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 مقدمه

تصمیم گیری درباره کسب و کار بخصوص در شرایط تجاری امروز که توسط جهانی شدن و تغییرات 

. اطالعات دانش ارتباطات ]27[اطالعات کافی، به موقع و جامع دارد سریع بازار مشخص می شود، نیاز به

 . ]29[و استفاده کنندگان به شدت نیاز به اطالعاتی دارند که متناسب با نیازهای آنان است ]19[است

 اصلی شده یک شرکت در گذشته، منبع تولید سوابق از ای خالصه ( به عنوانAIاطالعات حسابداری)

 ]25[تصمیم گیری های مختلف کسب و کار، از جمله تصمیمات عملیاتی در شرکت است اطالعات جهت

در میان گزینه به آنها  است که سرمایه گذاران با انواع مختلفی از اطالعات عبمهم ترین من طرفی نیز ازو 

 و هدف نهایی آن] 4[عملکرد است  کنترل و ریزیبرنامه ( برایAI. )]۳[های انتخابی کمک می کند

. بنابراین؛ سرمایه گذاران زمانی که اطالعات ]51[کنترل و کمک به فرایند تصمیم گیری شرکت ها است

و همچنین  ]46[کافی درباره یک شرکت جهت سرمایه گذاری دارند، اعتماد به نفس بدست می آورند

 .]24[ضروری استگیری برای حیات در یک محیط بسیار رقابتی، ( در تصمیمAIسازمان ها هم می دانند )

ما در یک اقتصاد و  زندگی به با توجهشناسایی و مدیریت این اطالعات، جهت تولید اطالعات با کیفیت 

ات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن طالعبه طوری که در دسترس بودن اامری بسزاست؛ اتی عالاجتماع اط

(؛ یعنی میزان اطالعات AIQکیفیت اطالعات حسابداری) ].47[کیفیت آن، دیگر یک راهبرد مفید نیست

ارائه شده حسابداری عیناً نشان دهنده عملکرد فعلی شرکت است، برای پیش بینی عملکرد آینده مفید 

 . ]50[است و ارزش شرکت را ارزیابی می کند

گری مالی در ( طبق مفاهیم کیفی گزارشAIQاز این رو، تحقیق حاضر در مرحله اول تالش می کند تا )

گیری قرار دهد. سپس در مرحله دوم به بررسی تاثیر کیفیت اطالعات ایران را مورد بررسی و اندازه

حسابداری بر رفتار سهامداران فعال در بورس اوراق بهادار در دو گروه سهامداران شکیبا و سهامداران 

( را برای سهامداران شکیبا AIQبهینه )ناشکیبا می پردازد. نهایتاً با بکارگیری الگوهای بهینه سازی حد 

 و ناشکیبا را استخراج می نماید.

 نظری مبانی

 اطالعات حسابداری

نیاز به اطالعات، پایه و اساس تصمیم گیری های بنیادی و صریح مدیریتی جهت اطمینان یافتن از بقای 

حسابداری برای دستیابی به یک سازمان است و از آنجا که هدف هر سازمان سود آوری است، اطالعات 

. هیب اقتصاددان مشهور امریکایی بیان می کند؛ اطالعات موجود در یک ]41[این هدف ضروری است

( برای مقاصد چند گانه AI. )]۳4[( استAIاز آن ) %47ماهیت اقتصادی دارند که  %80نهاد اقتصادی، 

. یکی از این ]5[استفاده قرار می گیرد و خاص که عمدتاً مربوط به فرایند تصمیم گیری می باشد، مورد

مقاصد و اهداف خاص، ارائه اطالعات الزم برای سهامداران جهت کاهش نا اطمینانی در تصمیم گیری 

( نقش مثبتی AIهمچنین ). ]6[های مالی و اقتصادی می باشد که برای سهامداران بسیار ارزشمند است

مه های توسعه ای دارد، که این نقش از دسترسی به نیز در اتخاذ تصمیمات صحیح و موفقیت در برنا
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( بر تصمیمات AI. )]40[اطالعات مورد نیاز برای تهیه، اجرا و پیگیری این برنامه ها حاصل می شود

شخصی استفاده کنندگان تاثیر می گذارد که این بر تخصیص منابع و عملکرد بازار تاثیر گذاشته و در 

( موجب افزایش نظریه های جدید، تکنیک های جدید، AI. )]17[ودنتیجه باعث کارایی اقتصاد می ش

(، از سرمایه گذاران حفاظت می کند و در AI. افشای )]۳5[دیدگاه های سرمایه گذاری جدید می شود

نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به بازار را افزایش می دهد، بنابراین برای حفظ سیستم کارآمد بازار ضروری 

ات سرمایه گذاری که بدون تفکر گرفته می شود، قُمار است، تصمیم گیری های مفید . تصمیم]20[است

 گرفته می شود. ]14[و با کیفیت ]4۳[بر اساس اطالعات مفید

 کيفيت اطالعات حسابداری

گسترش بین المللی کسب و کار، پیچیدگی پردازش اطالعات را برای تحلیل گران، سرمایه گذاران و 

دهد. بنابراین، این گسترش بین المللی نیاز به اطالعات را افزایش داده و انگیزه  حسابرسان افزایش می

کیفیت اطالعات . ]۳9[های بیشتری برای شرکت ها جهت ارائه اطالعات با کیفیت ایجاد می کند

(؛ یعنی میزان اطالعات ارائه شده حسابداری عیناً نشان دهنده عملکرد فعلی شرکت AIQحسابداری)

. کیفیت باالی ]15[پیش بینی عملکرد آینده مفید است و ارزش شرکت را ارزیابی می کند است، برای

اطالعات حسابداری تاثیرات منفی محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری را، با کاهش عدم تقارن 

و همچنین سرمایه گذاران می توانند مدیران خوب و بد را تشخیص داده  ]1[اطالعاتی، کاهش می دهد

 .]7[و به این ترتیب هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه کاهش یابد

 (AI زمانی می تواند با کیفیت باشد که؛ با ویژگی های کیفی مورد نیاز استفاده کنندگان، در راستای )

و چهار ویژگی کیفی اصلی  ]۳7[ف سازمانی تعریف شودتصمیم گیری ارزشمند، جهت دستیابی به اهدا

( میبایست ویژگی AIQ. )]21[قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکاء بودن، منطبق بودن را دارا باشد

های اثر بخشی، کارایی، محرمانگی، صادقانه بودن، یکپارچگی، قابلیت دسترس، منطبق و واقعی بودن را، 

(؛ قابل اتکاء AI( در انگلیس ویژگی های کیفی )ASBانداردهای حسابداری). هیئت است]42[باشد دارا

بودن، مربوط بودن، با اهمیت بودن، قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن و به موقع بودن را برای استفاده 

(، ویژگی های کیفی IASBکنندگان بیان می کند. کمیتة تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی)

(AIرا ق )( ابل فهم بودن، مربوط بودن، قابلیت اتکاء و قابلیت مقایسه بیان میکند تاAI در تصمیم گیری )

های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی، بالقوه و سایر استفاده کنندگان مؤثر واقع گردد. همچنین 

، کیفیتِ ضروری ( قابل فهم بودن و درک راحت توسط استفاده کنندگانAIبیان می کند؛ ویژگی اصلی )

اطالعات ارائه شده توسط صورت های مالی است. چرا که استفاده کنندگان از اطالعات مالی، میبایست 

صورت های مالی یک شرکت را، در هر زمان و مکانی مقایسه کنند تا بتوانند سیر تکاملِ وضعیت مالی، 

بایست در خدمت تصمیم گیری  ( میAI)". ]۳4[تغییر وضعیت مالی و عملکرد شرکت را شناسایی کنند

 .اقتصادی باشد

های بزرگ در دنیای امروز طالعات و گزارشگری مالی سبب شکستهای کیفی در ارائه اایت ویژگیعدم رع

های مالی  د تا اطالعات ارائه شده در گزارششوای کیفی اطالعات حسابداری سبب میهشود. ویژگیمی
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های رسوایی های گذشته، دلیل بسیاری از. همانطور که در دهه]۳8[کنندگان سودمند شودبرای استفاده

بعد از آن سهامداران خواستار ، ]۳2[عمده شرکت های بزرگ در گزارش های مالی ضعیف مشاهده شد

. گزارش و اطالعات مالی که منعکس کننده واقعیت نباشند، منجر ]1۳[گزارش هایی با کیفیت باال شدند

ها هند که شرکت. در حال حاضر نیز، محققان نشان می د]8[واهند شدبه تصمیم گیری نادرست خ

مکانیزم های حاکمیتی داخلی و خارجی با کیفیت باال و حسابرسان داخلی و خارجی با کیفیت به مراتب 

 . ]9[باالتر برای ارائه گزارش مالی با کیفیت بسیار مطلوب به سهامداران به کار می گیرند

ها می دهد که شرکتنشان  ی که به کیفیت اطالعات حسابداری پرداختند،تحقیقاتبخش بزرگی از 

معتقدند سازو کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ساختار  ]22 [.]18[( را بهبود بخشندAIQتوانند )می

موثر بر کیفیت اطالعات و گزارشگری ناشی از آن موجب بهبود و افزایش کارایی اطالعات می شود. بهبود 

عات منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن موجب افزایش قیمت سهام می کیفیت اطال

( با کیفیت باال نقش کلیدی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین سهامداران)اعتباردهندگان( و AIشود. )

. ]49[و همچنین هزینه سرمایه تامین کنندگان خارجی را کاهش می دهد] ۳1[، ]۳0[مدیران دارد

یت باالتر، اطالعات حسابداری شفاف تر را به دنبال دارد، که این به فرصت های رشد اجازه می دهد کیف

. اطالعات حسابداری با کیفیت باال بر تخصیص منابع و همچنین ]50[تا در قیمت های سهام گنجانده شوند

کیفیت باال به سهامداران ( با AI. )]17[بر توزیع ثروت در میان عوامل مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد

خارجی کمک می کند تا بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت مداخله کنند تا درک بهتری 

( با AIاستدالل می کنند که )] 11 [.].2[از عملکرد تجاری و استفاده از سرمایه شرکت داشته باشند

های نامناسب می شود و توانایی سرمایه گذاران کیفیت باال مانع از مدیریت امپراطوری و سرمایه گذاری 

را برای نظارت بر کارایی تصمیم گیری های سرمایه گذاری مدیران را بهبود می بخشد. بنابراین، می توان 

نتیجه گرفت که کیفیت بهتر اطالعات حسابداری منجر به تصمیمات دقیق خواهد شد. اگر اطالعات 

 .]۳6[کنندگان خواهد داشتشد، تاثیر منفی بر رضایت استفادهاشته باحسابداری تولید شده اعتبار کافی ند

 سهامداران شکيبا و ناشکيبا

ها میبایست به منافع گروه های مختلف ذینفعان، مانند سهامداران، مصرف کنندگان و رقبا توجه شرکت

و منابع محدود  . اما، هنگامی که ذینفعان مختلف دارای منافع متضاد هستند]16[کنند تا موفق باشند

. اکنون سوال ]10[است، این به یک چالش بزرگ برای پاسخگوئی به تمام نیازها و منافع تبدیل می شود

مهم این است؛ مدیران چگونه اولویت بندی منافع مختلف گروه های ذینفع را تعیین می کنند و عوامل 

وجه این تصمیم گیری خواهیم شد. موثر بر این تصمیم گیری ها چیست؟ با نگاه به بازاریابی موثر مت

که این نوع  "تاکید بیش از حد بر استراتژی های بازاریابی با بازده فوری"مدیریت بازاریابی موثر به معنای 

. مدیران به صورت موثر منافع یک گروه خاص ]۳۳[مدیریت نیز تاثیر منفی بالقوه بر بازده های دورتر دارد

سیدگی می کنند. به عنوان مثال انتخاب سرمایه گذاران با تمرکز کوتاه از ذینفعان را انتخاب و به آن ر

مدت)ناشکیبا(، سرمایه گذاران با تمرکز بلند مدت)شکیبا( یا بر روی سایر ذینفعان و مشتریان... مواجه 

مدیران شرکت ها با انگیزه ها و فشارها جهت گزارش عملکرد برتر، منجر به تاکید بیش از حد آنها بر روی 
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. چرا که مدیران نگران دستیابی به اهداف درآمد سه ماهه هستند. ]12[اهداف کوتاه مدت می شود

تحقیقات نشان می دهد که عدم موفقیت در این امر، موجب کاهش قیمت سهام شده و قیمت یک سهام 

 . به عنوان مثال؛ سرمایه]44[و تصرف فوری شرکت شود ]28[افسرده می تواند موجب اخراج مدیران

و برای  ]48[سال یا کم تر هستند 9/1گذاری کوتاه مدت)ناشکیبا(، عموماً دارای افق های سرمایه گذاری 

به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت، با اطالعاتی که بر چشم اندازهای کوتاه مدت تاثیر می گذارد، 

رمایه گذاری می کنند و با خرید و فروش می کنند. اما سرمایه گذاران بلند مدت برای دوره طوالنی تر س

تحرکات کوتاه مدت قیمت، کم تر پریشان می شوند. هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه)توسعه 

محصول جدید، ارتباط با مشتری، تبلیغات( که موجب افزایش ارزش سهام داران در بلند مدت میشود، از 

سرمایه گذاران کوتاه مدت در مورد چشم . حال چنانچه ]45[ویژگی های سرمایه گذاران بلند مدت است

. برداشت مدیران از این رفتار ]۳8[انداز شرکت ناراضی باشند، آنها به سادگی سهام خود را می فروشند

اینگونه است که؛ سرمایه گذاران کوتاه مدت اغلب سهام را بدون هیچ گونه هدفی و فقط بر اساس غافل 

می رسانند، که این موجب کاهش ارزش سهام در بورس می  گیر شدن از سودهای منفی ناچیز به فروش

. با توجه به اینکه چشم انداز شغلی مدیر، اعتبار و شهرت وی تماماً با قیمت سهام شرکت مرتبط ]26[شود

، بنابراین مدیران انگیزه های زیادی برای بکارگیری بازاریابی موثر جهت اجتناب از اعالن ]28[است

 .]12[داردسودهای ناامید کننده 

 متدولوژی تحقيق

 پرسش تحقيق

اطالعات حسابداری با ویژگی های ذکر شده میتواند در راستای اهداف کلیدی حسابداری مالی، در برآورد 

کیفیت اطالعات حسابداری برای  نیازهای اطالعاتی سهامدارن در بازار سرمایه نقش موثری داشته باشد.

های آنها از ارزش های نابرابری پیروی می کند. اکنون با توجه به  سهامداران با توجه به اهداف و انگیزه

اینکه دسته بندی های مختلفی از حیث سهامداران در مباحث حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی 

مالکیت مدیریتی و...(، ما بررسی تاثیر اطالعات  -مالکیت بلوکی  -مطرح می باشد)مالکیت نهادی 

تصمیم گیری های سهامدارن شکیبا و سهامداران ناشکیبا را با طرح سوال زیر، حسابداری ارائه شده در 

 انتخاب نمودیم؛

آيا امکان بهينه سازی کيفيت اطالعات حسابداری برای سهامداران شکيبا و ناشکيبا وجود 

 دارد؟

 ساختار نمونه تحقيق 

بهادار تهران/از  اوراق بورس درسازمانشده  غیرمالی )تولیدی( پذیرفته شرکتهای جامعه آماری تحقیق کلیه

 8شرکت در بازه زمانی   85غربالگری/ انتخاب  به روش  نمونه گیری /1۳95سال  تا پایان 1۳88سال 

 ساله با شرایط؛

 .باشد به طور کامل در دسترس 1۳88هر شرکت مورد مطالعه ازسال  کامل اطالعات -1
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و لذا  بوده تولیدی شرکت، فعالیت نوع -۳ .باشد نداده مالی تغییرسال تحقیق ی دوره درطول شرکت -2

 .شوندنمی آورده های لیزینگ و هلدینگ درنمونهبیمه، شرکت گذاری، بانکها، سرمایه مالی، موسسات

سهام شناور آزاد داشته  %5حداقل  -5 .باشد ماه اسفند 29 مورد مطالعه شرکتهای مالی سال پایان -4

  .باشند نداشته ماه 6 از تر بیش معامالتی وقفه بررسی مورد دردوره -6 باشد.

 متغيرهای تحقيق

 متغير های مستقل)ويژگی های کيفی اطالعات حسابداری(

 ))رتبه کيفيت افشاء((

 (2008تطابق ها هزينه ها با درآمدها)مدل ديچو و تانگ،

تهران که از دو قسمت زیر تشکیل شده ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار های اختصاص یافته به شرکترتبه

 است؛

به موقع بودن با ضریب تاثیر ) بخش اول(
2

3
 ( از امتیاز کل

قابلیت اتکاء با ضریب تاثیر ) بخش دوم(
1

3
 ( از امتیاز کل

REVt = β0 + β1EXPt−1 + β2EXPt + β1EXPt+1 +  ε 

REVt=  کاال و خدمات سال جاری/کل درآمدهای فروش 

EXPt+1= هزینه های کل در سال آتی 

/EXPt−1= / هزینه های کل در سال قبلEXPt= هزینه های کل در سال جاری 

 هرشرکت هرسال نسبت به شش سال قبل)بصورت سری زمانی(  -

 هزینه کل: برابر با هزینه عموی واداری وتوزیع وفروش بعالوه بهای تمام شده کاالی فروش رفته -

 و درآمد، تقسیم به جمع داراییهای اول دوره شده است.بمنظور همگن کردن هزینه  -

 نشان دهنده رعایت اصل تطابق است. )2B<0 (در مدل تانگ ضریب -

(1995به موقع بودن سود)کوتاری و زيمرمن،    
Rt = βo + β1EBITt + β2∆EBITt +  ε 

Rtبازده واقعی سهام =/∆EBITt=  قبل از کسر مالیات و بهرهتغییرات سود/ 

 EBITt= سود قبل از کسر مالیات و بهره 

 هرشرکت هرسال نسبت به شش سال قبل)بصورت سری زمانی( -

 بمنظورهمگن کردن تقسیم بر داراییهای اول دوره شده است. -

 .مالک بوده است )2R(ضریب تعیین -

(2008محافظه کاری شرطی)ديچو و تانگ،  

REVt = β0 + β1EXPt−1 + β2EXPt + β1EXPt+1 +  ε 
REVt= کل درآمدهای فروش کاال و خدمات سال جاری/ 

EXPt= هزینه های کل در سال جاری 
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 (())بی طرفی

اطالعات صورت های مالی باید بیطرفانه یعنی عاری از تمایالت جانبدارانه باشد. چنانچه انتخاب و یا ارائه 

نتیجه ای از قبل تعیین این اطالعات به گونه ای باشد که بر تصمیم گیری یا قضاوت در جهت رسیدن به 

 شده اثر گذارد، صورت های مالی بی طرف نیست.

بر این اساس اطالعات نباید از دستیابی به هدف اقتصادی خاصی از قبیل افزایش یا کاهش سود شرکت 

 جانبداری کند.

( به دست می آید به 1995قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری که از الگوی تعدیل شده جونز ) -

 صی برای بی طرفی در تحقیقات استفاده شده است.عنوان شاخ

TAit = β2 (
1

Ait−1
) + β2(∆REVit − ∆RECi,t) + β2PPEi,t + εit 

TAit=  مجموع اقالم تعهدی واحد تجاریi  برای سالt 

(
1

Ait
−  t-1در سال  tمجموع داراییهای شرکت  =(1

∆RECi,t=  تغییرات حساب های دریافتنی واحد تجاریi   برای سالt   نسبت به دورهt-1  منهای

 t-1برای سال  iحسابهای دریافتنی واحد تجاری 

∆REVit=  تغییرات درآمد واحد تجاریi  برای سالt   منهای درآمد آن در سالt-1 

PPEi,t=  ناخالص داراییهای ثابت مشهودi   در سالt             /𝛆𝐢𝐭= جزء باقیمانده 

 تقسیم می شوند. t-1همه متغیرهای فوق برای استاندارد شدن بر میانگین داراییهای سال 

در معادله ذیل، یک منهای قدر مطلق انحراف از خط رگرسیون به عنوان معیار اقالم تعهدی غیر عادی 
1(iAA.در نظر گرفته میشوند ) 

= بی طرفی  1 –)قدر مطلق اقالم تعهدی غیر عادی(   

 ((خاصه انتخاب))

 قابل پول حسب بر که کنند ارائه را هایی خاصه آن توانند می تنها مالی های صورت ویژگی، این به توجه با

 تمام بهای قبیل از کرد؛ ارائه مالی های صورت در تواند می که دارد وجود پولی خاصه چندین. است بیان

 مالی های صورت در است قرار که خاصه انتخاب. فروش ارزش خالص یا جایگزینی بهای تاریخی، شده

 غیر های خاصه و باشد کنندگان استفاده اقتصادی تصمیمات به آن بودن مربوط بر مبتنی باید شود گزارش

 ویژگی کردن مشخص برای بنابراین. یابد می انتقال کنندگان استفاده به توضیحی های یادداشت در پولی

 گیرد، می قرار بررسی مورد جامعه عضو های شرکت ساالنه حسایرسی گزارش تحقیق، این در خاصه انتخاب

 عدد آنها به است یافته انعکاس گزارش بند عنوان به باشند، نکرده رعایت را خاصه انتخاب که هایی شرکت

 .یابد می اختصاص( یک) عدد اند کرده رعایت که آنهایی و( صفر)

EXPt−1 /هزینه های کل در سال قبل = EXPt+1 هزینه های کل در سال آتی =  

هرشرکت هرسال نسبت به چهار سال قبل)بصورت سری زمانی( -  

بمنظورهمگن کردن تقسیم بر داراییهای اول دوره شده است. -  

  نشان دهنده رعایت محافظه کاری است.(B1>0)- درمدل دیچف وتانگ ضریب 
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 ))بيان صادقانه((

معامالت و سایر رویداد های را که ادعا می کند)یا به گونه ای معقول انتظار می رود( بیانگر اطالعات باید اثر 

 آن است، به طور صادقانه بیان کند.

به طور مثال، ترازنامه باید بیانگر صادقانه اثرات معامالت و سایر رویدادهایی باشد که منجر به عناصری در 

را احراز کرده باشند. لذا بررسی همبستگی بین سود و بازده  تاریخ ترازنامه شوند که معیارهای شناخت

 سهام و قدرت توضیح دهندگی سود روشی برای تعیین میزان بیان صادقانه آن است.

(؛ فرض میشود تغییر در قیمت سهام واکنش به تغییرات سود در یک دوره 1989مطابق با دیدگاه بیور)

یرات سود است و ضریب تغییر سود به عنوان معیاری برای کیفیت معین است. بنابراین بازدهی، تابعی از تغی

 (.2006،ولوری 1۳89سود در نظر گرفته می شود)نصراللهی و عارف منش 

سال قبل هر شرکت محاسبه می شود، به  10بر این اساس ضریب تعیین مدل زیر که بر اساس اطالعات 

𝐑𝐄𝐓𝐢𝐭             عنوان میزان بیان صادقانه می باشد.                  = 𝐚𝟎 + 𝐚𝟏𝐍𝐈𝐢𝐭/𝐏𝐢,𝐭 +  𝛆 

RETit= (برای سال 12میانگین بازده ماهانه سهام )ماه t/NIit/Pi,t=  نسبت سود خالص سال جاری به

 قیمت بازارسهام

 ( بيانگر صادقانه بودن است.((𝐑𝟐))ضريب تعيين) 
 هر شرکت هرسال نسبت به شش سال قبل)بصورت سری زمانی( -

 بمنظور همگن کردن تقسیم بر داراییهای اول دوره شده است.  -

 احتياط)محافظه کاری(  

احتیاط عبارتست از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام 

مورد نیاز است، به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه 

 نشود. 

( استفاده می گردد که 2000یولی و هین )در این تحقیق برای ارزیابی شاخص محافظه کاری از مدل گ

 ( نیز در تحقیق خود از این مدل استفاده کرده است. 1۳85بنی مهد)

ریکا شاخص محافظ  =
اقالم تعهدی عملیاتی قبل از استهالک

جمع داراییها در اول دوره 
=

𝐎𝐈 − 𝐂𝐅𝐎 + 𝑫𝒆𝒑𝒕

𝑻𝑨𝒊𝒕
 

𝑇𝐴𝑖𝑡=   / .جمع داراییها بیانگر اندازه شرکت استOI= سود عملیاتی 

CFO=   / جریان نقد عملیاتیDep𝑡= هزینه استهالک 

(2000محافظه کاری غير شرطی)بی ور و رايان،  

 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام/ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ×( -1)

(())ارزش پيش بينی کنندگی  

𝐑𝐨𝐀𝐢𝐭+𝟏 =∝𝟎+∝𝟏 𝐑𝐨𝐀𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 

𝐑𝐨𝐀𝐭+𝟏=   / سود خالص تقسیم بر میانگین کل داراییها𝛆𝐭=    /  خطای باقیمانده 𝐏𝐕 =
𝟏

|𝛆𝐢𝐭|
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 ))قابل مقايسه بودن((  
 

( استفاده شده 2011رای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران)ب

است. در این مدل، دو شرکت زمانی مشابه در نظر گرفته می شوند که دارای رویداد های اقتصادی 

 ده باشند. مشابه)مانند بازده( و سیستم حسابداری مشابه برای گزارش)مانده سود حسابداری( ارائه کر

شرکت و بر اساس -در این تحقیق، نحوه تحلیل اندازه گیری قابلیت مقایسه برای هر مشاهده در سال

 ( است. 2011مدل دی فرانکو،)
 

شرکت، مدل رگرسیونی زیر را بصورت فصلی، سال جاری و -در ابتدا بایستی برای هر مشاهده سال

 چهار سال قبل برآورد شود؛
Eerningsit =∝i+ βiReturnit +  εit 

 

Eerningsit =
 سود خالص فصلی 

 کل داراییها 
                   Eerningsit =    فصل سهامی بازده

 

( که βi(و)i∝ضرایب برآورده شده معرف تابعی از الگوی حسابداری یک شرکت است. یعنی ضرایب)

معرف عملکردهای یک شرکت هستند و توسط رویدادهای اقتصادی)بازده شرکت( برآورد شده است 

و نزدیک بودن توابع حسابداری بین دو شرکت، قابلیت مقایسه بین این دو شرکت را نشان می دهد. 

از مدل زیر با استفاده  (i( و )j)حال برای اندازه گیری فاصله بین توابع حسابداری براورد شرکت های 

 برآورد می شود؛

                      
E∧(Eernings)iit =∝i+ βi ∗ Return 

 

 .(t)در دوره  (i)و بازده شرکت  (i)با توجه به تابع شرکت  (i)سود پیش بینی شده شرکت 

 
E∧(Eernings)ijt =∝j+ βj ∗ Return 

 

 .(t)در دوره  (i)و بازده شرکت  (j)با توجه به تابع شرکت  (j)سود پیش بینی شده شرکت 

 

دوم و ها )شرکت اول منهای شرکت از شرکتپس از محاسبه مقادیر فوق، از طریق تفاضل هر کدام 

 شود.ها میل، تقسیم بر کل تعداد شرکت...( صورت می گیرد. در نهایت از مقدار بدست آمده از تفاض
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 متغير های مستقل)ويژگی های کيفی اطالعات حسابداری(

 شکيبا و سهامدارن ناشکيبا(())سهامداران 

درصورتیکه فاصله زمانی معامالت )مدت سهامداری ( در شرکتی از حد متوسط سالیانه کل بورس زیاد باشد 

باشد ،سهام نزد افرادی قرار گرفته است که صبور )شکیبا( در امر سرمایه گذاری  م زیادنقدشوندگی سها ورتبه

 .د بودهستند و در غیر اینصورت ناشکیبا خواهن

 

(𝑨) =

 حجم معامالت 

 دفعات معامالت
× روزهای معامالتی

تعداد کل سهام صادره
× 𝟑𝟔𝟓       

مدت سهامداری = 𝟑𝟔𝟓 − 𝑨   

رتبه نقدشوندگی رانسبت به هرسال کل شرکت میانگین گرفته و اگر از آن بیشتر بود یک وکمتر بود صفر قرار  -

 خواهیم داد.

به هرسال کل شرکتها را میانگین گرفته و اگر از آن میانگین بیشتر بود  مدت سهامداری بدست آمده را نسبت -

 یک وکمتر بود صفر قرار خواهیم داد.

دو ستون بدست آمده از مدت سهامداری و رتبه نقدشوندگی را مقایسه می کنیم. شکیبایی سهامداران عمده  -

 به صورت زیر بدست می آید:

 امل عدد يک باشند، يک قرار می دهيم.سهامداران شکيبا: در صورتيکه هر دو ش

 سهامداران ناشکيبا: در صورتيکه هر دو صفر يا هر دو يک و صفر بودند، صفر قرار ميدهيم.

 ( Particle Swarm Optimizationبهينه سازی به روش ازدحام ذرات/)

دسته جمعی  حرکتکه از ن معنی یالگوریتم تجمع ذرات برگرفته از تجمع انبوهی از ذرات است، به ا

رفتار گروه  ولی ندارد، هوشمندی خود جز، هر جمعی حرکت در. است گرفته الهام …ها و ماهی ،پرندگان

گروه سهامداران شکیبا و ناشکیبا در حرکت فردی خود یعنی یک سهام  .کند ک هوشمندی رو دنبال میی

د بیانگر پیروی از رفتار خاصی دار شکیبا با ناشکیبا ، هوشمندی خاصی ندارند، ولیکن در حرکت جمعی خو

در استفاده از ویژگی های کیفی اطالعات هستند. بهینه سازی به روش تقریب میانگین نمونه، یعنی 

گیری و تقریب تابع هدف در الگوریتم ازدحام ذرات با در نظر گرفتن پارامترهای توضیحی زیر انجام نمونه

 گرفته است.
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 (Sample Average Approximationشرايط روش تقريب ميانگين نمونه/)

𝐌𝐢𝐧 𝓕(𝑿)  
    𝐗 ∈ 𝚯                  𝚯 ⊆ 𝑹𝒅(𝒅 < ∞)                         𝓕(𝑿) = 𝑬[𝒀(𝒙, 𝝃)] 

,𝝃𝟏با توجه به اینکه مقادیر 𝝃𝟐, 𝝃𝟑, 𝝃𝟒, 𝝃𝟓, … 𝝃𝒏) همگی دارای توزیع یکسان می باشند، انتخاب و ثابت )

 میشود. 
                                             بنابراین؛     

𝓕𝒏(𝑿) =
𝟏

𝒏
∑ 𝒀

𝒏

𝒊−𝟏

(𝒙, 𝝃𝒊) 

- 𝐗𝒏
 به عنوان یک برآورد گر برای جواب بهینه مساله در نظر گرفته می شود. ∗

 )به پيوست کدهای ذرات مورد نظر جهت بهره برداری الزم ارائه می گردد.( ؛PSOپارامترهای 

nVar=colnum;        % Number of Decision Variables 

VarSize=[1 nVar];   % Size of Decision Variables Matrix 

VarMin=-10;         % Lower Bound of Variables 

VarMax= 10;         % Upper Bound of Variables 

MaxIt=342;      % Maximum Number of Iterations 

nPop=100;        % Population Size (Swarm Size) 
w=1;            % Inertia Weight 
wdamp=0.99;     % Inertia Weight Damping Ratio 

c1=1.5;         % Personal Learning Coefficient 
c2=2.0;         % Global Learning Coefficient 
 %Velocity Limits 

VelMax=0.1*(VarMax-VarMin (;  

VelMin=-VelMax 

در اینجا تمرکز بر مسائل نامقید است. این روش را می توان برای مسائل مقید نیز استفاده نمود. حتی  -

 می توان زمانی که محدودیتی با استفاده از شبیه سازی برآورد شود نیز، قابل اعمال باشد.

 
 سهامدارن شکيبا                                   سهامداران ناشکيبا
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 يافتن نقطه بهينه بر اساس مقدار نمونه(())فلوچارت 

 Feature) سهامدارن شکیبا عنوان

Coefficient) 

 سهامدارن ناشکیبا

Feature Coefficient)) 

2185/0 تطابق هزینه با درآمد  ۳27/0-  

1174/0 به موقع بودن سود  0981/0  

0417/0 محافظه کاری شرطی  1685/0-  

1270/0 محافظه کاری غیرشرطی  05۳0/0-  

0256/0 - کیفیت افشاء  

1۳78/0 - انتخاب خاصه  

-0428/0 - ارزش تائید کنندگی  

18۳5/0 ارزش پیش بینی کنندگی  2176/0-  

1015/0 - بیان صادقانه  

22۳1/0 احتیاط  0640/0-  

0865/0 - کامل بودن  

-1۳42/0 - قابلیت مقایسه  

 خاصی پیروی نمی کند. ک هوشمندیاز یرفتار گروه * ویژگی های فاقد نقطه بهینه، یعنی 

 گيرینتيجه

سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهم ترین گروه های تصمیم گیرندگان از اطالعات حسابدرای برای ارزش 

اطالعات حسابداری با کیفیت باال، نظارت سرمایه گذاران بر مدیریت  .گذاری شرکت ها استفاده می کنند

را با محدود کردن هزینه های مدیریتی برای منافع خود و دیگران تقویت می کند و موجب بهینه سازی 

تحقیق پیش رو نیز تالش نمود تا اهمیت و جایگاه اطالعات  .تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود

آن را بیان کند. با طبقه بندی سهامداران در بورس اوراق بهادار به دو گروه شکیبا و حسابداری و کیفیت 

هر  (PSO) ناشکیبا به بررسی نقش کیفیت اطالعات در آنها پرداخت و توانست با بکارگیری الگوریتم 

یژگی های و برخی ازضرایب بهینه در ادامه تحلیل  ویژگی کیفی در هر گروه از سهامداران را بهینه نماید.

ارزش پیش بینی کنندگی؛ در سهامداران شکیبا از  بیان میکنیم؛را (PSO) از خروجی الگوریتم  ،کیفی

( پیروی کرده است. یعنی این ویژگی کیفی برای سهامداران شکیبا 18۳5/0) الگوی خاصی با ضریب خوب

( پیروی کرده -2176/0وب)در سهامداران ناشکیبا از الگوی خاصی با ضریب خ مهم و خواستار آن هستند.

است. یعنی این ویژگی کیفی برای سهامداران ناشکیبا بی اهمیت می باشد و سهامداران خواستار آن 

کیفیت افشاء؛ در سهامداران شکیبا از الگوی خاصی پیروی نکرده است و خروجی حاصل نشده  نیستند.

می باشد وسهامداران خواستار آن  است. یعنی این ویژگی کیفی برای سهامداران نا شکیبا بی اهمیت

( پیروی کرده است. یعنی 0256/0) در سهامداران ناشکیبا از الگوی خاصی با ضریب بسیار ضعیف نیستند.

تطابق هزینه با  این ویژگی کیفی برای سهامداران شکیبا نیز چندان با اهمیت نبوده و بدنبال آن نیستند.
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( پیروی کرده است. یعنی این ویژگی 2185/0صی با ضریب خوب)درآمد؛ در سهامداران شکیبا از الگوی خا

در سهامداران ناشکیبا از الگوی خاصی با ضریب  کیفی برای سهامداران شکیبا مهم و خواستار آن هستند.

( پیروی کرده است. یعنی این ویژگی کیفی برای سهامداران ناشکیبا بی اهمیت می باشد -۳27/0) خوب

  آن نیستند.و سهامداران خواستار 
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The role of accounting information and their features and characteristics have 

significantly increased in the past few decades. The reason of this fact is the behavior 

of the users in their decision making process. It is clear that every user wishes for 

quality information with low costs to reduce the information asymmetry and the 

possibility of a better decision make. In fact, this is the prerequisite of producing high 

quality accounting information. The current research measures the quality of 

accounting information in the Tehran Stock Exchange in an eight-year period (2009-

2016), and then provides an optimization of its effect on sustainable and intolerable 

shareholders by using the PSO algorithm. 

The qualitative characteristics of accounting information in this research are the 

conformity of cost with income, timeliness of profit, conditional and unconditional 

conservatism, quality of disclosure, special choice, verification value, predictive 

value, honest expression, cautiousness, completeness, and comparability. 
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