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مقایسه معیارهای ویژگی کیفیت سود در صنایع دانش بنیان با صنایع دیگر
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چكیده
افزایش در سرمایه گذاری های نامشهود شرکت به دالیل مختلف کیفیت سود را کاهش میدهد ،یکی از
آن دالیل نوسان باال در درآمدها و جریانهای نقدی شرکت به دلیل سرمایه گذاریهای نامشهود است که
منجر به عدم اطمینان درباره منافع آینده شرکت نسبت به انجام سرمایه گذاریهای مشهود میشود .در این
مقاله ابعاد کیفیت سود بر حسب دو نوع صنعت شامل صنایع دانش بنیان (صنایعی که دارای مخارج
نامشهود باال مانند تحقیق و توسعه می باشند) و صنایع دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و از دو معیار
کیفیت سود شامل تطابق و نوسان پذیری سود استفاده شده است .برای این منظور  243شرکت سال طی
دوره زمانی  7231تا  7233مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که کیفیت سود شرکتهای
صنایع دانش بنیان بر اساس میانگین معیارهای کیفیت سود پایین تر از شرکتها در گروه صنایع دیگر است،
همچنین نسبت ارزش بازار به دفتری (معیار میزان گرایش به ن امشهود) با نوسان هزینه اداری ،عمومی و
فروش همبستگی بسیار باال و معنی دار داشت .دانش افزایی عمده این تحقیق بررسی کیفیت سود بر حسب
صنایع دانش بنیان و صنایع دیگر است که در تحقیقات قبل چنین تقسیم بندی صورت نگرفته است.
واژههاي كلیدي :صنایع دانش بنیان ،کیفیت سود ،تطابق سود ،نوسان پذیری سود  ،نوسان هزینه اداری،
عمومی و فروش.

 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران  ،نویسنده اصلی.
 -2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س) و عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد ،مسئول مکاتباتdoustianse@yahoo.com .
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 -1مقدمه
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ،زیرا آنها
احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آنچنان نشان نمیدهد که در ذهن مجسم
میکنند .آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه
گیری اطالعات حسابداری کار مشکلی است .سؤال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی
خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط
را رعایت می نمایند پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود ،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 سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (بولو،
طالبی.)7233 ،
بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک بیان میکند که گزارشگری مالی باید اطالعاتی را درباره
عملکرد مالی یک موسسه د ر طول یک دوره فراهم کند .براین اساس ما کیفیت سود را بصورت زیر تعریف
می کنیم :سود با کیفیت باال ویژگیهایی را درباره فرآیند سودهای اصلی یک شرکت به طور دقیق تر ارائه
می دهد که مربوط به اتخاذ یک تصمیم خاص توسط یک تصمیم گیرنده خاص میباشد .در این رابطه نکات
زیر قابل توجه میباشد:
 کیفیت سود ،اطالعاتی مربوط برای تصمیم گیری است .بنابراین به تنهایی دارای معنا نبوده و به
محتوای یک مدل تصمیم گیری خاص وابسته است.
 کیفیت عدد سود گزارش شده ،به اینکه آیا درباره عملکرد مالی شرکت آگاهی بخش است یا نه
وابسته است ،که بسیاری از جنبههای آن قابل مشاهده نیستند.
 کیفیت سود بصورت همزمان از طریق ارتباط عملکرد مالی بنیادی با تصمیم و از طریق توانایی
سیستم حسابداری برای اندازه گیری عملکرد تعیین میشود (دچاو  7و دیگران.)3663 ،
سود حسابداری معیاری برای ارزیابی گزارشگری مالی است .تعریف قطعی از کیفیت سود و مالکهای
تعیین کننده آن ارائه نشده ،به طوریکه از نظر سیگال  3در  7331تعریف آن ساده نیست و بنیش نیز برای
آن تعاریف متعددی قائل است.
کیفیت سود شامل ابعاد مختلف میباشد که به شرح زیر میباشند:
ویژگیهای سری زمانی :این ویژگی شامل تداوم و تکرارپذیری و قابلیت پیشگویی است .تداوم و
تکرارپذیری منجر به تحقق آتی می شود .این ساختار به معنی سود با پشتوانه و دارای قابلیت حمایت
شوندگی است .در این زمینه محققینی چون کرمندی و الیپ  2در  ،7331ضریب کوواریانس بین بازده سهام
و سطوح سود را معیار تداوم سود می دانند .قابلیت پیشگویی اجزای سود ،برای بهبود قابلیت و توانایی
استفاده کنندگان در تخمین اجزای سود است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22زمستان 1231
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نقد شوندگی و اقالم تعهدی :در این دیدگاه ،نسبت جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی به
درآمد ،معیاری از کیفیت سود است .به طوریکه نزدیکی به نقد نیز به معنای کیفیت باالی آن است.
از منظر چارچوب نظری ،کیفیت سود به مفید بودن در تصمیم گیری در قالب مربوط بودن ،قابلیت اتکا،
قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد( .بولو ،طالبی.)7233،
از نظر دچاو و اسچراند  )3663( 4عوامل زیر موجب کاهش کیفیت سود میشود:
حاکمیت شرکتی ضعیف ،حقوق و مزایای مدیریت ،کاهش در کیفیت حسابرسی ،تغییر جهت روش
تولید به سوی ایجاد داراییهای نامشهود که ارزشیابی آنهامشکل میباشد ،تغییر فلسفی در تدوین استاندارد
حسابداری ،فقدان بررسی دقیق بوسیله تحلیل گران مالی ،رشد سرمایه گذاران نهادی و وضعیت اقتصاد.
از بین موار د نام برده شده ،تغییر جهت روش از تولید به سوی ایجاد داراییهای نامشهود مد نظر این
تحقیق می باشد .یکی از مشکالت کلیدی که حرفه با آن مواجه است دادن پاسخ مؤثر به انتقادها در مورد
چگونگی اندازه گیری سرمایههای فکری میباشد .شکست مداوم در جهت دادن پاسخ مؤثر به این موضوع،
اعتبار سودهای گزارش شده و همچنین ارتباط سودها و ارزشهای بازار سهام را تضعیف کرد (سیگال،
بورجیا .)3661 ،1
صنایع دانش بنیان به طور عمده اطالعات را از یک الگو به دیگری تغییر میدهند بر خالف صنایع دیگر
که مواد و انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تغییر می دهند ،بنابراین ایجاد محصوالت مبتنی بر دانش
مستلزم بخش باالتری از ورودی های نامشهود مانند تحقیق و توسعه نسبت به تولید کردن کاالهای دیگر
میباشد .مخارج نامشهود منجر به تولید منافع در آینده میشوند .هزینه کردن فوری سرمایه گذاریهای
نامشهود منجر به کاهش همبستگی بین هزینه های عمومی ،اداری و فروش با درآمدهای جاری میشود .به
عالوه ،افزایش در سرمایه گذاریهای نامشهودی که فوری هزینه شدهاند به طوریکه همیشه اتفاق نمیافتند
منجر به افزایش سال به سال نوسان در هزینه عمومی ،اداری و فروش میشود (اسریواستاوا .)3674 ،0
با توجه به اینکه در کشور ما در دهه های اخیر ،صنایع دانش بنیان رو به رشد هستند و با توجه به دالیل
گفته شده در مورد تأثیر این صنایع بر کیفیت سود ،ما در این تحقیق ابعاد کیفیت سود را بر حسب دو نوع
صنایع ،شامل صنایع دانش بنیان و صنایع کمتر مبتنی بر دانش مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم.
 -2پیشینه تحقیق
بهار مقدم و دولت آبادی ( ،)7237نشان دادند که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود
گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است .جمالیان پور و ثقفی ( ،)7233در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که در اکثر موارد رابطه بحران مالی با خصوصیتهای برآمده از ویژگیهای
کیفی سود معنادار بوده است .مرادی ،فالحی و کامی ( ،)7237به این نتیجه رسیدند که ضریب واکنش سود
در شرکتها ی با کیفیت سود مختلف (کیفیت باال ،متوسط و پایین) تفاوت معنی داری با هم ندارد که این
نظر با عقیده شورورزی و نیکومرام ( )7233همخوانی دارد .خواجوی ،ولی پور و عسکری ( ،)7233نشان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دادند که میان محافظه کاری و پایداری سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد .رضاقلی ،کرمی و مهرانی
( ،) 7236نشان دادند که مرحله ای از چرخه عمر که شرکت در آن قرار دارد ،بر کیفیت سود تأثیر دارد .به
نحوی که با طی چرخه عمر شرکت از مرحله رشد به مرحله افول کیفیت سود افزایش مییابد .بولو و
میرزایی ( ،)7236نشان دادند که شرکتهایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش میکنند ،در
مقایسه با شرکتهایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش میکنند ،کیفیت سود و ضریب واکنش سود
باالتری دارند .علوی طبری ،مشایخ و نوبهاری ( ،)7233در نتایج تحقیق خود وجود رابطه معکوس بین
ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقالم تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید کردند که
این با نتیجه مهرانی و دیگران ( )7233مبنی بر اینکه با افزایش کیفیت سود ،هزینه حقوق صاحبان سهام
کاهش مییابد ،مطابقت میکند .دستگیر و رستگار ( ،)7236به این نتیجه دست یافتند که کیفیت سود
(پایداری سود) با کیفیت اقالم تعهدی رابطه مستقیم دارد ،ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقالم تعهدی و
افزایش اندا زه اقالم تعهدی بازده سهام افزایش مییابد .خدامی پور و حبیبی ( ،)7233نشان دادند که در
شرکتهای عضو گروهها ی تجاری کیفیت اقالم تعهدی باالتر ،همچنین قابلیت پیش بینی سود باالتر و سود
هموارتری نسبت به شرکتهای مستقل وجود دارد.
بیزلند و مرسلاند  ،)3674(1کیفیت سود را در سازمانها ی غیر انتفاعی و انتفاعی مرتبط به صنایع
مایکرو فایننس  3مورد بررسی قرار دادند .به طور کلی ،شواهد کمی از تفاوت در کیفیت سود بین دو نمونه
مشاهده شد .همچنین تفاوتهای با اهمیت در میان انواع سازمانهای غیرانتفاعی مشاهده شد .لئو و
اسکرات  ،)3674( 3نشان دادندکه شرکتها با اندازه متوسط ،پایینترین کیفیت سود را دارند .کیفیت سود
شرکتهای پذیرفته شده بورس و شرکتها ی کوچک ،مشابه هستند .پیترو و واگن حافر ،)3677(76
معیارهای کیفیت سود و بازدهها ی اضافی را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان داد که معیارهای
بر مبنای بازار به بازدهها ی بدون ریسک باالتری مرتبط هستند نسبت به معیارهایی که بر مبنای حسابداری
هستند که از آنها کیفیت اقالم تعهدی و اقالم تعهدی غیر عادی به طور با اهمیتی بهتر نسبت به تداوم،
قابلیت پیش بینی و هموارسازی عمل میکنند .تومی  ،)3673( 77ارتباط بین تداوم سود و چرخه واحد
تجاری را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که سودها در طول توسعه بادوام تر ،حداقل تداوم در طول
رکود و سطوح متوسط تداوم در طول دوره رشد متوسط میباشد .محبی و کامیابی ( ،)3674در نتایج خود
نشان دادند که ارتباط مثبت و با اهمیت بین شاخص هرفیندال -هیرشمن 73و کیفیت سود وجود دارد.
همچنین ارتباط مثبت با اهمیت بین شاخص لرنر و لرنر اصالح شده (شاخص ساختار بازار محصول) با
کیفیت سود مشاهده شد .این یافتهها نشان میدهد که رقابت در صنعت به هر طریقی بیشتر باشد ،کیفیت
سود باالتر خواهد بود .بهاتاجرایا  72و دیگران ( ،) 3672نشان دادند که کیفیت ضعیف سودها به طور بااهمیت
و فزاینده ای با نامتقارنی باالتر اطالعات مرتبط است .گوسالیا  ،)3663( 74تفاوت کیفیت سود بین
شرکتهای سهامی عام آمر یکا و کانادا را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان دادکه شواهد آماری مبنی بر
اینکه صورتها ی مالی تهیه شده تحت نظام کانادایی ،کیفیت سود بهتری نسبت به صورتهای مالی تهیه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شده تحت نظام آمریکا ارائه میدهند ،بدست نیامد .لی و سان  ،)3673( 71به این نتیجه دست یافتند که
سودهایی که به نسبت زود اعالم میشوند لزوماً با کیفیت باالتر نیستند .ما  ،)3674( 70نشان داد که کیفیت
سود باالتر شرکتها ی هم صنعت ،هزینه سرمایه شرکت را بوسیله ریسک سیستماتیک بازار کاهش میدهد.
همچنین هزینه تأثیر سرمایه از کیفیت سود شرکتها ی هم صنعت بوسیله عملیات چند ملیتی و قابلیت
سودآوری باالتر نسبت به همانندهای صنعت کاهش مییابد .دمرجیان و دیگران  ،)3672( 71به این نتیجه
دست یافتند که کیفیت سود به طور مثبت با توانایی مدیریت مرتبط میباشد .اسریواستاوا  ،)3674( 73علت
تغییر معیارهای کیفیت سود طی زمان را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که یک ارتباط منفی قوی
بین شدت نامشهود و میانگین معیارهای کیفیت سود یعنی نوسان ،مرتبط بودن و تطابق وجود دارد.
شرکتها در دو گروه ،شرکتهای با سابقه و شرکتها ی جدید پذیرفته شده در دهه جاری ،تقسیم بندی
شدند و بررسی شد که آیا گروه شرکتهای جدید تجارتهای دانش بنیان را پیگیری میکنند و آیا
معیارهای کیفیت سود به واسطه شدت نامشهود کاهش مییابد .شواهد نشان داد که شرکتهای جدید،
شدت نامشهود را افزایش میدهند و همچنین معیارهای کیفیت سود را کاهش میدهند .پژوهش حاضر
قصد دارد با بررسی رابطه نوع صنعت (صنایع دانش بنیان و صنایع دیگر) و برخی خصوصیات کیفی سود (از
جمله پایداری و تطابق) به نحوه ارتباط میان این دو موضوع دست یابد.
 -3فرضیه پژوهش
با توجه به موارد مطرح شده در بخش مقدمه و ادبیات نظری ،این سؤال مطرح میشود که:
آیا کیفیت سود شرکتهای صنایع دانش بنیان متفاوت از شرکتهای صنایع دیگر است؟
بنابراین فرضیه تحقیق به این صورت شکل میگیرد:

کیفیت سود شرکتهای صنایع دانش بنیان نسبت به شرکتهای دیگر دارای تفاوت معناداری است.
جامعه آماری این تحقیق از دو گروه صنعت متفاوت شامل صنایع دانش بنیان و سایر صنایع انتخاب
شده است .جهت انتخاب صنایع مورد نظر (صنایع دانش بنیان و سایر صنایع) از نسبت ارزش بازار به دفتری
استفاده شد چون مخارج نامشهود شرکتها از جمله تحقیق و توسعه آنها در ارزش بازار نهفته است که در
ارزش دفتری وجود ندارد هر چه ت فاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری بیشتر باشد نشان دهنده وجود
مخارج نامشهود بیشتر است و دانش بنیان بودن شرکت را مورد تأیید قرار میدهد .این نسبت برای
شرکت های نمونه در دو گروه صنایع انتخابی محاسبه گردید تا صحت انتخاب مورد تأیید واقع شود و
مشاهده شد که این نسبت برای صنایع انتخاب شده در گروه دانش بنیان بیشتر است .صنایع دانش بنیان
شامل صنعت فرآوردههای نفتی ،مواد دارویی و شرکتهای پتروشیمی میباشد و سایر صنایع شامل حمل
ونقل ،انبوه سازی ،کاشی و سرامیک و قند وشکر میباشد .دوره زمانی تحقیق بین سالهای  7231تا 7233
میباشد .شرکتهای انتخاب شده باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  / 22زمستان 1231

19

مقایسهمعیارهايویژگيکیفیتسوددرصنایعدانشبنیانباصنایع دیگر

 )7طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 )3اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
با توجه به معیارهای مذکور برای انتخاب نمونه آماری از جامعه مورد بررسی تعداد  11شرکت (243
شرکت سال) به عنوان نمونه انتخاب شدند .تعداد شرکتها در صنایع دانش بنیان  22شرکت و در صنایع
دیگر  34شرکت میباشد.
 -4روش تحقیق
این تحقیق از نوع شبه تجربی است زیرا در روش تحقیق نیمه تجربی محقق روابط بین متغیرهایی که
خود آن ها را دستکاری نکرده است و به گونه ای در گذشته اتفاق افتاده اند مورد بررسی و مطالعه و تأثیر
آن ها را بر متغیرهای مورد نظر مورد مشاهده قرار میدهد .همچنین تحقیق در حوزه تحقیقات توصیفی-
همبستگی می باشد زیرا در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میگردد.
پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،اطالعات الزم جهت آزمون فرضیه با مراجعه به نرم افزارهای
کتابخانه بورس گردآوری شده است .با استفاده از نرم افزار  Excelاطالعات پردازش و متغیرهای مورد نیاز
جهت آزمونهای آماری استخراج و در نهایت برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  Spssاستفاده شده است.
چون رگرسیونهای ما مقطعی هستند این نرم افزار قابل کاربرد است.
 -5متغیر مربوط به انتخاب صنایع
جهت انتخاب صنایع مورد نظر( صنایع دانش بنیان و سایر صنایع) از نسبت ارزش بازار به دفتری
استفاده شد چون مخارج نامشهود شرکتها از جمله تحقیق و توسعه آنها در ارزش بازار نهفته است که در
ارزش دفتری وجود ندارد ،هر چه تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری بیشتر باشد نشان دهنده وجود
مخارج نامشهود بیشتر است و دانش بنیان بودن شرکت را مورد تأیید قرار میدهد .این نسبت برای
شرکت های نمونه در دو گروه صنایع انتخابی محاسبه گردید تا صحت انتخاب مورد تأیید واقع شود و
مشاهده شد که این نسبت برای صنایع انتخاب شده در گروه دانش بنیان بیشتر است .این نسبت ارزیابیهای
سرمایه گذاران از سودهای غیر عادی آینده را منعکس میکند .همچنین لو و سوگیانیز(  ،)7333دریافتند
که شرکت ها با نسبت ارزش دفتری به بازار پایین ،سرمایه گذاریهای تحقیق و توسعه بزرگ دارند در
حالیکه شرکتها با با نسبت ارزش دفتری به بازار باال دارای سرمایه گذاری  R & Dپایین هستند (سیگال،
 .)3661در این تحقیق ما از عکس این نسبت استفاده کرده ایم .همچنین در این تحقیق بر اساس آزمون
همبستگی انجام شده که در بخش یافته ها ارائه شده است ،نتایج نشان داد که همبستگی بسیار باال و معنی
دار بین این نسبت و نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش وجود دارد.
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-6كیفیت سود
جهت اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار نوسان پذیری و تطابق استفاده شد که به شرح زیر محاسبه
شدند.
نوسان پذیري سود :سود هر سال بوسیله میانگین کل داراییهای اول دوره و پایان دوره وزن داده شد
و سپس انحراف سود بر ای هر شرکت سال با استفاده از چهار دوره مشاهدات ساالنه ( t-2تا  )t+1برآورد شد.
هر چقدر نوسان پذیری سود بیشتر باشد نشان دهنده این است که پایداری سود کمتر و در نتیجه کیفیت
سود پایین تر است.
نوسان پذیري هزینه اداري ،عمومی و فروش :هزینه اداری ،عمومی و فروش هر سال بوسیله
میانگین کل دارایی های اول دوره و پایان دوره وزن داده شد و سپس انحراف هزینه اداری ،عمومی و فروش
برای هر شرکت سال با استفاده از چهار دوره مشاهدات ساالنه ( t-2تا  )t+1برآورد شد هر چقدر نوسان
هزینههای ادری ،عمومی و فروش بیشتر باشد نشان دهنده این است که اوالً نوسان ایجاد شده در سود ناشی
از این هزینههاست ،ثانیاً این شرکتها دارای سرمایه گذاریهای نامشهود مانند تحقیق و توسعه هستند زیرا
این سرمایه گذاریها معموالً در هزینه اداری ،عمومی و فروش گزارش میشوند .چون این هزینهها همیشه
اتفاق نمیافتند منجر به افزایش سال به سال نوسان در هزینه اداری ،عمومی و فروش میشوند.
تطابق :در نظر گرفتن تطابق به عنوان معیار کیفیت سود بر طبق تحقیق صورت گرفته توسط
اسریواستاوا ( )3674میباشد که در بخش پیشینه تحقیق مطرح شده است .وی در تحقیق خود جهت
بررسی اینکه چرا معیارهای کیفیت سود طی زمان تغییر میکنند ،از سه معیار کیفیت سود شامل :تطابق،
نوسان سود و مرتبط بودن سودها استفاده کرد .جهت محاسبه تطابق ،رگرسیون ( 7طبق مدل اسریواستاوا،
 )3674بر مبنای مقطعی ساالنه تخمین زده شد.
)(7

Ri,t= β1,t + β2,tEXPi,t-1 + β3,tEXPi,t + β4,tEXPi,t+1 + £I,t

که همه متغیرها بوسیله میانگین کل داراییها وزن داده میشوند .در معادله :7
 :EXPکل هزینهها میباشد که برابر با :سود قبل از اقالم غیر مترقبه – درآمدها (در این تحقیق ما از سود
پس ا ز کسر مالیات استفاده کردیم چون سود قبل از اقالم غیر مترقبه در صورتهای مالی ارائه نشده است).
 :Rکل درآمدها میباشد
تطابق بوسیله  β3اندازه گرفته میشود که همبستگی درآمد -هزینه همزمان را نشان میدهد ،چنانچه این
ضریب معنادار و هر چقدر بیشتر باشد تطابق بیشتر خواهد بود و β2همبستگی بین هزینهها و درآمدهای
آینده را نشان میدهد.
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همبستگی بین معیارهای کیفیت سود و معیار مرتبط به مخارج نامشهود بررسی شد .برای این منظور
همبستگی های اسپیرمن و پیرسون بین دو معیار کیفیت سود ،نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش و معیار
مخارج نامشهود ( ارزش بازار به دفتری) استفاده شد.
 -7یافتهها
جدول  7نتایج حاصل از رگرسیون ساالنه معادله  3است (کلیه آزمونهای مربوط به بررسی فروض
رگرسیون انجام شده است) که ضریب  β2نشان دهنده معیار تطابق سود است که در جدول  7تطابق بر
حسب دو گروه صنایع و متوسط آن برای دو گروه صنایع ارائه شده است.
Ri,t= β1,t + β2,tEXPi,t-1 + β3,tEXPi,t + β4,tEXPi,t+1 + £I,t

)(3

برای بررسی معناداری از آزمون من -ویتنی (آزمون  ) Uاستفاده نمودیم زیرا اگر فرضیه مطرح شده به
مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بپردازد و استفاده از آزمون پارامتری مقایسه میانگین دو جامعه به دلیل
نرمال نبودن توزیع دو جامعه یا نمونه های کوچک امکان پذیر نباشد برای بررسی درستی آن باید از آزمون
 Uبهره مند شویم (مؤمنی ،فعال قیومی .)7237 ،در گروه صنایع دانش بنیان تعداد شرکتها  22و در گروه
دیگر  34شرکت میباشد.
جدول  -1بررسی معناداري تفاوت معیار تطابق در دو صنعت
تطابق صنایع دانش

تطابق صنایع كمتر مبتنی بر

بنیان

دانش

31
33
33
36
37
33

72431
6
.374
72273
-.232
.414

72703
.331
.111
72773
72261
6

متوسط تطابق طی پنج سال

.0373

.3377

سال مالی

من -ویتنی

7121

ویلکاکسن) (W

2021

Z

-.467

سطح معنی داری

.033
منبع :یافتههای پژوهشگر
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با توجه به نتایج حاصل از جدول  7متوسط تطابق طی شش سال برای صنایع دانش بنیان  .0373ولی
برای صنایع دیگر  .3377می باشد بنابراین متوسط تطابق برای صنایع دانش بنیان کمتر از صنایع دیگر است.
همچنین بیشترین میزان تطابق برای صنایع دانش بنیان در سال  7231به میزان  72431و در سال 33
تطابق صفر بوده است .در مورد صنایع دیگر بیشترین میزان تطابق در سال  37به میزان  72261و کمترین
آن در سال  33به میزان  6میباشد .همچنین نتایج آزمون معناداری که در جدول  7ارائه شده است نشان
میدهد که سطح معناداری از  .61بزرگتر است در نتیجه فرض صفر (تساوی میانگینهای دو جامعه)
پذیرفته میشود .لذا میتوان گفت میانگین های دو جامعه تفاوت معنی دار ندارند .به عبارت دیگر میزان
تطابق در دو گروه مورد بررسی تفاوت با اهمیتی را نشان نمیدهد.
جدول  3نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش و متوسط آن را طی شش سال برای دو گروه صنایع نشان
می دهد .همچنین نتایج آزمون معناداری تفاوتها ی میانگین دو جامعه در این جدول ارائه شده است.
جدول  - 2بررسی معناداري تفاوت نوسان هزینه اداري ،عمومی و فروش در دو صنعت
نوسان هزینه اداري صنایع

نوسان هزینه اداري صنایع

دانش بنیان

كمتر مبتنی بر دانش

31
33
33
36
37
33

.63323
.62602
.62130
.62342
.62163
.6213

.63330
.63313
.63714
.63437
.63461
.63173

متوسط نوسان هزینه اداری

.62420

.63240

سال مالی

من -ویتنی
ویلکاکسن) (W

6
37

Z

-32333

سطح معناداری

.664
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  ،3متوسط نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش برای شرکتهای صنایع دانش بنیان
 .62420و برای شرکتهای صنایع دیگر  .63240میباشد که نوسان هزینه اداری صنایع دانش بنیان بیشتر
است بنابراین این نتیجه این فرض را مورد تأیید قرار می دهد که صنایع دانش بنیان دارای سرمایه
گذاریهای نامشهود باالتری می باشند که این افزایش در مخارج نامشهود منجر به افزایش نوسان سال به
سال هزینه اداری ،عمومی و فروش میشود .همچنین این نتیجه با نتیجه تحقیق اسریواستاوا ()3674
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مطابقت می کند .نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش در هر گروه صنعت در هر سال نسبت به سال قبل
تغییر چندانی نداشته است به طوریکه برای صنایع دانش بنیان بین  .63323و  .62342تغییر کرده است و
برای صنایع دیگر بین  .63714و  . 63173تغییرات داشته است .همچنین با توجه به آزمون معناداری ارائه
شده ،سطح معناداری از  .61کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد میشود و لذا میتوان گفت میانگینهای
دو جامعه تفاوت معنی داری دارند .یعنی عالوه براینکه نوسان هزینه اداری برای صنایع دانش بنیان بیشتر
است ،میزان تفاوت آن با صنایع دیگر از نظر آماری معنادار نیز میباشد.
جدول  ،2دومین معیار بررسی کیفیت سود یعنی نوسان سود و متوسط آن را طی شش سال برای دو گروه
صنایع و همچنین آزمون معناداری تفاوت آن برای دو گروه صنعت را نشان میدهد.
جدول  -3بررسی تفاوت معناداري نوسان سود معیار دوم كیفیت سود در دو صنعت
نوسان سود صنایع دانش

نوسان سود صنایع كمتر دانش

بنیان

بنیان

31
33
33
36
37

.73633
.77213
.77413
.73111
.74103

.7633
.76103
.63323
.76437
.77613

33

.71613

.76032

متوسط نوسان سود

.7331

.7607

سال مالی

6
37

من -ویتنی
ویلکاکسن) (W
Z

-32333

سطح معناداری

.664
منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  ،2متوسط نوسان سود برای صنایع دانش بنیان  . 7331و برای صنایع دیگر .7607
می باشد ،بنابراین نوسان سود برای صنایع دانش بنیان بیشتر از صنایع دیگر است یعنی پایداری سود آنها
کمتر است که این نتیجه با نتیجه تحقیق اسریواستاوا ( )3674مطابقت میکند .بیشترین نوسان سود به
عبارت دیگر کمترین پایداری سود برای صنایع دانش بنیان در سال  33به میزان  .71613و کمترین نوسان
سود برای این صنایع سال  33به میزان  .77213میباشد .در مورد صنایع دیگر بیشترین نوسان سود سال
 37و کمترین آن سال  33میباشد .همچنین همانطور که مالحظه میشود سطح معناداری کوچکتر از .61
است بنابراین فرض صفر رد میشود یعنی میانگین های دو جامعه تفاوت معنی دار دارند به عبارت دیگر
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نوسان سود صنایع دانش بنیان به طور معنی دار بیشتر از صنایع دیگر است و در نتیجه دارای پایداری کمتر
میباشد.
نتایج حاصل از جداول  ،2فرضیه تحقیق یعنی شرکتهای صنایع دانش بنیان نسبت به شرکتهای
دیگر دارای کیفیت سود پایین تری میباشند را مورد تأیید قرار میدهد که مطابقت میکند با نتایج
اسریواستاوا ( ) 3674به جز در مورد معیار تطابق که تفاوت وجود داشت ولی معنادار نبود.
جدول  4همبستگیها ی اسپیرمن و پیرسون بین نسبت ارزش بازار به دفتری و معیارهای کیفیت سود
(تطابق و نوسان سود) و نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش را نشان میدهد.
جدول  -4همبستگی اسپیرمن و پیرسون
نسبت ارزش

نوسان هزینه

بازار به دفتري

اداري

7

.342

.274

6

.661

.144

.311

7

.311

.713

.633

نسبت ارزش بازار به دفتری -ضریب
همبستگی پیرسون

6

.633

.141

.310

سطح معناداری

نوسان سود

تطابق
.633

نسبت ارزش بازار به دفتری -ضریب
همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  ، 4همبستگی نسبت ارزش بازار به دفتری فقط با نوسان هزینه اداری معنی دار است و
با دو معیار دیگر معنی دار نیست .همستگی پیرسون نسبت ارزش بازار به دفتری با نوسان هزینه اداری
 . 311که نزدیک به یک و معنی دار است و همچنین همبستگی اسپیرمن بین نسبت ارزش بازار به دفتری
با نوسان هزینه اداری  . 342که نزدیک به یک است و معنی دار است که این بسیار مهم و قابل توجه است،
همچنین در هر دو مورد همبستگی مثبت است یعنی هر چقدر نسبت ارزش بازار به دفتری بیشتر باشد
نوسان هزینه اداری هم بیشتر خواهد بود که این نتیجه به این معنی است که نسبت ارزش بازار به دفتری
معیار مناسبی جهت تعیین صنایع با مخارج نامشهود باال (دانش بنیان) میباشد و این نتیجه با نتایج تحقیق
اسریواستاوا ( )3674مطابقت میکند.
 -8بحث و نتیجهگیري
صنایع دانش بنیان به طور عمده اطالعات را از یک الگو به دیگری تغییر میدهند بر خالف صنایع دیگر
که مواد و انرژی را از یک شکل به شکل دیگر تغییر می دهند ،بنابراین ایجاد محصوالت مبتنی بر دانش
مستلزم بخش باالتری از ورودیهای نامشهود مانند تحقیق و توسعه نسبت به تولید کردن کاالهای دیگر
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میباشد .با توجه به اینکه در کشور ما در دهه های اخیر ،صنایع دانش بنیان رو به رشد هستند و با توجه به
دالیل گفته شده در مورد تأثیر این صنایع بر کیفیت سود و همچنین به دلیل اینکه در زمینه کیفیت سود تا
کنون تحقیقی در زمینه صنایع دانش بنیان در کشور ما صورت نگرفته است ،ما در این تحقیق ابعاد کیفیت
سود را بر حسب دو نوع صنایع ،شامل صنایع دانش بنیان و صنایع دیگر مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم.
جهت اندازه گیری شدت نامشهود شرکت و در نتیجه تعیین دانش بنیان بودن شرکت سه معیار شامل:
هزینههای تحقیق و توسعه ،نسبت ارزش بازار به دفتری و هزینههای اداری ،عمومی و فروش در بیشتر
ادبیات مورد استفاده قرار می گیرد که در این پژوهش ما از معیار نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده
نمودیم .معیارهای کیفیت سود در این تحقیق شامل تطابق و نوسان سود میباشد ،نتایج تحقیق نشان داد
که هر دو معیار سنجش کیفیت سود شامل تطابق و پایداری سود برای شرکتهای صنایع دانش بنیان کمتر
از صنایع دیگر است فقط در مورد تطابق تفاوت معنی دار نبود ،بنابراین در کل نتایج نشان دادند که کیفیت
سود صنایع دانش بنیان پایین تر از گروه صنایع دیگر است همچنین نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش
برای صنایع دانش بنیان بیشتر از گروه صنایع دیگر بود که این نشان دهنده این است که یک دلیل نوسان
ایجاد شده در سود شرکت های دانش بنیان به دلیل نوسان هزینه اداری ،عمومی و فروش آنها میباشد و
افزایش نوسان در هزینه اداری ،عمومی و فروش به دلیل وجود مخارج نامشهود باال میباشد چون این
هزینهها همیشه اتفاق نمی افتند منجر به افزایش سال به سال نوسان در هزینه اداری ،عمومی و فروش
می شوند .همچنین آزمون همبستگی بین نسبت ارزش بازار به دفتری با معیارهای کیفیت سود و نوسان
هزینه اداری ،عمومی و فروش نشان داد که نسبت ارزش بازار به دفتری فقط با نوسان هزینه اداری ،عمومی
و فروش همبستگی معنی دار دارد و این همبستگی بسیار باال و مثبت بود بنابراین صنایعی که دارای مخارج
نامشهود باال هستند این نسبت برای آن ها نسبت به صنایع دیگر بیشتر خواهد بود .کلیه نتایج این تحقیق با
تحقیق اسریواستاوا مطابقت می کند و در داخل کشور ،تحقیقی در این مورد انجام نشده که بتوان نتایج این
تحقیق را با آن مقایسه کرد .بسیاری از تحقیقات ویژگی پایداری سود را بدون چنین طبقه بندی که ما از
صنایع انجام دادیم مورد بررسی قرار دادند به طور نمونه بهار مقدم و دولت آبادی ( )7237نشان دادند که
کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری
برخوردار است .خواجوی ،ولی پور و عسکری ( ،)7233نشان دادند که میان محافظهکاری و پایداری سود
ارتباط منفی و معنادار وجود دارد .دستگیر و رستگار ( ،) 7236در نتایج تحقیق خود نشان دادند که کیفیت
سود (پایداری سود) با کیفیت اقالم تعهدی رابطه مستقیم دارد.
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