با ارتباط ارزشی سود، کیفیت اقالم تعهدی و هموارسازی سدود مؤیدد تأیید

کاری بحدران مدالی جهدانی بدا معیدار محافظده همچندین سوم، چهارم و هفدتم تحقید  اسدت.

 رعدیة اول وفغیر معندادار دارد؛ لدذا  وارتباط منفی  پذیری سود ینیب یپو توان  نگرگذشته

 یکارحافظدهمششم این تحقی  مبنی بر رابطة مثبت )منفیت و معنادار بحران مدالی جهدانی بدا 

 .ردیگینممورد تأیید قرار  ،پذیری سودت ینیب یپ)توان  نگرگذشته

ح کده تدوان توعدی دهددیمهر یک از الگوهدا نیدز نشدان  دهندگییحتوعتوان  ةمقایس

 گاندههفتای ی الگوی هموارسازی سود از بقیه الگوها بیشتر است؛ لذا از بین معیارهدهندگ

. انی داردکیفیت سود، معیار هموارسازی سود بیشترین ارتباط را با شاخص بحران مدالی جهد

ه بعدی )بد یهارتبهارتباط ارزشی سود در  و پس از این الگو، الگوهای کیفیت اقالم تعهدی

 د.نهندگیت قرار دارلحاظ توان توعیح د

 هاو پیشنهاد گیرییجهنت

شدده بدا  یریگانددازه)به بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود  پژوه این  در

نتایط حاص  از بررسی اثر بحران مالی جهانی بدر  پرداخته شده است. تهفت معیار استفاده از

مثبتدی کده بدر  تدأثیررید  ست که بحران مدالی جهدانی از طا معیارهای کیفیت سود مؤید آن

جمله پایداری و هموارسازی سدود دارد، موجدب  برخی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از

منفی که بدر برخدی دیگدر از معیارهدای ارزیدابی کیفیدت  تأثیربهبود کیفیت سود و از طری  
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حسددابداری، ارتبدداط ارزشددی سددود، کیفیددت اقددالم تعهدددی و  یکارمحافظددهجملدده  سددود از

 یهاافتدهیبدا توجده بده . شدودیمکداه  کیفیدت سدود پذیری سود دارد، موجدب  ینیبی پ

ارتبداط مثبدت و معندادار دارد کده ایدن  ،بحران مالی جهانی با معیار پایدداری سدود، پژوه 

 هاییافتهاست. این نتایط میایر با  پژوه پننم  ةشده در فرعی بینیی پنتایط میایر با رابطة 

  است. ت2015پرساکیس و همکاران )و  ت2013والدو )، ت2011) ارانکهم و چوی پژوه 

، ارتباط ارزشدی سدود، کیفیدت نگرندهیآکاری محافظهبحران مالی جهانی با معیارهای 

خصدوص  داری دارد که ایدن نتدایط درارتباط منفی و معنا ،اقالم تعهدی و هموارسازی سود

 پدژوه مطاب  بدا نتدایط  نگرندهیآ یکارمحافظهمنفی و معنادار بحران مالی جهانی با  ةرابط

 پددژوه و میددایر بددا نتددایط  ت2015پرسدداکیس و همکدداران )و  ت2011بیدددل و همکدداران )

 شدواهدی دیگدر در ةبدا ارائد پژوه است. این  ت2013) سکوسندیو  28ت2010وانگانگارا )

نشدان داد کده  ،بین بحران مالی جهانی و ارتباط ارزشی سدود دارمعناخصوص رابطة منفی و 

مدالی  ایهدبحران در ارزش اطالعاتی و سدودمندی سدود حسدابداری طدی داریمعناکاه  

پرساکیس و همکاران  پژوه مطاب  با نتایط  پژوه این  یهاافتهیجهانی وجود دارد و لذا 

، ت2011بیددددل و همکددداران )، ت2011چدددوی و همکدداران )، ت2013کوسددندیس )، ت2015)

فدوق در  یهاافتدهیاست. همچندین،  ت2000گراهام و کین  )و  ت2005دیویس و همکاران )

ران گارسددیا الرا و همکدداو  ت2015پرسدداکیس و همکدداران ) پددژوه  یهاافتددهیانطبدداق بددا 

بین بحران مدالی جهدانی و  دارمعناشواهدی دیگر در خصوص رابطة منفی و  ةبا ارائ ت2009)

در کیفیت اطالعاد حسابداری از طری   داریمعناکیفیت اقالم تعهدی نشان داد که کاه  

 ةبا ارائد پژوه مالی جهانی وجود دارد. عمناً این  هایبحران کاری اقالم تعهدی طیدست

خصوص رابطة منفی بین بحران مالی جهانی و هموارسازی سدود نشدان داد کده  شواهدی در

کده ایدن نتدایط میدایر بدا  ابددییممدالی جهدانی، هموارسدازی سدود کداه   هایبحران طی

بحران مالی جهانی با معیدار  همچنیناست.  ت2015پرساکیس و همکاران ) پژوه  یهاافتهی

ارتباط منفی و غیرمعنادار دارد. ایدن  ،پذیری سود ینیب یپو توان  نگرگذشتهکاری محافظه
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پرسداکیس و همکداران پدژوه   یهاافتدهیاز لحاظ نوع رابطه )منفدیت در انطبداق بدا  هاافتهی

مدالی جهدانی،  هداینشدان دادندد طدی بحران واسدت  ت2012لدو )و  ت2013حبیب )، ت2015)

کاری اقدالم تعهددی و افدزای  سدود از طرید  پذیری سود از طری  دسدت ینیب یپارزش 

 .ابدییم، کاه  شودیممدیریت سود افزایشی که مننر به کاه  پایداری سود نیز 

 ،کیفیدت سدود  یزااف کهآننایی از شودیم شنهادیپ یآت هایپژوه  اننام منظور به

رآیندد فاطالعاتی، تسدهی   تقارنعدمسرمایه، کاه   یهانهیهزکاه   در گذارتأثیر یعامل

و  تکشدر ثدرود  یافدزا نتینده و در یاهیسدرمابده منداب   ترآسدانتأمین مالی و دسترسی 

حسدابرس، کیفیدت حسابرسدی،  نقد  همانندد گدرید یهاسدمیمکان اثدر اسدت، سدهامداران

ت ئدهی از جمله نظارد و استقالل یتکشر تیمکا سازوکارهای حای و ینهاد گذارانهیسرما

 حدراندورۀ بفعدال در  یهاشدرکتکیفیت سود با استفاده از اطالعداد مربدوط بده  بر مدیره

ران مدالی رد تا فراهم آوردن ادبیداتی جدام  در مدورد بحدیگ قرار یبررس مورد مالی جهانی،

دورۀ در  سود را در ایران سرعت بخشند. ازآننا که و کیفیت هاشرکتجهانی، بحران مالی 

، بررسدی ابددییمبه سبب رکود اقتصادی کاه   هاشرکتمالی جهانی سطح درآمد  بحران

 .گرددیمنیز پیشنهاد  هانهیهزاثر بحران مالی جهانی بر رابطة بین مدیریت سود و چسبندگی 
 محدودیت
 وعدعیت اقتصدادی خداص ایدران در برای این پژوه  زاتیمحدوداز متییرهای  یکی

صدادی ثبداد اقت توانددیماست که  ییهامیتحراست. این متییر، وجود  پژوه  دورۀ زمانی

 اقتصدادی یهامیتحر قرار دهد. با توجه به اینکه تأثیرو کیفیت سود آنها را تحت  هاشرکت

 زمدانی دورۀد غیریکسدانت، شدام  د و حددّاز ابتدای انقالب تدا بده امدروز )بدا میدزان شددّ

موعوع  ، وجود داشته است، لذا امکان اختصاص یک متییر کنترلی جداگانه به اینپژوه 

اقتصدادی، همچدون  یهدامیتحرمیسر نبوده است. با وجود این، نویسندگان اذعان دارند که 

 قرار دهد. تأثیررا تحت  هاشرکتکیفیت سود  تواندیمبحران مالی جهانی، 
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 .123-138 ت،1)1، حسابداری ارزشی و رفتاری
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