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چکيده
مطالعات متعددی به بررسی مدیریت سود در شرایط مختلف پرداختهاند .در اغلب این مطالعات
فرض بر آن است که سود از طریق اقالم تعهدی حسابداری ،مدیریت میشود .از این رو مدلهایی
جهت مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی بسط و توسعه داده شده است .با این حال در تعدادی از
مطالعات انجام شده ،توانایی این مدلها برای کشف مدیریت سود زیر سوال رفته است .یکی از
تبیینهای مطرح شده در خصوص عملکرد ضعیف مدلهای موجود ،استفاده از رویکرد خطی برای
مدلسازی اقالم تعهدی است و این در حالی است که بخشی از مطالعات موجود از وجود رابطه
غیرخطی خبر میدهند .یکی از بدیلهای مطرح شده برای رفع مشکل غیرخطی ،استفاده از شبکه
های عصبی متفاوت است .هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا میتوان مدیریت سود
را بر اساس مدلهای ریاضی منتخب کشف کرد و همچنین آیا مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در
کشف مدیریت سود بهتر از مدلهای خطی عمل میکنند یا خیر .در این مطالعه از شبکههای
عصبی چندالیه پیشرو و شعاع مبنا استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از این است که علیرغم
برتری نسبی شبکههای عصبی و عملکرد ضعیف رگرسیون خطی ،انتخاب قطعی یکی از دو مدل
امکانپذیر نبوده و این امر به توانایی مدلسازی و نوع توپولوژی انتخاب شده دارد.
واژههای کليدی :مدیریت سود ،اقالم تعهدی اختیاری ،شبکههای عصبی.
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 مقدمهمطالعات متعددی به بررسی مدیریت سود در شرایط مختلف از قبیل پیش از عرضه عمومی
اولیه (تواه ،ولچ و ونگ ،)1111 ،1در طی بحرانهای مالی (دفوند و جیامبالو 111 ،2و جاگی و
لی  )2222 ،و در زمان تغییر استانداردها (ونسترالن و ونتندلو  )2222 ،پرداختهاند .در بیشتر این
مطالعات انجام شده ،فرض بر آن است که سود از طریق اقالم تعهدی مدیریت میشود .بر مبنای
این فرض ،مدلهای متعددی مطرح شدند که به تفکیک اقالم تعهدی به دو جز غیراختیاری و
اختیاری پرداختند .اقالم تعهدی اختیاری برآورد شده در این مدلها به عنوان سنجهای از مدیریت
سود درنظر گرفته میشوند .مشکلی که در استفاده از مدلهای برآورد اقالم تعهدی اختیاری وجود
دارد ،عدم توانایی در اندازهگیری مستقیم مدیریت سود است .از این رو غالبا تفکیک فعالیتهای
مربوط به مدیریت سود از فعالیتهای عادی کسب و کار امری دشوار است ،بنابراین ارزیابی عملکرد
واقعی این مدلها میتواند مسالهساز باشد .توانایی مدلهای برآوردکننده اقالم تعهدی اختیاری در
تعدادی از مطالعات زیر سوال برده شده است .یکی از تبیینهای موجود برای عملکرد ضعیف این
مدلها آن است که اغلب این مدلها از رویکرد خطی برای مدلسازی اقالم تعهدی استفاده می
کنند و این در حالی است که مطالعات متعددی از وجود رابطه غیرخطی خبر میدهند (به عنوان
مثال ،کوتاری ،لئون و وسلی2222 ،2؛ جتر و شیواکومار1111 ،6؛ دچو ،اسلون و سوینی.)1112 ،7
علیرغم نیاز واضح به رویکرد غیرخطی برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری ،مطالعات اندکی پیرامون
این موضوع صورت گرفته است .یکی از راههای بدیل جهت مواجهه با مشکل غیرخطی بودن،
استفاده از انواع مختلف شبکههای عصبی است .اگرچه شبکههای عصبی به طور موفقیتآمیزی در
تعدادی از مطالعات مالی مورد استفاده قرارگرفته است (به عنوان مثال ،ولیدو ،لیسبوآ و وگان،1
1111؛ پالیوال و کومار ،)2221 ،1اما چندان برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری استفاده نشده است.
هدف این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا میتوان مدیریت سود را بر اساس مدلها
ریاضی منتخب کشف کرد و همچنین آیا مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در کشف مدیریت سود
بهتر از مدلهای خطی عمل میکنند یا خیر .این مطالعه شامل یک مدل مبتنی بر رگرسیون
خطی ،یک مدل رگرسیون قطعهای خطی و دو مدل شبکه عصبی است.
 مبانی نظری و پيشينه تحقيقدر رابطه با مدیریت سود و نیز شبکههای عصبی و مقایسه آن با روشهای رگرسیون خطی و
غیرخطی به طور مجزا تحقیقات بسیاری صورت گرفته است ،ولی در رابطه با کشف مدیریت سود
با استفاده از شبکههای عصبی و نیز مقایسه کارایی روشهای رگرسیون خطی و غیرخطی با این
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روشها در این مورد خاص ،کمتر تحقیقی صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از این
تحقیقات مرتبط اشاره میشود.
رگوتامان و الوین )2221( 12با استفاده از مدلهای رگرسیون الجستیک و شبکه عصبی به
شناسایی شرکت هایی پرداختند که به علت شناسایی ناصحیح ،اقدام به تجدید ارایه درآمدشان
میکردند .نتایج مطالعه آنها حاکی از قدرت پیشبینی باالی مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در
پیشبینی شرکتهایی است ک ه به تجدید ارایه درآمدهایشان میپرداختند ،از سوی دیگر بر اساس
نتایج مطالعه آن ها مدل رگرسیون لجستیک نتایج بهتری را در شناسایی آن دسته از شرکتهایی
که به تجدید ارایه درآمدهایشان نپرداخته بودند ،از خود نشان داده است (رگوتامان و الوین،
.)2221
11
شیه و همکاران ( )2211در مطالعه خود از رگرسیون الجستیک و مدل مبتنی بر شبکه
عصبی پس انتشار جهت شناسایی شرکتهای سالم از شرکتهای متقلب استفاده کردند .نتایج
مطالعه آن ها حاکی از آن است که رگرسیون لجستیک در مقایسه با شبکه عصبی پس انتشار در
کشف شرکتهای سالم و متقلب از عملکرد بهتری برخوردار بوده است (شیه و همکاران.)2211 ،
زوآری و رباعی )2221( 12در مطالعه خود با استفاده از رویکرد شبکه عصبی به رابطه بین
مالکیت انواع سهارامداران نهادی و مدیریت سود پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان میدهد حضور
صندوقهای بازنشستگی و بانکها به عنوان سرمایهگذاران نهادی ،با مدیریت سود رابطه معکوس
دارد و از سوی دیگر در آن دسته از شرکتهایی که سهامداران نهادیِ آنها را صندوقهای
سرمایهگذاری تشکیل میدادند ،تمایل بیشتری برای افزایش سود مشاهده میشد (زوآری و رباعی،
.)2221
1
تسی و چیو ( )2221جهت کاهش ریسک بحران ناشی از مدیریت سود و کمک به
سرمایهگذاران ،در مطالعه خود به طراحی مدلی مبتنی بر ترکیب شبکه عصبی و درخت
تصمیمگیری پرداختند .آنها در مطالعه خود به نرخ پیشبینی باالی  11درصد دریافتند (تسی و
چیو.)2221 ،
1
هاگلوند ( )2212به امکانسنجی استفاده از مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در کشف
مدیریت سود پرداخت .هدف وی ارزیابی این موضوع بود که مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی،
تفکیک اقالم تعهدی به اقالم تعهدی اختیاری و غیراختیاری را تا چه میزان به درستی انجام می
دهند .وی با استفاده از سه مدل مبتنی بر شبکه عصبی و دو مدل مبتنی بر رگرسیون خطی به
بررسی و کشف مدیریت سود در  22 2شرکت فنالندی پرداخت .نتایج مطالعه وی حاکی از
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عملکرد بهتر (خطاهای کمتر و ضرایب همبستگی باالتر) دو مدل از سه مدل پیشنهادی مبتنی بر
شبکه عصبی بود (هاگلوند.)2212 ،
کوکوکاگلو و همکاران )2222( 12به بررسی کشف مدیریت سود با استفاده از دو مدل مبتنی بر
شبکه عصبی و رگرسیون خطی در بورس اوراق بهادار استانبول پرداختند .نتایج مطالعه آنها حاکی
از عملکرد بهتر مدل مبتنی بر شبکه عصبی در مقایسه با روشهای سنتی آماری است .آنها در
مطالعه خود دریافتند هنگامی که متغیرهای کشف مدیریت سود شناخته شده باشند ،رویکرد
مبتنی بر شبکه عصبی نتایج مفیدتری را در مقایسه با مدلهای مبتنی بر رگرسیون خطی به همراه
خواهند داشت (کوکوکاگلو و همکاران.)2222 ،
مطالعات مشایخی و صفری ( ،)1 12ابراهیمی و حسنیآذر ( ،)1 12پورحیدری و افالطونی
( )1 12و احمدپور و احمدی ( )1 17حاکی از وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است.
در رابطه با مطالعات انجام شده پیرامون مقایسه نتایج مبتنی بر مدلهای ریاضی منتخب و
شبکه عصبی در بورس اوراق بهادار تهران نیز ،بیک ( )1 12در مطالعه خود به این نتیجه دست
یافت که پیشبینی قیمت سهام و قدرت توضیحدهندگی مدل تعمیمیافته اولسون ( )1112با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش حداقل مربعات معمولی از عملکرد بهتری
برخوردار است (بیک)1 12 ،
از سوی دیگر خالقی ( )1 12در مطالعه خود به موفقیت باالی  12درصد مدلهای مبتنی بر
شبکه عصبی در تشخیص شرکتهای ورشکسته دست یافت (خالقی.)1 12 ،
 فرضيه تحقيقطبق نتایج مطالعات هاگلوند ( ،)2212تسی و چیو ( )2221و کوکوکاگلو و همکاران (،)2222
نه تنها می توان با استفاده از مدل های ریاضی ،مدیریت سود را کشف نمود ،بلکه مدلهای مبتنی
بر رگرسیونخطی در کشف مدیریت سود در مقایسه با مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی دارای
قدرت توضیحدهندگی کمتر (یا خطای بیشتر) است .بنابراین انتظار میرود در بورس اوراق بهادار
تهران نیز نه تنها با استفاده از برخی مدلهای ریاضی بتوان مدیریت سود را کشف کرد ،بلکه
استفاده از مدلهای مبتنی بر رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود در مقایسه با مدلهای مبتنی
بر شبکه عصبی از قدرت تبیینکنندگی کمتری (یا خطای بیشتری) برخوردار باشد .لذا فرضیههای
این تحقیق به شرح زیر طراحی و آزمون می شوند:
فرضيه " :کشف مدیریت سود بر اساس مدلهای ریاضی منتخب ،امکانپذیر است".
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فرضيه " :کشف مدیریت سود با استفاده از مدلهای مبتنی بر رگرسیون خطی در مقایسه با
مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی از قدرت تبیینکنندگی کمتر (یا خطای بیشتر) برخوردار است".
 روششناسی تحقيقاین تحقیق از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف ،از نوع تحقیق کاربردی است و از لحاظ
طبقه بندی تحقیق بر حسب روش ،از نوع تحقیق توصیفی است و از میان انواع روشهای تحقیقات
توصیفی ،از نوع تحقیقات پسرویدادی به حساب میآید .در واقع در این تحقیق از اطالعات پس از
رویداد ،جهت کشف رابطه استفاده میشود .در اکثر تحقیقات ،پیشزمینه کشف رابطه علت و
معلولی ،انجام تحقیقات پسرویدادی است.
در این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط و ویژگی
های زیر را دارا بودند ،مورد آزمون قرار گرفتند:
 )1شرکت جز شرکتهای سرمایه گذاری و واسطهگری مالی نباشد.
 )2اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش را دارا باشد.
 )3در جهت تعدیل اثر مدیریت سود شرکت باید از پنج سال پیش در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده باشد.
اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از اطالعات دسته دوم شرکتهای نمونه بوده
که از منابع نرمافزار رهآورد نوین وصورتهای مالی استخراج شدهاند .این اطالعات مربوط به سال
های  1 11 -1 11شرکتهای مذکور نام برده شده در بخش  -2بود .اطالعات اخذشده در رابطه
با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده ،سپس با استفاده از نرمافزارهای ،SPSS
 EViewsو  MATLABتحلیل شدهاند .دراین تحقیق از نرمافزار  SPSSجهت بررسی آمار توصیفی
استفاده شد .آمار استنباطی و بررسی فروض کالسیک رگرسیون خطی با استفاده از نرمافزار
 EViewsانجام گرفت .برای طراحی و آموزش مدلهای شبکه عصبی نیز از جعبه ابزار Neural
 Networkنرمافزار شبیهسازی  MATLABاستفاده شد.
 -5مدلهای تحقيق
 -5مدلهای مبتنی بر رگرسيون خطیاین مطالعه شامل دو مدل متفاوتِ مبتنی بر رویکردهای سنتی آماری است .هر دو مدل ،تعدیل
یافته مدل مبتنی بر رگرسیون خطی جونز ( )1111هستند .در مدل نخست کل داراییها با یک
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وقفه زمانی ،تغییر در درآمد فروش ) ،(∆REVاموال ،ماشینآالت و تجهیزات (ناخالص) ) (PPEو
جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ) (CFOبر کل اقالم تعهدی ) (TACCرگرس شدهاند.
در این مطالعه ،کل اقالم تعهدی با استفاده از رویکرد جریانات وجوه نقد محاسبه شده است .تمامی
متغیرها در معادله رگرسیون با استفاده از کل داراییها با یک وقفه زمانی )(TAt-1تعدیل شدهاند.
این مدل تعدیل یافته جونز ،نخستینبار توسط ریز و همکاران )1116(12پیشنهاد شد:
TACCt
REVt
PPE t
CFOt
1
 0
 1
 2
 3
TAt 1
TAt 1
TAt 1
TAt 1
TAt 1

فرض بر آن است که متغیر تغییر در درآمد فروش ،تبیینکننده اقالم تعهدی جاری است و
انتظار میرود که عالمت ضریب  ،β1به طور معناداری مثبت باشد و از سوی دیگر فرض بر آن است
که متغیر ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ،کنترلکننده اقالم تعهدی غیرجاری باشد .از
آنجایی که اقالم تعهدی غیرجاری اساسا شامل استهالک هستند ،انتظار میرود عالمت ضریب ،β2
به طور معناداری منفی باشد .مطالعات متعددی (به عنوان مثال دچو111 ،؛ اسلون )1116 ،نشان
دادند رابطه معنادار منفی بین جریانات نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و کل اقالم تعهدی وجود
دارد .از این رو عالمت مورد انتظار ضریب  β3نیز منفی است.
عالوه بر نقش کاهندگی اخاللگری اقالم تعهدی ،آنها همچنین دارای نقش شناسایی به هنگام
و نامتقارن زیان نیز هستند .این نقش ثانویه ،منجر به زیر سوال رفتن رابطه خطی بین جریانات نقد
ناشی از فعالیتهای عملیاتی و کل اقالم تعهدی میشود .مدل دوم ،با درنظر گرفتن سطوح متفاوت
برای جریانات نقد مثبت و منفیِ حاصل از فعالیتهای عملیاتی ،این موضوع را مدنظر قرار داده
است .رویکرد رگرسیون قطعهای خطی نخستین بار توسط بال و شیواکومار )2226(16به شرح زیر
پیشنهاد شد:
TACCt
1
REVt
PPEt
CFOt
CFOt 1
 0
 1
 2
 3
  4 DCFO  5 DCFO
TAt 1
TAt 1
TAt 1
TAt 1
TAt 1
TAt 1

یکی از متغیرهای اضافی در مدل دوم ،متغیر موهومی ) (DCFOاست .در صورتی که جریانات
نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ،منفی باشد ،این متغیر عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را
به خود اختصاص خواهد داد .متغیر دیگر ،ضرب متغیر موهومی و جریانات نقدی ناشی از فعالیت
های عملیاتی است .اگر نقش ثانویه اقالم تعهدی ،یعنی نقش شناسایی بههنگام و نامتقارن زیان
حاکم باشد ،انتظار بر آن است که عالمت  β5مثبت باشد.
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در این مطالعه ضرایب رگرسیون هر دو مدل با استفاده از دادههای شرکت -سال برآورد شده
است .سپس از ضرایب رگرسیون برآورد شده برای تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری استفاده شد .در
نهایت اقالم تعهدی اختیاری که سنجهای از مدیریت سود هستند ،از طریق کسر کردن اقالم
تعهدی غیراختیاری از کل اقالم تعهدی بهدست آمد.
 -5مدلهای مبتنی بر شبکههای عصبی  -5-فاز پيشپردازش توسط شبکه عصبیدر این تحقیق در فاز پیشپردازش برای پیبردن به این که چه تعداد داده برای مدل نهایی
شبکه ،مطلوب به نظر میرسد ،از شبکه خودسازمانده 16استفاده گردید .این شبکهبا روشهای
خوشهبندی دادهها در طی فرایند آموزش ،دادههای با بیشترین مشابهت را نزدیک هم قرار میدهد
و به طور کلی تخمین مناسبی برای آمادهسازی دادههای خام پیش از وارد شدن به روشهای
آموزش با ناظر به حساب میآید .برای این منظور شبکه خودسازمانده که بردار ورودی دادهها را در
فضای  12* 12نرونها نگاشت میکند ،در نرمافزار  MATLABشبیهسازی شد .در نهایت 2 11
داده به عنوان تعداد نقاط ورودی برای آموزش شبکه انتخاب شد .شکل ( )1نمایش نحوه قرار
گرفتن این دادهها را در فضای نرونها پس از سپری شدن  222دوره آموزش به تصویر میکشد.
اعمال دادههایی کمتر از این تعداد ،از پراکندگی دادهها میکاست و غنی کردن دادهها بیش از
این تعداد نیز تنها به تقویت نرونهایی که پیشتر نیز تعداد دادههای محصورشان بیش از سایرین
بود ،منجر میشد که این مساله خود ممکن است به خطای برازش نامطلوب بینجامد .لذا در پایان
این فاز  2 11داده برای تحویل به فاز پردازش شبکههای عصبی با روشهای آموزش با ناظر به
تثبیت رسید.

شکل ( )
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  -5-مدلهای مبتنی بر شبکهعصبیدز این مطالعه دو نوع توپولوژی برای مدلسازی به کار گرفته شد .توپولوژی نخست مدل شبکه
چند الیه پیشرو 17با الگوریتم پسانتشار خطا میباشد .برخالف شبکههای خودسازمانده این
توپولوژی با روشهای آموزش باناظر ،پارامترهای شبکه مانند مقادیر وزنها و مقادیر تورشهایش را
بههنگام میکند و برای مسایل رگرسیونی مناسبتر است .ساختار کلی شبکه به این شرح است که
الیه اول شبکه به تعداد متغیرهای مستقل ،ورودی خواهد داشت و الیه خروجی نیز به تعداد
متغیرهای وابسته ،نرون خواهد داشت .همواره تعیین تعداد نرون الیه میانی چالشبرانگیز است
(بیرامی و غالمی .)1 12 ،هیچ فرمول کلی برای تعیین تعداد نرون الیه میانی وجود ندارد ،لذا این
تعداد نرون با آزمون و خطا اعداد بین  1تا  22نرون طراحی گردید و در نهایت  11نرون برای الیه
میانی در نظر گرفته شد .تابع محرک برای الیه میانی تابع تانژانت هیپولبریک و برای الیه خروجی
تابع خطی اخذ شد .پروسه آموزش طوری تنظیم گردید که با اندازهگیری میانگین مربعات خطا،
همگرایی شبکه کنترل گردد.
11
شبکه عصبی بعدی که برای این مجموعه دادهها استفاده شد ،شبکه شعاع مبنا ( )RBFاست.
مشابه شبکه پیشین این نوع شبکه عصبی نیز با روشهای آموزش باناظر ،پروسه یادگیری را طی
میکند .این شبکه شامل الیه ورودی و الیه خروجی به ترتیب به تعداد متغیرهای وابسته و مستقل
است .فرم قرارگیری نرونها در این شبکه متفاوت از توپولوژیپیشین است .نرونهای الیه میانی
فاقد عملیات جمع ورودیهای وزندار و تابع انتقال سیگموئید هستند (که این امر در شبکههای
چند الیه پیشرو مرسوم است) .در عوض خروجی نرونهای الیه میانی دارای تابع مبنا هستند .این
تابع با توجه به فاصله بین ورودی شبکه و مرکز تابع مبنا عمل میکند .الیه خروجی شبکههای
شعاع مبنا ،خطی است و یک مجموع وزندار از خروجیهای الیه پیشین را فراهم میکنند .نرون
های شبکههای شعاع مبنا به ورودیهای نزدیک به مرکزشان عکسالعمل نشان میدهند که این
موضوع متفاوت با توپولوژی پیشین است ،چرا که در توپولوژی پیشین تابع سیگموئید باعث ایجاد
یک پاسخ سراسری میشود .شبکههای شعاع مبنا نسبت به توپولوژی پیشین سریعتر آموزش می
بینند ،اما در قبال آن مستلزم تعداد نرونهای بیشتری هستند. .پارامتر اساسی در طراحی این
شبکهها پارامتری به نام پارامتر میزان پراکندگی 11است .انتساب عدد کوچک به این پارامتر باعث
میشود تابع شعاع مبنا تنها نرونهای محدودی را برای مشارکت موثر در خروجی در نظر بگیرد .از
طرفی هرچه این پارامتر نیز افزایش پیدا کند ،نرونهای بیشتری را در تعیین خروجی مشارکت می
دهد .پارامتر پراکندگی با آزمون و خطا در جهت یافت مدلی با کمترین میانگین مربعات خطا برای
مدل نهایی انتخاب شد (بیرامی و غالمی.)1 12 ،
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 -6آزمون فرضيهها و نتایج آن
برای آزمون فرضیه اول ،از دو مدل ریاضی رگرسیون خطی و رگرسیون قطعهای خطی استفاده
شده است .آزمون فرضیه دوم با استفاده از شبکههای عصبی چندالیه پیشرو و شعاع مبنا مورد
تحلیل قرار میگیرد و پس از آموزش شبکههای نام برده ،قدرت توضیحدهندگی شبکه (با استفاده
از  )R2و میزان خطای آن (با استفاده از میانگین قدرمطلق خطاها ،22میانگین مربعات خطا،21
مجموع مربعات خطا )22با دو مدل مبتنی بر رگرسیون خطی و رگرسیون قطعهای خطی مقایسه
میشود .چنانچه مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی دارای قدرت توضیحدهندگی باالتر و خطاهای
کمتر نسبت به مدلهای مبتنی بر رگرسیون خطی باشند ،میتوان نتیجه گرفت استفاده از مدل
های مبتنی بر شبکه عصبی برای تحلیل روابط بین اجزای مختلف مدل میتواند بهتر باشد و باعث
افزایش عملکرد مدل شود.
 -6یافتههای حاصل از مدلهای رگرسيون خطیپس از محاسبه اقالم تعهدی اختیاری ،که بیانکننده مدیریت سود در شرکتهای مورد پژوهش
است ،در گام بعد با قرار دادن متغیرهای حسابداری مرتبط با مدیریت سود و اقالم تعهدی اختیاری
در الگوهای پژوهش ،فرضیه اول تحقیق به شرح زیر مورد آزمون قرار گرفت .آمار توصیفی مرتبط با
متغیرهای اندازهگیری شده به شرح نگاره ( )1است:
نگاره ( ) آمار توصيفی -ارقام به ميليون ریال
متغير
کل داراییها
درآمد
سود پیش از اقالم غیرمترقبه
اموال ،ماشینآالت و تجهیزات (ناخالص)
جریانات نقد عملیاتی

ميانگين

ميانه

بيشينه

کمينه

1 16 2
11711
112627
7222

27 7
11111
2 262
67661

11

171717

2 122

انحراف
استاندارد

1 177 67
2 221 2
22222111
766 12

1
22
()1211722
2

211122
12212 17
176222
1111 26

16211

( )1 211

122171

نتایج آماره توصیفی در نگاره ( )1از تفاوت قابل مالحظهای بین نتایج متغیرهای حسابداری
مرتبط با مدیریت سود در شرکتها خبر میدهد .کل داراییهای کوچکترین شرکت  11میلیون
ریال است و این در حالی است که کل داراییهای بزرگترین شرکت  1تریلیون و  177میلیارد و
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 67میلیون ریال است .این تفاوت در حسابهای ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ،جریانات
نقد عملیاتی و سود پیش از اقالم غیرمترقبه نیز به چشم میخورد.
به منظور آزمون فرضیه اول پژوهش ،از مدلهای رگرسیون خطی و قطعهای خطی استفاده شد
که نتایج آزمون آنها در نگاره ( )2ارایه شده است.
نگاره ( ) آمار استنباطی
تعداد نمونه:
2 11

کل دارایی تغييرات
ها
Β0

درآمد
Β1

ناخالص اموال ،جریانات
ماشينآالت و
تجهيزات
Β2

نقد

متغير

موهومی
عملياتی
Β4
Β3

مقدار
رگرسیون خطی برآورد شده

2/216

2/127

2/227

2/2 7

p-value

2/ 2

2/222

2/ 61

2

2/21

مقدار
رگرسیون قطعه برآورد شده
ای خطی
2/ 16 p-value

ضرب جریانات
نقد عملياتی
در متغير
موهومی
Β5

ضریب
رگرسيون
تعدیل شده
R2

2/2 1

2/276

2/226

-2/ 12

2/2 2

2/ 11

2/221

2/726

2/2 2

2

2/212

2/ 2

مطابق انتظار در هر دو مدل ،ضریب متغیر  β1در سطح اطمینان  12درصد به طور معناداری
مثبت و است .از این رو بر اساس نتایج تحقیق رابطه معنادارِ مثبتی میان تغییر درآمد و اقالم
تعهدی اختیاری که سنجهای از مدیریت سود وجود دارد .این در حالی است که در هر دو مدل،
ضریب متغیر ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات ) (β2از درجه معناداری در سطح اطمینان 12
درصد برخوردار نمیباشد .نتایج همچنین حاکی از آن است که ضریب متغیر جریانات نقد عملیاتی
( )β3در هر دو مدل رابطه معناداری در سطح اطمینان  12درصد با مدیریت سود دارد.
ضریب  β3مثبت در مدل رگرسیون خطی حاکی از حاکم بودن نقش نخست اقالم تعهدی و یا
به عبارت دیگر نقش کاهندگی اخاللگری است .این در حالی است که ضریب  β3منفی در مدل
رگرسیون قطعهای خطی حاکی از آن است که برای آن دسته از شرکتهایی که با زیان مواجه
هستند (جریانات نقد ناشی از فعالیت عملیاتی آنها منفی است) ،نقش دوم اقالم تعهدی ،یعنی
نقش شناسایی زودهنگام و نامتقارن زیان غالب است و از سوی دیگر برای آن دسته از شرکتهایی
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که سودآور هستند (جریان نقد عملیاتی آنها مثبت است) ،نقش نخست اقالم تعهدی ،یعنی
کاهندگی اخاللگری تسلط بیشتری دارد.
مدل رگرسیون خطی حدود درصد از تغییرات اقالم تعهدی اختیاری در نمونه مورد مطالعه
در این تحقیق را تبیین میکند ،این در حالی است که قدرت تبیینکنندگی مدل رگرسیون
قطعهای خطی حدود  2درصد است که این نتیجه مطابق با یافتههای مطالعه بال و شیواکومار
( )2226مبنی بر قدرت تبیینکنندگی باالتر مدل رگرسیون قطعهای خطی است .با این وجود
همانطور که نگاره ( )1نیز نشان میدهد ،آماره  Fدر هر دو مدل تعدیل شده جونز ،نشاندهنده
معناداری کلی هر دو مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان  12درصد است .از این رو
مشابه مطالعات هاگلوند ( ،)2212تسیی و چیو ( ،)2221کوکوکاگلو و همکاران ( ،)2222مشایخی
و صفری ( ،)1 12پورحیدری و افالطونی ( )1 12و احمدپور و احمدی ( )1 17فرضیه اول این
تحقیق مبنی بر امکانپذیر بودن کشف مدیریت سود بر اساس مدلهای منتخب ریاضی در سطح
اطمینان  12درصد را نمیتوان رد کرد.
 -6نتایج حاصل از پيادهسازی شبکههای عصبیبه راستی کشف رابطه بین متغیرهای حسابداری مرتبط با مدیریت سود و اقالم تعهدی
اختیاری که سنجهای از مدیریت سود است ،کاری دشوار است .نتایج مبتنی بر رگرسیون خطی،
گواه آن است که رابطه میان متغیرهای حسابداری مرتبط با مدیریت سود و اقالم تعهدی اختیاری،
رابطهای غیرخطی و پیچیده است .لذا برای مدل کردن این رابطه غیرخطی با دقتی مناسب ،نیاز به
ابزار کارامدتری احساس میشود .شبکههای عصبی مصنوعی که الهامگرفته از سیستم عصبی انسان
است ،قادر است با دریافت نقاط مختلف از متغیرهای حسابداری مرتبط با مدیریت سود و اقالم
تعهدی اختیاری (سنجه مدیریت سود) ،رابطه ورای آنها را کشف کند و بهگونهای آموزش ببیند
که در مقابل ورودیهای جدید نیز با اعمال فرایند درونیابی ،هوشمندترین پاسخ را ارایه کند .برای
نایل آمدن به این امر ،نیاز است تا در شبکه ،فرایند آموزش صورت بگیرد .در این فرایند ،پارامترهای
شبکه عصبی طوری مقداردهی و اصالح میشوند که به موثرترین متغیرهای حسابداری مرتبط با
مدیریت سود بیشترین وزن را بدهد.
در این تحقیق از دو توپولوژی برای مدلسازی استفاده شده است که هر یک فرایند آموزش
خاص خود را میطلبد .توپولوژی نخست ،شبکه چندالیه پیشرو است که با الگوریتم پسانتشار خطا
آموزش میبیند .در فرایندهای آموزش این نوع شبکههای چند الیه ،دادهها به سه دسته آموزش،
ارزیابی و آزمون تقسیم میشوند .توپولوژی بعدی ،شبکه عصبی شعاع مبنا است .در این شبکه،
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تقسیم کردن دادهها تنها به دو دسته مجموعه دادههای آموزشی و دادههای آزمون شبکه صورت
میگیرد .در پایان این فرایند  111نرون برای الیه میانی به تایید رسید .در این دو شبکه عصبی
سعی می شود تا خروجی مدل ،یعنی سنجه مدیریت سود ،مقایسه شده و در جهت کاهش این
اختالف گام برداشته شود.
شکلهای ( )2و ( ) ،نمودار تکمیل پروسه یادگیری دو شبکه عصبی چندالیه پیشرو و شعاع
مبنا را به ترتیب نشان میدهد.

شکل ( )

شکل ( )

نگاره ( ) به ارایه نتایج حاصل از پیادهسازی شبکههای عصبی را نشان میدهد.
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نگاره ( ) نتایج حاصل از مدلهای شبکههای عصبی
ميانگين قدرمطلق

الگو

خطا

ميانگين مربعات خطا مجموع مربعات خطا

ضریب تعيين

شبکه عصبی مبتنی بر
چندالیه پیشرو

2/1221

2/2 2

16/1 1

2/2

شبکه عصبی مبتنی بر
شعاع مبنا

2/271

2/212

7/162

2/77

نتایج حاصل از پیادهسازی شبکههای عصبی در کشف مدیریت سود حاکی از آن است که دو
مدل شبکه عصبی چندالیه پیشرو و شعاع مبنا به ترتیب میتوانند  2درصد و  77درصد از اقالم
تعهدی اختیاری را که سنجهای از مدیریت سود هستند ،به درستی پیشبینی کنند .از سوی دیگر
با عنای ت به پارامترهای خطا و ضریب تعیین دو مدل شبکه عصبی نیز میتوان رای به برتری شبکه
عصبی مبتنی بر شعاع مبنا در کشف مدیریت سود داد ،زیرا در مقایسه با شبکه عصبی چندالیه
پیشرو هم از پارامترهای خطای کمتر و هم از ضریب تعیین باالتری برخوردار است.
 -6-مقایسه نتایج حاصل از رگرسيونهای خطی و شبکههای عصبی

نگاره ( ) اطالعات مربوط به میانگین قدرمطلق خطاها ،میانگین مربعات خطا ،مجموع مربعات خطا
و ضریب همبستگی را نشان میدهد.
نگاره ( ) نتایج حاصل از مدلهای خطی رگرسيون و شبکههای عصبی
الگو
رگرسیون خطی

ميانگين

ميانگين

قدرمطلق خطا مربعات خطا
1/226

مجموع مربعات
خطا

2/2276

212 /21

ضریب تعيين
2/2 1
2/ 2

رگرسیون قطعهای خطی

1/117

2/2277

26/ 72

شبکه عصبی مبتنی بر چندالیه پیشرو

2/1221

2/2 2

16/1 1

2/2

شبکه عصبی مبتنی بر شعاع مبنا

2/271

2/212

7/162

2/77

نگاره ( ) نشان میدهد ضرایب تعیین مدلهای رگرسیون خطی ،رگرسیون قطعهای خطی،
شبکه عصبی چندالیه پیشرو و شبکه عصبی شعاع مبنا به ترتیب  2/2 ،2/ 2 ،2/2 1و 2/77
است .به عبارت دیگر این مدلها به ترتیب  /1درصد 2/ ،درصد 2 / ،درصد و  77/درصد
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کل اقالم تعهدی اختیاری را که سنجهای از مدیریت سود است ،پیشبینی میکنند .همانطور که
نگاره ( ) نشان میدهد مدلهای شبکه عصبی چندالیه پیشرو و شعاع مبنا در مقایسه با دو مدل
رگرسیون خطی از قدرت تبیین باالتری برای کشف مدیریت سود برخوردارند .با این وجود نمیتوان
رای به برتری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در کشف مدیریت سود داد ،زیرا با توجه به
پارامترهای خطا ،میتوان دریافت میانگین مربعات خطای دو مدل رگرسیون خطی در مقایسه با
میانگین مربعات خطای شبکه عصبی مبتنی بر چندالیه پیشرو کمتر است .از سوی دیگر با توجه به
نتایج شبکه عصبی شعاع مبنا که در مقایسه با سه مدل دیگر از ضریب رگرسیون باالتر و
پارامترهای خطای کمتری برخوردار است ،میتوان آن را به عنوان بهترین مدلساز کشف مدیریت
سود در این مطالعه معرفی کرد .از این رو با توجه به کل نتایج حاصل شده ،برخالف نتایج
کوکوکاگلو و همکاران ( )2222و هاگلوند ( ،)2212جهت کشف مدیریت سود انتخاب یکی از دو
مدل رگرسیون خطی و شبکههای عصبی به طور قطع امکانپذیر نبوده و این امر بستگی به توانایی
مدلسازی مدلها و نوع توپولوژی انتخاب شده دارد .از این رو فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر
قدرت تبیینکنندگی کمتر (خطای بیشتر) مدلهای رگرسیون خطی برای کشف مدیریت سود در
مقایسه با مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی رد میشود.
 -7نتيجهگيری و بحث
هدف این مطالعه ارزیابی این موضوع بود که آیا میتوان مدیریت سود را بر اساس مدلهای
ریاضی منتخب کشف کرد و همچنین آیا مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی در مقایسه با مدلهای
رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود ،عملکرد بهتری را از خود نشان میدهند یا خیر .نتایج
حاصل از تحقیق حاکی از آن است که قدرت تبیینکنندگی دو مدل منتخب ریاضی مبتنی بر
رگرسیون خطی و رگرسیون قطعه ای خطی در کشف مدیریت سود به میزان قابل توجهی متفاوت
از یکدیگر است و مدل رگرسیون قطعه ای خطی قدرت به مراتب باالتری را در کشف مدیریت سود
از خود نشان داد که این نتیجه با یافتههای مطالعات بال و شیواکومار ( )2226مطابقت دارد .با این
وجود نتایج هر دو مدل رگرسیون نشان میدهد میتوان مدیریت سود را بر اساس مدلهای ریاضی
منتخب کشف کرد.
نتایج مبتنی بر رگرسیون خطی ،گواه آن است که رابطه میان متغیرهای حسابداری مرتبط با
مدیریت سود و اقالم تعهدی اختیاری ،رابطهای غیرخطی و پیچیده است .لذا برای مدل کردن
کشف مدیریت سود از مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی استفاده شد .طبق نتایج حاصل شده از این
مطالعه ،برخالف نتایج کوکوکاگلو و همکاران ( )2222و هاگلوند ( ،)2212برتری دادن مطلق یکی
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از دو مدل رگرسیون خطی و شبکه عصبی نسبت به یکدیگر در نمونه مورد مطالعه در این تحقیق
تا حدودی چالشبرانگیز است ،زیرا با وجود آنکه ضرایب رگرسیون مدلهای پیادهسازی شده بر
مبنای شبکه عصبی به مراتب نتایج مطلوبتری را نسبت به مدلهای رگرسیون خطی از خود نشان
میدهند ،اما پارامترهای خطا همواره گواهی بر این برتری نیستند .چرا که در مدل رگرسیون خطی
نسبت به شبکه چندالیه پیشرو خطای کمتری به چشم میخورد ،هرچند با درنظر گرفتن تمامی
پارامترها اعم از پارامترهای خطا و پارامتر ضریب رگرسیون میتوان رای به دقت و برتری مدل
شبکه عصبی مبتنی بر شعاع مبنا در کشف مدیریت سود داد که این موضوع ،خود گواهی بر
چالشبرانگیز بودن توپولوژی مناسب برای کشف مدیریت سود است.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی توجه بیشتری به شبکههای عصبی شده و مدلهای دیگر
کشف مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار گیرند .از سوی دیگر پیشنهاد میشود جهت بررسی
عوامل موثر بر مدیریت سود همچون مکانیزمهای راهبری شرکتی ،همچنین بررسی عواملی که
تحت تاثیر مدیریت سود قرار میگیرند ،همچون هزینه سرمایه شرکتها و مدلسازی روابط مذکور
از شبکههای عصبی استفاده شود.
از محدودیتهای چشمگیر این تحقیق می توان به محدودیت سالهای مورد مطالعه و همچنین
تعداد شرکتهایی که اطالعات آنها در دسترس بود ،اشاره کرد .در مدلهای مبتنی بر شبکههای
عصبی هرچه تعداد نمونههای مورد بررسی بیشتر باشند ،پیشبینیهای دقیقتری انجام خواهد شد.
لذا در این رابطه نیز پیشنهاد میشود محققان بعدی در صورت امکان با توسعه نمونه هم به لحاظ
تعداد شرکتها و هم سالهای مورد مطالعه ،دقت پیشبینیها را با این تحقیق مقایسه کرده و
نتایج تازهای به دست آورند.
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