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  بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با
شرکت هاي باقیمانده عمر مفید دارایی و سودغیرمنتظره

  در چارچوب تئوري اطلاعات

  88امیر متحدین، 87حسان میر مصطفاییا، 86مهدي لشگري، 85بهزاد کاردان

  
  چکیده

پذیرد. یکی اساس اطلاعات فراوانی صورت میگذاران بر گذاري در بورس توسط سهامداران و سرمایهسرمایه
تواند مبنایی براي باشد. تغییرات در این اطلاعات میهاي مالی میاز این موارد، اطلاعات موجود در صورت

گیري باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و ارتباط آن با سود غیر منتظره و تصمیم
 - سال 635هاي مورد نیاز شامل داده .ایمدر چارچوب تئوري اطلاعات پرداخته هاباقیمانده عمر مفید دارایی

شرکت تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق  127( 1389تا  1385هاي هاي مالی سالشرکت، از صورت
باشد فرضیات ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون میروش آزمون  بهادار تهران) استخراج گردیده است.

  گیرد.انجام می EVIEWS 7و  SPSS 18تفاده از نرم افزارهاي که با اس
، در دیگر  89دهد بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیر منتظره به غیر از سال نتایج این تحقیق نشان می

هاي مشاهده نگردید.بین تغییرات ترکیب ترازنامه و باقیمانده  عمر مفید داراییاي )رابطه 88تا  85سال ها(
مشاهده نگردید.همچنین بررسی ارتباط خطی بین متغیرهاي مستقل (لگاریتم سود اي رکت رابطهش

غیرمنتظره و لگاریتم باقیمانده عمر مفید دارایی ها)و متغیر پاسخ  ( لگاریتم تغییرات ترکیب ترازنامه ) در 
ري بین متغیرهاي مستقل اثرمعنی دا 89تا  86  هاي به اثبات رسید و در سال 85این تحقیق فقط در سال 

  و متغیر وابسته مشاهده نشد.    

                                                             
  استادیار گروه حسابداري دانشگاه فردوسی مشهد .1
  کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه فردوسی مشهد .2
  کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه فردوسی مشهد .3
  کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه فردوسی مشهد 4
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: تغییرات ترازنامه ، تئوري اطلاعات ، سود غیر منتظره ، عمر مفید باقیمانده  واژگان کلیدي
داراییها
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  مقدمه

امروزه گسترش کاربرد حسابداري  به گونه اي است که حتی تصور جهانی بدون وجود  
حسابداري ممکن نیست. با این وجود به دلیل توسعه و گسترش واحد هاي اقتصادي و نیاز روز 
افزون مراکز مختلف تصمیم گیري اقتصادي به اطلاعات مالی ، بررسی زمینه ها و بسترهاي جدید 

حسابداري ضروري است.مهمترین زمینه هایی که جهت توسعه قلمرو  جهت گسترش قلمرو
 حسابداري متصور است عبارتند از  :                                                                           

: از قابلیت هاي موجود در این زمینه می توان به افزایش  الف. گسترش گرایش هاي حسابداري 
و تفکیک موضوعات تخصصی حسابداري مانند حسابداري مالی ، صنعتی ، مدیریت، مطالب 

و  89دولتی و حسابرسی اشاره کرد.علاوه بر این گرایش هاي تازه اي مانند حسابداري منابع انسانی
                         می تواند موجب گسترش حسابداري در این زمینه گردد.                                   90حسابداري اجتماعی

ب. ارتباط حسابداري با علوم دیگر و کاربرد فنون و ابزارهاي نوین در به کارگیري 
  حسابداري :

در این زمینه می توان به استفاده از علومی نظیر ریاضیات کاربردي ، اقتصاد، حقوق ، مدیریت ، 
  کامپیوتر و حتی مخابرات اشاره کرد.

جهت ایجاد ارتباط بین حسابداري و علوم ارتباطات است. تئوري این تحقیق نیز تلاشی در 
اطلاعات که این تحقیق می کوشد تا آن را به عنوان ابزاري جهت تجزیه و تحلیل صورت هاي 
مالی معرفی نماید اول بار در رشته مخابرات در مورد منابع ارسال خبر مطرح گردید ولی به 

در  91رش یافت به گونه اي که امروزه تئوري اطلاعاتسرعت در میان رشته هاي دیگر علمی گست
                                                             

89 Human Resource Accounting 
90 Social Accounting 
91 Information theory 
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رشته هایی نظیر تشخیص پزشکی ، ماشین هاي ترجمه ، ژنتیک ، روانشناسی و علوم ارتباطات 
نسبتهاي مالی در چند دهه  کاربرد گسترده اي دارد. همچنین تحلیل صورتهاي مالی و به خصوص

  اخیر از اهمیت زیادي برخوردار شده است.
ه دلایلی که تجزیه و تحلیل نسبت ها تا این اندازه مورد پذیرش همگان قرارگرفته ، این از عمد 

است که انواع مختلف نسبت ها، نیازهاي اطلاعاتی گروه هاي مختلف را پاسخگو می باشد و با 
بیان و محاسبه اي ساده نیازهاي مختلف گرو ه ها را برطرف می سازد. نسبت هاي مالی از تنوع 

یادي برخوردار هستند. هر یک از نسبت هاي مالی بنابر نیاز خاصی ایجاد شده و در شرایط بسیار ز
خاصی کاربرد دارند. ولی تمامی این نسبت ها را با توجه به نتایج و ویژگی هاي خاصی که دارا 

) نسبت هاي مالی را به پنج دسته کلی شامل نسبت 1974(92هستند می توان طبقه بندي نمود. لئو
قدینگی، نسبت هاي بازدهی، نسبت هاي عملکرد، نسبت هاي سودآوري ونسبت هاي بازار هاي ن

) نسبت هاي نقدینگی ، نسبت هاي فعالیت، نسبت هاي اهرمی و 1986(93تقسیم بندي کرد. فاستر
نسبت هاي سودآوري را به عنوان چهاردسته بندي از نسبت هاي مالی ارائه کرد. کورینت و 

هاي مالی را در پنج طبقه با عنوان هاي  نسبت هاي نقدینگی ،  نسبت  ) نسبت2008(94همکاران
هاي مدیریت دارایی ، نسبت هاي مدیریت بدهی ، نسبت هاي سودآوري و نسبت هاي ارزش 

  بازار مطرح نمود.
 پیشینه تحقیق

  تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط حسابداري و تئوري اطلاعات
میلادي کلود شانن تئوري اطلاعات را براي علوم مخابرات مطرح نمود  1949پس از اینکه در سال 

  ، دانشمندان زیادي براي به کارگیري این تئوري در رشته هاي مختلف تلاش کردند.
هنري ثیل در مقاله ( اقتصاد و تئوري اطلاعات ) ، ارتباط بین مفاهیم اقتصادي را  1967در سال  

میلادي تحقیقاتی را جهت کاربرد تئوري  1969س در سال با تئوري اطلاعات مطرح نمود و سپ
  اطلاعات در حسابداري آغاز کرد.

                                                             
92 Lev.B 
93 Foster 
94 Korient and colleagues. 
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بعد از هنري ثیل ، بارچ لئو در مقالات متعدد ، مفهوم تئوري اطلاعات را در رشته حسابداري 
بارچ لئو در مقاله اي با عنوان (( حسابداري و تئوري اطلاعات ))  1969توسعه داد. در سال 

  ترازنامه را در قالب تئوري اطلاعات محاسبه نموده است. آنتروپی
میلادي از تحقیق دیگر بارچ لئو با عنوان (( اندازه ارزش اطلاعاتی و بحران هاي  1971در سال 

  مالی )) منتشر گردید. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمد :
تروپی ترازنامه شرکت هاي با مقایسه شرکت هاي موفق و ورشکسته این نتیجه حاصل شد که آن-1

  ورشکسته در پنج سال آخر قبل از ورشکستگی به شدت افزایش می یابد.
در این تحقیق همچنین مشاهد شد که درجه تغییرات ترکیب ترازنامه براي شرکت ناموفق بیشتر -2

شرکت هایی که  %70از تغییرات ترکیب ترازنامه براي شرکت هاي موفق است. به گونه اي که 
شرکت هایی  %62رین تغییرات ترکیب ترازنامه را داشته اند جزء شرکت هاي ناموفق بوده اند ،بیشت

شرکت هایی  %66که بیشترین تغییرات ترکیب دارایی ها را داشتند جزء شرکت هاي ناموفق بودند ،
  که بیشتریت تغییرات ترکیب بدهی ها را داشتند جزء شرکت هاي ناموفق بودند.

اي با عنوان انحراف سود و تغییرات ترازنامه توسط لئو به همراه (( واتس)) و  مقاله 1976درسال 
(( بال)) منتشر شد. در این مقاله با توجه به مفاهیم تئوري اطلاعات ، ارتباط بین تغییرات ترکیب 
ترازنامه با سودهاي غیر منتظره و عمر مفید باقیمانده دارایی هاي شرکت مورد آزمون قرار گرفت. 

  این تحقیق ثابت شد که :در 
  رابطه اي مثبت و قوي بین تغییرات سود و تغییر در ترکیب ترازنامه وجود دارد. %99با اطمینان -1
  بین تغییرات سود و باقیمانده عمر مفید دارایی هاي شرکت رابطه اي اثبات نشد.-2
صورت سود و زیان و  به بررسی رابطه میان آنتروپی اقلام ترازنامه و 95در مطالعه دیگري کینی-3

توانایی پیش بینی در تحلیل هاي اولیه در حسابرسی پرداخت.مطالعه او نشان می داد که توجه به 
میزان آنتروپی هر کدام از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان و درصد تغییرات آن از یک سال به 

ی است،به حسابرسان کمک سال آینده ، می تواند در تحلیل هاي اولیه که راهگشاي کار حسابرس
  )1979زیادي نماید.(کینی

                                                             
95 Keiney 
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نیز کمک شایانی در زمینه اهمیت پیش بینی بازده حسابداري در  96مطالعات دانیلسن و پرس-4
) .مطالعات دیگر انجام گرفته 2002بررسی هاي متغیرهاي اقتصادي نموده است(دانیلسن و پرس 

  شده است. در این حوزه بیشتر به تکمیل ایده هاي اولیه منجر
) در مطالعه اي، به تکمیل کارهاي لو و ثیل در تجزیه و تحلیل صورت 1998فقیه و نمازي (-5

هاي مالی با استفاده از تئوري اطلاعات مفهوم آنتروپی پرداخته و با بسط دادن هر چه بیشتر ایده 
ازنامه و صورت هاي آن ها و تکمیل نمودن شیوه هاي محاسباتی در اندازه گیري میزان انتروپی تر

سود و زیان راه را براي کاربردهاي جدیدتر تئوري اطلاعات در تحلیل صورت هاي مالی هموار 
  نمودند.

) نیز با استفاده از مفهوم تئوري اطلاعات و آنتروپی تغییرات مورد انتظار را 1374آقایی و کوك(-6
  در ترکیب ترازنامه به صورت تجربی بررسی نمودند.

) در مقاله اي به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان 1377فیالی( ایرج نوروش و-7
اصلاحات ناشی از حسابرسی پرداخته اند.در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از 

  اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماري وجود دارد. 
 جدول خلاصه تحقیقات انجام شده -2-21-1

  

  سال

  نتیجه  فرضیهو  موضوع  محقق نام

19
71

  
  لئو بارچ

 و اطلاعاتی ارزش اندازه
  مالی هاي بحران

 این ورشکسته و موفق هاي شرکت مقایسه با-1
 هاي شرکت ترازنامه آنتروپی که شد حاصل نتیجه

 به ورشکستگی از قبل آخر سال 5در ورشکسته
 ترکیب تغییرات درجه- 2. یابد می افزایش شدت
 تغییرات از بیشتر ناموفق هاي شرکت براي ترازنامه

  .بود موفق هاي شرکت براي ترازنامه ترکیب

                                                             
96 Danielson & Press 
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19
76

  

 ، لئو بارچ
  بال و واتس

 ترکیب تغییرات بین ارتباط
 و سودغیرمنتظره با ترازنامه

 دارایی عمرمفید باقیمانده
  شرکت هاي

 بین قوي و مثبت اي رابطه %99 اطمینان با-1
 وجود ترازنامه ترکیب در تغییر و سود تغییرات

 عمر باقیمانده و ترازنامه ترکیب تغییرات بین- 2.دارد
  .نشد اثبات اي رابطه ها دارایی مفید

19
79

  

  کینی

بررسی رابطه میان آنتروپی 
اقلام ترازنامه و صورت 

سود و زیان و توانایی پیش 
بینی در تحلیل هاي اولیه 

  در حسابرسی 

نشان داد که توجه به میزان آنتروپی هر کدام از اقلام 
ترازنامه و صورت سود و زیان و درصد تغییرات آن 
از یک سال به سال آینده ، می تواند در تحلیل هاي 

که راهگشاي کار حسابرسی است،به  اولیه
  حسابرسان کمک زیادي نماید

13
74

  

 الله حجت
  کوك

 ترکیب تغییرات ارتباط
  منتظره غیر سود و ترازنامه

 و ترازنامه ترکیب تغییرات بین داري معنی ارتباط
  .نشد مشاهده منتظره غیر سود

13
77

  

ایرج 
نوروش و 

  فیالی

ارتباط بین آنتروپی اقلام 
میزان اصلاحات ترازنامه و 

  ناشی از حسابرسی

مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه 
و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماري وجود 

  دارد

 هاي تحقیقفرضیه

 آمده دست به مقدار شود، می سنجیده اطلاعات تئوري قالب در 1ترازنامه ترکیب تغییرات وقتی    
 در 3نظمی بی معنی به آنتروپی شیمی علم در. است ترازنامه 2آنتروپی میزان دهنده نشان آمده

 فرمول اساس بر ترازنامه تحلیل و تجزیه براي معنی این اگر. است آن 4بودن تصادفی و سیستم
 تغییرات. رسد می نظر به تر کاربردي آنتروپی معانی سایر از ، شود برده کار به شانن آنتروپی

                                                             
1 Changes in the composition of the balance sheet 
2 Entropy 
3 Irregularity 
4 Randomness 
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 نشان مساله این. شود می ترازنامه آنتروپی رفتن بالا موجب ترازنامه در موجود هاي نسبت مداوم
 مالی هاي صورت از کنندگان استفاده نتیجه در ، است ترازنامه ترکیب تغییرات در نظمی بی دهنده
 پیش براي اطلاعات این از توانند نمی ، شده ترازنامه اطلاعاتی نظمی بی از ناشی سردرگمی دچار
 نظمی بی که است آن نشانگر ، باشد کم ترازنامه آنتروپی اگر و نمایند استفاده شرکت آینده بینی

 شد خواهند اطلاعاتی سردرگمی دچار کمتر کنندگان استفاده لذا و بوده ناچیز ترکیب در شده ایجاد
 و دهندگان اعتبار ، گذاران سرمایه طرفی از. کنند می  بینی پیش تر روشن را شرکت آینده و

. نمایند بینی پیش را شرکت 1آینده هاي سود تا هستند مایل شرکت آینده بینی پیش جهت سایرین
 می بینی پیش را شرکت آینده سود حسابداري اطلاعات از استفاده با گذاران سرمایه که زمانی
 می احساس گذار سرمایه ، باشد داشته کمی انحراف 2واقعی سود از آنها بینی پیش اگر ، نمایند

اگر  ولی. نماید بینی پیش را شرکت آینده ، حسابداري اطلاعات از استفاده با است قادر که کند
 ، نماید پیش درستی به را شرکت آینده سود حسابداري اطلاعات از استفاده با نتواند گذار سرمایه
 که کرد گیري نتیجه توان می لذا. شود می تردید و شک دچار شرکت تجاري آینده به نسبت

 آینده در 4ابهام یا 3شفافیت از نمادي ، سود بینی پیش در گذاران سرمایه موفقیت عدم یا موفقیت
 و ترازنامه اطلاعاتی نظمی بی معنی به شرکت ترازنامه آنتروپی که نظریه این اگر پس. است شرکت

 از که 5غیرمنتظره سودهاي با باید ، باشد درست است شرکت آینده بینی پیش در ابهام نتیجه در
. باشد داشته رابطه آید، می دست به شرکت واقعی سود به نسبت شده بینی پیش سود انحراف

بنابراین در فرضیه شماره یک ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود     غیر منتظره را مورد 
  بررسی قرار خواهیم داد :

                                                             
1 Future profits 
2 Real profit 
3 Transparency 
4 Ambiguity 
5 Unexpected profits 
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  دارد. : تغییرات ترکیب ترازنامه با سود غیر منتظره  شرکت رابطه 1فرضیه 

همچنین به نظر می رسد که تغییرات ترکیب ترازنامه با نوع صنعت ، به دلیل اینکه داراي ترکیبات 
مختلف دارایی با عمرمفید متفاوت هستند،ارتباط داشته باشد. در شرکت هایی که عمر مفید      

یز اگر دارایی هاي آن به علت نوع صنعت بالا است ، تغییرات ترکیب ترازنامه کم است و ن
عمرمفید دارایی هاي شرکت کم باشد ، تغییرات ترکیب ترازنامه زیاد خواهد بود. از طرفی در یک 
صنعت خاص اگر شرکتی میزان جایگزین دارایی هاي آن برابر یا بیشتر از استهلاك سالانه آن باشد 

ه و عمرمفید ، کاهش عمرمفید دارایی هاي شرکت که ناشی از استهلاك سالانه آن است ، ترمیم شد
دارایی هاي شرکت در سطح بالایی قرار خواهد گرفت. این امر یعنی جایگزینی     دارایی هاي 
شرکت و در نتیجه رشد نشان دهنده احساس خوشبینی مدیران شرکت نسبت به آینده آن می باشد. 

در این گونه لذا به نظر می رسد با توجه به مفهوم آنتروپی ترازنامه ، تغییرات ترکیب ترازنامه 
شرکت ها کم باشد و نیز در شرکتی که جایگزینی دارایی هاي استهلاك پذیر آن کمتر از میزان 

شرکت کاهش می یابد. این امر نشانگر عدم  1استهلاك آن باشد ، باقیمانده عمر مفید دارایی هاي
ه شماره خوشبینی مدیران شرکت به آینده و وضعیت ضعیف مالی شرکت است. بنابراین در فرضی

دو به بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه با باقیمانده عمر مفید دارایی هاي شرکت خواهیم 
  پرداخت.

  : تغییرات ترکیب ترازنامه با باقیمانده عمر مفید دارایی هاي شرکت رابطه دارد. 2فرضیه 

 روش تحقیق

است که براي کسب اطلاع از وجود رابطه بین  2روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع همبستگی
  متغیرها انجام می پذیرد.

                                                             
1 Remaining useful life of the asset 
2 Solidarity 
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 دوره زمانی انجام تحقیق و جامعه آماري 

و براي اندازه گیري متغیر هاي تحقیق اطلاعات سال هاي  1389تا  1385فرضیه ها براي سال هاي 
 پذیرفته ي تولیديهارا شامل می شود.جامعه آماري این پژوهش شامل تمام شرکت 1389تا  1380
  :شوندمی انتخاب زیر معیارهايبر اساس تهران است که  بهادار اوراق بورس در شده

  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1380قبل از سال -1

 مانده باقی بورس اوراق بهادار تهران در شده پذیرفته هايشرکت جزء 1389 سال تا پایان-2
  .باشند

  .باشد دسترس در و منتشر شده عمومی صورت به تحقیق هايسال کلیه در هاآن مالی اطلاعات-3

  باشند. نداشته مالی سال تغییر)، 1389 تا 1380 هايسال( بررسی مورد يدوره در-4

 هاي گردآوري اطلاعاتروش

 یمالي هاصورتی بازار سهام و واقعی بر ارقام و اطلاعات مبتنپژوهش  نیاي هاداده
ده است. شي استفاده اکتابخانهي اطلاعات، از روش آورجمعي براپژوهش  نیا. در هاستشرکت

، و نیلاتی و فارسی تخصصي ادبیات تحقیق از کتب و مجلات ي پژوهش و پیشینهنظری مبان
 يهاه به صورتمراجع قیطرهمچنین از و  نیرهاورد نو افزاراستفاده از نرمبا  ازیني مورد هاداده
  ه است. شد ي، گردآورهای شرکتمال

 ها.روش تجزیه و تحلیل داده1-5-5

  براي تجزیه و تحلیل از نرم افزارهاي آماري به نحو زیر استفاده می شود:   

ابتدا مشاهدات پس از جمع آوري پردازش شده ،سپس از آمار توصیفی شامل جداول،  -الف
  و تحلیل اطلاعات استفاده می گردد. نمودارها و شاخص هاي آماري توصیف و جهت تجزیه

  استفاده می شود.  spssبراي بررسی فرضیات از روش هاي آماري و نرم افزار  -ب
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  تحقیق متغیرهاي.7-

تغییرات ، تحقیق این وابسته ي متغیر، آن مدل و تحقیق موضوع به توجه با: وابسته .متغیر3-7-1
  .است t زمان ترکیب ترازنامه

سود غیر منتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی  مستقل متغیرهاي شامل: مستقل .متغیرهاي3-7-2
  هاي شرکت می باشد.

ها و روش کار رفته در این تحقیق به همراه علائم اختصاري آن، متغیرهاي به1-3در جدول 
  اند.ها ارائه شدهمحاسبه و منبع استخراج آن

 ي آماريجامعه..3-8

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي تولیدي ي آماري این پژوهش شامل تمام شرکتجامعه
  :شوندمی انتخاب زیر معیارهايبر اساس  تهران است که

  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1380قبل از سال 

 مانده باقی تهرانبورس اوراق بهادار  در شده پذیرفته هايشرکت جزء 1389 سال تا پایان-2
  .باشند

  .باشد دسترس در و منتشر شده عمومی صورت به تحقیق هايسال کلیه در هاآن مالی اطلاعات-3

  متغیرهاي تحقیق 1 -3جدول  .

منبع   نحوه محاسبه  نام متغیر
  اطلاعاتی

  دارایی هاي جاري

وجوه نقد و دارایی هاي دیگري هستند که به طور معقول می 
-توان انتظار داشت ظرف یکسال یا یک چرخه عملیات  

به وجه نقد تبدیل و یا مصرف -هرکدام طولانی تر است 
شود.(حاصل جمع موجوي نقد، سرمایه گذاري کوتاه 

  ترازنامه
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مدت،حسابها و اسناد دریافتنی تجاري ، سایر حسابها و اسناد 
  ی ،موجودي مواد و کالاو سفارشات و پیش پرداختها)دریافتن

دارایی هاي غیر 
  جاري

دارایی هایی که به طور معقول انتظار نمی رود ظرف یکسال یا 
به وجه نقد -هرکدام طولانی تر است -یک چرخه عملیات  

تبدیل و یا مصرف شوند. (حاصل جمع دارایی هاي ثابت 
نامشهود ، سرمایه گذاري هاي بلند مدت مشهود ، دارایی هاي 

  و سایر دارایی ها )

  ترازنامه

  بدهی هاي جاري

تعهداتی هستند که انتظار می رود از طریق استفاده از دارایی 
هاي جاري موجود و یا ایجاد بدهی هاي جاري دیگر حذف 
شوند.( حاصل جمع حسابها و اسناد پرداختنی تجاري ، سایر 

پرداختنی ،پیش دریافتها ، ذخیره مالیات ، سایر حسابها و اسناد 
  ذخایر، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی )

  ترازنامه

بدهی هاي 
بلندمدت و حقوق 

  صاحبان سهام

تعهداتی هستند که انتظار می رود بعد از چرخه عملیات یا 
تسویه شوند؛ و از تفاوت  - هرکدام طولانی تر است –یکسال 

منهاي بدهی ها حقوق صاحبان سهام به دست می  دارایی ها
آید.( حاصل جمع حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی ، 
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان، سرمایه ، سودو زیان 

  انباشته ، اندوخته ها ، انباشته سایر اقلام سود و زیان جامع )

  ترازنامه

سود(زیان)قبل از 
  کسر مالیات

رآمد حاصل از ارائه خدمات از ؛ حاصل تفاوت فروش و د
جمع (بهاي تمام شده فروش و خدمات ارائه شده ، هزینه هاي 
فروش ، اداري و عمومی ، خالص سایر درآمدها و هزینه هاي 
عملیاتی ، هزینه هاي مالی ، خالص سایر درآمدها وهزینه هاي 

  غیرعملیاتی )

صورت 
سود و 

  زیان
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  هزینه استهلاك
سیستماتیک مبلغ استهلاك پذیر یک دارایی طی تخصیص 
  عمرمفید آن

صورت 
جریان 

  وجوه نقد

بهاي تمام شده 
اموال، ماشین آلات 

  و تجهیزات

قیمت خرید دارایی بعلاوه هرگونه مخارج مرتبط مستقیم یا غیر 
مستقیمی که براي رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداري 

  تحمل می شود.
  ترازنامه

دفتري ارزش 
اموال،ماشین آلات 

  و تجهیزات

تفاوت بهاي تمام شده اموال،ماشین آلات و تجهیزات از مانده 
  حساب استهلاك انباشته

  ترازنامه

  ي در دسترس.مراحل تشکیل جامعه 2 -3 جدول

 458  29/12/1389هاي پذیرفته شده در بورس در مقطع کل شرکت

    هایی که:شود شرکتکسر می

  )150(  اند در بورس پذیرفته شده 1380بعد از سال      

  )157(  ها غیرتولیدي بوده استماهیت فعالیت آن     

  )24(  ها براي متغیرهاي تحقیق موجود نبوداطلاعات مالی لازم آن     

  127  هاي باقی مانده (جامعه در دسترس)تعداد شرکت

  5  تحقیقهاي مورد بررسی در ضرب در: تعداد دوره

  635  ي مورد بررسی در تحقیق)سال داده -تعداد مشاهدات (شرکت

سال)  -شرکت 635ي تحقیق (سال دوره 5شرکت در طی  127، تعداد 2-3ي جدول در نتیجه
 635مورد بررسی قرار گرفته است. به روش سرشماري کلیه اعضاي جامعه در دسترس   (

  .سال) بررسی شده است -شرکت
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  اندازه گیري متغیر ها.  3-9

  تغییرات ترکیب ترازنامه-.3-9-1

در این تحقیق براي محاسبه تغییرات ترکیب ترازنامه از تئوري اطلاعات استفاده خواهد 
توسط کلود  1948شد.همچنان که در فصل دوم این تحقیق اشاره شد تئوري اطلاعات در سال 

  ت در دیگر علوم به کار گرفته شد.شانن در علوم ارتباطات پایه گذاري گردید و به سرع

nmmmبر پایه این تئوري اگر در یک منبع ارسال اطلاعات ، احتمال رویدادهاي  ,...,, از  21
nppp ,...,, nqqqبه  21 ,...,, تغییر کند ارزش مورد انتظار محتواي اطلاعاتی منبع ارسال  21

  اطلاعات عبارت است از :

                          

بال ، لئو و واتس معتقدند که از آن جائیکه ترازنامه به عنوان 
یک منبع ارسال اطلاعات مطرح است از این مدل می توان براي محاسبه ارزش اطلاعاتی تغییرات 

  ترازنامه استفاده نمود.

  در یک ترازنامه نسبت هاي زیر برقرار باشد:فرض کنید 

    tسال                          t+1سال                                    

                                        1q                       1p                                 دارایی
  هاي جاري

دارایی                                                                                                     
  ها+بدهی ها+سرمایه

                 2p                               دارایی غیرجاري  

i

i
n

i
i p

qqH log
1





2q
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دارایی                                                                                                    
  ها+بدهی ها+سرمایه

                                   3q                        3p                              بدهی هاي
  جاري

  دارایی ها+بدهی ها+سرمایه                                                            

     4p                    بدهی هاي بلندمدت وحقوق صاحبان سهام  

  دارایی ها+بدهی ها+سرمایه                                                                 

فرض اساسی در به کارگیري تئوري اطلاعات براي محاسبه تغییرات ترکیب ترازنامه آن است که 
هر یک از نسبت هاي فوق را احتمال رویداد حساب هاي دارایی جاري ، دارایی غیر جاري ، 
بدهی جاري و بدهی هاي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در نظر بگیریم. یعنی این که از آن 

ع احتمالات هر رویداد برابر یک می باشد در اینجا نیز جائی که مجمو
14321  pppp  1است. با در نظر گرفتن این فرض ارزش اطلاعاتی ترازنامه سال+t 

  به صورت زیر است: tنسبت به ترازنامه سال 

4

4
4

3

3
3

2

2
2

1

1
1

4

1
logloglogloglog

p
qq

p
qq

p
qq

p
qq

p
qqH

i i

i
i 



 

بیشتر تغییر کند ، محتواي   tنسبت به سال  t+1هر چه نسبت هاي موجود در ترازنامه در سال
همان نسبت هاي سال   t+1اطلاعاتی ترازنامه بیشتر خواهد بود ، و اگر نسبت هاي ترازنامه در سال

t 1باشد ، محتواي اطلاعاتی ترازنامه در سال+t  برابر صفر خواهد شد. یعنی ترازنامه جدید حاوي
  اطلاعات جدید نسبت به ترازنامه قبلی نبوده است.

  . روش آزمون فرضیه اول تحقیق 3-10

  . تغییرات ترکیب ترازنامه با سود غیر منتظره  شرکت رابطه دارد : 1فرضیه 

4q
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  .پیش بینی سود و محاسبه سود غیرمنتظره3-10-1

همراه میزان رشد مورد این تحقیق  براي پیش بینی سود از مدل گام تصادفی به 
  انتظار سود مطابق فرمول زیر استفاده می کند:

  سود پیش بینی شده سال بعد     

    سود واقعی سال جاري

  میزان رشد مورد انتظارسود براي سال جاري

براي محاسبه میزان رشد مورد انتظار سود شرکت هاي نمونه ، سود قبل از 
صورت سود و زیان این شرکت ها از  1389تا  1380کسر مالیات سال هاي 

استخراج گردید. سپس تغییرات سالانه سودها محاسبه شد.آن گاه میانگین تغییرات سالانه سود 
براي هر سال به صورت جداگانه محاسبه گردید. میانگین به دست آمده به عنوان میزان رشد مورد 

هر سال با میزان رشد مورد انتظار سود شرکت در نظر گرفته شد.سپس سود قبل از کسر مالیات 
انتظار سود همان سال جمع شده و سود سال بعد پیش بینی می گردد. اختلاف سود پیش بینی شده 
با سود واقعی نشانگر سود غیر منتظره شرکت می باشد که با تقسیم قدرمطلق سود غیرمنتظره بر 

  سود واقعی ، درصد خطا در پیش بینی سود به دست می آید.

  زمون فرضیه دوم تحقیق.روش آ3-11

  تغییرات ترکیب ترازنامه با باقیمانده عمر مفید دارایی هاي شرکت رابطه دارد.-2فرضیه 

  .محاسبه باقیمانده عمر مفید دارایی ها3-11-1

دارایی هاي استهلاك پذیر شرکت ها که تحت سرفصل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات نشان داده 
نامه شرکت ها تشکیل می دهد. حسابداري اموال ، ماشین آلات و می شود، بخش مهمی را در تراز

تجهیزات بر مبناي اصل بهاي تمام شده و با فرض تداوم فعالیت و اصل تطابق هزینه هاي دوره با 
درامدهاي همان دوره انجام می پذیرد. براي رعایت اصل تطابق هزینه با درآمدهاي دوره لازم است 

استهلاك پذیر در دوره هاي استفاده از آن دارایی به طور معقول و منظم تا بهاي تمام شده دارایی 
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سرشکن شود.این عمل را در حسابداري با عنوان (( مستهلک کردن)) می شناسیم . محاسبه و 
تعیین مبلغ استهلاك ، براي ثبت در هر دوره به طرق مختلف انجام می پذیرد. روش هاي استهلاك 

  بقه بندي کرد.را می توان به شرح زیر طر

روش - 4      روش میزان تولید-3روش ساعات کارکرد     -2روش خط مستقیم   -1
  مجموع سنوات      

روش سرمایه گذاري وجوه -7روش قسط السنین        - 6      روش مانده نزولی-5
  استهلاك

ه در میان روش هاي فوق به نظر می رسد روش خط مستقیم در موسسات و شرکت هاي ایرانی ب
خاطر الزام در رعایت جداول استهلاك قانون مالیات هاي مستقیم بیشتر مورد استفاده قرار می 
گیرد. روش خط مستقیم بر این فرض مبتنی است که با گذشت زمان از ارزش دارایی کاسته می 
شود. بنابراین در روش خط مستقیم استهلاك را ناشی از گذشت زمان می دانند. روابط ریاضی که 

 این روش وجود دارد عبارتند از:در 

= D            هزینه استهلاك دور ه=GLA   بهاي تمام شده
 داراییهاي استهلاك پذیر

=n  عمر مفید دارایی هاي  استهلاك پذیر 

در این روش هم چنین می توان نرخ استهلاك را محاسبه نمود و از آن براي تعیین استهلاك استفاده 
 نرخ استهلاك کافیست تا عدد یک را بر عمر مفید دارایی ها تقسیم کنیم . یعنی :نمود. براي تعیین 

n پذیر  استهلاك هاي دارایی = عمر مفید                    d                     نرخ استهلاك =

n
d 1
  

  لذا با توجه به همین رابطه داریم :

 

n
GLAD 

d
n 1
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و اگر به خواهیم از نرخ استهلاك براي تعیین استهلاك استفاده کنیم رابطه محاسبه استهلاك به 
 صورت زیر خواهد بود:

GLA
DddGLAD 

  
 از طرفی اگر هزینه استهلاك هر سال را با هم جمع کنیم نمائیم ، استهلاك انباشته شرکت حاصل
می شود که با کسر کردن آن از بهاي تمام شده دارایی هاي استهلاك پذیر ، ارزش دفتري این 
دارایی ها به دست می آید. در واقع ارزش دفتري دارایی هاي استهلاك پذیر نشان گر ارزش بخش 
مستهلک نشده یا ارزش دارایی ها براي باقیمانده عمر مفید آن می باشد. لذا اگر ارزش دفتري 

رایی ها را بر بهاي تمام شده آن تقسیم نمائیم ، نسبت بخش مستهلک نشده دارایی ها یا نسبت دا
  ارزش باقیمانده عمر مفید دارایی ها به بهاي تمام شده کل دارایی ها حاصل می شود. یعنی :

  عمرمفید نسبت باقیمانده عمرمفید به کل

NLA  ارزش دفتري دارایی هاي استهلاك پذیر

GLA بهاي تمام شده دارایی هاي استهلاك پذیر   
 

) باقیمانده عمر مفید دارایی ها از رابطه 3-11)،(3-10)،(3-9با استفاده از روابط (
  زیر به دست می آید:

)         باقیمانده عمرمفید دارایی ها12-3(                                   


dGLA

NLA
X

t

t
t

1

  
بهاي تمام شده دارایی هاي استهلاك پذیر                                                  

tGLA  


GLA
NLA
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ارزش دفتري دارایی هاي استهلاك پذیر                                                     
tNLA  

متوسط نرخ استهلاك در شرکت                                                 

 
1376

13697
1

t

t

GLA
Dd

  
هزینه استهلاك دارایی استهلاك                                                              

  tDپذیر

بال ، لئو . واتس که رابطه فوق را در تحقیق خود به کار گرفته اند معتقدند که متغیر 
   ) داراي دو جزء است :tXباقیمانده عمر مفید دارایی ها (

t دارایی هاي خالص به روي دارایی هاي ناخالص (   -1

t

GLA
NLA

) ، که این نرخ به    
وقفه در سري زمانی تحصیل دارایی ها نسبت به نرخ استهلاك حساس است. یعنی 
اگر جایگزینی دارایی ها کمتر از میزان استهلاك سالانه آن باشد این نرخ تغییر می 

 کند.

)که سبب ایجاد اختلاف بین دارایی هاي خالص و ناخالص در شرکت dاستهلاك(متوسط نرخ  -2
) براي اجراي این تحقیق این فرض لازم است 3-12هاي مختلف می شود در به کارگیري رابطه (

که کلیه دارایی هاي استهلاك پذیر موسسه با روش خط مستقیم مستهلک می شود. و این فرض به 
 151ایت قانون مالیات ها و به کارگیري جدول استهلاکات موضوع ماده دلیل الزام شرکت ها در رع

 قانون مالیات هاي مستقیم ، دور از ذهن به نظر نمی رسد.

) جهت محاسبه باقیمانده عمر مفید دارایی ، ابتدا هزینه 3-12در این تحقیق براي استفاده از رابطه (
تهاي مالی آنها، و بهاي تمام شده اموال ، استهلاك شرکت هاي نمونه از یادداشت هاي همراه صور

 1385ماشین آلات و تجهیزات و ارزش دفتري آن ها از ترازنامه شرکت هاي نمونه براي سال هاي
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استخراج گردید. سپس با تقسیم هزینه استهلاك بر بهاي تمام شده اموال ، ماشین آلات و  1389تا
میانگین نرخ استهلاك شرکت محاسبه گردید.  تجهیزات نرخ استهلاك هر سال تعیین شده ، آن گاه

سپس با معکوس کردن نرخ استهلاك شرکت ، متوسط عمرمفید ترکیب دارایی ها به دست می 
آید.آن گاه با تقسیم ارزش دفتري اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بر بهاي تمام شده آن ، نسبت 

هر سال محاسبه گردید که با  ارزش بخش مستهلک نشده اموال،ماشین آلات و تجهیزات براي
ضرب کردن در متوسط عمرمفید دارایی ها ، باقیمانده عمرمفید دارایی هاي شرکت محاسبه می 

  شود.

 نرمالیته آزمون.4-3

 گرددمی مشاهده شده ارائه احتمال مقادیر و اسمیرنوف- کلموگروف آزمون آماره مقادیر اساس بر
  .)باشندمی        0,05 از کمتر همگی sigاحتمال مقادیر زیرا.(باشندنمی نرمال تحقیق متغیرهاي که

 

اسمیرنوف-جدول آزمون کلموگروف   

  
تغییرات ترکیب 

 ترازنامه
باقیمانده عمر مفید 

هادارایی  
هسود غیر منتظر  

85سال   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.234 4.625 5.05 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

86سال   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.588 3.478 3.790 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

87سال   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.612 4.014 4.409 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

88سال   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.511 3.527 3.904 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
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89سال   
Kolmogorov-Smirnov Z 3.151 2.747 5.267 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

هامیانگین سال  
Kolmogorov-Smirnov Z 2.802 3.609 4.282 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

 

    تعداد اینکه به توجه با اما دهدمی نشان را هاداده نرمالیته عدم اسمیرنوف-کلموگروف آزمون
 تشخیص براي نیز پیرسون همبستگی ضریب از توانمی است بزرگی مقدار) شرکت 127(هاداده

  1.کرد استفاده متغیرها بین همبستگی میزان

   ها فرضیه آزمون-4-4

  : 1389 لغایت 1385 هايسال اول فرضیه آزمون-4-4-1

  منتظره غیر سود با ترازنامه ترکیب تغییرات بین رابطه بررسی -4-4-1-1 

 ٠H =بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیرمنتظره ارتباط وجود ندارد 

  ١H= بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیرمنتظره ارتباط وجود دارد

  : همبستگی تحلیل

 و غیرمنتظره سود مـستقل مـتغیر بـین sig و t آماره مقدار ، پیرسون همبستـگی ضـریب مقدار
 می      ذیل جدول شرح به 1389 تا 1385 هاي سال براي ترازنامه ترکیب تغییرات وابسته متغیر
  :باشد

                                                             
 ، نشر کتاب نو.SPSS) تحلیل هاي آماري با استفاده از 1387سوري، علی ( 1
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  منتظره غیر سود با ترازنامه ترکیب تغییرات به مربوط همبستگی جدول

  هامیانگین سال  89سال  88سال   87سال   86سال   85سال   

 042. 0.241 0.053 0.004 0.017  -0.059  مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 t  -0.659  0.185 0.047 0.592 2.772 0.468مقدار آماره 

Sig 0.511 0.854 0.963 0.555 0.006 .640 

 سود با ترازنامه ترکیب تغییرات بین که دهندمی نشان بالا جدول در شده گزارش احتمال مقادیر
 مربوط احتمال مقدار. ندارد وجود دارمعنی رابطه درصد، 5 سطح در ، 89سال در بجز منتظره غیر
퐻( 89سال داريمعنی بررسی به ∶ 휌 =  است کوچکتردرصد  5 از که است 006/0 برابر) 0

 عبارت به گیردیم قرار تأیید مورد داريمـعنی و مـستقیم ارتباط وجـود %95 اطمینان با بنابراین
 منتظره غیر سود با ترازنامه ترکیب تغییرات بین خطی رابطه یک وجود  89 سال در تنها دیگر

 داريمعنی خطی رابطه رودمی انتظار که همانطور نیز هاسال میانگین در همچنین. گرددمی مشاهده
  .گرددنمی مشاهده

  : 1389 لغایت 1385 هايسال دوم فرضیه آزمون -4-4-2

  شرکت هايدارایی مفید عمر باقیمانده با ترازنامه ترکیب تغییرات بین رابطه بررسی-4-4-2-1

 ٠H =بین تغییرات ترکیب ترازنامه و باقیمانده عمرمفید دارایی هاي شرکت ارتباط وجود ندارد 

  ١H= بین تغییرات ترکیب ترازنامه و باقیمانده عمرمفید دارایی هاي شرکت ارتباط وجود دارد

  همبستگی تحلیل

 مفید عمر باقیمانده مـستقل مـتغیر بـین sig و t آماره مقدار ، پیرسون همبستـگی ضـریب مقدار
 جدول شرح به 1389 تا 1385 هاي سال براي ترازنامه ترکیب تغییرات وابسته متغیر و ها دارایی

  :باشد می ذیل

  شرکت هايدارایی مفید عمر باقیمانده با ترازنامه ترکیب تغییرات به مربوط همبستگی جدول
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میانگین   89سال  88سال   87سال   86سال   85سال   
  هاسال

ضریب همبستگی مقدار
 پیرسون

0.046 -0.011 0.042 0.055 0.015  
.053 

  t  0.514 -0.125 -0.475  -0.617 0.165 0.588مقدار آماره 

Sig 0.608 0. 901 0.636 0.538 0.869 .557 

 ترکیب تغییرات بین داري معنی خطی رابطه وجود عدم از حاکیدرصد  5 از بیشتر احتمال مقادیر
 دیرامقدیگر عبارت به .باشدمی 89 تا 85 سالهاي کلیه در ها دارایی مفید عمر باقیمانده با ترازنامه
 پاسخ متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط وجود عدم بر مبنی آماري صفر فرض به مربوط احتمال

)퐻 ∶ 훽 =  مین رد فرض این %95 اطمینان با بنابراین.  است بزرگتردرصد  5 از همگی )0
  . شود

 مفید عمر باقیمانده بر ترازنامه ترکیب تغییرات رگرسیونی مدل بررسی-3- 4-4
 منتظره غیر سود و شرکت هايدارایی

 غیر سود و شرکت هايدارایی مفید عمر باقیمانده بر ترازنامه ترکیب تغییرات رگرسیونی جدول
 منتظره

  مقدار احتمال  
Sig 

  ضریب تعیین
2R 

  آماره دوربین واتسون
D.W 

 0.074 0.005 0.711  85سال 

 2.213 0.006 0.975  86سال 

 1.941 0.002 0.894 87سال 

 1.892 0.007 0.639 88سال 

 2.013 0.059 0.023 89سال

 2.211 0.005 0.748  هامیانگین سال
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 مدل داري معنی عدم از حاکی 89 سال بجز بررسی مورد سالهاي کلیه در شده ارائه احتمال مقادیر
 مقدار. باشندمی کوچک بسیار ها مدل این در نیز تعیین ضرایب مقادیر. باشدمی خطی رگرسیون

 مدل داريمعنی بیانگر نتیجه در است کوچکتردرصد  5 از 89 سال به مربوط 0,023 احتمال
  . باشدمی درصد 5 سطح در رگرسیون

 89 سال  در منتظره غیر سود احتمال مقدار که گرددمی مشاهده رگرسیونی ضرایب جدول براساس
 تغییرات بر   منتظره غیر سود %95 احتمال با پس است کوچکتردرصد  5 از  که باشد می 0,006، 

 در تغییر 0,243 منتظره، غیر سود در تغییر واحد یک ازاي به و دارد دارمعنی اثري ترازنامه ترکیب
  .شودمی ایجاد ترازنامه ترکیب تغییرات

 ضرایب در صورتیکه در نیست یکسان هم با متغیرها مقیاس استاندارد غیر ضرایب در: تذکر(
 متغیر چندین اثرات مقایسه براي رو این از است شده یکسان هم با متغیرها مقیاس استاندارد

  .)شودمی استفاده شده استاندارد ضرایب از وابسته متغیر روي مستقل

  

  

 

هاي شرکت و سود غیر منتظره باقیمانده عمر مفید دارایی جدول ضرایب رگرسیونی تغییرات ترکیب ترازنامه بر
 89سال 

  )sigمقدار احتمال (.  t آماره ضرایب استاندارد(بتا) ضرایب غیر استاندارد 89مدل رگرسیونی سال 

 

 000. 3.942  009. مقدار ثابت
 727. 350. 031. 0.215 باقیمانده عمر مفید دارایی

 006. 2.779 243. 0.076 سود غیر منتظره

  .است زیر بصورت 89 سال رگرسیونی کامل مدل

e+xr+uβ+a=H 

H0 =ترازنامه ترکیب تغییرات                                                                                    
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 U =منتظره غیر سود                                                                                                                      

 X=ها دارایی مفید عمر باقیمانده                                                                                                   

0.215x  +0.076u +0,009  =ترازنامه ترکیب تغییرات  

  رگرسیون مدل فرضیات-4-5

 در خطاها استقلال فرض که صورتی در.باشدمی خطاها استقلال خطی رگرسیون مفروضات از یکی
-دوربین آزمون از. ندارد وجود مدل آن اساس بر گیرينتیجه و تحلیل امکان شود رد رگرسیون

 5/1 بازه در آماره این مقادیر اگر که گونه این به گیریم،می بهره هدف این به نیل جهت در واتسون
 این محاسباتی فرمول. شودمی پذیرفته) خودهمبستگی عدم(خطاها استقلال فرض گیرد قرار 5/2 تا

  .باشدمی زیر بصورت آماره

퐷푊 = 2(1 − 휌) 

  .دهدمی نشان را خطاها بین همبستگی 휌 که

 براي. هستند رگرسیونی مفروضات دیگر از هامانده وارایانس ثبات و هامانده بوده نرمال فرض
 مقابل هامانده نمودار و هامانده هیستوگرام نرمال، احتمال نمودارهاي ترتیب به موارد این بررسی
  نمودارهاي اساس بر و کرده رسم رگرسیونی مدلهاي از یک هر براي را شده برازش مقادیر
  بودن نرمال فرض فوق هاي لمد از کدام هیچ در فصل درآخر شده آورده 6 تا 1 هايشماره
 استفاده لگاریتمی تبدیل از مشکل این رفع براي. نیست برقرار هامانده وارایانس ثبات و هامانده

  2.کنیممی استفاده متغیرها خود جاي به متغیرها لگاریتم از که صورت این به. کنیممی

 از فوق رگرسیونی هاي مدل کلیه واتسون دوربین آزمون به توجه با و فوق بررسی انجام از پس
        آخرفصل در شده آورده 12تا 7 شماره نمودارهاي همچنین .برخوردارند خطاها استقلال فرض

 و بودن نرمال)  شده برازش مقادیر مقابل در هامانده نمودار و هامانده هیستوگرام نرمال، احتمال( 
  .دهندمی نشان را هامانده واریانس ثبات

                                                             
  ، انتشارات کتاب نو١٣٤،ص  spss) تحلیل های آماری با استفاده از١٣٨٧مومنی ،منصور( 2
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 عمر باقیمانده لگاریتم بر ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم رگرسیونی مدل بررسی -4-5-1
  منتظره غیر سود لگاریتم و شرکت هايدارایی  مفید

 سود لگاریتم و شرکت هايدارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم بر ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم رگرسیونی جدول
 منتظره غیر

  آماره فیشر  
F 

  مقدار احتمال
Sig 

  ضریب تعیین
2R 

  آماره دوربین واتسون
D.W 

 1.799 0.101 0.001  6.930  85سال 

 2.198 0.029 0.160 1.859  86سال 

 2.061 0.004 0.799 0.225 87سال 

 1.894 0.010 0.532 0.634 88سال 

 2.140 0.044 0.062 2.851 89سال

 2.042 0.027 0.180 1.736  هامیانگین سال

  

  :1385 سال

 تغییرات از %1 حدود که است معنی بدین و باشدمی 101/0 برابر سال این در مدل تعیین ضریب
 و منتظره سودغیر لگاریتم( مستقل هايمتغیر بوسیله) ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم( پاسخ متغیر

 صفر فرض به مربوط احتمال مقدار. است توصیف قابل)  ها دارایی عمرمفید باقیمانده لگاریتم
퐻( پاسخ متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط وجود عدم بر مبنی آماري ∶ 훽 =  فرضیه مورد در)0

 با بنابراین.  است کوچکتردرصد  5 از که باشدمی  008/0برابر دوم فرضیه و 006/0 برابر اول
 هاي دارایی مفید عمر باقیمانده و سودغیرمنتظره نتیجه در.  شود می رد فرض این %95 اطمینان
 دو و یک شماره فرضیه ترتیببدین و است اثرگذار 85 سال در ترازنامه ترکیب تغییراتبر شرکت

 می  561/0 برابر منتظره غیر سود لگاریتم مستقل متغیر ضریب .گیردمی قرار موردتأیید 85 سال در
 تغییرات لگاریتم( مستقل متغیر در افزایش واحد یک هر که است معنی بدین و باشد

) ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم( پاسخ متغیر در افزایش واحد 561/0 به منجر) سودغیرمنتظره
 می       - 0,235 برابر ها دارایی عمرمفید باقیمانده لگاریتم مستقل متغبر ضریب همچنین شود می
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 باقیمانده تغییرات لگاریتم( مستقل متغیر در افزایش واحد یک هر که است معنی بدین و باشد
 ترکیب تغییرات لگاریتم( پاسخ متغیر در کاهش واحد -235/0 هب منجر) ها عمرمفیددارایی

  :از عبارتست نیز شده برازش مدل. دشو می )ترازنامه

퐇 = −2.559 + 0.561u− 0.235x + e 
  : 85 سال مدل

ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم  = - 2,559 + 0.235 - 0,561 سودغیرمنتظره لگاریتم  باقیمانده لگاریتم
ها عمرمفیددارایی  

 شده استاندارد هايبینیپیش مقابل در شده استاندارد هايباقیمانده پراکنش درنمودار: موارد سایر
 درواریانس همگنی بنابراین باشد می صفر خط حول مشاهدات تقارن و نشده مشاهده روندي

 این اینکه به توجه با  واتسن دوربین آماره مقدار. دهیم قرار تأیید مورد توانیممی  را هاباقیمانده
  . بپذیریم را هاباقیمانده استقلال توانیم می گرفته قرار 5/2تا 5/1 بازه در آماره

  89 تا 86 هاي سال

 متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط وجود عدم بر مبنی آماري صفر فرض به مربوط احتمال ریدامق
퐻( پاسخ ∶ 훽 =  از بزرگتر همگی 1389 تا 1386 هاي سال در دوم و اول فرضیه مورد در)0

 و سودغیرمنتظره نتیجه در.  شود مین رد فرض این %95 اطمینان با بنابراین.  باشند می درصد 5
 اثرگذار 89تا 86 هاي سال در ترازنامه ترکیب تغییراتبر شرکت هاي دارایی مفید عمر باقیمانده

  .دنگیرمین قرار موردتأیید 89 تا 86 هاي سال در دو و یک شماره فرضیه ترتیببدین و نیستند

  
هاي شرکت و لگاریتم سود جدول ضرایب رگرسیونی لگاریتم تغییرات ترکیب ترازنامه بر لگاریتم باقیمانده عمر مفید دارایی

  غیر منتظره

  )sigمقدار احتمال (  tآماره  ضرایب استاندارد(بتا) ضرایب غیر استاندارد مدل رگرسیونی 

 85سال 

 000. 10.005-  2.559- مقدار ثابت
 008. 2.712- - 0.232  - 0.235 باقیمانده عمر مفید دارایی

 006. 2.785 238. 561. سود غیر منتظره
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 86سال 

 000. 7.726-  2.931- مقدار ثابت
 960. 051.- 004.- 015.- باقیمانده عمر مفید دارایی

 056. 1.928 171. 258. سود غیر منتظره

 87سال 

 000. 7.031-  2.373- مقدار ثابت
 541. 613.- 055.- 176.- باقیمانده عمر مفید دارایی

 790. 267. 024. 026. سود غیر منتظره

 88سال 

 000. 9.670-  2.208- مقدار ثابت
 507. 666.- 060.- 132.- باقیمانده عمر مفید دارایی

 383. 875.- 078.- 069.- سود غیر منتظره

 89سال 

 000. 7.885-  2.977- مقدار ثابت
 602. 523. 046. 172. باقیمانده عمر مفید دارایی

 019. 2.382 211. 199. سود غیر منتظره

 کل

 000. 12.574-  2.524- مقدار ثابت
 131. 1.520 135. 215. باقیمانده عمر مفید دارایی

 250. 1.157 103. 074. سود غیر منتظره

  : 85 سال مدل

퐇 = −2.559 + 0.561u− 0.235x + e 

  

ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم  0,561+ 2,559 - =  -  غیر سود لگاریتم
0,235 منتظره  

  : 86 سال مدل

퐇 = −2.931 + 0258u − 0.015x + e 

  

ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم  0,015- 2,931 - =  +  غیر سود لگاریتم
0,258 منتظره  
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  : 87 سال مدل

퐇 = −2.373 + 0.026u− 0.176x + e 
ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم  0,176- 2,373 - =  +  غیر سود لگاریتم

0,026 منتظره  

  : 88سال مدل

퐇 = −2.208 + 0.069u− 0.132x + e 
ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم  = - 2,208 - 132,0 هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم   -  غیر سود لگاریتم

0,069 منتظره  

  : 89 سال مدل

퐇 = −2.977 + 0.199u+ 0.172x + e 
ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم  =  - ,2 هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم  172,0 + 977 -  غیر سود لگاریتم

0,199 منتظره  

  :هاسال میانگین مدل

퐇 = −2.524 + 0.074u+ 0.215x + e 

  

ترازنامه ترکیب تغییرات لگاریتم  = - 2,524 + 215,0 هادارایی مفید عمر باقیمانده لگاریتم   +  غیر سود لگاریتم
0,074 منتظره  

  مدل رگرسیون بنیادي فرضیات .بررسی4-6

 خطاها استقلال فرض از فوق رگرسیونی هاي مدل کلیه واتسون دوربین آزمون به توجه با
 نرمال، احتمال( فصل آخر در شده آورده12 تا 7 شماره نمودارهاي همچنین .برخوردارند
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 واریانس ثبات و بودن نرمال)  شده برازش مقادیر مقابل در هامانده نمودار و هامانده هیستوگرام
  .دهندمی نشان را هامانده

  خلاصه آزمون نتایج-4-7

 را تحقیق هايفرضیه و نموده تحلیل و تجزیه استنباطی و توصیفی دو سطح آماري را در هايداده
ي اول، ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سودغیرمنتظره بررسی کردیم. در آزمون فرضیه آزمون

این رابطه تائید شد و در  89) فقط در سال  89لغایت 85مورد آزمون (شد که در بین سال هاي 
ي دوم ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و دیگر سال ها این رابطه اثبات نشد. در فرضیه

 85باقیمانده عمر مفید دارایی ها مورد آزمون قرار گرفت که در بین سال هاي مورد بررسی (
رسد عوامل متعددي مانند نوسان هاي شدید سود ، نشد.به نظر می) این رابطه اثبات  89لغایت

وجود شرایط تورمی در کشور و عدم وجود بازار کارا و... باعث عدم اثبات این رابطه باشند. 
ي زمانی این هاي مختلفی که در  دورهها طی سالهمچنین تغییر و نوسان در حجم فعالیت شرکت

ند دلیل دیگري براي نوسان در روند سود باشد. سرانجام، تغییر تواتحقیق اتفاق افتاده نیز می
ها ممکن است از دیگر عوامل موثر بر این ي شرکتهاي ادارهمدیریت و به دنبال آن تغییر سیاست

  نتیجه باشد.

  خلاصه نتایج تحقیق

  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که :

ترکیب ترازنامه و سود غیر منتظره   رابطه اي بین تغییرات  88و  87،  86،  85در سال هاي -1
  اثبات شده. 89مشاهده نگردید. ولی وجود این رابطه در سال 

بین تغییرات ترکیب ترازنامه و باقیمانده عمر مفید دارایی ها رابطه  89تا  85در کلیه سال هاي -2
  اي مشاهده نگردید.

سود غیرمنتظره ، لگاریتم باقیمانده عمر مفید بررسی ارتباط خطی بین متغیرهاي مستقل (لگاریتم -3
به  85سال  دارایی ها)و متغبر پاسخ ( لگاریتم تغییرات ترکیب ترازنامه ) در این تحقیق فقط در
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اثر معنی داري بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته مشاهده  89تا  86اثبات رسید و در سال هاي 
  .نشد

  تفسیر نتایج تحقیق-5-3

ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیر منتظره (به استثناء یک سال ) در این عدم اثبات 
تحقیق موید نتایج تحقیق انجام شده توسط حجت ا... کوك است. در این تحقیق نیز وجود ارتباط 
بین تغییرات ترکیب ترازنامه و سود غیر منتظره اثبات نگردید. لیکن نتایج هر دو تحقیق با نتایج 

جام شده توسط لئو ، واتس و بال که در آمریکا صورت پذیرفته تفاوت دارد. در آن تحقیق وجود ان
  ارتباط مثبت و قوي بین سود غیرمنتظره و تغییرات ترکیب ترازنامه اثبات شده است.

  به نظر می رسد که دلائل وجود این تفاوت به شرح زیر باشد:

  ادار تهرانوجود نوسانات شدید سود در بورس اوراق به-1

وجود شرایط تورمی در کشور و در نتیجه از بین رفتن ارتباط بین صورت سود و زیان و -2
ترازنامه ، به این دلیل که صورت سود و زیان به ارزش هاي جاري نزدیک تر است ( به جز هزینه 

  استهلاك ) لیکن ترازنامه بیشتر تحت تاثیر قیمت هاي تاریخی است.

بینی سود بر این فرض استوار بود که سود حسابداري در شرکت هاي در این تحقیق پبش -3
بورس اوراق بهادار تهران از فرایند گام تصادفی تبعیت می کند. این فرض اگر چه بر پایه 
تحقیقات قبلی استوار بوده است ، لیکن این احتمال وجود دارد که رفتار سود حسابداري از فرایند 

غیرمنتظره داشته باشد. به بیان دیگر در نظر گرفتن فرض گام  "کاملاخاصی تبعیت نکرده و رفتاري 
تصادفی براي فرایند سود با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده به هر حال جاي تردید دارد و 

  ممکن است نتیجه را تحت تاثیر قرار داده باشد.

با این فرض بررشی شد که در این تحقیق ارتباط بین سودغیرمنتظره و تغییرات ترکیب ترازنامه -4
سود غیر منتظره نشان دهنده ابهام در آینده شرکت است. این احتمال وجود دارد که بورس اوراق 
بهادار تهران که نوسانات سود زیاد است ، سود غیرمنتظره مفهوم ابهام در پیش بینی آینده شرکت 

باشد. به عبارت دیگر در بازار را نداشته باشد و وجود سود غیر منتظره در شرکت ها امري طبیعی 
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 "بورسی مثل تهران ماهیت ، مفهوم ، کاربرد و نحوه محاسبه سود غیر منتظره ممکن است کاملا
  متفاوت از آنچه که در بورس هاي توسعه یافته و بازار کارا اطلاعاتی مطرح است، باشد.

  محدودیت ها و مشکلات اجراي تحقیق-5-4

یق محدود به شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق از آن جا که جامعه ي این تحق
بهادار تهران است بایستی در تعمیم نتایج حاصل از آن به سایر شرکت هاي بورسی و نیز شرکت 

  هایی که خارج از بورس اوراق بهادار تهران هستند دقت نمود.

  پیشنهادهاي کاربردي تحقیق-5-5

تغییرات ترکیب ترازنامه (آنتروپی) به عنوان سرفصلی از  بحث تئوري اطلاعات و نحوه محاسبه-1
درس مدیریت مالی در رشته حسابداري و یا رشته هاي مرتبط تدریس شود تا حداقل متخصصین 

  حسابداري با این نظریه آشنا شوند.

اگر چه قابلیت به کارگیري نظریه آنتروپی اطلاعات در حسابداري در این تحقیق به اثبات -2
است ، ولی به نظر می رسدکه افشا آنتروپی ترازنامه در یادداشت هاي پیوست صورت نرسیده 

  هاي مالی می تواند به استفاده کنندگان صورت هاي مالی تا حدودي کمک نماید.

عدم کارایی ارزش هاي تاریخی جهت انجام تجزیه و تحلیل هاي مالی و انجام پیش بینی ها در -3
به اثبات رسیده است به نظر می رسد که  "از تحقیقات گذشته تلویحا این تحقیق نیز مانند بسیاري

عدم توجه به این موضوع باعث عدم توجه کاربران به اطلاعات حسابداري جهت انجام پیش بینی 
هاي مالی شده است ، به همین دلیل است که امروز حسابداري در سطح کشور به عنوان ابزاري 

جهت پیش بینی. که این امر بر خلاف اهداف تصریح شده جهت کنترل مطرح است تا ابزاري 
حسابداري می باشد. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که یکی از پیشنهادهاي این چنین تحقیقاتی 

   توصیه به استفاده از ارزش هاي جاري باشد.
  

  : فهرست منابع و ماخذ
  الف.منابع داخلی
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 دانشگاه انتشارات - حسابداري هاي بررسی ، "حسابداري سود رفتار " علی، محمد -آقایی-1
  1373 پائیز 9شماره-تهران

بررسی تطبیقی کاربرد مدل هاي باکس،جنکینز و گام تصادفی پیش بینی - امید قائمی، سعید-2
 1383سال -استاد راهنما شهیدي - دانشگاه تهران-سود

مه ، استاد راهنما ، امیر پایان نا"نارسایی نسبت هاي مالی در امرتصمیم گیري"ایزدي نیا، ناصر -3
 1379حسین شهشهانی، دانشگاه تربیت مدرس 

چاپ سوم، مرکز تحقیقات حسابداري  "تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی "اکبري، فضل الله، -4
 69و حسابرسی سازمان حسابرسی نشریه

چاپ چهارم ، مرکز تحقیقات "حسابداري استهلاك"اکبري، فضل الله و علیی مدد، مصطفی،-5
  90حسابداري و حسابرسی سازمان حسابرسی نشریه

 مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران.–تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی -6

www.irbourse.com  
ارائه و به کارگیري مدل آنتروپی تئوري اطلاعات براي "عبدالله و شباهنگ رضا،  -جاسبی-7

-1372، پائیز 18مجله اقتصاد و مدیریت، شماره  "ستانده-و پیش بینی اجزاي جدول دادهتحلیل 
  دانشگاه آزاد اسلامی

- روش ها و تحلیل هاي آماري با نگاه به روش تحقیق-حاجی زاده ،ابراهیم و اصغري، محمد-8
  1390انتشارات جهاد دانشگاهی 

علی پارسائیان و دکتر علی جهانخانی، جلد اول، ترجمه دکتر  "مدیریت مالی"ریموندپی، نو -9
  1379-انتشارات سمت

)، استانداردهاي حسابداري ایران، مفاهیم نظري گزارشگري مالی، 1391سازمان حسابرسی، (-10
  )31/6/1391شده درتاریخ (استخراج http://audit.org.irقابل دسترسی در نشانی 

- ترجمه محمدرضا عارف- ، نسام سیستم هاي کنترل مخابراتی دیجیتال و آنالوگ شانموگام-11
  1386اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
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جلد اول، چاپ هفتم، مرکز تحقیقات تخصصی  "حسابداري مالی "شباهنگ ، رضا -12
 75نشریه -حسابداري و حسابرسی سازمان حسابرسی

چاپ هفتم ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري  "صورت هاي مالی اساسی "عالی ور، عزیز -13
   76نشریه-و حسابرسی سازمان حسابرسی

پایان نامه ، استاد راهنما ، محد علی  "تغییرات ترازنامه و تغییرات سود "کوك ، حجت الله -14
  1374دانشگاه تربیت مدرس -آقایی

موسسه مطالعات پژوهش  جلد اول،-آمار کاربردي در اقتصاد و بازرگانی "معین تقوي، احمد -15
  1384هاي بازرگانی، اسفند 

  1387انتشارات کتاب نو سال spssمومنی،منصور،تحلیل هاي آماري با استفاده از-16
ارتباط آنتروپی اقلام صورت هاي مالی اساسی با اصلاحات "نوروش، ایرج و فیالی، حمیدرضا -17
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