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مقدمه
متون اخیر حساااابداری همگی بر اين موضاااوع اتفاق نظر دارند که اقالم تعهدی تصاااويری
منا سب تر از و ضعیت اقت صادی شرکت ن سبت به اقالم نقدی ن شان میدهند؛ چرا که اين اقالم،
عدم تطابق زمانی جر يان های نقدی را اصاااالح میکنند .به عنوان مثال ثبت حساااااب های
پرداختنی ،پرداختهای آتی را در همین دوره شاااناساااايی مینمايد .اما در هر صاااورت اقالم
تعهدی دارای کا ستیهايی نیز میبا شند که مهمترين آن خطاهای احتمالی در زمان برآورد اين
اقالم ا ست .اين خطاهای احتمالی در برآورد اقالم تعهدی و پیامد اقت صادی مربوط به آن ،مفید
بودن اقالم تع هدی و توان آن ها در پیشبینی جر يان های ن قدی را کاهش مید هد .از اينرو،
کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت ساااود با باال رفتن خطای برآورد اقالم تعهدی کاهش می يابد.
بنابراين اگر بتوان خطای احتمالی در برآورد اقالم تعهدی را اندازهگیری نمود میتوان از آن به
عنوان معیاری از کیفیت سود استفاده نمود.
مطابق با تعاريف موجود در ادبیات حسابداری ،اقالم تعهدی عادی آن بخش از اقالم تعهدی
می باشد که سعی در انعکاس عملکرد واقعی و بنیادی شرکت دارد و اقالم تعهدی غیرعادی که
تو سط مدلهای مختلف تعیین میگردد ،نمايانگر بخ شی از اقالم تعهدی میبا شند که نا شی از
مديريت سود و يا روشهای حسابداری بوده و نمیتوانند منعکسکننده عملکرد واقعی شرکت
باشند (ديچاو و همکاران.)2010 ،
به هر روی ،مدل های سااانجش اقالم تعهدی عادی و غیرعادی ،دارای خطاهای اندازهگیری
میباشاااند که اين خطاها منجر به کاهش توان مدلهای مطرح در ادبیات کیفیت اقالم تعهدی،
گرديده اسااات .از مهمترين داليل اين کاهش توان ،میتوان به عدم تطابق دقیق زمانی اقالم
تعهدی و نقدی ،در نظر نگرفتن اقالم تعهدی بلندمدت و عملکرد شرکت اشاره نمود.
در اين تحقیق ،با بررسااای ادبیات کیفیت اقالم تعهدی و شاااناساااايی عوامل کاهش توان
مدلهای سااانجش کیفیت اقالم تعهدی ،معیار جديدی ارائه خواهد شاااد که عالوه بر در نظر
گرفتن انتقادات مربوط به ساير مدلها ،توان معیارهای کیفیت اقالم تعهدی را نیز بهبود بخشد.
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ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
به منظور برر سی داليل کاهش توان مدلهای سنجش کیفیت اقالم تعهدی ،نگاره  ،1حاوی
خالصااااهای از مدل های موجود در ادبیات اقالم تعهدی به همراه معا يب هر يک از مدل ها
می باشاااد .با در نظر گرفتن اين معايب میتوان موارد زير به عنوان موارد مهم در بهبود توان
مدلهای سنجش کیفیت اقالم تعهدی دانست.
اقالم تعهدی چسبببنده :اقالم تعهدی غیرعادی حاصااال از مدل های مطرح در ادبیات
کیفیت اقالم تعهدی دارای رابطه ارزشاای در بازار میباشااند و دلیل اصاالی آن میتواند وجود
اطالعات مفید در مورد جريان های نقدی آتی در اين اقالم باشاااد .بهعبارت ديگر ،اين امکان
وجود دارد که اقالم تعهدی غیرعادی همی شه نا شی از خطای برآورد نبا شد و حاوی اطالعات
مهمی در مورد وضااعیت آتی شاارکت باشااد .به سااخن ديگر بهدلیل تغییر در عملکرد شاارکت،
سطح اقالم تعهدی نیز ممکن است دستخوش تغییر گردد .اين تغییر را میتوان در مفهوم "اقالم
تعهدی چ سبنده" بیان نمود .اقالمی که به وا سطه تغییر در اقالم تعهدی در ح سابهای تعهدی
باقی میماند و ممکن است در کوتاهمدت به وجه نقد تبديل نگردد .به بیان ديگر ،اقالم تعهدی
چساابنده آن بخش از تغییرات اقالم تعهدی میباشااند که به واسااطه تغییر در عملکرد شاارکت
ايجاد شده است و ناشی از خطای برآورد نیستند .همچنین ،به نظر میرسد يکی از داليل اصلی
وجود هم بساااتگی مث بت و باال م یان اقالم تع هدی غیر عادی و جمع اقالم تع هدی و محتوای
اطالعاتی اقالم تعهدی غیرعادی ،وجود اقالم تعهدی چسبندهی حاوی اطالعات مفید ،میباشد
(ژای؛  ،2001سابرامانیام؛  ،1996العطار و همکاران؛  2008و ديچاو و همکاران؛  ،2010ثقفی و
محمدی؛ .)1391
تطابق اجزای اقالم تعهدی و اجزای جریان های نقدی :اقالم تعهدی ،تعديالت
موقت و الزم به منظور نشان دادن جريانهای نقدی دورههای زمانی مختلف میباشند .مهمترين
دلیل اصااالی در عدم تطابق زمانی جريانهای نقدی و اقالم تعهدی از آنجا نشاااات میگیرد که
سااود تعهدی از منظر اسااتانداردگذران تصااوير واقعیتر از عملکرد اقتصااادی شاارکت نشااان
میدهد .بنابراين ،خطای رخ داده در برآورد اقالم تعهدی به منظور تعديل زمانی جريان های
نقدی موجب کاهش در کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت سااود میگردد .از سااوی ديگر تفکیک
اجزای اقالم تعهدی و اقالم نقدی توان اين اقالم را در پیشبینی جريانهای نقدی آتی افزايش
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مید هد (دي چاو و ديچو؛  ،2002مکنیکولز؛  ،2002بارث و هم کاران؛  2003و دي چاو و
همکاران؛  ،2010چنگ و هولی؛  ،2008مدرس و محمدی؛ .)1388
نگاره ( :)1مهمترین مدلهای کیفیت سود مبتنی بر اقالم تعهدی.
عنوان مدل

تئوری زيربنايی

انتقادات وارده به مدل

مدل

اقالم تعهدی تابعی از رشد درآمدها و
= TAit/Ait-1
)δ0 (1/Ait-1) +δ1 (ΔRevit/Ait-1
+δ2 (PPEit/Ait-1) +εit

استهالک تابعی از اموال ،ماشین آالت و
تجهیزات میباشد .در اين مدل رشد در

(جونز)1991 ،

مدل جونز

درآمدها متغیری کامال برونزا فرض شده
است و هزينه استهالک تابعی از خالص
اموال ،ماشینآالت و تجهیزات میباشد.
تفکیک اين اقالم عادی از جمع اقالم
تعهدی ،منتج به اقالم تعهدی غیرعادی می-

فرض برونزا بودن رشد درآمدها
در نظر نگرفتن عملکرد شرکت
وجود هم بستگی باال بین باقیمانده
مدل و جمع اقالم تعهدی
قدرت پايین کشف مديريت سود
خطای نوع اول و دوم باال

گردد.

(ديچاو و همکاران)1995 ،

مدل جونز تعديلشده

در خصوص فروشهای نسیه قرار گیرد.
بنابراين اگر بتوان مدل جونز را با توجه به
اين اختیارات مورد تعديل قرار داد ،انتظار
میرود عملکرد مدل جونز در خصوص

-= α0 +α1 (ΔRevit TAit

ΔRecit) +α2 (PPEit) +εit

اقالم تعهدی عادی حاصل از مدل جونز
ممکن است تحت تاثیر اختیارات مديريت

در نظر نگرفتن عملکرد شرکت
وجود هم بستگی باال بین باقیمانده
مدل و جمع اقالم تعهدی
قدرت پايین کشف مديريت سود
 -خطای نوع اول و دوم باال

شناسايی اقالم تعهدی عادی بهبود يابد.

(کازنیک)1999 ،

مدل کازنیک

(کوتاری و همکاران)2005 ،

تغییرات در جريانهای نقدی عملیاتی
( )ΔCFOمیتوان اين بخش از اقالم
تعهدی را کنار گذارد.
اقالم تعهدی عالوه بر هم بستگی با عملکرد

مدلهای جونز و جونز تعديل شده سعی در
کنترل عملکرد فعلی شرکت دارند ،بررسی-
های تجربی اين دو مدل نشان میدهد که
اقالم تعهدی عادی به طور بااهمیتی تحت
تاثیر عملکرد فعلی و گذشته شرکت
میباشند.

= α0 TAit
ΔRecit) -+α1 (ΔRevit

بستگی دارند .به بیان ديگر ،در حالی که

)+α2 (PPEit
+ α3 (ROAit (or it-1) ) +εit

فعلی شرکت با عملکرد گذشته آن نیز هم

= α0 +α1 (ΔRevit) +α2 (PPEit) TAit
) )εit++ α3 (ROAit (or it-1

مدل عملکرد

α3ΔCFOi,t + εit +

در جريانهای نقدی میباشد که با افزودن

= α0 +α1 (ΔRevit TAit
ΔRecit) +α2 (PPEit) -

بخشی از اقالم تعهدی تحت تاثیر تغییرات

همانند مدل جونز تعديل شده

 در نظر نگرفتن ساير عواملممکن
 -خطای نوع دوم باال
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(ديچاو و ديچو)2002 ،

مدل ديچاو و ديچو
مدل ديچاو و ديچو

منظور تعديل زمانی جريانهای نقدی
موجب کاهش در کیفیت اقالم تعهدی و
کیفیت سود می گردد .اقالم تعهدی تابعی از
جريانهای نقدی حال ،گذشته و آينده
میباشند.

اقالم تعهدی جاری را در نظر میگیرد و
اقالم تعهدی بلندمدت جايگاهی در مدل
آنها ندارد .تعديل دوم :برخی از ويژگی-
های شرکت از عوامل موثر بر کیفیت پايین
اقالم تعهدی میباشند .بنابراين میتوان
بخش باقیمانده را به دو جزء ذاتی و
غیرعادی تقسیم نمود.

σ (εit) = λ0+λ1Sizeit +λ2σ (CFO) it +
λ3σ (Sales) it + λ4OperCycleit
+ λ5NegEarn + νit

تعديل نخست :مدل ديچاو و ديچو صرفا

در نظر نگرفتن عملکرد شرکت
در نظر نگرفتن اقالم تعهدی
بلندمدت
 -خطای نوع اول و دوم باال

= φ0 +φ1CFOt_1 TAit
+φ2CFOt+φ3CFOt+1
+ φ4ΔRevit + φ5PPEit +εit

تعديل شده (فرانسیس و همکاران)2005 ،

خطاهای رخ داده در برآورد اقالم تعهدی به

ΔWC =φ0 +φ1CFOt_1
+φ2CFOt+φ3CFOt+1+ ιi,t

عنوان مدل

تئوری زيربنايی

مدل

انتقادات وارده به مدل

علیرغم کاهش خطای نوع اول
در مدل ،خطای نوع دوم همچنان
باال میباشد.

برازش مدل در سطح صنعت -برازش مدلهای کیفیت سود در سطح صنعت و در نظر
گرفتن عوامل موثر در سطح هر صنعت که در اختیار مديريت شرکت نمیبا شند باعث تعیین
مناسااابتر اقالم تعهدی غیرعادی میگردد .برازش مدل های کوتاری و همکاران ( )2005و
فران سیس و همکاران ( )2005در سطح صنعت ن شان از بهبود توان مدلها دارد .در اين تحقیق
نیز تمامی مدلها در سطح صنعت برازش شدهاند.
عملکرد شرکت -توجه به عملکرد شرکت و عوامل بنیادی آن از مهمترين مسائلی بود که
منجر به نقد وارده به برخی از مدل های مطرح ادبیات اقالم تعهدی میگردد .در نظر گرفتن
عملکرد شااارکت و عوامل بنیادی يکی از راههای بهبود توان مدلهای اقالم تعهدی و کاهش
خطاهای آنها است .شواهد تجربی نیز تأيید کننده اين مدعاست که توجه به عملکرد شرکت،
يکی از داليل افزايش توان مدلهای اقالم تعهدی میباشد.
اقالم تعهدی بلندمدت -از موارد ديگری که منجر به بهبود توان مدل های اقالم تعهدی
میباشاااد ،توجه به اقالم تعهدی بلندمدت و در نظر گرفتن اين اقالم در مدلهای کیفیت اقالم
تع هدی می باشااااد .افزودن اقالم تع هدی بل ند مدت به مدل هايی که اين عوا مل را در نظر
نگرفتهبودند همانگونه که فرانسایس و همکاران ( )2005اشااره میکنند ،ممکن اسات منجر به
بهبود توان مدل گردد.
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روش تحقیق
جامعه آماری

به منظور انجام اين تحقیق و با توجه به نیاز به اطالعات يک سال بعد ،دوره اين تحقیق ،دوره
بلندمدت دهسااله  1380الی  1391میباشاد .با توجه به اينکه برای محاسابات متغیرهای تحقیق
نیاز به اطالعات يکساااال بعد نیز می باشاااد ،بنابراين از اطالعات ساااال های  1380تا 1392
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ا ستفاده شده ا ست .جامعه آماری اين
تحقیق شامل تمامی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با تعديل
اين جامعه با اسااتفاده از برخی محدوديتها ،شاارکتهای مدنظر مشااخص گرديده اساات .به
عبارت ديگر ،جامعه انتخابی در اين تحقیق ،پس از اعمال محدوديت های زير انتخاب شاااده
است:
 -1قبل از ساااال مالی – 1380بهدلیل تغییر در اساااتانداردهای حساااابداری -در بورس اوراق
بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
 -2سرمايه در گردش آنان -بدلیل تعمیمپذيری نتايج تحقیق -منفی نباشد.
 -3در دوره مورد بررسی –بهدلیل داشتن قابلیت مقايسه -تغییر دوره مالی نداشته باشند.
 -4شاارکتهای ساارمايه گذاری و واسااطهگریهای مالی -به دلیل ماهیت متفاوت عملیات
آنها -نباشند.
 -5دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشد.
مدلهای تحقیق

در اين تحقیق ،ابتدا مدل  1به منظور جدا کردن بخش چسااابنده اقالم تعهدی از کل اقالم
تعهدی و با در نظر گرفتن اقالم تعهدی بلندمدت و عملکرد شرکت ،مورد برازش قرار گرفت.
در اين مدل ،مطابق با نحوه عمل فرانسااایس و همکاران ( ،)2005جمع اقالم تعهدی مندرج در
مدل جونز به عنوان متغیر واب سته و اموال ،ما شینآالت و تجهیزات به عنوان يک متغیر م ستقل،
مورد اساااتفاده قرار گرفته اسااات .همچنین ،با توجه به تحقیق کوتاری و همکاران (،)2005
عملکرد جاری شرکت به عنوان متغیر مستقل ،به رابطه افزوده شده است.
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7

TAt = α0 + α1ΔSalet + α2ΔCGSt + α3ΔOEt + α4ΔOtherOPt + α5ΔINTt +
α6ΔTAXt +PPEt + α3ROAt + νt
()1

که در آن؛  TAجمع اقالم تع هدی برابر با ساااود خالص من های جر يان های ن قد عمل یاتی،
 ΔSaleتغییرات در فروش ΔCGS ،تغییرات در ب های ت مام شااااده کاالی فروشرف تهΔOE ،
تغییرات در هزينه های عملیاتی ΔOtherOP ،تغییرات در سااااير درآمد (هزينه های عملیاتی)،
 ΔINTتغییرات در هزينه مالی و  ΔTAXتغییرات در مالیات میباشد.
و در گام دوم به منظور تعیین خطای برآورد اقالم تعهدی مقدار باقیمانده در مدل  1در مدل
 2به عنوان متغیر وابسته جريانهای نقدی گذشته و آتی (بهتفکیک) در نظر گرفته شد:
νt = β0 +β1C_Salet-1 +β2C_CGSt-1 +β3C_OEt-1 +β4C_OtherOPt-1
+β5C_INTt-1 + β6C_TAXt-1+β7C_Salet+1 +β8C_CGSt+1 +β9C_OEt+1
+β10C_OtherOPt+1 + β11C_INTt+1 +β12C_TAXt+1+ εt
()2

که؛  C_Saleجريانهای نقدی حاصااال از فروشها (فروش منهای تغییرات در حساااابهای
دريافتنی و به عالوه تغییرات در پیشدريافت) C_CGS ،جريانهای نقدی حا صل از بهای تمام
شده کاالی فروش رفته (بهای تمام شده کاالی فروش رفته منهای تفاضل تغییرات در موجودی
کاال و تغییرات در حسااااب های پرداختنی) C_OE ،جريان های نقدی حاصااال از هزينه های
عملیاتی (هزينههای عملیاتی منهای تغییرات اقالم تعهدی مربوط به اين هزينهها)C_OtherOP ،

تمامی جريان های نقدی عملیاتی به جز C-CGS ،C-Saleو  C_INT ،C-OEجريانهای نقدی
مربوط به پرداخت هزينه های مالی و  C_TAXجريان های نقدی مربوط به پرداخت مالیات،
میباشد.
باقیمانده مدل  2به عنوان خطای برآورد اقالم تعهدی میباشاااد .اين مقدار باقیمانده به عنوان
معیار کیفیت سود کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور هم مقیاس نمودن متغیرها ،در دو مدل باال ،تمامی اقالم بر جمع دارايی های ابتدای
دوره تقسیم شده اند.
به منظور مقايسه معیار سنجش کیفیت سود اين تحقیق با ساير معیارها ،نخست مدلهای جونز
تعديلشااده (مدل )3و مدل ديچاو و ديچو (مدل )4مورد برازش قرار گرفته اساات و معیارهای
مربوط به کیفیت سود هر يک از اين مدلها استخراج شد.
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(TAt/At-1 = δ0 (1/At-1) +δ1 (ΔRevt/At-1- ΔRect/At-1) +δ2 (PPEt/At-1) +£t )3
که در آن؛  TAجمع اقالم تعهدی برابر با سود خالص منهای جريانهای نقد عملیاتیΔRev ،

تغییرات در درآمد ΔRec ،تغییرات در حساااابهای دريافتنی PPE ،خالص اموال ،تجهیزات و
ماشینآالت A ،جمع دارايیهای شرکت و  £باقیمانده مدل میباشد.
()4

ΔWCt =φ0 +φ1CFOt_1+φ2CFOt+φ3CFOt+1+ ιt

در اين مدل؛  ΔWCتغییرات در اقالم سرمايه در گردش به جز وجه نقد میباشد که از طريق
جمع جبری تغییرات در دارايی های جاری به جز و جهن قد و سااارما يه گذاری کوتاه مدت و
تغییرات در بدهیهای جاری به جز ساااود ساااهام پرداختنی و تساااهیالت کوتاهمدت حاصااال
میگردد و  CFOجريانهای نقدی عملیاتی میباشد.
برازش مدلهای سنجش کیفیت اقالم تعهدی در سطح صنعت ،مطابق با مباحث مطرح شده
در ادبیااات اقالم تعهاادی موجااب بهبود توان ماادلهااا میگردد ،از اينرو ،در اين تحقیق
تمامیمدلهای مورد مقايسه در سطح صنعت مورد برازش قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق
میانگین ضرايب مربوط به برازش مدل  1مربوط به تمامی سال -صنعتها براساس رگرسیون
مقطعی ،در نگاره  2نشااان داده شااده اساات .اين مدل به طور متوسااط با ضااريب تعیین تعديل
شدهای به میزان  29در صد مورد برازش قرار گرفته ا ست .با توجه به اين يافتهها ،باقیمانده مدل
به منظور استفاده در مدلهای بعدی مورد تعیین قرار گرفت.
نگاره ( :)٢خالصه برازش  70سال-صنعت مدل .1
α3ROAt + νt TAXt +PPEt +ΔINTt + α6ΔOtherOPt + α5Δ OEt + α4Δ CGSt + α3ΔSalet + α2ΔTAt = α0 + α1
ROA

PPE

TAX Δ

INTΔ

OtherOP Δ

OE Δ

CGS Δ

Sale Δ

intercept

0/629

-0/284

0/765

-0/969

1/208

0/773

0/528

0/367

1/548

4/283

-2/782

1/543

-1/931

2/530

1/732

1/789

1/687

8/431

D. W.

6/196

F

0/29

adj. R2

1/783

میانگین
ضرايب
آماره t

آمارههای
ترکیبی

در گام دوم به منظور تعیین خطای برآورد اقالم تعهدی ،مقدار باقیمانده در مدل  1که بیانگر
اقالم تعهدی پس از تفکیک اقالم تعهدی چساانبده میباشااد ،در مدل  2به عنوان متغیر وابسااته
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جريانهای نقدی گذشااته و آتی در نظر گرفته شااد .نتايج مربوط به اين برازش به همراه برازش
مدلهای جونز تعديل شده و ديچاو و ديچو ،در نگاره  3نشان داده شده است.
متو سط ضريب تعیین تعديل شده مدلهای جونز تعديل شده و ديچو و ديچاو در اين تحقیق
به ترتیب برابر با  2/5درصاد و  15درصاد میباشاد که با نتايج تحقیقات مشاابه همخوانی دارد.
عالوه براين ضااريب تعیین تعديلشااده مدل اين تحقیق ( 35درصااد) تفاوت زيادی با ضااريب
تعیین تعديل شده دو مدل ديگر دارد.
بررسی خطای نوع اول
وجود همبساااتگی مثبت و باالی میان اقالم تعهدی غیرعادی حاصااال از مدلهای مختلف و
جمع اقالم تعهدی در ادبیات کیفیت اقالم تعهدی به عنوان يکی از نشاااانههای خطای نوع اول
(طبقهبندی نادرساات اقالم تعهدی تحت عنوان اقالم تعهدی غیرعادی ،در حالی که عادی بوده
اند) مدل مطرح شده است .نگاره  ،4هم بستگی میان اقالم تعهدی غیرعادی حاصل از هر يک
از مدلها و جمع اقالم تعهدی را نشان میدهد.
نگاره ( :)3خالصه برازش  70سال -صنعت مدل تحقیق ،مدل جونز تعدیلشده و مدل
دیچاو و دیچو.
مدل ديچاو و ديچو

مدل جونز تعديلشده

مدل تحقیق

-0/201

-0/0158

-1/440

-3/209

2/295

-9/315
0/855
8/760
0/270
3/931
0/217
1/684
0/097
2/340
-1/878
-4/065
-1/166
-1/966
-0/379

میانگین ضرايب (آماره)t
Intercept

C_Salet-1

C_CGSt-1

C_OEt-1

C_OtherOPt-1

C_INTt-1

C_TAXt-1
C_Salet+1

10

بهبود سنجش کیفیت اقالم تعهدی

مدل ديچاو و ديچو

مدل جونز تعديلشده

مدل تحقیق

میانگین ضرايب (آماره)t

-6/244
-0/570
-6/962
-0/215
-1/330
0/033
1/747
1/035
2/451
1/308
1/981
0/047

C_CGSt+1

C_OEt+1

C_OtherOPt+1

C_INTt+1

C_TAXt+1

ΔRev- ΔRec

2/981
-0/097

PPE

-4/746
0/135

CFOt_1

3/715
-0/386

CFOt

-10/203
0/237

CFOt+1

6/544
0/152

0/025

0/35

)(pooled

1/845

1/786

1/808

)D. W. (pooled

38/684

11/745

5/849

)F (pooled

R2

adj.

يافتههای حاصل از آزمون همبستگی در نگاره  ،4نشان میدهد که بین باقیمانده مدل تحقیق،
باقیمانده مدل جونز تعديل شاااده و باقیمانده مدل ديچاو و ديچو و جمع اقالم تعهدی به ترتیب
 98 ،58و  83درصاااد همبساااتگی مثبت وجود دارد که باقیمانده مدل تحقیق از کمترين میزان
همبساااتگی با جمع اقالم تعهدی برخوردار می باشاااد .عالوه براين ،باقیمانده مدل تحقیق از
هم ب ستگی بی شتری با باقیمانده مدل ديچاو و ديچو برخوردار ا ست که با توجه به ساختار مدل
تحقیق و مشابهتهای آن با مدل ديچاو و ديچو نیز اين انتظار میرفت.

11

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال هفتم ،شماره  ،25پاییز 1396

نگاره ( :)4همبستگی مقادیر باقیمانده و جمع اقالم تعهدی.
مدل ديچاو و ديچو

جمع اقالم تعهدی

*

مدل جونز تعديلشده
*

باقیمانده مدلها

مدل تحقیق

*0/582

0/498

0/352

1

مدل تحقیق

*0/986

*0/351

1

*0/352

مدل جونز تعديلشده

*0/833

1

*0/351

*0/498

مدل ديچاو و ديچو

1

*0/833

*0/986

582

جمع اقالم تعهدی

* معنیداری در سطح خطای  1درصد.

نگاره  5معنیداری اختالف میان ضاارايب همبسااتگی هر يک از مدلهای سااهگانه را با جمع
اقالم تعهدی نشان میدهد .بر طبق اين يافتهها ،نتايج حاصل از آزمون مقايسهای تبديل ضريب
همبسااتگی به آزمون  zنرمال (آزمون فیشاار) ،بیانگر معنیداری اختالف میان همبسااتگی مدل
تحقیق با جمع اقالم تعهدی نسبت به ساير مدلها که در نگاره  4نشان داده شده است ،میباشد.
نگاره ( :)5آزمون معنیداری اختالف میان همبستگی مقادیر باقیمانده و جمع اقالم تعهدی.
مدل ديچاو و ديچو

مدل جونز تعديلشده

3/51

6/44

()0/000

()0/000

2/93

مدل تحقیق

آماره ( zسطح معنیداری)

-

مدل تحقیق

-

()0/000
-

6/44
()0/000

2/93

3/51

()0/000

()0/000

مدل جونز تعديلشده
مدل ديچاو و ديچو

وجود کمترين همبسااتگی میان باقیمانده مدل و جمع اقالم تعهدی در مدل تحقیق نساابت به
ساير مدلها که مطابق با نگاره  5اين اختالف معنیدار نیز میباشد ،حاکی از وجود خطای نوع
اول کمتر در مدل تحقیق میباشد.
نگاره ( :)6اختالف میان ضرایب تعیین تعدیلشده مدلها
مدل

آماره کرامر

مقايسه مدل تحقیق و مدل جونز تعديل شده

41/22

مقايسه مدل تحقیق و مدل ديچاو و ديچو

12/13

مقايسه مدل ديچاو و ديچو و جونز تعديل شده

52/8

معنیدار در سطح خطای  1درصد.
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بررسی خطای نوع دوم
خطای نوع دوم به اين معنی ا ست که مدل ،اقالم تعهدی غیرعادی را به طور نادر ستی تحت
عنوان اقالم تعهدی عادی طبقهبندی نمايد ،در حالی که اين اقالم در واقع غیرعادی میباشاااند.
نگاره  6نتايج آزمون کرامر در خصااوص معنیداری تفاوت میان ضااريب تعیین تعديلشااده هر
يک از مدلها را نشاااان میدهد .اين يافتهها نشاااان میدهد که مدل تحقیق از ضاااريب تعیین
تعديلشااده مدل تحقیق به طور معنیداری بیشااتر از ضااريب تعیین تعديلشااده مدلهای جونز
تعديل شده و ديچاو و ديچو میبا شد .بنابراين ،اين گونه میتوان گفت که مدل تحقیق از توان
بیشتری نسبت به ساير مدلها برخوردار میباشد.
نتیجهگیری
ادبیات کیفیت اقالم تعهدی بیان میکند که در نظر گرفتن اقالم تعهدی چسبنده ،تطابق اقالم
تع هدی و ن قدی ،در نظر گرفتن اقالم تع هدی بل ند مدت ،در نظر گرفتن عملکرد شااار کت و
برازش مدل در ساااطح صااانعت منجر به بهبود توان مدل ها در تفکیک اقالم تعهدی عادی و
غیرعادی میگردد.
اين تحقیق با معرفی معیاری جديد و با در نظر گرفتن تطابق اقالم تعهدی و نقدی و همچنین
تفکیک جريانهای نقدی به همراه توجه به اقالم تعهدی بلندمدت و عملکرد شرکت ،شواهدی
ارائه نمود که نشان میدهد ،اقالم تعهدی غیرعادی تبیین شده براساس معیار اين تحقیق ،دارای
کمترين همبسااتگی با اقالم تعهدی (کاهش خطای نوع اول) و بیشااترين توان توضاایحدهندگی
در زمان تفکیک (کاهش خطای نوع دوم) میباشد.
با توجه به نتايج حاصااال از اين تحقیق و همچنین اساااتفاده از معیار اقالم تعهدی غیرعادی به
عنوان يکی از معیارهای پراستفاده در نمايش کیفیت سود در ساير تحقیقات ،پیشنهاد میگردد
معیار ارائه شااده در اين تحقیق ،به عنوان معیار کیفیت سااود در تحقیقات بررساای تاثیر عوامل
مختلف بر کیفیت سود ،مورد استفاده قرار گیرد.
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