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مروری بر معیارها و مدلهای اندازهگیری کیفیت سود
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محسن انواری نیا
تاریخ دریافت 2931/21/15 :تاریخ چاپ2931/29/22 :

چکیده
کیفیت سود یکی از واژگان حسابداری بوده که هیچگونه اتفاق نظری درخصوص تعریف آن وجود ندارد .کیفیت سود مفهومی
است که دارای جنبههای متفاوتی میباشد و از اینرو تعاریف مختلف و معیارهای متفاوتی در رابطه با آن مطرح شدهاند .پنمن و
ژانگ ( ،)1221کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف میکنند .شیپر و وینسنت ( ،)1221کیفیت سود را
مرتبط با سود مورد نظر هیکس میدانند ،یعنی از دید آنها کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش شده در گزارش
سود مورد نظر هیکس را نشان دهد .از آنجایی که سود اقتصادی قابل مشاهده نیست ،لذا امکان کمیسازی آن وجود ندارد .با توجه
به دشواری موجود در تعریف عملیاتی کیفیت سود ،از معیارهای مختلفی برای اندازهگیری این سازه استفاده میشود .این مقاله از نوع
مروری بوده و هدف از آن بررسی معیارها و مدلهای اندازهگیری کیفیت سود میباشد.
واژگان کلیدی
کیفیت سود ،کیفیت گزارشگری مالی ،مدیریت سود ،سود اقتصادی.
2
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 .1مقدمه
سود حسابداری یکی از مهمترین اطالعات مندرج در صورتهای مالی میباشد که همواره مورد توجه گروههای مختلف
استفادهکننده قرار گرفته است .از سود حسابداری به عنوان مبنایی برای سنجش کارایی مدیریت ،ابزاری برای پیشبینی
سودها و جریانهای نقدی آتی ،مبنایی برای تعیین مالیات و وسیلهای برای ارزیابی و قضاوت درباره تخصیص منابع یاد
میشود .این فرض که سود به عنوان منبع اصلی اطالعات مختص شرکت است توسط تحقیقات تجربی که بیانگر آن است
سرمایهگذاران به سود بیشتر از هر معیار دیگر ارزیابی عملکرد (نظیر سود سهام ،جریانهای نقدی یا شکلهای دیگر سود
مثل سود قبل از مالیات ،بهره و استهالك) اتکا میکنند ،مورد پشتیبانی قرار گرفته است .همچنین نتایج تحقیقات حاکی از
آن است که مدیران سود را به عنوان معیار اصلی مورد توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران درنظر میگیرند(کوهن و
همکاران.)1222 ،
آغاز هزاره سوم با رسواییهای مالی در سطح بینالملل همراه شده است .این موضوع نگرانیهایی را در ارتباط با کیفیت
گزارشگری مالی پدید آورده و انگشت اتهام به سوی گزارشگری مالی نشانه رفته است .علت اصلی این نگرانیها را
میتوان در این موضوع جستجو کرد که مدیران شرکتها با استفاده از تکنیکهای حسابداری تا حد زیادی توان
دستکاری گزارشهای مالی و در رأس آن رقم"سود" را دارا میباشند .از اینرو ،این موضوع اهمیت پیدا میکند که
سود گزارش شده حاصل عملکرد بنیادی شرکت است یا خیر .در پاسخ به این نگرانیها ،نهادهای ناظر از یک طرف و
محققان از طرف دیگر بر این مقوله متمرکز شدهاند .در سالهای اخیر شاهد افزایش روزافزون تحقیقاتی هستیم که به
موضوع کیفیت سود میپردازند(بولو و حسنی.)2935 ،
کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبههای متفاوتی میباشد و از اینرو تعاریف مختلف و معیارهای متفاوتی در رابطه
با آن مطرح شدهاند .تحقیقات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود ،به دو ویژگی مهم اشاره نمودهاند .یکی از این
ویژگیها ،سودمندی در تصمیم و دیگری ارتباط این مفهوم با سود اقتصادی است .به بیان بهتر ،کیفیت باالی سود به معنای
سودمندی اطالعات سود در تصمیمگیری استفادهکنندگان و همچنین نزدیکی آن به سود اقتصادی است .اما از آنجایی که
افراد مختلف از اطالعات در تصمیمات متفاوت استفاده میکنند ،امکان ارائه تعریفی واحد از آن وجود ندارد(بارت و
همکاران.)1226 ،
براساس مفهوم سودمندی تصمیم ،ارائه شده توسط هیأت استانداردهای حسابداری مالی  ،کیفیت سود و بهطور عامتر
کیفیت گزارشگری مالی ،مورد عالقه کسانی است که از گزارشهای مالی برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری و انعقاد
قراردادهای مختلف استفاده میکنند .عالوه بر این ،میتوان عنوان نمود که از دیدگاه مراجع تدوینکننده استاندارد،
کیفیت سود به صورت غیرمستقیم نشاندهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است .از دیدگاه سرمایهگذاری،
کیفیت پایین سود مطلوب نمیباشد ،زیرا سودهای کمکیفیت ،تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش
رشد اقتصادی میشود .از سوی دیگر ،این سودها کارایی الزم را نداشته و منابع را از پروژههای دارای بازده واقعی به
سمت پروژههایی سوق میدهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند(بولو و حسنی.)2935 ،
با توجه به تنوع در تعاریف بهعمل آمده از کیفیت سود و نگاههای متفاوت محققان به جنبههای گوناگون آن ،هدف از این
مقاله مروری بررسی معیارها و مدلهای اندازهگیری کیفیت سود میباشد.
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 .2اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ،توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بخصووص
بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعوت موورد
انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ،دسترسی به اطالعات درست ،به موقع و تحلیل دقیق و واقعبینانوه آن اسوت.
سرمایه گذاران و سهام داران در خصوص خرید سهام نیاز به بررسی و پیش یبینی ارزش سهام شورکت هوا در سوال هوای آتوی
دارند و بدیهی است که تعیین این ارزش ،منوط به پیش بینی قدرت سودآوری شرکت هوا و پایوداری و ثبوات آن در آینوده
است .سودهای گزارش شده در صوورت هوای موالی و گزارشوات موالی بوه دلیول اسوتفاده از حسوابداری تعهودی و وجوود
قضاوتها و ارزیابیهای شخصی ،نمیتواند به طور مناسب قدرت موسسه را در ایجاد جریانهوای نقودی مطلووب مونعکس
نماید(بولو و حسنی.)2935 ،
در بازار سرمایه ،گزارشگری مالی صحیح و بهنگام ارزش زیادی دارد و افرادی که در معرض فرصت ها و خطورات ناشوی
از نوسانات بازار سرمایه قرار دارنود از ارزش آن بوه خووبی اطوالع دارنود .بوا در نظور گورفتن ارزش اطالعوات حسوابداری،
می توان اظهار داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطالعات از قبیل نحوه محاسوبه و ارائوه ،کمیوت ،کیفیوت و سوایر جنبوه
های مرتبط با آنها در قالب پژوهشهای گوناگون ضروری است(محمدزاده و همکاران.)2932 ،
کیفیت سود یکی از جنبه های مهم سالمت مالی واحدهای تجاری است که مورد توجه سورمایه گوذاران ،اعتباردهنودگان و
سایر استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد .طی سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهش گوران
قرارگرفته و تالش بر این بوده است که با دست یافتن به یک مدل منطقی و معتبر ،کیفیت سوود و عوامول تاثیرگوذار بور آن
شناسایی شود(دسای و همکاران.)1223 ،
 .3ادبیات پژوهش

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس مطرح شد ،زیرا احساس میکردند ،سود
گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم میکنند ،نشان نمیدهد .آنها دریافتندکه
پیشبینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده ،کار مشکلی است .ضمناً تحلیلگران دریافتند که تجزیه و تحلیل
صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری اطالعات حسابداری کار مشکلی میباشد .سوال
اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون
تعدیل) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط را رعایت مینمایند .پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت
سود نگاه نمیشود ،بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود .منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال
تحقق سودهای آتی است .به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به
انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی
دارد(فرانسیس و همکاران.)1222 ،
تحلیلگران مالی تالش میکنند تا چشمانداز سود شرکتها را ارزیابی کنند .چشمانداز سود به ترکیب ویژگیهای
مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد .برای مثال ،شرکتی که عناصر و اقالم با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود
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دارد نسبت به شرکتی که این اقالم و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ،کیفیت سود باالتری دارد .همین امر
به تحلیلگران اجازه میدهد ،سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیشبینی نمایند.
طی سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تالش بر این بوده است که با دست یافتن
به یک مدل منطقی و معتبر ،کیفیت سود و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود .به لحاظ عملی ،در مورد سنجش و اندازه
گیری ویژگی کیفی باید معیارهای کمی شناسایی شود تا نمایانگر آن ویژگی کیفی باشد بهطوری که از طریق آن فرایند
سنجش به گونه قابلقبول انجام شود .بکارگیری تعاریف و مفاهیم مختلف در خصوص کیفیت سود توسط محققان و
تحلیلگران موجب ایجاد مدلهای مختلف اندازهگیری شده است ولی تاکنون رویکرد پذیرفته شده مشخصی برای
اندازهگیری کیفیت سود تبیین نشده است(محمدزاده و همکاران.)2932 ،
 .4پیشینه تحقیق
باروا ( ،)1226در مطالعه خود معیارهای اندازه گیری کیفیت سود را با استفاده از ویژگی های کیفی اطالعات موالی منودرج
در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی بررسی کرده است .نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یوک
از ابعاد کیفیت سود نشوان داد شورکت هوایی کوه سوود آنهوا از لحواظ مربووط بوودن و قابلیوت اتکوا باالسوت در مقایسوه بوا
شرکت هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکای سود آنها پایین اسوت ،ضوریب واکونش سوود و قودرت توضویحی رگرسویون
قیمت ˚ سود باالتری دارند.
آرتور و همکاران(،)1225کیفیت سود شرکت های اروپایی را در طول دوره سوال هوای  1221الوی  1222را موورد بررسوی
قراردادند .در این پژوهش کیفیت سود به وسیله کیفیت اقالم تعهدی اندازه گیری شده است و صورت های مالی نمونوه ای از
شرکت های چهارده کشور اروپایی طی سال های  1225تا  1222و نیز طی دوره بحران یعنی سال های  1221تا  1222بوا هوم
مقایسه شدند .نتایج پژوهش نشان داد شرکتها تمایل دارند گزارشگری مالی باکیفیت باالتری را در طول دوره بحوران ،در
مقایسه با قبل از آن ،ارائه کنند .همچنین نتایج نشان داد اطمینان کاهش یافته سرمایه گذاران و کاهش نقدینگی بوازار کوه در
اثر بحران مالی ایجاد می شود ،مدیران را دارای انگیزه میکند تا برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران و کاهش اثرات منفوی
بحران اقتصادی ،کیفیت سود خود را بهبود دهند .این نتیجه پس از در نظر گرفتن عوامل خاص هر کشور نیز تائید شد.
پرساکیس و التدردیس ( ،)1225اثر بحران مالی جهانی سال  1221را بر کیفیت سوود شورکت هوای سوهامی در کشوورهای
توسعه یافته بررسی نمودند .نمونه پژوهش آنها شامل  292232سال /شورکت بوود کوه بوه سوه گوروه تقسویم شود :طبقوه اول
شرکتهایی که به دلیل مقوررات بیشوتر در کشورشوان سورمایهگوذاران آنهوا بیشوتر حمایوت مویشودند .گوروه دوم و سووم
شرکت هایی که کشورهای آنها سرمایه گذاران را کمتر از طریق مقررات قانونی مورد حمایت قرار می دادند .کیفیت سود با
شاخص های محافظه کاری ،مربوط بودن ،کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود ،قابلیت پیش بینی سود ،تحلیل زیوان گریوزی و
هموارسازی سود بررسی شد .نتایج پژوهش آنان نشان داد که افت کیفیت سود در دوران بحران موالی ،بورای شورکت هوای
دسته دوم و سوم که به ترتیب سرمایهگذاران آنها از حمایت متوسط و کمتر دولتی برخوردار بودنود ،بیشوتر بووده اسوت .در
تمام گروه ها ،در دوران بحران ،مدیران انگیزه داشتند تا از اقوالم تعهودی بیشوتر اسوتفاده کننود و سوودهای گوزارششوده از
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قابلیت پیشبینوی کمتوری برخووردار بووده اسوت .همچنوین در دوره بحوران میوان گوروههوای دوم و سووم ارقوام مربووطتور
صورتهای مالی و هموارسازی ساختگی بیشتری در مقایسه با گروه اول مشاهده شد.
کامران راد( ،)2936به بررسی کیفیت سود و مدل های اندازه گیری آن پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد یکی از معیارهای
ارزیابی کیفیت سود پایداری سود است .پایداری سود به معنای این است کوه توا چوه حود یوک نووآوری خواص در تحقوق
سودهای آتی باقی میماند .هر چه پایداری سود بیشتر باشد واحد تجاری توان بیشوتری بورای حفو سوودهای جواری دارد،
بنابراین کیفیت سود واحد تجاری بیشتر است .سود حسابداری که بر مبنای تعهدی شناسایی موی شوود بوه دو جوز نقودی و
تعهدی قابل تقسیم است .نتایج تحقیقات نشان می دهد که اقالم تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به کاهش پایوداری سوود
میشود .بنابراین به لحاظ نظری میتوان گفت هر چه جز نقدی سود بیشتر باشد پایداری سود باالتر خواهد بود.
معیارهای اندازهگیری کیفیت سود
برخی از تحلیل گران مالی ،سود با کیفیوت بواال را سوود عوادی مسوتمر ،تکرارپوذیر و ایجادکننوده جریوان نقودی حاصول از
عملیات می دانند ،آنها معتقدند معیار نشان دهنده کیفیت سود ،رقمی بین سود خوالص گوزارش شوده و جریوان نقود حاصول
ازعملیات منهای ارقام غیرتکراری می باشد(چان و همکاران .)1226 ،در پوژوهش ثقفوی و کردسوتانی( ،)2919معیارهوایی
که برای اندازه گیری کیفیت سود مورد توجه قرار گرفته شامل  )2پایداری سود که منظور ازآن تکرارپوذیری سوود جواری
است )1 ،قابلیت پیش بینی سود و  )9رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی می باشد .کیفیت سود در تحقیقات قبلوی تعواریف
متعددی دارد و اتفاق نظری در تعریف آن وجود ندارد .تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مسوتقل از سوود
که از نظر آنها کیفیت الزم را داشته باشد ،دست یابند(خواجوی و ناظمی .)2911 ،با این حال ،محققان توالش نمووده انود بوا
انجام تعدیالت مناسب به محدوده ای که به شکلی قابل قبول نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گوزارش شوده باشود،
دست یابند .بنابراین مفهوم کیفیت سود ،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت ،بلکه مفهوومی اسوت
نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرشها بستگی دارد(دستگیر و همکاران.)2932 ،
به طور معمول سنجش کیفیت سود بر پایه چهار ویژگی زیر انجام می شود:
 .2مربوط بودن با ارزش سهام :در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام به کمک رگرسیون اندازه گیوری
می شود .هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیشتر باشد ،سود متغیر مرتبط تری با ارزش اسوت (بوارس و همکواران،
.)1222
 .1محتوای اطالعاتی :در این روش به کمک رگرسیون ارتباط بوین تغییورات قیموت یوا بوازده سوهام بوا سوطوح یوا تغییورات
غیرمنتظره مقادیر مختلف سود اندازهگیری میشود .هر چه میزان ضریب همبستگی تعودیل شوده بوه عودد یوک نزدیوکتور
باشد ،نشاندهنده بار اطالعاتی بیشتری است(کدخدائی و صابری.)2912 ،
 .9توانایی پیش بینی :در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش بینی کند .هر چه میوزان
قدر مطلق میانگین خطای پیشبینی کمتر باشد ،آن مقدار توانایی پیشبینی بیشتری دارد(کدخدائی و صابری.)2912 ،
 .1سود اقتصادی :در این روش بیشتر معیارهای مبتنی بر پیش بینی هزینه سرمایه مد نظر قرار می گیرد .استنباط این اسوت کوه
این ارقام کیفیت باالتری نسبت به سود حسابداری دارند(کارنل و الندسمن .)1229 ،
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از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ،لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز برای آن وجوود نودارد .بوه طوور کلوی
معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را میتوان به صورت جدول شماره  2طبقهبندی کرد.
معیارهای ارزیابی

اجزای مربوط

الف .مفهوم کیفیت سود مبتنی بر

 .2پایداری

سری

.1قابلیت پیش بینی

زمانی ویژگی های سود

 .9نوسان پذیری

ب .مفهوم کیفیت سود بر اساس
رابطه بین
سود و اقالم تعهدی و وجه نقد

 .2نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
.1تغییر در کل اقالم تعهدی
.9پیش بینی اجزا اختیاری اقالم تعهدی به کمک متغیر های حسابداری
.1پیش بینی روابط بین اقالم تعهدی و جریان های نقدی

پ .مفهوم کیفیت سود بر اساس
ویژگی های کیفی چاچوب نظری

 .2مربوط بودن

هیات

 .1قابلیت اتکا

استاندارد های حسابداری مالی
()FASB
ت .مفهوم کیفیت سود بر اساس

 .2روابط معکوس بین پیشبینی و قضاوت در گزارشگری و کیفیت سود

تاثیرگذاری در تصمیم

 .1رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استاندارد های

ادبیات کیفیت سود مملو از معیارهای مختلف برای اندازه گیری این مفهوم است .تعدد معیارها به گونه ای است که محققوین
مختلف ،این معیارها را در چندین طبقه جای داده اند .به عنوان مثال فرانسیس و همکاران( ،)1222معیارهای کیفیت سوود را
به دو گروه کلی معیارهای مبتنی بر دادههای بازار و معیارهای مبتنوی بور دادههوای حسوابداری تقسویم کورده انود .کُرنول و
لندسمن ( ،)1229معیارهای کیفیت سود را در سه دسته معیارهوای مبتنوی بور ارتبواط ارزشوی ،معیارهوای مبتنوی بور محتووای
اطالعاتی و معیارهای مبتنی بر قابلیوت پویشبینوی جوای دادهانود .جونواس و بالنکِوت ( ،)1222ایون معیارهوا را در دو گوروه
معیارهای مرتبط با نیازهای استفادهکنندگان(که بر مسائل مرتبط با ارزشگذاری تاکید دارند) و معیارهای مرتبط با حمایوت
از سرمایهگذاران(که بر مسائل مرتبط با مباشرت و حاکمیت شرکتی تاکیود دارنود) طبقوهبنودی مویکننود .شویپر و وینسونت
( ،)1229این معیارها را به شرح زیر معرفی میکنند:
 .1معیارهای مرتبط با خصوصیات سری زمانی سود شامل:
الف-پایداری یا ثبات سود
به میزانی که سودهای گذشته بر روی سودهای آتی نگاشت می شوند ،پایداری یا ثبات سود اطالق می شود .بوه بیوان بهتور،
پایداری یا ثبات سود به معنای بادوام بودن  ،تکرارپذیری و دائم بودن سود در سالهای آتی است.
ب) قابلیت پیش بینی
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قابلیت پیش بینی یکی از خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری است که سبب بهبوود مربووط بوودن اطالعوات موی گوردد.
مطالعه ادبیات موضوعی بیانگر آن است که قابلیت پیش بینی توسط بسیاری از محققین ،به عنوان یکی از معیارهوای مورتبط
با خصوصیات سری زمانی سود معرفی شده است.
پ( هموارسازی سود
لئوز و همکاران ( ،)1229با استفاده از  1معیار ،هموارسازی سود را اندازه گیری نمودند .معیار نخست ،نسبت انحراف معیار
سود عملیاتی به انحراف معیار جریان نقد عملیاتی است ،که هر دو بر اساس کول داراییهوا تعودیل شوده انود .معیوار دوم نیوز
استفاده از همبستگی بین تغییرات در اقالم تعهدی و تغییرات در جریانهای نقدی است.
ت( مقایسه با شاخص
معیار مقایسه با شاخص ،تنها توسط دِچو و همکاران ( ،)1223معرفی گردیده و در سرفصل معیارهای مرتبط با خصوصویات
سری زمانی سود گنجانده شده است.
 .1معیارهای برگرفته از رابطه بین سود ،جریانهای نقدی و اقالم تعهدی شامل:
الف) نسبت جریانهای نقدی حاصل از عملیات به سود
در این معیار ،کیفیت سود بر اساس فرض قرابت به نقد تعریف می شود.
ب( تغییر در کل اقالم تعهدی
تغییر در کل اقالم تعهدی ،شیوه ساده ای برای سنجش کیفیوت سوود اسوت .تغییور در کول اقوالم تعهودی ،دسوتکاری هوای
مدیریت را اندازه گیری نموده و معیاری معکوس از کیفیت سود ارائه میدهد.
پ( کیفیت اقالم تعهدی
کیفیت اقالم تعهدی ،به میزان تبدیل)تحقق ( اقالم تعهدی به جریان های نقد آتی اطالق می گوردد )فرانسویس و همکواران
.)1222
 .3معیارهای مرتبط با خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری؛
الف) ارزش پیش بینی
ارزش پیش بینی یکی از خصوصیات کیفی است که به استفاده کنندگان کموک میکنود توا احتموال پیشوبینی صوحیح پیامود
رویدادهای فعلی یا گذشته را افزایش دهند.
ب( ارزش بازخورد
ارزش بازخورد یکی از خصوصیات کیفی است که استفاده کنندگان را قادر می سازد تا انتظارات قبلی خود را تصوحیح یوا
تصدیق نمایند.
پ( به موقع بودن
به موقع بودن بدین معناست که قبل از اینکه اطالعات ظرفیت تاثیرگوذاری خوود بور تصومیم گیوری را از دسوت بدهود ،در
اختیار فرد تصمیم گیرنده قرار گیرد.
ت) ارائه صادقانه
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ارائه صادقانه به تطابق یا توافق بین یک معیار و پدیدهای که مدعی بیان آن است ،اطالق می شوود .ارائوه صوادقانه ،یکوی از
اجزای قابلیت اتکای اطالعات است.
ث) بیطرفی
بیطرفی به معنای عدم سوگیری اطالعات گزارش شده برای دستیابی به یک نتیجه از پیش تعیین شده و یا القای یوک رفتوار
خاص است.
ج) قابلیت تایید
به اجماع بین معیارها برای حصول اطمینان از اینکه اطالعات ،ارائه کننده چیزی است که مدعی بیوان آن موی باشود ،قابلیوت
تایید اطالق می شود.
چ) قابلیت مقایسه
یکی دیگر از خصوصیات کیفی اطالعات ،قابلیت مقایسه است که به استفاده کنندگان کموک موی کنود توا وجووه تشوابه و
تمایز بین دو پدیده اقتصادی را تعیین نمایند(صفرزاده.)2931 ،
 .4معیارهای مرتبط با تصمیمات اجرایی
دِچو و همکاران( ،)1223نیز این معیارها را در  9سرفصل به شرح زیر طبقه بندی می کنند:
.2

معیارهای مرتبط با خصوصیات سود؛

.1

معیارهای مرتبط با ضریب واکنش سود

.9

معیارهای خارجی مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی

هرکدام از این طبقات ،دربردارنده چندین جز می باشد اما در خصوص این معیارها ذکور چنود نکتوه ضوروری بوه نظور موی
رسد .اول اینکه برخی از معیارهای کیفیت سود با بیش از یک سرفصل منطبق هستند .بوه عنووان مثوال ارتبواط ارزشوی سوود
یکی از معیارهای کیفیت سود است که از نظر فرانسیس و همکواران( ،)1222در سرفصول معیارهوای مبتنوی بور بوازار جوای
دارد ،اما از نظر دِچو و همکاران( ،)1223این معیار در طبقه معیارهای مرتبط با ضریب واکنش سود گنجانده می شوود .دوم
اینکه ممکن است برخی از معیارهای کیفیت سود با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .سوم اینکه هریک از معیارهای کیفیت
سود از زاویه ای متفاوت به اندازه گیری این مفهوم می پردازد .لذا علی رغم وجود همپوشانی بین برخی از معیارهوا ،ممکون
است آنها با یکدیگر ناسازگار باشند.
در حسابداری و مالی ،مقاالت زیادی انگیزه های مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده اند .پوژوهش هوای اثور انگیوزه هوای
مالی مدیریت سود ،مانند سودآوری کم و اهرم باال (التاریدیس و کادورنیتیس ،)1223 ،دسوتکاری سوود بورای اجتنواب از
کاهش سود و یا نشان ندادن زیان(آیرس و همکاران )1226 ،را در شرکت ها تائید نموده اند و بسیاری از موضووعات مشوابه
نیز در زمینه عوامل درونی شرکت مورد بررسی قرارگرفته است .به جز ویژگی های درون شرکتی که منجور بوه دسوتکاری و
مدیریت سود میشود ،رویدادهای برون شرکتی زیادی نیز میتوانند انگیزه افت کیفیت گزارشگری مالی باشند.
 .5بحث و نتیجه گیری

محققان ،تحلیلگران و سرمایهگذاران به دلیل اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای اندازهگیری عملکرد و
تعیینکننده ارزش بنگاههای اقتصادی ناگزیر به ارزیابی دقیق آن هستند .برای ارزیابی سود از مفهومی به نام کیفیت سود
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استفاده میشود .تعریف جامعی از کیفیت سود وجود ندارد ،تعریف عام مورد قبول بیشتر تحلیل گران مالی این است که
آنان کیفیت سود را به عنوان سود عادی مستمر ،تکرارپذیر و ایجاد کننده جریانهای نقدی حاصل از عملیات می دانند.
آنان معتقدند کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان های نقدی حاصل از عملیات منهای اقالم
غیرتکراری است .تاکنون ،متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود دست یابند که کیفیت مورد نظر آنان
را تامین کند .در این حالت ،متخصصان مالی میتوانند با انجام تعدیالت مناسب ،به دامنه ای دست یابند که به شکل
صحیح تر نشانگر کیفیت سود خالص گزارش شده باشد .بنابراین ،مفهوم کیفیت سود ،یک موضوع تعریف شده ثابت
نیست که بتوان به آن دست یافت ،بلکه مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های فکری بستگی
دارد .برای ارزیابی کیفیت سود چهار معیار روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش ،روش مبتنی بر محتوای اطالعاتی ،روش
مبتنی بر توانایی پیشبینی و روش مبتنی بر سود اقتصادی وجود دارد .یکی از روشهای مهم ارزیابی کیفیت سود،
معیارهای برگرفته از رابطه بین سود ،جریانهای نقدی و اقالم تعهدی میباشد .در این معیار ،کیفیت سود بر اساس فرض
قرابت به نقد تعریف می شود .براساس فرض قرابت به نقد ،نقدیتر بودن سود به معنای باکیفیتتر بودن آن است .هریس و
همکاران( )1222و پِنمن( ،)1222بیان می کنند که نسبت جریان نقد حاصل از عملیات به سود ،سادهترین شکل ممکن
برای بیان رابطه فوق است .بیشتر بودن نسبت جریان نقد حاصل از عملیات به سود ،به معنای باکیفیتتر بودن سود است.
جدای از در نظر گرفتن رابطه نسبتا قوی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات ،این نسبت به دستکاری احتمالی جریان
نقد حاصل از عملیات نیز حساس می باشد .جریان نقد حاصل از عملیات در مقایسه با اقالم تعهدی از قابلیت دستکاری
کمتری برخوردار است .به عبارت دیگر ،جریان نقد حاصل از عملیات از عینیت بیشتری برخوردار است .اما این بدین معنا
نیست که جریان نقد حاصل از عملیات را نمیتوان دستکاری نمود(شیپر و وینسنت.)1229 ،
کیفیت اقالم تعهدی ،به میزان تبدیل (تحقق) اقالم تعهدی به جریانهای نقد آتی اطالق میگردد (فرانسیس و همکاران،
 .)1221این معیار کیفیت سود ،توسط بسیاری از محققین در سرفصل معیارهای برگرفته از ارتباط بین سود ،جریان نقد و
اقالم تعهدی گنجانده شده است .فرانسیس و همکاران( ،)1222عنوان می کنند که این معیار ،از جمله معیارهای مبتنی بر
داده های حسابداری است .دِچو و همکاران( ،)1223نیز این معیار را در سرفصل معیارهای حاصل از خصوصیات سری
زمانی سود جای دادهاند .کیفیت اقالم تعهدی ارتباط نزدیکی با هموارسازی سود دارد ،به گونهای که بسیاری از مدل های
استفاده شده جهت سنجش کیفیت اقالم تعهدی ،برای اندازهگیری هموارسازی سود نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
تغییر در کل اقالم تعهدی ،شیوه ساده ای برای سنجش کیفیت سود است .شیپر و وینسنت( ،)1229بیان میکنند مادامی که
بخشی از اقالم تعهدی دستکاری نشود و در طول زمان تغییر نکند(ثابت بماند) ،تغییر در کل اقالم تعهدی ،دستکاری های
مدیریت را اندازه گیری نموده و معیاری معکوس از کیفیت سود ارائه میدهد .به عبارت دیگر ،هر اندازه که تغییر در کل
اقالم تعهدی بیشتر باشد ،احتمال دستکاری مدیریت بیشتر بوده و در نتیجه ،کیفیت سود کمتر خواهد بود.
معیارهای معرفی شده در این تحقیق ،از رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود ناشی شدهاند .تنوع معیارهای این سرفصل
بسیار زیاد است .دِچو و همکاران( ،)1223عنوان میکنند که بخش عمده معیارهای استفاده شده در ادبیات موضوعی برای
اندازه گیری کیفیت سود ،متعلق به این سرفصل می باشند .تمام این معیارها بر اساس این ایده شکل گرفتهاند که برخی از
اجزای تعهدی سود ،سبب کاهش کیفیت سود می شود ،در حالی که جز نقدی سود ،افزایش کیفیت سود را در پی دارد.
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به بیانی دیگر کل جز تعهدی سود ،کاهنده کیفیت سود نیست .لذا در تعیین معیارهای کیفیت سود که مرتبط با اقالم
تعهدی هستند باید بین اجزای تعهدی که کاهنده کیفیت سود بوده و اجزایی که کاهنده کیفیت سود نیستند ،تفاوت قائل
شد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of transformational leadership on the motivation
of public services. The statistical population of the research is all employees of district 4 of Mashhad
municipality. Using a Morgan table, 127 students were selected as the statistical sample. The
questionnaire was randomly distributed among them. In this research, the Transformation Leadership
Questionnaire (AWF) and Alois (2000) and Perry and Wise Public Service Motivation Questionnaire
(1997) were used. This research was a descriptive-correlational study. The reliability of the
questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7, which can be said that
the instrument has an appropriate reliability. In this research, descriptive and inferential statistics were
used to analyze the data. In the test section, the hypothesis of the research was utilized by using the
smart PLS software using partial least squares method. The results showed that transformational
leadership positively affects the motivation of public services.
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