پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 
سالسیزدهم /شماره/ 05تابستان 0455
صفحه942تا922

سنجش کیفیت اطالعات حسابداری در مواجه با وفاداری صاحبکار
با رویکرد الگوریتم تجمع ذرات
عباس زکی زاده
تاریخ دریافت0099/90/72 :

سینا خردیار

تاریخ پذیرش0099/91/10 :

فاضل محمدی نوده

1

2

3

ایوب احمدی موسی آباد

4

چكیده
وفاداری صاحبکار از وجود یک نوع نگرش مثبت به یک خدمت ناشی میشود که مستقیماً به
رابطه کاری بین حسابرس و صاحبکار مربوط است؛ که ممکن است به دلیل روابط کاری بهتر با
حسابرس منتخب خود یا یک فرصتطلبی برای اعمال نفوذ بر حسابرس باشد .مدیران ممکن است
به دلیل اینکه صورت های مالی را بر اساس اصول متداول حسابداری تهیه نکنند به دنبال حسابرسی
برای تأیید روش مذکور باشند .در این صورت سطح کیفیت اطالعات حسابداری تا حد زیادی به
رفتار مدیران بستگی دارد .مقاله حاضر در تالش است کیفیت اطالعات حسابداری در مواجه با
وفاداری صاحبکار را با بکارگیری الگوریتم ) (PSOبا نمونهای متشکل از  09شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را بهینهسازی نماید .نتایج نشان داد که در هر گروه وفاداری و عدم
وفاداری صاحبکار تعداد ویژگی های با سطح مطلوب و نامطلوب برابر بوده و بدینسان در بورس
اوراق بهادار تهران ،مدیران چه به حسابرس قبلی خود وفادار باشند و چه نباشند ،بیشترین سطح
اهمیت و مطلوبیت را به ویژگی قابل اعتماد بودن میدهند و کمترین سطح را برای مربوط بودن
قائل هستند.
واژههای کلیدی :کیفیت اطالعات حسابداری ،وفاداری صاحبکار ،تجمع ذرات.
 1گروه حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
 2گروه حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران  .نویسنده مسئولkheradyar@iaurasht.ac.ir .

 3گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران.
 4گروه مدیریت ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
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 -1مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی توصیف میشود که توسط شرکتها برای
تصمیمگیریهای مختلف اقتصادی استفاده میشوند (بلو7990 ،0؛ .)0بسیاری از سرمایهگذاران و
سهامداران تصمیمات خود را بر اساس اطالعات حسابداری مربوط به عملکرد شرکت که توسط
سیستم گزارشگری مالی در گزارشهای ساالنه ارائه میشود ،اتخاذ میکنند.
ارائه اطالعات مفید برای سرمایهگذاران مختلف در امر تصمیمگیری ،هدف اصلی صورتهای
مالی است (دیمیترو پولوس و آستریو7909 ،7؛  .)009چنین اطالعاتی به مالکان ،ذینفعان ،شرکای
شرکت و تنظیمکنندگان کمک می کند تا عملکرد مدیران را کنترل کنند ،عملکرد گذشته یک
شرکت را تخمین بزنند و سود آینده را برآورد کنند.
با جدایی مالکیت از مدیریت شرکتها ،مسئله تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران مطرح
میشود .هسته اصلی نظریه نمایندگی بر این فرض استوار است که مدیران به عنوان نمایندگان
سهامداران ممکن است به گونهای عمل نمایند یا تصمیمهایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای به
حداکثر رساندن ﺛروت سهامداران نباشد .بر اساس نظریه نمایندگی باید در خصوص مﺤافظت
سهامداران از تضاد منافع ،سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی ایجاد شود .مطلوبترین راهکار برای
کاهش عدم تقارن اطالعاتی موجود ،استفاده از خدمات حسابرس مستقل به عنوان گواهی کنندهی
کیفیت صورتهای مالی است؛ اما این سؤال مطرح است که در صورت وفاداری صاحبکار به تداوم
انتخاب حسابرس ،آیا کیفیت اطالعات حسابداری در سطح مناسبی خواهد بود یا خیر؟
انگیزه برای استفاده از مفهوم وفاداری صاحبکار به بررسی حفظ و نگهداری حسابرس از دیدگاه
نظری صاحبکار است .صاحبکار زمانی که از خدمات حسابرس رضایت نداشته باشد اقدام به تغییر
حسابرس میکند .اگر صاحبکار تغییری برای یک دوره خاص نداشته باشد ،فرض بر این است که
این صاحبکار از شرکت و خدمات حسابرسی برای آن دوره راضی هستند (بخردی نسب وژوالنژاد،
0101؛  .)760بعالوه لینوکس و پارک ) 7992( 1دریافتند که وابستگی مدیران تأﺛیر مهمی در
انتخاب حسابرس دارد .در واقع شرکت هایی که از وابستگی مدیران برخوردارند ممکن است ،روابط
کاری بهتری بین حسابرس و مدیران یا یک فرصتطلبی برای اعمال نفوذ بر حسابرس وجود داشته
باشد .به این ترتیب ،حسابرسی که در صورت وابستگی مدیریت فعلی به موسسه حسابرسی انتخاب
میشود ،ممکن است با انگیزه های متناقضی در رابطه با حفظ عینیت در انجام حسابرسی در مقابل
حفظ رابطه با مدیر که بر تصمیم انتخاب موسسه حسابرسی تأﺛیرگذار است ،روبرو شود .البته باید
در نظر داشت که وفاداری به حسابرس قبلی لزوماً بد نیست و ممکن است ناشی از اهداف
فرصتطلبانه مدیریت نباشد .این موضوع در حالی است که فرض اساسی در قانون ساربنز اکسلی
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( ،) 7997این است که تأﺛیر مدیریت بر انتخاب حسابرس به پیامدهای منفی منتهی میشود.
دالیوال 0و همکاران ( ) 7900اما هیچ مدرک ﺛابتی وجود ندارد که تأﺛیر مدیریت بر تصمیمات
انتخاب حسابرس ،همان طور که در قانون ساربنز اکسلی متصور شده است ،لزوماً منجر به پایین
آمدن کیفیت حسابرسی شود .همچنین با توجه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی برای افزایش
استقالل حسابرس و ب هبود کیفیت گزارشگری مالی ممکن است تأﺛیرات منفی احتمالی وفاداری
مدیریت به حسابرس کاهش یابد؛ بنابراین ممکن است ،نگرانیهای ساربنز اکسلی در مورد تأﺛیر
مدیران بر انتخاب حسابرسان ،بیدلیل باشد .اگر چه در مطالعات قبلی الگوی انتخاب حسابرسان
مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما اطالعات کمی درباره تأﺛیر این انتخاب بر کیفیت اطالعات
حسابداری در دسترس است .عالوه بر این در مورد اهمیت نسبی مدیریت در مقابل حسابرسی
اطالعات کمی در دست است.
از طرفی برخی از پژوهشها حاکی از آن دارد که تغییر در مدیریت شرکتها میتواند یکی از
عوامل مؤﺛر بر عدم وفاداری صاحبکار به حسابرس قبلی باشد (شوارتز و منان0015 ،5؛  .)701یک
مدیر ممکن است جهت دریافت گزارش حسابرسی مورد نظر خود اقدام به تغییر حسابرس نماید،
یعنی بکارگیری حسابرسانی که انعطافپذیری بیشتر یا مﺤافظهکاری کمتری در بکارگیری
استاندارهای حسابداری دارند.
از طرفی ممکن است مدیریت جدید از کیفیت (هزینه) حسابرس قبلی ناراضی باشد و خواستار
تغییر حسابرس شود .مدیریت جدید همچنین ممکن است به دنبال حسابرسان جدید باشد که با
روش های گزارش دهی جدید موافق هستند که نتایج مالی مطلوبتری را نشان میدهند؛ بنابراین
این احتمال وجود دارد که مدیریت جدید خواستار جایگزین نمودن حسابرس فعلی با حسابرس
جدیدی شود که با او معامالت مطلوبی در گذشته داشته است (هدیب و کوک .)7995 ،شوارتز و
منان ( )0015و فرث )7997( 6زمانی که مدیریت تغییر میکند ،مدیریت جدید تالش میکند تا
خود را از روابط قبلی جدا کند و ترجیح میدهد با طرفهای آشنا تعامل داشته باشد (برتون و
رابرتس0062 ،2؛ کارپنتر و استراوسر .)0020 ،1بیتی و فرنلی )0001( 0شواهد بیشتری در رابطه با
تغییر مدیریت ارائه میدهند .آنها گزارش میدهند که  15درصد از شرکتهای که تغییر حسابرس
را تجربه کردهاند ،تغییرات مدیریت ارشد را دلیل تغییر عنوان کردهاند.
ترومن و تیتمن ) 0010( 09مدیران تمایل دارند تا حسابرسان بدون درخواست هرگونه اصالح،
صورت های مالی را تأیید نمایند .مدیران در راستای انتخاب حسابرسان ،موضوع عدم اصالح اقالم
تعهدی را به عنوان یک معیار انتخاب ،مدنظر قرار میدهند .بر اساس نظریه انتخاب گالسر انسان بر
اساس منافع شخصی ،انتخابهای خود را انجام میدهد .گالسر ،)0001( 00معتقد است مدیران
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ذاتاً کار گزیر بوده و در قرن جدید دارای ژنهایی طمعکار هستند .با توجه به دیدگاه فوق میتوان
مدیریت صاحبکار را نیز به عنوان فردی در نظر گرفت که به دنبال افزایش منافع شخصی خود می-
باشند و در راستای وفاداری خود به انتخاب حسابرس ،به منافع شخصی خود از جمله عدم اصالح
صورتهای مالی توجه مینماید (احمدی لویه و همکاران0102 ،؛)091؛ بنابراین بر اساس نظریه
انتخاب گالسر ( )0001مدیریت شرکت کوشش می کند تا با وفاداری خود نسبت به حسابرس
رفتارهای فرصتطلبانه وی مﺤدود نشود.
نتایج پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که انتخاب حسابرس از عوامل متعددی تأﺛیر
می پذیرد اما تغییرات حسابرس به طور کامل با تغییر در عوامل مؤﺛر بر تصدی حسابرس ،تبیین
نمی شود .با وجود ادبیات مستﺤکم در زمینه انتخاب حسابرس و بﺤث و بررسی کاملی درباره
جزئیات آن بر مبنای منطقی و قابل دفاع نمیتوان گفت که این موضوع با توجه به ویژگیها و
فرصتطلبی مدیران انجام میشود .لذا با توجه به ویژگی های مورد اشاره و تأﺛیر عوامل رفتاری در
انتخاب و وفاداری صاحبکار به حسابرس هدف این پژوهش سنجش سطح بهینه کیفیت اطالعات
حسابداری در مواجه با وفاداری صاحبکار با رویکرد الگوریتم تجمع ذرات است.
 -2مبانی نظری پژوهش
به عقیدهی تورنتون ( )7997کیفیت اطالعات حسابداری و گزارشگری مالی ،مﺤصول
مشترک حداقل چهار عامل اصلی است :خالقیت و نگرشهای مدیریت ،کیفیت حسابرسی ،تجربه
کمیته حسابرسی و استانداردهای حسابداری کیفیت باال .وجود ضعف در هریک از این چهار حلقه،
میتواند کل زنجیره را مخدوش سازد؛ بنابراین وظیفه اعتباربخشی حسابرسان در ارتقای قابلیت
اعتماد و تأیید اطالعات حسابداری ،وظیفهای خطیر برای انعکاس سودمندی اطالعات برای تصمیم-
گیری و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر مﺤسوب میشود (نیکومرام و احمدزاده0107 ،؛ )015؛
بنابراین مدیران به عنوان نماینده و مباشر مالک وظیفه دارد تا فعالیتهای واحد تجاری را در
راستای منافع مالک هدایت و اداره نماید؛ اما شواهد نشان میدهد که مدیران در راستای منافع
شخصی خود عمل می کنند و منافع خود را بر منافع دیگران مقدم میدارند؛ بنابراین مدیران در
مدت تصدی خود ممکن است استراتژی هایی را انتخاب کنند که بیشترین منافع را برای خود تأمین
نمایند (یعقوبی صالح آبادی و همکاران0100 ،؛  .)11لذا انتخاب و تصدی حسابرس تﺤت تأﺛیر
سهامدار اصلی ،فضای کسبوکار و مدیر شرکت قرار میگیرد (تو7907،01؛ .)05
لینوکس ) 7999( 00عدم صدور اظهارنظر مطلوب یا گزارش موردنظر صاحبکار توسط حسابرس
را از جمله مهمترین دالیل تغییر حسابرس و عدم وفاداری صاحبکار به حسابرس میداند .وفاداری
07
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صاحبکار از وجود یک نوع نگرش مثبت به یک خدمت ناشی می شود .در واقع مهمترین عامل در
توضیح وفاداری صاحبکار عاملی است که مستقیماً به رابطه کاری بین حسابرس و صاحبکار مربوط
است .مدیران ممکن است به دلیل استفاده از روش های حسابداری سود افزا ،تمایل داشته باشند به
دنبال حسابرسی برای تأیید روش مذکور باشند؛ بنابراین کیفیت اطالعات حسابداری شرکتها تا
حد زیادی به رفتار مدیران بستگی دارد.
مگری و بالداچینو ) 7990( 05تأﺛیر عوامل رفتاری و اقتصادی بر تغییرات حسابرس نشان می-
دهد که عوامل رفتاری بر عوامل اقتصادی غلبه دارند .بیتی و فرنلی ( ) 0001تصمیمات مربوط به
تغییر بیشتر تﺤت تأﺛیر عوامل اقتصادی مانند هزینههای حسابرسی است در حالی که عوامل
رفتاری هنگام انتخاب حسابرسان از اهمیت بیشتری برخوردار است .یافتهها همچنین نشان میدهد
که عوامل وفاداری صاحبکار ماهیت رفتاری دارند تا اقتصادی (مای راهول و همکاران7907،06؛.)00
از آنجا که مدیر یکی از ذینفعانی است که باید از اطالعات تأیید شده ،بهرهمند شود .از این رو منافع
دوجانبها ی دارد و منطقی است که تصور کنیم بین مدیر و حسابرس هیچ گونه تضاد منافعی وجود
ندارد.
لذا در شرایطی که مدیران احساس کنند یک حسابرسی خاص منجر به کشف تﺤریف خواهد
شد در این صورت ممکن است مدیر به دلیل رفتارهای فرصتطلبانه خود اقدام به تغییر حسابرس
فعلی و عدم وفاداری به او نماید .در واقع میزان تأﺛیرگذاری مدیران بر انتخاب یا تعویض حسابرس
مستقل عامل مهمی در حفظ یا مخدوش شدن استقالل حسابرس میباشد (اوکونور7997،02؛)0؛
زیرا در شرایطی که مدیریت ،صورتهای مالی را بر اساس اصول متداول حسابداری تهیه نکند
(پارک0009،01؛ ) 20و از حسابرس بخواهد که این عدم رعایت را گزارش ننماید ،حسابرس باید
میان پذیرش خواسته نامعقول مدیریت یا حفظ استقالل خود یکی را انتخاب کند؛ که در این
صورت ممکن است در صورت عدم پذیرش با عدم وفاداری مدیر به حسابرس روبهرو شده و اقدام به
تغییر حسابرس نماید.
 -3پیشینه پژوهش
آرتانا 00و همکاران ( )7900در پژوهشی به بررسی "تأﺛیر حسابرسی و خدمات با کیفیت بر
وفاداری صاحبکار" پرداختند .نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی و کیفیت خدمات به طور قابل
توجهی بر رضایت صاحبکار تأﺛیر میگذارد .کیفیت حسابرسی ،کیفیت خدمات و رضایت صاحبکار
به طور قابل توجهی بر وفاداری صاحبکار تأﺛیر میگذارد .رضایت صاحبکار میتواند به طور کامل
تأﺛیر کیفیت حسابرسی و کیفیت خدمات را بر وفاداری صاحبکار ایجاد کند.
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فروز فسونگ 79و همکاران ()7900؛ در پژوهشی به بررسی "حسابرس مستقل و کیفیت
اطالعات حسابداری و مالی شرکتهای کامرون" پرداختند .نتایج حاکی از آن است که تخصص
حسابرس ،دستکاری اطالعات حسابداری و مالی را کاهش نداده است ،اما مدت تصدی و اعتبار
حسابرس اﺛر قابل توجهی بر کیفیت اطالعات حسابداری و مالی دارد.
الفیاتول) 7901( 70؛ در پژوهشی به بررسی " تأﺛیر عوامل داخلی و خارجی در انتخاب حسابرس:
یک مطالعه ادبیاتی " پرداختند .هدف این مطالعه پر کردن شکاف با استفاده از رویکرد مرور ادبیات
و تجزیهوتﺤلیل عوامل تعیینکننده انتخاب حسابرس بر اساس یافتههای مطالعات قبلی میباشد و
سپس آن را به عوامل داخلی و خارجی طبقهبندی میکند.
فاراگ والیاس) 7900( 77؛ در پژوهشی به برر" ارتباط بین حقالزحمه حسابرسی و درجه
وفاداری صاحبکار" پرداختند .نتایج آنها بیانگر این امر است که  0601صاحبکار ( 65/05درصد)
نسبت به حسابرسان خود وفادار بوده و در این دوره  2ساله هرگز حسابرس خود را تغییر ندادهاند و
 150صاحبکار ( 10/5درصد) نسبت به حسابرسان خود وفادار نبودهاند و در این دوره حداقل یکبار
حسابرس خود را تغییر دادهاند .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که هزینههای حسابرسی
دارای اﺛر معناداری بر درجه وفاداری صاحبکاران میباشد و آنها دریافتند اگر صاحبکاران هزینههای
حسابرسی کمتری نسبت به دیگر شرکتها در صنایعشان پرداخت کنند آنها به احتمال زیاد نسبت
به حسابرسان خود وفادار میمانند.
مرادی و همکاران ( )0100در پژوهشی به " تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران"
پرداختند .در تدوین الگوی انتخاب حسابرس ،انگیزههای صاحبکار برای انتخاب حسابرس ،جزء
شرایط علّی شناسایی شده است که این انتخاب در بستری از وضعیت کالن اقتصادی و وضعیت
عمومی بازار سرمایه صورت می گیرد .راهبردهـای انتخـاب حسـابرس نیز ،اَشکال و روشهای
مختلف انتخاب است که به دو دسته قانونی و واقعی انتخاب دستهبندی میشود .از عوامل مداخلـه-
گـر مهـم و مؤﺛر بر این راهبردها ،میتوان به ویژگیهای تأﺛیرگذار مؤسسه حسابرسی ،الزامات
نشئت گرفتـه از قـوانین ،ارتباطـات و شـناخت بـین صاحبکار و حسابرس و حقالزحمه حسابرسی
اشاره کرد .در این الگو ،راهبردهای بسیار مهم برای انتخاب حسابرس نیز عبـارتانـد از انتخاب
حسابرس بر اساس ارتباطات ،شناخت متقابل ،جستوجوی ساده ،منافع مالی و برگزاری مناقصه
کـه مـی توانـد پیامـدهایی در سطح شرکت ،بازار سرمایه و در سطح کالن اقتصاد به همراه داشته
باشد.
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بخردی نسب و ژوالنژاد ()0101؛ در پژوهشی به بررسی" تأﺛیر حقالزحمه حسابرسی بر
وفاداری صاحبکار" پرداختند .شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش حقالزحمه حسابرس از
وفاداری صاحبکار نسبت به حسابرسان میکاهد.
زلقی و همکاران ()0101؛ در پژوهشی به بررسی "تأﺛیر مدت تصدی مدیرعامل بر تداوم
انتخاب حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند .آنها دریافتند که مدت تصدی مدیرعامل
با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد.
سبﺤانی و همکاران ( )0101در پژوهشی به "ارزیابی کیفیت اطالعات حسابداری ارائه شده با
استفاده از الگوریتم تجمع ذرات مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران "پرداختند .نتایج پژوهش
به وضوح نشان داد؛ کیفیت اطالعات حسابداری تنها در سه ویژگی کیفی (مﺤافظهکاری شرطی،
ارزش پیش بینی کنندگی ،کیفیت افشاء) مطلوب بوده است و سایر ویژگیها از کیفیت نامناسبی
برخوردار میباشد؛ بنابراین نمیتوان برای کیفیت اطالعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
الگوی خاصی را بیان نمود .بکارگیری الگوریتم تجمع ذرات با الهام از حرکت دستهجمعی پرندگان
در این پژوهش نشان داد ،کیفیت اطالعات حسابداری در هیچ از ویژگیهای خود ،الگوی خاصی را
نشان نمیدهد و ضرایب بهینه ضعیف نشان از عدم اهتمام به کیفیت اطالعات حسابداری است.
علوی طبری و پارسایی ( )0101در پژوهشی به بررسی "رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت
شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند .نتایج پژوهش نشان
داد که میاندوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ،اما
برخالف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود
ندارد.
بندریان و همکاران ( )0102در پژوهشی به بررسی "تأﺛیر تعدیلکنندگی کیفیت و تداوم
حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود" پرداختند .نتایج تﺤقیق نشان داد که
کیفیت حسابرسی ،تداوم انتخاب حسابرس ،مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی باعث کاهش
مدیریت سود می شوند .همچنین روابط تعاملی بین متغیرهای مزبور نیز نشان داد که با افزایش
کیفیت و تداوم انتخاب حسابرس؛ مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی بهصورت فزاینده باعث کاهش
مدیریت سود میشوند.
احمدی لویه و همکاران ()0102؛ در پژوهشی به بررسی" حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گالسر" پرداختند .نتایج پژوهش حاضر برای
نخستین بار ،نشان میدهد که فرآیند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصتطلبانه تبعیت
میکند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجهای گزارش نشده است.
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ایزی و همکاران ( )0102در پژوهشی به" ارائه مدل کیفیت افشای اطالعات حسابداری مبتنی
بر تﺤلیل رفتار مالی مدیران" پرداختند .نتایج حاکی از آن است که رفتار مالی مدیران مبتنی بر
روانشناسی شناختی بر کیفیت افشای اطالعات حسابداری مؤﺛر است.
شمسالدینی و همکاران ()0106؛ در پژوهشی به بررسی "تأﺛیر حسابرسی بر کیفیت اطالعات
حسابداری و عدم اطمینان اطالعاتی" پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت حسابرسی
منجر به بهبود کیفیت اطالعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطالعاتی میشود .همچنین
نتایج پژوهش نشان داد از میان معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،نوع گزارشهای حسابرس
معیار مناسبتری برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است.
تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
 کیفیت اطالعات حسابداری
کیفیت اطالعات حسابداری ،میزان اطالعاتی است که از سوی شرکتها در متن صورتهای
مالی اساسی یا در یادداشتهای همراه ،برای کمک به تصمیم گیری ارائه میشود .بر اساس
چارچوب مفهومی ،گزارشهای مالی باکیفیت بهعنوان گزارشهایی که کامل ،بیطرفانه و عاری از
خطا هستند و اطالعات مفیدی را برای پیشبینی موقعیت اقتصادی و عملکرد شرکت ارائه میدهند
تعریف میشود .بعضی از ویژگیهای کیفی به مﺤتوای اطالعات مندرج در گزارشهای مالی و برخی
دیگر به چگونگی ارائه این اطالعات مربوط میشود( .گینور 71و همکاران7906 ،؛  .)0زمانی اطالعات
حسابداری میتواند با کیفیت باشد که با ویژگیهای کیفی مورد نیاز استفادهکنندگان ،در راستای
تصمیم گیری ارزشمند ،جهت دستیابی به اهداف سازمانی تعریف شود (اٌبرین و ماراکِس)7909 ،70
و چهار ویژگی کیفی اصلی قابل فهم بودن ،مربوط بودن ،قابل اتکا بودن ،منطبق بودن را دارا باشد.
کیفیت اطالعات حسابداری میبایست ویژگیهای اﺛربخشی ،کارایی ،مﺤرمانگی ،صادقانه بودن،
یکپارچگی ،قابلیت دسترس ،منطبق و واقعی بودن را ،دارا باشد (سوسانتو .)7905،75هیئت
استانداردهای حسابداری ( 76)ASBدر انگلیس ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری؛ قابل اتکا
بودن ،مربوط بودن ،با اهمیت بودن ،قابلیت مقایسه ،قابل فهم بودن و به موقع بودن را برای
استفادهکنندگان بیان میکند .هیئت تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی (،)IASB
ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری را قابل فهم بودن ،مربوط بودن ،قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه
بیان میکند تا اطالعات حسابداری در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فعلی،
بالقوه و سایر استفادهکنندگان مؤﺛر واقع گردد.
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 وفاداری صاحبكار:
وفاداری ،ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد میکند .وفاداری عبارتست از وجود یک نوع
نگرش مثبت به یک موجود (مارک ،خدمت ،فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن است .وفاداری یک
تعهد قوی برای خرید یک مﺤصول یا یک خدمت برتر در آینده اطالق میگردد ،به صورتی که
همان مارک یا مﺤصول یا خدمت علیرغم تأﺛیرات و تالشهای بازاریابی رقبا ،خریداری میگردد.
در این پژوهش منظور از وفاداری صاحبکار در واقع عدم تغییر حسابرس در طول مدت تصدی
چهارساله حسابرس میباشد.
 -4پرسش پژوهش
با توجه به اهمیت کیفیت اطالعات حسابداری و نقش حیاتی آن در بازار سرمایه ،پرسش پژوهش به
شرح زیر مطرح میشود:
 )0شرکت هایی که از وفاداری صاحبکار به حسابرس برخوردارند سطح کیفیت اطالعات حسابداری
آنها چگونه است؟

شكل  :1الگوی مفهومی پژوهش
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 -5روششناسی پژوهش
دادههای این پژوهش از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و پایگاهها ی اینترنتی مانند تارنمای کدال و پایگاه رسمی بورس استخراج شده است.
جهت تعیین نمونه آماری پژوهش مﺤدودیتهایی بدین شرح اعمال شد:
 )0دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
 )7سال مالی در طی دورههای مورد نظر تغییری نداشته باشد.
 )1سهام شرکت حداقل شش ماه در سال مورد معامله قرار گرفته باشد.
 )0جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری و مالی نباشد.
 )5اطالعات مورد نیاز برای انجام این تﺤقیق در دوره زمانی مورد بررسی در دسترس باشد.
در نهایت اطالعات مالی مربوط به  12شرکت به طور نمونه در دوره زمانی  1ساله از سالهای
 0100الی  0101با اعمال مﺤدودیتهای فوق بهعنوان نمونه مورد تجزیهوتﺤلیل قرار گرفت.
 -1-5روش تجزیهوتحلیل اطالعات
به منظور آزمون سؤال پژوهش از الگوریتمهای فرا ابتکاری یکی از انواع الگوریتمهای
بهینهسازی تقریبی (الگوریتم بهینهسازی ذرات )pso،استفاده شده است .بهینهسازی ،عمل به دست
آوردن بهترین نتیجه تﺤت یک شرایط مشخص است .برای تجزیهوتﺤلیل دادهها از دو مرحله به
شرح زیر استفاده شد و در جدول  0الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات معرفی شده است:
مرحله اول :بعد از انجام مﺤاسبات تعریف عملیاتی متغیرها ،بر اساس متغیر مستقل وفاداری
صاحبکار نمونه شرکتهای مورد مطالعه به دو قسمت شرکتهای با وفاداری صاحبکار و عدم
وفاداری صاحبکار تقسیم شدند.
مرحله دوم :با استفاده از الگوریتم تقریبی تجمع ذرات سطح بهینه دو گروه شرکتهای با وفاداری
و عدم وفاداری صاحبکار نسبت به کیفیت اطالعات حسابداری سنجیده شد.
جدول  -1معرفی الگوریتم فرا ابتكاری ازدحام ذرات
نام

عملگر یا رفتار گروهی

محل انتشار

الهام گرفته شده از

الگوریتم دسته
ذرات

حرکت به سمت بهترین تجربه
شخصی و بهترین تجربه کسب
شده کل دسته تاکنون

International Confrance on
)Neural Networks(1995

پرواز گروهی پرندگان

منبع :یافتههای پژوهشگر
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الگوریتم تجمع ذرات از پرواز گروهی پرندگان الهام گرفته شده است .هر پرنده یا ذره در گروه
از یک رفتار بسیار ساده پیروی میکند ،تکرار و تقلید تجربه موفقیتآمیز پرندگان همسایه.
الگوسازی این اصل ساده منجر به ایجاد یکی از سادهترین و در عین حال پرکاربردترین
الگوریتم های فراابتکاری شده است .در اینجا حرکت دستهجمعی پرندگان بیانگر هر ویژگی کیفی
اطالعات حسابداری در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است .اکنون با بکارگیری
الگوریتم تجمع ذرات ،هر گروه را تﺤت بهینهسازی به روش تقریب میانگین نمونه با انتخاب معادله
جدول  7در برنامه متلب قرار میدهیم (سبﺤانی و همکاران010 ،؛ :)700
جدول  -2شرایط روش تقریب میانگین نمونه 11
])

( [

)

) (

-

با توجه به اینکه
میشود.

بنابراین؛
-

∑

)

(

مقادیر(

) (

(

) همگی دارای توزیع یکسان میباشند ،انتخاب و ﺛابت

) (

به عنوان یک برآوردگر برای جواب بهینه مسئله در نظر گرفته میشود.

انجام مراحل پیادهسازی تجمع ذرات شامل پنج مرحلهی تعریف مسئله ،معرفی تنظیمات
الگوریتم ،مقداردهی اولیه ،حلقه اصلی ،پس پردازش میباشد .تعریف مسئله کیفیت اطالعات
حسابداری ،تنظیم بهینهسازی دستهجات به روش معادله تقریب میانگین نمونه ،مقداردهی اولیه بر
اساس ماتریس داده های کیفیت اطالعات حسابداری تنظیم و حلقه اصلی را تشکیل میدهیم.
ساختار پاسخ را بر اساس سطح کیفیت اطالعات حسابداری بر اساس مبانی نظری تعاریف عملیاتی
بررسی مینماییم .در اینجا بخشی از پارامترهای قرار داده شده در الگوریتم را جهت اطالع آوردهایم.
;nVar=11
% 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=1000
% Maximum Number of Iterations
;nPop=296
)% Population Size (Swarm Size
;w=1
% Inertia Weight
wdamp=0.99; % Inertia Weight Damping Ratio
;c1=2
% Personal Learning Coefficient
;c2=2.0
% Global Learning Coefficient
%Velocity Limits
(;VelMax=0.1*(VarMax-VarMin
VelMin=-VelMax
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در اینجا تمرکز بر مسائل نامقید است .این روش را میتوان برای مسائل مقید نیز استفاده نمود.
حتی میتوان زمانی که مﺤدودیتی با استفاده از شبیهسازی برآورد شود نیز ،قابل اعمال باشد.
 -6نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
 -1-6متغیر مستقل -وفاداری صاحبكار
در این پژوهش برای سنجش وفاداری صاحبکار از ترکیب دو متغیر استفاده خواهد شد:
معیار اول :متغیری مجازی که در صورت عدم تغییر تصدی مدیرعامل ،عدد یک و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته میشود.
معیار دوم :متغیری مجازی است ،در صورتی که صاحبکار در دوره تصدی چهارساله تغییری برای
حسابرس خود نداشته باشد (سه سال یا بیشتر) یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته
میشود (فاراگ و الیاس7900،؛015؛ بخردی نسب و ژوالنژاد0101 ،؛  .)760در نهایت دو ستون به
دست آمده از دو معیار فوق را مقایسه میکنیم .وفاداری صاحبکار به صورت زیر به دست میآید:
وفاداری صاحبكار :در صورتی که هر دو شامل عدد یک باشند ،یک قرار میدهیم.
عدم وفاداری صاحبكار :در صورتی که هر دو صفر یا هر دو ،یک و صفر بودند ،صفر قرار میدهیم.
 -2-6متغیرهای وابسته
72

تطابق هزینهها با درآمدها :میزان تطابق هزینهها و درآمدها بر اساس مدل دیچو و تانگ ()7991
به شرح رابطه  0تعیین شده است:
()0
 =REVtکل درآمدهای فروش کاال و خدمات سال جاری,
 =EXPtهزینههای کل در سال جاری؛
 =EXPt-1هزینههای کل در سال قبل؛
 =EXPt+1هزینههای کل در سال آتی
هزینه کل :برابر با هزینه عموی واداری و توزیع و فروش بعالوه بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 در مدل تانگ ضریب  B2>0نشاندهنده رعایت اصل تطابق است.71
به موقع بودن سود :به موقع بودن سود از طریق مدل کوتاری و زیمرمن ( )0005به شرح رابطه
 7تعیین شده است:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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()7
 =Rtبازده واقعی سهام؛
 =∆EBITtتغییرات سود قبل از کسر مالیات و بهره؛
 =EBITtسود قبل از کسر مالیات و بهره
 ضریب تعیین  R2مالک بوده است.محافظهکاری شرطی :بر اساس مدل دیچو وتانگ ( )7991به شرح رابطه  1تعیین شده است:
()1
 =REVtکل درآمدهای فروش کاال و خدمات سال جاری؛
 =EXPtهزینههای کل در سال جاری
 =EXPt-1هزینههای کل در سال قبل؛
 =EXPt+1هزینههای کل در سال آتی
در مدل دیچف وتانگ ضریب  B1>0نشاندهنده رعایت مﺤافظهکاری است.
محافظهکاری غیرشرطی :بر اساس مدل بیور ورایان ( )7999به شرح زیر تعیین شده است:
( × )-0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام /ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
ارزش پیشبینی کنندگی:

()0
()5
 =ROAt+1نرخ بازده داراییها در سال بعد؛
 =ROAtنرخ بازده داراییها سال جاری؛
 =€tخطای باقیمانده مدل
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ارزش تأییدکنندگی :همانند پژوهشهای اعتمادی و همکاران ( )0111از مدل کرمندی و لیپ
( )0012استفاده شده است.
( )6

70

در خصوص به دست آوردن ارزش بازخورد اطالعات ،نیاز به طی سه مرحله میباشد.
مرحله اول عبارتست از اشتباه پیشبینی سود سال های بعد ،با در نظر گرفتن سود سال جاری؛
بنابراین؛ در این مرحله مقدار باقیمانده مدل رگرسیونی پایین مﺤاسبه میشود.
()2
مرحله دوم عبارتست از اشتباه پیشبینی سود سالهای بعد ،بدون در نظر گرفتن سود سال جاری؛
بنابراین در این مرحله مقدار باقیمانده مدل رگرسیونی پایین مﺤاسبه میشود.
()1
الزم بذکر است در مدلهای باال برای همسانسازی متغیرها و حذف اﺛر اندازه شرکتها در نتایج
پژوهش ،تمامی متغیرها بر حسب میانگین داراییهای شرکت استاندارد شده است.
مرحله سوم برای سنجش میان ارزش بازخورد اطالعات مالی از تفاوت بین قدر مطلق اشتباهات در
برآورد سود سال بعد ،قبل و بعد از لﺤاظ کردن سود سال جاری به شرح فرمول زیر استفاده شده
است.
|

|

|

|

()0
انتخاب خاصه :با توجه به این ویژگی ،صورتهای مالی تنها میتوانند آن خاصههایی را ارائه کنند
که بر حسب پول قابل بیان است .چندین خاصه پولی وجود دارد که میتواند در صورتهای مالی
ارائه کرد؛ از قبیل بهای تمام شده تاریخی ،بهای جایگزینی یا خالص ارزش فروش .انتخاب خاصه
که قرار است در صورت های مالی گزارش شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات اقتصادی
استفادهکنندگان باشد و خاصههای غیر پولی در یادداشتهای توضیﺤی به استفادهکنندگان انتقال
مییابد (شورورزی و نیکو مرام0110 ،؛)009؛ بنابراین برای مشخص کردن ویژگی انتخاب خاصه در
این تﺤقیق ،گزارش حسابرسی ساالنه شرکتهای عضو جامعه مورد بررسی قرار میگیرد،
شرکتهایی که انتخاب خاصه را ر عایت نکرده باشند ،به عنوان بند گزارش انعکاس یافته است به
آنها عدد (صفر) و آنهایی که رعایت کردهاند عدد (یک) اختصاص مییابد.
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 رتبه کیفیت افشاء :رتبههای اختصاص یافته به شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهرانکه از دو قسمت زیر تشکیل شده است:
0

7

بخش اول (به موقع بودن با ضریب تأﺛیر  1از امتیاز کل؛ بخش دوم) قابلیت اتکا با ضریب تأﺛیر  1از امتیاز کل

احتیاط (محافظهکاری) :احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای
انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است ،بهگونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و
هزینهها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود .در این پژوهش برای ارزیابی شاخص مﺤافظهکاری از
مدل گیولی و هاین )7999( 19استفاده میگردد که نیکومرام و بنی مهد ()0112؛ زلقی و بیات
( )0100نیز در پژوهش خود از این مدل استفاده کرده است (در اکثریت پژوهشهای انجام شده در
خارج از کشور در سالهای اخیر از این مدل استفاده شده است).
()09

)( 0

اقالم تعهدی عملیاتی قبل از استهالک
جمع داراییها در اول دوره

شاخص مﺤافظ کاری

 =TAitجمع داراییها بیانگر اندازه شرکت است؛
 =IOسود عملیاتی؛  =CEOجریان نقد عملیاتی؛
 =Deptهزینه استهالک
کامل بودن :اطالعات مالی مندرج در صورت های مالی باید با توجه به کیفیت اهمیت و مالحظات
مربوط به فزونی منافع بر هزینه و ارائه آن کامل باشد.
حذف بخشی از اطالعات ،ممکن است باعث شود که اطالعات نادرست یا گمراهکننده شود و لذاقابل اتکا نباشد و از مربوط بودن آن کاسته شود.
 برای کامل بودن اطالعات حسابداری نیز از گزارش ساالنه حسابرسی استفاده میشود.شرکت هایی که بند مﺤدودیت در رسیدگی یا بند شرط درباره عدم افشاء کامل اقالمی ازصورتهای مالی (مانند ذخیره مالیات) دارند ،بخاطر این که اطالعات آنها کامل نمیباشد عدد
(صفر) و آنهایی که بند مﺤدودیت یا شرط مذکور در رسیدگی را ندارند عدد (یک) داده میشود؛
زیرا اطالعات مندرج در صورتهای مالی آنها بهطور کامل ارائه شده است(( .در این تﺤقیق چنین
معیاری با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی در نظر گرفته میشود)).
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بیان صادقانه :اطالعات باید اﺛر معامالت و سایر رویدادهای را که ادعا میکند (یا بهگونهای معقول
انتظار می رود) بیانگر 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 تاریخ ترازنامه شوند که معیارهای
شناخت را احراز کرده باشند .لذا بررسی همبستگی بین سود و بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی
سود روشی برای تعیین میزان بیان صادقانه آن است.
مطابق با دیدگاه بیور)0010( 10؛ فرض میشود تغییر در قیمت سهام واکنش به تغییرات سود در
یک دوره معین است.
بنابراین بازدهی ،تابعی از تغییرات سود است و ضریب تغییر سود به عنوان معیاری برای کیفیت
سود در نظر گرفته میشود (نصراللهی و عارف منش 0110؛ .)002بر این اساس ضریب تعیین مدل
زیر که بر اساس اطالعات  5سال قبل هر شرکت مﺤاسبه میشود ،به عنوان میزان بیان صادقانه آن
در نظر گرفته میشود.
()00
 : RETitمیانگین بازده ماهانه سهام ( 07ماه) برای سال t؛
 :NIit / Pitنسبت سود خالص سال جاری به قیمت بازار سهام ((-ضریب تعیین
بودن است)).

بیانگر صادقانه

 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
جدول  1و  0و  5آمار توصیفی مجازی دو گروه وفاداری و عدم وفاداری صاحبکار شرکتهای
موجود در نمونه را ارائه مینماید .متغیر وفاداری صاحبکار با مقدار  9/016نشان میدهد کمتر از
نیمی از شرکتها با پدیده وفاداری صاحبکار به حسابرس روبهرو بودهاند .با توجه به مجازی بودن
متغیر کامل بودن و انتخاب خاصه و میانگین آنها در گروه وفاداری صاحبکار به ترتیب مقدار 9/210
و  9/015و در گروه عدم وفاداری صاحبکار به ترتیب مقدار  9/150و  9/072میتوان دریافت که در
این پژ وهش به ترتیب گروه وفاداری صاحبکار و گوه عدم وفاداری صاحبکار بیش از  20و  16درصد
شرکت های نمونه در طی دوره پژوهش دارای بند گزارش حسابرسی نبودهاند و  00و  01درصد
نشاندهنده شرکتهایی است که انتخاب خاصه را رعایت نمودهاند.
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جدول  -3تحلیل توصیفی مقادیر مربوط به متغیر مجازی پژوهش
متغیر

نماد

وفادار صاحبکار

El

مقادیر مجازی

فراوانی

درصد فراوانی

9

101

9/500

0

706

9/016

تعداد مشاهدات
690

جدول -4تحلیل توصیفی مقادیر مربوط به متغیرهای مجازی (وفاداری صاحبكار)
متغیر

نماد

کامل بودن

Completeness

انتخاب خاصه

SS

مقادیر مجازی

فراوانی

درصد فراوانی

9

60

9/706

0

717

9/210

9

10

9/095

0

765

9/015

تعداد مشاهدات

706

جدول  -5تحلیل توصیفی مقادیر مربوط به متغیرهای مجازی (عدم وفاداری صاحبكار)
متغیر
کامل بودن
انتخاب خاصه

نماد

مقادیر مجازی

فراوانی

درصد فراوانی

Completeness

9

00

9/000

0

760

9/150

9
0

71
709

9/921
9/072

SS

تعداد مشاهدات

101

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  6و  ، 2آمار توصیفی دو گروه وفاداری و عدم وفاداری صاحبکار شرکتهای موجود در
نمونه را ارائه مینماید .متغیر ارزش پیشبینی کنندگی به طور میانگین در گروه وفاداری صاحبکار
برابر با مقدار  70/119و در گروه عدم وفاداری صاحبکار برابر با مقدار  76/100است؛ لذا
شرکتهای نمونه دارای خطای پیشبینی سود بودهاند .هرچه مقدار این متغیر کمتر باشد
نشاندهنده ارزش پیشبینی کنندگی باالی اطالعات است .متغیر ارزش تأییدکنندگی به طور
میانگین در گروه وفاداری صاحبکار برابر با مقدار  -9/900و در گروه عدم وفاداری صاحبکار
 -9/901است .ارزش بازخورد منفی ،بیانگر کیفیت پایین اطالعات است .متغیر بیان صادقانه از
ضریب تعیین رگرسیون سود به بازده مﺤاسبه شده و قدرت توضیح دهندگی سود روشی برای
تعیین میزان بیان صادقانه آن است .همان طور که مالحظه می شود به طور میانگین در گروه
وفاداری صاحبکار برابر با  9/191و در گروه عدم وفاداری صاحبکار برابر با مقدار  9/196است .هرچه
این مقدار بیشتر باشد نشان از توضیح دهندگی باال و بیان صادقانه دارد .متغیر بموقع بودن سود به
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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طور میانگین در گروه وفاداری صاحبکار برابر با  9/195و در گروه عدم وفاداری صاحبکار برابر با
مقدار  9/100است؛ که هرچه میزان ضریب تعیین بزرگتر باشد یعنی که سود در زمان مناسبتری
افشا شده است .متغیر مﺤافظهکاری شرطی به طور میانگین در گروه وفاداری صاحبکار با مقدار
 9/059و در گروه عدم وفاداری صاحبکار  -9/072است؛ که مقدار منفی نشان میدهد ،سود
شناسایی شده مﺤافظهکارانه نخواهد بود .متغیر مﺤافظهکاری غیر شرطی به طور میانگین در گروه
وفاداری صاحبکار با مقدار  -9/207و در گروه عدم وفاداری صاحبکار برابر با مقدار  -9/625است.
بدیهی است هرچه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از ارزش بازار فاصله بگیرد بیانگر
مﺤافظهکاری بیشتر است.
جدول  -6آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (وفاداری صاحبكار) تعداد مشاهدات706:
انحراف

نام متغیر

نماد

میانگین

شاخص مﺤافظهکاری(احتیاط)

C SCORE

-9/000

9/210

مﺤافظهکاری شرطی

CONSV

9/059

0/910

5/760

رتبه کیفیت افشاء

DC

9/291

9/799

7/167

-9/290

بیان صادقانه

FAITH FULNESS

9/191

9/066

1/911

-9/190

معیار

کشیدگی

چولگی

بیشینه

کمینه

09/150

-7/217

-1/190

9/117

-9/620

-1/007

7/061

9/969

9/009

9/027

9/005

ارزش تأییدکنندگی

Feedback value

-9/900

9/096

09/272

-6/511

-9/015

9/761

تطابق هزینه با درآمد

MATCHING

9/260

0/910

5/600

-0/701

-1/200

7/077

ارزش پیشبینی کنندگی

Predictive value

70/119

76/500

6/026

0/119

7/707

000/700

به موقع بودن سود

TIMELY PROFIT

9/195

9/050

7/026

-9/627

9/120

0/999

مﺤافظهکاریغیر شرطی

UCC

-9/207

9/279

1/590

-7/929

-1/070

9/107

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -7آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (عدم وفاداری صاحبكار) تعداد مشاهدات101:
انحراف

نام متغیر

نماد

میانگین

شاخص مﺤافظهکاری(احتیاط)

SCORE C

-9/066

9/101

مﺤافظهکاری شرطی

CONSV

-9/072

0/056

6/055

رتبه کیفیت افشاء

DC

9/271

9/000

7/000

-9/206

بیان صادقانه

FULNESS FAITH

9/196

9/057

7/020

-9/600

ارزش تأییدکنندگی

Feedback value

-9/901

9/909

2/657

-7/151

-9/210

تطابق هزینه با درآمد

MATCHING

9/516

0/001

0/171

-0/052

-1/655

معیار

کشیدگی

چولگی

کمینه

بیشینه

09/501

-0/051

-0/251

9/105

-9/269

-0/652

1/129

9/919

9/999

9/700

9/007
9/601
1/190

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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انحراف

نام متغیر

نماد

میانگین

ارزش پیشبینی کنندگی

Predictive value

76/100

70/021

به موقع بودن سود

PROFIT TIMELY

9/100

9/060

1/610

مﺤافظهکاری غیر شرطی

UCC

-9/625

9/619

0/110

معیار

 922

کشیدگی

چولگی

کمینه

بیشینه

1/956

9/011

0/609

10/290

-0/995

9/000

0/999

-7/721

-1/021

9/990

منبع :یافتههای پژوهشگر
 -2-7نتایج بهینهسازی الگوریتم تجمع ذرات ()pso

الگوریتمهای فراابتکاری از سازوکار نسبتاً مشابهی برای کشف جواب بهینه استفاده میکنند .در
اغلب این الگوریتمها ،جستجو با ایجاد تعدادی جواب تصادفی در مﺤدودهی مجاز متغیرهای تصمیم
شروع می شود .این مجموعه جواب در هریک از الگوریتمها نامهایی مانند جمعیت ،کلونی و یا گروه
دارند .سپس با عملگرهایی مجموعهای جواب جدید تولید میشود و این عمل تا رسیدن به معیار
توقف ادامه مییابد (شریف زاده و امجدی0101 ،؛ .)72همان طور که گفته شد این الگوریتمها
ماهیتی مبتنی بر جمعیت دارند و باید مسئله را بهگونهای تعریف کرد که این الگوریتمها بتوانند به
صورت تودهای از جمعیت آن را بهینهسازی کنند .همانطور که بیان شد ،در مرحله پنجم (پس
پردازش) ،ضرایب بهینه طبق جدول  1و  0و نمودار یافتن نقطه بهینه بر اساس مقدار بهینه طبق
شکل  0و  7برای هر یک از گروهها استخراج گردیده است .جدول  1و  0ضرایب بهینه و تﺤلیل هر
یک از ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری را بر اساس مبانی نظری در تعاریف عملیاتی نشان
میدهد.

شكل ( )1نتایج نمودار کیفی اطالعات حسابداری در مواجه با عدم وفاداریصاحبكار
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شكل ( ) 2نتایج نمودار کیفی اطالعات حسابداری در مواجه با وفادار صاحبكار
جدول  -8نتایج ضرایب بهینه الگوریتم تجمع ذرات )(psoدر مواجه با وفاداری صاحبكار
عنوان

ضرایب
بهینه

تجزیهوتحلیل

مقدار عددی یک نشان از کامل بودن اطالعات ارائه شده که شامل عدم وجود بند شرط یا بند مﺤدودیت در
دامنه رسیدگی در گزارش ساالنه حسابرسی است که در غیر این صورت مقدار عددی صفر برای شرکتهای
0
کامل بودن
ارائهدهنده اطالعات ناقص میباشد .در نتیجه مقدار به دست آمده در نرمافزار متلب و با روش الگوریتم تجمع
ذرات نشان از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقالم تعهدی عملیاتی نشانگر سطوح باالتر مﺤافظهکاری هستند؛ بنابراین نتایج نشان
احتیاط -9/117
از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
مدل دیچف و تانگ ( )7991مدلی مبتنی بر اصل تطابق است .هرچه مقدار 0βمثبت و بزرگتر باشند ،سود
مﺤافظهکاری
 9/999شناسایی شده مﺤافظهکارانهتر خواهد بود؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه
شرطی
با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
مدل بیور و رایان ( ،)7999رویکرد ترازنامهای گزارش سریع بدهی نسبت به دارایی میباشد .در گزارش گری
مﺤافظه کارانه نسبت ارزش دفتری دارایی به بازار کمتر از یک خواهد بود .هر چه ارزش دفتری حقوق صاحبان
مﺤافظهکاری
-1/079
سهام از ارزش بازار فاصله بگیرد ،بیانگر مﺤافظهکاری بیشتر میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح مطلوب ویژگی
غیرشرطی
کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
همبستگی بین سود بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی سود ،روشی برای تعیین میزان بیان صادقانه است.
بیان صادقانه  9/015ضریب تعیین رگرسیون سود به بازده دوره تملک قدرت توضیح دهندگی سود ،به عنوان میزان بیان صادقانه
است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
انتخاب
خاصه

بر اساس گزارش حسابرسی ساالنه شرکتهای عضو جامعه در صورت اینکه شرکتها انتخاب خاصه را رعایت
نمودهاند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر برای شرکتهایی که انتخاب خاصه را رعایت ننمودند و به
صفر
صورت بند در گزارش حسابرسی آنها انعکاس یافته است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی
اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

ارزش تائید  9/761نسبت ارزش تائید کنندگی مﺤاسبه شده کمتر یا مساوی صفر باشد ،ارزش بازخورد منفی است .اگر کمتر از یک
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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عنوان

ضرایب
بهینه

 922

تجزیهوتحلیل

کنندگی

باشد ارزش بازخورد مﺤدود و اگر بزرگتر از یک و یا مساوی یک باشد ،ارزش بازخورد مثبت و بیانگر کیفیت باالی
اطالعات میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را
نشان میدهد.

ارزش
پیشبینی
کنندگی

قدر مطلق خطای رگرسیون پیشبینی سود بر اساس سود جاری ،ارزش پیشبینی کنندگی است .هر چه این
 9/022مقدار کمتر باشد؛ نشاندهنده ارزش پیشبینی کنندگی باالی اطالعات است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح
نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

امتیاز کیفیت افشاء عددی بین صفر تا صد است .هر چه میزان این عدد بیشتر باشد ،نشان از رتبه باالی کیفیت
رتبه کیفیت
 9/96افشاء شرکتها میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با وفاداری
افشاء
صاحبکار را نشان میدهد.
درآمدهای هرسال به هزینههای سال جاری و سال قبل و سال آینده وابسته است (b2) .بیانگر رعایت دقیق و
کامل اصل تطابق میباشد .هرچه ) (b2بزرگتر باشد تطابق بین هزینهها و درآمدهای سال جاری بیشتر بوده و
تطابق هزینه
0/279
تطابق بیشتر به معنای کیفیت باالتر سود میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات
با درآمد
در مواجه با وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
بازده سهام به سود خالص سال جاری و تغییرات سود جاری نسبت به سال قبل وابستگی دارد .ضریب تعیین
حاصل از تخمین مدل نشاندهنده میزان به موقع بودن سود است .هرچه  R2بزرگتر باشد نتیجه میشود که در
به موقع
9/056
زمان مناسبتری افشا شده است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با
بودن سود
وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -9نتایج ضرایب بهینه الگوریتم تجمع ذرات ( ) psoدر مواجه با عدم وفاداری صاحبكار
عنوان

کامل بودن

احتیاط

ضرایب
بهینه

0

تجزیهوتحلیل
مقدار عددی یک نشان از کامل بودن اطالعات ارائه شده که شامل عدم وجود بند شرط یا بند مﺤدودیت در
دامنه رسیدگی در گزارش ساالنه حسابرسی است که در غیر این صورت مقدار عددی صفر برای شرکتهای
ارائهدهنده اطالعات ناقص میباشد .در نتیجه مقدار به دست آمده در نرمافزار متلب و با روش الگوریتم تجمع
ذرات نشان از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

مقادیر کوچکتر (منفی تر) اقالم تعهدی عملیاتی نشانگر سطوح باالتر مﺤافظهکاری هستند؛ بنابراین نتایج نشان
0/071
از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

مدل دیچف و تانگ ( )7991مدلی مبتنی بر اصل تطابق است .هرچه مقدار 0βمثبت و بزرگتر باشند ،سود
مﺤافظهکاری
 -6/972شناسایی شده مﺤافظهکارانهتر خواهد بود؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه
شرطی
با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
مﺤافظهکاری  -70/907مدل بیور و رایان ( ،)7999رویکرد ترازنامهای گزارش سریع بدهی نسبت به دارایی میباشد .در گزارش گری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /05تابستان 1455

925

عنوان

سنجشکیفیتاطالعاتحسابداريدرمواجهباوفاداريصاحبکاربارویکردالگوری تمتجمعذرات

ضرایب
بهینه

غیرشرطی

تجزیهوتحلیل
مﺤافظه کارانه نسبت ارزش دفتری دارایی به بازار کمتر از یک خواهد بود .هر چه ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام از ارزش بازار فاصله بگیرد ،بیانگر مﺤافظهکاری بیشتر میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح مطلوب ویژگی
کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

همبستگی بین سود بازده سهام و قدرت توضیح دهندگی سود ،روشی برای تعیین میزان بیان صادقانه است.
بیان صادقانه  9/200ضریب تعیین رگرسیون سود به بازده دوره تملک قدرت توضیح دهندگی سود به عنوان میزان بیان صادقانه است؛
بنابراین نتایج نشان از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
انتخاب
خاصه

صفر

بر اساس گزارش حسابرسی ساالنه شرکتهای عضو جامعه در صورت اینکه شرکتها انتخاب خاصه را رعایت
نمودهاند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر برای شرکت هایی که انتخاب خاصه را رعایت ننمودند و به
صورت بند در گزارش حسابرسی آنها انعکاس یافته است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی
اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.

نسبت ارزش تائید کنندگی مﺤاسبه شده کمتر یا مساوی صفر باشد ،ارزش بازخورد منفی است .اگر کمتر از یک
باشد ارزش بازخورد مﺤدود و اگر بزرگتر از یک و یا مساوی یک باشد ،ارزش بازخورد مثبت و بیانگر کیفیت باالی
ارزش تائید
9/5070
اطالعات میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار
کنندگی
را نشان میدهد.
قدر مطلق خطای رگرسیون پیشبینی سود بر اساس سود جاری ،ارزش پیشبینی کنندگی است .هر چه این
ارزش
پیشبینی  059/170مقدار کمتر باشد؛ نشاندهنده ارزش پیشبینی کنندگی باالی اطالعات است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح
نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
کنندگی
رتبه کیفیت
افشاء

0

امتیاز کیفیت افشاء عددی بین صفر تا صد است .هر چه میزان این عدد بیشتر باشد ،نشان از رتبه باالی کیفیت
افشاء شرکتها میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح مطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم وفاداری
صاحبکار را نشان میدهد.

درآمدهای هرسال به هزینههای سال جاری و سال قبل و سال آینده وابسته است (b2) .بیانگر رعایت دقیق و
کامل اصل تطابق میباشد .هرچه ) (b2بزرگتر باشد تطابق بین هزینهها و درآمدهای سال جاری بیشتر بوده و
تطابق هزینه
0/005
تطابق بیشتر به معنای کیفیت باالتر سود میباشد؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات
با درآمد
در مواجه با عدم وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
به موقع
بودن سود

بازده سهام به سود خالص سال جاری و تغییرات سود جاری نسبت به سال قبل وابستگی دارد .ضریب تعیین
حاصل از تخمین مدل نشاندهنده میزان به موقع بودن سود است .هرچه  R2بزرگتر باشد نتیجه میشود که در
9/700
زمان مناسبتری افشا شده است؛ بنابراین نتایج نشان از سطح نامطلوب ویژگی کیفی اطالعات در مواجه با عدم
وفاداری صاحبکار را نشان میدهد.
منبع :یافتههای پژوهشگر
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بحث و نتیجهگیری
از آنجا که هیئت استانداردهای حسابداری مالی ) (FASBو هیئت استانداردهای حسابداری
بینالمللی ) (IASBبر اهمیت گزارش های مالی با کیفیت باال تمرکز دارند ،عملیاتی سازی و اندازه-
گیری "کیفیت" هنوز از مشکالت اساسی است و نگرانیهایی برای ایجاد یک سیستم حسابداری
مطلوب وجود دارد .در واقع اطالعات حسابداری سازوکاری را فراهم میآورد که به واسطه آن
اطالعات درونسازمانی به سرمایهگذاران و بازارهای سرمایه انتقال مییابند .کیفیت اطالعات
حسابداری در صورتی افزایش مییابد که حذف روشهای مختلف و نیز افزایش گسترهای از اندازه-
های حسابداری که وضعیت اقتصادی را منعکس میسازند ،اختیار مدیران را برای گزارش سوگیرانه
مقادیر حسابداری مﺤدود سازند.
بدیهی است که یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات مفید برای تصمیمگیری
است .استفادهکنندگان اطالعات حسابداری بر اساس اطالعات گزارش شده در صورتهای مالی
تصمیمات الزم را اتخاذ میکنند .با توجه به نقش اساسی که حسابرسان مستقل در اعتباردهی به
صورتهای مالی و اطالعات حسابداری منتشر شده توسط شرکتها دارد بر این اساس ممکن است
مدیران در انتخاب حسابرسان و یا وفادار بودن به حسابرس قبلی در پی رسیدن به اهداف
فرصتطلبانه خود باشند .نظر به اهمیت این موضوع در این پژوهش به سنجش کیفیت اطالعات
حسابداری در مواجه با وفاداری صاحبکار با رویکرد الگوریتم تجمع ذرات بین  12شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0100الی  0101پرداخته است.
با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از الگوریتم تجمع ذرات ،میتوان گفت که در هر گروه
وفاداری و عدم وفاداری صاحبکار تعداد ویژگی های با سطح مطلوب و نامطلوب برابر بوده است .به
طور کلی مشاهدات نشان می دهند که در مواجه با وفادار بودن و یا عدم وفاداری در چند ویژگی
کیفی شامل  -0کامل بودن  -7مﺤافظهکاری غیر شرطی  -1بیان صادقانه ،سطح مطلوب و ویژگی-
های کیفی  -0مﺤافظهکاری شرطی  -7انتخاب خاصه  -1ارزش پیشبینی کنندگی -0ارزش
تأییدکنندگی  -5تطابق هزینه با درآمد  -6به موقع بودن سود ،سطح نامطلوبی را به طور مشترک
شرکتها تجربه نمودهاند .لیکن دالیل احتمالی نتیجه پژوهش حاضر به شرح زیراست:
-0ویژگی های مختلف بخصوص دو ویژگی مربوط بودن و قابل اعتماد بودن غالباً با یکدیگر در
تضاد هستند و تقویت یکی به بهای تضعیف دیگری تمام میشود اطالعات مالی نمیتواند بهطور هم
زمان از کلیه کیفیتها در سطح باالیی برخوردار باشند؛ بنابراین به نظر میرسد در بورس اوراق
بهادار تهران ،مدیران چه به حسابرس قبلی خود وفادار باشند و چه نباشند ،بیشترین سطح اهمیت
و مطلوبیت را به ویژگی قابل اعتماد بودن می دهند و کمترین سطح را برای مربوط بودن قائل
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هستند .در حالی که بر طبق نظریه نمایندگی ،این احتمال وجود دارد که مدیران در ارائه اطالعات
به صورت بیطرفانه عمل نکنن د و در جهت دستیابی به منافع شخصی حرکت کنند که منجر به
سوء استفاده از اطالعات و کاهش قابلیت اعتماد اطالعات حسابداری میگردند.
-7از سوی دیگر از این منظر می توان ذکر کرد که حسابرسان منتخب در هر صورت ،اهمیت
بیشتری به قابل اعتماد بودن اطالعات میدهند که الزمه ارزیابی بیطرفانه شواهد است .این نتیجه
با تﺤقیقات کندی و همکاران ( ) 0005همسو است .آنها به این نتیجه رسیدند که حسابرسان به
شواهد قابل اعتماد بیشتر از مربوط بودن اطالعات اهمیت میدهند .همچنین نتایج پژوهش به
نوعی با پژوهش سبﺤانی و همکاران ( )0101مغایرت دارد .به طوری که آنها در پژوهش خود
کیفیت اطالعات حسابداری را به روش الگوریتم تجمع ذرات بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند
که تنها در سه ویژگی سطح کیفی (مﺤافظهکاری شرطی ،ارزش پیش بینی کنندگی و کیفیت
افشاء) مطلوب بوده و سایر ویژگیها از کیفیت نامناسبی برخوردار بوده است؛ بنابراین بکارگیری
الگوریتم تجمع ذرات با الهام از حرکت دستهجمعی پرندگان در این پژوهش نشان داد ،کیفیت
اطالعات حسابداری در هیچ از ویژگیهای خود ،الگوی خاصی را نشان نمیدهد و ضرایب بهینه
ضعیف نشان از عدم اهتمام به کیفیت اطالعات حسابداری است .در حالی که در پژوهش حاضر
بیشترین سطح اهمیت و مطلوبیت به ویژگی قابل اعتماد بودن خالصه میشود.
با توجه به نتایج پژوهش نباید تأﺛیر مدیران بر کیفیت اطالعات حسابداری نادیده گرفته شود،
بنابراین در صورت تقاضا برای کیفیت باالی اطالعات حسابداری باید ساختار سازمانی شرکتها و
حاکمیت شرکتی به طور مؤﺛر بهبود داده شوند و قوانین و مقرراتی تدوین شود که مﺤدودیتهای
مدیریتی را تقویت کند تا از این طریق کیفیت اطالعات حسابداری و شفافیت اطالعات حسابداری
بهبود یابد.
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