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  چكيده

جونز براي آزمون مديريت سود  از نوع اقالم تعهدي اختياري هايمدل در حسابداري و مالي، از  مباني نظري پژوهش هاي متداول بكار رفته در مدل
در  شدهرفتهيپذي هاشركتفصلي تعديل شده جونز در  سود شركت بر مديريت عملكرد و رشد اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي در كهشده استفاده 

 3256شركت( 74كه در مجموع  شدهاستفادهي از روش غربالگري ريگنمونه منظوربه. باشديم 1398تا  1388ي هاسالبورس اوراق بهادار تهران طي 
و هاي رشد شاخصنتايج نشان داد  انجام وچندگانه  خطي رگرسيون مدلبا استفاده از  هاهيفرض آزمون مطالعه، اين شركت) انتخاب شدند. در –فصل 

ي مجازي دهكي رشد و عملكرد هاشاخص جونز تاثير دارد. همچنين اين نتايج نشان دادند شده تعديل فصلي سود مديريت عملكرد شركت بر آزمون
در (مدل جونز تعديل شده)  سود مديريت شدهليتعدضريب تعيين . نتايج حاكي از آن است كه خطي داردرغيفصلي رابطه  سود مديريت آزمون با شركت

مقدار غيرخطي بيشترين  طوربه مجازي دهكي رشد و عملكرد شركت متغيرهاي مدل اقالم تعهدي كل(بدون در نظر گرفتن فصل) كمترين و در مدل با
مقدار عددي ضريب تعيين نتايج نشان مي دهد با جايگزين و همزمان وارد كردن متغير هاي رشد و عملكرد شركت . همچنين عددي را دارا مي باشد

مجازي دهكي به بيشترين مقدار مي رسد با اين تفاسير مي توان گفت جايگزين كردن متغيرهاي  متغيرهاي افزايش يافته و سرانجام در مدل با شدهليتعد
  مي شود.(مدل جونز تعديل شده)  سود رشد، عملكرد شركت و متغيرهاي مجازي دهكي رشد و عملكرد شركت موجب افزايش توان آزمون مديريت

 
 

  فصلي، مدل تعديل شده جونز. سود مديريت شركت، عملكرد رشد شركت،: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

 يرماليغ يهادهيپد ياثرگذار شهيبرگرفته از اند يمفهوم سود تيريمد
 ي، ناشييبلكو دگاهياست. مديريت سود از د يحسابدار يهابر گزارش

شركت  انهيسود سال شيافزا يبرا تيريمد يهازهيانگ كياز تحر
جلوه دادن  يعاد يسود ممكن است برا تيريمد ني. همچنباشديم

سطح دلخواه  ايبه روند  يابيمنظور دستبه  سود يعموم يدستكار
سود،  تيري، مدپريش دگاهي. مديريت سود از د]9[انجام شود يسودآور

با قصد به  يخارج يمال يگزارشگر نديدر فرآ ريمد يدخالت عمد
ازجمله حداكثر كردن پاداش  يدست آوردن منافع شخص

سود  تيريفرن و همكاران، مد دگاهيمديريت سود از د .]22[باشديم
از  يبه قسمت يابيباهدف دست تيريسود توسط مد يدستكار يبه معن

 ليتحل يهاينيبشيمربوط به سود مورد انتظار(مانند پ يهاينيبشيپ
 يسودها يكاهش پراكندگ زي) و نتيريمد يبلق يگران و برآوردها

 نيترلمتداو سانجايا و ساراگيه؛ ماتسورا .]16[شده استگزارش
مديريت سود را مديريت سود تعهدي و مديريت سود واقعي  يهاروش

سانجايا و ساراگيه در پژوهشي بيان كردند كه   .]21[ ]20[بيان كردند
  و باعث  افتديمعموالً مديريت سود واقعي در طي دوره جاري اتفاق م

و در جهت اجتناب از  شوديافزايش زيان براي شركت در پايان دوره م
سود را از طريق اقالم تعهدي اختياري مديريت خواهند  مديران،زيان، 

 يهاتييمات مديران براي دستكاري فعالكه تصم روديكرد. انتظار م
عهدي در پايان دوره اثرگذار واقعي در طي دوره، بر مديريت سود ت

نقد شركت  يهاانيمديريت سود واقعي ازآنجاكه بر جر. ]21[دباش
را براي مديران ايجاد  ييهاتيمسئول و هاتياثرگذار است، محدود

مديران در تصميمات خود براي مديريت اقالم  رسديبه نظر م كند؛يم
اند واقعي انجام داده يهاتيتعهدي، دستكاري هايي را كه بر روي فعال

و از تركيبي از اين انواع مديريت سود استفاده  رنديگيرا نيز در نظر م
 تيريمد يابيدر جهت محاسبه و ارز يمدلهاي مختلف .]2[كننديم

 ،يسلوان و سوون چوو،يشده جونز ود ليسود وجود دارد(جونز، تعد
 يابيشده) با توجه به ارز ليتعد كيشده جونز، كاسن ليتعد ك،يكاسن
است  مساله نيبه ا ييحاضر به بدنبال پاسخگو قيسود، تحق تيريمد

سود  تيريبر مد يريچه تأث كترشد و عملكرد شر هاي¬كه: شاخص
	يپژوهش، م نيحاصل از ا جيشده) دارند؟ نتا لي(مدل جونز تعديفصل
  ها با توجه سود شركت تيريدر حوزه مد تواند
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 فيآن قطعاً موردعالقه و توجه ط جادشدهيا يقاتيتحق انيبه جر
 ياستانداردها نياز اقشار ازجمله مراجع گوناگون تدو يعيوس

اوراق بهادار و  يهاگذار مثل بورسقانون ينهادها ريسا ،يحسابدار
كنندگان از استفاده ريها و ساشركت رانيها، مدآن ينظارت ينهادها
 يواحدها نفعانيذ يطوركلو به يو اطالعات حسابدار يمال يهاصورت
. حجم وسيعي از باشديم يو شهروندان جامعه مدن يتجار

 يافته¬سود در كشورهاي توسـعه تيريمرتبط با مد هاي¬پژوهش
 نيپژوهشي جداگانه در ا نجاما زير، دليل به اما است؛ شده انجـام

  : شود	مي  الزم ايراني هاي¬¬رابطه در شركت
استخراج شده از  يسود شركت ها از معيارهاي فصل تيريمد براي

جامع تر و  يتا بدين ترتيب بررس ده،يصورت هاي مالي استفاده گرد
تأثير 	نحوه نبتوا تا شود	دقيق تري انجام شود. اين پژوهش موجب مي

 روي بر عملكردي، ساختاري، هاي	شركت يعني مشخصه هاي	يويژگ
  .كرد درك بهتر را ها	سود شركت تيرمدي

   ادبيات پژوهش - 2

 تعهدي اقالم ميزان محاسبه براي كه است اين بر فرض جونز، مدل در

 مبلغ شامل متغير دو شركت، اقتصادي معامالت ناشي از نشده مديريت

 نظر در درآمد تغييرات و نيز تجهيزات و آالت ماشين امالك، ناخالص

ميزان  تجهيزات و آالت ماشين امالك، ناخالص مبلغ. شود مي گرفته
 تغييرات بيانگر درآمد تغيير كه حالي در كند، مي تعيين را استهالك

 كه فرض اين گرفتن نظر در با .  ]3[است در گردش سرمايه هاي حساب

 باشد، مديريت سود منبع تواند مي نيز اعتباري هاي فروش در تغييرات

تغييرات  از دريافتني اسناد و ها حساب در تغييرات كسر با همكاران و دچو
 هم جونز، شده تعديل الگوي در.كردند تعديل را جونز الگوي درآمدها،

 .]11[شود مي كنترل شركت اعتباري مشي خط و هم اقتصادي معامالت
 موارد كشف در جونز شده الگوي تعديل دادند نشان همكاران و دچو

 براساس .جونز است استاندارد الگوي از تر قوي بسيار درآمد، دستكاري

 مبلغ روي تعهدي اقالم مجموع رگرسيون جونز، شده تعديل الگوي

 تعديل از پس درآمدها تغييرات و تجهيزات و آالت ماشين ناخالص امالك،

محققان  .]11[شود مي اجرا دريافتني و اسناد ها حساب تغييرات بابت
از تغييرات  معموالً )ماهه(سه يفصل مقاطعهنگام آزمون مديريت سود در 

مبتني جونز  هايدر مدل اصليعنوان متغير توضيحي بهي در فروش فصل
كه  اعتقاد بر اين است كنند.استفاده مي يارياخت ريتعهدي غ اقالمبر 
رشد شركت بر اقالم تعهدي،  آثار ارزيابيبررسي و  مناسب جهت راهكي

 .است  ييك دوره چهارفصل طينگر در استفاده از شاخص رشد گذشته
اثرات فصلي  ريكه اين معيار رشد، كمتر تحت تأثاين باور  وجود دارد 

-مينگر رشد پايدار گذشته مناسبي جهت ارزيابيشاخص  لذاقرارگرفته و 

اقالم  بوده و رگذاريياتي مديريتي تأثبر تصميمات عمل باشد كه احتماالً
سه عامل اصلي وجود  دهد.قرار مي ريتحت تأثرا نيز  تعهدي غير اختياري

 مقاطعدارد كه به تفسير نادرست در مدل هاي اقالم تعهدي جونز كه در 
مي شود، كمك مي  اول زياد،سه ماهه اي كه منجر به نرخ خطاي نوع 

ونز از تغييرات دوره به دوره در فروش به هاي استاندارد جكنند. اول، مدل

عنوان يكي از متغيرهاي توضيحي اصلي براي اقالم تعهدي ذاتي 
در هنگام استفاده از  كنند. محققان معموالً(غيرمستقيم) استفاده مي

سه ماهه، از تغييرات فروش در فصل بعدي  مقاطعمدلهاي جونز در 
كه تغييرات فروش  شودانجام مياين پژوهش با اين باور كنند. استفاده مي

تحت تاثير اثرات فصلي قرار مي گيرد و به عنوان شاخصي  براي رشد 
پايداري كه تصميمات عملياتي مديران و درنتيجه اقالم تعهدي ذاتي را 

. در پژوهش تحت تأثير قرار مي دهد، بازه زماني بسيار كوتاهي است
ن يك شاخص رشد به عنوااز چهار فصل پيش  رشد فروش حاضر از 

اين شاخص با اقالم تعهدي  مبستگيو ه شوداستفاده ميگذشته نگر 
مورد برسي از كنترل تاثيرات تغييرات فروش در فصل بعدي  پسفصلي 
فصل  چهارطي رشد فروش از معيار استفاده  رودگيرد. انتظار ميقرار مي
به منظور كنترل اثرات رشد ( كه يك معيار گذشته نگر است) گذشته

شركت ها بر اقالم تعهدي ذاتي، به طور قابل مالحظه اي تفسير نادرست 
سه  مقاطع) در مدل هاي اقالم تعهدي اختياري كه در اول(خطاهاي نوع 

  ماهه استفاده مي شوند، را كاهش دهد.
 تعهدييكي ديگر از مهمترين داليل تفسير نادرست در مدلهاي اقالم 

جونز، اين است كه اين مدلها اين واقعيت را كه اقالم تعهدي اختياري 
ذاتي تحت تاثير رشد آتي مورد انتظار و همچنين رشد فروشي كه در 

ناديده را گيرند دوره فعلي رخ داده است (يعني رشد گذشته نگر) قرار مي
داليل اقتصادي پيرامون اين مساله وجود دارد كه چرا چند قلم . گيرندمي

 ]12[رشد مورد انتظار آتي مرتبط هستندسرمايه در گردش ذاتا با تعهدي 
براي مثال، افزايش يا كاهش موجودي كاال اغلب منجر به تغييرات  .]15[

موردانتظار آتي در فروش مي شود. بنابراين، در هنگام برآورد اقالم تعهدي 
در اين پژوهش همچنين اختياري، اين اثرات بايد كنترل شوند. 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ، كه يك شاخص  بين  همبستگي
رشد آتي مورد انتظار است، با اقالم تعهدي فصلي، تعيين  مرسوم براي

مورد بررسي حتي پس از كنترل اثرات تغييرات فروش در فصل بعدي، 
 رشد آثاردر كنترل اين احتمال وجود دارد كه كوتاهي  گيرد.قرار مي
در آزمون هاي مديريت سود  تعهدي ذاتي  بر اقالم و عملكرد شركت

  شود.مي اول بيش از حدمنجر به نرخ خطاي نوع 
از نوع جونز معموالً  ياست كه مدلها نينادرست ا ريمنبع تفس نيسوم

است. با  يخط يرشد فروش و اقالم تعهد نيكه رابطه ب كننديفرض م
چسبنده و  هاينهيمرتبط با هز قيتحق ينظر يها در مبانافتهي نياتكا بر ا

 رياحتمال غ نيپژوهش همچن نيا ،يو شواهد اعتبار تجار رياخ هينظر
 ندهيگذشته نگر و آ يهاو شاخص ياقالم تعهد نيرابطه ب  بودن يخط

 ينظر ي. با توجه به مباندهدميقرار  ينگر رشد شركت را مورد بررس
رشد شركت و عملكرد بر  ريتاث يرخطيغ تيعدم توجه به ماه ،موجود

نوع اول  يسود نرخ خطا تيريمد هايهنگام آزمون يذات  ياقالم تعهد
تحقيقات  بيشتر در. شوديموجب م  ياز حد را  در مقاطع فصل شيب

 اندازه براي جونز نوع هاي مدل از انجام شده در آزمون مديريت سود
 اين، بر عالوه. شود مي استفاده) عادي غير(اختياري تعهدي اقالم گيري
 اقالم گيري اندازه براي جونز را  نوع هاي مدل از كه مطالعاتي تمام

 براي فروش در ماهه سه تغييرات از كنند، مي استفاده اختياري تعهدي
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 اين، از پيش. كنند مي استفاده تعهدي اقالم بر شركت رشد اثرات گرفتن
 شده گرفته اشتباه فصلي اثرات اثر در ماهه سه تغييرات كه كرديم ادعا ما

 بر پايدارتر رشد اساسي اثرات ضعيف كنترل اقدام اين كه طوري به است،
در تحقيقات متعدد، موفق به همچنين . دهد مي انجام را تعهدي اقالم

)، يارياخت ريرشد شركت در اقالم تعهدي ذاتي(غ يرخطيكنترل اثرات غ
 اول زيادياند كه منجر به نرخ خطاي نوع ماهه نشدهسه مقاطعدر  ژهيوبه

   .شوديدر حين آزمون مديريت سود م

  پژوهش ادبيات بر مروري - 3

متون و نوشتارهاي  در زيبرانگبحث موضوعات يكي از همواره مديريت سود
 تحقيقات برخي به بخش اين است و در بوده حسابداري مرتبط با

  :شوديم اشاره در اين زمينهشده انجام
سود  تيريمد«) در پژوهشي با عنوان 2021سپهبدي و رابرت (

پرداخت  يهااز شركت ياثرات مرتبط با عملكرد؟ شواهد ايطلبانه فرصت
 تيريمد يارهايدر مع راتيياز تغ ياريبسنشان دادند كه » سود سهام

 يرهايتوان با مسي) را ميواقع يهاتيو فعال يسود استاندارد (اقالم تعهد
 يارهايكه مع همچنين نتايج نشان دادداد.  حيها توضعملكرد شركت
عملكرد دارند تا  يرهايبا مس يتريسود رابطه قو تيرياستاندارد مد

 ييهاسود است. شركت تيري، كه هدف مفروض مدرمنتظرهيغ يسودها
كنند، سود سهام خود را يم تيريرا مد يشتريرسد سود بيكه به نظر م

ارزش  راتييسود، تغ تيريمداستاندارد  يارهايدهند، اما معيم شيافزا
دهند. استفاده از ينم حيسود سهام را توض رييشركت در مورد اعالنات تغ

عملكرد  يرهايسود بدون در نظر گرفتن مس تيرياستاندارد مد يارهايمع
 تيريمد يارزش شركت برا شيدر افزا رانيتواند منجر به اشتباه مديم

  ].14[ سود شود
 طينام شركت بر مح ريياثرات تغ) به بررسي 2021ديوس و همكاران (

كه بازار سهام دادند نشان  پرداختند. آنها سود تيرياطالعات شركت و مد
به طور  ريتأث نياو  دهدينشان م ينام واكنش منف راتيينسبت به تغ

همچنين دارند مشهود است.  يكمتر ديكه د ييهاشركت يخاص برا
 يدهند دارايم رييخود را تغ امكه ن ييهاكه شركتنشان داد  نتايج
 راتييسود با تغ تيريمد بنابراينهستند.  ينسبتاً بدتر ياطالعات طيمح

  ].13[ نام شركت ارتباط مثبت دارد
) به بررسي اقالم تعهدي فصلي در بازار سهام تايوان 2020وانگ و دينگ(

بهادار تشكيل شده توسط اقالم نتايج نشان داد كه اوراق  پرداختند.
تعهدي حسابداري گزارش هاي مالي سه ماهه چهارم مي تواند منجر به 
بازدهي غيرعادي شود و مشخص گرديد كه مدير رفتار مديريت سود را در 
سه ماهه چهارم انجام مي دهد. مديران اقالم تعهدي اختياري را براي 

ي مالي كه قبالً صادر پيش بيني سود انجام مي دهند تا پيش بيني ها
شده را برآورده كنند، كه منجر به ناهنجاري هاي اقالم تعهدي سه ماهه 

  ].24[چهارم مي شود
) به بررسي تأثير سهامداران چندگانه بر 2020جيانگ و همكاران(

چيني مديريت سود با استفاده از نمونه اي شركت هاي پذيرفته شده 
ز سهامداران در مديريت سود زماني پرداختند. تأثير مثبت تعداد زيادي ا

دولتي يا  - بيشتر نمايان مي شود كه آن دسته از سهامداران از يك نوع 
خصوصي باشند. مديريت سود نيز با سهامداران بزرگتر و مالكيت نسبي 
بيشتر سهامداران بزرگ افزايش مي يابد. همچنين نتايج نشان داد كه 

مديريت سود در شركتهايي كه  رابطه مثبت بين چندين سهامدار بزرگ و
  .]17[حاكميت داخلي يا خارجي قوي تري دارند، كمتر است

) به بررسي تاثير مديران متعدد در مديريت سود 2019تام و همكاران(
د. با نشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار استراليا پرداخت
يي كه استفاده از اقدامات مختلف چندين مدير، مشخص شد شركت ها

داراي هيئت مديره چند مدير هستند سطح پايين تري از مديريت سود را 
به نمايش مي گذارند و مديراني كه داراي كرسي هاي هيئت مديره 
متعدد هستند با به اشتراك گذاشتن تجربيات، مهارت ها، اطالعات و ساير 
منابع، ميزان مديريت سود شركت ها را محدود مي كنند. همچنين 

نشان داد كه رفتار مديريت سود در شركتهاي بزرگتر در مقايسه شواهد 
  .]23[با شركتهاي كوچكتر بارزتر است

مشاهدات مربوط به ) با استفاده نمونه اي از 2018ماليكوف و همكاران(
، فرم جديدي از تغيير طبقه بندي را به عنوان ابزاري براي مديريت بريتانيا

شركت ها درگير تغيير طبقه بندي  سود پرداختند. نتايج نشان داد كه
همچنين  درآمدهاي غير عملياتي براي تورم درآمدهاي عملياتي هستند.

با افزايش اين روش  IFRS شركت ها در دوره پس از استفاده اجباري از
همراه هستند و تغيير طبقه بندي درآمدها براي شركتهايي كه ضررهاي 

  .]19[ي دارند، فراگيرتر استعملياتي خود را گزارش مي دهند يا رشد كم
به بررسي تاثير اهرم و نقدينگي بر مديريت ) 1399جوان و اسماعيلي(

ند. سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت
براي  واز روش تعديل شده جونز  براي اندازه گيري اقالم تعهد اختياري

آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيون تركيبي و داده هاي پانل استفاده 
كه اهرم مالي بر مديريت سود بر مبناي اقالم  نشان دادنتايج  گرديد.

تعهدي سرمايه در گردش تاثير دارد و نقدينگي بر هر دو مبناي مديريت 
  .]4[سود تاثير دارند

 بر مبتني سود مديريت ثيرتا ) به بررسي1398فتاح نافچي و رمضاني(
 و شده نگهداري نقد وجه ميزان بر واقعي سود مديريت و تعهدي اقالم
 بهادار اوراق بورس شده پذيرفته هايشركت در گذاري سرمايه رشد سطح
 از تعهدي اقالم بر مبتني سود مديريت محاسبه براي. پرداختند تهران
 داد كه ارتباط نشان فرضيات نتايج. شد استفاده شده تعديل جونز مدل

 رشد سطح با واقعي سود مديريت و تعهدي اقالم بر مبتني سود مديريت
 مبتني سود مديريت افزايش با باشد ومي معنادار و منفي گذاري سرمايه

 روند گذاري سرمايه رشد سطح واقعي، سود مديريت و تعهدي اقالم بر
 مديريت افزايش با كه است آن از حاكي نتايج همچنين. دارد كاهشي

 وجه ميزان اما يابدمي افزايش شده نگهداري نقد وجه ميزان تعهدي، سود
  .]6[ندارد معناداري ارتباط واقعي سود مديريت با شده نگهداري نقد

 بازار در رقابت بين ارتباط ) به بررسي1397مسرور و ميرزاپورباباجان(
 در شده پذيرفته هاي شركت سود پايداري و سود مديريت محصول،

 نشان %95 اطمينان سطح تايج درنپرداختند.  تهران بهادار اوراق بورس
 به سود پايداري و سود مديريت با محصول بازار در رقابت داد كه بين
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  .]7[دارد وجود معناداري معكوس و مستقيم ارتباط ترتيب
ررسي رابطه ميان عدم اطمينان هاي ) به ب1397رئيس زاده و رمضاني(

محيطي (محاسبه شده با معيار ضريب تغييرات فروش و تغييرپذيري 
نتايج پرداختند. پيش بيني سود هر سهم) با مديريت سود و بازده سهام 

پژوهش نشان داد مديران در مواجهه با عدم اطمينان هاي محيطي، جهت 
نمايند همچنين نتايج  كاهش نوسانات سود، اقدام به مديريت سود مي

 نشان مي دهد بازار عدم اطمينان هاي محيطي ايجاد شده از طرف
مشتريان (ضريب تغييرات فروش) را درك نموده و به اين عدم اطمينان 
ها واكنش نشان مي دهد (اين نوع عدم اطمينان داراي محتواي اطالعاتي 

مدير در مورد مي باشد) اما به عدم اطمينان هاي محيطي ناشي از ترديد 
سود هر سهم واكنش نشان نمي دهد. در نهايت نتايج پژوهش نشان مي 
دهد توانايي مديران شركت هاي نمونه، در بازه زماني پژوهش، تاثيري 
معناداري بر رابطه ميان عدم اطمينان هاي محيطي با مديريت سود و 

  ].5[ بازده سهام ندارد
بين مديريت سود و عملكرد ررسي ارتباط ) به ب1394مهام و همكاران(

هاي توزيع كننده سود سهمي در بورس اوراق بهادار تهران بازار شركت
. در اين پژوهش سه فرضيه براي بررسي موضوع تحقيق طراحي پرداختند

هاي تركيبي بكار گرفته شد. نتايج ها، روش آماري دادهو براي آزمون آن
نند اقالم تعهدي كهايي كه سود سهمي توزيع ميشركت دادنشان 

هاي قبل از انتشار، گزارش بيشتري را در سال انتشار در مقايسه با سال
كنند هايي كه سود سهمي توزيع ميكنند. همچنين در شركتمي

ارتباط منفي با اقالم تعهدي دارد.  ارتباط منفي هاي آتيتغييرات در سود
  ].8[ رتباط منفي داردبه عالوه بازده بازار سهام آنها نيز با اقالم تعهدي ا

  هاي پژوهشفرضيه - 4

موجود مرتبط و شواهد  قيتحق ينظر يها در مبانافتهي نياتكا بر ابا 
  فرضيه هاي زير تدوين مي گردد:

فصلي (مدل  سود مديريت شركت بر آزمون رشد فرضيه اول: شاخص هاي
  جونز تعديل شده) تاثير دارند.
فصلي (مدل  سود مديريت آزمونشركت بر  فرضيه دوم: شاخص عملكرد

  جونز تعديل شده) تاثير دارند.
 سود و مديريت شركت و عملكرد رشدي هاشاخص نيبفرضيه سوم: 

  فصلي (مدل جونز تعديل شده) رابطه غير خطي وجود دارد.

  روش پژوهش - 5

باشد. اين پژوهش از نوع تجربي در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري مي
هاي مربوط هاي مالي و يادداشتدر اين پژوهش اطالعات مالي از صورت

هاي فشرده سازمان بورس و و با كمك لوح موردمطالعههاي به شركت
  اوراق

و  قياسي - شود. روش پژوهش فوق استقرائيبهادار تهران استفاده مي
 مي است، بدين معني كه مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعاتك

  اطالعات   يو گردآور ياسيصورت قبه هاتيسا ريمقاالت و مس ،ياكتابخانه
 انجام گرفته است. يدر قالب استقرائ هاهيآزمون فرض يها براداده و

 يريگميتصم نديدر فرآ توانديپژوهش م نيحاصل از ا جينتا كهييازآنجا
- . دادهباشديم يكاربرد ق،يپژوهش ازلحاظ هدف تحق نياستفاده شود، ا

با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران،  ازيهاي مالي موردن
شده هاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار مربوط حاصل- گزارش

  است.
در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهيپذ يهاشركت ق،يتحق يجامعه آمار

منظور به قيتحق نياست. در ا 1398تا  1388 يتهران در بازه زمان
كه ابتدا  بيترت نيشده است. بداستفاده ياز روش غربالگر يريگنمونه
 تيو درنها ديدر بورس تهران انتخاب گرد شدهرفتهيپذ يهاشركت يتمام

  ند:را دارا باش ريز طيانتخاب شدند كه شرا ييهاشركت
) در 1398الي  1388كه در بازه زماني تحقيق (سال  ييها) شركت1

  بورس اوراق بهادار حضورداشته باشند.
  اسفند باشد. 29ها منتهي به كه سال مالي آن ييها) شركت2
  مالي نباشند. يگرليزينگ و واسطه يهاكه جزء شركت ييها) شركت3
الي  1388ي تحقيق (سال ها در بازه زمان) اطالعات الزم در خصوص آن4

  ) در دسترس باشد1398
 در) شركت –فصل  3256شركت( 74با توجه به موارد فوق  تينها در

  .ديموردمطالعه انتخاب گرد آماري نمونه عنوانبه تحقيق دوره
و  نزيكال قيشده در تحقارائه يهااز مدل رهايآزمون و محاسبه متغ يبرا

  ]:10[باشديم ريهمكاران  استفاده و به شرح ز
(مدل يسود فصل تيريرشد شركت بر آزمون مد ياول: شاخص ها هيفرض

  دارند. ريشده) تاث ليجونز تعد
  
)1 (ACCi,t = β0 + β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β 4Q4i,t + 

β5(∆SALES i,t − ∆AR i,t) + β 6ACCi,t-4 + β7 MBi,t-1 + 
β8 SG i,t-4to t + � i,t 

(مدل يسود فصل تيريدوم: شاخص عملكرد شركت بر آزمون مد هيفرض
  دارند. ريشده) تاث ليجونز تعد

  
2 (ACC i,t = β0 + β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β 4Q4i,t + 

β5(∆SALES i,t − ∆AR i,t) + β 6ACCi,t-4 + β7 ROAi,t + 
�i,t 

  
  رشد و عملكرد شركت و هاي¬بودن شاخص يرخطيغ نيسوم: ب هيفرض
  شده) رابطه وجود دارد. لي(مدل جونز تعديسود فصل تيريمد
  
3 (ACC i,t = β0 + β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β4Q4i,t + 

β5(∆SALES i,t − ∆AR i,t) + β6 ACCi,t-4  + ∑ β7 SG 

Dumk;i;t-4 to t + ∑ β8 MB Dumk;i;t-4 to t + ∑ β9 ROA 

Dumk;i;t-4 to t + � i,t       
  
  )2002( و همكاران نزيكال قياز تحق رهايآزمون و محاسبه متغ يبرا

  ]:10[باشديم )1جدول (شرح  استفاده و به
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  متغيرها تعريف عملياتي): 1جدول(

  گيرينحوه اندازه  معادل التين  متغير

 ACC  ياقالم تعهد يارهايمع
  شود.¬يمحاسبه م ريصورت زبه ،)2002( نزيو كال باريهرتحقيق با توجه بهياقالم تعهد

 
ACC = CHGAR + CHGINV + CHGAP + CHGTAX + CHGOTH  

  .باشد	ينسبت به دوره قبل م يدوره جار يافتنيدر هاي	در حسابراتييتغانگريب CHGAR يافتنيدر هاي	در حسابراتييتغ
  .باشد	ينسبت به دوره قبل م يمواد و كاال در دوره جار هاي	يدر موجودراتييتغانگريب CHGINV مواد و كاال هاي	يدر موجودراتييتغ

  .باشد	ينسبت به دوره قبل م يدر دوره جار يپرداختن يهادر حسابراتييتغانگريب CHGAP يپرداختن يهادر حسابراتييتغ
  .باشد	ينسبت به دوره قبل م يدر دوره جار يپرداختناتيدر مالراتييتغانگريب CHGTAX  يپرداختن اتيدر مال راتييتغ

بر موثر ييهاحساب ريدر ساراتييتغ
  CHGOTH  ياقالم تعهد

 يدر دوره جار گذارند،يم ريتأث يكه بر اقالم تعهد ييهاحسابريدر ساراتييتغانگريب
 .باشد	ينسبت به دوره قبل م

  SG  رشد شركت

نگر رشد شركت بر اقالم تعهدي، استفاده از شاخص رشد گذشتهآثاربررسي و ارزيابيجهت
  كه با استفاده از مدل زير برآورد مي شود. .است  ييك دوره چهارفصل طيدر 
))SG = (SALES i,t − SALES i,t-4) / SALES i,t-4 

 يدر ابتدا (MBسهام ( ياز نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر نگر،ندهيرشد آ يابيجهت ارز
رشد  يابيارز يمتداول برا يشاخص يو حسابدار يمال اتيكه در ادب شود¬يفصل استفاده م

 مورد انتظار است.
  .ابتداي دوره است يهاييماهه گذشته با كل دارانسبت فروش سه  itΔSALES فروش ماهه درتغييرات سه
 مبلغ فروش فصل جاري  i, tSALES  فصل جاري فروش

 مبلغ فروش فصل قبل  i, tSALES-1  فروش فصل قبل
 مبلغ فروش چهار فصل قبل  i, tSALES-4  فروش چهار فصل قبل

  ابتداي دورهيهاييكل دارامبلغ  i, tASSETS-1 ابتداي دوره يهاييكل دارا
  دفتري سهامنسبت ارزش بازار به ارزش MB  نگرندهيرشد آ

  .ابتداي دوره است يهاييماهه گذشته با كل داراسهحساب دريافتنينسبت  i,t∆AR حساب دريافتني ماهه درتغييرات سه
  مبلغ حساب دريافتني فصل جاري i, tAR حساب دريافتني فصل جاري
  مبلغ حساب دريافتني فصل قبل i, tAR-1 حساب دريافتني فصل قبل

  هانسبت سود خالص به ارزش دفتري دارايي ROA  هابازده دارايي

 t 4 to-k;i;tSG Dum  ي مجازي دهكي رشد فروشمتغير

 t يط  t-4 فصلطي i ت شرك )SGمقدار رشد فروش ( كهيدرصورتي مجازي است،متغير

در اين ازآنجاكه  .شودمنظور ميو در غير اين صورت صفر  رنديگيم 1 عدد، باشد ام k در
هاي دهك يفقط برا مجازي، متغيرهاي است شدهنظر گرفته مبدأ در يك عرض ازمدل 

k=1,2,4,5)شودمي استفاده) اين دهك ها) 1(با توجه به توضيحات نمودار.  

بازده  دهكي مجازيمتغيرهاي 
   هاييدارا

4 to -k;i;tROA Dum
t 

 فصلطي i ت شرك )ROAمقدار رشد بازده دارايي ها( كهيدرصورتي مجازي است،متغير

t-4  يط t در k شودمنظور ميو در غير اين صورت صفر  رنديگيم 1 عدد، باشد ام. 
 يفقط برا مجازي، متغيرهاي است شدهنظر گرفته يك عرض از مبدأ دردر اين مدل ازآنجاكه 

  .شودمي استفاده) اين دهك ها) 1(با توجه به توضيحات نمودار(k=1,2,4,5هايدهك

نسبت  دهكي مجازيمتغيرهاي 
 to t-k;i;tMB Dum 4  ارزش بازار به ارزش دفتري سهام

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهاممقدار رشد  كهيدرصورتي مجازي است،متغير
)MB( ت شرك i فصلطي t-4  يط t در k و در غير اين صورت  رنديگيم 1 عدد، باشد ام

، است شدهنظر گرفته مبدأ دريك عرض از در اين مدل ازآنجاكه  .شودمنظور ميصفر 
) اين 1(با توجه به توضيحات نمودار( k=1,2,4,5هاي دهك يفقط برا مجازيمتغيرهاي 
 .شودمياستفادهدهك ها)

 i,tQ,4تا  i,tQ,1  مالي هايفصل
مالي هستند كه امكان اثرگذاري احتمالي فصل مالي بر اقالم  هايفصلنشان دهندهمتغيرهاي

 كنند.تعهدي را فراهم مي

  تجزيه و تحليل داده ها - 6

  آمار توصيفي-6-1

 تغييرات خطي بودن با غير رابطه در در ابتداي تجزيه و تحليل شواهدي
 را اين تغييرات)، 1عملكرد ارائه مي گردد. نمودار( و رشد هاي شاخص

 با شاخص رشد گذشته و آينده نگر عملكرد شركت و دو دهك هاي براي
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در  .دهد مي نشان را نمونه شركت در –كامل فصل  مجموعه از استفاده
 هاي شاخص اول،. است توجه قابل كه دارد وجود جنبه ) دو1نمودار(

 مقاطع در تعهدي اقالم در توجهي قابل تغييرات با عملكرد همه و رشد
 دهك در تعهدي اقالم باال، و پايين هاي دهك بين .دارند رابطه  فصلي
 -0,88 از رشد گذشته نگر هاي دهك ،0,39 به - 0,05  از عملكرد هاي
كند.  مي تغيير 4,72 به 0,5  از رشد آينده نگر هاي دهك در و 3,57 به

 نگر مربوط آينده و گذشته رشد و عملكرد به فصلي تعهدي اقالم بنابراين،
 بيشتر كه حالي در كه عالوه بر آن نكته قابل ذكر اينكه. شوند مي

 مي اتفاق 10 و 7 دهك هاي بين عملكرد با فصلي تعهدي اقالم تغييرات
 دهك هاي بين نگر آينده و گذشته دهك هاي رشد در تغييرات اين افتد،

 انتظار مورد و واقعي فروش رشد كنترل بنابراين،. يابد مي گسترش 5 و 1
 حائز اهميت سود مديريت آزمون هنگام عملكرد كنترل اندازه همان به

  .است
 تعهدي اقالم و عملكرد و رشد بين رابطه كه است اين مهم ويژگي دومين
 صادق نگر آينده و گذشته رشد براي خصوصاً اين و است خطي غير فصلي
 توسط شركت هاي كه آينده نگر، رشد اول دهك دو كه واقعيت اين. است

 هاي دهك موارد از بيشتر نسبتاً كنترل مي شوند، فروش تغييرات با
 تعهدي اقالم كه واقعيت اين دهند. مي نشان نگر را گذشته رشد مياني
 باال دهك سه براي بيشتري درآمد مياني، هاي دهك با مقايسه در فصلي
 ساختارهاي بودن خطي غير به مربوط تجاري اعتبار توضيحات با دارند،

 به. است سازگار نيز) 1997( راجان و پيترسن توسط شده ارائه هزينه
 متغير خطي  يك افزودن كه است اين اين نمودار اصلي نتيجه كلي، طور
 كه است فصلي بعيد تعهدي اقالم هاي مدل در شركت رشد كنترل براي
در  كند، فراهم تعهدي اقالم بر شركت رشد اثرات براي موثر كنترل يك

  داده خواهد شد. نشان تر كامل طور ادامه به

  

 جونزتعديل شده ) نشان مي دهد كه چگونه اقالم تعهدي مدل 2نمودار(

در اقالم  تأثير مي گذارد. عملكرد و رشد هاي شاخص در رده هاي دهك
با  حدود صفر است. در تمام دهك هاي عملكرد تعهدي هنگام تطبيق با

  آينده و گذشته اين حال، اقالم تعهدي در دهك هاي پايين (باال) رشد
 

  عملكرد و رشد هاي شاخص تعهدي، اقالم بين خطي بودن غير ):1( شكل

اين است كه هنگام آزمون  فوق شكلمثبت است.نكته اصلي درموردنگر
 و رشد آينده نگر (SG) گذشته نگركنترل تأثيرات رشد مديريت سود،

(MB)   .مهم است  

  
  عملكرد و رشد هاي شاخص تعهدي، اقالم بين خطي بودن غير ):2( شكل

ي اسبهاطالعات، مح ليوتحلهيو تجزنخستين مرحله در هر تحليل آماري 
ي ورود به مرحلهبنابراين براي باشد.ميتوصيفي هاي شاخص

هاي مركزي، ها كه شامل شاخصتوصيفي دادهاطالعات،آمار ليوتحلهيتجز

برا كه توزيع همچنين آزمون جارگكندگي و انحراف از قرينگي بوده و پرا
) 2كند، محاسبه گرديده و نتايج در جدول (نرمال پسماندها را بررسي مي

  است. شدهدرج
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  نمونه) (كل متغيرها توصيفي آمار ): نتايج2( جدول

  متغير  ميانگين  ميانه  بيشينه  كمينه  انحراف معيار  چولگي  كشيدگي
 اقالم تعهدي 3.865- 0.007 0.437 10.357- 8.426 1.389- 2.884

 تغييرات  حساب دريافتني) - فروش (تغييرات  - 1.613 0.159 0.574 2.526- 2.845 3.091- 2.986

 )SGگذشته نگر(  شاخص رشد 0.438 0.471 3.578 0.052- 0.452 0.448 1.921

 )MBآينده نگر(  شاخص رشد 2.261 1.972 5.254 0.426 1.466 0.457 1.93

 )ROAشاخص عملكرد( 0.069 0.041 0.394 0.088 0.158 1.312 2.224

 )SGرشد گذشته نگر( دهكي متغير مجازي 0.227 0 1 0 0.419 1.301 2.694

 )MBرشد آينده نگر( دهكي متغير مجازي 0.318 0 1 0 0.465 0.78 1.609

 )ROAدهكي عملكرد( متغير مجازي 0.232 0 1 0 0.423 1,224 2,316

 پژوهشگر  يهاافتهي منبع:

) ROAعملكرد( ميانگين شاخص شاخص) 2جدول ( به نتايج با توجه
ي مربوط به اين هادادهبيشتر  دهديم، كه نشان باشديم 0,069برابر با 

در بين متغيرها اقالم .همچنين اندافتهيتمركزمتغير حول اين نقطه 
) 2,261با ( )MBشاخص رشد  آينده نگر() كمترين و - 3,865تعهدي با (

اين  )MBشاخص رشد  آينده نگر(بيشترين ميانگين را دارا مي باشند. در 
پارامتر نشان دهنده اين است كه ارزش بازار شركت هاي نمونه نسبت به 

 انحراف معيار،پارامتر در  برابر مي باشد. 2,26ارزش دفتري سهام آن ها 
تعهدي با كمترين و اقالم 0,158) برابرROAعملكرد( متغير شاخص

ضريب چولگي ) بيشترين پراكدگي و انحراف معيار را دارند. 8,246(
حساب   راتييتغ - فروش  راتيي(تغ) و - 1,389(ياقالم تعهدهاي متغير

متغير  ) منفي و چولگي به چپ و ساير متغيرها - 3,091()يافتنيدر
باشد، منحني  3د. ميزان كشيدگي اگر حدود نچولگي به راست دار

كشيدگي وضعيت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر اين  ازلحاظفراواني 
باشد منحني  3شد منحني برجسته و اگر كوچكتر از با  3مقدار بزرگتر از 

  است. 3ر از كمت در اين پژوهش رهايمتغ كليه. كشيدگي باشديمپهن 
. اندشدهارائه )3(جدول در رگرسيوني يهامدلي هافرضشيپو آزمو نتايج

 از بيشتر كه آن معناداري و آرچ آزمون اف آماره طبق نتايج، به توجهبا 

 از و اردند وجود خطاها واريانس ناهمساني درصد است، 5 خطاي سطح

 .شوديم استفاده هامدل آزمون جهت معمولي مربعات حداقل روش

 از كمتر كه آن آماره معناداري و چاو آزمون ليمر اف آماره طبق همچنين

 انجام تركيبي روش به بايد مدل ها آزمون است، درصد 5 سطح خطاي

 از كمتر كه آن آماره معناداري و آزمون هاسمن كايدو آماره طبق .شود

 انجام ثابت روش اثرات به بايد مدل ها آزمون است، درصد 5 خطاي سطح

 آزمون از همبستگي خود مشكل بررسي منظور به اين پژوهش، در .شود
 كه آن آماره معناداري و آماره اف طبق شده استفاده گادفري–بريوش

فرض خودهمبستگي متغيرها رد  است، درصد 5 خطاي سطح از بيشتر
شود.مي

  )پژوهشگر يهاافتهيمنبع:( پژوهش فرضيه هاي آزمون جهت رگرسيوني مدل هاي الگوي انتخاب آزمون ): نتايج3( جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آزمون -6-2

 نتيجه آزمونمعناداريمقدار آمارهآزمون مدل هاي پژوهش

 مدل اول 

ي تركيبيهاداده 0.000 3,105  اف ليمر  چاو  

ثابتاثرات   0,000 48,54	كاي دو هاسمن  

  خطاها واريانس همساني 0,087 1,640	اف آرچ

گادفري – بريوش   عدم خود همبستگي 0,900 0,104	اف 

  دوم مدل

ي تركيبيهاداده 0,0004 2,412 اف ليمر چاو  

دوكاي  هاسمن ثابتاثرات   0,000 51,24	  

  خطاها واريانس همساني 0,075 1,476	اف آرچ

گادفري – بريوش   عدم خود همبستگي 0,874 0,773	اف 

 مدل سوم

ي تركيبيهاداده 0,000 4,412 اف ليمر چاو  

ثابتاثرات   0,000 49,32	كاي دو هاسمن  

  خطاها واريانس همساني 0,065 1,427	اف آرچ

گادفري – بريوش   عدم خود همبستگي 0,857 0,801	اف 
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  فرضيه ها
 شركت بر آزمون رشد هدف ما در مدل اول، تبيين تاثير شاخص هاي

 شدهپذيرفته هايشركت فصلي(مدل جونز تعديل شده) در سود مديريت
توان مدل را به شكل زير تصريح لذا ميتهران است.  بهادار اوراق بورس در

 نمود:

ACCi,t = β0 +β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β4Q4i,t + 
β5(∆SALESi,t − ∆AR i,t) + β 6ACCi,t-4 + β7 MBi,t-1 + β8 SG i,t-

4to t + � i,t 
هاي پس از تبيين مدل و انتخاب بهترين روش، نتايج تخمين براي شركت

         است: )4(منتخب به شرح جدول 

  نتايج آزمون مدل اول(4): جدول

  پژوهشگر يهاافتهي منبع:
 شدهليتعدمقدار عددي ضريب تعيين  دهديمنشان ) 4نتايج جدول(

فصلي(مدل جونز تعديل شده) با متغيرهاي مستقل و  سود مديريت
درصد تغييرات متغير وابسته  48,2باشد. يعني مي 0,482توضيحي 

 حساب  تغييرات - فروش  تغييرات(مديريت سود توسط متغيرهاي 
 نگر و شاخص گذشته رشد قبل، شاخص فصلي تعهدي ، اقالم)دريافتني

 2,015ي دوربين واتسون نگر قابل توضيح است. مقدار آماره آينده رشد
نداشته و بر عدم وجود  2ي فاحشي با عدد و فاصله باشديم

از سوي  سالمت مدل را ادعا كرد. توانيمخودهمبستگي داللت دارد و 
بوده لذا  0,000برابر با  Fي براي آماره برآورد شدهديگر مقدار احتمال 

  است.  دييتأقابلداري كل رگرسيون معني
نگر و  گذشته رشد شاخص ريتأثداد  نشان فرضيه اول آزمون نتايج

فصلي(مدل جونز تعديل شده) با  سود نگر بر مديريت آينده رشد شاخص
) 0,000)، (0,000) و معناداري  (- 4,032)، (-4,821توجه به آماره تي (

. به عبارتي در باشديم است، معنادار درصد 5 خطاي سطح از كه كمتر

 آزمونشركت بر  رشد تـوان گفت شاخص هايمي %95سـطح اطـمينان 
 شدهپذيرفته هايشركت فصلي(مدل جونز تعديل شده) در سود مديريت

با توجه به ضرايب همچنين  تهران تاثيرگذار است. بهادار اوراق بورس در
منفي است نشان نگر  آينده رشد نگر و شاخص گذشته رشد شاخص

دهنده اين است كه با افزايش يا كاهش اين شاخص ها مديريت سود 
در مدل دوم هدف، تبيين تاثير  معكوس تغيير مي كند.فصلي بطور 

فصلي(مدل جونز تعديل  سود مديريت شركت بر آزمون شاخص عملكرد
تهران است. لذا  بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته هايشركت شده) در

  توان مدل را به شكل زير تصريح نمود:مي
  

ACC i,t = β0 + β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β4Q4i,t + 
β5(∆SALES i,t − ∆AR i,t) + β 6ACCi,t-4 + β7 ROAi,t + �i,t 

  

 هايشركتپس از تبيين مدل و انتخاب بهترين روش، نتايج تخمين براي 
  است: )5(منتخب به شرح جدول 

  نتايج آزمون مدل دوم ):5(جدول

دهضريب برآورد ش متغير يداريمعنسطح   tآماره  خطاي استاندارد   

 0.0013 3.683844 0.620182 2.284654 مقدار ثابت
 1Q( 2.895190 0.938986 3.083316 0.0021اول( فصل مالي
 2Q(  0.418149 0.878455 0.476005 0.6341دوم( فصل مالي

 3Q(  -0.175215 0.654071 -0.267884 0.7888سوم( مالي فصل
 4Q(  -0.029624 0.122376 -0.242078 0.8087چهارم( فصل مالي

 i,tAR ∆ −i,t (∆SALES    2.628494 0.058638 44.82563 0.0000(حساب دريافتني)  تغييرات - فروش تغييرات (
 i,t ACC(  0.001138 0.013818 0.082369 0.9344-4فصلي قبل(اقالم تعهدي 

 SG( -2.507605 0.520142 -4.821000 0.0000شاخص رشد گذشته نگر(
 MB( -2.202642 0.546205 -4.032628 0.0000شاخص رشد آينده نگر(
F(احتمال)  آماره   38,405)0,000(  0,494 ضريب تعيين 

واتسون –آماره دوربين  شدهليتعدضريب تعيين  2,015   0,482 

يداريمعنسطح   tآماره خطاي استاندارددهضريب برآورد ش متغير  
 0.0000 4.358639 0.544495 2.373259 مقدار ثابت

 1Q( 1.341573 0.775397 1.730176 0.0837اول( فصل مالي
 2Q(  -1.846603 0.650712 -2.837820 0.0046دوم( فصل مالي

 3Q(  -0.976635 0.634588 -1.539005 0.1239سوم( مالي فصل
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  پژوهشگر يهاافتهمنبع:ي
 شدهليتعدمقدار عددي ضريب تعيين  دهديمنشان  5نتايج جدول 

با متغيرهاي مستقل و فصلي(مدل جونز تعديل شده)  سود مديريت
درصد تغييرات متغير وابسته  49,9باشد. يعني مي 0,499توضيحي 

 حساب  تغييرات - فروش  تغييرات(مديريت سود توسط متغيرهاي 
عملكرد قابل توضيح است.  قبل، شاخص فصلي تعهدي ، اقالم)دريافتني

ي فاحشي با عدد و فاصله باشديم 2,169ي دوربين واتسون مقدار آماره
سالمت  توانيمنداشته و بر عدم وجود خودهمبستگي داللت دارد و  2

 Fي براي آماره برآورد شدهاز سوي ديگر مقدار احتمال  مدل را ادعا كرد.
  است.  دييتأقابلداري كل رگرسيون بوده لذا معني 0,000برابر با 
 سود ر مديريتعملكرد ب شاخص ريتأثداد  نشان فرضيه دوم آزمون نتايج

) و - 10,691فصلي(مدل جونز تعديل شده) با توجه به آماره تي (
 است، معنادار درصد 5 خطاي سطح از كمتر ) كه0,000معناداري  (

تـوان گفت شاخص مي %95. به عبارتي در سـطح اطـمينان باشديم
 فصلي(مدل جونز تعديل شده) در سود مديريت شركت بر آزمون عملكرد
 تهران تاثيرگذار است. بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته هايشركت

منفي است نشان دهنده اين  عملكرد شاخصهمچنين با توجه به ضريب 
است كه با افزايش يا كاهش اين شاخص ها مديريت سود فصلي بطور 

  معكوس تغيير مي كند.
و  رشدي هاشاخص بودن غيرخطي نيبدر مدل سوم هدف، تبيين رابطه 

شركت فصلي(مدل جونز تعديل شده) در سود و مديريت شركت عملكرد
توان مدل را است. لذا مي تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته هاي

  به شكل زير تصريح نمود:
  

ACC i,t = β0 + β1Q1i,t + β2Q2i,t + β 3Q3i,t + β4Q4i,t + 
β5(∆SALES i,t − ∆AR i,t)+ β6 ACCi,t-4  + ∑ β7 SG Dumk;i;t-4 to t 

+ ∑ β8 MB Dumk;i;t-4 to t + ∑ β9 ROA Dumk;i;t-4 to t + � i,t      
  

 هايشركتپس از تبيين مدل و انتخاب بهترين روش، نتايج تخمين براي 
  است: )6(منتخب به شرح جدول 

  نتايج آزمون مدل سوم ):6(جدول

  پژوهشگر يهاافتهي منبع:
 شدهليتعدمقدار عددي ضريب تعيين  دهديمنشان ) 6نتايج جدول(

فصلي(مدل جونز تعديل شده) با متغيرهاي مستقل و  سود مديريت
درصد تغييرات متغير وابسته  51,6باشد. يعني مي 0,516توضيحي 

 حساب  تغييرات - فروش  تغييرات(مديريت سود توسط متغيرهاي 
 گذشته رشد دهكي مجازي قبل، متغير فصلي تعهدي ، اقالم)دريافتني
ي دوربين عملكرد قابل توضيح است. مقدار آماره نگر و آينده نگر، رشد

 4Q(  -0.035220 0.120134 -0.293172 0.7694چهارم( فصل مالي
 i,tAR ∆ −i,t (∆SALES   2.632613 0.056450 46.63639 0.0000( حساب دريافتني)  تغييرات - فروش تغييرات (

 i,t ACC( -0.042711 0.014143 -3.019958 0.0025-4اقالم تعهدي فصلي قبل(
 ROA( -25.39679 2.375312 -10.69198 0.0000شاخص عملكرد(

F(احتمال)  آماره   41,639)0,000(  0,512 ضريب تعيين 

واتسون –آماره دوربين  شدهليتعدضريب تعيين  2,169   0,499 

دهضريب برآورد ش متغير يداريمعنسطح   tآماره  خطاي استاندارد   

 0.0000 6.224470- 0.538849 3.354046- مقدار ثابت
 1Q( 1.063307 1.442315 0.737222 0.4610اول( فصل مالي
 2Q(  0.446218 0.625029 0.713915 0.4753دوم( فصل مالي

 3Q(  0.388923 0.624283 0.622992 0.5333سوم( مالي فصل
-  )4Qچهارم( فصل مالي E9.99 -16 0.118721 - E8.41 -15 1.0000 

 i,tAR ∆ −i,t (∆SALES   2.832395 0.060036 47.17840 0.0000(حساب دريافتني)  تغييرات - فروش تغييرات (
 i,t ACC( -0.023021 0.013517 -1.703077 0.0887-4اقالم تعهدي فصلي قبل(

 SG( 5.736890 1.516119 3.783932 0.0002رشد گذشته نگر( دهكي مجازيمتغير 
 MB( 2.377857 0.474031 5.016249 0.0000رشد آينده نگر( دهكي مجازيمتغير 

 ROA(  9.021969 0.598145 15.08326 0.0000عملكرد( دهكي مجازيمتغير 
F(احتمال)  آماره   43,483)0,000(  0,529 ضريب تعيين 

واتسون –آماره دوربين  شدهليتعدضريب تعيين  2,156   0,516 
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نداشته و بر عدم  2شي با عدد ي فاحو فاصله باشديم 2,156واتسون 
از  سالمت مدل را ادعا كرد. توانيموجود خودهمبستگي داللت دارد و 

بوده  0,000برابر با  Fي براي آماره برآورد شدهسوي ديگر مقدار احتمال 
  است.  دييتأقابلداري كل رگرسيون لذا معني

 رشد دهكي ي مجازيهاشاخص داد رابطه نشان فرضيه سوم آزمون نتايج
تعديل شده) با توجه  فصلي(مدل جونز سود با مديريت شركت و عملكرد

)، 0,000)، و معناداري (15,083)، (5,016)، (3,783( به آماره تي
 است، معنادار درصد 5 خطاي سطح از كمتر )  كه0,000)، (0,000(

 نيبتـوان گفت رابطه مي %95. به عبارتي در سـطح اطـمينان باشديم
 سود و مديريت شركت و عملكرد رشدي هاشاخصبودن  يغيرخط

 اوراق بورس در شدهپذيرفته هايشركت فصلي(مدل جونز تعديل شده) در
  وجود دارد. تهران بهادار

روش هاي جايگزين و همزمان اثرات عملكرد در اين مرحله به بررسي 
 اقالم غيرخطي بر اثرات براي موثر شركت و رشد آن و همچنين كنترل

  تعهدي انجام مي گردد:

 

  (مدل جونز تعديل شده)نتايج توان آزمون مديريت سود ):7(جدول

  
 
 
 
 
 
 

  پژوهشگر يهاافتهي منبع:
با ) 7(نتايج حاصل آزمون هاي شاخص هاي رشد و عملكرد در جدول

مدل جونز تعديل شده ارائه گرديده است. الزم به توضيح است همانطور 
ي دوربين واتسون در كليه مدل ها شود مقدار آمارهكه مشاهده مي

نداشته و بر عدم وجود خودهمبستگي داللت  2ي فاحشي با عدد فاصله
از سوي ديگر مقدار احتمال  سالمت مدل را ادعا كرد. توانيمدارد و 

داري كل بوده لذا معني 0,000برابر با  Fي براي آماره برآورد شده
 شدهليتعداست. مقدار عددي ضريب تعيين  دييتأقابلرگرسيون مدل ها 

با متغيرهاي مستقل و توضيحي (مدل جونز تعديل شده)  سود مديريت
 0,067در مدل اقالم تعهدي كل(بدون در نظر گرفتن فصل) با مقدار 

 مجازي دهكي رشد و عملكرد شركت متغيرهاي كمترين و در مدل با
قابل توضيح است. نتايج نشان  0,516غيرخطي بيشترين يعني  طوربه

كردن متغير هاي رشد و عملكرد  مي دهد با جايگزين و همزمان وارد
افزايش يافته و سرانجام  شدهليتعدشركت مقدار عددي ضريب تعيين 

مجازي دهكي به بيشترين مقدار مي رسد با اين  متغيرهاي در مدل با
تفاسير مي توان گفت جايگزين كردن متغيرهاي رشد، عملكرد شركت و 

ايش توان متغيرهاي مجازي دهكي رشد و عملكرد شركت موجب افز
  مي شود.(مدل جونز تعديل شده)  سود آزمون مديريت

  يريگجهينت -7

سود(مدل جونز  مديريت بر عملكرد شركتو  رشد ريتأث تحقيق به اين در
در قلمرو زماني ها شركت فصلي يهابر آزمون ديتأك باتعديل شده) 
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ي بود. همچنين نتايج مدل داريمعنهاي رگرسيوني  مدل كل دادنشان 
(مدل جونز فصلي سود مديريت شركت برهاي رشد شاخصاول نشان داد 
 گفت كه يكي از توانيمتاثير دارد. در تفسير نتايج مزبور تعديل شده) 

اقالم تعهدي  يهاتفسير نادرست در مدل منجر به كه امل اصليوع
 كه منجر به نرخ خطاي نوع  ياماههسه مقاطع كه در  تعديل شدهجونز

استاندارد جونز از تغييرات دوره  يهامدل اين است كه،، شوديماول زياد 
عنوان يكي از متغيرهاي توضيحي اصلي براي اقالم فروش به به دوره در

. محققان معموالً در هنگام كننديتعهدي ذاتي (غيرمستقيم) استفاده م
ماهه، از تغييرات فروش در فصل سه مقاطع جونز در  يهاستفاده از مدلا

 كه  شوديماين پژوهش با اين باور انجام  . كننديبعدي استفاده م
اثرات  ريدر فصل بعدي تحت تأث و حساب هاي دريافتني تغييرات فروش

عنوان شاخصي براي رشد پايداري كه تصميمات و به رديگيفصلي قرار م
، دهدياقالم تعهدي ذاتي را تحت تأثير قرار م جهيتي مديران و درنتعمليا

  بازه زماني بسيار كوتاهي است. 
 سود شركت بر مديريت عملكرد شاخصنتايج مدل دوم نشان داد 

فصلي(مدل جونز تعديل شده) تاثيرگذار است. در تفسير نتايج مزبور 
اقالم  يهامدليكي ديگر از داليل تفسير نادرست در گفت  توانيم

كه اقالم  ها اين واقعيت را اختياري جونز، اين است كه اين مدلتعهدي 
رشد آتي مورد انتظار و همچنين رشد فروشي  ريتعهدي ذاتي تحت تأث
را  رنديگينگر) قرار مداده است (يعني رشد گذشتهكه در دوره فعلي رخ

جود دارد كه چرا داليل اقتصادي پيرامون اين مسئله و، رنديگيمناديده 
رشد مورد انتظار آتي مرتبط  چند قلم تعهدي سرمايه در گردش ذاتاً با

پژوهش هاي مدل F (احتمال)   آماره  نواتسو –آماره دوربين   ينضريب تعي  شدهليتعدضريب تعيين    
)0,000(118,27 اقالم تعهدي كل(بدون در نظر گرفتن فصل)  2,019 0,0677 0,0672 

)0,000(9,154 اقالم تعهدي فصلي  1,999 0,185 0,165 

)0,000(38,405  خطي طوربه MB و SG متغيرهايبا   2,015 0,494 0,482 
)0,000(41,639 خطيطوربه  ROA متغيربا   2,169 0,512 0,499 

)0,000(43,483 خطيغير طوربه MB و ROA ،SG متغيرهايبا   2,156 0,529 0,516 
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؛ براي مثال، افزايش يا كاهش موجودي كاال اغلب ]13[ ]12[هستند
؛ بنابراين، در هنگام شوديمنجر به تغييرات مورد انتظار آتي در فروش م

اين احتمال برآورد اقالم تعهدي اختياري، اين اثرات بايد كنترل شوند. 
بر اقالم  شركت عملكرد  رشد وجود دارد كه كوتاهي  در كنترل آثار

اول  منجر به نرخ خطاي نوعي مديريت سود هاآزموندر  تعهدي ذاتي 
  . شوديم ازحدشيب

و  شركت و عملكرد رشدي هاشاخص نيبنتايج مدل سوم نشان داد 
 شدهپذيرفته هايشركت فصلي(مدل جونز تعديل شده) در سود مديريت

در وجود دارد.  خطيرغيرابطه  خطيرغي تهران بهادار اوراق بورس در
تفسير نادرست اين  يكي ديگر از داليلتوان گفت توضيح نتايج مزبور مي

رشد كه رابطه بين  كننديمجونز معموالً فرض ي از  نوع هااست كه مدل
مباني نظري  در هاافتهياست. با اتكا بر اين خطي  و اقالم تعهدي  فروش

چسبنده و نظريه اخير و شواهد اعتبار  يهانهيهز مرتبط باتحقيق 
رابطه بين اقالم ي بودن رخطيغاين پژوهش همچنين احتمال  تجاري،

ي موردبررسكت را رشد شر نگرندهينگر و آگذشته يهاتعهدي و شاخص
عدم توجه به ماهيت  . با توجه به مباني نظري موجود،دهديمقرار 

ذاتي هنگام  اقالم تعهديشركت و عملكرد بر  رشد ريتأث غيرخطي 
را در مقاطع  ازحدشيباول  ، به نرخ خطاي نوع ي مديريت سودهاآزمون

اصل با نتايج ح تا حدودي هاي تحقيق حاضريافته. شوديمفصلي موجب 
ماليكوف و )، 2019تام و همكاران(، )2020وانگ و دينگ( از تحقيقات

فتاح نافچي و )، 1399جوان و اسماعيلي(، )2018همكاران(
 توجه باشد. باهمسو مي )1397رئيس زاده و رمضاني(، )1398رمضاني(

 مي ارائه قابل زير كاربردي پيشنهادات تحقيق، از آمده دست به نتايج به
  :باشد

 سرمايه، بازار فعاالن كليه به اول فرضيه نتايج به توجه با - 
 در بالفعل و بالقوه گذارانهيسرما و مالي تحليلگران ،رندگانيگميتصم

 يگذارهيسرما يهاطرح تحليل در شوديم توصيه بهادار اوراق بورس
 نقدي جريانات خالص برآورد و يبندزمان مخاطرات، ميزان ارزيابي جهت
 شركت رشد يهاشاخص مستقيم ريتأث به خود يهايگذارهيسرما آتي

 مبذول ويژه توجه شركت سود مديريت آزمون توانايي افزايش موجب
  .نمايند

 شركت عملكرد يهاشاخص كهنيا بر مبني دوم فرضيه نتايج به توجه با- 
 بازار فعاالن كليه به ،شوديم سود مديريت آزمون توانايي افزايش موجب
 و بالقوه گذارانهيسرما و مالي تحليلگران ،رندگانيگميتصم سرمايه،
 و مالي يهاييدارا تحليل در شوديم توصيه بهادار اوراق بورس در بالفعل
 لحاظ زيرا نمايند توجه شركت عملكرد يهاشاخص ريتأث به بهادار اوراق
 كمينه با بهينه يگذارهيسرما سبد انتخاب به منجر مهم عامل اين

  . گردديم بازدهي بيشترين و مخاطره
 اقالم با اقتصادي رشد كهنيا بر مبني سوم فرضيه نتايج به توجه با - 

 سرمايه، بازار فعاالن كليه به دارد، غيرخطي رابطه شركت ذاتي تعهدي
 در بالفعل و بالقوه گذارانهيسرما و مالي تحليلگران ،رندگانيگميتصم

 در يگذارهيسرما يهاطرح تحليل در شوديم توصيه بهادار اوراق بورس
 يبندزمان مخاطرات، ميزان ارزيابي جهت بهادار اوراق و مالي يهاييدارا
 رابطه به خود يهايگذارهيسرما آتي نقدي جريانات خالص برآورد و

 ويژه توجه شركت ذاتي تعهدي اقالم با اقتصادي رشد مستقيم غيرخطي
 سبد انتخاب به منجر مهم عامل اين لحاظ زيرا نمايند مبذول
  . گردديم بازدهي بيشترين و مخاطره كمينه با بهينه يگذارهيسرما

-همچنين انجام تحقيق حاضر با تفكيك صنايع و دوران مختلف چرخه

رود با توجه به تفاوت هاي تجاري مورد بررسي قرار گيرد زيرا انتظار مي
هاي تجاري ها در صنايع و دوران مختلف چرخهماهيت فعاليت شركت

ديگر ارزيابي استفاده از معيارهاي نتايج متفاوتي حاصل شود. به عالوه 
 آثار رشد شركت و ريبه منظور بررسي تأثاقالم تعهدي و مديريت سود 

فصلي  ي مديريت سودهاآزمون تصريح مدل رگرسيون مناسب بر
گيرد. هاي آتي مورد توجه عالقمندان قرار تواند در پژوهش) ميماههسه(

ي متغيرهاي شرايط تورمي و بحران اقتصادي حاكم بر كشور، بر محاسبه
علت  باشد، اما بهگذاري بسيار مؤثر ميتحقيق همچون كارايي سرمايه

 عدم امكان كنترل اثر اين عوامل در تحقيق حاضر ناديده گرفته شده
هاي بورس اوراق بهادار تهران نمونه كوچكي از است. همچنين شركت

هاي است، لذا تعميم نتايج اين تحقيق به كل شركت هاي ايرانيركتش
عنوان ها بهايراني ميسر نيست. بنابراين اين عوامل بايد در تفسير يافته

 محدوديت مورد توجه قرار گيرد.

  منابع و مأخذ
انتشارات  ،تيريآمار و كاربرد آن در مد .)1390(.منصور ،يعادل، مومن، آذر ]١[

 دانشگاه تهران.  يكتب علوم انسان نيسازمان مطالعه و تدو
بررسي تاثير . )1392( علي. رزاد،يش ،يسده، مهد يدر ،يعبدالمهد ،يانصار ]٢[

محافظه كاري بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي، مديريت واقعي سود و 
شده در بورس اوراق بهادار  سطح كلي مديريت سود در شركت هاي پذيرفته

 .78-61دوره شش، شماره نوزده، ص  ت،يريمد يحسابدار ،تهران
مديريت سود و اندازه گيري آن: ).  1386حسيني، سيد علي. (  ،بولو، قاسم ]٣[

 .1386فصلنامه تحليلي جامعه حسابداران رسمي، بهار  رويكرد نظري.
سود در  تيريبر مد ينگياهرم و نقد ريتأث .)1399( .هيرق ،يلياسماع ت،يآ ،جوان ]۴[

 يپژوهش يكردهاي، روشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهيپذ يشركت ها
 .36- 17، ص ص 33، شماره 4دوره  ،يو حسابدار تيريدر مد نينو

 ،يطيمح نانيعدم اطم). 1397, جواد. (يمحمد رضا, رمضان ديس ،زاده سيير ]۵[
دانش  ).رانيمد ييكننده توانا ليسود و بازده سهام (نقش تعد تيريمد

 .132- 121، ص ص 26، شماره 7دوره  ت،يريمد يو حسابرس يحسابدار

 يسود مبتن تيريمد ريتاث يبررس). 1398, آرزو. (يرمضان ،حسن ،ينافچ يفتاح ]6[
 زانيو م يگذار هيبر سطح رشد سرما يسود واقع تيريو مد يبر اقالم تعهد

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهيپذ يهاشده در شركت يوجه نقد نگهدار
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