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عالقمندند منافع آتی سرمايهگذاری خود را برآورد کنند تا بتوانند درباره دريافت سود نقدی آتی و نیز
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مقدمه
سیییود واقعی به مفهوم سیییود عملیاتی عادی ،تکرارپذير و ايجاد کننده جريان های نقدی
میباشییید .به طور کلی ،يک رکود اقتصیییادی میتواند به عنوان يک وقفه در عملکرد طبیعی
بازارهای مالی تعريف شود ،تحوالت اخیر در اقتصاد کالن کشور از يک سو و تحوالت جاری
در بازار سرمايه از سوی ديگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مديريت
در شییرايط تغییر میباشیید .رشیید اقتصییادی باال همواره پديدهای بوده اسییت که دولتها سییعی
نمودهاند با ابزارها و سیا ستهای گوناگون مقدمات د ستیابی به آن را ايجاد نموده و راه نیل به
آن را تسهیل نمايند .در واقع ،دستیابی به رشد اقتصادی باال همواره از اهداف مطلوب اقتصادی
تمامی دولتها بوده و هسیت .همچنین شیاخصهای مهم اقتصیادی از جمله رکود اقتصیادی بر
مربوط بودن اطالعات حسیییابداری و در نتی جه کیف یت سیییود تأثیر می گذارد .در اين پژوهش
رکود اقتصییادی مورد بررس یی عبارت اسییت از نرخ رشیید اقتصییادی و نرخ بیکاری .نرخ رشیید
اقتصییادی در اين پژوهش با اسییتفاده از افزايش تولید ناخالص ملی يا تولید ناخالص داخلی در
سال مورد بحث به ن سبت مقدار آن در يک سال پايه اندازه گیری می شود .همچنین با توجه به
اهیمت بهای نفت در افزايش و کاهش نرخ ر شد اقت صادی ،در محا سبه رکود اقت صادی از نرخ
رشیید اقتصییادی با نقت و بدون نفت اسییتفاده گرديد .و نرخ بیکاری عبارت اسییت از نسییبت
جمعیت بیکار به جمعیت فعال .بنابراين چنین انتظار می رود که در دورة رونق اقتصییادی ،چون
وضعیت کلی اقتصاد روبه رشد و تقاضا برای کاال و خدمات ثبات دارد ،شرکتها به راحتی به
اهداف خود د ست يابند ،بنابراين انتظار می رود که سود شرکت نیز از ثبات برخوردار با شد؛
اما در نقطة مقابل ،در دورهی رکود اقتصییادی که وضییعیت کلی اقتصییاد نوسییان دارد ،سییود
حسییابداری نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته و نوسییان بیشییتری دارد .لذا اگر سییود کیفیت الزم را
نداشییته باشیید ،نمیتواند در تصییمیمگیریهای سییرمايهگذاران مفید واقع شییود .بنابراين کیفیت
سود از معیارهای با اهمیت در تصمیم گیریها محسوب میگردد .سرمايهگذاران با ا ستفاده از
اطالعات منتشر شدهی شرکتها اقدام به تصمیمگیری میکنند و تصمیم گیریهای مناسب ،به
وجود اطالعات باکیفیت وابسیییته اسیییت .از اين رو ،بسییییاری از مطالعات به بررسیییی کیفیت
اطالعات منت شر شدهی شرکتها پرداختهاند .يکی از شاخصهای ن شان دهندة کیفیت سود،
پايداری سود حسابداری ا ست ،بر اين ا ساس که هرچه سود حسابداری پايدارتر با شد ،از ديد
شرکتکنندگان در بازارهای مالی ،اين سود به منزلة سود باکیفیت باال تفسیر می شود .بنابراين
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بررسی تأثیرگذاری رکود اقتصادی کشور و کمیت و کیفیت تیأثیر ايین رکود بیر بیازار میالی
ک شیییییور ،موجب شد تا رابطه بین رکود اقت صادی و کیفیت سود شرکتها ،مورد توجه قرار
گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اهداف گزارشیییگری مالی از نیازهای اطالعاتی اسیییتفاده کنندگان برون سیییازمانی نشیییأت
میگیرد .هدف اصیییلی از گزارشیییگری مالی برون سیییازمانی بیان تأثیر اقتصیییادی معامالت و
عملیات مالی مؤثر بر وضعیت و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند
در تصیمیمگیری از اين اطالعات اسیتفاده کنند .ابزار اصیلی انتقال اطالعات به اشیخاص مزبور
صیورتهای مالی اسیت که محصیول نهايی فرآيند حسیابداری و گزارشیگری مالی به حسیاب
میآيد (سعیدی و دستگیر.)1384 ،
گزارشهای مالی بايد اطالعاتی را فراهم کنند که سییرمايهگذاران و اعتباردهندگان و سییاير
گروه های ذينفع را در ارزيابی امکان د ستر سی سريع به وجه نقد و ارزيابی زمان بندی ابهام در
مورد چ شم انداز آتی جريان ورود وجه نقد به شرکت ،کمک نمايد .با توجه به اين که سود،
از جمله برترين شاخصهای اندازه گیری فعالیتهای يک واحد اقتصادی است .بنابراين سیستم
ح سابداری ،بايد در ارائه اين شاخص برتر سعی در ارائه کامل و بهینه اطالعات مربوط به سود
را داشییته باشیید .وقتی اطالعات سییود به طور شییفاف و کامل در اختیار اسییتفاده کنندگان قرار
گیرد ،موجب اعتماد بی شتر سرمايه گذاران خواهد شد و به تبع آن ري سک شرکت از ديدگاه
سرمايهگذاران کاهش خواهد يافت (سید نژاد فهیم و همکاران. )1394 ،

اين نکته از سوی مديران هم مهم است که ريسک اطالعات گزارش شده ،بر برنامهريزیهای
مديران و میزان نیل به اهدافشیییان تأثیر بسیییزايی دارد .مديران نیز برای برآورد میزان فروش در
دورههای آتی سعی میکنند تا با اتکاء به سود گزارش شده ،فروشهای آتی را برآورد ،میزان
بدهیها را تعیین و بازده دارايیهای مورد نیاز را م شخص نمايند .بنابراين کیفیت سود گزارش
شیده ،میتواند بر بازده سیهام تأثیر گذارد .نقش اصیلی اطالعات حسیابداری در بازارهای مالی
فراهم کردن زمینههای الزم برای تخصیص بهینهی منابع است (عطايی و عزيزنژاد.)1387 ،
سییرمايهگذاراندرموقعیتهایمختلف اقتصییادی (رونق يا رکود) ،چشییم اندازهای متفاوتی
دارند و بر ا ساس اين چ شم اندازها ،به جمعآوری و وزن دادن به اطالعات اقدام میکنند .برای
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مثال ،از آنجا که عدم اطمینان کل اقتصاد را در بر گرفته است ،آنها در شرايط رکود اقتصادی
تالش میکنند تا ريسک خود را به حداقل برسانند؛ بنابراين در پی اطالعاتی هستند که باالترين
قابلیت اتکا را داشته و همچنین از عینیت بااليی برخوردار باشد .از سوی ديگر ،سود حسابداری
يک منبع اطالعاتی با عینیت باال شیناخته میشیود ،از اين رو آنها به سیود حسیابداری که يک
منبع اطالعاتی منا سب ا ست ،وزن بی شتری میدهند .در نقطه مقابل ،سرمايه گذاران در شرايط
رونق اقت صادی ،از آنجا که و ضعیت روبه ر شد ا ست ،در پی اطالعاتی ه ستند که فر صتهای
سییرمايهگذاری و رشیید را به آنها نشییان دهد؛ پس آنها جويای اطالعاتی هسییتند که بیشییتر بر
اسییاس پیش بینی اسییت و مسییئله مربوط بودن برای آنها بسیییار مهم اسییت و ويژگی عینیت از
اهمیت کمتری برخوردار اسیت .در اين شیرايط آنها به سیود حسیابداری نسیبت به سیاير منابع
اطالعاتی در حالت رونق اقتصیییادی وزن کمتری میدهند ،از اين رو چنین انتظار میرود که
ضییريب واکنش سییود در حالت رونق ،نسییبت به دوره رکود کمتر باشیید (کرمی و افتخاری،
. )1392

از طرفی مديران عالقهمند به حفظ رشد سود هستند ،زيرا پاداش آنان اغلب به سود شرکت
وابسیییته اسیییت .به همین دلیل در پی رسیییوايی های مالی اخیر ،تحلیلگران مالی ،مديران و
سرمايهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکتها توجه زيادی دا شتهاند و در
پی اين رسیوايیها و بحرانهای مالی ،اطمینان و اعتماد سیرمايهگذاران به سییسیتم گزارشیگری
مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان يک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام
گزارش شده ،پديدار گشته است .در نتیجه ،تعیین کیفیت اطالعات حسابداری و نتايج حاصل
از آن ،مورد عالقهی سرمايهگذاران ،مديران ،قانونگذاران و تدوينکنندگان استانداردها است.
(مهرانی و همکاران. )1391 ،

سهامداران که مهمترين گروه کاربران اطالعات صورتهای مالی ه ستند منافع خود را در
اطالعات سود جستجو میکنند .سود حسابداری نشانهای است که موجب تغییر باورها و رفتار
سرمايهگذاران می شود .کیفیت سود میتواند در گزارشگری مالی ،در شرايطی که بازار دچار
بحران مالی اسیییت ،اطمینان سیییرمايه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد .از عوامل مهم مؤثر در
کیفیت سود میتوان به روشهای متعدد ح سابداری ،نار سايیهای موجود در فرآيند برآوردها
و پیش بینیها ،اختیار عمل مديران و تأثیرپذيری سود از مبانی گزارشگری و صالحديد مديران
اشاره کرد .عبارت کیفیت سود به توانايی مديران در استفاده از اقالم اختیاری در اندازهگیری و
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گزارشیییگری سیییود اشیییاره دارد .اقالم اختیاری ممکن اسیییت شیییامل انتخاب از بین اصیییول يا
اسیتانداردهای حسیابداری و به کارگیری برآوردها و زمانبندی معامالت برای شیناسیايی اقالم
غیرعادی در سود باشد .در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران
قرار گرفته و تالش بر اين بوده اسیییت که با دسیییت يافتن به يک روش منطقی و معتبر ،کیفیت
سییود مورد ارزيابی قرار گرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شییناسییايی شییود (دسییای و همکاران،
. )2009

روسیییای و همکاران ( )1999سیییودی را با کیفیت تر میداند که پايدارتر باشییید .از ديد
ريچاردسیییون و همکاران ( )2001کیفیت سیییود درجه ثبات عملکرد عايدات در دورهی آينده
اسیییت .تعريف بنیش و وارگاس ( )2002از کیفیت سیییود احتمال پايداری عايدات جاری در
آينده اسییت .پنمن و ژانگ ( )2002کیفیت سییود را توانايی سییود در نشییان دادن عايدات آينده
تعريف میکنند .کیفیت سیییود زمانی مطرح میشیییود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ،تا چه
میزان سود گزارش شده ،منعکس کنندهی سود واقعی است( .سجادی و محمدی. )1389 ،

مسییلماً انگیزه برای کیفیت سییود و مديريت سییود در سییالهايی که وضییعیت مالی شییرکت
نامطلوب بوده و نشانههايی از حرکت به سمت بحران مالی برای مدير پديدار میشود ،به منظور
پنهان نمودن عملکرد ضعیف شرکت افزايش میيابد .بحران میییییالی عالوه بر اينکه متغیرهای
واقعی اقتصادی را در مقیاس کالن تحت تیییأثیر قیییرار داده ،در مقییییاس کوچیییک متغیرهیییای
مالی و نسییبتهای واحدهای تجاری را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع ،اين نسییبتهای مالی
اطالعات مهم یی ب یرای مديران واحدهای تجاری ،وام گیرندگان ،سرمايهگذاران و دولت ارائه
میکنند .بحث نظری توسیییط پالنتین و همکاران ( )2008از اين ادعا حمايت میکند .بارث و
لنداسییی مان ( )2010لئوز و هم کاران ( )2003و م گان و مارکار يان ( )2011به چند نمونه از
کا ستیهای گزارشهای مالی در زمان بحران ا شاره میکنند :از قبیل عدم قطعیت از ح سابها،
کنترل ناکافی ،تأثیر اندازهگیری و اف شای ري سک در صورتهای مالی ،که موارد ا شاره شده
مانع ايجاد اطمینان و اسییتفاده از صییورتهای مالی میشییود .در نهايت بادرسییچر و همکاران
( )2010لوکس و لوئز ( )2009رايان () 2008و ترنر ( )2008اسییتدالل میکنند که موسییسییات
مالی تأثیر بیشیییتری از حسیییابداران در اعمال ثبات بازار های مالی دارند (ترومبتا و ايمپراتور،
. )2014
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از اين رو در اين پژوهش سییعی بر سیینجش کیفیت سییود در شییرايطی که شییرکتها دچار
رکود اقتصادی هستند را داريم .پیش بینی میشود که شرکتهای تجاری در شرايطی که دچار
رکود میشیییوند ،از حربههای مديريتی و انتخابهای اختیاری اسیییتفاده کرده و سیییود واحد را
دسییتکاری میکنند .با اين عمل مديران جز تعهدی سییود را تغییر داده و وضییعیت سییودآوری
شرکت را از حالت بی ثبات خارج و کیفیت سود را به سطحی میرسانند که نزد سهامداران و
ذی نفعان و سرمايهگذاران چ شمگیر با شد .پس با توجه به مطالب گفته شده سوال ا صلی اين
پژوهش از اين قرار ا ست که ،آيا رکود اقتصادی در ايران بر کیفیت سود شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .تأثیر دارد يا خیر .

پیشینه داخلی
ولی پور و همکاران ( )1392به بررسی تأثیر مديريت سود بر کیفیت سود شرکتهای دارای
بحران مالی پرداختند .در اين پژوهش مديريت سییود در شییرکتهای دارای بحران مالی و تأثیر
آن بر کیفیت سود اين شرکتها در مقايسه با ساير شرکتها ،در طول سالهای  1383تا 1388
مورد بررسیییی قرار گرفت .و از دادههای  32شیییرکت دارای بحران مالی و  82شیییرکت ديگر
استفاده شده است .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که با وجود اعمال بیشتر مديريت سود
در شییرکتهای دارای بحران مالی ،کیفیت سییود اندازهگیری شییده با هر دو گروه بحران مالی
رابطه معناداری دارد.
کرمی و افتخاری ( )1392به برر سی برخی معیارهای کیفیت سود ح سابداری در چرخههای
تجاری پرداختند .در اين پژوهش جهت بررسییی اين رابطه از اطالعات مربوط به  136شییرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در بین سالهای  1380تا  1391را مورد بررسی قرار
دادند .نتايج تحقیق نشان داد که وضعیت اقتصادی بر واکنش سرمايهگذاران به سود حسابداری
تأثیر میگذارد؛ به گونهای که اين واکنش به سییود ،در دورة رکود نسییبت به دوره رونق بیشییتر
ا ست .همچنین و ضعیت اقت صادی بر پايداری سود تأثیر میگذارد؛ به طوری که پايداری سود
در دورة رونق نسبت به دورة رکود کمتر است.
نمازی و ر ضايی ( )1391به برر سی تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .دوره زمانی مورد مطالعه سیییال های  1379تا  1388و
نمونه انتخابی شیامل  130شیرکت پذيرفته شیده در بورس اوراق بهادار تهران بوده اسیت .نتايج
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ن شان میدهد ،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل
صیینايع تأثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسییی آن در سییطح هر صیینعت مشییاهده شیید که در برخی
صییینايع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سیییود و نرخ تورم وجود دارد .در گروه صییینايع
خودرو و ماشینآالت نرخ تورم با پايداری سود رابطه مثبت و معنادار ،در گروه صنايع کانی و
معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنايع فلزی و ساير
صیینايع نرخ تورم با به موقع بودن گزارش کردن سییود رابطه منفی و معنادار دارد .عالوه بر آن
هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیشبینی کنندگی سیییود و نرخ تورم در شیییش صییینعت مورد
مطالعه مشاهده نشد.
د ستگیر و همکاران ( )1391به برر سی کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی پرداختند.
آنها از طريق بررسیییی وضیییعیت مديريت سیییود در شیییرکتهای درمانده مالی و وضیییعیت
محافظهکاری مشییروط آنان ،کیفیت سییود شییرکتهای مذکور را بررسییی و تحلیل نمودند و با
همین جنبههای کیفیت سییود شییرکتهای غیر درمانده (سییالم) مقايسییه گرديد .اين پژوهش با
اسیتفاده از اطالعات  339شیرکت پذيرفته شیده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی
سالهای  1380تا  1388انجام شد .نتايج پژوهش نشان داد که میزان محافظه کاری مشروط در
شرکتهای درمانده مالی بیشتر از شرکتهای غیر درمانده مالی است.
پیشینه خارجی
جاهمانی و همکاران ( )2016در پژوهشی به بررسی مديريت سود در دوران رکود و بازيابی
پرداختند .جامعه آماری پژوهش شییرکتهای درج شییده در شییاخص  S&P 500و بازه زمانی
پژوهش بین سالهای  2008تا  2013و نمونه پژوهش شامل  403مشاهده بوده است .با استفاده
از مدل تعديل شییده جونز ،نتايج نشییان میدهد که شییرکتها هم در دوره رکود و هم در دوره
بازيابی سود خود را مديريت میکنند ،اما اين شرکتها در دوران رکود مديريت سود بیشتری
را انجام میدهند .نتايج اين پژوهش همچنین ابهام در مورد صیییورت های مالی شیییرکت را
مشخص میسازد.
جوزف و همکاران ( )2015در پژوه شی به برر سی تأثیر رکود اقت صادی بر مديريت سود و
دسییتکاری فعالیتهای واقعی از جريانهای نقد عملیاتی شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس
کشیور اسیپانیا در بازه زمانی  2004تا  2009پرداختند .يافتههای پژوهش حاکی از آن اسیت که
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رکود اقتصیادی اخیر طی سیالهای  2007-2002الگوی مديريت سیود شیرکتها را تغییر داده
ا ست .به عبارت ديگر ،رکود اقت صادی فرآيند مديريت سود را به موازات افزايش بدهی تحت
تأثیر قرار میدهد .از طرف ديگر نتايج پژوهش از فرضیییه رفتار فرصییت طلبانه مديران با ارزش
گذاری باالی ارزش بازار شییرکت حمايت میکند .در واقع مديران از انگیزههايی برای کاهش
مديريت سیییود در دوران رکود برخوردار هسیییتند و سیییپس ارقام سیییود را در مراحل مختلف
چرخههای تجاری بازيافت میکنند .يافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که بین جريان نقد
عملیاتی غیرعادی شرکت و مديريت سود رابطه معناداری وجود دارد .رکود اقتصادی بر رابطه
بین جريان نقد عملیاتی غیرعادی و بدهی شرکت تأثیر مثبت و بر رابطه بین جريان نقد عملیاتی
غیر عادی و اندازه و ارزش بازار شییرکت تأثیر منفی دارد .هم چنین رکود اقتصییادی هیچ گونه
تأثیر معناداری از طريق اقالم تعهدی غیر عادی بر جريان نقد عملیاتی غیر عادی نمیگذارد.
ترومبتا و ايمپراتور ( )2014به بررسییی سییاختار پويای بحران مالی و اثرات غیر يکنواخت آن
بر کیفیت سود در يک نمونه مشتمل بر  964 .5شرکت ،از شرکتهای اياالت متحده در طول
سیالهای 2011-1996پرداختند .نتايج حاصیل از پژوهش آنها نشیان داد که بین بحران مالی و
مديريت سیییود غیر يکنواخت رابطه معناداری وجود دارد .در واقع هنگامی که شیییدت بحران
مالی کم باشیید ،مديريت سییود هم کاهش پیدا میکند و زمانی که بحران مالی در شییرايط حاد
باشد ،مديريت سود افزايش پیدا میکند.
اسییتاندا ( )2013در پژوهشییی با عنوان تأثیر رکود اقتصییادی بر پیش بینی سییود با اسییتفاده از
نمونهای شیییامل  1906مشیییاهده در طول دوره زمانی  2012-2003در کشیییور اياالت متحده
آمريکا به بررسییی اين موضییوع پرداخت که آيا اجتناب از افشییای داوطلبانه سییود در دورههای
رکود اقت صادی ن سبت به دورههای رونق اقت صادی تفاوت دارد يا خیر .يافتههای پژوهش ن شان
داد که پیش بینیهای سییود در دورههای رونق اقتصییادی بیشییتر و در دورههای رکود اقتصییادی
کمتر بوده و تفاوت معناداری با يکديگر دارند .يافتههای اين پژوهش میتواند پیامدهای مهمی
را برای استفاده کنندگان و انتشاردهندگان اطالعات پیش بینی شده داشته باشد.
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فرضیه پژوهش
با توجه به چارچوب مفهومی و پیشیییینه پژوهش ،و همچنین به منظور دسیییت يابی به اهداف
مطالعه ،فرضیه پژوهش به شرح زير تدوين شده است :رکود اقتصادی در ايران بر کیفیت سود
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد.
روش پژوهش
با توجه به موضیییوع اين پژوهش ،میتوان اظهار داشیییت که اين پژوهش از نظر هدف ،يک
پژوهش کاربردی ،و از نظر شیوهی انجام کار از نوع پژوهشهای توصیفی است که به بررسی
همب ستگی بین متغیرها میپردازد و از نظر بعد زمانی نیز ،از نوع پژوهشهای پس رويدادی بوده
و از اطالعات گذشتهی شرکتهای نمونه استفاده مینمايد .همچنین بر اساس طرح نیمهتجربی
انجام شیییده اسیییت .و ابزار گردآوری دادهها در اين پژوهش ،بانکهای اطالعاتی تهیه شیییده
توسییط سییازمان بورس اوراق بهادار تهران و يا کتابخانهی سییازمان بورس اوراق بهادار تهران و
وب سییايت بانک مرکزی و مرکز آمار ايران اسییت .همچنین برای طبقه بندی ،خالصییه نمودن
وارائه اطالعات در قالب نمودارها و نگاره ها و نیز تجزيه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهای
 Excelو  Stata12و  Eviews8استفاده شده است.
جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری پژوهش حاضییر ،شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار تهران از
ابتدای سال  1385تا پايان سال  1394به مدت  10سال بوده ا ست .برای تعیین نمونهی آماری،
از رابطه يا مدل خاصییی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری اسییتفاده نشییده اسییت بلکه ،از
روش حذفی سی ستماتیک که در اغلب پژوهشهای ح سابداری و مديريت مالی مر سوم ا ست
استفاده گرديد .در اين روش ،محدوديت ها و شرايط زير توسط پژوهشگر اعمال شده است تا
به نمونهی مطلوب پژوهش دست پیدا شود:
 .1به منظور ايجاد قابلیت مقاي سه دادهها و متغیرها ،شرکتهايی که پايان سال مالی آنها 29
يا  30اسفندماه نیست حذف شدهاند.
 .2شرکتهايی که در طیول دوره مورد بیررسی همهی دادههای الزم برای محاسبهی متغیرها
را نداشتهاند حذف شدند.
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 .3شییرکتها بايد قبل از سییال  ،1385در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شییده و در طی
دورهی زمانی پژوهش تغییر سال مالی نییداده باشند .دلیل اين امر آن است که تعییداد نمونییهی
آماری در سالهای مورد بررسی ،برابر باشد.
 .4شییرکتهايی که جزء بانکها ،مؤسییسییههای مالی اعتباری و شییرکتهای سییرمايهگذاری
هستند و شرايط الزم برای محاسبه متغیرها را نداشتهاند حذف شدند.
با توجه به شرايط بیان شده ،تعداد  162شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديد .نگاره
( )1چگونگی انتخاب نمونه پژوهش را نشان میدهد.
نگاره ( :)1انتخاب نمونه پژوهش
جامعه آماری پژوهش

410

حذف شرکتهايی که پايان سال مالی آنها  29يا  30اسفند نیست

125

حذف شرکتهای فعال در صنعت سرمايه گذاری ،بانکها و بیمه

123

تعداد شرکتها جهت تحلیل دادهها

162

مدل و متغیرهای پژوهش
اولین گام برای آزمون فرضیههای پژوهش ،ارائهی تعريفی دقیق و مناسب از متغیرهايی است
که امکان اندازهگیری خصییوصیییات مورد توجه پژوهش را میسییر میسییازد .متغیرها بر اسییاس
نقشیییی که در پژوهش بر عهده دارند ،شیییامل متغیرهای مسیییتقل ،متغیرهای تابع و وابسیییته و
متغیرهای میانگر يا وا سطه تق سیم می شوند .متغیرهای م ستقل يا تو ضیحی متغیرهايی ه ستند که
در پژوهشهای رفتاری قادرند اثر ت صمیمگیریهای اقت صادی را ن شان دهند .متغیرهای م ستقل
که گاه متغیر درون داد يا متغیر محرک نامیده میشیییود ،دلیل نظری يا تجربی تغییر در هدف
اسییت .متغیر وابسییته معلول احتمالی يا فرضییی اسییت که گاه متغیر پاسییخ يا برون داد نیز نامیده
میشود (آذر و مومنی.)1387 ،
نحوهی اندازهگیری هر يک از متغیرهای پژوهش و مدل آزمون فرضیه به شرح زير است:
مدل (رابطه  )1برگرفته از پژوهش (ترومبتا و ايمپراتور ،)2014 ،مطالعات کورت و آتماکا
( )2011و يادتريديس و ديمیتراس ( )2013میباشد.
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متغیر مستقل
 :ECONOرکود اقتصادی که به عنوان متغیر مجازی مستقل میباشد و شامل:
نرخ رشییید اقتصیییادی :برگرفته از پژوهش (حجازی و همکاران )1389 ،عبارت اسیییت از:
افزايش تولید يک کشییور در يک سییال خاص ،در مقايسییه با مقدار آن در سییال پايه .در سییطح
کالن ،افزايش تولید ناخالص ملی ( )GNPيا تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر سیییال مورد
بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه رشد اقتصادی محسوب می شود (در اين پژوهش از
شاخص تولید ناخالص داخلی استفاده گرديده است).
نرخ بیکاری :برگرفته از تعريف دفتر جمعیت نیروی کار و سیییرشیییماری مرکز آمار ايران
عبارت است از :نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،ضربدر .100
با توجه به بکارگیری هر دو متغیر نرخ رشییید اقتصیییادی و نرخ بیکاری به عنوان مولفههای
اساسی سنجش رکود اقتصادی و با استناد به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار
ايران ،مطابق نگاره ذيل متغیر رکود اقتصادی به شرح ذيل محاسبه گرديد.

خالصه نتیجه نهائی متغیر

0

0

0

1

0

0

شرح فعالیت

رونق

رونق

کاهش رونق

رکود ناشی از بیکاری

رکود ناشی از بیکاری

رونق

1

رکود اقتصادی

1385

1386

1387

1388

1389

1390

رکود ناشی از بیکاری

و کاهش رشد

1391

1

0

اقتصادی
رکود ناشی از کاهش

رونق

1392

1393

1

رشد اقتصادی

رکود ناشی از کاهش

رشد اقتصادی

در محاسبه متغیر مجازی ،رکود اقتصاد از شاخصهای ذيل استفاده شده است:

1394

نگاره ( :)٢رشد اقتصادی و بیکاری کشور
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 -1شییرايط رکود اقتصییادی بر اسییاس رشیید تولید ناخالص داخلی بخش واقعی ،با نفت – 2
شییرايط رکود اقتصییادی بر اسییاس رشیید تولید ناخالص داخلی بخش واقعی ،بدون نفت – 3
شرايط رکود اقتصادی بر اساس نرخ بیکاری سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران
 – 4شرايط رکود اقتصادی بر ا ساس نرخ بیکاری در جمعیت  10ساله و بیشتر بر ا ساس سری
زمانی مرکز آمار ايران  – 5شرايط رکود اقتصادی بر اساس نرخ بیکاری جوانان  15تا  24سال،
بر اساس سری زمانی مرکز آمار ايران.
بنابراين سیییال هايی که نرخ رشییید اقتصیییادی از میانگین بلندمدت پايینتر بوده عدد يک و
سال هايی که نرخ رشد اقتصادی از میانگین بلندمدت باالتر بوده عدد صفر لحاظ گرديده است.
از سوی ديگر سالهايی که نرخ بیکاری باالتر از میانگین بلندمدت بوده ،عدد يک و سالهايی
که نرخ بیکاری پايین تر از میانگین بلندمدت بوده عدد صیییفر لحاظ گرديده اسیییت .در نهايت
مواردی که نرخ رشییید اقتصیییادی پايینتر از میانگین بلندمدت و نرخ بیکاری باالتر از میانگین
بلندمدت قرار گرفته به عنوان سیییالهای تحقق رکود اقتصیییادی لحاظ گرديده .که مشیییتمل بر
سالهای ( 1392 ،1391 ،1388و  )1394میباشد.
متغیر وابسته
 :DAقدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری اسیت و شیاخصیی جهت سینجش کیفیت سیود که به
عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده ا ست .کیفیت سود با ا ستفاده از اقالم تعهدی به
شرح زير محاسبه میشود.
مدل (رابطه  )2برگرفته از پژوهش (ترومبتا و ايمپراتور )2014 ،میباشد.
رابطه ()2
TA
REV
PPE
( it    
( it )  
it )  
1
( )
0
1 A
2 A
3 A
it
A
)i (t 1
)i (t 1
)i (t 1
)i (t 1

در مدل فوق:
 :TAجمع کل اقالم تعهدی که مطابق پژوهش (نیکومرام و همکاران )1388 ،برابر تفاضیییل
سود عملیاتی و جريان نقدی عملیاتی شرکت است.
 :Aجمع کل دارايیهای شرکت در ابتدای سال.
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 :∆REVدرآمد عملیاتی سال  tمنهای درآمد سال .t-1
 :PPEناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات.
مدل (رابطه  )3برگرفته از پژوهش (ترومبتا و ايمپراتور )2014 ،میباشد.
رابطه ()3
REV REC
PPE
it
( it )  
) it
3 A
A
)i (t 1
)i (t 1

1
( NA    
( )
0
1 A
2
it
)i (t 1

در مدل فوق:
 :NAاقالم تعهدی غیر اختیاری اسییت که پس از محاسییبه مدل اول و بدسییت آوردن بتاهای
مورد نیاز ،با قرار دادن آنها در مدل دوم برای هر شرکت اين رقم محاسبه خواهد شد.
 :∆RECتغییر در حسیییاب های دريافتنی شیییرکت شیییامل حسیییابهای دريافتنی تجاری،
غیرتجاری ،کوتاه و بلند مدت.
پس از م حاسییی به راب طه  2و  ،3ت فاوت TAو  NAبه عنوان  DAدر مدل راب طه ( )1مورد
استفاده قرار گرفت.
متغیرهای کنترلی
 :SIZEاندازه شرکت که برابر لگاريتم طبیعی کل دارايیها ترازنامه است.
 :LEVERAGEاهرم مالی که برابر جمع کل بدهیها به کل دارايیهاست.
 :LOSSمتغیر مجازی زياندهی شییرکتها میباشیید .در صییورتی که شییرکت در دوره قبل

زيان ديده باشد ،عدد يک و در غیر اين صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
 :GROWTHرشد فروش (تفاضل فروش سال قبل و جاری به سال جاری).
 :ROAبازده دارايیها که برابر نسبت سود خالص به کل دارايیهای ترازنامه است.

: εitخطای باقیمانده مدل برای سال .t
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

پس از جمعآوری دادهها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش ،پارامترهای توصیفی
هر متغیر به صیییورت مجزا محاسیییبه شیییده اسیییت .اين پارامترها شیییامل اطالعات مربوط به
شییییاخص های مرکزی نظیر م یانگین ،م یا نه ،کمی نه و بیشیییی نه و همچنین اطال عات مربوط به
شیییاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار ،چولگی و کشییییدگی اسیییت .نگاره ( )3آمار
توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای  162شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی بازه زمانی  1385تا  1394برای دوره  10ساله نشان میدهد.
نگاره ( :)3آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش

متغیرها

نرخ

رکود

کیفیت

بازده

اقتصادی

سود

دارايی0
/112

0/333

0/1996

0/000

0/123
62/691

اهرم

زيان

مالی

دهی

میانگین

13/667

0/616

0/104

0/233

میانه

13/478

0/626

0/000

0/169

0/096

بیشینه

19/009

2/077

1/000

10/902

0/706

1/000

کمینه

9/821

0/013

0/000

-1/000

-0/340

0/000

0/000

انحراف معیار

1/548

0/225

0/3056

0/540

0/128

0/472

1/646

چولگی

0/826

0/508

2/590

7/347

0/646

0/707

37/599

کشیدگی

4/009

5/696

7/708

118/147

5/104

1/500

1428/095

معیارها

اندازه

نرخ رشد

از بین شییاخصهای مرکزی بیان شییده میانگین مهمترين آنها محسییوب میشییود که نشییان
دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع ا ست .میانگین شاخص منا سبی برای نشان دادن مرکزيت
دادهها اسییت .برای مثال میانگین متغیر رکود اقتصییادی برابر با  0/33میباشیید که نشییان میدهد
بیشتر دادههای مربوط به اين متغیر در حول اين نقطه تمرکز يافتهاند .شاخصهای پراکندگی به
طور کلی مع یاری برای تعیین میزان پراک ندگی داده ها از ي کديگر يا میزان پراک ندگی آن ها
نسبت به میانگین ا ست .از جمله مهمترين شاخصهای پراکندگی که شرط مطلوب برای وارد
کردن متغیر به مدل رگرسیییونی میباشیید ،انحراف معیار اسییت .همانطور که در نگاره ( )3نیز
قابل مشییاهده اسییت ،انحراف معیار متغیرها صییفر نبوده و حائز اين شییرط میباشییند .در جامعه
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آماری مورد برر سی بی شترين مقدار اين پارامتر به ترتیب مربوط به متغیر کیفیت سود ( )1/64و
کمترين مقدار اين پارامتر مربوط به بازده دارايیها ( )0/12میباشد.
نتایج وجود ناهمسانی واریانس آزمون LR

در اين پژوهش به منظور اطمینان از عدم وجود ناهمسیییانی واريانس و خود همبسیییتگی به
ترتیب از دو آزمون راسییتنمايی و آزمون دوربین واتسییون اسییتفاده شییده اسییت .انجام اين دو
آزمون از وجود ناهمسییانی واريانس و خود همبسییتگی در مدل پژوهش حکايت میکند .نتايج
اين دو آزمون به ترتیب به شیییرح نگاره ( )4و ( )5میباشییید .از اين رو ،در مدل پژوهش بیانگر
عدم وجود خود همبستگی میباشد و برای رفع مشکل ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیم
يافته ( )GLSاستفاده شده است.
نگاره ( :)4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
p-value

آماره آزمون

0/000

*7099/19

* معنی داری سطح خطای  5درصد

نگاره ( :)5نتایج آزمون دوربین – واتسون
آماره آزمون
1/8965

نتایج آزمون Fلیمر مدل کیفیت
ابتدا الزم اسیییت آزمون های آماری الزم برای تبیین نوع دادهها انجام گیرد .نتايج آزمون F

لیمر در نگاره ( )6برای مدل پژوهش نشیییان داده شیییده اسیییت ،که برای تخمین مدل ،روش به
کارگیری دادهها تلفیقی يا تابلويی است .مقدار احتمال مربوط به اين آزمون برای مدل پژوهش
بیشتر از  0/05است ،بنابراين فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن دادهها برای مدل پژوهش
پذيرفته میشود.
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نگاره ( :)6نتایج آزمون  Fلیمر مدل کیفیت
نوع آزمون

آماره

احتمال آماره

نتیجه

Fلیمر

0/0000

1/0000

روش تلفیقی

نتایج برازش مدل کیفیت با فرض وجود ناهمسانی واریانس
ن تايج حاصییییل از تخمین مدل به روش تلفیقی در ن گاره ( )7ب یانگر مع نادار بودن متغیر ها
میباشد .آماره دوربین واتسون نیز نشان از عدم وجود خود همبستگی میباشد و عدد 1/992را
نشان میدهد .آماره  Fدر اين برازش نیز برابر صفر بودن ضرايب را رد میکند.
نگاره ( :)7نتایج برآورد رگرسیون ترکیبی برای سالهای  1385الی 1394
متغیرها

ضريب

انحراف

رگرسیونی

استاندارد

مقدار آماره t

احتمال آماره
t

1
A
)i (t 1

4900/266

577/725

8/482

0/0000

REV REC
it
it
A
)i (t 1

0/0025

0/0088

0/2841

0/0098

PPE
it
A
)i (t 1

-0/0646

0/0104

-6/2368

0/0000

C

0/1011

0/0053

18/958

0/0000

ضريب تعیین

آماره دوربین

تعديل شده

واتسون

0/436

1/992

مقدار آماره F

35/363

داری احتمال
Fمقدار آماره

ضريب تعیین

0/000

0/449

نتایج آزمون  Fلیمر فرضیه پژوهش
ابتدا الزم اسیییت آزمون های آماری الزم برای تبیین نوع دادهها انجام گیرد .نتايج آزمون F

لیمر در نگاره ( )8برای فرضییه پژوهش نشیان داده شیده اسیت ،که برای تخمین مدل ،روش به
کارگیری داده ها تلفیقی يا تابلويی اسیییت .مقدار احتمال مربوط به اين آماره برای فرضییییه
پژوهش يعنی بررسی تأثیر رکود اقتصادی در ايران بر کیفیت سود در شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران بیشییتر از  0/05اسییت ،بنابراين فرض صییفر آزمون مبنی بر تلفیقی
بودن دادهها برای فرضیه پژوهش پذيرفته میشود.
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نگاره ( :)8نتایج آزمون  Fلیمر فرضیه پژوهش
نوع آزمون

آماره

احتمال آماره

نتیجه

 Fلیمر

0/0000

1/0000

روش تلفیقی

نتایج تخمین مدل پژوهش
بر اسییاس نتايج آزمون  Fلیمر ،مدل پژوهش بر اسییاس رويکرد دادههای تلفیقی تخمین زده
شد .نتايج حاصل از تخمین اين مدل در نگاره ( )9ارائه شده است که تأثیر رکود اقتصادی در
ايران بر کیفیت سیییود در شیییرکتهای پذيرفته شیییده در بورس اوراق بهادار تهران را آزمون
میکند .از طرفی سطح معناداری به دست آمده برای برخی متغیرها کوچکتر از سطح معناداری
 0/05میبا شند .همچنین مالحظه مقدار آماره دوربین وات سون نیز مؤيد اين مطلب ا ست که
بین اجزاء اخالل خود همبستگی وجود ندارد ،زيرا اين مقدار در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد.
نگاره ( :)9نتایج مربوط به تخمین پژوهش
سطح معنی

نام متغیر

ضريب برآورد شده

خطای استاندارد

آمارهt

عرض از مبدأ

0/673

0/032

20/790

0/000

رکود اقتصادی

-0/041

0/007

-5/740

0/000

اندازه شرکت

-0/033

0/002

-15/280

0/000

اهرم مالی

0/018

0/020

0/914

0/360

زيان دهی

0/005

0/013

0/418

0/675

-0/018

0/006

-2/930

0/003

-0/052

0/038

-1/345

0/178

ضريب تعیین تعديل

آماره دوربین

شده

واتسون

0/304

2/002

نرخ رشد
فروش
بازده دارايیها
مقدار آماره F

52/388

معناداری احتمال
Fمقدار آماره
0/000

ضريب تعیین
0/329

داری
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نتایج آزمون فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش به صورت زير است:
فرض صفر :رکود اقتصادی در ايران باعث کاهش کیفیت سود در شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.
فرض مقابل :رکود اقتصادی در ايران باعث کاهش کیفیت سود در شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
همان گونه که نتايج نگاره ( )9ن شان میدهد ،متغیر رکود اقت صادی در شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران از سطح خطای  0/05کمتر میباشد .از اين رو میتوان نتیجه
گرفت که بین رکود اقتصییادی و کیفیت سییود در سییطح اطمینان  95%رابطهی معناداری وجود
دارد .از طرفی ضییريب متغیر  )-0/041( ECONOحاکی از ارتباط معکوس و منفی بین رکود
اقتصادی و کیفیت سود میباشد .به عبارت ديگر با رکود اقتصادی ،در بین شرکتهای بورسی
کیفیت سیییود کاهش پیدا میکند .از اين رو  H0رد شیییده و میتوان نتیجه گرفت که افزايش
رکود اقتصییادی باعث افت کیفیت سییود در شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار
تهران شده است.
نتیجه گیری
آزمون فرضیه پژوهش رابطه رکود اقتصادی و کیفیت سود در شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسییی قرار داد .بر اسییاس نتايج به دسییت آمده بین رکود
اقتصییادی و کیفیت سییود رابطه معناداری وجود دارد .از طرفی ضییريب متغیر رکود اقتصییادی
حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین رکود اقتصادی و کیفیت سود میباشد .به عبارت ديگر با
افزايش رکود اقتصادی در بین شرکتهای بورسی ،کیفیت سود کاهش پیدا میکند .در نتیجه
افزايش رکود اقتصیییادی باعث افت کیفیت سیییود در شیییرکت های پذيرفته شیییده در بورس
اوراقبهادار تهران شده است .نتايج پژوهش حاضر با پژوهش جاهمانی و همکاران ( )2016که
به بررسی مديريت سود در دوران رکود و بازيابی پرداختند همخوانی و مطابقت دارد .همچنین
با نتايج پژوهش شی و لین ( )2002که به بررسی مديريت سود در دورههای رکود و دورههای
همجوار پرداختند همخوانی و مطابقت دارد.
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بنابراين رکود اقتصییادی فعالیتهای تجاری شییرکتها را بیشییتر با چالش مواجه میکند ،با
اين حال مديران با مديريت صیییورتهای مالی شیییرکتها در تالشاند تا با اين شیییرايط رکود
مقابله کنند .شرکتهايی که در چنین شرايطی با عملکرد ضعیفی روبرو هستند ،اقدام به دست
کاری ارقام سیود به سیمت پايین میکنند ،چرا که در اين حالت مديران شیانسیی برای دريافت
پاداش نخواهند داشییت .با اينکه به نظر میرسیید به تعويق انداختن سییود به دورههای آتی هیچ
گونه تأثیری بر مجموع پاداش دريافتی نداشییته باشیید اما امکان دارد تا بر پاداشهای آتی تأثیر
مثبتی دا شته با شد .عالوه براين در شرايط رکود اقت صادی ،شرکتها امکان دارد با محدوديت
هايی مواجه شییوند .بانکها و موسییسییات مالی میزان وامدهی خود را محدود و سییالمت مالی
شیییرکت ها را بیشیییتر مورد ارزيابی قرار میدهند .با توجه به محدوديت اسیییتقراض بانکی،
شیییرکت ها با کاهش درآمد و جريان های نقدی روبرو و متعاقب آن به تامین مالی خارجی
بیشتری نیازمند خواهند شد .در اين حالت مديران سعی میکنند تا با بکارگیری اقالم تعهدی و
انتخاب روشهای افزايش سییود با چنین محدوديتهايی مقابله کنند .افزايش سییود شییرکت از
طريق مديريت سیییود اين امکان را برای مديران فراهم میکند تا با ارائه تصیییويری مطلوب از
وضعیت مالی شرکت ،دسترسی راحت تری به استقراض داشته باشند .بر مبنای يافتههای حاصل
از اين پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زير ارائه میشود:
 .1با توجه به اينکه مديران در دوره رکود اقت صادی میکو شند که از رفتار محافظهکارانه در
گزارشات مالی خود استفاده کنند و همچنین تأثیر پذيری بازار از پیش بینی سود توسط مديران
شرکتها به خريداران سهام و سرمايهگذاران در سهام شرکتهای بورسی پیشنهاد میشود ،در
هنگام تجزيه و تحلیل سییهام شییرکتها صییرفاً به عدد سییود خالص اتکا نشییود و مطمئن باشییند
کیفیت اطالعات گزارش شده از درصد بااليی برخوردار بوده و هماهنگی کامل بین شرکت و
مديران وجود دارد.
 .2با توجه به شییرايط رکود اقتصییادی طی سییالهای اخیر و نبود پايگاه اطالعاتی جامع برای
آگاهی سییرمايهگذاران از سییاختار مالکیت شییرکتها ،برخی از شییرکتهای فعال در بورس
اوراق بهادار تهران بر اسیییاس مدلهای نوين ورشیییکسیییتگی در مرحله بحران مالی قرار دارند،
پیشنهاد میگردد سرمايهگذاران و اعتباردهندگان به اين مهم توجه داشته باشند.
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Abstract
The reported earnings quality is particularly important for investors.
Investors are willing to estimate their investments' future benefits in order
to find their future cash interests and stock value. Generally, a recession
may be defined as an interruption in normal operation of financial
markets. This research investigates the effects of recession in Iran on the
earnings quality of firms listed in Tehran Stock Exchange. If the firm's
financial information is related to the recession period, two valued
variables of unemployment and economic growth are used and the impact
of these variables on earnings quality is measured. In order to measure
earnings quality, this study uses the absolute amount of arbitrary accruals.
The sample consists of 162 firms listed in Tehran Stock Exchange during
the period from 2006 to 2015. To test the hypothesis, multivariate
regression analysis method and panel data model are used. Results show
that recession makes a drop in earnings quality of firms listed in Tehran
Stock Exchange.
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