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تاریخ دریافت 9211/00/03 :تاریخ چاپ9211/00/91 :

چکیده
یکي از مهمترین عوامل بقاء و تداوم فعاليت ها در مؤسسات غيرانتفاعي ،عامل سود عملياتي ميباشد .عليرغم ورود بانکهای
دولتي از سال  9211به بعد در بورس اوراق بهادار ،تاكنون تحقيقات اندكي در خصوص ارزیابي عملکرد بانکها قبل و بعد از
ورود به بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته است .هدف از انجام این پژوهش بررسي اثرات خصوصيسازی بر كيفيت سود
گزارششده بانکهای خصوصي قبل و بعد از واگذاری ميباشد .بدین منظور رابطه بين هر یک از ابعاد كيفيت سود (شامل :كيفيت
اقالم تعهدی ،پایداری سود و قابليت پيشبيني كنندگي سود) قبل و بعد از خصوصيسازی در قالب فرضيههای پژوهش مورد
بررسي قرارگرفته است .برای بررسي این موضوع از اطالعات سه بانک ملت ،تجارت و صادرات استفاده شده است .این تحقيق از
نوع كاربردی و توصيفي پس رویدادی است و برای آزمون فرضيههای پژوهش از رگرسيون چندمتغيره و برای مقایسه نهایي
كيفيت سود قبل و بعد از خصوصيسازی از آزمون تي استفاده شده است .ابزار تحليل دادهها در این پژوهش نرمافزار  SPSSبوده
است .نتایج تحقيق حاكي از این است كه كيفيت اقالم تعهدی و پایداری سود قبل و بعد از خصوصيسازی تغييری نداشته ولي
قابيلت پيشبيني كنندگي سود افزایشیافته است.

واژگان كلیدی
كيفيت سود ،خصوصيسازی ،اقالم تعهدی ،پایداری سود ،پيشبيني كنندگي سود
 .9كارشناس مالي ()n.siadati@gmail.com
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مقدمه
خصوصيسازی فرایندی اجرایي ،مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياری از كشورهای جهان برای انجام اصالحات در
اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در مي آورند .واژه "خصوصيسازی" حاكي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار و
به نفع بازار است .مفهوم خصوصيسازی بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي داللت دارد كه معنای آن تحول و نقل و
انتقال دارایي ها ،تصدی ها و مدیریت ها بين این دو عرصه است .هدف آن اجرای شيوه ها و سياست هایي برای افزایش
نقش نيروهای بازار آزاد در اقتصاد ملي كشورها و وسيله ای برای افزایش كارایي عمليات یک موسسه اقتصادی است.
این پيشبيني به جهت مباني تئوریک و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه سایر كشورها امری پذیرفته شده
است؛ اما نکته غامض و پيچيده ،چگونگي انجام آن و در پيچيده ترین مسئله آن یعني انتقال مالکيت و نيز شکل گيری
بخش خصوصي در جامعه است .نزدیک به یک دهه است كه موضوع خصوصيسازی و تفاوتهای آن با بخش دولتي
ميان دولت ،سازمانهای غير دولتي ،صنایع ،بانکها و دانشگاههای كشور مطرح است و پيوسته به این نکته تاكيد مي شود
كه بخش خصوصي دارای عملکردی باكيفيت و بخش دولتي تا حدودی از چنين عملکردی محروم است.
هدف اصلي از انجام این پژوهش بررسي اثرات خصوصيسازی بر كيفيت سود گزارششده بانکهای خصوصي قبل و
بعد از واگذاری و نيز ارائه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصيسازی بانکها ميباشد .بطور كلي این پژوهش
در بخش كاربردی نيز اهداف زیر را دنبال مي نماید - 9 :بانکهای دولتي وبانکهای خصوصي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مي توانند با استفاده از نتایج به دست آمده از این تحقيق از ارتباط بين خصوصيسازی و كيفيت سود
گزارششده اطالع حاصل كنند - 3 .سرمایه گذاران و تحليل گران مالي و سایر استفاده كنندگان مي توانند با توجه به
نتایج به دست آمده از این تحقيق ،شركت های زیر مجموعه بانک مورد نظر خود برای سرمایهگذاری را ارزیابي و نسبت
به قابليت اتکای اقالم صورت های مالي آن شركت ها تصميم گيری نمایند - 2 .مؤسسات حسابرسي مي توانند با توجه
به نتایج به دست آمده از این تحقيق نسبت به وضعيت فعلي بانکها اطالع حاصل كرده و در جهت پيشبرد اهداف و
برنامه های حسابرسي خود برای انجام یک حسابرسي باكيفيت برنامه ریزی نمایند - 0 .مدیران بانکها مي توانند با توجه
به نتایج به دست آمده از این تحقيق از تاثير خصوصيسازی بر كيفيت سود خود اطالع حاصل كنند.
مبانی نظری پژوهش
واژه خصوصي كردن و خصوصي گرایي برای اولين باردر زبان انگليسي در سال  9112در فرهنگ لغت دانشگاهي جدید
وبستر چاپ ورسما تصویب شد .از واژه خصوصي كردن ،معاني متفاوتي به ذهن خطور ميکند .یکي ازطرق تبيين معني
این واژه ،ارتباط دادن آن با فعاليتها واقدامات دولت درجهت تامين كاالها و خدمات است؛ اما كاربرد واژه
خصوصيسازی برای فروش دارایيهای بخش عمومي ،پدیده بارز دهه  9110است( .خورشيد .)9211،در واقع
خصوصيسازی فروش سنجيده و عمدی مؤسسات با مالکيت دولتي به عامالن اقتصادی توسط دولت ميباشد.
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خصوصيسازی به عنوان یکي از ابزارهای اصلي ایجاد یک اقتصاد بازارگرا عنوان شده است .بازسازی ساختار و تغيير در
سطح مؤسسه باید در این روش مورد مطالعه قرار گيرد .خصوصيسازی یعني تغيير فضای حاكم بر مؤسسات دولتي به
نحوی كه درعين حفظ بافت اصلي فعاليت ،صرفاً فضای مذكور تغييریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثير
گذارد كه انگيزه و مکانيسم های بخش خصوصي مالك تصميم گيری در موسسه مذكور قرارگيرد .خصوصى سازى به
طور عموم به فروش دارایى بنگاه هاى عمومى یا سهيم شدن در شركت هاى خصوصى یا شخصى اطالق ميشود .البته این
تعریف تنها تعریفى مجرد از خصوصى سازى است .تعریف جامع تر آن به محدودكردن نقش دولت و ارائه سياست ها و
روش هایى براى تقویت اقتصاد بازار آزاد ،مربوط مي شود .خصوصيسازی یا پيش دستي در انجام آن ،فقط اگر همراه با
پدیدارشدن مالکان جدید و سرمایه گذاران خارجي با یک انگيزه سود قوی به جای كاركنان داخلي یا حتي مدیران
همراه شود به بازسازی ساختار مؤثر شركتها منجر ميشود( .نوبتي .عليرضا.)9211،
مروری بر ماهیت اصل  44قانون اساسی و سیاستهای اجرایی آن
در سال های اخير ،دولت به سمت خصوصي سازی و واگذاری سهام شركت های دولتي به بخش خصوصي روی آورده
است ،در ایران خصوصي سازی نخستين بار در برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي به منظور ارتقای كارآئي و
كاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات كشور مطرح گردید و طبق اصل 00
قانون اساسي این امر سرعت بيشتری به خود گرفته است ،یکي از مهم ترین اهداف دولت ها از پياده سازی سياست های
خصوصي سازی ،افزایش كارآیي و از طرفي كاستن از ميزان فشارهای وارده به دولت به واسطه زیان دهي شركت های
دولتي بوده است.
مفهوم خصوصي سازی در اوایل دهه ی  10ميالدی در كشورهای سرمایه داری غربي كه قسمت اعظم اقتصادشان در آن
زمان خصوصي بود مطرح و سپس از طریق نهادهای بين المللي نظير بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به كشورهای
دیگر نيز توصيه شد .تاكنون این سياست در اكثر كشورهای دنيا اعمال گردیده ونتایج متفاوتي نيز بدنبال داشته است .در
ساده ترین حالت ،خصوصي سازی را ميتوان انتقال مالکيت تعریف كرد در واقع خصوصي سازی مي تواند به مفهوم خط
مشي های مبتکرانه در جهت تغيير تعادل بين دولت وبازار و به نفع بازار باشد (كي و تامسون.)9111،
ابالغ بخشهایي از اصالح صدر اصل  ،00ورود بخش خصوصي به بخشهایي كه قبالً فعاليت در آنها در انحصار دولت
قرار داشت را امکان پذیر كرد و ابالغ بند (ج) نيز نوید بخش واگذاری این بخشها به عموم مردم است .بدین ترتيب بر
اساس بند "الف" اصل  00قانون اساسي دولت حق فعاليت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل  00را ندارد و
موظف است هرگونه فعاليت شامل تداوم فعاليتهای قبلي و بهره برداری از آن را كه مشمول عناوین صدر اصل  00نباشد،
حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ساليانه با  %30كاهش فعاليت به بخشهای تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي
واگذار كند .این بند را مي توان خط قرمزدولت در فعاليتهای اقتصادی در نظر گرفت ،بند "ب" اصل  00قانون اساسي نيز
اجازه مي دهد مردم در تمام فعاليتهای اقتصادی وارد شوند و بند "ج" این اصل 10 ،درصد از كل مالکيت دولت را به
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دست مردم مي سپارد و حداقل  900هزار ميليارد تومان سرمایه دولت دراختيار مردم قرار مي دهد .از جمله اهداف دیگر
این ابالغ ،تحقق عدالت اجتماعي از طریق گسترش مالکيت و افزایش سهم بخش خصوصي و تعاوني است.
كیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن
كيفيت سود یک معيار مهم برای سالمت مالي واحد تجاری است شيپرو وینسنت كيفيت سود را حدی مي داند كه سود
گزارششده نشان دهنده ی سود هکسين باشد( .سدیدی )9219،از آنجایي كه سود هکسين قابل مشاهده نيست ،شيپر و
وینسنت سه بعد را برای ارزیابي كيفيت سود در نظر ميگيرند :پایداری ،قابليت پيشبيني و نوسان پذیری سوداین ابعاد
مطابق با چارچوب نظری است .تيتز  5مي گوید برخي ازافراد كيفيت سود را توانایي سود حسابداری برای انعکاس
رویدادهای اقتصادی مي دانند .باتوجه به تعاریف مختلف كيفيت سود ،مدلهای متفاوتي هم برای ارزیابي ان وجود
داردبيشتر این مدلها و تعاریف مشابه هستند ولي هيچ كدام دید جامعي نسبت به كيفيت سود ندارند (نوروش ،ایرج،
مجيدی ،رضا.)9210 ،
از جمله معيارهای مورد استفاده در این تحقيق اندازه گيری كيفيت سود با توجه به معيارهای پایداری سود ،قابليت
پيشبيني كنندگي و كيفيت اقالم تعهدی است .پایداری سود به معنای تکرار پذیری (استمرار) سود جاری است ،قابليت
پيشبيني كنندگي به معنای سودمندی در پيشبيني سودهای آتي است ،برخي از تحليل گران معتقدند هر چه نسبت
جریان نقد ( (CFOبه سود خالص بيشتر باشد كيفيت سود باالتر است به عبارت دیگر یک واحد تجاری با سطح باالی
درامد و جریان نقد پایين ممکن است مشکوك به شناسایي در امد ویا معوق كردن هزینه ها باشد.
پیشینه تحقیق
بررسي پيرامون موضوع كلي خصوصيسازی موضوع نسبتا جدیدی نميباشد .مطالعات متعددی در خصوص كارایي
شركتها قبل و پس از خصوصيسازی انجام گرفته است .عمده مطالعات انجام گرفته قبلي پيرامون چالشهای كلي
واگذاری شركتهای دولتي و بانکها به بخش خصوصي و بررسي تجربيات سایر كشورها در این زمينه است .البته به ندرت
مطالعه موردی در زمينه یک بانک با بررسي دقيق شاخصهای مالي نيز صورت گرفته است (عسگری و مرادیان.)9213 ،
تحقیقات خارجی
آلوز ( )3093رابطه بين ساختار مالکيت شركتي و مدیریت سود را در پرتغال در سالهای  3003الي  3001مورد بررسي
قرار داد .تسلط سهامداران بزرگ ،ویژگي ساختار نظام راهبری در پرتغال است كه به صورت مستقيم یا غيرمستقيم
تصميمات مدیریت را تحت تاثير قرار ميدهد .محقق ساختار مالکيتي را با استفاده از سه متغير تمركز مالکيت ،مالکيت
نهادی و مدیریتي اندازه گيری كرد .او دریافت اقالم تعهدی غيراختياری به عنوان شاخصي از مدیریت سود ،رابطه ای
منفي با مالکيت نهادی و تمركز مالکيت دارندو از اینرو این دو متغير با كاهش سطح مدیریت سود ،موجب بهبود كيفيت
سود مي شوند (مجتهدزاده و اثني عشری.)9219،
گوین ( )3099بررسي كرد كه آیا رفتار فرصت طلبانه مدیر در فرایند خصوصيسازی ،كارایي عملياتي و مالي ناشي از
این پدیده را تحت تاثير قرار مي دهد؟ او برای پاسخ به این سوال اقالم تعهدی اختياری  12شركت خصوصي شده در
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سالهای  9110الي  3000را در بازه ای سه ساله حول نقطه خصوصيسازی با اقالم تعهدی اختياری شركتها بعد از
خصوصيسازی مقایسه كرد .نتایج نشان داد اقالم تعهدی اختياری در سال قبل از خصوصيسازی منفي است و این اقالم
با عملکرد شركت ها بعد از خصوصيسازی رابطه منفي دارد .درنتيجه بهبود عملکرد مالي بعد از خصوصيسازی تحت
تاثير انتخاب روشهای حسابداری در دوره قبل از خصوصيسازی قرار مي گيرد .به بيان دیگر مدیران در دوره
خصوصيسازی با استفاده از رفتار فرصت طلبانه موجب بيش نمایي موفقيتهای مالي ناشي از خصوصيسازی مي شوند .او
همچنين به بررسي رابطه بين برخي جنبه های راهبری شركتي با هموارسازی سود در سه سطح سود ناخالص ،سود
عملياتي و سود خالص پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد كيفيت حسابرسي بر هموارسازی سود در هر سه سطح ،درصد
اعضای غيرموظف هيئت مدیره بر هموارسازی سود در سطح سود ناخالص و مالکيت نهادی و مدیریتي بر هموارسازی
سودعملياتي و خالص موثر است.
چان و همکاران ( )3000رابطه ی محتوای اطالعاتي كيفيت سود را با بازده آینده سهام بررسي كردند و به این نتيجه
رسيدند كه ميان اقالم تعهدی و بازده آینده سهام رابطه ی منفي وجود دارد .همچنين كيفيت اقالم تعهدی بر هزینه ی
تامين مالي اثر مي گذارد .افزون بر این ،هزینهي سرمایه شركتهای دارای اقالم تعهدی با كيفيت پایين ،بيشتر است.
لوگي ( )3000در تحقيق خود كيفيت سود را با توجه به چاچوب مفهومي هيات تدوین استانداردهای حسابداری مالي
آزمون كرد و به این نتيجه رسيد كه كيفيت سود شركتها هنگامي كه ميزان مالکيت نهادی در آنها افزایش یابد ،بهبود
خواهد یافت .در این صورت اقالم تشکيل دهندهي سود شركتها از مربوط بودن و قابليت اتکای باالتری برخوردار
خواهند بود .وی همچنين در تحقيق خود به بررسي معيارهای ارزیابي كيفيت سود پرداخت و نشان دادند كه كيفيت سود
عالوه بر معيارهای متداول به نوع و ميزان قراردادهای منعقده بر اساس اطالعات حسابداری نيز بستگي دارد.
تحقیقات داخلی
آزادی و همکاران ( ،)9212به بررسي بررسي تاثير ویژگي های كيفي پایداری ،قابليت پيش بيني و ضریب واكنش
اطالعات سود بر بازده مورد انتظار سهامداران پرداخته اند .در این تحقيق تأثير سه ویژگي كيفي سود شامل پایداری،
قابليت پيش بيني و ضریب واكنش اطالعات سود با استفاده از اطالعات مالي  19شركت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران بين سال های  9219تا  9219بر بازده سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است .یافته های تحقيق ،عدم وجود
رابطه ی معنادار بين ویژگي های كيفي سود و بازده مورد انتظار سهامداران را تأیيد مي كند.
خواجوی و ناظمي ( )9210ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام را با تاكيد بر نقش ارقام تعهدی بررسي كردند .بر اساس
یافته های تحقيق ميانگين بازده سهام شركت ها ،تحت تاثير ميزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمي گيرند.
تحقيق شهره بشر و تحقيق سيلواری و تحقيق آقاجاني كه تاثير خصوصي سازی )اجرای اصل  00قانون اساسي) را بر
معيارهای حسابداری مورد آزمون قرار داده اند ولي این تحقيق مانند تحقيق آقاجاني ،تاثير آنرا بر معيار اقتصادی تعدیل
شده نيز مورد آزمون قرار داده است و به این نتيجه رسيده كه تاثير خصوصي سازی )اجرای اصل  44قانون اساسي) بر
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معيار اقتصادی بيشتر از تاثير آن بر معيار اقتصادی تعدیلي است .واگذاری فعاليتهای اقتصادی به بخش خصوصي و كناره
گيری دولت از فعاليتهای اقتصادی اخيراٌ به عنوان یکي از راههای حل برای اقتصاد و افزایش رشد در ایران عنوان شده
است و این حركت كه در واقع در جهت بازگردانيدن فعاليتهای دولتي شده به بخش خصوصي صورت مي پذیرد مي
تواند تحوالتي بنيادی در نحوه و ماهيت حركتهای اقتصادی بوجود آورد (ميری.)9212،
در پژوهش ایماني و همکاران ( ،)9219تأثير خصوصي سازی بر عملکرد مالي و عملياتي بنگاه های مشمول واگذاری،
نشان مي دهد كه خصوصي سازی هيچ تأثير معناداری بر عملکرد مالي و عملياتي شركت های واگذار شده نداشته است.
نوروش و مجيدی ( )9210درتحقيقي رابطه ی كيفيت سود و هزینه ی سرمایه را در شركت های بورسي ایران بررسي
كردند .نتایج تحقيق نشان داد كه در دوره ی مورد آزمون ( )9213-9211به استثنای سال  9211رابطه ی معکوسي بين
كيفيت سود و هزینه ی سرمایه وجود دارد.
رفيعي ( )9210در تحقيقي باعنوان بررسي مقایسه ای عملکرد شركت های واگذار شده به بخش خصوصي قبل و بعد از
واگذاری انجام داده و تغييرات نسبتهای مالي و تغييرات ارزش افزوده اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است و به این
نتيجه رسيده كه عملکرد شركتهایي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند بعد از واگذاری ،مطلوب تر از قبل از
واگذاری بوده است.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف و روش تحقيق به شرح زیر ميباشد:
الف) این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردی است .تحقيق كاربردی ،تحقيقي است كه هدف آن توسعه
دانش كاربردی در یک زمينه خاص است .به عبارتي دیگر ،تحقيقات كاربردی به سمت كاربرد علمي دانش هدایت مي
شود( .سرمد و همکاران)9215 ،
ب) این پژوهش از نظر روش تحقيق ،یک تحقيق توصيفي است .روش مورد استفاده این تحقيق همبستگي ميباشد.
تحقيق همبستگي به مطالعات و پژوهش هایي اطالق مي شود كه قصد آنها كشف یا روشن ساختن روابط از طریق
استفاده از همبستگي است (سرمد و همکاران.)9215 ،
این تحقيق با توجه به عدم امکان كنترل كليه متغيرهای مربوط نمي تواند از نوع تحقيقات تجربي محض باشد اما با توجه
به تجزیه و تحليل اطالعات گذشته ،این تحقيق از نوع تحقيقات شبه تجربي است .همچنين ،با توجه به اینکه نتایج بدست
آمده از تحقيق به حل یک مشکل یا موضوع خاص مي پردازد ،از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش نيز از نوع
تجزیه و تحليل همبستگي با رویکرد رگرسيوني است.
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :بين كيفيت سود بانکها قبل از خصوصيسازی و بعد از آن ،رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیههای فرعی:
 .9بين كيفيت اقالم تعهدی قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
 .3بين پایداری سود قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
 .2بين كيفيت قابليت پيشبيني كنندگي سود قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضيه اصلي پژوهش در این تحقيق درصورتي تایيد خواهد شد كه حداقل دو مورد از فرضيات فرعي تایيد گردد.
جامعه و نمونه ی آماری
جامعه آماری این تحقيق شامل كليه بانکهای فعال بورس اوراق بهادار تهران طي سال های  9213الي  9211ميباشد و با
تعدیل این جامعه با استفاده از مجموعه ای از محدودیت ها كه در ادامه ذكر شده اند ،نمونه آماری مشخص گردیده
است.
الگوی تحقیق
متغيرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی مي شود:
متغیرهای وابسته:
الف) كيفيت اقالم تعهدی بانک  x -در دوره های زماني قبل از خصوصيسازی و بعد از خصوصيسازی
ب) قابليت پيشبيني كنندگي سود بانک  x -در دوره های زماني قبل از خصوصيسازی و بعد از خصوصيسازی
ج) ميزان پایداری سود بانک  x -در دوره های زماني قبل از خصوصيسازی و بعد از خصوصيسازی
متغیر مستقل:
در این پژوهش خصوصيسازی بانک به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است .مفهوم خصوصيسازی بر وجود دو
حوزه خصوصي و عمومي داللت دارد كه معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایي ها ،تصدی ها و مدیریت ها بين این دو
عرصه است؛ و معيارهای سنجش متغيرهای مستقل قبل و بعد از خصوصيسازی مقایسه خواهند شد.
تعریف عملیاتی و نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش:
كيفيت اقالم تعهدی یکي از متغير مستقل این تحقيق اقالم تعهدی اختياری است كه ابتدا كل اقالم تعهدی ( )TACAبه
صورت زیر اندازه گيری مي شود:
–

)(1
در اینجا:

=

=كل اقالم تعهدی واقعي
= سود ناشي از فعاليتهای عملياتي
= خالص وجه نقد ناشي از فعاليتهای عملياتي
 (Iشركت مورد نظر
 (tسال مورد نظر
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برای جداسازی بخش اختياری از كل اقالم تعهدی از الگوهای مختلفي استفاده مي شود .این تحقيق الگوی تعدیل شدة
جونز &دیچوو ،اسلوان و سووني ( )9115را مدنظر قرار داده است

كه در اینجا:
= اقالم تعهدی اختياری
 =RENتغيير در درامد فروش
 = ARتغيير در حسابهای دریافتني
 = PPEدارایي های ثابت مشهود
 = ROAبازده دارایي ها
= جزء اخالل) ) باقيمانده شركت
در این مدل ،تمام متغيرها ،بر ميانگين دارایي های عملياتي تقسيم شده اند
)DAC=TACA - TACC (3
 DACباال ،نشانگر كيفيت پایين اقالم تعهدی ميباشد .مقایسه این متغير با استفاده از آزمون  Tقبل و بعد از
خصوصيسازی نشانگر تغيير كيفيت اقالم تعهدی یا یکنواختي آن است كه جهت تایيد یا رد فرضيه فرعي اول مورد
استفاده قرار مي گيرد.
پایداری سود :پایداری سود  INVPERSو توان پيشبيني سود از طریق معادله زیر برآورد مي شود:

كه در آن:
 = Earningsسود عملياتي شركت  iدر دوره t
ضریب متغير توضيحي  i t -1 Earningsدر معادله فوق كه یک مدل خود رگرسيون مرتبه اول است ،معرف پایداری
سود است .این مدل بصورت چرخشي (تناوبي) برای مدت  1سال برآورد مي شود تا پایداری سود هر سال ارزیابي شود.
وقتي مقدار بدست آمده برای ضریب متغير توضيحي  a 1به عدد یک نزدیکتر باشد ،پایداری سود بيشتر و وقتي به صفر
نزدیکتر باشد ،پایداری سود كمتر و موقتي بودن سود بيشتر است .در این تحقيق فرض بر این است كه هر چه مقدار
بدست آمده برای هر یک از ویژگيهای كيفي سود ،بزرگتر باشد بيانگر كيفيت پایين سود است لذا برای هماهنگ كردن
مقدار این متغير با سایر متغيرها از پارامتر اتورگرسيون مرتبه اول منفي استفاده خواهد شد.
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برای بررسي فرضيه فرعي دوم با استفاده از آزمون  Tمعيار پایدار ی سود قبل و بعد از خصوصي ساز ی مقایسه مي گردد.
قابلیت پیشبینی سود :معکوس توان پيشبيني سود را نيز به عنوان مجذور خطای برآوردی از معادله زیر تعریف مي
كنيم

در این مدل پس از برآورد معادله پایداری سود ریشه مجذور خطا محاسبه و ارزش های بيشتر (كمتر) به دست آمده
داللت بر كمتر) بيشتر (بودن قابليت پيشبيني سود دارد .در این تحقيق ،قابليت پيشبيني سود با استفاده از مدل فوق
برآورد مي شود .در نتيجه ،باالتر بودن ارزش های  DAC,INVPERS,INVPREDنشانگر كيفيت پایين سود مي
باشند
نتایج تحقیق
آمار توصیفی
در این بخش آماره های توصيفي مربوط به متغيرهای این تحقيق ارائه مي شود .در این تحقيق داده های مرتبط با  2بانک
در  1سال مختلف ( 15تا  )10از بورس اوراقبهادار تهران جمع آوری شده است.
جدول  1آماره های توصیفی مدل اول
CASHFLOWS

EARNINGS

TACA

18

18

18

0
9711456.5556

0
656131.3889

0
-9055325.1667

11181072.0000

1749212.0000

-8488431.0000

147141786914211.900 22247205117279.540 157323817221823.100
-9828224.00

-16331151.00

-29998029.00

32334591.00

5821894.00

15650118.00

174806218.00

11810365.00

-162995853.00

مشاهدات در
دسترس
کمبود
میانگین
میانه
واریانس
كمترین مقدار
بیشترین مقدار
جمع
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جدول  2آماره های توصیفی مدل دوم
DAC
18

ROI
18

PPE
18

ΔAR
18

ΔREN
18

TACA
18

0

0

0

0

0

0
.1694
4213940.0000
56903664.7778
15350225.2222
.0017 .1600
3307483.5000
13330257.5000
.0000
41980845.0000
.021
18612720817006.590
24487402061686.300 .000 -.16
4655062762394157.000
11192154.00
-.03
.56
-370731.00
30993270.00
.01
-42641236.00
3.05
18087371.00
276304054.00
.03
282922006.00
75850920.00
1024265966.00

.1944
.2000

.19
-.09

مشاهدات
در
دسترس
کمبود
میانگین
میانه
واریانس
كمترین
مقدار
بیشترین
مقدار
جمع

.60
3.50

با توجه به نتایج بدست آمده از آمارهای توصيفي متغيرهای تحقيق ميتوان بيان كرد كه كليه متغيرها از توزیع مناسبي
برخوردار هستند.
آمار استنباطی
مدل های تحقيق حاضر خطي چندمتغيره ميباشد كه ابتدا تحليل رگرسيون انجام مي گيرد وسپس با استفاده از آزمون t
به مقایسه نتایج حاصل مي پردازیم.
بررسی فرضیههای تحقیق:
فرضيه اول:
بين كيفيت اقالم تعهدی قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
نتایج آزمون  Tبرای متغير  DACكه معرف كيفيت اقالم تعهدی ميباشد در جدول  2ارائه شده است:
جدول ) 3نتایج حاصل از آزمون تی(
آزمون تي
Std. 95%
Confidence
Error Interval
of
the
ميانگين
Differe
Difference
nce
Lower
Upper
تفاوت

.18514
.19205

.10736
.11427

آزمون لونت
سطح

درجه

معني

آزادی

آماره T

داری

سطح

آماره

معني

F

داری

.06899

.03889

.581

16

.564

.06899

.03889

.585

10.277

.564

.222

1.61
3

برابری واریانس ها
كيفيت
اقالم
نابرابری واریانس ها
تعهدی
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ذكر این نکته ضرو ری است كه آماره آزمون  Tبرای مقایسه ميانگين دو نمونة مستقل هنگامي كه واریانس دو نمونه
برابر است با زماني كه دو نمونه واریانس های متفاوتي دارند ،یکسان نخواهد به همين دليل قبل ازاین آزمون باید
برقرار است .منظوراز آزمون لونت استفاده مي كنيم  .ایج آزمون لونت در قالب آماره

بدانيم كه آیا

Fو سطح معني داری ) (sigدر ستون های دوم و سوم بيان شده كه اگر  sig < 0005باشد فرض صفر رد نمي شود
یعني دو نمونه مستقل دارای واریانس یکسان هستند كه در اینجا چون  sig < 0005است پس فرض نابرابری واریانس
ها رد مي شود و برای تحليل از سطر اول استفاده مي شود .از آنجایي كه سطح معني داری آزمون  Tبتر از 0005
است .پس ميانگين دو جامعه برابر است كه بدین معناست كه كيفيت اقالم تعهدی در دوران قبل از خصوصيسازی و
بعد از خصوصيسازی یکسان است .بنابرین فرضيه اول رد مي شود.
فرضیه دوم:
بين پایداری سود قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضيه از آزمون  tاستفاده ميگردد .كه ابتدا با استفاده از معادله رگرسيون معيار پایداری سود محاسبه
ميشود كه معيار آن ضریب متغير توضيحي

it

 Earningsميباشد كه هرچه مقدار آن بيشتر باشد نشان دهنده سود

پایدار و كيفيت پایين سود ميباشد و در نهایت مقایسه ای بين پایداری سود قبل و بعد از خصوصي ساز ی با استفاده از
آزمون  Tصورت مي گيرد .كه ابتدا نتایج حاصل از رگرسيون و مفروضات آن بيان مي شود.
مدل مورد استفاده برای بررسي پایداری سود:

بررسي نرمال بودن متغير وابسته:
جدول  0نتيجه آزمون كولموگوروف اسميرنوف ،متغير وابستهEarnings :
Earnings
تعداد
متغیرهای توزیع نرمال

بیشترین انحراف

18
میانگین
انحراف معیار

656131.3889
4716694.29975

قدر مطلق

.303

مثبت

.198

منفی

-.303

كولموگروف اسمیرنوف

1.286

سطح معنی داری

.073
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تجزیه و تحلیل مدل پایداری سود و ضرایب مورد نظر
خالصه نتایج مربوط به تحليل مدلهای رگرسيون مربوط به برآورد ضریب پایداری سود برای سالهای مورد نطر ()10-15
در جدول زیر آورده شده است
جدول  5اطالعات مربوط به مدل پایداری سود
سطح معني

آماره

داری

دوربين

تحليل

واتسون

واریانس

ضریب تعيين
تعدیل شده

ضریب
تعيين

ضریب

همبستگي

چندگانه

-پایداری مقدار ثابت

سال مورد
نظر

سود

.059
.717
.313
.942
.050

1.834
2.019
2.765
1.889
2.291

.983
-.629
.555
-.983
.988

.991
.186
.777
.008
.994

.996a
.431a
.882a
.092a
.997

.610

2.138

-.337

.331

.576a

-451133.662
3065150.230
2388441.404
3276939.067
5320278.615
9685465.835

85
86
87
88
89
90

نتيجه آزمون  Tبرای مقایسه پایداری سود (همبتگي چند گانه در هر یک از مدلهای فوق(در زیر آمده است:
جدول  6نتایج حاصل از آزمون تی
آزمون لونت

آزمون تي
Std. 95%
Confidence
Error Interval of the
Differe
Difference
nce
Lower
Upper
1.08436
1.14012

.6550
3
.7107
9

تفاوت

سطح

درجه

ميانگين

معني

آزادی

آماره T

داری

سطح

آماره

معني

F

داری

.31324

.21467

4 .531

.685

.31324

.21467

3.464 .536

.685

.275 .628

برابری واریانس
ها
پایداری سود
نابرابری
واریانس ها

ذكر این نکته ضرو ری است كه آماره آزمون  Tبرای مقایسه ميانگين دو نمونة مستقل هنگامي كه واریانس دو نمونه
برابر است با زماني كه دو نمونه واریانس های متفاوتي دارند ،یکسان نخواهد به همين دليل قبل ازاین آزمون باید
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بر قرار است .بدین منظوراز آزمون لونت استفاده مي كنيم  .یج آزمون لونت در قالب

آماره  Fو سطح معني داری ) (sigدر ستون های دوم و سوم بيان شده كه اگر  sig < 0005باشد فرض صفر رد نمي
شود یعني دو نمونه مستقل دارای واریانس یکسان هستند .كه در اینجا چون  sig < 0005است پس فرض نابرابری
واریانس ها رد مي شود و برای تحليل از سطر اول استفاده مي شود .از آنجایي كه سطح معني داری آزمون  Tبتر از
 0005است .پس ميانگين دو جامعه برابر است كه بدین معناست كه پایداری سود در دوران قبل از خصوصيسازی و
بعد از خصوصيسازی یکسان است.
فرضیه سوم:
بين كيفيت قابليت پيشبيني كنندگي سود قبل از خصوصيسازی و بعد از آن رابطه معنا داری وجود دارد.
قابليت پيشبيني سود :معکوس توان پيشبيني سود را نيز به عنوان مجذور خطای برآوردی از معادله زیر تعریف مي كنيم.
√ =INVPRED
در این مدل پس از برآورد معادله پایداری سود ریشه مجذور خطا محاسبه و ارزشهای بيشتر (كمتر) به دست آمده داللت
بر كمتر (بيشتر) بودن قابليت پيشبيني سود دارد .در این تحقيق ،قابليت پيشبيني سود با استفاده از مدل فوق برآورد
ميشود .بر این اساس ضریب تعيين ناشي از برآورد مدل قبلي معرف قابليت پيشبيني سود در نظر گرفته مي شود.
برای مقایسه قابليت پيشبيني كنندگي سود ابتدا برای هرسال یک مدل رگرسون براورد ميگردد كه در قسمت قبل نتایج
آن آورده شده است و سپس برای هر سال مقدار واقعي متغير با مقدار برآوردی آن مقایسه ميشود كه مابه تفاوت آنها
پسماند مدل برای هر سال ميباشد كه ریشه آن پسماند ،معيار پيشبيني كنندگي سود ميباشد كه برای بررسي تاثير
خصوصيسازی بر آن از آزمون  Tاستفاده مي گردد.
نتيجه آزمون  Tبرای مقایسه پيشبيني كنندگي سود در زیر آمده است:
جدول  1نتایج حاصل از آزمون تي
آزمون لونت

آزمون تي
Std. 95%
Confidence
Error Interval
of
the
Differen
Difference
ce
Lower
Upper
1479.709 127.6233
94
9
1494.027 113.3056
65
8

318.902
58

318.902
58

تفاوت

سطح

درجه

ميانگين

معني

آزادی

آماره T

معني

داری
803.6666
7
803.6666
7

سطح

آماره F

داری

.023

16

-2.520

.026

12.743

-2.520

.114

2.788

برابری
واریانس ها
پایداری
سود
نابرابری
واریانس ها
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ذكر این نکته ضرو ری است كه آماره آزمون  Tبرای مقایسه ميانگين دو نمونة مستقل هنگامي كه واریانس دو نمونه
برابر است با زماني كه دو نمونه واریانس های متفاوتي دارند ،یکسان نخواهد به همين دليل قبل ازاین آزمون باید
بدانيم كه آیا

بر قرار است .بدین منظوراز آزمون لونت استفاده مي كنيم .نتایج آزمون لونت در

قالب آماره  Fو سطح معني داری ) (sigدر ستون های دوم و سوم بيان شده كه اگر  sig < 0005باشد فرض صفر رد
نمي شود یعني دو نمونه مستقل دارای واریانس یکسان هستند .كه در اینجا چون  sig < 0005است پس فرض نابرابری
واریانس ها رد مي شود و برای تحليل از سطر اول استفاده مي شود .از آنجایي كه سطح معني داری آزمون T
كوچکتر از  0005است .پس ميانگين دو جامعه برابر نيست كه بدین معناست كه پایداری سود در دوران قبل از
خصوصيسازی و بعد از خصوصيسازی متفاوت است .كه با توجه به جدول  1در دوران بعد از خصوصيسازی
قابليت پيشبيني كنندگي سود بيشتر است.
با توجه به نتایج حاصل از سه فرضيه فوق و رد شدن دو مورد از آنها فرضيه اصلي نيز رد ميشود.
نتیجه گیری
بررسي ارتباط بين كيفيت سود بانکها قبل از خصوصيسازی و بعد از آن از اهميت خاصي برخوردار است .سود ارائه
شده حسابداری یکي از اقالم مهم صورتهای مالي است كه از طرف بسياری از افراد ذینفع به عنوان مبنایي برای تصميم
گيری و پيشبيني مورد استفاده قرار مي گيرد .در این پژوهش سعي شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسي
ارتباط بين كيفيت سود بانکها قبل از خصوصيسازی و بعد از آن استفاده شود.
برای بررسي این موضوع ما از اطالعات مربوط به سه بانک ملت ،تجارت وصادرات كه طي چند سال تحقيق خصوصي
شده اند برای سالهای مالي  9210 -9215استفاده كرده ایم.
این تحقيق از نوع كاربردی و توصيفي پس رویدادی است و برای آزمون فرضيههای پژوهشي از رگرسيون چند متغيره
داده های تركيبي و برای مقایسه نهایي كيفيت سود قبل وبعد از خصوصيسازی از آزمون  Tاستفاده شده است.
در این تحقيق این موضوع مورد بررسي قرار گرفت كه آیا كيفيت سود بانکها در نتيجه خصوصيسازی بانکها تغيير كرده
است كه معيار كيفيت سود در این تحقيق عبارتند از كيفيت اقالم تعهدی ،قابليت پيشبيني سود و پایداری سود .نتایج این
تحقيق نشان مي دهد كه كيفيت اقالم تعهدی وپایداری سود قبل و بعد از خصوصيسازی تغييری نکرده است و تنها
قابليت پيشبيني كنندگي سود افزایش یافته است كه باتوجه به رد شدن دو فرضيه از سه فرضيه فرعي تحقيق ،فرضيه
اصلي كه بيان ميکند بين كيفيت سود بانکها قبل از خصوصيسازی و بعد از آن ،رابطه معناداری وجود دارد نيز رد مي
شود.
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Abstract
One of the most important factors for the survival and continuity of activities in non-profit
organizations is the operating profit factor. Despite the entry of state-owned banks in the stock
exchange since 2009, little research has been done on the evaluation of banks' performance before and
after entering the stock exchange. Private banks are before and after the transfer. For this purpose, the
relationship between each of the dimensions of profit quality (including: quality of commitment items,
profit sustainability and profit predictability) has been studied before and after privatization in the
form of research hypotheses. To investigate this issue, the information of three banks, Mellat, Tejarat
and Saderat, has been used. This research is an applied and descriptive post-event type and
multivariate regression has been used to test the research hypotheses and T-test has been used to
finally compare the quality of profit before and after privatization. The data analysis tool in this study
was SPSS software. The results show that the quality of commitment items and the stability of profits
before and after privatization have not changed, but the predictability of profits has increased.
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