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 مروری برمفهوم کیفیت سود با تأکید بر تحلیل بنیادی

 

  1ابولقاسم مسیح آبادی

 2رضا دانشور بنداری 

 

فیت سود از دو دیدگاه اقتصادی و حسابداری پرداخته در این مقاله به بررسی کلی مفهوم کی -چکیده

شده است. با توجه به اینکه تعریف جامعی از سود وجود ندارد لذا تعریف دقیقی از کیفیت سود نیز 

های متفاوت در خصوص مفاهیم سود و کیفیت امکان پذیر نمی باشد. بنابر این سعی بر ارائه دیدگاه

های اندازه گیری کیفیت سود شده و به تحلیل بنیادی کیفیت سود و آن و نیز اهمیت ارزیابی و معیار

 ارائه عوامل با اهمیت در این ارتباط ، پرداخته شده است.

 کیفیت سود ، معیارهای اندازه گیری ، تحلیل بنیادی کیفیت سود: واژه های کلیدی

 

 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری
د هدف نخست حسیابداری باشید. سیود یکیی از مفیاهیم      اندازه گیری سود برای واحدهای تجاری شای

مبهم در دنیای تجارت است. سود حسابداری بر مبنای فیرض تعهیدی و در چیارچوب اصیول پذیرفتیه      

 شده حسابداری اندازه گیری میشود.

سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها بیرای ییك دوره حسیابداری معیین کیه معیرف       

وق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مسیتمر واحید تجیاری و عملییات     افزایش خالص در حق

رویدادهای تصادفی وسایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر بر واحید تجیاری اسیت کیه طبیق       فرعی،

                                                           

 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار  -1

 daneshvar_78@msn.com عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور  -2

 

mailto:daneshvar_78@msn.com
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اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود. بطور کلی میی تیوان گفیت هیدف از     

رتست از تعیین این که وضعیت یك واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یك اندازه گیری سود عبا

 دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است.

 

 مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی
 531دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود )صآدام اسمیت نخستین اقتصاد

مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به  بلکوئی(. بیشتر کالسیکها بویژه

تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب وکار داشتند، مربوط نمودند. برای مثال،آنها سرمایه 

ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیك نمودند. همچنین  سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر 

 ق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی سود دانستند.تفکیك و بر تحق

در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهیوم  

اقتصادی سود یك دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سیود اقتصیادی را بیدین گونیه تعرییف کرد:ییك       

الت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی،سیود واقعیی و   سلسله از رویدادها که به ح

سود روانی ، عبارت است از مصرف واقعی شخص از کاالها و خدماتی کیه موجیب لیذت     سود پولی.

روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یك مفهوم روانشناختی است کیه نمیی تیوان آن را بیه     

 صورت تقریبی بیان کرد.

د واقعی، عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانیی میی شیود.    سو 

سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد. به بیان دیگر، با 

طریق  پرداخت پول برای خرید کاال یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف، می توان رضایت حاصل شده از

لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهیای زنیدگی سیه مرحلیه     

 متفاوت از سود هستند. 

سود پولی ، نمایانگر همه پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تأمین بهای زنیدگی دریافیت   

تشکیل میدهد وسود پیولی مرحلیه ای از   شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را می
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سود است که اغلب آنرا سود می دانند ، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی )نسبت به بقیه( 

 جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد.

بیان کرد و مقصود، افزایش مستمر کاالهای « )بهره( سود تضمین شده»لیندال مفهوم سود را در قالب 

ای در طول زمان می باشد. این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب سرمایه 

مصرف به اضافه پس اندازی که انتظار می رود در طی یك دوره زمانی مشخص بیه وجیود آیید، مطیرح     

 شود. پس انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی. 

یزه نوبیل بیا اسیتفاده از مفیاهیم ارائیه شیده بوسییله فیشیر و         هیکس اقتصاددان انگلیسی و برنده جا 

را ارئه نمود که می توان آن را بدین صیورت تشیریح کیرد کیه     « سود اقتصادی»لیندال، تئوری عمومی 

سود عبارتست از حداکثر مبلغی که یك شخص می تواند طی یك دوره زمیانی مشیخص بیه مصیرف     

 ان ثروت اول دوره باشد.رساند بطوریکه ثروت او در پایان دوره هم

 

 مفهوم کیفیت سود و پیدایش نظریه 
 90نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بیورس در اواییل دهیه    

میالدی مطرح شد، زیرا آنها احساس می کردند سود گزارش شده مییزان قیدرت سیودیك شیرکت را     

نمی دهد. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای  نشان آنچنان که در ذهن مجسم می کنند،

 نتایج گزارش شده،کار مشکلی است.

سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا 

ایین  پاسخ  سود هر سهم شرکت )بدون تعدیل( استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند.

است که در تعیین ارزش شرکت صرفاً کمیت سود مطرح نیست، بلکیه بایید بیه کیفییت آن نییز توجیه       

شرکتها در تالشند تا از طریق تهیه اطالعات با کیفیت توان پیش بینی جریانهای نقد آتی از طرفی  شود.

 (.1386را افزایش و ریسك اطالعاتی را کاهش دهند)اردستانی، 

به عبیارت   زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. منظور از کیفیت سود 

دیگر ارزش یك سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی نیدارد بلکیه بیه انتظیارات میا از      

 آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
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چشم انیداز سیود بیه     می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند. تحلیل گران مالی تالش

شرکتی که عناصر و اقیالم   برای مثال، های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد.ترکیب ویژگی

با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقالم و عناصر در صورت سود و 

سیود آتیی    همین امر به تحلیل گران اجازه می دهید،  ت نیست،کیفیت سود باالتری دارد.زیان آن با ثبا

با توجه به اینکه ریسك اطالعیات از دقیت پیایین     شرکت را باقابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند.

ر می رود در اطالعات ارائه شده و یا ناتوانی اطالعات در برآورد  بازده مورد انتظار ناشی می شود انتظا

ویژگی کیفیت سود به اندازه ای که برآورد بازده مورد نظر سرمایه گذاران و ذینفعان را با ابهام مواجیه  

وجود زمینه های مناسیب   (2005سازد بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی داشته باشد. )فرانسیس.

محدودیت های ذاتی حسیابداری   برای مدیریت سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از

 از جمله :

 الف( نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی 

ب( امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یك واحید اقتصیادی    

 از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. 

فه حسابداری بدلیل اهمیت سود به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی محققان و دست اندرکاران حر

عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی 

 می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.

ود گیزارش شیده از سیود اقتصیادی. منظیور از بییان       کیفیت سود عبارت است از بییان صیادقانه سی   

صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارند، می باشد. یعنی کیفیت سود 

باال نشان دهنده مفید بودن اطالعات سود برای تصیمیم گییری اسیتفاده کننیدگان و همچنیین مطابقیت       

که سرمایه گیذاران مطمیئن شیوند کیه کیفییت سیود شیرکتها         بیشتر آن با سود اقتصادی میباشد. زمانی

( امیا بیدلیل آنکیه افیراد از     1385کننید. ) بولیو،   باالست آنها در اوراق بهادار بیشتر سرمایه گذاری میی 

 کنند، امکان ارائه یك تعریف جامع از سود وجود ندارد.اطالعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می
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فیت سود را بعنوان سیود عیادی و مسیتمر، تکرارپیذیر و ایجیاد کننیده       برخی تحلیل گران مالی، کی

جریان نقدی عملیاتی میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمیی بیین سیود خیالص گیزارش شیده و       

 جریان نقدی عملیاتی منهای ارقام غیر تکراری میباشد.

از نظر آنهیا کیفییت الزم را   تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یك محاسبه مستقل از سود که 

توانند به یك دامنیه  دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیالت مناسب، می

 که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت بیه سیود خیالص گیزارش شیده باشید، دسیت یابنید.        

بلکیه   ؛وان بیه آن دسیت یافیت   یك امر تعریف شیده ثابیت نیسیت کیه بتی      بنابراین مفهوم کیفیت سود،

دیدگاههای مختلفی در مورد  مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.

ارزیابی کیفیت سود در میان دست اندر کاران حرفه حسابداری وجود دارد کیه ذییالً تعیدادی از آنهیا     

 مورد بررسی قرار می گیرد.

میلزمعتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی میی   مدیر مالی شرکت جنرال« هانت»

شود: یکی تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سیود  

مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است کیه کیفییت   « هگن» متجلی می شود. P/Eشرکت که در نسبت 

اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقالم غیر عادی و شرایط بازار یا  سود را می توان با شناسایی یا حذف

توان تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می« کونولی» هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.

 از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

معتقد است که کیفیت سود را میی تیوان از    American broadcastingمدیرمالی شرکت «والن»

نشیان داد  کیه   ( Sloan,1996)  طریق تفاضل بین سود تورمی و سود گزارش شده اندازه گیری کرد.

شرکتهایی که  سود گزارش شده شان  بیشتر از جریان وجوه نقد عملیاتی آنها میی باشید )حجیم زییاد     

ی را تجربیه خواهنید کیرد. بنیابراین حجیم اقیالم       اقالم تعهدی( در سالهای آتی کاهش در سود عملییات 

معتقید اسیت،   ( ,Michael B Mikhail) تعهدی یك شاخص خیوب بیرای کیفییت سیود میی باشید.      

 سودی را که بهتر بتواند جریات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند، با کیفیت تر است.
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اسیایی شیده انید کیه وجیود آنهیا       در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شن

اگر شرکتی ویژگیهیای زییر را دارا باشید، کیفییت سیود آن بیاال        باعث افزایش کیفیت سود می گردد.

 خواهدبود:

 ( روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری.1

 ( درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرارپذیر.2

رشد، مستقل از مالحظات مالیاتی)مثل کاهش نرخ مالییات کیه    ( کسب سطحی از سود خالص و نرخ3

 منجر به معافیت مالیاتی می شود(.

 ( داشتن سطح مناسبی از بدهی.4

 ( سود شرکت ناشی از تورم نباشد.5

همییانطور کییه مالحظییه گردییید، تعریییف یکسییانی از واژه کیفیییت سییود وجییود نییدارد. بسیییاری از 

سعه یافته مؤید این مطلب است کیه سیود خیالص گیزارش شیده      تحقیقات انجام شده در کشورهای تو

توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطالعاتی است. لیکن در رابطیه بیا تعرییف یکسیانی از سیود      

توفیق چندانی حاصل نگردیده است. لذا، سوال اساسی این است که چگونه می تیوان ایرادهیای وارده   

گر سودی را گزارش نمود که امکان ارزییابی عملکیرد و تیوان    بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دی

سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد. چنین سیودی کیه اصیطالحًا سیود کیفیی نامییده میی شیود در         

 تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد.

کیفیت سود و بصورت عام کیفیت گزارشگری مالی مورد عالقه کسانی است که گزارشات مالی  

-عالوه بر این می ی تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند.برا

مستقیم نشان کیفیت گزارشات مالی به صورت غیر توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد

از آن باشد. سود گزارش شده و روابط بدست آمیده  دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می

معموالً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم گییری بیرای   

قراردادی که براساس سود با  کیفیت پایین باشد باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهید شید. بیرای مثیال     

قرار میی گییرد منجیر    سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت 

ای مشابه، سودهای متورم ممکن به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه
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است ورشکستگی ناگهانی شرکت  را پنهان ساخته و نیز باعث گمراهی اعتباردهنیدگان در تصیمیمات   

 اعتباردهیشان گردد.  

ن مطلوب نمی باشد.چرا که نشانگر وجود ریسیك در  از دیدگاه سرمایه گذاری سود با کیفیت پایی

تخصیص منابع به آن بخش می باشد .  سود با کیفیت پایین کارایی نداشته چرا که باعث کاهش رشید  

اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحیراف  

های با بازدهی نا مناسب  شده که کاهش رشید اقتصیادی    منابع از طرح های با بازدهی مناسب  به طرح

بییاالخره اینکییه زمییانی کییه تییدوین کننییدگان اسییتانداردهای حسییابداری در  را در پییی خواهیید داشییت.

جستجوی باز خورد استانداردها در مورد اینکه آیا استانداردهای تدوین شده کارا بوده اند یا خیر، میی  

اری از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. معیار ارزییابی  باشند به خروجی های سیستم حسابد

 سودمندی تصمیم می باشد. FASBکارایی مطابق چارچوب مفهومی

  
 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود

از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لیذا معییار ارزییابی یکسیانی نییز موجیود       

زیابی کیفیت سود و اجزای مربوط بیه آن را میی تیوان بیه صیورت زییر       نیست.  بطور کلی معیارهای ار

 (. Katherin & Vincent , 2002)طبقه بندی کرد. 

 

 تحلیل بنیادی کیفیت سود

با استفاده از نسبتها و دیگر ابزارهای تحلیل بنییادی بیه دنبیال کسیب شیواهدی از       Gradientمؤسسه 

در ارزیابی کیفییت   Gradientاکتورهایی که گروه تحلیلی کیفیت پایین سود بودند. برخی از مهمترین ف

 سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می باشد: 

 الف(تولید جریان نقدی 
یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تولید شده توسط شرکت می باشد. 

ممکین اسیت کیه بتیوان جرییان نقیدی را       به زبان ساده، با اینکه می توان سود را تحریف نمود اما غییر  
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دستکاری نمود. یك روش درک اهمیت جریان نقدی، تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملییاتی و  

 باشد. یعنی: اقالم تعهدی می

 اقالم تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی= سود خالص

ت سود به سطح اقالم همانطور که در باال نیز گفته شد،تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که کیفی

 تعهدی منعکس شده در سود بستگی دارد.

جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجیوه نقید، ییك شیاخص عیالی بیرای       

 کیفیت سود می باشد. برخی معیارهای مهم جهت بررسی جریان وجوه نقد عبارتند از:

           (2001ی )پنمان .نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی به سود عملیات 

           نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی به سود خالص 
 

 :  معیارهای ارزیابی کیفیت سود 1جدول

 اجزای مربوطه  معیار های ارزیابی  

 الف (معیارهای مبتنی بر سری زمانی 

 .پایداری 1

 .قابلیت پیش بینی 2

 . نوسان پذیری 3

سود و ب (معیارهای مبتنی بر رابطه بین 

 اقالم تعهدی و وجه نقد 

 . نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود 1

 .تغییر در اقالم تعهدی 2

 .اقالم تعهدی اختیاری پیش بینی شده3

 .میزان ارتباط بین اقالم تعهدی آتی و جریان های نقدی آتی 4

ج ( معیاررهای مبتنی بر مربوط بودن و 

 قابلیت اتکاء
 بودن و قابلیت اتکا  مربوط

د (معیارهای مبتنی  بر سودمندی  در 

 تصمیم 

 . قضاوتها و برآوردها 1

 . تعدیل استاندارد های حسابداری  .2



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه بهمن ، هشتمشماره                                             مدیریت و حسابداریهای پژوهشماهنامه 

 

 

73 

    
 ب(کیفیت حسابهای دریافتنی

تحلیل کیفیت حسابهای دریافتنی و درآمد شیرکت دیید روشینی در میورد یکیی ا ز اجیزاء اصیلی        

مدها ارائه می نماید. بطورکلی،درآمد شناسایی شده که بر اساس محافظه کیفیت سود یعنی کیفیت درآ

کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود بیاال خواهید شید. در حالیکیه درآمیدی کیه بیر اسیاس         

حسابداری جسورانه شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد شد. برخی از مهمترین موارد 

 ها دریافتنی عبارتند از:ارزیابی کیفیت حساب

           .تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش 

          .تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده 

          های  سوخت شده و اینکه چگونه میی توانید سیود گیزارش شیده را      روش برآورد بدهی

 تحت تاثیر قرار دهد.

             شرکت برای شناسایی درآمد در مقایسه با سایر شرکتهای مشابه روشهای مورد استفاده

 در صنعت.

 ج(رویه اندازه گیری موجودی کاال
رویه اندازه گیری موجودی کاالی شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهیای  

ه شیرکتی  تمام شده کاالی فروش رفته بستگی دارد. بیویژه، اگیر بهیای تمیام شیده کیاالی فیروش رفتی        

کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت باالتر از واقیع گیزارش میی شیود و بیالعکس. در      

هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کاال، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجیه و بررسیی   

 قرار گیرند، عبارتند از:

نید حاشییه فیروش، روش ارزییابی     سطح و تغیییر در کیل موجودیهیای کیاال نسیبت بیه فیروش، رو       

موجودیهای کیاالو چگیونگی تیاثیر آن بیر سیود گیزارش شیده، رابطیه بیین انیواع مختلیف حسیابهای             

موجودیهای کاال از قبیل مواد خام، کاالی درجریان ساخت و کاالی سیاخته شیده، روش میورد عمیل     

 کتهای صنعت.شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کاال در مقایسه با دیگر شر
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 د(کیفیت حسابهای  دارایی ثابت 
طرفی در حساب دارایی های ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تاثیر محافظه کاری و بی

داشته باشد. برای مثال، در نظر گرفتن عمر مفید طوالنی مدت برای دارایی های ثابیت میی توانید سیود     

اقعی شرکت بهبود یافته باشد .در هنگام بررسی کیفیت خالص را افزایش دهد بدون اینکه سود آوری و

 حساب دارایی ثابت، مهمترین زمینه هایی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از: 

کفایت هزینه های استهالک، تغییر در روشهای استهالک، شیواهدی از داراییهیای معییوب، عمیر      

 ه.مفید داراییهای ثابت شرکت، ظرفیت مورد استفاد
  

 ه( کیفیت بدهیها و افشاء 
ها بایستی بویژه، بدهی کیفیت حسابهای بدهی نیز برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می باشند.

بطور بی طرفانه و به دور از هرگونه جانبداری گزارش شوند. در غیر اینصیورت، کیفییت سیود خدشیه     

سائلی که بایستی مورد توجیه قیرار گیرنید    در ارزیابی کیفیت بدهیها، برخی از مهمترین م دار می شود.

عبارتند از: مفروضات بکار رفته در مورد بدهی های تحقق یافته و ثبت نشیده، عالئمیی از تیامین میالی     

خارج از ترازنامه ، افشاء مفصل بدهیهایی که تحقق یافته اما ثبت نشده اند، روییه هیای میورد عمیل در     

 دعاوی حقوقی. ارتباط با مخارج سرمایه ای، عالئمی از
 

 و( ارزیابی فعالیتهای مدیریت سود
در هنگام ارزیابی اهمیت فعالیتهای مدیریت سود،برخی از مهمتیرین زمنییه هیایی کیه بایسیتی میورد       

بررسی قرار گیرند، عبارتنید از: تغیییر در رابطیه بیین درآمیدهای تحقیق یافتیه و تحقیق نیافتیه، کثیرت و           

که ممکن است منجر به افزایش سود  (buy  backید توسط شرکت )زمانبندی معامله سهام با تضمین خر

)زیان( به منظور افزایش سود عملییاتی ییا    هر سهم شود، انتقال هزینه ها به دیگر بخش های صورت سود

 حاشیه فروش.
 

 ز( محیط رقابتی  

ییت سیود   محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند بطور بالقوه ای اثر مثبت یامنفی بر کیف

داشته باشد. برای مثال، رشد سریع تکنولوژی در صنعت کامپیوتر میی توانید منجیر بیه افیزایش کاالهیای       
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ناباب وبال استفاده  گردد. درمقابل، تغییر تکنولوژی در بخشی از صنعت آهسته می باشید لیذا بیرای ایین     

اشید. بیدین ترتییب، شیرکت     قبیل صنایع تغییر تکنولوژی یك فاکتور مهم در ارزیابی کیفیت سود نمی ب

هایی که در صنایع با رشد تکنولوژی با ال فعالیت می کنند نسیبت بیه شیرکتهایی کیه در صینابع بیا رشید        

تکنولوژی تقریباً ثابت فعالیت می کنند، بیشتر مستعد رویارویی با مسائل کیفیت سود می باشند. برخیی از  

ی مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از: موقعیت رقابتی مهمترین مسائلی که بایستی در ارتباط با محیط رقابت

صنایع ، شرایط اقتصادی ، سرعت تغیییر در تکنولیوژی کیه ممکین اسیت بیر محصیوالت شیرکت تیاثیر          

 بگذارد.

 

 نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود
اتکاء صورتهای در پاسخ به افزایش توجهات قانون گذاران، سرمایه گذران و عموم مردم به قابلیت 

 POBدر خواست کرد که هیأت نظارت عمومی   SECمالی حسابرسی شده و کیفیت گزارشات مالی،

، 1998اثرات تحوالت اخیر در حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و منافع مردم را ارزییابی کنید.در اکتبیر    

POB زارش نهایی طیرح  طرح حسابرسی اثر بخش را برای انجام این ماموریت ارائه داد. توصیه ها و گ

منتشر شید، توجهیات و مالحظیات متعیددی شیامل خیدمات غییر حسابرسیی بیر           2000که در اگوست 

 استقالل حسابرس و رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود را بیان و اعالم نمود.

POB   اشاره می کند که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در خدمات غیر حسابرسی مشاهده میی

درآمد برخی شیرکتهای  حسابرسیی بیزرگ از بابیت خیدمات غییر حسابرسیی بیشیتر از          شود بطوریکه

معتقدند که انجام خدمات غیر حسابرسی در قبیال حیق    POBبرخی از اعضای  درآمد حسابرسی است.

آمریکا شواهد تجربی مؤید این  الزحمه های باال باعث خدشه دار شدن استقالل حسابرس می شود. در

 SECحسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطیه وجیود دارد. در پیی ایین شیواهد      است که بین کیفیت

شرکتهای سهامی عام را  بازنگری کرد و 2001قوانین و مقررات مربوط به استقالل حسابرس را در سال 

ملزم نمود تا میزان حق الزحمه پرداختی چه از بابیت خیدمات حسابرسیی و چیه از بابیت خیدمات غییر        

سان مستقل، اعالم دارند. هدف از افشاء مذکور این است که بیه اسیتفاده کننیدگان    حسابرسی به حسابر
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صورتهای مالی این فرصت را بدهد تا خودشان نتیجه گیری راجع به اثرات خدمات غیر حسابرسیی بیر   

 استقالل حسابرسی داشته باشند و این افشاها بر رفتار حسابرسان نیز اثر می گذارد.

عنوان میی نمایید    SECد افشاء)افشاء میزان حق الزحمه( وضع شده توسط بطورکل این معیار جدی

که حق الزحمه باالی خدمات غیر حسابرسی پرداخت شده توسط صیاحبکار بیه حسابرسیان آنهیا، میی      

تواند استقالل حسابرس را به خطیر بینیدازد و کیفییت حسابرسیی و در نتیجیه کیفییت سیود را کیاهش         

ابرس غیر قابل مشاهده میی باشید لیذا آزمیون مسیتقیم رابطیه بیین حیق         دهد.از آنجایی که استقالل حس

 الزحمه خدمات غیر حسابرسی و استقالل حسابرس غیر ممکن بنظر می رسد.

  
 تحقیقات انجام شده در رابطه با کیفیت سود

( ارتباط بین کیفیت سود را با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق 2003فرانسیس و همکاران)

هام عادی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، ارتباط بین هشت شاخص کیفیت سود با صاحبان س

هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

بدست آمده حاکی است که شرکتهای با کیفیت سود پایین در مقایسه با شرکتهایی با کیفیت سود باال  

 بدهی و هزینه سرمایه سهام عادی باالتری دارند. هزینه

( رابطه اقالم تعهدی ) تفاوت بین سود و جریان های نقدی ( را با بازده 2004و دیگران ) 8چان

-ی بعد از گزارشهای با ارقام تعهدی زیاد در دورهآینده سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت

ها با یابد. یك تفسیر از این نتایج این است که شرکتکاهش می گری اطالعات مالی، بازده سهام آنها

گری ی پس ازگزارشهایی که ارقام تعهدی باالیی دارند ( در دورهکیفیت سود پایین )یعنی  شرکت

برند ها پی میگذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکتشوند، زیرا سرمایهسود، دچار افت بازدهی می

( به این نتیجه رسیدند که 2005فرانسیس و همکاران ) کنند.تناسب با آن تعدیل میو قیمت سهام را م

های ی سرمایه شرکتگذارد. افزون بر این، هزینهی تامین مالی اثر میکیفیت اقالم تعهدی بر هزینه

 تر است.دارای اقالم تعهدی با کیفیت پایین، بیش

اند. واکنش بازار به تغییرات سود نقدی پرداخته( به بررسی رابطه بین کیفیت سود و 1383ثقفی )

نتایج تحقیق نشان داد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییرات سود 
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( ارتباط بین کیفیت سود 1384خواجوی و ناظمی ) گیرند.نقدی، کیفیت سود شرکت ها را در نظر نمی

های تحقیق میانگین بازده قام تعهدی بررسی کردند. بر اساس یافتهو بازده سهام را با تاکید بر نقش ار

 گیرند.سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی

(.بررسی ویژگیهای کیفی سود و هزینه حقوق صاحبان سهام. وی به بررسی رابطه بین 1385بولو)

گی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقالم هزینه حقوق صاحبان سهام با چهار ویژ

تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. 

نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق 

 صاحبان سهام می باشد.

( بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه 1386و ضیاءالدین مجدی)کردستانی 

سهام عادی.در این تحقیق رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود،قابلیت پیش بینی 

سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام 

د بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود عادی مور

قابلیت پیش بینی سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به موقع بودن سود و هزینه  شامل پایداری سود،

انه سرمایه سهام عادی را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است.اما بین محافظه کار

 بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

( به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار 1389اسماعیل زاده )

را مورد بررسی قرار داده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در  1383-1387تهران طی سالهای 

سی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران این تحقیق مورد برر

عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس 

هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمك تحلیل پانلی و با 

از  1387-1383شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  94العات استفاده از اط

طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه 

معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران 
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ف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس غیر موظ

 هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.
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