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چکیده
هاي مالی اسـت کـه عوامـل متعـددي     سود حسابداري یکی از مهمترین اطالعات مندرج در صورت

کیفیت سـودهاي گـزارش شـده بـراي تخصـیص بهینـه منـابع در        دهد.کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می
دهاي گـزارش  وهاي مـالی بـه کیفیـت سـ    کنندگان گزارشبازارهاي سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده

کننده عملکرد واقعی کیفیت و سودهایی که منعکسگزارشگري سودهاي کمشده توجه خاصی دارند. 
از . شـود تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشـته و باعـث کـاهش رشـد اقتصـادي مـی      شرکت نیست، 

بـازده واقعـی بـه سـمت     هـاي داراي  این سودها کارایی الزم را نداشـته و منـابع را از پـروژه   سوي دیگر، 
-شناسـایی عوامـل تعیـین   دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعـی دارنـد.   هایی سوق میپروژه

گذار و بهبـود کیفیـت سـود    گیري مقامات قانونکننده (متغیرهاي اثرگذار بر) کیفیت سود براي تصمیم
، شـود پرداختـه مـی  کننده کیفیت سود که به بررسی عوامل تعیینهاییپژوهشدر سزایی دارد. اهمیت به

اثرگـذار  عوامـل  کند. کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا میعوامل تعیین
و کننـده کیفیـت سـود   . در این پژوهش به معرفـی مهمتـرین عوامـل تعیـین    ندکیفیت سود بسیار متنوعبر 



هـاي راهبـري شـرکتی،    ، مکانیسـم گزارشـگري مـالی  هـاي  رویهاجزاي آنها شامل خصوصیات شرکت،
.و عوامل خارجی پرداخته شده است، خصوصیات مدیریتهاي بازار سرمایهمحركحسابرسان، 

جـزء جریـان   وتعهدي سـود جزءکننده، عوامل تعیینمتغیر وابسته،کیفیت سود،کلیدي:هايواژه
سود.نقدي 

مقدمه
باشد کـه همـواره مـورد    هاي مالی میاطالعات مندرج در صورتسود حسابداري یکی از مهمترین 

از سـود حسـابداري بـه عنـوان مبنـایی بـراي       کننـده قـرار گرفتـه اسـت.     لف استفادههاي مختتوجه گروه
هـاي نقـدي آتـی، مبنـایی بـراي تعیـین       بینی سودها و جریانسنجش کارایی مدیریت، ابزاري براي پیش

کـه سـود   فـرض این]. 13شود [قضاوت درباره تخصیص منابع یاد میبی و اي براي ارزیامالیات و وسیله
و همکـاران  توسـط تحقیقـات تجربـی (فرانسـیس     عنوان منبع اصلی اطالعات مخـتص شـرکت اسـت    به
بیشتر از هـر معیـار دیگـر ارزیـابی     به سود گذاران ) که بیانگر آن است سرمایه]62[لیو و همکاران ؛]43[

هاي دیگر سـود مثـل سـود قبـل از مالیـات، بهـره و       هاي نقدي یا شکلسهام، جریانعملکرد (نظیر سود 
نتـایج تحقیقـات حـاکی از آن اسـت     همچنین قرار گرفته است.کنند، مورد پشتیبانی استهالك) اتکا می

.]46[گیرند گران درنظر میگذاران و تحلیلتوجه سرمایهعنوان معیار اصلی موردکه مدیران سود را به
هـایی  الملل همراه شده است. این موضوع نگرانـی هاي مالی در سطح بینآغاز هزاره سوم با رسوایی

را در ارتباط با کیفیت گزارشگري مالی پدید آورده و انگشت اتهام بـه سـوي گزارشـگري مـالی نشـانه      
هـا بـا   تتوان در این موضوع جستجو کرد کـه مـدیران شـرک   ها را میرفته است. علت اصلی این نگرانی

هـاي مـالی و در رأس آن رقـم    هاي حسابداري تا حد زیادي توان دستکاري گـزارش استفاده از تکنیک
کنـد کـه سـود گـزارش شـده حاصـل       پیـدا مـی  باشند. از این رو، این موضوع اهمیت را دارا می"سود"

طـرف و محققـان   ها، نهادهاي ناظر از یـک  در پاسخ به این نگرانیعملکرد بنیادي شرکت است یا خیر. 
هاي اخیر شاهد افزایش روزافزون تحقیقاتی هسـتیم  اند. در سالاز طرف دیگر بر این مقوله متمرکز شده

.]11[پردازند که به موضوع کیفیت سود می



باشـد و از ایـن رو تعـاریف مختلـف و     هاي متفـاوتی مـی  مفهومی است که داراي جنبه1کیفیت سود
اند. تحقیقات مختلف در تعریف مفهـوم کیفیـت سـود، بـه     آن مطرح شدهمعیارهاي متفاوتی در رابطه با
هـا، سـودمندي در تصـمیم، و دیگـري ارتبـاط ایـن       اند. یکی از این ویژگـی دو ویژگی مهم اشاره نموده

مفهوم با سود اقتصادي است. به بیان بهتر، کیفیت بـاالي سـود بـه معنـاي سـودمندي اطالعـات سـود در        
کنندگان و همچنین نزدیکی آن به سود اقتصـادي اسـت. امـا از آنجـایی کـه افـراد       گیري استفادهتصمیم

از آن وجـود  واحـد کننـد، امکـان ارائـه تعریفـی     مختلف از اطالعات در تصمیمات متفاوت استفاده مـی 
.]37[ندارد 
، کیفیـت  2اساس مفهوم سودمندي تصمیم، ارائه شده توسط هیأت استانداردهاي حسـابداري مـالی  بر
هـاي مـالی بـراي    تر کیفیت گزارشگري مالی، مورد عالقه کسانی است که از گزارشو به طور عامسود 

تـوان  کنند. عـالوه بـر ایـن، مـی    گذاري و انعقاد قراردادهاي مختلف استفاده میاتخاذ تصمیمات سرمایه
دهنـده  نشـان کننده استاندارد، کیفیت سود به صورت غیرمستقیمن نمود که از دیدگاه مراجع تدوینعنوا

گـذاري، کیفیـت پـایین سـود     . از دیـدگاه سـرمایه  ]75[لی اسـت  کیفیت اسـتانداردهاي گزارشـگري مـا   
کیفیت، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشـته و باعـث کـاهش    باشد، زیرا سودهاي کممطلوب نمی

هـاي داراي  را از پـروژه شود. از سوي دیگر، این سودها کارایی الزم را نداشته و منابع رشد اقتصادي می
.]2[دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند هایی سوق میبازده واقعی به سمت پروژه

کننده کیفیت سودعوامل تعیین
) تحقیقاتی که در پی ارائه معیارهـاي  1؛پذیرندتحقیقات کیفیت سود اساساً در سه حوزه صورت می

کننـده (عوامـل   ) تحقیقاتی که در پی شناسایی عوامـل تعیـین  2مناسب براي سنجش کیفیت سود هستند، 
) تحقیقاتی که در پی شناسایی پیامدهاي کیفیت سود هستند. الزم به 3اثرگذار بر) کیفیت سود هستند و 

کننـد،  کیفیت سود و پیامدهاي کیفیت سـود را بررسـی مـی   کننده ذکر است، تحقیقاتی که عوامل تعیین
هاي حاصل از تحقیقـات گـروه اول هسـتند    در راستاي تعیین معیارهاي مناسب براي کیفیت سود از مدل

]11[.
1 Earnings Quality2 Financial Accounting Standards Board (FASB)



باشـد. کیفیـت   سود یکی از اطالعات حسابداري است که کیفیت آن تحت تأثیر عوامل متعددي می
داري اســت کـه ایـن اســتانداردها کامـل نیسـتند. اســتانداردهاي     سـود تحـت تــأثیر اسـتانداردهاي حسـاب    
-گردد، بنـابراین اختالالتـی در ایـن   هاي مختلف ذینفع تدوین میحسابداري در نتیجه مذاکره بین گروه

هـاي  ها و انتخابگونه استانداردها وجود دارد. همچنین استانداردهاي حسابداري بعضاً استفاده از گزینه
شـود تـا مـدیران    دانند که این موضوع باعـث مـی  بادالت و رویدادهاي مشابه مجاز میمختلف را براي م

تر نشان دهـد و بـدین طریـق    را انتخاب کنند که وضعیت شرکت آنها را مطلوب1هاییها، گزینهشرکت
].39گیرد [کیفیت سود تحت تأثیر قرار می

گـذار  گیري مقامات قانون(متغیرهاي اثرگذار بر) کیفیت سود براي تصمیم2کنندهشناسایی عوامل تعیین
کننـده کیفیـت   در مطالعاتی که بـه بررسـی عوامـل تعیـین    سزایی دارد. اهمیت بهنیزو بهبود کیفیت سود

-کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیـر وابسـته را ایفـا مـی    پردازند، عوامل تعیینسود می

کننـده  عوامـل تعیـین  ]37[. دچو و همکاران دهدبسیاري کیفیت سود را تحت تأثیر قرار میوامل کند. ع
-کنند که این موارد شامل خصوصیات شـرکت، رویـه  میبنديطبقهسرفصل 6کیفیت سود را در قالب 

هاي بـازار سـرمایه، و عوامـل    هاي راهبري شرکتی، حسابرسان، محركهاي گزارشگري مالی، مکانیسم
سرفصل بررسی کرده اسـت  6کننده کیفیت سود را در نیز عوامل تعیین]39[جان باشند. ديخارجی می

که این موارد شامل استانداردهاي حسابداري، خصوصیات شرکت، خصوصیات هیـأت مـدیره و کمیتـه    
باشند. ایـن مقالـه بـر    سسه حسابرسی و سایر عوامل میؤحسابرسی، خصوصیات مدیریت، خصوصیات م

کننده کیفیت سود و اجزاي آنها در ادبیات موضوعی بپردازد.است به معرفی مهمترین عوامل تعیینآن
خصوصیات شرکت

-پرداخته و شواهدي پیرامون ارتبـاط بـین ویژگـی   3مطالعات متعددي به بررسی خصوصیات شرکت

خصوصـیات  هاي محیط عملیات شرکت و معیارهاي مختلـف کیفیـت سـود ارائـه کـرده اسـت. از بـین        
گذاري بیشترین توجه را به خود معطوف کـرده  مختلف، عملکرد شرکت، بدهی، اندازه، رشد و سرمایه

است.
1 Alternative2 Determinant3 Firm characteristics



-انـد کـه شـرکت   : برخی پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه رسـیده 1الف) عملکرد شرکت

کننـد  اده مـی هاي حسابداري به منظور بهبود سود شرکت استفهایی که عملکردي ضعیف دارند از رویه
و بنابراین کیفیت سود پایینی دارند. به طور خاص، عملکـرد ضـعیف شـرکت انگیـزه مـدیریت سـود را       

معتقدنـد  ]36[. این در حالی است که برخـی محققـان نظیـر دي آنجلـو و همکـاران      ]41[کند فراهم می
ان و هـاي مـدیریت سـود را محـدود کنـد. چـ      توانـد فرصـت  عملکرد ضعیف بلندمدت یک شرکت می

در پژوهش خود به بررسی ارتباط بـین عملکـرد شـرکت و کیفیـت سـود در کشـورهاي       ]29[همکاران 
ها به کاهش کیفیـت سـود   مختلف پرداختند. نتایج پژوهش آنان نیز نشان داد ضعف در عملکرد شرکت

انجامد.می
اعتباردهنـدگان  کند که اگر واحد تجاري براي دریافت وام، بابینی میب) بدهی: فرضیه بدهی پیش

هـایی  ها و شرطقراردادي مبتنی بر ارقام حسابداري تنظیم نماید، در آن صورت اعتباردهنده، محدودیت
شـود  نماید. این موضـوع باعـث مـی   نظیر داشتن حد معینی از نسبت بدهی را براي واحد تجاري ملزم می

هـا را افـزایش دهنـد تـا     ود و دارایـی هاي حسابداري استفاده نمایند که سها و تکنیکتا مدیران از روش
) مطـرح شـد. بـراین    1986اینکه نسبت بدهی کاهش یابد. فرضیه بدهی اولین بار توسط واتز و زیمرمن (

ها به منظور دستیابی به شرایط مندرج در قراردادهاي بدهی، اقـدام بـه هموارسـازي سـود     اساس، شرکت
شود. ایـن  هاي حسابداري افزاینده سود انجام میاز رویهمعموالً با استفادهنیز کنند. هموارسازي سود می

هـاي متعـددي وجـود دارد کـه نشـان      . پژوهش]37[تواند به کاهش کیفیت سود منجر شود اقدامات می
دهد بین بدهی با معیارهاي مختلف کیفیت سود، ارتباط وجود دارد.می

و فرضیه نسبت بدهی بـه  2ارسازي سودهاي قابل فروش براي آزمون فرضیه همواز دارایی]21[بارتو 
هـا،  ها به کمک سود حاصل از فـروش دارایـی  شرکتنتایج پژوهش وي اساس بر.سرمایه، استفاده نمود

]18[نوسان سود را کاهش داده تا شرایط مندرج در قراردادهاي بدهی را احراز کنند. بلسام و همکـاران  
هـاي حسـابداري   باالتر است، احتمال اسـتفاده از رویـه  کنند در مواقعی که سطح اهرم شرکت عنوان می

-انگیزه ها و عواقب مرتبط با ارائه بیش از حـد سـود را در شـرکت   ]23[افزاینده سود بیشتر است. بنیش 

) بودنـد بررسـی   SECهایی که تابع الزامات حسابداري و حسابرسی کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار (   
1 Firm Performance2 Earnings Smoothing



-هـایی کـه از دسـتورالعمل   که هیچ ارتباطی بین نسبت بدهی شرکتنمود. وي به این نتیجه دست یافت

هـا وجـود   انـد، و نسـبت بـدهی سـایر شـرکت     تخطی نموده1هاي الزم االجراي حسابداري و حسابرسی
هاي داراي محدودیت در دریافتند احتمال تجدید ارائه سود براي شرکت]42[افندي و همکاران ندارد. 

-به بررسی مزایاي حسابداري محافظه]81[بهره پایین، بیشتر است. ژانگ قرارداد بدهی و نسبت پوشش

داد کـه در صـورت اسـتفاده از    هاي وي نشـان مـی  براي طرفین قراردادهاي بدهی پرداخت. یافته2کارانه
کارانـه در قـرارداد بـدهی)، اگـر     کارانـه (وجـود شـرطی بـراي حسـابداري محافظـه      حسابداري محافظـه 

اعتباردهنـدگان از مزایـایی ماننـد سررسـید نمـودن پـیش از       ،این شروط را نقض نماینداعتبارگیرندگان 
شوند. از طرفی اعتباردهنـدگان  مند میبهرهیمه ناشی از تخطی اعتبارگیرندگانموعد بدهی و تحمیل جر

-کارانه طلب کـرده و اسـتقراض  کننده از حسابداري محافظههاي استفادهنیز نرخ بهره کمتري از شرکت

-هاي نمایندگی بدهی، منتفـع مـی  کنندگان هم از مزایایی مانند نرخ بهره پرداختی کمتر، ناشی از هزینه

شوند.
-پ) رشد و سرمایه گذاري: پژوهشگران در مطالعات متعـددي بـه بررسـی ارتبـاط رشـد و سـرمایه      

هـاي داراي رشـد   شرکت4دریافتند پایداري سود]66[اند. نیسیم و پنمن با کیفیت سود پرداخته3گذاري
بیـانگر آن اسـت کـه هـیچ     ]59[ها کمتر است. نتایج پژوهش لی و همکـاران  زیاد نسبت به سایر شرکت

وجـود نـدارد. براسـاس نتـایج تحقیقـات انجـام شـده        5ها و موارد تجدید ارائـه ارتباطی بین رشد شرکت
هـاي  هستند، نقـاط ضـعف کنتـرل   هایی که در مراحل ابتدایی رشد شرکت]17[توسط اَشبق و همکاران 

-هـایی کـه از دسـتورالعمل   نیز دریافتند شرکت]37[کنند. دچو و همکاران داخلی خود را بیشتر افشا می

انـد، داراي اقـالم تعهـدي و نسـبت ارزش بـازار بـه ارزش       هاي الزم االجراي حسابداري تخطـی نمـوده  
هـاي  در پژوهشی که بر روي مـدل ]50[دفتري حقوق صاحبان سهام بیشتري هستند. هوانگ و همکاران

1 Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAERs)
کـاري  گیـري محافظـه  گیـرد. بـراي انـدازه   کاري یکی از معیارهاي کیفیت سود بوده که معموالً در کنار به موقع بودن مورد توجه قـرار مـی  محافظه2

ریب اخبار خوب در رگرسیون سود بر روي بـازده  کاري سود نسبت ضریب اخبار بد به ضشود. معیار محافظه) استفاده می1997معموالً از مدل باسو (
3بوده و بیشتر بودن آن بیانگر کیفیت بیشتر سود است. Growth and Investment4 Earnings Persistence

است. از ایـن رو  گیرد که پاداش مدیریت و دستیابی به شرایط مندرج در قرردادهاي بدهی از آن جمله هاي متعدد صورت میتجدید ارائه با انگیزه5
تواند نشان دهنده مدیریت سود باشد و سودهاي مدیریت شده از کیفیت باالیی برخوردار نیستند.توان گفت تجدید ارائه سود میمی



هاي آتی با رشد شرکت صورت گرفت، به این نتیجه رسیدند که بین رشـد شـرکت و   رشد سود در سال
هاي آتی ارتباط مستقیمی وجود دارد.رشد سود در سال

ها بزرگتر باشد، مـدیران  هاي سیاسی هر چه اندازه شرکت: براساس فرضیه هزینه1ت) اندازه شرکت
هـاي آتـی انتقـال دهنـد تـا      هاي فعلی بـه دوره ها تمایل دارند درآمد گزارش شده را از دورهشرکتآن

شـود، کـاهش   هاي سیاسی را که به علت قرار گرفتن شرکت در دید سیاسـی بـر آنهـا تحمیـل مـی     هزینه
رگ هاي بـز ) مطرح گردید. براساس این فرضیه، شرکت1986دهند. این فرضیه توسط واتز و زیمرمن (

معموالً نیز کنند. هموارسازي سود قانونی، اقدام به هموارسازي سود می-هاي سیاسیدر پاسخ به بررسی
هـایی کـه   گیـرد. در ادامـه برخـی از پـژوهش    هاي حسابداري کاهنده سود صورت میبا استفاده از رویه

است، از نظر گذرانـده  پیرامون رابطه بین اندازه شرکت با معیارهاي مختلف کیفیت سود صورت گرفته 
شود.می

هـاي خـود پـی بردنـد بـین انـدازه       ) در پژوهش1979)، زیمسکی و هاگرمن (1978واتز و زیمرمن (
) دریافتنـد کـه بـین    1982کاري یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بـال و فوسـتر (  شرکت و محافظه

) معتقـد بـود کـه    1987ارد. موسـس ( ارتباط مستقیم وجود د2هاي داخلیاندازه شرکت و کیفیت کنترل
. نتایج پـژوهش لـی و چـویی    ]37[سهم بازار و اندازه شرکت با تغییر روش حسابداري رابطه مثبت دارد 

هاي کوچکتر براي پرهیز از گزارش زیان، اقدام بـه  نشان داد احتمال زیادي وجود دارد که شرکت]58[
د که کیفیت اقـالم تعهـدي بـا انـدازه شـرکت رابطـه       نشان دادن]38[دیچونمانید. دچو و 3مدیریت سود

هـاي کوچـک بـا احتمـال     دهد که شـرکت نیز نشان می]17[شبق و همکاران مثبت دارد. نتایج پژوهش اَ
با احتمال بیشتري سودهاي گزارش شده قبلی خود را وبیشتري داراي نقاط ضعف کنترل داخلی هستند

کنند.ارائه مجدد می
مالی هاي گزارشگريرویه

که محققان معتقدنـد کیفیـت سـود را    4هاي گزارشگري مالیدر این بخش پیرامون سه مورد از رویه
شامل اصـول (بـه عنـوان مثـال، روش     1هاي حسابداري) روش1شود؛ دهد، بحث میتحت تأثیر قرار می

1 Firm Size
3].17[هاي داخلی شرکت، نشانه وجود سودهاي کم کیفیت است ضعف در کنترل2 Earnings Management4 Financial Reporting Practices



حسـابداري (بـه   هاي موفقیت آمیز)، برآوردهاي مـرتبط بـا اصـول    بهاي تمام شده در مقابل روش تالش
عنوان مثال استهالك به روش خط مستقیم در مقابل استهالك به روش نزولی) و سایر برآوردهـا (ماننـد   

هـاي مـالی   بندي صـورت هاي گزارشگري مالی شامل طبقه) سایر رویه2هاي مزایاي بازنشستگی)، طرح
.2هاي قاعده محورشهاي استاندارد محور در مقایسه با رو) روش3اي و دورهوگزارشگري میان

تواند بر کیفیت سـود تأثیرگـذار باشـد.    هاي گزارشگري مالی نیز از جمله مواردي است که میرویه
هـاي گزارشـگري مـالی،    ها از طریق تغییـر در رویـه  دهد که بسیاري از شرکتمطالعات تجربی نشان می

نمایند.یاقدام به هموارسازي سود نموده و بدین وسیله کیفیت سود را متأثر م
هـاي حسـابداري بـا معیارهـاي مختلـف      هاي حسابداري: در رابطـه بـا ارتبـاط بـین روش    الف) روش

هـا بـا اسـتفاده از تغییـر روش حسـابداري، اقـدام بـه        ) دریافت کـه شـرکت  1987کیفیت سود، موسس (
ه از روش کننـد هاي اسـتفاده ) دریافتند که شرکت1971کنند. بارفیلد و کامیسکی (هموارسازي سود می

هـاي اسـتهالك نزولـی، سـود     کننـده از روش هـاي اسـتفاده  استهالك خط مستقیم در مقایسه با شـرکت 
هاي استهالك پذیر، نسبت به کـل  تحقیقات نشان دادند که هرچه مقدار داراییهموارتري دارند. برخی 

یـق تغییـر در روش   ا بیشتر باشد به طـور بـالقوه احتمـال بیشـتري بـراي هموارسـازي سـود از طر       هدارایی
هـاي  کننـد کـه اسـتفاده از روش تـالش    عنـوان مـی  ]49[هیلـی و همکـاران   . ]37[استهالك وجود دارد

براي مخارج تحقیق و توسعه در صنایع دارویی، منجر 4در مقایسه با روش بهاي تمام شده3موفقیت آمیز
دارنـد کـه تغییـر در قواعـد     بیـان مـی  ]76[گـردد. سـیواکومار و ویمـایر    به ایجاد سودهاي همـوارتر مـی  

-کاري در ارائـه اطالعـات سـود مـی    و محافظه5هاي ثابت سبب افزایش به موقع بودنحسابداري دارایی

هاي تحقیق و توسـعه، سـبب افـزایش    اي کردن هزینهمعتقدند که سرمایه]16[شود. آلتامورو و همکاران 
گردد.سود و محتواي اطالعاتی آن می

دهـد کـه مـدیریت    نشـان مـی  ]27[: نتایج مطالعه براون و پینلو 6هاي گزارشگري مالیرویهب) سایر 
اي بیشتر است. النت و سان هاي مالی میان دورههاي حسابداري در صورتسود با استفاده از تغییر روش

1 Accounting Methods2 Principles Based versus Rules Based Methods3 Successful Efforts4 Full Cost5 Timeliess6 other Financial Reporting Practices



ان دریافتند که اندازه شرکت و نوع صنعت دو عامـل اثرگـذار بـر تـأخیر در گزارشـگري مـالی میـ       ]63[
اي است.دوره

معتقدنـد  ]19[هاي قاعده محور: بارث و همکاران هاي استاندارد محور در مقایسه با روشپ) روش
هاي استاندارد محور سبب کاهش برخوردهاي مختلف حسابداري بـا یـک رویـداد    که استفاده از روش

یابـد. در مقابـل،   سـود افـزایش مـی   و کیفیـت  گردد و از این طریق مدیریت سود کاهش یافته خاص می
شود که توانایی مدیریت در ارائه اطالعات مربـوط کـاهش   هاي قاعده محور باعث میبکارگیري روش

اي کیفیـت سـود را   یابد. همچنین محققین دریافتند که اسـتانداردهاي بـین المللـی حسـابداري تـا انـدازه      
ه از ایـن اسـتانداردها سـبب ارائـه     دهند زیرا ایـن اسـتانداردها، قاعـده محـور نیسـتند. اسـتفاد      افزایش می

شود. از نظر کوچیا و همکـاران  بیشتر می1تر، کمتر هموار شده، و داراي ارتباط ارزشیسودهاي به موقع
شود.هاي مدیریت سود نمیهاي استاندارد محور سبب کاهش فرصتنیز استفاده از روش]33[

هاي راهبري شرکتیمکانیسم
مناسـب در سـطح   2هاي راهبري شـرکتی ت مطلوب سود، وجود مکانیسمدر راستاي دستیابی به کیفی

هاي اقتصادي ضروري است. به عنوان مثال در ایـاالت متحـده آمریکـا، کـه خاسـتگاه      ها و بنگاهشرکت
) مورد تصویب قرار گرفت. در ایـن راسـتا در   2002هاي مالی بود، قانون ساربنز آکسلی (اصلی رسوایی

تـوان بـه گـزارش    ي شرکتی وضع کردند که از آن جمله مـی قوانینی در زمینه راهبردیگر نیز کشورهاي 
) در کانادا و غیره اشاره کرد. بخش عمـده ایـن   1994(4) در بریتانیا، گزارش کمیته دي1992(3کَدبري

ها بر این تأکید دارند که بودن سامانه راهبـري شـرکتی نیرومنـد و مسـتحکم در     ساز و کارها و مکانیسم
کند. بنابراین، کیفیت و توان اتکـاي  طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر میها، رفتار فرصترکتش

گزارشگري مالی (به ویژه سودهاي حسابداري) بهبود خواهـد یافـت؛ در نتیجـه موجبـات اعتمـاد بیشـتر       
شود.گذاران به بازار سرمایه فراهم میسرمایه

بهبـود توانـد سـبب   مستحکم مـی آیا وجود سامانه راهبري شرکتیکهبراي پاسخگویی به این سؤال
باید به دنبال تأیید یکی از دو فرضـیه رقیـب در خصـوص رابطـه بـین راهبـري       ،کیفیت سود شود یا خیر

1 Value Relevance2 Corporate Governance Mechanisms3 Cadbury Report4 Dey Committee



شرکتی و کیفیت سود بود. این دو فرضیه رقیب عبارتند از: فرضیه نظـارت و فرضـیه تـوازن یـا اطمینـان      
شود که کیفیت سود با راهبري شـرکتی رابطـه مثبـت دارد.    فرضیه نظارت عنوان می. براساس تبیین ]67[

شـود و در  تر به نظارت بهتر منجر میکند که ساختارهاي راهبري شرکتی قويفرضیه نظارت پیشنهاد می
شـود کـه راهبـري    یابد. اما براساس تبیین فرضیه توازن یا اطمینان عنـوان مـی  نتیجه کیفیت سود بهبود می

شرکتی و کیفیت سود رابطـه منفـی و معکـوس دارنـد. بـراین اسـاس، مـدیران و اعضـاي هیـأت مـدیره           
کنند تا از این طریق نظـر  هاي با کیفیت سود پایین، به دستکاري عوامل راهبري شرکتی اقدام میشرکت

کتی و کیفیـت  سهامداران را جلب کنند و به آنها اطمینان دهند. طبق فرضیه توازن یا اطمینان راهبري شر
هـاي  پـژوهش . ]12[ظر کـرد  نسود توان جایگزینی دارند و براي دستیابی به یکی، باید از دیگري صرف

انـد. مطالعـه   هـا پرداختـه  هاي راهبري شرکتی بر کیفیـت سـود شـرکت   متعددي به بررسی نقش مکانیسم
، 1ات هیـأت مـدیره  هاي راهبري شرکتی، خصوصـی ادبیات موضوعی بیانگر آن است که از بین مکانیسم

و تغییر مدیران بیشترین 4، حقوق سهامداران، پاداش مدیران3، مالکیت مدیران2فرآیندهاي کنترل داخلی
].37[اند توجه را به خود جلب کرده

هـاي راهبـري شـرکتی، توجـه بـه هیـأت      الف) خصوصیات هیأت مدیره: یکی از مهمترین مکانیسـم 
اي است که نقش مراقبت و نظارت را بر کار مـدیران اجرایـی   کنندهمدیره شرکت به منظور نهاد هدایت

وجود جریان صحیح اطالعات در هیأت مـدیره،  مالکیتی سهامداران بر عهده دارد. به منظور حفظ منافع 
به همان اندازه براي درستی و صـحت عملیـات بدنـه شـرکت الزم اسـت کـه جریـان دائـم خـون بـراي           

صیات هیأت مدیره که در ادبیات موضوعی بـه آن پرداختـه شـده اسـت     از جمله خصو.]3[سالمت بدن 
توان به اندازه هیـأت مـدیره، جـدایی نقـش رئـیس هیـأت مـدیره از مـدیرعامل، اسـتفاده از اعضـاي           می

غیرموظف در هیأت مدیره، وجود افراد متخصص حسابداري در هیأت مـدیره، اسـتفاده اعضـاي هیـأت     
هـاي هیـأت مـدیره و غیـره اشـاره نمـود. برخـی از        وجـود کمیتـه  مدیره از خدمات مشـاوره تخصصـی،   

شود.هاي صورت گرفته در این حوزه در ادامه تبیین میپژوهش
1 Board of Directors (BOD)2 Internal Control Procedures3 Managerial Ownership4 Managerial Compensation



هایی که تعداد اعضاي بیرونـی هیـأت   بیانگر این بود که شرکت]22[نتایج پژوهش بیکز و همکاران 
در ]40[کننـد. دي  در ارائـه سـود مـی   کـاري  ر است، بااحتمال بیشتري اقـدام بـه محافظـه   تمدیره آنها بیش

هـاي  هایی که بیشترین میزان هزینه نمایندگی را دارند، بخش عمده مؤلفـه پژوهش خود دریافت شرکت
مدیره، تفکیک نقش مـدیرعامل از رئـیس هیـأت    تی، به خصوص ترکیب و کارکرد هیأتراهبري شرک

ادار با کیفیت سـود اسـت. لـین و همکـاران     مدیره، و اثربخشی کمیته حسابرسی داراي رابطه مثبت و معن
بیان کردند بین اندازه کمیتـه حسابرسـی و کیفیـت سـود رابطـه مثبـت وجـود دارد، امـا اسـتقالل و          ]60[

تخصص مالی اعضا و تعداد جلسات کمیته حسابرسی تأثیري بر کیفیت سود نـدارد. افنـدي و همکـاران    
هایی که مدیرعامل و رئـیس هیـأت مـدیره یکسـان     رکتدریافتند احتمال تجدید ارائه سود براي ش]42[

بیانگر آن بود که درصد اعضاي اجرایـی هیـأت   ]15[نتیجه پژوهش احمد و دوئلمن ، بیشتر است. دارند
هاي با سامانه دو ردیفـی  شرکت]78[مطابق نتایج پژوهش ساه کاري ارتباط منفی دارد. مدیره با محافظه

هاي مدیره بزرگتري داشته باشند؛ نگاه بازار سرمایه به شرکتاندازه هیأتیره، تمایل دارند که هیأت مد
-ها بهتـر مـی  ها را در مقایسه با سایر شرکتاي است که کیفیت سود آنداراي سامانه دو ردیفی به گونه

داند.
هاي داخلی به عنوان ابزاري جهت بهبود راهبري شرکتی مورد کنترلب) فرآیندهاي کنترل داخلی: 

قانون ساربنزآکسـلی مـدیریت ملـزم بـه     302براساس بخش ار گرفته است. گذاران قرتوجه خاص قانون
قانون اهمیـت اطمینـان داشـتن    این 404باشد. بخش تأیید اثربخشی فرآیندهاي کنترل داخلی شرکت می

در هـاي موجـود   هاي داخلی و اهمیت تبادل اطالعات مربـوط بـه ضـعف کنتـرل    به کیفیت باالي کنترل
نیـز  ) SECایـن قـانون (اعـالم شـده توسـط      404شـود. طبـق الزامـات بخـش     بازار سرمایه را یادآور مـی 

در ایـران  هاي داخلی شرکت ارائـه کنـد.   ها باید گزارشی در خصوص اثربخشی کنترلمدیریت شرکت
نسبت به تصویب رسید، که به موجب آن هیأت مدیره 1391هاي داخلی در سال نیز دستورالعمل کنترل

انـد. همچنـین بایـد سیسـتم     هاي داخلی مناسب و اثـربخش مکلـف شـده   کارگیري کنترلبه استقرار و به
هاي داخلی را حداقل به طـور سـاالنه بررسـی و نتـایج آن را در گزارشـی تحـت عنـوان گـزارش         کنترل
هاي داخلی درج کنند.کنترل



گـذاران را  گزارشـگري مـالی توسـط قـانون    هاي داخلی حاکم بر یکی از دالیل الزام ارزیابی کنترل
موارسـازي و  توان تمایل برخی مدیران واحدهاي تجاري در گزینش قواعـد حسـابداري بـا هـدف ه    می

هـاي  نتایج برخی تحقیقات حکایـت از آن دارد کـه بـا الـزام ارزیـابی کنتـرل      مدیریت سود عنوان کرد.
تـه  اي کـاهش یاف لی به طـور قابـل مالحظـه   هاي ماداخلی، حجم تعدیالت سنواتی و ارائه مجدد صورت

هـاي  در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیـت اقـالم تعهـدي و کنتـرل    ]41[دویل و همکاران . ]8[است 
هاي مـوردنظر و اقـالم تعهـدي کـه بـه طـور       داخلی پرداختند. نتایج نشان داد که به طور کلی بین ضعف

اند، ارتباط وجـود دارد. عـالوه بـر ایـن     ي تحقق نیافتههاي نقدضعیف برآورد گردیده و به عنوان جریان
هاي داخلی ضعیف و کیفیت پایین اقالم تعهدي، عمدتاً ناشی از استقرار نتایج نشان داد که وجود کنترل

وجـود و  ]17[. مطابق نتایج پژوهش اشبق و همکـاران  ها در سطح کلی شرکت بوده استضعیف کنترل
و قانون ساربنز آکسلی باعث افزایش کیفیت سود و بـه  1دستورالعمل کوزوهاي داخلی طبق الزام کنترل

شود.طور کلی گزارشگري مالی می
پ) مالکیت مدیران: جداسازي مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) 

هـاي  است از دارایـی کنند و ممکنشود. مدیران همیشه در جهت منافع سهامداران فعالیت نمیمنتهی می
شرکت استفاده نامعقول نمایند، بنابراین بین مالک و مدیر تضاد منافع وجود دارد. وجود تضاد منافع بین 

، 2تواند به مشکالت و مسایل نمایندگی منتهی شود که براساس نظریه نمایندگیمدیران و سهامداران می
کنـد. ایـن   ازي مالکیت و کنترل افزایش پیدا مـی هاي نمایندگی در نتیجه جداسداراي هزینه است. هزینه

تضاد منافع مولد انگیـزه الزم بـراي مـدیریت در جهـت بهینـه نمـودن منـافع خـویش و در نتیجـه انجـام           
گذار را دربردارد.هاي مالی) است که غالباً زیان سرمایهحرکاتی (به عنوان مثال تحریفات صورت

مدیران، سهامداران شرکت خود نیز باشـند، انگیـزه آنـان    دهد چنانچهمطالعات نشان مینتایج برخی 
شود. زیرا هر چه سهم مالکیـت مـدیر بیشـتر شـود، بـراي افـزایش ارزش شـرکت        براي نظارت بیشتر می

. این در حالی است که پرگـوال  ]79] [10[یابدکند و از این رو کیفیت سود نیز بهبود میبیشتر تالش می
تـوان  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که از طریق سـهامدار نمـودن مـدیران نمـی    ]70[و همکاران 

منافع مالکان و مدیران را همسو کرد. یعنی کیفیت سود با مالکیـت مـدیران ارتبـاط معنـادار منفـی دارد.      
1 COSO2 Agency Theory



مالکیت متمرکـز و سـاختارهاي هرمـی سـبب ایجـاد تضـاد       محققان نشان دادند، دیگر ازبرخیهمچنین
.]54[یابد کیفیت سود کاهش میشود و در نتیجه گذاران و مالکان میفع بین سرمایهمنا

: یکی دیگر از مهمترین ساز و کارهـاي خـارجی راهبـري شـرکتی، رعایـت      1ت) حقوق سهامداران
کنندگان اصلی منابع شرکت است. اهمیت رعایـت حقـوق سـهامداران    ینحقوق سهامداران به عنوان تأم

تـوان بـه   ها میراهبري شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این ویژگیناز قوانینیز در بسیاري 
تمرکز مالکیت، وجود سهامدار داراي حـق کنتـرل بـر شـرکت، مالکیـت دولتـی، مالکیـت سـهامداران         
خارجی، وجود سهام ممتاز در ساختار سرمایه شرکت، برگـزاري جلسـه مجمـع عمـومی و غیـره اشـاره       

هاي صورت گرفته در این رابطه به شرح زیر است:از پژوهشکرد. برخی 
ی کـه سـهامدار   حقوق سهامداران با کیفیت سود ارتباط مثبت دارد؛ امـا ایـن رابطـه مثبـت در مـواقع     

. میـزان اقـالم تعهـدي غیرعـادي و محتـواي      ]52[شـود  مـدت دارد، کمرنـگ مـی   نهادي دیدگاه کوتـاه 
]6[. در داخل کشـور صـفرزاده   ]68[دار با حقوق سهامداران است اطالعاتی سود داراي رابطه منفی معنا

در پژوهشی به بررسی رابطـه بـین رعایـت حقـوق سـهامداران و کیفیـت سـود پرداخـت. وي از تمرکـز          
مالکیت، وجود سهامدار داراي حق کنترل بر شرکت، سهامداري یا مالکیت دولت، معاملـه بـا اشـخاص    

هـاي مـورد مطالعـه بـراي رعایـت حقـوق       شرکت به عنـوان ویژگـی  وابسته و وجود دعاوي قانونی علیه
سهامداران استفاده کرد. نتایج نشان داد شاخص حقوق سهامداران با معیارهاي پایداري، هموارسـازي و  

کاري سود رابطه منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود ارتبـاط مثبـت معنـادار داشـته، امـا بـا       محافظه
بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداري ندارد.اقالم تعهدي، قابلیت پیشمعیارهاي کیفیت 

کند که اگر بر حسـب  بینی میث) پاداش مدیران: فرضیه پاداش مدیریت (فرضیه طرح پاداش) پیش
یکی از معیارهاي عملکرد، نظیر سود حسابداري به مدیر پاداش داده شود، آنگاه وي تالش خواهد کرد 

هاي حسابداري استفاده کند که سود و در نتیجه پاداش او افزایش یابد. اگر مبالغ پرداختی بـه  وشتا از ر
هـا) محاسـبه شـود، هرگونـه     مدیر به طور مستقیم براساس ارقام حسابداري (مانند سود، فـروش، دارایـی  

داختی پـاداش  کند، ممکن است بر مبالغ پرهاي حسابداري که شرکت از آنها استفاده میتغییر در روش
مدیر تأثیرگذار باشد. این تغییر ممکن است بـه واسـطه انتشـار اسـتانداردهاي جدیـد رخ دهـد. بنـابراین        

1 Shareholder Rights



هاي حسابداري استفاده کنند کـه موجـب افـزایش پـاداش آنهـا      مدیران در تالش خواهند بود تا از رویه
شود.

معنـاداري از طریـق پـاداش    طـور  دسـتکاري سـود بـه    دریافتنـد در پژوهشـی ]69[اوسما و همکاران 
شود. بنابراین، محدود کردن این عمل به واسطه اعضاي هیأت مدیره نهادي نسـبت  مدیره تعیین میهیأت

مـدیران از اقـالم   نیـز دریافتنـد   ]24[بِرگسترسر و فلیپـون  پذیرد. به اعضاي هیأت مدیره مستقل شکل می
کنند تا بدین وسـیله میـزان پـاداش خـود را افـزایش      تعهدي اختیاري جهت هموارسازي سود استفاده می

و محتـواي اطالعـاتی سـود داراي    1میزان اقالم تعهـدي غیرعـادي  ]68[نیو براساس نتایج پژوهش دهند. 
رابطه منفی معنادار با استقالل مدیران، میزان همسـویی پـاداش مـدیریت بـا منـافع سـهامداران، و حقـوق        

سهامداران است.
هـایی از  هاي قبل از تغییر مدیریت، مدیران با انگیزهبراساس نتایج محققان در دورهج) تغییر مدیران:

اي موفق و یا دستیابی به پاداش (در مواردي که پـاداش وابسـته   قبیل جلوگیري از اخراج، داشتن کارنامه
ور پـایین  . در سال تغییر مـدیریت بـه منظـ   ]65[زنند به عملکرد است) به مدیریت افزایشی سود دست می

اي سال بعد از تغییر، نسبت دادن عملکرد ضعیف به مدیران پیشین و سرزنش آنهـا،  آوردن مبناي مقایسه
. در سال بعد از تغییر مـدیریت و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه        مدیریت منفی سود قابل پیش بینی است

گیـرد؛ مـدیریت   دنظر قـرار مـی  الزحمه با توجه به عملکرد سال بعد از تغییـر مـ  هاي پاداش و حققرارداد
].71[دهدافزایشی سود رخ می

ها دچار بحران سـازمانی یـا تجدیـد سـاختار (از قبیـل      که شرکتنیز هنگامیBig Bath2براساس نظریه 
شوند، احتماالً مدیریت شرکت به گزارش زیان بیشتر و یـا کمتـر نشـان دادن    تغییر مدیریت شرکت) می

. به همین دلیل آن یابد؛ زیرا با مبادرت به چنین عملی، اوضاع تغییر چندانی نخواهد کردسود، تمایل می
، هـا . مدیریت با اقداماتی نظیر تهـاتر دارایـی  دانست"گذشتن آب از سر"المثل توان معادل ضربمیرا

هـاي آتـی، دسـتکاري اقـالم     هـاي مـرتبط بـا سـال    ها و سود به سنوات آتی، شناسایی هزینهانتقال درآمد
کـه مـدیریت   هنگـامی . دهـد تعهدي اختیاري و غیره، احتمال گزارشگري سود در آینده را افـزایش مـی  

1 Abnormal Accruals
. گذاري کردتوان استقبال از گزارشگري زیان بیشتر و یا کمتر گزارش کردن سود، ناماین نظریه را می2



یابد، انگیزه مدیریت سود در جهت منفی درست بر اسـاس همـین   شرکت (به ویژه مدیر عامل) تغییر می
نظریه به منظور افزایش احتمال گزارش عملکرد بهتر درسال آتی و پایین آوردن مبناي مقایسه سال بعـد  

].1[یابد از تغییر، افزایش می
حسابرسان

هاي راهبـري شـرکتی درنظـر    توان به عنوان یکی از مکانیسمحسابرسی را میهرچند مسائل مرتبط با
گرفت، اما در این بخش به طور جداگانه به بررسی ارتباط بین مسائل مرتبط بـا حسابرسـی بـا معیارهـاي     

شود.مختلف کیفیت سود پرداخته می
اگر چهکند. بازي میحسابرس مستقل نقشی اساسی در فرآیند گزارشگري مالی و قابلیت اعتبار آن

، اخیـر ي مـالی هـا هاي مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولـی در پـی رسـوایی   مسئولیت تهیه صورت
انگشت اتهام به سوي حسابرسان نیز نشانه رفت. براي مثال در رسوایی انـرون عـالوه بـر مـدیریت ارشـد      

پذیرفته مقصـر  اي صورت ه) نیز به خاطر عدم کشف تقلب1شرکت، حسابرس (مؤسسه آرتور اندرسون
توان عنوان کرد اثر حسابرسـان بـر کیفیـت سـود، از نقـش آنهـا در کشـف        به طور کلی میشناخته شد. 

، حـق الزحمـه   2شـود. از بـین مسـائل مـرتبط بـا حسابرسـی، انـدازه حسـابرس        موارد نادرسـت ناشـی مـی   
حسابرسـان  حسابرسی، تالش حسابرس، تخصص مرتبط با صـنعت، دوره تصـدي حسـابرس و چـرخش    

مورد توجه بیشتري قرار گرفته است.
الف) اندازه حسابرس: در ارتباط با رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی با معیارهـاي مختلـف کیفیـت    

سسـات بـزرگ حسابرسـی اسـتفاده     ؤهایی کـه از خـدمات م  ) دریافتند شرکت1993سود، تئو و وانگ (
) معتقـد اسـت مؤسسـات حسابرسـی     1981جلـو ( آنکنند، ضریب واکـنش سـود بیشـتري دارنـد. دي    می

مندند شهرت بهتري در بازار کنند، زیرا عالقهتر، خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتري ارائه میبزرگ
کارانشان زیاد است، نگـران از دسـت دادن آنهـا نیسـتند     کار به دست آورند و از آنجا که تعداد صاحب

اند که تفاوت اثربخشی مؤسسات حسابرسی بـزرگ بـا مؤسسـات    نشان داده]55[کیم و همکاران . ]37[
گیـرد.  ها و حسابرسان در گزارشگري نشـأت مـی  حسابرسی کوچک از تضاد بین انگیزه مدیران شرکت

آنها دریافتند مؤسسات حسابرسی بزرگ در پیشگیري از دستکاري سود، اثربخشی بیشتري از مؤسسـات  
1 Arthur Anderson2 Auditor Size



] 44[حسابرسان) دارند. نتایج مطالعـه فرانسـیس و وانـگ    کوچک (با فرض وجود تضاد بین مدیریت و
هـایی کـه حسـابرس آنهـا یکـی از مؤسسـات بـزرگ        نیز حاکی از آن است که بین کیفیت سود شرکت

گذاران رابطه مثبت وجود دارد.حسابرسی است و حمایت سرمایه
تواند با معیارهاي مختلف کیفیـت سـود در   نیز می1الزحمه حسابرسیالزحمه حسابرسی: حقب) حق

الزحمه حسـابرس بابـت خـدمات غیـر     دریافتند که بین مبلغ حق]57[ارتباط باشد. الرکر و ریچاردسون 
هاي مـورد بررسـی ارتبـاط مثبـت وجـود      درصد از شرکت5/8اعتباردهی و اقالم تعهدي اختیاري براي 

-میزان خدمات غیراعتباردهی با کاهش میزان محافظـه دارند که بیان می]73[دارد. رودوك و همکاران 

الزحمه حسـابرس بابـت   کند که بین مبلغ حقنیز عنوان می]77[نیدي و گول کاري ارتباطی ندارد. سري
خدمات غیراعتباردهی و کیفیت سود رابطه مثبت وجود دارد.

هت کمـک  هاي سازنده جپ) تخصص مرتبط با صنعت: تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده
کارهاي تـازه بـراي برخـی    ها و یا راه(خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه

شوند.هایی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه میاز موضوع
کننـد،  اسـتفاده نمـی  2دریافت که صـاحبکارانی کـه از حسابرسـان متخصـص صـنعت     ]56[کریشنان 

کنند، داراي اقالم تعهدي اختیاري باالتري هسـتند. رینولـدز و فرانسـیس    آنهایی که استفاده مینسبت به 
کیفیت باال (متخصص صنعت) قادر به کشف مدیریت سـود هسـتند،   کنند که حسابرسان بابیان می]72[

دیریت کننـد تـا از مـ   زیرا از دانش بیشتر و باالتري نسبت به سـایر حسابرسـان برخوردارنـد و سـعی مـی     
در ]51[طلبانه سود ممانعت به عمل آورند و شهرت خویش را حفظ نمایند. جکینـز و همکـاران   فرصت

هـاي  پژوهشی به بررسی تأثیر حسابرسـان متخصـص صـنعت بـر کـاهش کیفیـت سـود پرداختنـد. یافتـه         
ایب پژوهش آنان بیانگر افـزایش معنـادار در میـزان اقـالم تعهـدي اختیـاري و کاهشـی معنـادار در ضـر         

، اما افزایش در اقالم تعهدي اختیـاري و  ا به منزله کاهش کیفیت سود بودهواکنش سود بود که این یافته
-هایی که از حسابرسـان متخصـص صـنعت اسـتفاده مـی     براي شرکت3کاهش در ضرایب واکنش سود

بود.ها کردند، کمتر از سایر شرکت
1 Audit Fees
2 Auditors Industry Expertise3 Earnings Response Coefficients (ERCs)



است که یک مؤسسه حسابرسـی،  زمانی، مدتی 1ت) دوره تصدي حسابرس: دوره تصدي حسابرس
حسابرسی یک شرکت واحد را بر عهده دارد. در باب رابطه بین دوره تصدي حسابرس و کیفیـت سـود   

هاي تحقیقات اخیر حاکی از دوگـانگی نتـایج در رابطـه    هاي متعددي انجام شده است. یافتهنیز پژوهش
-هاي تجربی نشـان مـی  برخی از پژوهشباشد. از یک سو بین دوره تصدي حسابرس و کیفیت سود می

هایی که حسابرسان تري دارند نسبت به شرکتهایی که حسابرسان آنها دوره تصدي کوتاهدهد شرکت
از . ]45] [53[2باشـند تـري مـی  تري با صاحبکار خود دارند داراي کیفیت سـود پـایین  آنها رابطه طوالنی

دهـد بـا افـزایش دوره    نشـان مـی  ]31[و چانـگ  ]34[سوي دیگر نتایج تحقیقـات دیـویس و همکـاران    
یابد. در داخل تصدي، میزان قدرمطلق اقالم تعهدي اختیاري افزایش و در نتیجه کیفیت سود کاهش می

افـزایش دوره  دریافتند زمانی که حسابرس متخصص صنعت نیست با]7[طبري و بذرافشان کشور علوي
کـه چنانچـه   یابـد. در حـالی  کیفیـت سـود کـاهش مـی    تصدي میزان اقـالم تعهـدي اختیـاري افـزایش و     

یابد.حسابرس متخصص صنعت باشد با افزایش دوره تصدي، کیفیت سود افزایش می
)، مؤسسات حسابرسی را ملزم کـرد  2002قانون ساربنز آکسلی (203ث) چرخش حسابرس: بخش 

صـاحبکار تغییـر دهنـد.    شریکان و مدیران خود را بعد از پنج سال پی در پی کار حسابرسی بـراي یـک  
دسـتورالعمل مؤسسـات حسابرســی معتمـد ســازمان بـورس مصــوب     10مــاده 2همچنـین بنـا بــر تبصـره    

شوراي عالی بورس، مؤسسات حسابرسی مجاز نیسـتند بعـد از گذشـت چهـار سـال، دوبـاره       8/5/1386
سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدي را بپذیرند.

-براین باورند که در صورت تغییر اجباري، حسابرسان در مـوقعیتی قـرار مـی   حامیان تغییر حسابرس

تـري را  طرفانههاي مدیران مقاومت، و قضاوت بیگیرند که خواهند توانست در مقابل فشارها و خواسته
اعمال کنند. حضور طوالنی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجـب ایجـاد تمـایالتی بـراي حفـظ و      

. در مقابل، مخالفان تغییر اجبـاري حسـابرس عقیـده دیگـري     ]5[شود یت صاحبکار میرعایت نظر مدیر
کنـد؛ بـه عنـوان    دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگري هست که حسابرسان را به حفـظ اسـتقالل وادار مـی   

1 Auditor Tenure
سابرسان داراي دوره تصدي کوتاه، فاقـد دانـش خـاص صـاحبکار کـه بـراي هـدایت یـک حسابرسـی          شود که حدر این رابطه اینگونه استدالل می2

کند که دوره تصدي کوتاه ممکن است ریسک باالتر براي شکست حسابرسی به باشند. به عالوه حرفه حسابداري ادعا میباکیفیت باال الزم است می
اي هـ چراکه حسابرسان داراي تجربه کم بادانش غیرکافی از فعالیت صاحبکار مجبور خواهند شد که بیشتر روي برآوردهـا و ارائـه  ،دنبال داشته باشد

].47ه توسط شرکت صاحبکار اتکا نمایند [انجام شد



گیرند و یـا تـرس از احتمـال طـرح     مثال تالشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار می
شود. آنها معتقدنـد  حقوقی علیه آنها ساختارهایی است که مانع رفتارهاي نامناسب حسابرسان میدعاوي

هـاي صـاحبکار بـه دسـت آورده و بـه ایـن ترتیـب        حسابرسان باگذشت زمان، شناخت بهتري از فعالیت
در یابـد.  هـاي حسـابداري و گزارشـگري افـزایش مـی     توانایی آنها در مورد مناسب بودن یا نبودن روش

دریافتند کیفیت سود با چرخش حسابرس مسـتقل و چـرخش شـریک    ]30[همین رابطه چن و همکاران 
یابد.حسابرس کاهش نمی

ج) تالش حسابرس: مطالعه ادبیات موضوعی بیانگر تـأثیر تـالش حسـابرس بـر کیفیـت سـود اسـت.        
دریافتند زمانی که سـاعات کـار حسابرسـی (بـه عنـوان معیـاري بـراي تـالش         ]28[کارمنیس و لنوکس 

ا اثر افزایندگی ها بیشتر تمایل به گزارش اقالم تعهدي غیرعادي سود ب) شرکت1حسابرس) پایین است؛ 
) حجم اقالم تعهدي غیرعادي سـود بـا اثـر افزاینـدگی، رابطـه معکـوس بـا        2،دارندنسبت به کاهندگی

ها بیشتر تمایل دارند که درآمدهاي رو به باال را مدیریت نمایند ) شرکت3،برسی داردساعات کار حسا
تا به پایه درآمد صفر برسند.

هاي بازار سرمایه محرك
گذارنـد.  هاي حسابداري بر کیفیت سـود تـأثیر مـی   معموالً از طریق رویه1محرك هاي بازار سرمایه

شـوند. افـزایش سـرمایه و    کننده احتمالی کیفیت سود محسوب میاین به عنوان یکی از عوامل تعیینبنابر
هـاي بـازار سـرمایه بـوده کـه مـورد توجـه        دستیابی به اهداف مبتنی بر سود از جملـه مهمتـرین محـرك   

محققان بیشتري واقع شده است. 
یک قیمت مشخص در هنگام افزایش سرمایه و انتشاریش سرمایه: مطلوبیت در دستیابی بهالف) افزا

هـاي  هـاي فرصـت طلبانـه حسـابداري را توجیـه نمایـد. بنـابراین، رویـه        تواند اسـتفاده از رویـه  سهام، می
تواند در هنگام انتشار سهام تحـت تـأثیر قـرار گیـرد.     حسابداري شرکت و در نتیجه کیفیت سود آن، می

ژوهش پـري و ویلیـامز   نتایج به دست آمده در این حوزه نیز متفاوت است. به عنوان مثال؛ مطابق نتایج پـ 
ها مشـاهده نشـده   ) تغییر محسوسی در اقالم تعهدي اختیاري در دوره قبل از قبضه مالکانه شرکت1994(

هـا در دوره قبـل از عرضـه اولیـه     ) دریافتند اقالم تعهـدي اختیـاري شـرکت   1998است. تئو و همکاران (
1 Capital Market Incentives



دیریت سـود از طریـق اقـالم تعهـدي در     ) نیز دریافتند م1999یابد. اریکسون و وانگ (سهام افزایش می
نشـان دادنـد افـزایش سـرمایه     ]42[. افندي و همکاران ]37[یابد ها افزایش میدوره قبل از ادغام شرکت

در پژوهشی به این نتیجـه دسـت   ]9[با مدیریت سود در ارتباط است. در داخل کشور کرمی و همکاران 
وجود ندارد.ایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران اي بین کیفیت سود و افزهیچ رابطهکه یافتند 

: دستیابی به اهداف مبتنـی بـر سـود سـبب ایجـاد انگیـزه بـراي        1ب) دستیابی به اهداف مبتنی بر سود
مطالعات هایی از نتایج گیرد. نمونهریق کیفیت سود تحت تأثیر قرار میشود و از این طمدیریت سود می

هـا بـه منظـور    دریافتنـد شـرکت  ]35[داس و ژانـگ  باشـد؛  شـرح مـی  انجام شده در این خصوص بـدین 
نماینـد.  بـارتون و   گران، اقدام به دسـتکاري اقـالم تعهـدي اختیـاري مـی     هاي تحلیلبینیدستیابی به پیش

نشان دادند وجود انگیزه براي دستیابی بـه اهـداف، یکـی از عـوامی اصـلی مـدیریت سـود        ]20[سیمکو 
-ها از طریق مدیریت هزینه مالیـات انتقـالی بـه دوره   شرکتهاي دیگرپژوهشبرخی است. مطابق نتایج 

.]37[کنند هاي آتی، از کاهش در سود اجتناب می
خصوصیات مدیریت

دارنـد و همـواره بـه    2گیرنـدگان رفتـار عقالیـی   شود تصمیمدر الگوي اقتصاد مالی سنتی، فرض می
دنبال حداکثرشدن مطلوبیت خود هستند؛ اما محققان تجربی بـر ایـن باورنـد گـاهی اوقـات بـراي یـافتن        

گیرنـدگان بـه طـور کامـل     پاسخ معماهاي مالی، باید این احتمال پذیرفته شود که ممکـن اسـت تصـمیم   
-گیـري جزء عوامل مهم در تصمیمهاي شخصیتی مدیران نیز عقالیی رفتار نکنند. به بیانی دیگر، ویژگی

-اطمینـانی اسـت. مـدیران بـیش    	هـاي مهـم شخصـیتی، بـیش    . یکی از ویژگی]48[آید ها به حساب می

زننـد  هاي نقدي شرکت بیش از واقع تخمین میاحتمال و تأثیر رویدادهاي مطلوب را بر جریان3اطمینان
اطمینـانی  . وجود ویژگـی بـیش  ]64[کنند ی میو احتمال و تأثیر رویدادهاي منفی را کمتر از واقع ارزیاب

هـا تأثیرگـذار اسـت. مـدیران     هـا و بـدهی  در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتري دارایی
1 Earnings-Based Targets

هاي اصلی دانش مالی کالسیک است و اي از رفتار انسان، یکی از پایهگذاران به عنوان مدل سادهگیرندگان و سرمایهتصمیم"عقالیی بودن"فرض 2
) و تئـوري  CAPMاي (هـاي سـرمایه  گـذاري دارایـی  هاي مالی کالسیک مثل نظریه پرتفـوي، بـازار کـاراي سـرمایه، مـدل قیمـت      تقریباً تمامی نظریه

) متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتـاري، ایـن فـرض بـه دلیـل واقعـی نبـودن آن قـادر بـه توضـیح رفتـار            Agency Theoryنمایندگی (
3باشد. ان نمیگذارگیرندگان و سرمایه	تصمیم Overconfidence



کننـد. لـذا   بـرآورد مـی  گـذاري شـرکت را بـیش   هاي سرمایههاي آینده ناشی از پروژهاطمینان بازدهبیش
هـاي  بینانـه در تعیـین ارزش دارایـی   انداخته و برآوردهـاي خـوش  ممکن است شناسایی زیان را به تأخیر

].4[جاري یا بلندمدت داشته باشند 
هـاي متعـددي   اطمینانی) و کیفیت سـود نیـز پـژوهش   در باب ارتباط بین خصوصیات مدیریت (بیش

عوامـل  را به عنـوان یکـی از مهمتـرین    اطمینانی مدیریت بیشدر پژوهشی ]25[بومن انجام گرفته است. 
سـبب اطمینـانی مـدیران   هاي پژوهش وي نشان داد بـیش . یافتهکندهموارسازي سود بررسی میمؤثر بر

در پژوهشی به این نتیجه دست یافتنـد کـه   ]80[تین شی و همکاران . گرددمیهموارسازي سود افزایش 
سود گزارش شده از طریـق  اطمینان بااحتمال بیشتري نسبت به سایر مدیران اقدام به افزایش مدیران بیش

-اطمینانی مـدیریت بـر محافظـه   آثار بیش]14[احمد و دوئلمن نمایند. افزایش اقالم تعهدي اختیاري می

اطمینـانی اثـر منفـی بـر     کاري حسابداري را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنـان نشـان داد بـیش   
شـراند و زچمـن   منفی را کاهش نخواهد داد. کاري حسابداري داشته و نظارت خارجی این آثار محافظه

هاي مالی رابطه مثبت برقرار بـوده و  اطمینانی مدیریت با احتمال تقلب صورتدریافتند که بین بیش]74[
دهد.هاي حاکمیتی نیز این اثر را کاهش نمینظارت باالتر داخلی و خارجی از طریق مکانیسم

عوامل خارجی 
هـاي بـازار سـرمایه،    توانند بر کیفیت سود مؤثر باشند. همانند محركعوامل خارج از شرکت نیز می

گذارند. از بـین عوامـل   هاي حسابداري بر کیفیت سود تأثیر میعوامل خارجی نیز معموالً از طریق رویه
، قوانین مالیاتی، وضع قوانین جدیـد همچـون سـاربنز آکسـلی، فرآینـد      2، مقررات بازار سرمایه1خارجی
ضاع اقتصادي، مورد توجه محققان بیشتري واقع شده است.، و او3سیاسی

گري که بحـران مـالی دارنـد،    هاي بیمه) دریافت شرکت1992الف) مقرارت بازار سرمایه: پترونی (
کنند تا الزامات صنعت بیمه را رعایت نمایند. منسـاه و همکـاران   ذخایر خود را کمتر از واقع برآورد می

خـود را کمتـر از واقـع    اراي وضـعیت مـالی نامناسـب، سـودهاي    دهـاي شـرکت کنند ) عنوان می1994(
کنند تا از الزامات خالص ارزش تخطی ننمایند. نتایج مطالعات برخی دیگـر از محققـان نیـز    گزارش می

1 External Factors2 Capital Requirements3 Political Processes



هاي داراي نسبت سـرمایه پـایین، پـس از وضـع اسـتانداردهاي      حاکی از آن است که میزان ذخایر بانک
].37[یابد سرمایه، به شدت کاهش میجدید براي نسبت 

تواند با معیارهاي مختلـف کیفیـت سـود در ارتبـاط باشـد.      : قوانین مالیاتی نیز می1ب) قوانین مالیاتی
) دریافت که مالحظات مالیاتی نقش قابل توجهی در تغییر روش ارزشیابی موجـودي کـاال   1985هانت (

، حـاکی از آن اسـت کـه پـس از تغییـر نـرخ مالیـات        )1992دارد. نتایج مطالعات اسـکولز و همکـاران (  
هـا،  ها از طریق به تعویق انـداختن درآمـدها و تسـریع در شناسـایی هزینـه     (کاهش نرخ مالیاتی)، شرکت

کنند ) عنوان می1997سوهاي خود را به دوره پس از تغییر نرخ مالیات منتقل نمودند. گانتر و همکاران (
ملزم به تغییر روش از مبناي نقـدي بـه تعهـدي شـدند،     1986لیات سال اساس قانون ماهایی که برشرکت

].37[ها اقالم تعهدي بیشتري دارنددر مقایسه با سایر شرکت
و 2پ) سایر موارد مرتبط با عوامل خارجی: فرآیند سیاسی، وضع قوانین جدید مانند ساربنز آکسـلی 

بـاط باشـد. نتـایج    بـا کیفیـت سـود در ارت   وضعیت اقتصادي، از جمله موارد دیگري است که مـی توانـد  
هاي ثالث مدعی، با اسـتفاده از تغییـر روش ارزشـیابی    هاي داراي گروهشرکت؛دهدنشان میهاپژوهش

. عوامـل مـرتبط بـا اقتصـاد کـالن بـا       ]26[کنند موجودي کاال و استهالك اقدام به هموارسازي سود می
. مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهـدي پـس از   ]61[د افزایش انگیزه براي مدیریت سود همبستگی دار

پس از وضع حاکی از آن است نیز ها نتایج برخی پژوهش.]32[قانون ساربنز آکسلی کاهش یافته است 
کـاري  اند. همچنین محافظهها اقالم تعهدي اختیاري کمتري گزارش کردهقانون ساربنز آکسلی، شرکت

نتـایج برخـی  از سوي دیگـر ن ساربنز آکسلی افزایش یافته است. قانودر گزارشگري مالی پس از وضع 
هاي پذیرفتـه شـده در   قانون ساربنز آکسلی اثر مشخصی بر کیفیت سود شرکتدهدنشان میهاپژوهش

گیـري  هاي قانون ساربنز آکسلی از منافع آن در حـوزه تصـمیم  هزینهعالوه براین ؛ وبورس نداشته است
].37[ورس بیشتر بوده است در خصوص پذیرش در ب

1 Tax Regulation2 Sarbanes Oxley (SOX)



گیرينتیجه
هـاي مـالی   همانگونه که عنوان شد، سود حسابداري یکی از مهمترین اطالعات منـدرج در صـورت  

هاي مختلف استفاده کننده قرار گرفته است. از سود حسابداري بـه  باشد که همواره مورد توجه گروهمی
هـاي نقـدي آتـی،    بینـی سـودها و جریـان   براي پیشعنوان مبنایی براي سنجش کارایی مدیریت، ابزاري

ت أهیـ شـود.  اي براي ارزیابی و قضاوت درباره تخصیص منابع یاد مـی مبنایی براي تعیین مالیات و وسیله
در تأکید سودمندي سود همـواره در مفـاهیم گزارشـگري مـالی     )1978استانداردهاي حسابداري مالی (

بـراي  و به طرق مختلـف و اجزاي آن راسایرین، سوداعتباردهندگان وگذاران، دارد که سرمایهبیان می
هـاي اعطـائی اسـتفاده    یـا وام هاگذاريهاي نقدي سرمایهمقاصد متفاوت جهت ارزیابی دورنماي جریان

رغم کاربردهاي متعدد سود حسابداري در عمل، ایراداتی نیـز بـه ایـن مفهـوم حسـابداري      . علیکنندمی
هـا  هاي مالی و مـوج رو بـه افـزایش تقلـب در شـرکت     له این ایرادات که وقوع بحرانوارد است. از جم

تر شدن آن گردید، تردید در خصوص کیفیت سـودهاي گـزارش شـده و قابلیـت اتکـاي      سبب برجسته
باشـد، زیـرا سـودهاي کـم     گذاري، کیفیـت پـایین سـود مطلـوب نمـی     ها می باشد. از دیدگاه سرمایهآن

شود. سود با کیفیـت  سب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادي میکیفیت تخصیص نامنا
کنـد.  خصوص در کشورهاي در حال توسعه و سـایر کشـورها حمایـت مـی    باال از توسعه بازار سرمایه به

که عموم مردم به فرایند گزارشگري مالی یا به اطالعات مالی منتشر شده اطمینـان نداشـته باشـند،    زمانی 
.کندد و این امر به نوبه خود از گسترش بازار سرمایه جلوگیري مینشوگذاري منصرف میسرمایهاز 

گـذار  گیري مقامات قـانون کننده (متغیرهاي اثرگذار بر) کیفیت سود براي تصمیمشناسایی عوامل تعیین
کننـده کیفیـت سـود    طالعاتی که به بررسی عوامل تعیـین سزایی دارد. در مو بهبود کیفیت سود اهمیت به

اگـر  کند. کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا میپردازند، عوامل تعیینمی
بـه معرفـی مهمتـرین    تـالش شـد   در این پـژوهش  چه عوامل مؤثر بر کیفیت سود بسیار متنوع هستند، اما 

، هاي گزارشـگري مـالی  ، رویهکتشرشامل خصوصیات (کننده کیفیت سود و اجزاي آنها عوامل تعیین
و عوامـل  ، خصوصـیات مـدیریت  هاي بـازار سـرمایه  ، محركهاي راهبري شرکتی، حسابرسانمکانیسم
.ودپرداخته ش)خارجی
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An Overview on the Most Significant
Determinants of Earnings Quality

AbstractAccounting earnings is one of the most important informationcontained in financial statements that many factors affect its quality.The quality of reported earnings is very essential in optimalallocation of resources to capital markets and, the users of financialreports give a particular attention to the reported earnings.Reporting the low-quality earnings and those, which are notreflective of the company’s actual performance, will lead toinappropriate allocation of resources and will cause to reduce theeconomic growth. On the other hand, such earnings have not therequired efficiency and will direct the resources from projects withreal returns toward unrealistic projects with false and unreal returns.Identification of determinants (effective variables in) of earningsquality is very significant to legislative authorities and for improvingthe earnings quality. In the studies addressing the determinants ofearnings quality, the determinants play the role of independentvariable and the earnings quality has its role of dependent variable.There are various factors affecting the earnings quality. In thisinvestigation, the most important determinants of earnings qualityand their components are discussed including the Firmcharacteristics, financial reporting practices, corporate governancemechanisms, auditor’s, incentives of capital markets, managementcharacteristics and external factors.
Keywords: Earnings Quality, Dependent Variable, Determinants,Earnings’ Accrual Component, Earnings’ Cash Flow Component.


