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گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده های اقتصادی و سرمایهنقطه شروع بسیاری از تصمیم

مدیریت، شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از 

گذاران نیست. چرا که همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه

سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف 

کند که سود را برای دستیابی هم میو خالء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فرا

به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده 

ترکیبی از اقالم واقعی، گاهی صوری و اقالم تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از 

ری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب کند این است که اوال معامالت صوآن دور می

شود دوما اقالم تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و در گزارشگری مالی محسوب می

توان به چنین اقالمی صفت واقعی را منتسب کرد و باالخره نه دادوستدهای انجام شده و اصوال نمی

از تمایالت مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود مبادالت واقعی هم ممکن است 

واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل 

توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب آل )از منظور تئوریک( امکان پذیر نیست و نمیایده

ای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری و عملی بر

امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا 

 نیست.
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 مقدمه

 شاه و حسابداری اطالعاتی سامانه رقم مهمترین حسابداری اندیشمندان و محققین از بسیاری نظر از سود

 هدف مهمترین را سود محاسبه [4]لیتلتون دلیل همین به و است خارجی مالی گزارشگری فرآیند بیت

 دوره یک یافته تحقق هایهزینه و درآمدها تمام تفریق نتیجه سود نماید.می معرفی حسابداری سیستم

 و عملیاتی از )اعم هاییهزینه و درآمدها ترکیب از آن محاسبه برای که است اقتصادی واحد مالی

 قابل هایروش وسیله به و بوده شناخت شرایط حائز و گردندمی مستند مثبته، مدارک به که غیرعملیاتی(

 قاعده اعمال برای که گردیم متذکر باید همچنین شود.می استفاده شوند،می گیریاندازه حسابداری قبول

 متنوعی استانداردهای و اصول از مؤسسه، یک هایهزینه و درآمدها به نسبت گیریاندازه و شناخت

 منتهی خالص سود گیریاندازه به فوق شده ذکر موارد تمام ترکیبی بکارگیری ثمره تا شودمی استفاده

 کسب گذاری،سرمایه تصمیمات در گذارانسرمایه اصلی هدف که شده ذکر متعددی منابع در  .[11]گردد

 گذاریسرمایه هایمحیط اغلب در که آنجایی از و است انتظارشان مورد سود سطح میزان به منفعت و سود

 که دانندنمی گذارانسرمایه و دارد وجود مدیریت از مالکیت جدایی مشکل عام(، سهامی های)شرکت

 واقعا و شودمی اداره چگونه دارند، گذاریسرمایه قصد یا نمودند گذاریسرمایه آن در که بنگاهی یا شرکت

 به مربوط اطالعات دریافت محتاج دلیل همین به است، شده حاصل عملیاتی دوره یک در منافع چقدر

 عبارت به هستند. آن توضیحی هایییادداشت و زیان و سود حساب صورت طریق از شرکت سودآوری

 سود کیف و کم و میزان درباره اطالعاتی خارجی مالی گزارشگری طریق از که مادامی گذارانسرمایه دیگر

 کسب سود انطباق عدم یا انطباق درباره درستی قضاوت توانندنمی باشند، نکرده دریافت شرکت حاصله

 به پاداش از مناسبی مبلغ اعطای درباره توانندنمی طبیعتا و باشند داشته خود انتظار مورد سود با شده

 گیریتصمیم مدیریت ابقای عدم یا ابقا درباره توانندنمی همچنین و نموده گیریتصمیم مدیریت

 دارد هم دیگری متنوع کاربردهای شده کسب خالص سود مبلغ از آگاهی و اطالع البته .[31,37]نمایند

 سود از استفاده شده، کسب سود اساس بر مالیات محاسبه مانند مواردی به توانمی خالصه بطور که

 نهایت در و مالی اختالفات حل برای سود مبلغ از استفاده ها،شرکت امور دادن سامان برای ابرازی بعنوان

 به خالص سود اگر کلی طور به .[6]نمود اشاره مالی منابع تخصیص برای مرجعی بعنوان سود از استفاده

 عوامل سایر اثر عبارتیبه یا دهد نشان دقیق طور به را مدیریت عملکرد بتواند که شود محاسبه نحوی

 حساسیت مدیر هایفعالیت به نسبت و پذیرد اثر مدیر تالش از تنها و باشد کم آن در کنترل از خارج

 حسابداری وظیفه جست. بهره مدیر عملکرد ارزیابی در خالص سود از توانمی آنگاه باشد، داشته را الزم

  .[10]است حساس و دقیق عملکرد ارزیابی شاخص یک ارائه نیز اخالقی خطر کاهش در مالی گزارشگری و

 میزان از اطالع به منوط را خود مهم آتی تصمیمات از بسیاری ذینفعان اغلب و گذارانسرمایه آنجاییکه از

 اهمیت خالص سود گیریاندازه و محاسبه در دقت کنند،می اقتصادی واحد شده کسب خالص سود مبلغ و

 شرکت واقعی سود میزان دانستن به عالقمند ذینفعان سایر و گذارانسرمایه طبیعتا دارد. و داشته زیادی

 منفی واکنش آمیز فریب و واقعی غیر سود مبلغ اعالم به نسبت و بوده نظرشان مد و گذاریسرمایه مورد

 مصنوعی سود و واقعی سود هایواژه از کرات به حسابداری مقاالت بعضی متون در   دهند.می نشان
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-ارائه به زیادی کمک آن، از مناسبی تعریف ارائه و واقعی سود واژه صحیح درک البته که شده استفاده

 سود گیریاندازه به قادر حسابداری اطالعاتی سامانه راستی به آیا نماید.می مذکور)مدیران( رقم کنندگان

 است، چنین این که صورتی در و کنندمی امتناع آن گیریاندازه از عمد طور به و باشدمی شرکت واقعی

 مورد مدیریت توسط که است سودی واقعی سود از منظور آیا چیست؟ مصنوعی سود و واقعی سود تعریف

 تاثیرگذاری ها(هزینه و درآمدها ) سود اجزای گیری اندازه در مدیران هایقضاوت و نگرفته قرار دستکاری

 پژوهش این راستا این در نشدند؟ داده دخالت آن احتساب در غیرعملیاتی اقالم اینکه یا و است ننموده

 کند.می ارائه بیشتر هایبررسی برای را سود کیفیت به نسبت نو دیدگاهی

 آن به دستیابی امکان و واقعی سود

 کنیم ارائه ایکنندهقانع و کافی توضیحات واقعی سود واژه پیرامون هایپرسش خصوص در بخواهیم اگر

 در هاییگویی کلی به تنها و نشده ارائه واقعی سود از مؤکدی و دقیق تعریف تاکنون نماییم اذعان باید

 ایپدیده اساسا که نمودند گیرینتیجه برخی که است دلیل همین به و است شده بسنده خصوص این

 از توانمی تنها را واقعی سود زیرا نیست، هم گیریاندازه قابل و ندارد خارجی وجود واقعی، سود نامبه

 ضمنا که صوری( نه )و واقعی دادوستدهای و مبادالت اثر در که هاییهزینه و درآمدها جبری جمع طریق

 واقعی سود دارند اعتقاد که کسانی دالیل  .[34]نمود محاسبه هستند، قضاوتی و تخمینی اقالم از عاری

 واقعی، اقالم از ترکیبی شده ارائه خالص سود حاضر حال در که است این نیست، ارائه و محاسبه قابل

 است این کندمی دور آن از را بودن واقعی جنبه که سود این عیوب و است تخمینی اقالم و صوری گاهی

 مالی گزارشگری در تقلب  آن کشف صورت در و نداشته واقعی مبنای اساسا صوری معامالت اوال که

 اقالم دوما نمایند،می قانونی برخورد آن با آن مبلغ بودن مهم صورت در نیز حسابرسان و شودمی محسوب

 به تواننمی اصوال و شده انجام دادوستدهای نه و است مدیریت پندارهای نتیجه هم قضاوتی و تخمینی

 بیرونی دنیای در و هاانسان ذهن از خارج حقایق و واقعیات زیرا کرد، منتسب را واقعی صفت اقالمی چنین

 مدارک و اسناد طبیعتا و ندارد نقش آن ایجاد در ذهنیات و نیست فکری فرآیند ثمره و افتدمی اتفاق

 مدیریتی هایتخمین محاسبه نحوه همان شود،می ارائه و گردآوری تخمینی اقالم برای که هم ایمثبته

 خوانندگان به تواننمی که است طبیعی و است حسابداری( استانداردهای و اصول رعایت قالب در )البته

 و درآمدها محاسبه و برآوردها انجام در مدیران منافع و تمایالت که داد اطمینان مالی هایصورت

 بوده تاثیربی حسابداری استانداردهای و اصول رعایت با حتی قضاوتی، و تخمینی هایهزینه

 مدیریت، توسط شده ارائه و گیریاندازه هایهزینه و درآمدها کل که است ذکر به الزم .[18,19]است

 غیرعملیاتی و تجاری( واحد مستمر و معمول عادی، عملیات با مرتبط ) عملیاتی دسته دو به خود

 افزاید،می خالص سود دردسرهای بر که شوندمی تفکیک مستمر( و معمول عادی، عملیات با )غیرمرتبط

 عملکرد نتیجه تا شوند داده دخالت نباید غیرعملیاتی اقالم سود محاسبه در که دارند اعتقاد ایعده زیرا

 را مدیریت تواننمی که است این دارد وجود اینجا  که بدی خبر ضمنا گیرد. قرار ارزیابی مورد مدیریت

 مواردی( درمدیران ) حسابداری، استانداردهای موجب به زیرا کرد، منع قضاوتی و تخمینی اقالم ارائه در

 خالص سود محاسبه در و نموده برآورد را اقالمی که شدند مکلف و بوده خود هایقضاوت اعمال به موظف
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 معامالت خود که داد اطمینان مالی هایصورت خوانندگان به تواننمی اینکه بدتر همه از و دهند دخالت

 مدیران زیرا نشدند، واقع مدیران شخصی هایخواسته و تمایالت تاثیر تحت نیز واقعی ستدهای دادو و

 .[12]نمایند آرایش خود امیال با مطابق را سود تواندمی نیز واقعی های فعالیت طریق از حتی

 به حسابداری اطالعاتی سامانه اصوال که کنیم گیرینتیجه توانیممی فوق شده ارائه توضیحات به توجه با

 نیست مدیریت  تمایالت از عاری واقعی هایهزینه و درآمدها تنها ردیابی و شناسایی به قادر عنوان هیچ

 ریاضی عملیات سری یک حاصل و است مصنوعی سازه یک سود اصوال که نماییم اعتراف باید اجبارا و

 شود پرهیز مصنوعی سود و واقعی سود الفاظ بردن بکار از باید دلیل همین به و بیشتر چیز نه و [6] است

 سعی البته که شود استفاده حسابداری سود واژه از واقعی، سود کننده گمراه عبارت از استفاده جای به و

 و گیریاندازه به مبادرت االمکان حتی گیری،اندازه و شناخت منطقی شرایط و ضوابط وضع با شودمی

 فراهم اطالعات کنندگان استفاده هدایت و راهنمایی موجبات تا نماییم کیفیت با حسابداری سود ارائه

 انتظارات سطح باید حسابداری دنیای که کنیم ادعا توانیممی فوق شده گفته مطلب به التفات با .[5]شود

 و نیازها جوابگوی بتواند تا دهد تنزل کیفیت با حسابداری سود به واقعی سود از را کنندگاناستفاده

 جای نه و نمود جستجو فاضله مدینه در توانمی تنها را واقعی سود زیرا باشد، کنندگاناستفاده انتظارات

 صورت در رسدمی نظر به چند هر که نماییم اعتراف باید شده گفته مطالب و توضیحات مرور با  دیگر.

 حسابداری دنیای ولی نماییممی حل را واقعی سود ارائه ذاتی مشکل حسابداری، سود به جستن تمسک

 و داده توضیح را حسابداری سود کیفیت مفهوم باید که شودمی مواجه بزرگتری شاید و دیگر چالش با

 چیست سود کیفیت تعریف دهیم پاسخ باید دیگر عبارت به نماید. تشریح را سود کیفیت گیریاندازه نحوه

  کنیم؟ حاصل اطمینان شده ارائه سود در کیفیت وجود از باید چگونه و

 سود کیفیت

 و حسابداری تئوری دنیای در بزرگی چالش آن گیریاندازه نحوه و سود کیفیت تعریف حاضر حال در

 صادقانه بیان حاصل را سود کیفیت ایعده تئوریک بعد در شود.می محسوب حسابداری تجربی تحقیقات

 سود کیفیت ضابطه را اقتصادی سود مفهوم به حسابداری سود نزدیکی نیز ایعده و نموده معرفی سود

 تبیین سود عملگرایانه( ) رفتاری و تفسیری ساختاری، مفاهیم حسابداری تئوری در ضمنا کنند.می قلمداد

 سود کیفیت تعاریف به را مفاهیم این بتوان که صورتی در که دارد را خود خاص معنای کدام هر که شده

 سود کیفیت ماهیت درباره اجماع شدن فراهم ساززمینه و نموده برطرف را ابهام قدری شاید نمود، مرتبط

 .[17]گردد

 جمع حاصل سود که نمایدمی بیان و نمایدمی تاکید سود دهنده تشکیل اجزای بر سود ساختاری مفهوم

 مفهوم نماید.می تمرکز سود ساختمان بر واقع در و است عملیاتی دوره هایهزینه و درآمدها جبری

 مفهوم در و نمایدمی تعریف مدیریت عملکرد نتیجه نیز مواقعی در و سرمایه لذت را سود سود، تفسیری

 به آنان واکنش نوع و میزان و ذینفعان و گذارانسرمایه انتظارات دریچه را سود رفتاری، یا و عملگرایانه

 این در گردد،می مالحظه که همانطوری و[2]نمایدمی تعریف مدیران نمایندگی و مباشرت نتیجه اعالم

 که است این سود کیفیت مفهوم آیا  است. نگرفته صورت روشنی تاکید سود کیفیت بر مستقیما مفاهیم
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 نموده گیریاندازه و شناسایی را هاهزینه و درآمدها یعنی سود دهنده تشکیل اجزای درستی و خوبی به

 دقت گویای سود کیفیت اینکه یا ساختاری(، منظر از سود کیفیت مفهوم ) نماییم تهاتر را آنان سپس و

 تعریف گذارسرمایه خرید قدرت سطح را سرمایه لذت ناچارا و است سرمایه لذت میزان گیریاندازه در

 کیفیت مفهوم نماییم) مرتبط مدیریت عملکرد گیریاندازه در دقت به را سود کیفیت اینکه یا نماییم،می

 گذارانسرمایه انتظارات دریچه دقیق گیریاندازه معنای به را سود کیفیت باالخره و تفسیری( منظر از سود

 و کنندگاناستفاده انتظار مورد منفعت و شده گزارش منفعت بین شکاف میزان گیریاندازه در دقت و

 کیفیت مفهوم ) شده اعالم سود در مذکور شکاف به نسبت کنندگان استفاده رفتاری واکنش چگونگی

 از باید چگونه و دارد معنایی چه اصوال سود صادقانه بیان نماییم؟ مرتبط ( عملگرایانه منظر از سود

 مدیریت امیال و تمایالت از متاثر تخمینی و قضاوتی اقالم ارائه آیا نمود؟ جلوگیری سود بیان در صداقتیبی

 هدفمند فروش یا و اختیاری هایهزینه دستکاری مثل ) مدیریتی هدفدار واقعی معامالت انجام یا و

 باید چگونه است، چنین این که صورتی در و نمایدمی مخدوش را سود صادقانه بیان ثابت(، هایدارایی

 آنان افکار با و است آنان ذهن در مدیریت هایغرض و نیات که آنجایی از شد؟ مدیریتی افعال این مانع

 و نمود باز را گره این تواننمی وجه هیچ به برسد نظر به شاید نیست، هم مشاهده قابل و خورده گره

 و شودمی محسوب نظری تم یک تنها سود، صادقانه بیان عبارت طریق از سود کیفیت نمودن تعریف

 نیست. عملی چندان

 نزدیک اقتصادی سود به که دارد کیفیت وقتی حسابداری سود که مضمون این با سود کیفیت تعریف اما

 سود معروف، اقتصاددان (1۹3۹هیکس) نشود. محسوب جلو به رو گاهی و نیست گشا راه چندان نیز باشد

 گذارانسرمایه رفاه سطح در تغییر اینکه بدون کرد مصرف را آن شودمی که نمایدمی معرفی مبلغی را

 کاال خرید قدرت را رفاه سطح از منظور توانمی تنها البته و شود مشاهده دوره اول به نسبت دوره درپایان

 به اذعان ضمن و شده ارائه مختلفی هایدیدگاه اقتصادی سود خصوص در .[27]نمود تعریف خدمات و

 نیست پذیر امکان حسابداری در سود محاسبه شیوه این که نماییم اعتراف باید آن، منطق بودن قبول قابل

 دلیل .[28]نمایندنمی گیری موضع تعریف این نفع به هیچگاه حسابداری استانداردهای دلیل همین به و

 بیشتر و است اتکا قابلیت و عینیت فاقد و نداشته تشخیص قابلیت وضوح به رفاه سطح که است این آنان

 و افزایش اندازه یک به اقالم تمام که واقعی دنیای در زیرا شود،می محسوب ذهنی و انتزاعی مفهوم یک

 مفهوم زدن گره و نیست عملی رفاه سطح بالطبع و خرید قدرت گیریاندازه در دقت یابند،نمی کاهش

 را سود کیفیت گیریاندازه کند،می بیشتر را مشکالت و افزایدمی ابهامات بر که متغیری با سود کیفیت

 انطباق از حسابداری استانداردهای آن، تئوریک منطق پذیرش رغمعلی و کندمی ممکن غیر و غیرعملی

 سود چون دیگر عبارت به .[29]نمایندنمی آن بر تاکیدی و نموده پرهیز اقتصادی سود با حسابداری سود

 اقتصادی سود مفهوم از استفاده سمت به دانند،می کافی و الزم دقت فاقد حسابداری دنیای در را اقتصادی

 خصوص این در روشنی افق و مانده جواب بی همچنان سود کیفیت معمای نتیجه در و ننموده حرکت

 از نیز حسابداری تجربی تحقیقات عالم در حسابداری، تئوریک دنیای از نظر صرف شود.نمی رویت

 بودن کارانهمحافظه سود، بینیپیش قابلیت سود، بودن موقع به سود، پایداری نظیر متعددی معیارهای
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 بودن پایین اطالعات، کیفی هایویژگی با سود انطباق سود، هموارسازی عدم تعهدی، اقالم کیفیت سود،

 سود کیفیت تجربی تحقیقات در کرات به معیارها این که است شده استفاده آن نظایر و سود مدیریت

 که این اما نمایند.می سود صادقانه بیان بر حمل راها این ویژگیتلویحا  و است گرفته قرار استفاده مورد

 به توانمی دارد، وجود متنوعی تعاریف و متفاوت تجربی معیارهای سود کیفیت خصوص در قدر این چرا

 نیازهای و بوده وسیعی طیف سود، خصوصا و حسابداری اطالعات کنندگاناستفاده که کرد اشاره نکته این

 .[29,5]نیست یکسان کیفیت با سود از نیز آنان تعریف طبیعتا و است متنوع بسیار نیز آنان اطالعاتی

 واقعی سود گزارش چالش و سود کیفیت

 توضیحات شاید شده، مطرح سود کیفیت گیریاندازه تجربی معیارهای نبودن یا بودن مناسب خصوص در

 برطرف برای ولی نرسد نظر به ضروی آنان، به مجدد پرداختن و باشد شده داده مختلف مقاالت در کافی

  شود.می داده توضیحاتی مذکور معیارهای جامعیت عدم تذکر و احتمالی ابهامات نسبی نمودن

 سود پایداری

 معیار عنوان به توانمی زمانی را معیار این و باشدمی سود تکرارپذیری و استمرار معنای به سود پایداری

 هموارسازی از ناشی و بوده مدیریت تجاری تالش و سعی حداکثر اعمال از ناشی که کرد تلقی سود کیفیت

 صادقانه هایتالش به پرداختن جای به سود، نوسانات از جلوگیری برای گاهی مدیران زیرا نباشد، سود

 نمایندمی اهتمام سود دستکاری هایفعالیت به شرکت، تولیدی و عملیاتی ظرفیت از استفاده و تجاری

 ،کامل تطابق در کنند.می ارائه ساختگی تصویرسازی طبیعتا و نمایند گزارش را سود در نوسان عدم که

چنانچه مدیریت به مانند  و هستند خود خاص درآمدهای با ردیابی قابل مستقیم طور به هاهزینه همه

 افزایش و بازده و سود نوسان کاهش منجر بهگذشته از ظرفیت عملیاتی شرکت استفاده کرده باشد 

 امکانپذیر سختی به حسابداری در کامل تطابق امکانمشکل اینست که  ولی [18]شودمی سود پایداری

 تطابق است؛ موثر سود پایداری درنتیجه و سود کیفیت  بر که حسابداری، عوامل از یکی بنابراین است.

 با مرتبط موارد ب( تجاری، اجتناب قابل غیر عوامل الف( : از ناشی عمدتاً ضعیف تطابق است. ضعیف

 .[18,19]است حسابداری اصول و قواعد ج( و مالی گزارشگری در مدیریت  اختیار

 سود بینیپیش قابلیت

 آتی نقد جریانهای و سودها توانندمی آن بوسیله گذارانسرمایه که است معیاری سود بینیپیش قابلیت

 سود کیفیت هایشاخص از یکی که کنند بینی پیش جاری هایسود اطالعات اساس بر را شرکت یک

 سرمایه بازارهای که باشد بیشتر قدری به سود اقالم کیفیت که است پذیر امکان زمانی این و [22]باشدمی

 که هنگامی .[15]کنند اتکا آن نقدی هایجریان به مربوط اطالعات بر شرکت یک ارزشیابی برای بتوانند

 هایبینیپیش به گذارانسرمایه اطمینان عدم  کنند،می منتشر کم دقت با سود هایبینیپیش مدیران

 مدیران افشای این به واکنش کاهش به منجر گذارانسرمایه اطمینان عدم افزایش رود.می باال مدیران سود

 آینده سال سود که این یعنی سود بینیپیش قابلیت .[16] گرددمی آینده سود واکنش ضریب کاهش و

 که آن مگر نیست میسر امر این و باشد داشته را زدن تخمین و برآورد قابلیت گذشته سال سود مبلغ از
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 چشم قابل و ناچیز بسیار سود نوسانات حداقل یا و باشد داشته استمرارپذیری یا پایداری خاصیت سود

 کیفیت گویای ویژگی این شرطی، به یعنی دارد نمود سود پایداری عیب همان نیز اینجا در که باشد پوشی

 سود هموارسازی به مبادرت و باشند نکرده سود نوسانات مصنوعی حذف به مبادرت مدیران که است سود

  باشند. ننموده

 سود پذیری نوسان

 افزایش با ،[25] مالی هایصورت اطالعات شفافیت عدم و[33]مالی گزارشگری  کیفیت آمدن پایین

 کیفیت به وبازده سود  نوسان در فزاینده روند اینکه به توجه با بنابراین است. ارتباط در بازده و سود نوسان

 تعهدی اقالم به مربوط هاینوسان خاطر به اطالعات پایین کیفیت این و است انتساب قابل اطالعات پایین

 نوسان .[14]دهدمی کاهش سهامدار برای را سودها اتکای قابلیت و باورپذیری که باشدمی اختیاری

 به و شود می محسوب سود کیفیت برای معکوس معیار یک و است سود پایداری برعکس سود پذیری

 ندارد. الزم اضافی توضیح دلیل همین

 سود دستکاری عدم

 سطح واقع در و نمود محسوب نظری تم یک توانمی را سود مدیریت بودن پایین و سود دستکاری عدم-

 از ایمجموعه سطح در حتی یا شرکت یک درسطح دقت با و درستی به گاههیچ سود مدیریت میزان و

 مبتنی سود مدیریت روش دو از سود دستکاری برای هاشرکت مدیران نیست. گیریاندازه قابل هاشرکت

 اقالم دستکاری طریق از مدیریت اول، حالت در کنند.می استفاده سود واقعی مدیریت و تعهدی اقالم بر

معموال  مدیر روش، دراین .پردازدمی خود مطلوب اهداف با مطابق حسابداری ارقام آرایش به تعهدی

 دوره در بهتر عملکردی ارائه منظور به ها،هزینه شناخت در تاخیر و درآمدها شناخت در تسریع بوسیله

 هایتصمیم برخی اتخاذ با مدیریت دوم، حالت در اما کند.می افزایشی سود مدیریت به اقدام جاری،

 سود به و آوردمی روی سود واقعی مدیریت به واقعی هایفعالیت دستکاری دیگر عبارت به و عملیاتی

توانایی در میزان دقیق  حجم و اما نکته اینجا است که بدلیل عدم  .[34]یابدمی دست خویش نظر مورد

 گیریاندازه برای قبولی قابل معیار را سود مدیریت میزان بودن پایین تواننمی مبلغ سود دستکاری شده

 نمود. محسوب سود کیفیت

 کاریمحافظه

 مدیران که است این ما ذهنی فرض پیش که کرد تلقی سود کیفیت معیار توانمی وقتی را کاریمحافظه

 مقاصد احیانا یا و نموده حداکثر را خود پاداش مبلغ تا دارند سود افزایشی دستکاری به تمایل همواره

 دالیلی به مدیران و نباشد صحیح فرض پیش این چنانچه ولی نمایند تامین را دیگری طلبانه فرصت

 هایهزینه از فرار یا دولتی های دستگاه از بالعوض هایکمک دریافت یا مالیات مبلغ کاهش )مانند

 بلکه و نشده سود افزایش موجب کاریمحافظه باشند، داشته سود کاهشی دستکاری به تمایل سیاسی(

 کاریمحافظه منطق از استفاده با مدیران که شودمی باعث زیرا گردد،می سود کیفیت کاهش موجب

 ایران در مالی هایگزارش نمایند. محقق ذینفعان سایر ضرر به و خود نفع به را ایطلبانه فرصت مقاصد
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 بیشتری تأثیرپذیری که تعهدی اقالم طریق از تمایل عدم این و ندارند کاریمحافظه به تمایلی کلی طور به

 گفت توانمی قبلی هایپژوهش نتایج به توجه با .[7] شودمی اعمال دارند مدیریت تصمیمات از

 دلیلبه درنتیجه دهد.می افزایش اطالعاتی، تقارن عدم کاهش دلیلبه را سود اتکای قابلیت کاری،محافظه

 خواهد بیشتر شده گزارش سود کیفیت سود، گزارشگری در مدیران طلبانهفرصت هایرفتار از جلوگیری

 شناسایی طرفی از .[23,36] است سود کیفیت مستقیم شاخص کاریمحافظه جهت، این از بنابراین شد.

 تواند می سود افزاینده رویدادهای شناخت عدم مقابل در و سود کاهنده رویدادهای ترهنگام به و تر سریع

 تواندمی خود نوبه به امر این گردد. جاری دوره در آتی هایدوره هایهزینه از بخشی شناسایی به منجر

 کند. تحمیل بالقوه و بالفعل گذاران سرمایه بر را نادرست تصمیمات اخذ هزینه و کاسته سود کیفیت از

 ارتباط همین در  .[30]بود خواهد سود کیفیت معکوس شاخص کاری،محافظه جهت این از بنابراین

 مشروط( کاریمحافظه نموده) تبیین بد اخبار به نسبت هنگام به واکنش را کاریمحافظه تعریف ایعده

 مشروط، نا کاریمحافظه از پرهیز و مشروط کاریمحافظه منطق به پایبندی صورت در که معتقدند و

 به توجه با ولی نظربرسد به صحیح استدالل این زیادی میزان به شاید یابد.می ارتقا سود کیفیت

 نامشروط کاریمحافظه منطق از وتوسعه، تحقیق هایهزینه با برخورد نحوه خصوص در FASBاینکه

 اختیار وقوع، سال در توسعه و تحقیق هایهزینه بالدرنگ شناخت نمایند،می استدالل و نموده استفاده

 کنندگانتدوین نظر از که نمود گیرینتیجه توانمی نماید،می مرتفع سود دستکاری برای را مدیران

 کمک سود کیفیت ارتقای به گاهی هم نامشروط کاریمحافظه از استفاده حسابداری استانداردهای

 ندارد. وجود خصوص این در اجماعی و نمایدمی

 تعهدی اقالم کیفیت

 عنوان به تعهدی اقالم بنابراین شود،می استفاده هاقرارداد انعقاد برای حسابداری هایگزارش و اعداد از

 توجه با مدیران بسا چه ،[24]آیدمی حساب به مدیران و دهندگاناعتبار با قراردادها انعقاد در موثر عامل

 را سود راحتی به حسابداری، هایرویه گزینش در اختیار و حسابداری استانداردهای در موجود انعطاف به

 هم تعهدی اقالم باالی .کیفیت[21,20]دهند قرار دستکاری مورد خود شخصی منافع به دستیابی برای

 با و نیست تعیین قابل دقت به هاشرکت سطوح در تعهدی اقالم واقعا که است اشکال دچار نظر این از

 بودن باال مفهوم ضمنا شوند.می زده تخمین اقالم این ندارد وجود آنان صحت درباره اجماع که هاییروش

 که است شده بیان نقد وجه به آنان نزدیکی و ارتباط نظیر هاییفرض پیش با نیز تعهدی اقالم کیفیت

 شودمی مالحظه فوق توضیحات با ندارد. قرار همگانی پذیرش مورد نیز تعهدی اقالم ویژگی این صحت

 قرار بررسی و بحث مورد آن کیفیت معیار و تعهدی اقالم خود برآورد که حالی در تعهدی اقالم کیفیت

 سود کیفیت میزان تعیین خصوص در ما به چندانی کمک تواندنمی ندارند، عام مقبولیت هنوز و دارد

  بنماید.

 سود هموارسازی

 کاهشی و افزایشی سود مدیریت از ناشی و است سود کیفیت معکوس معیار که هم سود هموارسازی

 خصوص در شده گفته عیوب همان دارای باشد،می سود نوسانات بردن بین از قصد به و زمان هم بصورت
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 این سود، مبلغ در مدیریت میزان برآورد و تشخیص در کافی دقت عدم دلیل به یعنی است. سود مدیریت

 دلیل همین به و نداریم کافی اطالعات آن صحت درجه درباره و نبوده برخوردار کافی دقت از هم معیار

 کوتـاه نگـرش سـبب بـه حسـابداری بـر مبتنـی عملکـرد معیارهـای کلی طوربه نیست. اتکا قابل چندان

 این بنابراین .[8]اند بوده انتقاد معرض در همواره مالکانه، حقوق هزینه انگاشتن نادیده نیـز و مـدت

 هامشخصه این دادن قرار آویز دست و حسابداری هایانتخاب اعمال با که دارد وجود مدیران برای فرصت

 باشند خود شخصی منافع تامین صدد در واقعی، هایفعالیت دستکاری و تعهدی اقالم مدیریت طریق از

 .[12]دهندمی قرار تاثیر تحت را قراردادها کارایی کدام هر که

 اطالعات اتکاء قابل و بودن مربوط

 که است اشکاالتی دچار نیز بودن اتکا قابل و بودن مربوط مانند اطالعات کیفی هایویژگی با سود انطباق

 مدل بر شده گزارش سود که است آن معنای به بودن مربوط شد. صحبت آن درباره بیش و کم قبال

 تصمیمات سود، اطالعات دریافت با ذینفعان و گذارانسرمایه و نماید اثرگذاری گذارانسرمایه گیریتصمیم

 ارزش و کنندگیتایید ارزش ویژگی دو به توانمی نیز را بودن مربوط خود که دهند بهبود و تعدیل را خود

 تحت و باشد واقعی سود که آیدمی کار به موقعی مفاهیم این دوی هر که نمود تفکیک کنندگیبینیپیش

 و برآوردی اقالم لحاظ از چه و معامالتی و مبادالتی اقالم لحاظ از مدیریتی)چه امیال و تمایالت تاثیر

 است، سود بودن اتکا قابل دوم ویژگی شد. صحبت واقعی سود فقدان خصوص در قبال که نباشد تخمینی(

 چیزی همان مدیریت شده گزارش سود و بوده مثبته مدارک و اسناد به مستند که است این آن معنای که

 قبال که همانطور که [1]است مدیریتی تعلقات و تعصبات از عاری و هستند آن گزارش مدعی که باشد

 شده گزارش سود که داد تضمین و اطمینان مالی اطالعات خوانندگان به تواننمی گاه هیچ شد، گفته

 گزارش مدعی مدیران که است چیزی همان گویای صادقانه بطور و است مدیریتی هایسوگیری از عاری

  هستند. آن

 واقعی سود کیفیت به نسبت نوین دیدگاه

 شود معرفی سود کیفیت خصوص در جدیدی دیدگاه شودمی سعی اینجا در شده گفته مطالب تمام از بعد

 دارد کیفیت موقعی سود که است این آن و شود گذاشته بحث به جدید ایزاویه از آن متفاوت هایجنبه و

 که شوند قانع سهامداران و شود گرفته نظر در پاداش مستحق آن ارائه و تحصیل موجب به مدیریت که

 را پاداش دریافت استحقاق اکنون و داده انجام درستی به را خود مباشرتی وظیفه )مدیران( نمایندگانشان

 در و گیردمی قرار پاداش محاسبه مبنای که سودی که است این شودمی مطرح اینجا در که سوالی دارند.

 هایتئوری در دارد؟ هاییویژگی چه گرفته، قرار تایید مورد آن کیفیت که است این آن معنای واقع

 قرار پاداش محاسبه مبنای که سودی که است شده تاکید نکته این بر مدیران پاداش با مرتبط حسابداری

 این پاداش با مرتبط هایتئوری منظر از سود دقت باشد. حساسیت و دقت ویژگی دو دارای باید گیردمی

 بیرونی گر مداخله عوامل خطای از و است حسابداری سامانه محاسباتی فرآیندهای نتیجه سود که است

 تاثیر تحت که)عمدتا( دارد دقت دلیل این به حسابداری سامانه سود دیگر عبارت به یعنی است. مصون

 کنترل از خارج که بیرونی اقتصادی کالن عوامل از و بوده مدیریت اختیار تحت برآوردی و مبادالتی وقایع
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 داشتن به معتقدین که شودمی مالحظه فوق توضیحات با .[31,37,3]نیست متاثر است، مدیریت اداره و

 است هاییهزینه و درآمدها جبری جمع نتیجه سود چون که نمایندمی استدالل شده ارائه سود در دقت

 در مدیریت اداره و باشدمی مدیریتی برآوردهای از ناشی یا و بوده شرکت معامالتی اقالم از ناشی یا که

 قدرت و رفاه سطح در تغییر )مانند بیرونی کنترل قابل غیر نوسانات به و بوده موثر رویدادها این تمام

 گیریاندازه در اثرگذار هایهزینه و درآمدها اقالم تمام معتقدند چون نهایت در و نیست مربوط خرید(

 تواندمی آن مبلغ و است کافی دقت دارای سود پس بوده، مدیریت تجاری منش و مشی از ناشی سود

 برای توانمی و نیست مربوط بیرونی نامطمئن و تالطم پر عالم به و باشد مدیریت عملکرد نتیجه گویای

 حسابداری های تئوری در همچنین .[18,19]گرفت نظر در مناسبی پاداش مدیریت، عملکرد نتیجه

 حساسیت موقعی سود نمایندمی اظهار و است شده تاکید نیز سود حساسیت ویژگی بر پاداش با مرتبط

 خود نمایندگی و مباشرت وظیفه ایفای راستای در مدیریت مساعی و هاتالش میزان دهنده نشان که دارد

 بر سهامداران که اینست منظور واقع در و باشد ذینفعان سایر و سهامداران ثروت کردن حداکثر جهت

 هاتالش این که دارند اعتقاد همچنین دیگر. چیز نه و دهندمی پاداش مدیریت تجاری صادقانه هایتالش

 و سهام قیمت تغییر بر مدیریت هایتالش نتیجه و شده رصد ریزبین، گرانتحلیل و سرمایه بازار توسط

 بهبود و تغییر مالی تامین در را شرکت موقعیت طبیعتا و شودمی منجر شرکت اعتباری درجه

 .[31,37,3]دهدمی

 انجام جهت مدیریت هایکوشش و هاتالش میزان تصویرپردازی کیفیت به مفهوم این که گفت بشود شاید

 نسبت باید مدیران که نمایندمی استدالل طبیعتا و شودمی مربوط ذینفعان و سهامداران به نسبت وظیفه

 از سهامداران که صورتی در و بیشتر نه و باشند داشته پاداش انتظار خود، صادقانه هایتالش میزان به

 نمایندمی اقدام مکفی پاداش اعطای و تخصیص به نسبت باشند، داشته رضایت خود نمایندگان هایتالش

 است ممکن بلکه دهندنمی مدیران به پاداشی تنها نه خود، نماینده عملکرد از رضایت عدم صورت در و

 ویژگی دو این تعاریف مالحظه با .[2,9]کنند مبادرت نیز مدیریت( عزل ) مدیریت ابقای عدم به نسبت

 فاقد ولی دقت دارای حسابداری سود که است شده بیان حسابداری های تئوری در که گردیم متذکر باید

 و ایمبادله وقایع اساس بر را حسابداری سود توانمی که است این ادعا این معنای .[10]است حساسیت

 هاتالش حسابداری فعلی هایقالب با تواننمی هیچگاه اما نمود، گیریاندازه و محاسبه مدیریتی تخمینی

 خصوصیت گیریاندازه اصوال زیرا کرد، گیریاندازه را آن آثار و کشید تصویر به را مدیریت هایکوشش و

 صحیح فوق گیرینتیجه شاید اول نگاه در نیست. پذیر امکان مدیریت هایتالش انعکاس فرد به منحصر

 دقت ویژگی دو هر فاقد حسابداری سود احتماال که رسیممی نتیجه این به کافی تامل با اما برسد نظر به

  است. حساسیت و

 که گرددبرمی نکته این به شد، صحبت آن درباره مقاله این در هم قبال که همانطوری سود دقت عدم

 از عاری مدیران شده گزارش سودهای که داد اطمینان مالی صورتهای خوانندگان به توان نمی گاهچهی

 قربانی را خود شخصی منافع خود هایتخمین در و مبادالت در مدیران و است مدیران تمایالت و تعصبات

 مشاهده را حالتی و مورد بتوان بندرت شاید کنیم قضاوت منصفانه بخواهیم اگر و باشند کرده طرفی بی
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 باشد ننموده اطالعات گزارشگری و شرکت کردن اداره فرآیند در تجاری اثرگذاری مدیریت امیال که نمود

 منکر شده بینیپیش سود تحصیل به نیل جهت مدیریت گذاریهدف در تواننمی را امیال این نقش و

 کردن حداکثر مانند مختلفی مقاصد با مدیران شده، گفته تجربی تحقیقات ادبیات در  که طوریهمان شد.

 قصد به باالخره و مالیات و سیاسی هایهزینه از اجتناب و فرار شده، بینیپیش سود تحصیل خود، پاداش

 طریق از چه را سود قیمت، ارزان استقراض یا و صرف به سهام فروش مانند سرمایه بازار هایانگیزه

 طریق از  چه و اختیاری( هایهزینه در تغییر یا ثابت هایدارایی فروش )مانند واقعی هدفمند معامالت

 تاثیرگذاری آن محاسباتی فرآیند و معامالتی سود بر تعهدی، اقالم و حسابداری هایرویه در تغییر

 مدیریت هایتالش انعکاس ذاتی ضعف به توانمی نیز را سود حساسیت فقدان  .[34,35]نمایندمی

 نتیجه توانمی را شرکت شده ثبت عملیاتی( غیر نه )و عملیاتی هایهزینه و درآمدها زیرا کرد، مرتبط

 و بوده گیری اندازه و شناخت شرایط حائز که دانست مدیریت هایتالش از بخش آن و تجاری اقدامات

 همان و دارند صراحت هاهزینه و درآمدها این مبالغ گیریاندازه نحوه خصوص در حسابداری استانداردهای

 گیریاندازه و شناخت شرایط که هاییهزینه و درآمدها شناسایی از را هاشرکت حسابداری استانداردهای

 باید که نمایدمی ادعا سود حساسیت که است درست ضمنا کند.می نهی ندارد، مصداق آنان خصوص در

 چگونه را مدیریت هایتالش در صداقت میزان واقعا که این ولی داد پاداش مدیریت صادقانه هایتالش به

 بازده و سهام قیمت تغییر الزاما که نمود اذعان باید و شودنمی ارائه خاصی رهنمود کرد، گیری اندازه باید

 کالن عوامل و کرد تلقی سرمایه بازار توسط مدیریت هایتالش نمودن رصد از ناشی تواننمی را هاشرکت

 .[18,19]دانست موثر سهام بازده تغییر در توان می نیز را ارز نرخ تغییر مانند اقتصادی

 گیرینتیجه

 کیفیت خصوص در توانمی شده، مطرح هایاستدالل مرور و شده گفته مطالب تمام به عنایت با پایان در

 به و کرده پوشی چشم واقعی سود مفهوم از باید-الف کرد: گیری نتیجه و بندی جمع زیر شکل به سود

 و باال کیفیت با حسابداری سود حالت دو به خود حسابداری سود -ب کنیم. اکتفا حسابداری سود سطح

 منظور )از آلایده شکل به سود صادقانه بیان -ج گردد.می تفکیک پایین کیفیت با حسابداری سود

 عملی و مناسب الگویی عنوان به را اقتصادی سود مفهوم تواننمی -د نیست. عملی و پذیر امکان تئوریک(

 امکان حسابداری دنیای در مفهوم این به تمسک و کرد تلقی کیفیت با حسابداری سود یک ارائه برای

 وقتی حسابداری سود -ه رسد.می  نظر به کننده قانع و قبول قابل آن منطق که چند هر البته نیست، پذیر

 استانداردهای و اصول با ظاهری )حداقل( و نسبی انطباق دارای که شودمی محسوب باال کیفیت دارای

 الزام مقررات سایر رعایت با همراه )البته گیریاندازه و شناخت موازین کلیه و بوده االجرا الزم حسابداری

 مهر آن اتکای قابلیت بر نیز صالحیت با مستقل حسابرسان و باشد شده رعایت آن محاسبه فرآیند در آور(

 مطرح نکات رعایت رغمعلی نهایت در -و باشند. نکرده وارد آن کیفیت بر توجهی قابل  ایراد و زده تایید

 منافع از تاثیرپذیری فاقد و بوده کافی دقت دارای سود این که داد تضمین تواننمی قبلی، بندهای در شده

 تدبیری تاکنون و باشدنمی نیز مدیران حقیقی هایتالش کننده منعکس همچنین و بوده مدیران شخصی

 عنوان هیچ به ضمنا و است نشده اندیشیده مدیریت تجاری مساعی و هاتالش کشیدن تصویر به جهت نیز
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 و نموده مبرا اشکال و ایراد گونه هر از را سود مبلغ مستقل، حسابرسان تایید که داد تضمین تواننمی

 مقدار این به تنها و تنها و است مدیران پاداش احتساب برای مناسبی مبنای شده ارائه سود مبلغ این الزاما

 آن مگر است برخوردار قبولی قابل کیفیت از فعلی شرایط در سود این شودمی فرض که کنیممی بسنده
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The starting point for many economic and investment decisions is the awareness of 

the company's reported profits as an indicator of its management performance. In the 

meantime, due to the separation of ownership from management, the profit reported 

by the management does not always reflect the actual profits demanded by investors. 

Because profits due to the lack of unit definitions and framework in the past, as well 

as because of financial reporting standards flexibility, provides managers with the 

opportunity to make profits to achieve their own personal goals and interests. In other 

words, at present, the net profit represented is a combination of real, sometimes 

formal, and estimated items, and the disadvantages of this benefit, which excludes the 

real aspect, is that, firstly, formal transactions do not essentially have a real basis and 

at the time of its discovery, it is a fraud in financial reporting. In the second place, 

estimated items and judgments are the result of managerial thought and not 

transactions, and in principle, such attributes cannot be attributed to the real attribute. 

As a result, we should ignore the concept of real profit and take account of the level 

of accounting profit with regard to its quality. The honest expression of profit in the 

ideal form (theoretically) is not feasible or practical and the concept of economic 

profit cannot be considered as an appropriate and practical model for providing an 

earning quality in accounting and it's not possible to make that sense in the world of 

accounting. This research presents a new perspective on earnings quality.     
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