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چكیده
انتخاب شاخص مناسب اندازهگیری ریسک همواره از مباحث چالشبرانگیز در حوزه مطالعات
بازار سرمایه بوده است .توانایی صورتهای مالی جهت ارزیابی ریسک ،یکی از موضوعات اساسی
برای محققین مالی به شمار میرود .نوسانات سود میتواند نقش کلیدی در ارزیابی ریسک ایفا
نماید .در این راستا ،تحقیق حاضر به بررسی تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود
بر ریسک نامطلوب سود میپردازد .در این تحقیق ،دادههای مربوط به  111شرکت منتخب
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1911تا  1911موردمطالعه و بررسی
قرارگرفتهاند .ویژگیهای کیفیت اقالم تعهدی ،قابلیت پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود و
هموارسازی سود بهعنوان ویژگیهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود و شاخص ریسک
نامطلوب سود ،با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات بهعنوان شاخص ارزیابی ریسک مورداستفاده
قرارگرفتهاند .برمبنای نمونه انتخابی و استفاده از آزمونهای رگرسیونی چندگانه ،بهجز ویژگی
هموارسازی سود ،سایر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیها ی سود با ریسک نامطلوب سود
دارای رابطه معنیدار بوده است.
واژههای كلیدی :ریسک نامطلوب ،ریسک نامطلوب سود ،ریسک نامطلوب بازده ،ویژگیهای سود.
 -1دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
M.Dasineh@iauba.ac.ir

 -2استادیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده اصلی)
Tariverdi76ir@yahoo.com
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 -1مقدمه
بر اساس تعاریف جدید از ریسک که با ادراک سرمایه گذاران از ریسک تطابق بیشتری نی ز دارد،
افزایش بازدهی دارائی مالی به عنوان ریسک محسوب نمیشود .تعریف متعارف ریسک بیانگر هرگونه
نوسانات است که شامل فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری نیز میشود .در برخی تع اریف جدی د و
شاخص هایی که بر آن اساس طراحیشده ،تنها تغییرات نامطلوب (آن دسته از مشاهداتی که کمت ر
از نرخ بازده مشخصی میباشند) به عنوان ریسک تعریف میشوند .به اعتقاد گیلب ،)0111(1ریس ک،
هر پدیده ای است که بتواند نتیجه حاصل ازآنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منح رف س ازد .ریس ک
دارای مفهوم کلیدی است و یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران است .ب ه مفه وم ریس ک از دو
دیدگاه نگاه شده است :دیدگاه اول ،ریسک را بهعنوان هرگونه نوسانات احتم الی ب ازدهی اقتص ادی
در آینده معرفی میکند و دیدگاه دوم ،ریسک را به عنوان هرگونه نوسانات احتم الی منف ی ب ازدهی
اقتصادی در آینده تلقی مینماید .بر این اساس ریسک احتمال زیان تعریف میشود ،یعنی تغیی رات
مطلوب (افزایش نرخ بازده دارائی مالی) به عنوان ریسک محسوب نش ده و فق تغیی رات ن امطلوب
به عنوان ریسک محسوب میشوند ،لذا دیدگاه دوم در کانون توجه قرارگرفته است .بر اساس دیدگاه
دوم ،نوسانات ،دو جنبه مطلوب و نامطلوب پیدا میکند .نوسانات مطل وب و ن امطلوب ،توس ی ک
سطح قابل قبول از هم جدا و مشخص میشوند .عملکردی که زیر سطح قابل قب ول ق رار م یگی رد،
نشان دهنده رویدادهای نامطلوب و زیر سطح نرمال است که همان ریسک نامطلوب است .بر اس اس
تعریف نوین از ریسک ،معیارهای انداز ه گیری جدیدی نیز تعریفشده که انتظار میرود در مقایس ه
با معیارهای متعارف اندازهگیری ریسک ،دقیقتر و قابلیتهای بیشتری نیز داشته باشند .معیارهایی
ازجمله نیم واریانس و نیم انحراف معیار ،بتای تعدیلش ده ،نس بت ش ار تع دیلش ده و ش اخص
ترینور تعدیلشده بهعنوان معیارهای اندازهگیری ریسک نامطلوب معرفیشدهاند و محقق ین زی ادی
برتری این مقیاسها را در تحقیقات مختلف در مقایسه با سایر مقیاسهای ریسک بررسی نمودهاند.
(لوهر 0و همکاران0112 ،؛ لیال و همکاران0112 ،؛ چ ن و زین 0111 9،؛ ک ونجیتنچکی0111 4،؛
پدرسن 1و همکاران0114 ،؛ عبده تبریزی و همکاران )1910 ،در هرکدام از شاخصهای معرفیش ده
ریسک نامطلوب از بازده بهعنوان یکی از شاخصهای بازار استفادهشده است و مستقیماً از دادهه ای
صورتهای مالی در ارزیابی ریسک استفادهنشده است .در دهههای اخیر ،توانایی صورته ای م الی
جهت انعکاس ریسک ،یک موضوع مهم و اساسی برای محققین و شاغلین حرفه حس ابداری و م الی
به شمار میآید .اتفاقنظر گستردهای در مورد نقش کلیدی نوسانات سود در ارزی ابی ریس ک وج ود
دارد( .بیور )1111،بااینح ال ریس ک در اکر ر مواق ه ب ه م وارد کاهش ی اش اره دارد ت ا افزایش ی.
(باوا)1111،
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ریسک از منظر سرمایه گذاران کاهش انتظارات است درحالیکه تا مدت ها در متون مالی ص رف
تغییرات (هم کاهش و هم افزایش) بهعنوان ریسک در نظر گرفته میشد .جهت انطباق متون م الی
با دیدگاه سرمایه گذاران ،مقیاس جدید ریسک نامطلوب با استفاده از تغییرات کاهش ی ب ازده ارائ ه
گردید .از دیدگاه حسابداری به استفاده از بازده در محاسبه ریسک انتق اداتی وارد اس ت .مط ابق ب ا
دیدگاه مذکور ،بازده معیارهای مبتن ی ب ر حس ابداری ویژگ یه ای س ود 6از قبی ل کیفی ت اق الم
تعهدی ،1پایداری سود ،2قابلیت پیش بینی سود 1و هموارسازی سود 11را در نظر نمیگی رد و بیش تر
تحت تأثیر بازار و موارد رفتاری ،روانی و احساسی قرار میگیرد .لذا این شاخص در بسیاری از مواقه
واقعی نیست .همان طور که حباب های قیمتی سهام نمونه ای از غیرقابل اتکا بودن بازده سهام اس ت.
(کونچیکتچی )0116،جهت رفه این نقیصه در محاسبه ریسک نامطلوب بجای اس تفاده از ب ازده ،از
سود استفاده شده است و در این تحقیق ابتدا ریسک نامطلوب سود ،محاسبه و معرفی خواهد ش د و
سپس با عنایت به این مسئله که در محاسبه ریسک نامطلوب سود 11مستقیماً از دادههای مربوط به
صورتهای مالی (سود) استفاده میشود به دنبال پاسخگویی به این مهم خواهیم بود که آیا ریس ک
نامطلوب سود از معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود تأثیر میپذیرد؟
نوآوری این پژوهش این است که تاکنون در ای ران مطالع های پیرام ون معرف ی و ان دازهگی ری
ریسک نامطلوب سود (ریسک کمتر بودن سود واقعی نسبت به سود مورد انتظار) انجامنشده است و
همچنین اولین مطالعهای است که تأثیرپذیری ریس ک ن امطلوب س ود را از معیاره ای مبتن ی ب ر
حسابداری ویژگیهای سود بررسی مینماید .عالوه بر معرفی شاخص جدیدی از ریسک ن امطلوب و
همچنین اهمیت مطالعات درزمینه ویژگیهای سود (از منظر معیارهای مبتنی بر حسابداری) ،فه م
و درک بهتر از این مقوله میتوان د ب ه تحلی ل و تص میم گی ری ب هوس یله س رمایهگ ذاران و س ایر
استفادهکنندگان از صورتهای مالی کمک نماید.
 -2پیشینه نظری تحقیق
سرمایهگذاری ،فرایندی سامانمند و انسجامیافته است که بدون داشتن استراتژی مشخص و
دیدگاهی روشن ،نسبت به خواستهها ،پرهزینه و شاید کم بازده است .یکی از مراحل در این فرایند،
اندازهگیری و ارزیابی است .سرمایه گذاران تمایل دارند تا بازده حاصل از سرمایهگذاریهای خود را
به حداکرر برسانند اما عدم اطمینان کافی نسبت به نتایج مورد انتظار آتی (یا همان ریسک) موجب
میشود تا بازده واقعی با بازده مورد انتظار متفاوت باشد؛ بدین ترتیب در نگاه اول ،ریسک عامل
نامطلوب تلقی میشود که سرمایه گذاران تالش دارند آن را به حداقل ممکن برسانند .نتیجه
پذیرفتن این دیدگاه آن است که انتظار داشته باشیم همه سرمایهگذاران فق در دارائیهای بدون
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ریسک (اوراق قرضه ،اوراق قرضه دولتی) سرمایهگذاری کنند ولی در عمل مشاهده میشود
سرمایهگذاران عالوه بر دارائیهای بدون ریسک در طیف وسیعی از دارائیهای ریسکی (سهام
عادی ،ابزار مشتقه) نیز سرمایهگذاری میکنند چراکه ریسک دو بعد دارد؛ در یک بعد ،وجود
ریسک ،خطر از دست دادن عایدات نقدی و یا کاهش ارزش سرمایهگذاری را موجب میشود که
این بعد به ریسک نامطلوب معروف است .در بعد دیگر ،ریسک بهعنوان فرصتی برای کسب سود
بیشتر مطرح است که از این بعد ،ریسک تحت عنوان ریسک مطلوب 10یاد میشود و مطلوب
سرمایهگذاران است .به حداقل رساندن ریسک ،مستلزم تحمل هزینهای به نام کاهش نرخ بازده
مورد انتظار است؛ به عبارت دقیقتر ،سرمایهگذاران عقالئی ،ریسک گریزند یعنی تنها زمانی حاضر
به پذیرفتن ریسک بیشتر میشوند که نرخ بازده مورد انتظار بهاندازه کافی بزرگ باشد تا این
ریسک اضافی را جبران کند .رفتار سرمایهگذاران در مقابل زیانهای نامطلوب 19و سودهای
مطلوب 14متفاوت است .بنابراین سرمایهگذارانی که به ریسک نامطلوب اهمیت بیشتری میدهند
صرف ریسکی را برای نگهداری دارائیهایی که بازدههای روبه پائین بیشتری نسبت به بازدههای
روبه باال دارند ،تقاضا میکنند .درنتیجه دارائیهایی که دارای چولگی منفی 11هستند (احتمال
تحقق زیان بیشتر از احتمال تحقق سود است و به عبارتی بازدههای روبه پائین آنها اندازه مطلق
بیشتری نسبت به بازدههای روبه باالی آنها دارند) جذابی ت کمتری برای سرمایهگذاران خواهند
داشت ،بازدهی بیشتری را طلب میکنند و کمتر قیمتگذاری میشوند .برعکس ،دارائیهای با
چولگی 16مربت از آنجائی که پتانسیل سود بیشتری نسبت به زیان های محتمل دارند ،جذابیت
بیشتری دارند و صرف ریسک کمتری را میطلبند.
نوسانات سود و سایر مقیاسهای موجود اندازهگیری ریسک بر مبنای دادههای حسابداری
شامل متغیرهای کاهشی و افزایشی است .بنابراین ریسکی را نشان میدهند که با موارد کاهشی
اشارهشده متفاوت است .دی چو ( ،)1112نشان داد که سودها دارای توزیه نامتقارن با تفسیر
ریسک کاهشی مرتب با سود است .در مورد نحوه ارتباط مقیاس ریسک نامطلوب سود (مبتنی بر
دادههای حسابداری) با مقیاس ریسک نامطلوب بازده (مبتنی بر سهام) در تحقیقات قبلی ابهاماتی
وجود دارد( .چن0111،؛ کیم )0111،اگرچه ریسک نامطلوب سود و ریسک نامطلوب بازده هر دو
سناریوی کاهشی را بررسی مینمایند ولی ازلحاظ روشهای اصلی متفاوت هستند .در حقیقت
ریسک نامطلوب سود میتواند ابعادی از ریسک بنیادی را که بهوسیله مقیاسهای مبتنی بر بازده
در نظر گرفته نمیشود ،در محاسبات خود لحاظ نماید .تمرکز ریسک نامطلوب سود بر الگوهای
کاهشی کلیتر مبتنی بر اطالعات حسابداری است درحالیکه تمرکز ریسک نامطلوب بازده بهطور
مطلق بر روی قیمت سهام است .همچنین سود (عامل زیربنایی ریسک نامطلوب سود) و بازده
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سهام (عامل زیربنایی ریسک نامطلوب بازده) اطالعات مختلفی از پایداری سود و قابلیت پیشبینی
سود را منعکس مینمایند که موجب تفاوت بین مقیاس ریسک نامطلوب سود و ریسک نامطلوب
بازده میشود .تحقیقات قبلی نشان داده است که سود نسبت به بازده سهام شاخص قویتری است.
(فاما1161،؛ اسلون )1116 ،تحقیقات قبلی نشان میدهد تمرکز بر بازده سهام میتواند در
تحلیلهای بنیادی گمراهکننده باشد .بازده سهام توس عواملی از قبیل اختالالت غیر بنیادی بازار،
مبانی رفتاری ،احساسات و عقاید شخصی سرمایهگذاران و حساسیت بازار سهام و محدودیتهای
فروش نیز تعیین میشود( .هون و آستین0119،؛ کونجیتچکی )0111 ،درنتیجه میتوان گفت
بازده نسبت به سود شاخص ضعیفتری جهت محاسبه ریسک نامطلوب است.
در پژوهشها ی تجربی متعددی ،این تصور به اثبات رسیده است که سود مهمترین منبه
اطالعاتی تلقی میشود و تصمیمگیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا میکنند :ولی باید
به این نکته توجه شود که سود ،مهمترین منبه اطالعاتی است که امکان دارد منعکسکننده
عملکرد واقعی شرکتها و مدیریت آنان نباشد :زیرابه دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای
حسابداری ،تفسیر و بهکارگیری روشهای حسابداری در بسیاری موارد ،تابه قضاوت و اعمالنظر
مدیران میشود  :بنابراین عالوه بر کمیت سود باید به کیفیت آن نیز توجه شود( .مشایخ و
فرهادی )1916،ادبیات کیفیت سود مملو از معیارهای مختلف برای اندازهگیری این مفهوم است.
تعددمعیارها بهگونهای است که محققین مختلف ،این معیارها را در چندین طبقه جایدادهاند.
بهعنوانمرال فرانسیس و همکاران ( )0111هفت ویژگی سود را بهعنوان ویژگیهای سود معرفی
کردند .آنها این ویژگیها را به دودسته معیارهای مبتنی بر حسابداری و معیارهای مبتنی بر بازار
تقسیم کردند .ایشان چهار ویژگی کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود و،
هموارسازی سود را بهعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری کیفیت سود و سه ویژگی مربوط بودن،
بهموقه بودن و محافظهکاری را بهعنوان معیارهای مبتنی بر بازار کیفیت سود معرفی کردند .کُرنل
ولندسمن ( )0119معیارهای کیفیت سود را در سه دسته معیارهای مبتنی بر ارتباط ارزشی،
معیارهای مبتنی بر محتوای اطالعاتی و معیارهای مبتنی بر قابلیت پیشبینی جایدادهاند .جوناس و
بالنکِت ( )0111این معیارها را در دو گروه معیارهای مرتب با نیازهای استفادهکنندگان )که بر
مسائل مرتب با ارزشگذاری تأکیددارند (و معیارهای مرتب با حمایت از سرمایهگذاران )که بر
مسائل مرتب با مباشرت و حاکمیت شرکتی تأکیددارند (طبقهبندی میکنند .در این تحقیق از
دیدگاه فرانسیس و همکاران ( )0111استفاده میشود.
کیفیت اقالم تعهدی ،به میزان تبدیل (تحقق) اقالم تعهدی به جریانهای نقد آتی اطالق
میگردد( .فرانسیس و همکاران )0111 ،این معیار کیفیت سود ،توس بسیاری از محققین در
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سرفصل معیارهای برگرفته از ارتباط بین سود ،جریان نقد و اقالم تعهدی گنجاندهشده است .به
میزانی که سودهای گذشته بر روی سودهای آتی نگاشت میشوند ،پایداری یا ثبات سود اطالق
میشود .به بیان بهتر ،پایداری یا ثبات سود به معنای بادوام بودن ،تکرارپذیری ،و دائم بودن سود
در سالهای آتی است .به توانایی سودهای گذشته در پیشبینی سودهای آینده ،قابلیت پیشبینی
سود میگویند .قابلیت پیشبینی سود یکی از ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری است که سبب
بهبود مربوط بودن اطالعات میشود .رویکرد دیگر برای ارزیابی ویژگیهای سود ،هموارسازی سود
است که برخی پژوهشگران ،از آن به تغییرپذیری تعبیر کردهاند .تغییرپذیری یا هموارسازی سود،
به معنای وجود سودهای کم کیفیت است .محیطی که شرکتها در آن فعالیت میکنند ،همواره
دستخوش تغییرات است .بنابراین مدیریت با استفاده از انتخابهای حسابداری ،به هموارسازی سود
اقدام و بدین شیوه ،کیفیت سود را متأثر میکند( .مشایخ و فرهادی)1916،
به دلیل محاسبه ریسک بر مبنای اطالعات صورتهای مالی بهجای محاسبه آن با مقیاسهای
مبتنی بر بازار ،الزم است مقیاس مذکور با سود حسابداری و مشخصههای آن در ارتباط باشد.
همچنین به دلیل اینکه در محاسبه مقیاس جدید ریسک نامطلوب تحت عنوان ریسک نامطلوب
سود ،از شاخص نرخ بازده دارایی استفادهشده است و اجزای اصلی این شاخص سود و داراییها
هست ،انتظار میرود بین معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود (کیفیت اقالم تعهدی،
پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود ،،هموارسازی سود )،و ریسک سرمایهگذاران ارتباط وجود
داشته باشد و این ویژگیها بر ریسک نامطلوب سود اثرگذار باشد .با توجه به تحقیقات قبلی
(فرانسیس0111 ،؛ بارث 0119 ،و کونجیتنچکی )0116 ،مشخصههای مذکور انتخاب شدند این
مشخصهها مربوط به اطالعاتی هستند که توس سود آشکار می شوند و درنتیجه ارتباط ریسک
نامطلوب سود با این مشخصهها ،نتیجه ارتباط آن با الگوهای کاهشی سود است.
 -3پیشینه تجربی تحقیق
اندر سو و وان کای ،)0112(11در مقالهای با عنوان "اندازهگیری ریسک نامطلوب سیستماتیک
در تایوان به بررسی ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بانکهای داخلی و بینالمللی تایوان
پرداختند .آنها با استفاده از تکنیکهای ارزش در معرض خطر شرطی و کاهش مورد انتظار شرطی
و با استفاده از خود رگرسیون  0چارکی با ریسک نامطلوب ناهمسان که بازده روزانه سهام بانکها
را تعدیل مینمود این تحقیق را انجام دادند .نتایج محققین نشان داد که بانکهای خصوصی با
اندازه و اهرم بیشتر موجب ریسک سیستماتیک مؤثرتری میشود .بهنحویکه در مواجهه با
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رویدادهای غیرعادی ریسک آنها کاهش مییابد .همچنین بانکهای بین اللملی در مقایسه با
بانکهای داخلی تایوان متحمل ریسک همسان بیشتری میشوند.
فاراگو و تیدونگپ ،)0112(12به بررسی ارتباط ریسک نامطلوب و بازده پرتفویهای بازار سهام
آمریکا طی سالهای  1164الی  0116پرداختند .آنها یک مدل پنج عاملی جهت قیمتگذاری
پرتفوی سهام ،حق تقدم و ارزها ارائه نمودند .این پنج عامل شامل بازده بازار ،نوسانات بازار ،یک
عامل نامطلوب ،یک عامل نامطلوب بازار و یک عامل نامطلوب نوسانات بازار بوده است .این مدل
نسبت به سایر مدلهای بررسیشده در بخش ادبیات تحقیق مذکور برتری قابلتوجهی داشته است.
آباکاتو ،)0112(11در پژوهشی با عنوان "ریسک نامطلوب و عملکرد مصونسازی پویا :شواهدی
از قراردادهای آتی شاخص نیکی" به بررسی اعتبار مدلهای مصونسازی قراردادهای آتی پویا در
راستای حداقل سازی ریسکهای نامطلوب ازجمله ارزش در معرض خطر و کاهش مورد انتظار
پرداخته است .در این تحقیق که برای برآورد نسبتهای مصونسازی از مدلهای همبستگی شرطی
پویا استفادهشده است ،نتایج نشان میدهد که دیدگاههای ریسک نامطلوب غیرشرطی عملکرد
بهتری نسبت به دیدگاههای ارائهشده شرطی دارد.
هود و مالیک ،) 0112(01برآوردی از ریسک نامطلوب بازده سهام با استفاده از آزمون شکست
ساختاری ارائه دادند .آنها با استفاده از شبیهسازی نشان دادند که شکست ساختاری در نوسانات
بازده موجب کشیدگی بیشتر از حد نرمال خواهد شد .شکست ساختاری نوسانات بازده سهام آمریکا
در کنار برآورد ارزش در معرض خطر جهت اندازهگیری ریسک نامطلوب مورداستفاده قرار گرفت.
مدل پیشنهادی محققین نسبت به سایر روشهای آزمون شده ،پیشبینی دقیقتری از ارزش در
معرض خطر ارائه مینماید.
کونچیتکی و همکاران ( ،)0116به بررسی ریسک نامطلوب سود با عملکرد عملیاتی شرکتهای
آمریکایی طی سالهای  1162تا  0114پرداختند .نتایج تحقیقات آنها به ارائه مدل جدیدی از
محاسبه ریسک نامطلوب انجامید که بهجای بازده از سود حسابداری در محاسبه مدل مذکور
استفادهشده است .بررسی آنان نشان داد محاسبه ریسک از طریق مدل پیشنهادی محققین بهتر از
روش سنتی محاسبه ریسک نامطلوب است.
دولو و دشتی ( ،)1916در مقالهای با عنوان آزمون قیمتگذاری صرف ریسک نامطلوب حدی
( )EDRمبتنی بر نظریه ارزش حدی ( ،)EVTباهدف بهرهگیری از نظریه ارزش حدی و محاسبه
ریسک نامطلوب حدی و اثرات آن در قیمتگذاری داراییها ،با استفاده از دادههای  049شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1924الی  1914به این نتیجه رسیدند که
زیانهای بالقوه ناشی از بازدههای بسیار نامطلوب یعنی ریسک نامطلوب حدی ،بهعنوان یک عامل
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ریسک در قیمتگذاری داراییها ملحوظ میگردد .همچنین نتایج آنان نشان میدهد که اثر سایر
معیارهای ریسک شامل نوسان پذیری ،ارزش در معرض خطر و شاخص دنباله راست قویتر از
 EDRبوده و در صورت احتساب معیارهای فوق ،معناداری آماری صرف ریسک  EDRاز دست
میرود.
رهنمای رود پشتی و همکاران ( ،)1916در مقالهای با عنوان آزمون میانگین-واریانس بر اساس
چارچوب نظری ریسک نامطلوب ( )downside riskبا استفاده از مدل خود رگرسیون برداری
( )VARبه این نتیجه رسیدند که چارچوب ریسک نامطلوب از چارچوب میانگین واریانس مارکوئیتز
بهتر عمل میکند .بهعالوه ،این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد ،عمیقتر است و
نتایج استفاده از ریسک نامطلوب را بهجای واریانس ،بهعنوان یک معیار اندازهگیری ریسک برای
تصمیمات سرمایهگذاری ،پیشنهاد کردهاند.
پور زمانی ( ،) 1916کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرا مدرن پرتفوی در
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در دوران رونق تجاری را موردبررسی قرارداد .ایشان پس از
تشریح تئوری فرا مدرن پرتفوی در ارزیابی ریسک نامطلوب و مقایسه آن با تئوری مدرن پرتفوی ،با
استفاده از دادههای  91صندوق سرمایهگذاری مشترک طی سالهای  1921تا  1914با استفاده از
ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال ،به این نتیجه رسید که بین عملکرد
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت چشمانداز ،نسبت امگا و بازده واقعی همبستگی
معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد بین رتبهبندی صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک بر اساس نسبت چشمانداز ،نسبت امگا و بازدهی واقعی در دوران رونق
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
مشایخ و همکاران ( ،)1916اثر وضعیت مالی در پایداری ،قابلیت پیشبینی و هموارسازی سود
را بررسی نمودند .این تحقیق که باهدف مقایسه برخی از معیارهای کیفیت سود از طریق
طبقهبندی شرکتها به  9دسته سالم ،درمانده مالی و ورشکسته انجامشده است ،نتایج آن نشان
میدهد که پایداری و قابلیت پیشبینی سود در شرکتهای ورشکسته بیشتر از شرکتهای سالم و
درنتیجه ،کیفیت سود شرکتهای ورشکسته ازلحاظ پایداری ،بیشتر از شرکتهای سالم ولی
ازلحاظ قابلیت پیشبینی ،کمتر از شرکتهای سالم است .همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد
هموارسازی سود در شرکتهای سالم بیشتر از شرکتهای ورشکسته است .یعنی کیفیت سود
ازلحاظ هموارسازی در شرکتهای ورشکسته بیشتر از شرکتهای سالم است.
بر اساس بررسی پیشینه تجربی تحقیق ،هرکدام از محققین برخی از جنبههای ریسک نامطلوب
و ارتباط آن با شاخصهای مختلف مالی ،اقتصادی و حسابداری را بررسی نمودهان د .بن ابر توض یحات
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ذکرشده در بخش های قبلی ،محاسبه شاخص جدی دی از ریس ک ن امطلوب تح ت عن وان ریس ک
نامطلوب سود که بر مبنای مشخصه حسابداری (سود) و با استفاده مستقیم از دادههای صورته ای
مالی است و بررسی تأثیرپذیری آن از معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگ یه ای س ود ،م یتوان د
خله تحقیقاتی موجود به شمار آید.
 -4فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :کیفیت اقالم تعهدی بر ریسک نامطلوب سود تأثیر دارد.
فرضیه دوم :پایداری سود بر ریسک نامطلوب سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم :قابلیت پیشبینی سود بر ریسک نامطلوب سود تأثیر دارد.
فرضیه چهارم :هموارسازی سود بر ریسک نامطلوب سود تأثیر دارد.
 -5مدل ،تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
 -1-5مدل اصلی تحقیق
جهت بررسی تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود (کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری
سود ،قابلیت پیشبینی سود و هموارسازی سود) بر ریسک نامطلوب سود مدل رگرسیونی  1آزمون
میگردد.
رابطه ()1
it

EDRit  0    n Attributesnit    j CONTROLS jit  

 -2-5تعریف و محاسبه ریسک نامطلوب سود ( )EDRبهعنوان متغیر وابسته تحقیق
در این تحقیق ریسک نامطلوب سود بهواسطه مقیاسی که تأکید بر تغییرات کمتر از انتظار در
سود را دارد ،اندازهگیری میشود .جهت محاسبه ریسک نامطلوب سود ،یک مدل از سود مورد
انتظار تخمین زده خواهد شد و یک تابه وزنی احتماالت از موارد مرتب با کمتر از سطح مورد
انتظار نسبت به باقیماندههای بیشتر از سطح مورد انتظار استفاده میشود .در این تحقیق بر الگوی
سودهای کاهشی غیرمنتظره تأکید میشود تا تصمیمگیرندگان موضوع ریسک را در عدم نیل به
هدف خود مدنظر قرار دهند .ازلحاظ ریاضی ،چارچوب زیربنایی ریسک نامطلوب سود بر توزیه
یکطرفه متغیرهای بنیادی شرکت تأکید مینماید و جهت محاسبه ریسک از مدل تصادفی ریسک
میانگین عمومی استفاده میشود .کونچیتچکی و همکاران ()0116
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ریسک نامطلوب ،میزان کاهشها در مقابل افزایشها را در نظر میگیرد .با توسعه مدل
استون )1119(01و فیشبورن )1111(00و استفاده از معادالت ریاضی زیربنایی ریسک نامطلوب،
فرمول  0ارائه میشود که این فرمول در مطالعه کونچیتچکی و همکاران ( )0116مورداستفاده
قرارگرفته است.
رابطه ()0
1
2


 1   ( 1 )   it  ait ( ait   it ) 2 
 1  Lower2 ( ait ) 
  N

EDR  log
 1  upper ( a )   log 
1

2
it 
  1
2 2
1   ( )   it  ait ( it  ait ) 
  N


در صورت کسر مواردی موردمحاسبه قرار خواهند گرفت که شرای واقعی نامطلوبتر از انتظارات
سرمایهگذاران باشد.
در مواقعی که شرای واقعی مطلوبتر از انتظارات سرمایهگذاران باشد ،محاسبات به صورتی
انجام میشود که عدد بهدستآمده کوچک باشد .بنابراین در مخرج کسر قرار میگیرد .اجزای
معادله فوق به شرح ذیل محاسبه میگردد .در محاسبه متغیر نرخ بازده برآوردی ،عالوه بر استفاده
از نرخ بازده واقعی سال قبل از متغیرهای فروش ،اندازه شرکت ،اهرم مالی ،انحراف معیار نرخ بازده
برآوردی و همچنین چرخه عملیاتی استفاده میشود( .دی چو1112 ،؛ هال و ویز1161 ،؛ کارنانی،
1111؛ مینتون0110 ،؛ دی چو و تان 0111،؛ فن )0111،
نرخ بازده داراییها (واقعی)   ROA
نرخ بازده داراییها (مورد انتظار) a= ROA
که با استفاده از فرمول  9برآورد میشود:
رابطه ()9
ROAit= α0+ α1ROAit-1+ α2Saleit-1+ α3Sizeit-1+ α4Leverageit-1+ α5STD_ROAit-1+ α6OCit-1+ ɛit

که در آن:
سود عملیاتی
جمه دارایی
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فروش
جمه دارایی

لگاریتم

=

Sale

طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام = Size

مجموع بدهیها
مجموع داراییها

=

leverage

انحراف معیار  9تا  1سال قبل  ROAبرآوردی = STD – ROA

])

م کاال

حسابهای دریافتنی

بت ک ف ر

درآمدها

(

[

=

( OCچرخه عملیاتی)

در محاسبات ریسک نامطلوب در مدل  0از تفاوت بین  ROAواقعی و  ROAمورد انتظار استفاده
میشود.
از طرفی در مدل  ROA ،0برآوردی هرسال با استفاده از  ROAواقعی سال قبل و برخی
متغیرهای دیگر محاسبه خواهد شد .میزان اختالف سمت چپ مدل ( ROAواقعی ساالنه) با سمت
راست مدل ( ROAبرآوردی ساالنه) تحت عنوان باقیمانده مدل ( )ɛخواهد بود که برای محاسبه
میزان آن رگرسیون موردنظر انجام خواهد گرفت .پس از محاسبه میزان خطای باقیمانده مدل (،)ɛ
مربت بودن مقدار آن نشاندهنده فزونی  ROAواقعی بر  ROAمورد انتظار خواهد بود ( )Upperو
منفی بودن آن نشاندهنده کمتر بودن  ROAواقعی بر  ROAمورد انتظار خواهد بود (.)Lower
با تلفیق مدل  0و  ،9ریسک نامطلوب سود به شرح ذیل محاسبه میشود:
رابطه ()4
1

2
1  ( 1 ) (ˆit  Iˆit  0) 2 



N

EDRit  log  
1
2
  1
2
ˆ
ˆ
1

(
)
(


I


0
)
 

it
it

N



در صورتی که ˆit  0
1
I ˆit 0 
 0
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در غیر این صورت

در صورتی که ˆit  0
1
I ˆit  0 
 0

در غیر این صورت
تعداد باقیماندهها =N
در مدل فوق دو حالت وجود خواهد داشت:
 )1در صورت منفی بودن ( ɛکمتر بودن  ROAواقعی نسبت به  ROAبرآوردی) Iɛ < 0مساوی
یک و  Iɛ ≥0مساوی صفر خواهد بود .بنابراین مخرج کسر مساوی  1شده و تنها صورت
محاسبه میگردد( .لگاریتم یک بعالوه جذر میانگین باقیماندههای منفی)
 )0در صورت مربت بودن ( ɛبیشتر بودن  ROAواقعی نسبت به  ROAبرآوردی)Iɛ < 0
مساوی صفر و  Iɛ ≥0مساوی یک خواهد بود .بنابراین صورت کسر مساوی  1شده و تنها
مخرج محاسبه میگردد( .لگاریتم معکوس یک بعالوه جذر باقیماندههای مربت)
 -3-5تعریف و محاسبه متغیرهای مستقل تحقیق

) (Acc- Q, Persist, predict, smooth
معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود شامل (کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود،
قابلیت پیشبینی سود و هموارسازی سود) بهعنوان متغیرهای مستقل تحقیق به شمار میروند و به
شرح ذیل محاسبه میشوند:
الف) کیفیت اقالم تعهدی به روش سرمایه در گردش (( )Acc-Qبر اساس مدل چن  0111و
دستگیر )1910
رابطه ()1
Attributes

TWCAi,t = α + β1CFOi,t−1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t+1 + β4(∆Salei,t −∆ARi,t) + β5NPPEi,t+εi,

جمع اقالم تعهدی سرمایه گردش در
وجه عملیاتی نقد سال قبل
وجه عملیاتی نقد سال جاری
وجه عملیاتی نقد سال آتی
تغییرات فروش
تغییرات در دریافتنی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خالص اموال  ،ماشین آالت و تجهیزات
باقیمانده یا خطای مدل

محاسبه متغیر  TWCAi,tکه بهعنوان متغیر وابسته در مدل  1واردشده است:
رابطه ()6

جمع اقالم تعهدی سرمایه در گردش
میزان تغییرات در دارایی های جاری
میزان تغییرات در بدهی های جاری
میزان تغییرات در وجه نقد
میزان تغییرات در حصه جاری وام ها و بدهی های بلندمدت

محاسبه متغیرهای مستقل رگرسیون کیفیت اقالم تعهدی در مدل :1
محاسبه وجه نقد عملیاتی سال جاری با استفاده از مدل :1

محاسبه تغییرات فروش با استفاده از مدل :2

محاسبه تغییرات حسابهای دریافتنی با استفاده از مدل :1

محاسبه خالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات با استفاده از مدل :11

انحراف معیار باقیماندههای حاصل از رگرسیون که با نماد  εi,tنشان دادهشده است شاخص
اندازهگیری کیفیت اقالم تعهدی با روش سرمایه در گردش است .هرچقدر انحراف معیار باقیماندهها
باالتر باشد ،کیفیت اقالم تعهدی پایینتر و هرچقدر انحراف معیار آن پایینتر باشد ،کیفیت اقالم
تعهدی باالتر خواهد بود .در همین راستا میبایست ابتدا رگرسیون فوق محاسبه و نتیجه آن در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1331

311

تأثیرمعیارهايمبتنيبرحسابداريویژگيهايسودبرریسکنامطلوبسود

رگرسیونهای آزمون فرضیات و رگرسیون ویژگیهای سود و تأثیر آن بر رسیک نامطلوب سود درج
گردیده و رگرسیونهای مذکور محاسبه گردند .بنابراین تنها هدف محاسبه کیفیت اقالم تعهدی
نیست.
ب) پایداری سود ( :(Persistبررسی  11ساله نسبت سود خالص به جمه داراییها و محاسبه ضریب
منحنی آن از طریق مدل  11بر اساس مدل کونچیتچکی و همکاران ( .)0116هر چه میزان ضریب
 βبزرگتر باشد سود پایدارتر است و کیفیت بیشتری دارد و بالعکس.
رابطه ()11
NI/TA i,t = α0 + β NI/TA i,t−1 + +εi,t

ج) قابلیت پیشبینی سود ( :)Predictبررسی  11ساله نسبت سود خالص به جمه داراییها و
محاسبه ریشه مربه خطای واریانس پیشبینیشده از طریق مدل  )11بر اساس مدل کونچیتچکی و
همکاران ( .)0116پس از انجام رگرسیون در مدل  ،11هر چه میزان ضریب تعیین تعدیلشده
بزرگتر باشد قابلیت پیشبین ی سود بیشتر است و سود کیفیت بیشتری دارد و بالعکس.
رابطه ()10
NI/TA i,t = α0 + β NI/TA i,t−1 + +εi,t

د) هموارسازی سود ( :)Smoothبررسی  11ساله انحراف معیار سود خالص به جمه داراییها
تقسیمبر انحراف معیار وجه نقد عملیاتی به جمه داراییها از طریق مدل  )10بر اساس مدل
کونچیتچکی و همکاران ()0116
رابطه ()19

هر چه این نسبت بزرگتر باشد هموارسازی کمتر است درنتیجه سود کیفیت بیشتری دارد و
بالعکس.
 -4-5تعریف و محاسبه متغیرهای كنترلی تحقیق
متغیرهای کنترلی ( (CONTROLSدر مدل  14به شرح ذیل بوده است:

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ارزش دفتری ح.ص.س
ارزش بازار ح.ص.س
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام =

MVE

وجه نقد
مجموع داراییها

=

Cash

تغییرات در وجه نقد
مجموع داراییها

=

Cash

مخارج سرمایهای
مجموع داراییها

بدهیها
داراییها

=

Invest – CAPX

=

سود خالص عملیاتی
مجموع داراییها

هزینههای عمومی ،اداری و فروش
مجموع درآمدها

مطالبات
مجموع درآمدها

=

BM

موجودیها
مجموع درآمدها

 :میانگین سه نسبت

Leverage

=

ROA

= SLACK

 -6قلمرو و روش تحقیق
بررسی تأثیرپذیری ریسک نامطلوب سود از معیارهای مبتنی بر حس ابداری ویژگ یه ای س ود
شرکتهای پذیرفتهشده در ب ورس اوراق به ادار ته ران ب رای دوره زم انی  1911ت ا  1911قلم رو
موضوعی ،مکانی و زمانی تحقیق حاضر را تش کیل م یدهن د .جامع ه آم اری موردمطالع ه در ای ن
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تحقیق شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی ساله ای  1911ت ا 1911
میباشند .شایانذکر است جهت محاسبه برخی از متغیرهای تحقیق از جمله پایداری ،قابلیت پ یش
بینی و هموارسازی س ود از دادهه ای  11س اله ش رکته ا اس تفادهش ده اس ت .از ب ین مجموع ه
شرکتهای یادشده اطالعات اولیه مربوط به آن دسته از شرکتهایی گردآوریشده است که قب ل از
سال  1911در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده و سال مالی آنها  01اسفندماه هرسال باش د و ط ی
سالهای  1911تا  1911تغییر سال مالی نداشته باشند .همچنین شرکت از نوع سرمایهگذاری یا با
فعالیت خاص (مرل تأمین مالی) نباشند .این امر به دلیل کنت رل اث رات کلی ه متغیره ا در مق اطه
زمانی یکسان و اثر مشابه آنها بر نمونه است .تعداد کل شرکتهای باقیمانده پس از در نظر گرفتن
محدودیتهای فوق به  111شرکت رسید .روش تحقیق قیاسی ،استقرایی اس ت .ای ن تحقی ق ی ک
تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره استفادهشده
است .برای بررسی معن یدار ب ودن معادل ه رگرس یون از آم اره  ،Fآزم ون خودهمبس تگی خط ای
رگرس یون از آزم ون دورب ین واتس ون ،و از ض ریب تع دیلش ده جه ت تبی ین ق درت رگرس یون
استفاده شده است .دادهها بهصورت تابلویی (پانل) و تلفیق نشده موردبررسی قرار گرفتند .اطالع ات
موردنیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخان های و مراجع ه ب ه کت ب ،مج الت هفتگ ی و ماهنام ه،
فصلنامهها ،جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطالعات گردآوری گردید .بهمنظور جمهآوری دادهه ا
از لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار رهآورد نوین و.همچنین بهمنظ ور اس تخراج
متغیرهای موردنظر و به کارگیری آنها در مدلهای تحقیق و انجام سایر محاسبات ضمن استفاده از
نرمافزار  ،EXCELاز نرمافزار  2EVIEWSبهعنوان ابزار تحلیل دادهها استفادهشده است.
 -7یافتههای تحقیق
 -1-7یافتههای توصیفی و آزمون هم خطی
جهت تجزیهوتحلیل اولیه دادهها ،مقادیر حداقل ،حداکرر ،میانگین ،میانه و انحراف معیار،
تمامی متغیرهای استفادهشده در این پژوهش در جدول  1نشان دادهشده است .اصلیترین شاخص
مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیه است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادهها است .برای مرال مقدار میانگین برای متغیر قابلیت پیشبینی سود برابر با
 1/91است که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکزیافتهاند .همچنین انحراف معیار
یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری است برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین
است .در بین متغیرهای پژوهش متغیر میانگین سه نسبت موجودیها ،حسابهای دریافتنی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هزینههای اداری به مجموع درآمدها دارای بیشترین پراکندگی و متغیر تغییرات وجه نقد دارای
کمترین پراکندگی است.
جدول -1آمارههای توصیفی تحقیق
انحراف

متغیر

عالمت اختصاری

حداقل

حداكثر

میانگین

میانه

ریسک نامطلوب سود

EDR

-1/19

1/11

1/112

1/16

1/14

کیفیت اقالم تعهدی

Acc- Q

1/111

1/11

1/110

1/10

1/10

پایداری سود

Persist

1/14

1/61

1/04

1/00

1/11

قابلیت پیشبینی سود

predict

1/116

1/62

1/91

1/94

1/11

هموارسازی سود

smooth

1/111

1/11

1/16

1/11

1/01

وجه نقد

cash

تغییرات وجه نقد

 cash

1/1119

1/46

1/14

1/12

1/11

-1/01

1/94

-1/14

-1/11

1/111

مخارج سرمایهای

Invest –CAPX

1

1/11

1/06

1/01

1/11

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BM

1/116

1/10

1/41

1/41

1/16

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی

MVE
ROA

1/1
-1/62

12/1
1/11

10/90
1/10

19/96
1/11

1/01
1/12

اهرم مالی

LEV

1/114

0/11

1/61

1/60

1/01

میانگین سه نسبت موجودیها،
حسابهای دریافتنی و هزینههای اداری
به مجموع درآمدها

Slack

2/14

1/1116

1/99

1/91

منبه :یافتههای پژوهشگر

جدول -2آزمون هم خطی
نام متغیر

عالمت اختصاری

مقدار

کیفیت اقالم تعهدی

Acc

1/12

پایداری سود

Persist

1/40

قابلیت پیشبینی سود

predict

0/02

هموارسازی سود

smooth

1/19

وجه نقد
تغییرات وجه نقد

cash

1/06
1/12

مخارج سرمایهای



cash

Invest – CAPX

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نام متغیر

عالمت اختصاری

مقدار

فرصت رشد

BM

1/11

ارزش بازار

MVE

1/00

بازده دارایی

ROA

1/01

اهرم مالی

LEV

1/42

Slack

1/40

میانگین سه نسبت موجودیها ،حسابهای دریافتنی و هزینههای
اداری به مجموع درآمدها
منبه :یافتههای پژوهشگر

مطابق جدول  0تمامی مقادیر کوچکتر از  1میباشند که نشاندهنده عدم وجود هم خطی بین
متغیرهای مستقل است.
 -3-7آزمونهای مدل
 -1-3-7آزمون  Fلیمر

نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار سطح معناداری مدلها زیر  1درصد است .بنابراین فرض
مدل تلفیقی تائید نمیشود.
جدول  -3آزمون  Fلیمر
فرضیه

آزمون آثار

آماره

سطح معناداری

نتیجه آزمون

F

09/21

1/111

اثرات ثابت

منبه :یافتههای پژوهشگر

 -2-3-7آزمون هاسمن

همانطور که از نتایج جدول  4مشهود است ،مقدار معناداری برای فرضیههای تحقیق بیشتر از 1
درصد است .بنابراین ،فرضیه صفر مدل آثار تصادفی تأیید میشود و با توجه به نتایج بهدستآمده از
روش پنل دیتا برای آزمون فرضیهها استفاده میگردد.
جدول  -4آزمون هاسمن
فرضیه

خالصه آزمون

آماره كای اسكوئر

معناداری

نتیجه آزمون

دوره تصادفی

1/19

1/192

مدل اثر تصادفی
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 -3-3-7آزمون ناهمسانی واریانسها و خودهمبستگی

در ای ن پ ژوهش ب رای بررس ی ناهمس انی واری انس از آزم ون  LRو ب رای رف ه س نجش
خودهمبستگی از آزمون والدریج استفادهشده است .بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها حاکی
از سطح معنیداری بیشتر از  %1بوده اس ت ،ای ن ب دان معن ا اس ت ک ه متغیره ای تحقی ق دارای
همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی میباشند.
جدول  -5آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس
آزمون ناهمسانی واریانسها

آزمونخود همبستگی
خودهمبستگی

سطح معناداری

F

ناهمسانی

سطح معناداری

Chi2

ندارد

1/410

1/69

ندارد

1/611

1/91
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 -4-3-7نتایج الگوی تحقیق

نتایج جدول  6نشان دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیات است .مقدار آم اره  Fبراب ر ب ا
 10/19و سطح معناداری ( )1/111مؤید معنادار بودن م دل ب رای آزم ون فرض یات اس ت .ض ریب
تعیین تعدیلشده نشان میده د متغیره ای توض یحی م وردنظر  1/92از تغیی رات متغی ر وابس ته
تحقیق را توضیح میدهند .آماره دوربین واتسون نیز  0/02است ک ه ح اکی از ع دم وج ود مش کل
خودهمبستگی بین جمالت اخالل مدل است .با عنایت به جدول شماره  6متغیرهای کیفی ت اق الم
تعهدی با سطح معناداری ( ،)1/111پایداری سود با سطح معن اداری ( )1/194قابلی ت پ یشبین ی
سود با سطح معناداری ( )1/111دارای ت أثیر منف ی و معک وس ب ر متغی ر ریس ک ن امطلوب س ود
هستند که منجر به تأیید فرضیات اول تا سوم تحقیقشده است .اما ب ا توج ه ب ه س طح معن اداری
( )1/041متغیر هموارسازی سود ،این متغیر بر متغیر ریسک نامطلوب سود تأثیر ن دارد و درنتیج ه
فرضیه چهارم تأیید نمیگردد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی ،متغیرهای وجوه نق د و تغیی رات
وجوه نقد دارای رابطه مربت و معنیدار و متغیره ای مخ ارج س رمایهای ،نس بت ارزش دفت ری ب ه
ارزش بازار ،ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ،نرخ بازده داراییها ،اهرم مالی و می انگین س ه نس بت
موجودیها ،حسابهای دریافتنی و هزین هه ای اداری ب ه مجم وع درآم دها دارای رابط ه منف ی و
معنادار با ریسک نامطلوب سودمی باشند.
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جدول  -6نتایج الگوی تحقیق

متغیر

عالمت اختصاری

ضریب

آماره t

سطح
معنیداری

کیفیت اقالم تعهدی

Acc

-/114

-0/24

1/111

پایداری سود

Persist

-1/112

-0/06

1/194

قابلیت پیشبینی سود

predict

-1/120

-9/19

1/111

هموارسازی سود

smooth

1/149

1/10

1/041

وجه نقد
تغییرات وجه نقد

cash

1/11
1/24

9/11
9/10

1/111
1/111

مخارج سرمایهای

Invest – CAPX

-1/11

-0/14

1/111

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BM

-1/11

-1/90

1/101

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

MVE

-1/01

- 0/69

1/111

بازده دارایی

ROA

-1/11

-1/12

1/129

اهرم مالی
میانگین سه نسبت موجودیها ،حسابهای
دریافتنی و هزینههای اداری به مجموع درآمدها

LEV

-1/14

-1/69

1/111

Slack

-1/141

-0/10

1/142

β1

1/16

0/11

1/112

ضریب تعیین تعدیلشده

1/92

آماره F

10/19

آماره دوربین واتسون

0/02

سطح معنیداری

1/111



عرض از مبدأ

cash
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 -8بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود ،بر ریس ک ن امطلوب س ود
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت .جهت ان دازهگی ری
معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگیهای سود از شاخصهای کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری س ود،
قابلیت پیشبینی سود و همچنین هموارسازی سود استفادهشده است .این مشخص هه ا مرب وط ب ه
اطالعاتی هستند که توس سود آشکار میشوند و درنتیجه ارتباط ریس ک ن امطلوب س ود ب ا ای ن
مشخصهها ،نتیجه ارتباط آن با الگوهای کاهشی سود است.
در فرضیه اول نتایج بیانگر تأیید فرض یه و ت أثیر معک وس کیفی ت اق الم تعه دی ب ر ریس ک
نامطلوب سود است .در مدل مورداستفاده جه ت محاس به کیفی ت اق الم تعه دی ،انح راف معی ار
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باقیماندهها در مدل رگرسیونی نشاندهنده کیفیت اقالم تعهدی اس ت .ب دینص ورت ک ه ه ر چ ه
انحراف معیار باقیماندهها باالتر باشد ،کیفیت اقالم تعهدی پایینتر است و انتظ ار م یرود ب ا پ ایین
بودن کیفیت اقالم تعهدی ،ریسک نامطلوب سود افزایش یاب د .البت ه نتیج ه ب هدس تآم ده ک امالً
بیپشتوانه نیست .با بررسی مدل مورداستفاده جهت محاسبه ریسک نامطلوب سود ،میتوان متوج ه
جای خالی وجه نقد در محاسبه آن شد .این نقطهضعف مدل ارائه شده در تحقیق موجب شده است
این شاخص اندازهگیری ریسک ،تفاوت سود واقعی و سود مورداننظار را بدون درنظرگ رفتن کیفی ت
سود برآورد نماید .درواقه ارتباط بین سود با بخش نق دی آن در محاس به ریس ک ن امطلوب س ود
مغفول مانده است .بنابراین کیفیت اقالم تعهدی در محاس به ریس ک ن امطلوب س ود م دنظر ق رار
نگرفته است .نتایج این فرضیه برخالف نتایج تحقیق ک ونچیتکی و همک اران ( )0116م یباش د .در
فرضیه دوم مطابق مبانی نظری انتظار میرود هر چه قابلی ت پای داری س ود بیش تر باش د ریس ک
نامطلوب سود کاهش نماید .سودهای باثبات میتواند موجب بهبود تص میمگی ری س رمایهگ ذاران
گردد .ازنظر سرمایهگذاران ،سودهای باثبات ،حالتی بادوام و پایدار دارند و همین مسئله میتواند ب ه
آنها ) بهخصوص در ارزیابی ریسک و ارزشگذاریها (کمک کن د .س رمایهگ ذاران هنگ ام بررس ی
سهام مناسب برای قرار گرفتن در سبد سرمایهگذاریشان به ارزی ابی ریس ک س رمایهگ ذاری نی از
دارند .شرکتهایی که نوسانات سود کمتری را تجربه م یکنن د جه ت س رمایهگ ذاری مناس بت ر
میباشند و انتخاب سهام آنها با ریسک کمتری همراه است .نتایج آزمونهای آم اری بی انگر ت أثیر
معکوس پایداری سود بر ریسک نامطلوب س ود و تأیی د فرض یه دوم تحقی ق اس ت ک ه ب ا مب انی
مورداشاره همخوانی دارد .نتایج این فرضیه مطابق با تحقیق ک ونچیتکی و همک اران ( )0116اس ت.
در فرضیه سوم مطابق با مب انی نظ ری ،قابلی ت پ یشبین ی یک ی از خصوص یات کیف ی اطالع ات
حسابداری است که سبب بهبود مربوط بودن اطالعات میگردد بنابراین هر چه قابلی ت پ یشبین ی
سود بیشتر شود ،ریسک نامطلوب سود کاهش مییابد .سرمایهگذاران و تحلیل گران جه ت ارزی ابی
اوراق بهادار ،اقدام بهپیش بینی سود مینمایند .هرچه این پیشبینی دقی قت ر و باقابلی ت اطمین ان
بیشتری صورت پذیرد ریسک نامطلوب آنان کاهش مییابد ..نتایج آزمونه ای آم اری بی انگر ت أثیر
معکوس قابلیت پیشبینی سود بر ریسک نامطلوب سود و تأیید فرضیه س وم تحقی ق اس ت ک ه ب ا
توجه به مبانی نظری قابلدرک است .نتایج این فرضیه ب ا تحقی ق ک ونچیتکی و همک اران ()0116
همخوانی دارد .در فرضیه چهارم مطابق مبانی نظری ،در زمان هموارسازی س ود ،م دیران س عی در
کتمان واقعیتهای شرکت و عدم ارائه اطالعات صحیح به استفادهکنندگان دارند که موج ب ایج اد
عدم تقارن اطالعاتی میشود .هرچقدر صحت اطالعات در دسترس برای ی ک ش رکت کمت ر باش د
سرمایهگذاری در آن با ریسک بیشتری مواج ه اس ت .بن ابراین انتظ ار م یرود ش رکته ای دارای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هموارسازی بیشتر سود ریسک بیشتری را تجربه نمایند .نتایج آزم ونه ای آم اری ح اکی از ع دم
وجود رابطه معنیدار و عدمتأیید فرضیه چهارم است .نتایج این فرضیه برخالف تحقیق کونچیتکی و
همکاران ( )0116است .همچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای وجه نقد و تغییرات وجه نق د
دارای ارتباط معنیدار و مربت با ریسک نامطلوب سود و متغیرهای مخ ارج س رمایهای ،ارزش ب ازار
حقوق صاحبان سهام و میانگین سه نسبت موجودیها ،حسابهای دریافتنی و هزینههای اداری ب ه
مجموع درآمدها دارای ارتباط معنیدار و منفی با ریسک ن امطلوب س ود اس ت و س ایر متغیره ای
کنترلی ارتباط معنیداری با ریسک نامطلوب سود ندارن د .ب ا عنای ت ب ه نت ایج تحقی ق ،پیش نهاد
میگردد جهت محاسبه مقیاس های ریسک با اس تفاده از اق الم ص ورته ای م الی ،اق الم نق دی و
تعهدی در کنار همدیگر قرار بگیرند تا برآورد واقعیتری از ریسک انج ام ش ود .همچن ین پیش نهاد
میگردد سرمایه گذاران و تحلیل گران در ارزی ابی ریس ک اوراق به ادار م وردنظر ب ه قابلی ته ای
پایداری و پیشبینی سود نیز توجه نمایند .برای جهتدهی پژوهشهای آتی ،به محقق ان پیش نهاد
میشود در شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،لیزین و ص نایه مختل ف پ ژوهشه ایی مش ابه ای ن
پژوهش انجام دهند و با یافتههای این پژوهش مقایسه نمایند .همچنین استفاده از سایر ویژگیهای
سود و استفاده از سایر مقیاسهای اندازهگی ری ریس ک ن امطلوب و بررس ی ارتب اط آن ب ا ریس ک
نامطلوب سود میتواند موضوعات پژوهشهای آتی محققین باشد.
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