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چكیده
ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری میباشد .توجه سرمایه-
گذاران به این دو موضوع میتواند کمکهای بسیاری به آنها در جهت سرمایهگذاری مناسب باشد .در این
تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است .کیفیت سود به عنوان یک
عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی
جدی قرار میگیرد .درک صحیح از رابطه این دو میتواند برای شرکتهای سرمایهگذاری که در پرتفوی
خود سهام متنوعی را نگهداری مینمایند کمک شایانی نماید .نمونه مورد استفاده شامل  57شرکت غیر مالی
لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  3131تا  3131میباشد .نتایج تحقیق حاضر نشان
میدهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخصهایی که به نوعی بر ساختار سرمایه
تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد .در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی
نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج  ،شواهدی ارائه نموده که ساختار
سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهامهای متعلق به
سرمایهگذاران نهادی با اهرم تأیید شد.
واژههای كلیدی :کیفیت سود ،ساختار سرمایه ،مالکیت نهادی ،نسبت های مالی ،ساختار مالکیتی ،سهام
مدیریتی و اهرمها.
 -1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ،پژوهشکده مطالعات تطبیقی و اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
alamolhoda.sa@gmail.com
 -2دانشجو دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران abdollah.daryabor@gmail.com
 -3دانشجو دکتری اقتصاد ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران samanehtarighi@gmail.com
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 -1مقدمه
بحث کیفیت سود زمانی مطرح میشود که تحلیلگران مالی تعیین کنند ،تا چه میزان سود خالص گزارش
شده ،منعکس کننده سود واقعی است .برداشت عموم سرمایهگذاران از مفهوم سوود واقعوی ،سوود حاصول از
عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آتی و ایجادکننده جریانهای نقدی باشد .سوود واقعوی
شاخص سودآوری واحد تجاری به شمار میرود .از نظر سرمایهگذاران ،سود خالص حسابداری بهترین شاخص
برای قدرت سودآوری واحد تجاری است .اما در نگاه انتقادی شاهد این هستیم که کیفیوت سوود بوه عنووان
عاملی تاثیر گذار و مستقل دیده میشود .به عبارت دیگر در این دیدگاه کیفیت سود زادهی اختیوار مودیران
برای مدیریت سود نیست بلکه زاده ی نقص حسابداری تعهدی در اندازه گیری سود است .این نقص به ویوهه
زمانی آشکار میشود که تحلیل گران به دنبال عینیت ،سیل عظیم اطالعات موجود در بوازار را نادیوده موی-
گیرند و به سود به عنوان رقم نهایی قابل اتکاترین سیستم اطالعاتی موجود در بازار یعنی سیستم حسابداری
تعهدی پناه میآورند .در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط معنوادار بوین متیییور کیفیوت سوود و عوواملی
همچون سودآوری ،اندازه ،فرصتهای رشد و ترکیب سهامداران شرکتها کوه بوه نووعی از عوامول مووثر بور
ساختار سرمایه شرکتهای بورسی میباشند خواهیم بود.
 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2كیفیت سود

3

طبق بیانیه شماره  3مفاهیم حسابداری هیأت استانداردهای حسابداری مالی ،استفادهکنندگان صورت-
های مالی ،از سود استفادههای گوناگونی میکنند .آنها میتوانند:
الف -عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند.
ب -توان سودآوری شرکت را در طی یک افق طوالنی مدت ارزیابی کنند.
ج -سودهای آتی را پیشبینی کنند.
د -مخاطرات سرمایهگذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورد کنند]1[ .
به طور کلی ،هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند ،آن سود با
کیفیت تر محسوب می شود]2[ .
پناهیان و رمضانی در مورد کیفیت سود چنین گفته اند :کیفیت سود را در یک نگاه یا قالب تحلیلی می-
توان به عنوان یک نماینده حسابداری برای اطالعات نامتقارن بین مدیران و سرمایهگذاران در نظر گرفت .به
عبارت دیگر ،بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعات ،رابطه معکوس وجود دارد .این مطلب بدان معنی است
که از تقارن یا عدم تقارن اطالعاتی فیمابین مدیریت و سرمایهگذاران یک شرکت ،میتوان کیفیت سود
گزارش شده آن شرکت را پیشبینی کرد و هم چنین از کیفیت سود گزارش شده یک شرکت میتوان تقارن یا
عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت آن شرکت و سرمایه گذاران در آن را تحلیل نمود]3[ .
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در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویهگی برای تعیین کیفیت اشاره شده است ،یکی سودمندی در
تصمیم گیری است و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی است .به عبارت دیگر ،کیفیت سود
عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده .یعنی کیفیت سود باال نشان دهنده مفید بودن اطالعات سود
برای تصمیمگیری استفادهکنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی می باشد]4[ .
در واقع به باور برخی صاحب نظران ،ریشه مطرح شدن بحث کیفیت سود را باید در نواقص پارادایم های
موجود در حسابداری جستجو کرد .مهمترین ایراد وارده بر مبنای تعهدی عینی نبودن اعداد و ارقام – به
خصوص رقم سود – در مقایسه با مبنای نقدی است .در واقع به دلیل وجود عواملی نظیر قضاوت ،تخصیص
و برآورد ،عدم عینیت جزء جدانشدنی مبنای تعهدی محسوب میشود .در همین راستا پهوهشگران بسیاری
به بررسی آثار و نتایج این عدم عینیت سود حسابداری پرداختهاند]5[ .
از آنجا که در مبنای تعهدی لزومًا شناسایی درآمدها و هزینهها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده
و در محاسبه سود نیز از پیشبینیها و برآوردها استفاده میشود ،از این رو این پرسش مطرح می شود که تا
چه میزان میتوان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد .اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول
تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیشبینی از جمله عواملی است که کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می-
دهد]2[ .
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 -2-2ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی شرکت ساختار سرمایه میگویند .مدیریت در تأمین مالی میتواند منوابع مختلوف
مالی را با درصدهای مختلف با هم ترکیب کند .در برنامه ریزی ساختار سرمایه مفهوم اهرم بسیار مهم است.
اهرم مالی استفاده از منابع مالی با هزینه ثابت در مقابل استفاده از سهام عادی میباشد []1
در ادبیات مالی ،ساختار سرمایه تا حدود زیادی مدیون کارهای مودیلیانی و میلر است .مودیلیانی و میلر
بحث میکنند که در بازار سرمایه کامل به دلیل وجود آربیتراژ و پدیده وام شخصی تفاوتی بین ارزش شرکت
بدون بدهی و شرکت دارای بدهی وجود ندارد .بنابراین تصمیمات مالی هیچ ارزش برای شورکت و ارزش آن
ندارد ]7[ .البته شواهد تجربی این نظریه را تایید نمیکند]3[ .
با توجه به تحقیق انجام گرفته توسط ال نجار و تیلور )2003( 1اهرم را میتوان به عنوان معیار سواختار
سرمایه در نظر گرفت.
ما در اینجا رابطه کیفیت سود را با چهار عامل سودآوری ،اندازه شرکت ،فرصوت هوای رشود و سواختار
مالکیتی و سهام مدیریتی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد را نیز مورد بررسی قرار میدهیم.
 -1-2-2سودآوری  :وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات ) (EBITپایین باشد .از نقطه نظر سود
هر سهم ،تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوبتر از تامین مالی از محل بودهی اسوت .از طور
دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات باال است ،از نقطه نظر سود هور سوهم ،توأمین موالی بودهی
خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است ]3[ .در مقایسه بوا مطالعوات نظوری ،بیشوتر مطالعوات
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تجربی نشان میدهند که نسبت بدهی به دارایی رابطه منفی با سوودآوری دارد .فرینود و النو  )3333( 4و
تیتمن و وسلز )3333(5یافتههای بدست آمده از شرکتهوای امریکوایی را مشواهده کردنود و دریافتنود کوه
نسبت بدهی به دارایی با سودآوری در هر دو کشور ایاالت متحده و ژاپن رابطه منفی دارد.
 -2-2-2اندازه شركت :بسیاری از مطالعات نشان میدهد که رابطه مثبتی بین نسبت بدهی به
دارایی و اندازه شرکت وجود دارد .مارش )3332( 1دریافت که شرکت های بزرگ در اغلب موارد بدهی بلند
مدت را انتخاب میکنن د در حالی که شرکت های کوچک بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند .فاما و
جنسن )3331( 7استدالل میکنند که شرکت های بزرگ تمایل به ارائه اطالعات بیشتری به وام دهندگان
در مقایسه با شرکتهای کوچکتر دارند .بسیاری از مطالعات نظری شامل هریس و راویف(،)3330
نارایانان( ،)3333نوئه ( ،)3333پویتتوین( )3333و استالز ( ،3 )3330نشان میدهند که نسبت بدهی به
دارایی با ارزش شرکت افزایش مییابد.
 -3-2-2فرصتهای رشد :مطالعات نظری به طور کلی حاکی از این است که فرصتهای رشد رابطه
منفی با نسبت بدهی به دارایی دارد .از یک طر  ،همانطور که یون  ،کیم و استولز )3331( 3نشان دادهاند،
اگر مدیریت اهدا رشد را دنبال کنند ،منفعت مدیریت و سهامداران با شرکتهای با فرصتهای سرمایه-
گذاری قویتر منطبق میشود .اما برای شرکتهای فاقد فرصتهای سرمایه گذاری ،بدهی جهت محدود
کردن اختیارات مدیریتی به صورتی که توسط جنسن ( )3331و استولز )3330( 30پیشنهاد شد به کار می-
رود.
 -4-2-2ساختار مالكیتی و سهام مدیریتی  :انتظار می رود که ارتباطی بین ساختار مالکیت و
نسبت بدهی به دارایی وجود داشته باشد .لالند و پایل )3337( 33استدالل می کنند که نسبت بدهی به
دارایی از لحاظ تئوری ،رابطه مثبتی را تایید میکند .از طر دیگر ،فرند و الن  )3333( 32نتایج متضادی را
ارائه دادند .مطالعات تجربی نتایج مختلفی ارائه میکند :به عنوان مثال ،در حالی که این باور وجود دارد که
ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه موثر است ،به نظر میرسد هیچ اظهار نظر شفافی در این خصوص وجود
ندارد .چیدامبران و جان )2000( 31بحث میکنند که سهامداران عمده نقش مهمی در انتقال اطالعات به
سهامداران دیگر دارند .سهامداران عمده میتوانند اطالعات نهانی را از مدیریت گرفته و این اطالعات را به
سهامداران انتقال دهند .تئوری نمایندگی پیشنهاد میکند که ساختار سرمایه بهینه و ساختار مالکیتی می-
توانند هزینههای نمایندگی را به حداقل برساند.
 -3پیشینه تحقیق
دیچو و دیچف ( )2002نقش اقالم تعهدی را سنجش عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادند .آنها
چنین فرض کردند که به دلیل لزوم پیش بینی و برآورد جریانهای نقدی آتی در اقالم تعهدی ،با افزایش در
خطای پیشبینی ،کیفیت سود و اقالم تعهدی نیز کاهش مییابد .آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که
ویهگیهای شرکت بهترین ابزار برای ارزیابی کیفیت سود هستند .این ویهگیها شامل عواملی نظیر قدر
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مطلق میزان اقالم تعهدی ،طول چرخه عملیاتی ،انحرا معیار از فروش ،جریانهای نقدی اقالم تعهدی و
سود و همچنین اندازه شرکت می باشد ]30[ .شیپر و وینسنت نیز نشان دادند که کیفیت سود عالوه بر
معیارهای متداول به نوع و میزا ن قراردادهای منعقده بر اساس اطالعات حسابداری نیز بستگی دارد]33[ .
چان و همکاران نیز در تحقیقی نشان دادند که شرکتهای با کیفیت سود پایین در دورههای آتی دچار
کاهش قیمت و بازدهی خواهند شد .آنها اختال سود و جریان های نقدی را به عنوان کیفیت سود در نظر
گرفتند]12[ .
در این زمینه تحقیقات خوبی نیز در ایران صورت گرفته است .ثقفی و کردستانی( )3131به بررسی و
تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تیییرات سود نقدی پرداختند .آنها دریافتند که سرمایه
گذاران کیفیت سود را به عنوان عملی مربوط برای تعدیل واکنش خود نسبت به تیییرات سود نقدی در نظر
نمیگیرند .خواجوی و ناظمی( ) 3134نیز به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام پرداختند .مشابه
چنین تحقیقی توسط اعتمادی و ایمانی( )3131و همچنین قائمی و همکاران ( )3137نیز صورت گرفته
است .در تحقیقی دیگر پناهیان و رمضانی( )3131به بررسی رابطه کیفیت سود و واکنش بازار به افزایش
سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران پرداختند .آنها دریافتند که سهامداران در واکنش به خبر اعالم
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ،کیفیت سود را به عنوان اطالعاتی مربوط در نظر نمیگیرند .این
امر با تحقیقات خارجی در تضاد و مطابق تحقیقات داخلی است و به نوعی عدم آشنایی سرمایهگذاران با
بحث کیفیت سود را تایید میکند(.ثقفی و کردستانی )3131
لالند و پیل )3377( 34و جنسن )3331( 35پیشگامان انجام تحقیقات در مورد وجود رابطه بین سواختار
سرمایه و مالکیت نهادی بوده اند .چگانتی و داموان پوور ،)3333( 31جنسون و همکواران ( )3332و گریور و
زیچویچ ) 3334( 37افرادی هستند که وجود رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت نهادی را شناسوایی
کردهاند]11[ .
33
بریلسفورد و همکاران ( ) 2002با استفاده از چهارچوب تئوری نمایندگی به بررسی رابطه بین سواختار
سرمایه و ساختار مالکیتی پرداختند .نتایج آن ها نشان داد که رابطه مثبتی بین سهامداران عموده و اهورم و
همچنین رابطه غیر خطی بین میزان سهام مدیریتی مالکان و اهرم وجوود دارد .همچنوین سوطوح مختلوف
رابطه بین مالکان عمده و اهرم با توجه به سهام مدیریتی مالکان مشاهده شد]11[ .
نمازی و کرمانی ( )3137در پهوهشی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکورد شورکتهوای پذیرفتوه شوده در
بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده اند .فرضیه تحقیق وجوود رابطوه معنوی دار بوین سواختار مالکیوت
شرکت و عملکرد آن ها بوده است .نمونه مورد مطالعه  11شرکت طی سال های  3132تا  3131بوده است.
یافتههای پهوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکورد شورکت و رابطوه
معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد .مالکیت مدیریتی به صورت معنوی دار و
منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد مالکیت خوارجی اطالعواتی کوه بیوانگر مالکیوت سورمایهگوذاران
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خارجی در شرکتهای نمونه آماری باشد مشاهده نشده است .به طور کلی پهوهش نشان داد که بین ساختار
مالکیت شرکتها و عملکرد آن ها رابطه معنی داری وجود دارد]10[ .
مراد زاده فرد و همکاران ( ) 3133رابطه بین مالکیوت نهوادی سوهام و مودیریت سوود در شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسوی قورار داده انود .در ایون تحقیوق بور تواثیر عوامول
حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیران برای مدیریت سود تاکیود شوده و دو نووع آزموون همبسوتگی و آزموون
رگرسیون مقطعی چندگانه ،برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مالکیت نهادی مورد استفاده قرار گرفته
است .به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیوت نهوادی و تمرکوز آن بوا
مدیریت سود بوده است]11[ .
 -4اهداف و ضرورت تحقیق
هد این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود به عنوان یوک متیییور بیرونوی و غیور قابول کنتورل توسوط
مدیریت و برگرفته از فضای کسب و کار بر ساختار سرمایه بوه عنووان یوک متییور درونوی و تحوت کنتورل
مدیریت میباشد .یکی از اهدا مهم گزارشگری مالی ،تهیه اطالعات مفید برای تصمیم گیری است .از آنجا
که ارزیابی کیفیت سود برای تصمیم گیری مفید است ،بدین دلیل نقش مهمی را در راسوتای توامین هود
مذکور ایفا می کند .سود حسابداری باید توسط معیارهایی سنجیده شووند و آن معیارهوا موی تواننود قودرت
پیشگویی ،تداوم و تکرار پذیری سود ،میزان محافظه کاری و نقدینگی آن باشند ]13[ .پس توجوه سورمایه-
گذاران به این دو موضوع یعنی کیفیت سود و ساختار سرمایه میتواند کمکهای بسیاری به آنها در جهوت
سرمایهگذاری مناسب باشد.
 -5فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق  :رابطه معنی داری بین کیفیت سود و ساختار سرمایه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول  :رابطه معنی داری بین کیفیت سود و شاخص سودآوری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم  :رابطه معنی داری بین کیفیت سود و شاخص اندازه شرکت وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم  :رابطه معنی داری بین کیفیت سود و شاخص فرصتهای رشد وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم  :رابطه معنی داری بین کیفیت سود و شاخص سواختار موالکیتی و سوهام مودیریتی
وجود دارد.
 -6روش شناسی تحقیق
 -1-6روش تحقیق
روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون به رابطه بین کیفیت سوود
و ساختار سرمایه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود .متییر وابسوته در ایون تحقیوق
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کیفیت سود ) (EQاست که توسط نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی ( )EBITسونجیده مویشوود.
متییرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از :
 :Leverageنسبت کل بدهی به کل داراییها
 :(PI)Profitabilityنسبت درآمد قبل از کسر بهره و مالیات به کل داراییها
 :Sizeلگاریتم طبیعی فروش
 : (OP)Growth opportunitiesاز  Qتوبین برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده میشود.
 : (OS) Ownership structureاز درصد مالکیت سهامداران نهادی به عنوان شاخص ساختار مالکیت اسوتفاده
میشود.
در نهایت رگرسیون زیر برای بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود برازش میشود:
EQ = αit + β1it Leverage it + β2it profitability it + β3it Size it + β4it Growth Opportunities it + β5it
Ownership structure it + εit

همچنین با استفاده از ماتریس همبستگی به روابط بین متییرها نیز پرداخته میشود.
 -2-6جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری مطالعه حاضر ،کل شرکتهای غیر مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال-
های  3131تا  3131میباشند .جهت انتخاب نمونه از فرمول زیر استفاده شد:
)

(

جهت انتخاب شرکتها به دو فاکتور پایان سال مالی ( 23اسفند باشد) و عدم در نظور گورفتن شورکتهوای
سرمایهگذاری ،بانکی و بیمهای نیز توجه شده است.
تعداد نمونه با فرض  α= %5و  ε = %35به دست میآید .به منظور کاستن احتمال خطای نمونهگیری ،تعوداد
برآورد شده از فرمول فوق الذکر به  57شرکت افزایش یافته است.
 -3-6یافتهها و آزمون فرضیات پژوهش
برای تجریه و تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزارهای  Minitabو  EViewsاستفاده شده است .با بررسی
ماتریس همبستگی بین متیییرها (چنانچه مقدار  P – Valueکمتر از  5درصد باشد ،رابطه معنادار بوین دو
متیییر تائید میشود) .به رابطه معناداری بین نسبت بدهی به دارایی و شواخص سوودآوری خوواهیم رسوید.
همچنین رابطه مثبت معنیداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با شاخص سودآوری مشاهده میشود.
بین اندازه شرکت و درصد مالکیت نهادی رابطه معنی داری مشاهده نمیشود .همچنین رابطه مثبوت معنوی
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داری بین اهرم ( نسبت بدهی به دارایی) و ساختار مالکیتی وجود دارد .اما بطور کلوی کیفیوت سوود رابطوه
معنی داری با عوامل در نظر گرفته شده ندارد.
معادله رگرسیون برازش شده به شرح زیر می باشد :
OCF/NP = 1.42 - 0.91 Leverage + 2.11 PI - 0.037 Size + 0.457 OP + 0.0140 OS

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات
کیفیت سود و ساختار سرمایه شرکت دو مبحث مهم در ادبیات مالی و حسابداری به شمار میروند .بوه
همین دلیل تحقیقات زیادی در باب این دو مبحث بطور جداگانه صورت گرفته است ولی تحقیقیوات زیوادی
درباره ارتباط این با همدیگر صورت نگرفته است .به همین دلیل در این تحقیق به بررسی رابطه بین ایون دو
پرداخته شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین ساختار سرمایه و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و سودآوری با نسبت بدهی
به دارایی وجود دارد .پهوهشگران می توانند با توجه به نتایج این تحقیق ،جوانب دیگری همانند نظریوههوای
مختلفی که در ساختار سرمایه مطرح است را با تعاریف مختلوف کیفیوت سوود موورد سونجش قورار دهنود.
همچنین میتوان رابطه میان اهرمها ( اهرم عملیاتی و اهرم مالی ) را با کیفیت سود سنجید.
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