
 88-501های / صفحه4/ شماره 8/ جلد اقتصاد کشاورزی 

 بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و پیش

های درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده
 1الله فرخی پیله رودو  مهدی صالحی

 70/31/3101تاریخ پذیرش:                                                                                70/70/3101تاریخ دریافت: 

 هچکید

های كالن گذاریو سرمايه هاگیریبینی برای تصمیمترين ابزار پیشمهم های كمی، به يكی ازامروزه روش
هدف اصلی . بینی استهای انتخاب روش پیشعاملترين مهم بینی، يكی ازدقت پیش اند.دربازارها تبديل شده

گیری و مقايسه های عصبی و درخت تصمیمشبكه بینی مديريت سود با استفاده ازپیشاين تحقیق بررسی دقت 
 و مستقل متغیرهای عنوان به سود مديريت بر نه متغیر تأثیرگذار منظور اين برای .است خطی هایمدل آن با
و  صنعت كشاورزیدو  وابسته مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقیق ربه عنوان متغی ،اختیاری تعهدی اقالم

 و خطی مدل برایكمترين مربعات  رگرسیون گرفت. ازروش مورد بررسی قرار 1831 سال تا 1831 ازسال نساجی
 .شد داده كاوی استفاده هایروش طريق از بررسی برای Cart گیریاز شبكه عصبی پیشخور و درخت تصمیم

 به نسبت سود مديريت بینیپیش درگیری تصمیم درخت و عصبی شبكه روش كه داد نشان دست آمدهبه نتايج
. در رابطه با ارتباط بین متغیرهای وابسته با متغیر است كمتری خطای سطح دارای و تردقیق خطی هایروش

، اقالم تعهدی (DAI) ی دوره قبلاختیار تعهدی اقالم متغیرهای با سود مديريتتوان گفت، مستقل نیز می
های روش رد (PPS) حساسیت در پرداخت بابت عملكرد و  (THOD)آستانه عملكرديا  قبل دوره غیراختیاری

وجود مديريت  گويایت. با توجه نتايج تحقیق كه اس ارتباط بیشترين دارای كارت رگرسیون، شبكه عصبی، درخت

شتر نظارت بی برایرا راهكارهايی که  شودهای مالی پیشنهاد میکنندگان صورتبه استفادهباشد سود می

مديريت به منظور محدود  یاهاقدام بیشتری برکنترل  نظارت وگیرند و  کارهبهای مديريت در تصمیم

 داشته باشند. برای مديريت سود نآناطلبی کردن فرصت

 JEL :C53, D22, E37بندی طبقه

 گیری  شبكه عصبی، درخت تصمیم مديريت سود، کلیدی: هایواژه

 

                                                 
 قشم نورپیام  دانشگاه كارشناس ارشد حسابداریو  گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد استادياربه ترتیب؛  1

Email: Farokhilaleh@yahoo.com 
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 مقدمه
اقتصادی  هایدگرگویترين گستردهشک يكی از در جهان صنعتی، بی سهامیهای شرکت ظهور

آيد. از نتايج اين پديده جدايی مالكیت از ترين عامل پیشرفت صنعتی به شمار میو شايد مهم

وجود آمدن تضاد منافع و به هدر نتیجه ب مديريت، وجود تفاوت طبیعی درتابع مطلوبیت آنها و

نماينده و تئوری نمايندگی است. از همان زمان مساله تداخل -لکگیری رابطه مادنبال آن شكل

حقوق به صورت عام و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ 

نماينده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. با در -طور اخص يک مشكل مهم مالکهکنترلی ب

توان ادعا کرد که مديران واحدهای و مالكان، می نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مديران

 توانند از انگیزه الزم برای دستكاری سود به منظور حداکثرکردن منافع خود برخوردارتجاری می

اقالم تعهدی سود دست  توانند برای بهتر جلوه دادن عملكرد شرکت درباشند. بنابراين، آنها می

های آگاهانه در به عنوان فرآيند برداشتن گام 1دبرده و سود را مديريت کنند. مديريت سو

رساندن سود گزارش شده به سطح مورد  برایمحدوده اصول پذيرفته شده حسابداری 

 مدير اينكه يعنی سود مديريت عبارت ديگر،ه ب(. 1731)عالمه حائری، نظرتعريف شده است

اسكات، ويلیام، ) يابد تدس خاصی هدف که به دنک انتخاب را حسابداری از ایرويه تواندمی

رشگری مالی و در مديران در گزا که دهدمیرخ  هنگامیبنابراين، مديريت سود  (.7003

ای که مالی را تغییر دهند به گونه هایاستفاده کرده و گزارش داوریاز  هاهسازماندهی معامل

ادهايی تحت برخی از ذينفعان نسبت به عملكرد اقتصادی شرکت گمراه شوند يا نتايج قرارد

اقالم تعهدی سود  (.1111و والن، )هلی دهند که به اعداد حسابداری وابسته هستند تأثیر قرار

محاسبه کنند که گويای ارزش واقعی  ایگونهبهدهند تا سود را از يک سو به مديران اجازه می

پذيری انعطافدهند تا از بنگاه اقتصادی باشد و از سوی ديگر اين اقالم به مديران اختیار می

را  توای اطالعاتی سوداستفاده کرده و مح ها و اصول پذيرفته شده حسابداری سوءروش

 هاشرکتچندين دهه است که  .(7001 و ين جونگ چیو، چی فونگ تسايی) مخدوش کنند

ذخیره کنند، با اين  يک پايگاه داده انبوه اطالعات را تا با ايجاد دننکآوری میگرد اطالعات را

اند به ارزش ها توانستهشرکت کمی از تعداد تنهادارد  که اطالعات دردسترس آنها قرار حال

توان به ارزش اين است که چگونه میها شرکتاين  پرسشواقعی ذخیره شده درآنها پی ببرند 

 ها ازصنعت بسیاری از که امروزه در پاسخ آن داده کاوی است، واقعی اين اطالعات دست يافت؟

                                                 
1 Earnings Management 
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های روش .گیردمی استفاده قرار مورد بسیاری ازصنايع ديگر كی، آموزش، ورزش وجمله پزش

های عصبی مصنوعی، رگرسیون، درخت جمله شبكه داده کاوی وجود دارد از برایبسیاری 

 امهلها است که از مغز انسان اشبكه عصبی مصنوعی يک سامانه پردازشی داده .غیره تصمیم و

زيادی سپرده که به  بسیار های کوچک وبه عهده پردازنده ها راپردازش داده گرفته شده و

 ند. درکنيک مسأله را حل  کنند، تارفتار می يكديگر موازی با ای به هم پیوسته وصورت شبكه

تواند همانند که می شوددادهای طراحی می نويسی، ساختارها به کمک دانش برنامهاين شبكه

ای بین اين سپس، با ايجاد شبكه .شودداده نرون گفته می نرون عمل کند، به اين ساختار

(. 7010همكاران،  )ژو و دهندها و اعمال يک الگوريتم آموز شیبه آن، شبكه را آموزش مینرون

های گره ريشه به سمت گره را با مرتب کردن آنها در درخت از ها، نمونهگیریدرختان تصمیم

گیری ها، تصمیمبندی گرهتقسیم باشد:امل سه مرحله میرويه شاين کنند. بندی میبرگ دسته

های باشد و اختصاص دادن برچسب کالس به گرهيانی میاای، گره پچه گره کهنايدرمورد 

 باشدها میبندی گرهترين و زمانبرترين مرحله، تقسیمبین اين مراحل، مهم در پايانی.

 (.7011)کاتسیانتیس،

قواعد منظم و  پايه ارقام به اشیا يا رويدادها بر منظورکردن اعداد و"یحسابدار در واقع منظور از

ها و گزارشگری مالی، تامین خواسته هدف حسابداری و .(1193)استیونس، منطقی است

 ابزار اصلی انتقال اطالعات به اشخاص و .باشدکنندگان مینیازهای اطالعاتی استفاده

های مالی صورت باشد. يكی ازای مالی اساسی میهکنندگان برون سازمانی، صورتاستفاده

 ارزيابی وظیفه مباشرت مديريت يا حسابدهی آنها در زيان است که در اساسی، صورت سود و

برگیرنده  زيان در و صورت سود. باشنداهمیت زيادی میدارای دارند،  قبال منابعی که در اختیار

باشد و عملكرد واحد تجاری واحد تجاری میمنابع تحت کنترل مديريت  از دست آمدهبهبازده 

های مالی به عهده جا که مسئولیت تهیه صورتآن د. ازکندر دوره مورد نظر منعكس می را

داشتن حق  باشد و با توجه به دسترسی مستقیم مديران به اطالعات ومديريت واحد تجاری می

سود را  توانندیم يرانمد .دارد های اختیاری حسابداری، امكان مديريت سود وجودانتخاب روش

 يريتاز ابزار مورد استفاده در رابطه با مد یبرخ د،نکندستكاری  یهای متنوعبا استفاده از روش

را شامل  یارینقد ندارند، که دستكاری اقالم تعهدی اخت یاهيانبر جر یمیمستق یرسود، تاث

 يا نظر مورد و مطلوب ودس یهحاش يکبه  یابیدست یزهبه انگ ینهمچن يرانشود. مدیم

 ییرکه باعث تغ ورزندیمبادرت م یواقع یمال يدادهایرو دستكاری به قبل سال شرايط نگهداری
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مانند کاهش  شود؛یاقالم تعهدی م يافتن ییرموارد باعث تغ یدر بعض ینقد و حت یاهياندر جر

 یقات. بر مبنای تحق(7002ی،دهار يچووبه منظور باالبردن سود )رو یغاتهای تبلينهدادن هز

( 7003) ( و زنگ7009) يچودری(، رو7000)ینر(، اسك1111) و والن یانجام شده توسط هل

در انجام فروش،  يعشتاب و تسر از نداعبارت واقعی مالی رويدادهای دستكاری راهكارهای وابزار 

نگهداری،  ينهزه يیدر شناسا یرو توسعه، تاخ یقتحق هایينههای ارسال کاال، هزبرنامه ییرتغ

 ينهاداری و فروش، هز ی،عموم ينههز یغات،تبل هایينهنقدی فروش و کاهش هز یاهیفتخف

گزارشگری  در ییراتتغ ين( که ا7009 يچودری،)رو باشندیونقل محمل هایينهبازآموزی و هز

ی و بنای عملكرد اقتصاد يرمربوط به ز یکنندگان از اطالعات مالاستفاده یباعث گمراه یمال

که بر مبنای ارقام حسابداری گزارش  يیقراردادها يجنتا ینروند عادی سودآوری و همچن

 ديگربا  يرانا یو فرهنگ یاسیس ی،های اقتصادی، اجتماع. باتوجه به تفاوتشوندیاند، مشده

 يناستفاده از ا یزانسود و م يريتاعمال مد برایابزار مورد استفاده  يیشناسا یکشورهای غرب

. حال دنکاقتصادی مناسب کمک  اهگیرییمتواند به تصمیمختلف م يعصنا يرانر توسط مدابزا

سود  ینیبیشدر پ یمدل خط یهاروش استفاده از يااست که آ ينامطرح است،  که پرسشی

؟ و یریگیمو درخت تصم یمانند شبكه عصب یداده کاو یاستفاده از تكنولوژ ياتر است یدمف

اين است که  اين تحقیقمسأله اصلی  لذایشتراست؟ اده از کدام روش بدراستف ینیبیشدقت پ

بینی پیش در خطی هایمدل از گیریتصمیم درخت و عصبی هایشبكه بینیپیش قتآيا د

 است؟ باالتر سود مديريت

 و شبكه عصبی طريق از سود مديريت بینیپیش بررسی به (7001) چیو وجونگ تسايی فونگ

برای  عصبی هایشبكه کاربرد بررسی آنان تحقیق اصلی هدف. دپرداختن تصمیم درخت

 11بهادار و اوراق بورس هایداده از .باشدمی سود مديريت بودن پايین يا باال به رو بینیپیش

تايوان (TEJ)  پیشین تحقیقات در سود مديريت با مرتبط هایعامل براساس که ورودی متغیر

به باال  رو سود بینیپیش صحت تحقیق نتايج اعتبارسنجی، مرحله 5ز ا پس .دش استفاده بوده،

درصد را نشان داد. همچنین آنان از مدل درخت تصمیم استفاده کردند که به وسیله  01/11

روش آموزش و آزمون شده بود. در ايجاد درخت تصمیم آنان دريافتند که چندين قانون در  

Cart  وC5.0 ت سود وجود دارد. يعنی، مديريت سود بینی رو به باالی مديريموارد پیش

 سود تداوم شرکت، پايین عملكرد مانند یهمانند شرايط در هاشرکت که دهدمی رخ هنگامی

 د.يابمی کاهش يا افزايشدرصد  10میزان به مردم دست در و سهام باال
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 بینی مديريت سود بادر بورس اوراق بهادار تايوان به پیش 7001چی و همكاران در سال 

گیری پرداختند و در تحقیق خود از های عصبی و درخت تصمیماستفاده از ترکیب مدل شبكه

نظارت خارج از شرکت، آستانه عملكرد، حساسیت  هایگذاریهای اثرمتغیر مستقل به نام 1

پذيری و تحصیل عملكرد، اندازه شرکت، اهرم بدهی، عملكرد شرکت، کنترل متوسط اثر برگشت

 استفاده کردند.و فعالیت مالی 

 از استفاده با سود مديريت بینیپیش دقت ( به بررسی1711حجازی و همكاران ) ايران در

 اين برای پرداختند. خطی هایمدل با آن مقايسه و گیریتصمیم درخت و عصبی هایشبكه

 تعهدی اقالم و مستقل متغیرهای عنوان به سود مديريت بر تأثیرگذار متغیر يازده از منظور

 داد نشان تحقیق اين از دست آمدهبه نتايج .است شده استفاده وابسته متغیر عنوان ختیاری بها

 هایروش به نسبت سود مديريت بینیپیش در گیریتصمیم درخت و عصبی شبكه روش که

 اقالم متغیرهای با سود مديريت ضمندر  .است کمتری سطح خطای دارای و تردقیق خطی

 روش دو هر در سود تداوم اندازه، شرکت، عملكرد و قبل دوره اختیاری یرغ و اختیاری تعهدی

 .است ارتباط بیشترين دارای

گیری بینی مديريت سود با استفاده از درخت تصمیم( به پیش1711) چاالکی و يوسفی

مالیات درصد مالكیت سهامداران نهادی، نسبت بدهی، اندازه شرکت،  نپرداختند. در پژوهش آنا

های عملیاتی، از فعالیت حاصل فروش، تغییر پذيری سود، وجوه نقدپذيری ، تغییربر درآمد

گذاری و بازده حقوق ها، بازده فروش، بازده سرمايهنسبت کیفیت سود، گردش مجموع دارايی

باشد. نتايج پژوهش صاحبان سهام متغیرهای مستقل و اقالم تعهدی اختیاری، متغیر وابسته می

 .باشدمی% 3/32بینی برای درخت تصمیم گیری باالترين میزان دقت پیش ،دهدنشان می نآنا

با اما  استصنايع صورت پذيرفته مديريت سود بر روی تمامی بینی پیشدر تحقیقات گذشته 

بینی به بررسی پیشتنها توجه به اهمیت صنايع کشاورزی و نساجی در ايران، اين تحقیق 

 .داخته استپردو صنعت مهم مديريت سود در اين 

که  بوده، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته یهاشرکت پژوهش، اين آماری جامعه

 :باشد یهايدارای ويژگی

 های مورد نظر تغییر نداده باشند.دوره درسال مالی خود را ها شرکت .1

 های مورد نظر خريد و فروش سهام آنها قطع نشده باشد.در سال .7

 ای نباشند.گذاری و بیمهی سرمايههاتشرکنهادهای مالی،  وجز .7



 5181/ 4/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    84

های همراه برای محاسبه اطالعات مالی مورد نیاز شامل صورتهای مالی و يادداشت .2

در دسترس  1717 -1710ی مربوطه در قلمرو زمانی هاشرکتمتغیرهای تحقیق برای 

 باشد.

 صنايع کشاورزی و نساجی باشند. وجز .5

 روش تحقیق
باشد. برای کاربردی و از نوع همبستگی می-توصیفی ت و روش،ماهی پايهتحقیق بر اين روش 

 د.شآورد نوين و تدبیر پرداز و همچنین سايت کدال استفاده افزارهای رهها از نرمآوری دادهگرد

، با  %15در سطح اطمینان OLS آزمون فرضیه تحقیق نیز ابتدا از آزمون رگرسیون و فنبرای 

سپس فرضیه از شبكه عصبی پیشخور  استفاده شد.  Eviewsجیاقتصادسن افزاراستفاده از نرم

مجموعه در روش شبكه عصبی  مورد آزمون قرار گرفت.  Matlabيافته از نرم افزارتعمیم

نمونه  .تشكیل شده است 1710تا آخر سال 1715شرکت ازسال  2های مورد بررسی شاملداده

 یهاشرکت 1715-11های سال داده. ها به دوگروه آموزشی و آزمايشی تقسیم شده استداده

 شبكه عصبی پیشخورد. شآزمون استفاده  برای 1711-10های سال آموزش و داده براینمونه 

های پنهان با اليه باشد که تعداديک اليه پنهان می يک اليه ورودی، يک اليه خروجی و با

با استفاده از آزمون و خطا های پنهان تعداد اليه .دست آمده استاستفاده از آزمون و خطا به

گیری نیز از الگوريتم کارت در برای آزمون فرضیه در روش درخت تصمیم دست آمده است.هب

 درخت تصمیم برای شناسايی اهمیت متغیرها و از د.شاستفاده clementine12.0 نرم افزار 

 شناسايی قوانین تصمیم استفاده شده است. 

 فرضیات آزمون اجراي چگونگی و تحقیق متغیرهاي معرفی

 به تعهدی اقالم .باشدمی اختیاری تعهدی اقالم تحقیق اين وابسته متغیر: وابسته متغیر(الف

 بنگاه مديريت توسط که هستند اقالمی :اختیاری غیر تعهدی اقالم (1 شوند:می تقسیم گروه دو

 تعهدی، اقالم از گروه آن :اختیاری تعهدی اقالم (7نیستند.  کنترل قابل طور مؤثر به اقتصادی،

 فرآيند در .کند کنترل مدتکوتاه در را آنها تواندمی اقتصادی بنگاه مديريت که است اختیاری

 مديريت تعهدی اختیاری اقالم دستكاری با توانندمی مديران اقتصادی، بنگاه مالی گزارشگری

 تعهدی اقالم کل ی، جمعاختیار تعهدی اقالم گیریاندازه برای شروع نقطه نند.ک اعمال را سود

 استفاده های مختلفیمدل از تعهدی اقالم کل از بخش اختیاری جداسازی برای باشد.می
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و مدل صنعت اشاره  مدل دی آنجلو، جونز، جونز تعديل شده مدل هیلی، به توانمی که شودمی

 د.کر

وابسته  یرتغمناسب برای م يگزينجا انتخاب منظور به اختیاری تعهدی اقالم محاسبه برای

از  یمطالعات برخ بربنا يراشده جونز استفاده شده است. ز يلسود، از مدل تعد يريتمد

سود فراهم  يريتمد ینیبیشروش را برای پ يندترمننتواشده ی جونز  يلپژوهشگران، مدل تعد

 محیطشده جونز و صنعت با  يلدی آنجلو، جونز، تعد ی،های هلمدل ين،بر اافزون . دنکیم

 (.1715)بهار مقدم، دارد صادی کشورهای غربی سازگاری بیشتریاقت
 :شودمی استفاده زير نمادهای از اختیاری تعهدی اقالم محاسبه برای

TAt جمع کل اقالم تعهدی بنگاه اقتصادی درسالt ؛tΔCAی جاری بنگاه هادارايی در تغییر

 در تغییر tΔCash؛ tسال ی درهای جاری بنگاه اقتصادبدهی در تغییر tΔCL؛ tسال اقتصادی در

مدت های بلندتغییر درحصه جاری بدهی tΔSTD؛ tسال معادل نقد بنگاه اقتصادی در وجه نقد و

 نامشهود بنگاه اقتصادی در های ثابت وهزينه استهالك دارايی tDep؛ tسال بنگاه اقتصادی در

 غیر اختیاری شرکت در اقالم تعهدی tNDA؛ t-1سال های شرکت درکل دارايی جمع tA-1؛ tسال

خالص  در تغییر tΔREC؛ tو t-1درخالص درآمد بنگاه اقتصادی، بین سال تغییر tΔREV؛ tسال 

میزان اموال، PPEt؛ tو سال t-1 دريافتی تجاری بنگاه اقتصادی، بین سال اسناد و هاحساب

شده مختص  ردپارامترهای برآو1α،2α،3α؛ tسال تجهیزات برای بنگاه اقتصادی، در و هاماشین

 .بنگاه اقتصادی

 :محاسبه شود طريق فرمول زير اقالم تعهدی غیراختیاری از

(1) NDAt = α1 (1/ A t- + α2 [(ΔREVt- ΔRECt) / A t-1] + α3 (PPEt / A t-1) + υt 

محاسبه  مدل زير در دوره برآورد با استفاده از(  3α,2α,1α) برآورد پارامترهای مختص شرکت

 شده است:
(7) 1) + υt-(PPEt / A t 31] + a-ΔRECt)/ A t -[(ΔREVt  21) + a-(1 / A t 1TAt = a 

جمع کل اقالم تعهدی  TA و (3α,2α,1αپارامترهای) OLS برآورد (3α,2α,1α) اين رابطه در

 .باشدمی
 موزون شدن پارامترها به منظور ، برای استاندارد کردن وباالمدل  الزم به ذکر است که در

 در ابتدای هر دوره استفاده شده است و ی شرکت درهادارايیجمع کل  ا، ازهسانکاهش نو

د، اقالم تعهدی شوجمع کل اقالم تعهدی کسر  از (NDA) صورتی که اقالم تعهدی غیراختیاری



 5181/ 4/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    89

مدل تعديل شده  بنابراين اقالم تعهدی اختیاری با استفاده از. حاصل خواهد شد(DA) اختیاری

 .شودمحاسبه میجونز، به صورت زير 

(7) DAt = TAt - NDAt 

 است: زيرمتغیرهای مستقل تحقیق شامل نه متغیر به شرح : ب(متغیرهاي مستقل

 : نسبت به اعضای غیر موظف هیات مديره 1متغیر

 اين متغیر نشان دهنده نسبت اعضای غیر موظف هیات مديره به کل اعضای هیات مديره است.

 1ابت عملكرد: حساسیت در پرداخت ب 7متغیر

(2) PPSin = 1, (ROEin – ROEmn) × (COMin – COMmn) > 0 

  inPPS=  0 در غیر اين صورت

inROE   :  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتi در ابتدای سالn 

inCOM   :  پاداش مدير در شرکتi در ابتدای سالn 

mnCOM  و mnROE : میانه متغیرها در ابتدای سالn 

 (SHARVAR) 7 : فعالیت تامین مالی 7متغیر 

=1inSHARVAR  ، در شرکت  %10که سهام در دست مردم به میزان هنگامیi  از پايان سال

 0inSHARVAR=قبل تا انتهای سال مورد نظر افزايش يا کاهش يابد . در غیر اين صورت 

  (THOD)7: آستانه عملكرد 2متغیر 

(5) TODin = NDAiq – NDAiq-1  

 1-iqNDA  :سال قبل در شرکت پايه میزان اقالم تعهدی غیر اختیاری برi در انتهای سالq 

 LEV)( 2: نسبت اهرمی 5متغیر 

(9) LEViq = TLiq 
               TAiq 

iqTL :کل بدهی در شرکت i سال در پايانq 

                                                 
1 Pay- performance sensitivity 
2 Financing Activities 
3 Performance Threshold 
4 Leverage Rate 
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iqTA   :کل دارايی در شرکت i در پايان سالq 

 1: ريسک شرکت 9متغیر 
(3) RISKiq = βiq 

 

iqβ :  آيددست میبهبهادار وزانه از طريق بورس اوراق به صورت ر که سال هر درشرکتی ريسک. 
 (inDA-1): اقالم تعهدی اختیاری قبلی  3متغیر 

(1) DAin-1 = DAiq-2 

2-iqDA  :میزان اقالم تعهدی اختیاری در شرکت i در پايان سال مشابه q بینی.در سال پیش 

 7: اندازه شرکت 1متغیر 

 برایاند. در اين تحقیق در نظر گرفتهها شرکتمحققان معیارهای گوناگونی را برای اندازه 

ها ی کل دارايیدر الگوی آزمون فرضیات از لگاريتم ارزش دفتر هاشرکتوارد نمودن اندازه برآ

  شود.استفاده می

(1) SIZEin = In (Assets) 

 
 7 (CFO)جريانات نقدی حاصل ازعملیات() : عملكرد شرکت 1متغیر 

 (10) CFOin = ∑q
p=q-1 CFOipn 

               ASSETSinq-2 

ipnCFO 1-p=q
q∑ : جمع وجه نقد ناشی از میزان فعالیت شرکت i درانتهای سالn 

2-inqASSETS جمع دارايی های شرکت : i در همان تاريخ سال قبل 

 و بحثنتایج 

و میزان  مورد بررسی قرار گرفت Eviews ها از طريق رگرسیون پنلی در نرم افزارابتدا داده

، همبستگی متغیرهای مستقل (1) جدول د.شرگرسیونی برآورد شده بررسی  اعتبار معادالت

نشان  از روش رگرسیونی را دست آمدهبهه نهايی نتیج (7) ، جدولآمارتوصیفی (7) جدول

 دهد.می

                                                 
1 Corporate Risk 
2 Corporate Size 
3 Firm Performance 
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 همبستگی متغیرهاي تحقیق (1)جدول 
 DA OUT PPS SHARVAR THOD LEV RISK DAI SIZE CFO نام متغیر

DA 1 101/0-  709/0  770/0  709/0-  101/0  101/0  177/0  179/0-  111/0  

OUT 101/0-  1 103/0  157/0  017/0  519/0  021/0-  773/0-  770/0-  302/0-  

PPS 709/0  103/0  1 021/0-  535/0  750/0  771/0-  077/0  112/0  172/0-  

SHARVAR 770/0  157/0  021/0-  1 092/0-  770/0-  053/0  017/0-  131/0  113/0  

THOD 709/0-  017/0  535/0  092/0-  1 095/0  075/0-  217/0  052/0  107/0  

LEV 101/0  519/0  750/0  770/0-  095/0  1 199/0-  177/0-  723/0-  977/0-  

RISK 101/0  021/0-  771/0-  053/0  075/0-  199/0-  1 027/0  799/0  011/0-  

DAI 177/0  773/0-  077/0  017/0-  217/0  177/0-  027/0  1 101/0-  791/0  

SIZE 179/0-  770/0-  112/0  131/0  052/0  723/0-  799/0  101/0-  1 125/0  

CFO 111/0  302/0-  172/0-  113/0  107/0  977/0-  011/0-  791/0  125/0  1 

 های تحقیقمنبع: يافته

متغیر اقالم تعهدی اختیاری به عنوان  ،دهداز جدول همبستگی نشان می دست آمدهبهنتايج 

متغیر وابسته با متغیرهای حساسیت در پرداخت بابت عملكرد و فعالیت تامین مالی و نسبت 

شرکت رابطه مستقیم و با متغیرهای  عملكرداهرمی و ريسک و اقالم اختیاری دوره قبل و 

بر اين، ضرايب  افزونآستانه عملكرد و اندازه رابطه معكوس دارد.  نسبت اعضای غیر موظف و

 باشد.بیانگر همبستگی اندك متغیرهای مستقل می

 متغیرهاي تحقیق ( آمار توصیفی2جدول)
 شیدگیک چولگی انحراف معیار حداکثر حداقل میانه  میانگین متغیر 

DA 2100/0- 2300/0- 1700/7- 7100/1 2327/0 9113/1- 1110/3 

OUT 9177/0 1000/0 1900/0 7100/0 7151/0 0113/1- 7171/7 

PPS 0277/0 0 0 1 7020/0 5151/2 0721/77 

SHARVAR 0230/0 0 0 1 7079/0 5270/2 3359/71 

THOD 1097/0 0112/0 0793/7- 5791/7 1131/0 2199/0 2901/5 

LEV 5179/0 9725/0 7251/0 3191/0 1275/0 5351/0- 3711/7 

RISK 2719/1 1300/3 2100/1 3300/71 2971/9 1517/1 2119/2 

DAI 5179/0- 5200/0- 1700/7- 0700/0- 2799/0 1513/1- 7991/3 

SIZE 2227/10 1319/10 3007/1 7903/11 0705/1 0100/1- 7391/7 

CFO 1327/0 1110/0 7117/0- 2151/0 1113/0 1732/0- 7191/7 

 های تحقیقمنبع: يافته

 گويای، (7)در جدول  -21/0تحلیل توصیفی، با توجه به میانگین اقالم تعهدی اختیاری نتايج 

 ی  نمونه آماری است.هاشرکتمديريت سود منفی در میان 
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 روش رگرسیونی از دست آمدهبهنتیجه نهایی  (3)جدول 
 Coefficient Std.Error t-Statistic Prob نام متغیر

C 920579/0- 071192/1 919719/0- 5235/0 

OUT 207711/0 527701/0 322007/0 2917/0 

PPS 007012/7 275197/0 907111/2 0002/0 

SHARVAR 237193/0 731013/0 723719/1 7773/0 

THOD 975117/0- 171971/0 127717/2- 0007/0 

LEV 911911/0 935130/0 079712/1 7139/0 

RISK 005197/0- 011119/0 211191/0- 9777/0 

DAI 919935/0 717125/0 791521/7 0059/0 

SIZE 073931/0 035113/0 791111/0- 3117/0 

CFO 053017/1 911377/0 301757/1 1019/0 

210000/0- Mean dependent var 355311/0 R-squared 

232777/0 S.D. dependent var 511917/0 Adjusted R- 

squared 

373211/0 Akaike info criterio 700217/0 S.E of regression 

711773/1 Schwarz criterion 792055/1 Sum squared resid 

117729/2 F-Statistic 730772/1 Log hikelihood 

002595/0 Prob(F-Statistic) 911191/1 Durbin-Watson 

stat 
 72ها: دهتعداد مشاه

 های تحقیقمنبع: يافته

آزمون نرمال بودن  ها ازبررسی نرمال بودن داده ه منظوربنرمال بودن متغیرهای وابسته: 

 د. شاستفاده برا -پسماند از طريق آزمون جارك هایهجمل

 

 
 )نمودار هیستوگرام( آزمون نرمال بودن (1)نمودار
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توزيع پسماندهای ا گرديد، لذ %5بیشترازبرا -كآزمون جاربا توجه به اين که احتمال آماره 

گیريم که نتیجه می شود وپذيرفته می 0Hبه عبارت ديگر فرض .رگرسیون نرمال است

. با اين هر يک از متغیرها به طور نرمال توزيع شده است رگرسیون مرتبط با خطا در هایجمله

باال، حتی اگر توزيع اجزا  هایههايی با مشاهدوجود بر اساس قضیه حد مرکزی ضرايب در داده

 (.7017)گرين، نرمال نباشد، نرمال هستند

 استفاده شد. آزمون وايت وجود همسانی واريانس از اطمینان از برایهمسانی واريانس: 

 آزمون همسانی واریانس)وایت( (4)جدول

 

توان فرض صفر را نمی ،باشدمی 1773/0که برابر با  Fآماره با توجه به اينكه احتمال مربوط به

فرض صفر مبنی بر همسانی  های همسان بوده وپس اين مدل دارای واريانس. رد کرد

 .شودپذيرفته میها واريانس

واتسون که عدد  -دست آمده آماره دوربینهبا توجه به مقدار بها: عدم خود همبستگی باقیمانده

 همبستگی گرفت. توان نتیجه بر عدم خوداست، می 7باشد و نزديک به می 9111/1

شود. اگر در سطح استفاده می t ها از آمارهدار بودن ضرايب: برای آزمون اين فرضیهآزمون معنی

دست آمده از جدول باشد، در اين هب t ، کوچكتر ازدست آمده از آزمونهآماره ب %15اطمینان 

آزمون فرضیه نشان  دست آمده ازنتايج به باشد.صورت ضرايب مدل رگرسیون مخالف صفر می

، ((PPS حساسیت در پرداخت بابت عملكردو  )مديريت سود( داد بین اقالم تعهدی اختیاری

 رابطه معناداری وجود دارد. (DAI)لاقالم تعهدی اختیاری دوره قب و (THOD) آستانه عملكرد

رد  H0است. پس در نتیجه فرض %5کمتر از سطح خطای آزمون   Fسطح معناداری آماره

حاظ آماری معنادار و روابط بین متغیرهای تحقیق خطی لهرگرسیون برآورد شده ب شود ومی

 باشد.می

نشان ضريب تعیین درصد بود. 53/35مدل رگرسیون نهايی برازش شده دارای ضريب تعیین 

کنندگی رگرسیون چقدر است. به عبارت ديگر، متغیر مستقل با درصد قدرت توجیه دهد کهمی

 کننده متغیر وابسته است.بیشتری توجیه

از دو اليه پنهان نیز تفاوت قابل توجهی نسبت به يک اليه پنهان نداشته  دست آمدهبهنتايج 

های ورودی همان متغیرهای د. گرهشپنهان استفاده  است. بنابراين در اين تحقیق از يک اليه

F-statistic 532701/0 Probability 177391/0 

Obs*R-squared 13903/19 Probability 510791/0 

 های تحقیقمنبع: يافته
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 70گره تا  1های اليه پنهان مشخص نبوده، لذا گره های پنهان از باشد. تعداد گرهتحقیق می

شود نیز به ( که مرحله آموزش تكرار می1)اپاك تعداد دفعاتی .گره مورد آزمون قرار گرفت

گره پنهان با اپاك  70تا  1عصبی از  هایبوده، لذا شبكه 1000صورت پیش فرض سیستم 

ها نیز از تابع انتقال سیگموئید بررسی شده است. برای انتقال اطالعات در آکسون 1000

ها را های میان نرونکه سرعت تطبیق وزن 09/0شبكه با ضريب يادگیری  .استفاده شده است

کند، رامترهای شبكه مشخص میر اصالح پاها را در هر بانمايد يا به عبارتی طول گامکنترل می

 د.شهای آموزش طراحی شبكه با استفاده از داده 70تعداد  باالاستفاده شده است. با مفروضات 

استفاده  7به منظور مقايسه نتايج شبكه عصبی و روش رگرسیونی، از معیار میانگین مربع خطا

که میانگین مجذور خطای پنهان دارای کمترين خطا است  7های انجام شده گره شد. با بررسی

قدرت  دهندهباشد که نشانمی 11233/0کل آن نیز  Rو مقدار  09313/0آن عدد 

 از آن است. دست آمدهبهدهندگی باالی مدل و تايیدی بر قابلیت استفاده از نتايج توضیح

 
 کهشبmse روند تغییرات خطاي (2)نمودار

    

                                                 
1 Epochs 
2 Mean Squared  Error 
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Test 

Validation 

Best 

Train 

 
 عصبیضریب همبستگی کل شبکه ( 3)نمودار

درخت  يادشدهبینی مديريت سود با استفاده از روش میزان اهمیت متغیرهای مستقل در پیش

 .آورده شده است (2) گیری در نمودارتصمیم

 
 Cartاهمیت متغیرهاي مستقل در درخت تصمیم ( 4)نمودار

یاری شامل اقالم تعهدی اخت کارت درخت ی با اهمیت و موثر درمتغیرها (2)با توجه به نمودار

، (PPS) حساسیت در پرداخت بابت عملكرد ،(THOD) آستانه عملكرد ،(DAI) دوره قبل

 و عملكرد شرکت (OUT) نسبت اعضای غیر موظف ،(SHARVAR) فعالیت تأمین مالی

(CFO) .است 

Validation 

Train 

Test 
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 گیري و پیشنهادهانتیجه
های مدل پايهبر  توان مديريت سود راکه آيا می استارزيابی اين موضوع  تحقیق،هدف اين 

های مدل مقايسه با شبكه عصبی در های مبتنی برو آيا مدل خطی منتخب کشف کرد

نتايج  ؟دهندکشف مديريت سود، عملكرد بهتری را از خود نشان می رگرسیون خطی در

 و عصبی شبكه روش ،گیری نشان دادهای مدل خطی و شبكه عصبی و درخت تصمیمآزمون

 دارای و تردقیق خطی هایروش به نسبت سود مديريت بینیپیش درگیری درخت تصمیم

و  1711که اين يافته با نتیجه رضوان حجازی و همكاران در سال  است کمتری خطای سطح

های داده کاوی و بینی متغیر با استفاده از تكنولوژیتحقیقات انجام شده در زمینه دقت پیش

متغیرهای وابسته با متغیر مستقل در در رابطه با ارتباط بین  هوش مصنوعی سازگار است.

ی اختیار تعهدی اقالم متغیرهای با سود مديريتتوان گفت، صنايع کشاورزی و نساجی نیز می

حساسیت در پرداخت بابت  ويا آستانه عملكرد  قبل دوره غیراختیاریدوره قبل، اقالم تعهدی 

در  .است ارتباط ترينبیش دارایهای رگرسیون، شبكه عصبی، درخت کارت روش رد عملكرد

های مدل خطی و شبكه در روش ،دش( مشاهده 1711) تحقیق رضوان حجازی و همكاران

ی دوره قبل، اقالم تعهدی اختیار تعهدی اقالمکارت متغیرهای تأثیرگذار شامل  عصبی و درخت

است. نتايج تحقیق فونگ تسايی و جونگ  عملكرد شرکت و تداوم سود، قبل دوره غیراختیاری

( نشان داد که عملكرد شرکت، تداوم سود، اندازه، تأمین مالی هنگام استفاده از 7001) یوچ

بر C5.0  کارت و متغیرهای نظارت خارجی و عملكرد شرکت هنگام استفاده از درخت درخت

تحقیق آنها فقط در خصوص مديريت سود رو به باال بوده  باشد.مديريت سود رو به باال موثر می

 ديريت سود اندك و صفر بررسی صورت نپذيرفته است.و در خصوص م

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود مديريت سود در شرکت گوياینتايج تحقیق 

 برایرا کارهايی راه د کهشوهای مالی پیشنهاد میکنندگان صورتبه استفادهتهران است، 

اقدامات  بیشتری برکنترل  ارت ونظگیرند و  کارهبهای مديريت نظارت بیشتر در تصمیم

همچنین  داشته باشند. برای مديريت سودآنها مديريت به منظور محدود کردن فرصت طلبی 

های مالی هستند و کنندگان صورتترين استفادهمهم وگذاران که جزسرمايهشود، پیشنهاد می

، های مالیورتاساس ص گیری بردر هنگام تصمیمهای مالی کنندگان صورتاستفاده ديگر

های مربوط به و تحلیل مورد توجه قرار دهند، های مديريتانگیزه همديرت سود را باتوجه ب

 نند.کاختالف سود و جريان وجه نقد عملیاتی را در تصمیمات خود لحاظ 
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 که موضوع مديريت سود و شودتوصیه میموسسات حسابرسی  حسابرسی و ،به سازمان بورس

های حسابرسی و تدوين برنامه و در توجه دهند را مورد دمديريت سو رایبهای مديران انگیزه

افشای  ای مناسب احتمال مديريت سود مد نظر قرار دهند تا ازگونهههای آن باجرای روش

در گزارشگری مالی با استفاده گسترده از مديريت سود ها شرکتکننده يا حتی گمراه ناکافی و

 جلوگیری کنند. 

ديده قابل توجهی در گزارشگری سود را که پ مديريت سودشود که پیشنهاد مییان دانشگاهبه 

درك بهتر  در ،آنم شناخت اين پديده و عوامل انگیزشی انجااست، مورد توجه قرار دهند. 

 .کندهای آن کمک میمحدوديت ها وشناخت ويژگی مفهوم سود حسابداری و

 به تحقیق بپردازند: زيرموارد شود که در به محققان آتی نیز پیشنهاد می

 های هوش روشر ديگبینی مديريت سود با استفاده از تبیین و ارائه مدلی برای پیش

 گیری.و درخت تصمیم …مصنوعی مانند الگوريتم ژنتیک، منطق فازی،

 بررسی ارتباط بین متغیرهای بازار سرمايه با مديريت سود 

 :ستشرح زير بوده اهبهای اين تحقیق محدوديت

 استفاده شده  (1115)برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری از الگوی تعديل شده جونز

 اين الگو .قابل انكار نیست، های ذاتی اين الگو در برآورد مديريت سودمحدويت .است

 .گیردهای مديريت ناشی از رويدادهای واقعی را در نظر نمیدخل و تصرف

 های آموزشی و آزمايشی همواره با تغییر داده های عصبی،به منظور آزمون الگو شبكه

 دارد که نتايج متفاوتی حاصل شود. اين امكان وجود

 منابع
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