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چکیده
محتوای اطالعات صورتهای مالی با استفاده از آنتروپی اندازهگیری میشود .توان
محیط اطالعاتی را میتوان با استفاده از نسبت تکرار آنتروپی مثبت به منفی اندازهگیری
کرد و باوجوداینکه حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست ،اما نسبت عدم اطمینان،
پیشبینی عملکرد شرکت را امکانپذیر میکند .فرض میشود نسبت عدم اطمینان سود
حسابداری با بازده ساالنهی شرکت رابطهی منفی داشته باشد و شرکتهایی که نسبت عدم
اطمینان پایینتری دارند ،بازده ساالنهی باالتری را تجربه میکنند .برای آزمون فرضیههای
تحقیق ،با توجه به این محدودیت که شرکتها نباید در بازهی زمان انتخابی زیانده باشند،
اطالعات مالی  069سال شرکت مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهد
بین نسبت عدم اطمینان ناشی از سود حسابداری و بازده ساالنهی شرکت رابطهی منفی و
معناداری وجود دارد.
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 .1مقدمه
توان محیط اطالعاتی هر شرکت با نسبت عدم اطمیناان انادازهگیاری مایشاود .آنتروپای
فرایند اندازه گیری تغییرات مورد انتظار ترکیب صورتهای مالی است (آقاایی و کاو .)0971 ،
اطالعات تااندازهای مفهوم مبهمی است ،بهطوریکه به نقل از کااور و تومااس )6996( 0مفهاوم
اطالعات بهطور کامل از طریق یک تعریف منحصاربهفارد تسخیرشاده اسات .منظاور از مفهاوم
اطالعات ،اطالعات در حالت کلی و اطالعات حسابداری در حالات اااا اسات کاه باه روشای
قابلاطمینان باعث افزایش سطح آگاهی می شود نسبت به مواردی که ابهام وجود دارد .با توجاه
به موارد فوق اطالعات دانشی است که باعث «تغییر عدم اطمینان» میشود و این عدم اطمینان
میتواند روی عملکارد شارکت تار یر داشاته باشاد باهعباارتدیگار اطالعاات توزیاح احتماال
پیشبینیشده راجح به مجموعاهای از گازارههاا و حااالت اسات (کریساتن سان 6و دمساکی،9
 .)6999فرایند حسابداری مالی به عنوان سیسات ارتباطاات مایتواناد باه تغییار نسابت عادم
اطمینان کمک نموده و درنتیجه پیشبینی عملکرد تصمی گیرندگان را تحت تار یر قارار دهاد.
بهعالوه میتوان بهطور تحلیلی نشان داد که از اندازهگیری آنتروپی میتوان در تعیاین محتاوای
اطالعات گزارش های حسابداری اسفاده کرد (نمازی و زارع .)0939 ،بارای بررسای ا ار دفعاات
تغییر عدم اطمینان مثبت به منفی یعنی توان محیط اطالعاتی از نسبت عدم اطمینان اساتفاده
میکنی  .در شکل ( )0نسبت عدم اطمینان دو شرکت آبسال و الستیک سهند مقایسه شدهاناد.
همانطور که روند شرکت آبسال نشان میدهد نسبت عدم اطمینان ابتدا در پاایینتارین نقطاه
قرار داشته و سپس بین سالهای  0930تا  0931نوسانِ رو به رشد را نشان مایدهاد .از ساال
 0931به بعد تا سال  0937نسبت عدم اطمینان سیر نزولی دارد .در سالهاای  0931و 0937
این دو شرکت نسبت عدم اطمینان برابری دارند که نشاندهندهی نقطهی بیتفاوتی است .بعاد
از سال  0937محیط اطالعاتی و کیفیت سود این دو شرکت از ه فاصله میگیرد .با مشاهدهی
روند این نمودار در سالهای  0937به بعد ،سهام شرکت الستیک سهند به لحاظ اینکه نسابت
عدم اطمینان پایینتری را تجربه میکند ،نسبت به شرکت آبسال باازده بااالتری دارد بناابراین
انتظار می رود که سهامداران در صف ارید سهام شرکت الستیک سهند قرار گیرند .این پرتفوی
مناسب سرمایهگذاران ریسک گریز است .وجود عادم تقاارن اطالعااتی در باازار ،سارمایه افاراد
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عادی را به مخاطره می اندازد  .از این رو  ،بررسی وجود عدم تقارن اطالعاتی در بازار سارمایه و
راه کارهااایی باارای کاااهش آن  ،ضااروری بااه نظاار ماای رسااد (قااا می وهمکاااران .)0930 ،
سرمایهگذاران معموالً شرکتهایی با محیط اطالعاتی باهتار (عادم تقاارن اطالعااتی کا تار) را
ترجیح میدهند بنابراین زمانی که سرمایه گذاران بین شرکتی با نسبت عدم اطمینان بااالتر در
مقابل شرکتی با نسبت عدم اطمینان پایینتر حق انتخاب داشته باشند ،شرکتی را برمیگزینناد
که شفافیت بیشتر و ریسک ک تری داشته باشد.
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شکل  :1نسبت عدم اطمینان ( )qtشرکتهای آبسال و الستیک سهند

هدف این پژوهش ،تحلیل این موضوع است که آیا نسبت عادم اطمیناان در پایشبینای
عملکرد شرکت تر یر دارد یا ایر؟ میتوان سیگنال تولیدشده از اقالم صورتهای مالی را که در
نسبت عدم اطمینان مؤ ر است مورد بررسی قرارداد .برای هماین منظاور باا اساتفاده از توزیاح
احتماالت عدم اطمینانِ ناشی از سود محاسبهشده و به پیروی از آن نسبت عدم اطمینان ماورد
اندازهگیری قرارگرفته است.
 .2مبانی نظری پژوهش
در تحقیاااق از سااااه مورنااااال معتباااار حسااااابداری در جهااااان 910 ،نویساااانده در
 609 ،The Accounting Reviewنویسنده در  Journal of Accounting Researchو 00
نویسانده در  Journal of Accounting and Economicاز وامهی «اطالعاات» در عنااوان
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مقالههایشان استفاده کردهاند .واضح است ،محققان حسابداری نیز عالقهمند به مفهوم اطالعاات
و چگونگی اندازهگیری آن هستند.
هدف حسابداری فراه آوردن اطالعات مالی برای استفادهکنندگان به منظاور کماک باه
بهبود فرایند تصمی گیری است درحالیکاه هادف از انجاام تحقیقاات و مطالعاات حساابداری
ارزیابی مفید بودن اطالعات برای سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان است (هادی و مهادی،
 .)6996اندازه گیری محتوای اطالعات حسابداری همواره موردتوجه پاژوهشگاران باوده اسات.
نسبت آنتروپی مثبت به منفی شااصی است که توان محتوای اطالعاتی حسابداری اندازهگیاری
میکند .آنتروپی بهعنوان تغییرات عدم اطمینان معرفیشده و در پژوهشهای حساابداری بارای
اندازهگیری محتوای اطالعاتی مورداستفاده قرار می گیرد .شاواهد نشاان مایدهاد کاه نسابت
آنتروپیهای مثبت به آنتروپیهای منفی توان محیط اطالعااتی را انادازهگیاری مایکناد (راس
 .)6906هدف از پژوهش حاضر ،فراه نمودن تعریف رسمی از اطالعات باا اساتفاده از مفااهی
تئوری اطالعات است که میتواند اندازه گیری نسبت عدم اطمیناان ناشای از ساود را گساترش
دهد .از همین دیدگاه می توان به تفاوت باین اطالعاات و داناش پردااات (هماهی اطالعاات
دانش 1هستند ولی همهی دانشها اطالعات محسوب نمایشاوند) .فرهنا

وبساتر اطالعاات را

مخابره یا پذیرش دانش یا آگاهی تعریف کرده است .این تعریف در پاسخ به این سؤال است کاه
دانش چیست؟ فرهن

وبستر دانش را حقیقت یا وضعیت زیرکانه و هوشمندانه از براای ماوارد

که از طریق تجربه یا معاشرت به دست میآید ،تعریف کرده است .این تعریف تااندازهای دایرهوار
به نظر میرسد .مطالعهی دانش الزمهی در

معرفتشناسی 1اسات و پیشاینهای طاوالنی دارد

که به فیلسوفانی چون افالطون ،6سقراط ،7کنفوسیوس 3و ساایر دانشامندان برمایگاردد .چناد
نکته در تعریف اطالعات وجود دارد .اوالً زمان بهعنوان جنبهای از اطالعات است کاه اگار زماان
منقضی شود آن گاه اطالعات وجود نخواهد داشت .انیاً اطالعات تابعی از احتماالت اسات .الثااً
اطالعات گزاره ها یاا حااالت مشخصای از جهاان اسات کاه یاک بااور درباارهی آن وجاود دارد
(کریستن سن و دمسکی .)6999،با توجه به این ساه نکتاه اطالعاات اللاب در ساطح انفارادی
منحصربه فرد است .اطالعات یک شخص با اطالعات شخصی دیگر متفاوت است .توصیف بصاری
از اطالعات که تااندازهای به در

مفهوم آن کمک میکند ،در شکل زیر کشیده شده است.
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شکل  :2مدل مفهومی از اطالعات ،راس2016 ،9

در این نمودار  PIتوزیح احتماالت اولیه برای هریک از متغیرهایی است که میتواند مدنظر
باشد و  PAتغییر ایجادشده در عدم اطمینان افراد راجح به وضعیت متغیری است کاه در آیناده
ایجاد اواهد شد بنابراین با سپری شادن زماان وضاعیت تاابح توزیاح احتماال در پایاان دوره،
نسبت به تابح توزیح احتمال اولیه تحت تر یر یکی از سه حالت زیر قرار میگیرد.
حالت اول :در فاصلهی زمانی ،دانشی که حاوی اطالعات مفید است تولید میشود (دانشی
که آگاهیبخش است)
حالت دوم :در این طیف دانشی که حاوی اطالعات مفید نیست تولید میشود (دانشی که
آگاهیبخش نیست)
حالت سوم :در این دامنه دانشی تولید نمیشود (دانشی وجود ندارد).
عدم اطمینان)( (U)9بهطور منحصربهفرد تابعی از احتماالت است .در حااالت اول ،دوم و
سوم تابح توزیح احتماالت به ترتیب شاامل ) U(PI)=U(PA) ،U(PI)≠U(PAو )U(PI)=U(PA

میشود .همانطور که مشاهده میشود تابح توزیح احتمال در حاالت دوم و سوم مشابه یکادیگر
است .دلیلش این است که عدم اطمینان با ورود اطالعات جدید تغییار نکارده اسات .باا توجاه
مطالب بیانشده تمایز بین اطالعات و دانش آشکار است و اطالعات زیرمجموعهی داناش اسات.
اطالعات دانشی است که مفید واقح میشود .مفید بودن به این معنی است که توزیح احتمااالت
با دریافت دانش جدید تغییر کرده و این امر باعث تغییر عدم اطمینان میشود باهعباارتدیگار
همهی اطالعات دانش هستند ولی همهی دانشها اطالعات نیستند .برای اطالعاات یاک منباح
(مخابره کننده )09وجود دارد .این منبح میتواند شامل افاراد ،دساتگاه فرساتنده و یاا طبیعات
باشد .دانش مستقل از منبح (مخابره کننده) است .دانش به شاکل یاک پیاام از یاک منباح باه
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استفادهکننده (کاربر )00منتقل میشود و استفادهکننده با توجه به مفید بودن پیام تصمی گیری
می کند .برای نشان دادن مشابهت نظری سیست حساابداری دوطرفاه باا سیسات ارتباطاات از
شکل زیر استفاده شده است.

شکل  :3رابطه بین اجزاء سیستم ارتباطات

سیست ارتباطات باید با یک منبح اطالعات که تولیدکنندهی یک پیام یا رشتهای از پیامها
است که با منافح استفاده کننده مرتبط است ،شروع شود .رویدادهای اقتصادی ،منباح اطالعاات
در متااون حسااابداری هسااتند .ایاان رویاادادهای منتشااره شااده ،اطالعااات موردتقاضااای
استفادهکنندگان را افزایش می دهد .در ادامه یک فرستنده یاا رمزگاذار بایاد پیاامی را باا روش
مناسبی به کار گیرد و یک سیگنال مناسب برای مخابرهکردن تولید کناد .حساابداری دوطرفاه
این هدف را تکمیل میکند .این اطوط ارتباط حاوی یک بت است که حداقل دو حساب برای
هر رویداد در آن وجود دارد .ازآنجاییکه اصول پذیرفتهشدهی حساابداری ( )GAAPدر تولیاد
استانداردها بهطور ذهنی عمل میکند ،اندکی پارازیت در این فرآیند یافات مایشاود .باهعاالوه
افراد عامل این پارازیت( 06اشتباه) محسوب میشوند بنابراین سیست حسابداری دوطرفه ارسال
پیااام را دریااک روش ساایگنالی انجااام ماایدهااد .ایاان پارازیاات تااابعی از اشااتباهات ماادیریتی،
جانب داری و یا حمایت از  GAAPاست .اروجی از انتقالدهنده (سیست حسابداری دوطرفه)،
یک سیگنال است و پیام به شیوهی مناسبی رمزگذاری شده است .صاورتهاای ماالی سایگنال
تولیدشده به وسیله سیست حسابداری دوطرفه است .دریافتکننده «حسابرس» است و سیگنال
دریافت شده را رمزگشایی می کناد .هادف از فرآیناد رمزگشاایی ایان اسات کاه پیاام اولیاهی
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فرستاده شده از منبح اطالعات کشف شود .عملیات حسابرس شاامل یاک ساری از آزماونهاا و
روشها بر روی سیگنال (صورتهای مالی) است که اطمینان از صاحت پیاام انتقاال دادهشاده،
میدهد .در متون حسابداری ،حسابرس در تالش است که پیام اولیه از سیگنال را در
امکان دریافت کامل این پیام امکانپذیر نیست .حسابرس نقش یک فیلترین

کند اماا

را در انتقال پیاام

از منبااح اولیااه بااه مقصااد بااازی ماایکنااد« .مقصااد» در متااون حسااابداری ساارمایهگااذاران،
اعتباردهندگان ،قانونگذاران و هر استفادهکنندهی عالقهمند به صورتهای مالی است .شاباهت
سیست ارتباطات و طبقه بندی کردن اطالعات حسابداری در این است که در مرحلهی آار کاه
مقصد است ،پیام اولیه دریافت نمیشود ،در عوض یک سیگنال فیلتر شاده (صاورتهاای ماالی
حسابرسی شده) باید رمزگشایی شود.
اطالعات حسابداری میتواند روی تصمی گیری تر یر داشته باشد هرچناد ممکان اسات
برای تصمی گیری متفاوت ،منابح اطالعاتی متفاوتی داشاته باشای (کریساتن سان و دمساکی،
 .) 6999محتوای اطالعااتی ساود حساابداری یکای از موضاوعات جالاب درزمیناهی تحقیقاات
حسابداری است که از زمان بال و بروان ( )0063که اولین تحقیق را در این زمینه انجام دادهاناد
تاکنون موردتوجه محققین زیادی قرارگرفته است .محققاین مختلاف باا رویکردهاای مختلفای
محتوای اطالعاتی سود حسابداری را موردبررسی و آزمون قرار دادهاند .بیشتار محققاان باراین
مسئله توافق دارند کاه ساود حساابداری دارای محتاوای اطالعااتی اسات .منظاور از محتاوای
اطالعاتی یک معیار حسابداری ،میزان استفاده و فایدهی آن در فرایند تصمی گیری فعاالن باازار
سرمایه است (رهنمای رودپشتی و همکاران  .)0930گول و کور )6999( 09نیز بیان مایکنناد
که نوسانات زیاد سود منجر به مزایای اطالعاتی بیشتر بارای سارمایهگاذاران آگااه نسابت باه
سرمایهگذاران نا آگاه می شود .به همین دلیل تحقیق حاضر به دنبال آن است که نشان دهد آباا
با تغییر نوسان سود میتوان عدم اطمینان ناشی از سود را اندازهگیری کرد یا ایر؟ و آیاا رفتاار
سرمایهگذاران تحت تر یر این اندازهگیری قرار اواهند گرفت؟
استفاده کنندگان اطالعات حسابداری برای گرفتن تصمیمات آگاهانه اواهان آن هساتند
که بدانند از چه طریق میتاوان محتاوای اطالعااتی اقاالم صاورتهاای ماالی باهویاژه ساود را
اندازهگیری کرد .راس ( )6906به همین منظور عدم اطمینان را با توجه به یک طیاف در قالاب
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مفهوم آنتروپی بیان کرد .او نشان داد که اگر یک زنجیره از عدم اطمینان را با صفر در یکطرف
طیف و ) log(nدر طرف دیگر آن قارار داده شاود و هار دو احتماال اولیاه () )U(PIو احتماال
تجدیدنظر شده () )U(PAموقعیتی بر روی این زنجیره باشند ،آنگاه اگر احتمال اولیه بزرگتار
از احتمال تجدیدنظر شده باشاد )) ،)U(PI)>U(PAباهمحا

دریافات اطالعاات جدیاد عادم

اطمینان کاهش اواهد یافت و برعکس اگر احتمال تجدیدنظر شده بازرگتار از احتماال اولیاه
باشد () ،)U(PI)<U(PAعدم اطمینان افزایش اواهد یافت .شکل بصری ایان موضاوع در قالاب
شکلهای ( )1و ( )1آمده است.

شکل  :2عدم اطمینان در حال کاهش

شکل  :4عدم اطمینان در حال افزایش
مفهوم محتوای اطالعاتی باید از طریق آنتروپی (تغییر عدم اطمینان) اندازهگیاری شاود.
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برای همین منظور از طریق رابطهی ( )0اقدام به اندازهگیری محتوای اطالعاتی سود شده اسات.
راس ( ) 6906نشان داد که اگر عادم اطمیناان تغییار نکناد ،محتاوای اطالعااتی وجاود نادارد
( )IC(M)=0و زمانی که عدم اطمینان تغییر کند ،محتوای اطالعاتی وجاود دارد (.)IC(M)>0
محتوای اطالعاتی سود بین صفر و یک ] IC(M)Є[0,1است.

{(

(})|)0

)}

| |
|) ( ( ) ( |
{( |

) (

 -3پیشینهی تحقیق
 .3-1پژوهشهای خارجی
پژوهشاگران دو جریااان فکاری را ارا ااه کردنااد کاه بااه بررساای محتاوای اطالعااات ارقااام
حسااابداری پردااتااهانااد .هاار دو جریااان از مفاااهی تئااوری اطالعااات کااواد شااانان)0013( 01
سرچشمه گرفته و تعریف اطالعات را تغییر در وضعیت توزیح احتمال راجح به رویاداد (متغیار)
ااا بهمح

مخابرهی پیام از یک منبح به استفادهکننده میدانند .تعریاف ارا اهشاده در بااال

قابلتعمی در متون حسابداری است.
هنری یل 01اقتصاددان دانشگاه شیکاگو از مفهوم تئوری اطالعاات باهویاژه آنتروپای در
متون حسابداری استفاده کرد .تایال مفهاوم آنتروپای (تغییار عادم اطمیناان) را بارای تحلیال
محتوای اطالعات اقالم صورتها از شانان ( )0067و ( )0060گرفته است .او معتقد است که هار
قل از صورتهای مالی میتواند بیانکنندهی مجموعهای از یک کل باشد ،بهعنوانمثال هر ناوع
ااصی از دارایی میتواند ابرازکنندهی بخشی از کل داراییها باشد.
هنری یل ( )0067تحت عنوان «اقتصاد و تئوری اطالعات» ،هنری یل و فینزا ()0067
تحت عنوان «جریان اندازهگیری اطالعات مکاتب فکری اقتصادی» ،ویلیاام فیلار ( )0063تحات
عنوان «مقدمهای بر تئوری احتماالت و کاربرد آن» باعث توسعهی تئوری اطالعاات در رشاتهی
حسابداری شدند.
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گوش و اولسن )6990( ،06در پژوهشی با عنوان «عدم اطمینانهای محیطی و استفادهی
مدیران از اقالم تعهدی ااتیاری» رابطهی بین عدم اطمینانهای محیطای و میازان اساتفادهی
مدیران از اقالم تعهدی ااتیاری را بررسای کردناد .نتاایژ پاژوهش آنهاا نشاان داد کاه عادم
اطمینانهای محیطی نوسانهای زیادی در عملکرد و سودآوری شارکتهاا باه وجاود مایآورد.
مدیران برای جلوگیری از تر یرات منفای آن ،باا اساتفاده از اقاالم تعهادی ااتیااری اقادام باه
هموارسازی سودهای گزارششده میکنند.
حبیب و همکاران ،)6900( 07در پژوهشای باا عناوان «عادم اطمیناانهاای محیطای و
احساس بازار از هموارسازی سود» رابطهی بین عدم اطمینانهای محیطی و هموارسازی سود را
بررسی کردند .در این پژوهش معیار هموارسازی سود ،همبستگی منفی بین تغییرات شرکتهاا
در نحوهی استفاده از اقالم تعهدی ااتیاری برای مدیریت ساود و تغییارات ساودهای مادیریت
نشده ،تعریفشده است .همچنین معیار عدم اطمینانهای محیطای ضاریب تغییارات ساودهای
گزارششده ،بوده است .نتایژ پژوهش آنها نشان داد که برای شرکتهای فعال در شرایط عادم
اطمینان باال ،قیمتهای جاری سهام بهطور معناداری تحات تار یر ساودهای پایش شاده قارار
میگیرد بنابراین ،مدیران برای دستیابی به ارزش اطالعاتی اقدام به هموارسازی سود میکنند.
 3-2پژوهشهای داخلی
فقیه و نماازی ( )0003در مطالعاهای باه تکمیال کارهاای لاو و یال در تجزیاهوتحلیال
صورتهای مالی با استفاده از تئوری اطالعات ،به مفهوم آنتروپی پردااته و با بسط دادن هرچاه
بیشتر ایدههای آنها و تکمیل نمودن شیوههاای محاساباتی در انادازهگیاری میازان آنتروپای
ترازنامه و صورت ساود و زیاان ،راه را بارای کاربردهاای جدیادتر تئاوری اطالعاات در تحلیال
صورتهای مالی هموار کردند.
آقایی و کو

( )0971نیز با استفاده از مفهوم تئوری اطالعات ،تغییرات ماورد انتظاار را

در ترکیب ترازنامه بهصورت تجربی بررسی کردند.
نمازی و زارع ( )0939با اساتفاده از تئاوری اطالعاات باه رابطاهی باین آنتروپای اقاالم
صورتهای مالی و ریسک سامانمند باهطاور تجربای پردااتناد و دریافتناد کاه باین آنتروپای
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ترازنامه ،صورتحساب سود و زیان و ریسک سامانمند رابطهی معنااداری وجاود دارد .آنهاا باا
انجام این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبهی ریسک سامانمند معرفی کردند.
دستگیر و آرمات ( )0906به بررسی رابطهی باین عادم اطمیناانهاای محیطای و باازده
جاری سهام پردااتند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که عدم اطمینانهای محیطای ،نوساان
زیادی در سودآوری و عملکرد شرکتها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از ا رات منفای
آن با استفاده از اقالم تعهدی ااتیاری ،اقدام به هموارسازی سودهای گزارش کارده و ساودهای
هموارشده نیز بهطور معناداری با بازده جاری سهام ارتباط دارد.
انواری و کیانی ( )0901به بررسای نقاش عادم اطمیناان محیطای در رفتاار هزیناههاا
پردااتند .آنها بامطالعه بر روی 0919سالاشرکت طی سالهای  0936تا  ،0906باا اساتفاده
از تحلیل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی نشان دادند عدم اطمینان در تقاضا باعث افازایش
میزان انعطافپذیری رفتار بهای تمامشدهی کاالی فروش رفته میشود بهعبارتدیگر در صورت
افزایش عدم اطمینان در تقاضا و با توجه به افزایش سه هزینههای متغیار ،هزیناههاا ساااتار
انعطافپذیرتری دارند.
 .4فرضیهی پژوهش
بر اساس مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ،فرضیهی زیر تدوین و آزمون شده است.
بین نسبت عدم اطمینان محتوای اطالعاتی سود با بازده ساالنهی شرکت رابطهی منفای
و معناداری وجود دارد.
برای تریید یا رد این فرضیه از الگوی زیر استفادهشده است.
) (

)

(

)

(

) (

 .5متغیرهای پژوهش
 .5-1متغیرهای مستقل
متغیر مستقل این پژوهش ،عوامل مؤ ر بر بازده شرکت است که در بخش مبانی نظری ،به
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تشریح ماهیت و چگونگی تر یر آن پردااته شد.
نسبت عدم اطمینان :جهت محاسبهی این نسبت ،ابتدا با اساتفاده از رواباط ( )9تاا ()6
در بازده زمانی  0970تا  0909اقدام به اندازهگیری محتوای اطالعاتی ناشی از سود شده اسات.
برای همین منظور ابتدا با استفاده از رابطهی ( )9سود شرکتها را در  1طبقاه (LM ،HM ،H

و  Lبه ترتیب نشاندهندهی زیاد ،نسبتاً زیاد ،نسبتاً ک و ک است) از طریق قاعادهی چای پای
شااف تقساای کاارده و از ایاان طریااق توزیااح احتماااالت اولیااهی  PIو تجدیاادنظر شاادهی PA

بهدستآمده است .ایدهی حاک بر این رابطه این است که فقاط و فقاط یکای از حااالت فضاای
نمونه } S={H,HM,LM,Lبر اساس میانگین و انحراف معیار از ارزشهای ساود ( )jاز طریاق
زمان در دورهی  tقابل تحقق است .تابح ) f(jtکه هر واقعیت از  jرا با یکی از چهار حالت ممکان
که در رابطهی ( )9عنوانشده است ،ارزیابی میکند .در ادامه با لگاریت گیری از توزیح احتماالت
بهدستآمدهی فوق ،محتوای اطالعاتی ناشی از سود شرکتهای نمونه شده ،انادازهگیاری شاده
است.
()9

تابح ) f(jtنشان دهنده ی ساود حساابداری اسات کاه در چهاار حالات }S={H,HM,LM,L

تقسی شده است .تابح سود حسابداری به شرح زیر است.

شکل  :6تابع )f(jt
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نحوهی اندازهگیری تابح توزیح احتمال حاالت  PItو  PAtبه ترتیب در رابطاهی ( )1و ()1
بیانشده است.
()1
()1

به پیروی از رابطهی ( ،)9محتوای اطالعات سود حسابداری )IC(jtبهعنوان یکای از اقاالم
صورتهای مالی در زمان  tبه شارح رابطاهی ( )6محاسابه مایشاود بناابراین ارزش محتاوای
اطالعاتی سود حسابداری ) IC(jtبرای مواردی که عدم اطمینان کاهش مییابد از عباارت ( )-و
برای مواردی که عدم اطمینان افزایش مییابد با ( )+نشان دادهشده است.
()6

در ادامه ،بعد از محاسبهی محتوای اطالعاتی سود ،اقدام به محاسبهی نسابت عادم اطمیناان
برای شرکتها با استفاده از رابطهی ( )7شده است .برای هماین منظاور تعاداد ساالهاایی کاه
محتوای اطالعاتی ناشی از سود روبه کاهش است در صورت کسر و تعداد سالهای که محتاوای
اطالعاتی ناشی از سود رو به افزایش است در مخرج کسر قرارگرفته است.
()7
نسبت عدم اطمینان ) (

) (γ

تعداد سالهای که شرکت عدم اطمینانش در حال افزایش است

) (

تعداد سالهای که شرکت عدم اطمینانش در حال کاهش است

برای نشاندادن نحوهی اندازهگیری نسبت عدم اطمینان در بازده زماانی  0970تاا 0909
شرکت آبسال در نگاره شماره  0بیانشده است.
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نگاره  .1محاسبه نسبت عدم اطمینان شرکت آبسال ()1339-1393
سال

Jt

PIt

PAt

)IC(jt

)q(t

0970

97161

{} 0/1 ،0/0،1/1 ،0/1

{} 0/1 ،0/1 ،0/1 ،0/1

9

9

0939

19977

{} 0/1 ،0/0،1/1 ،0/1

{}9 ،0/6 ،0/9،6

‾9/101

9

0930

10016

{}9 ،0/6 ،0/9،6

{}0/9 ،9 ،6/9 ،9

‾9/307

9

0936

11006

{}0/9 ،9 ،6/9 ،9

{}0/1 ،9 ،9/1 ،9

‾9/006

9

0939

93901

{}0/1 ،9 ،9/1 ،9

{}9 ،6/1 ،9/1 ،9

+

9/091

+

9/99

0931

11937

{}9 ،6/1 ،9/1 ،9

{}9 ،9/6 ،9/6 ،9

9/9636

9/66

0931

30661

{}9 ،9/6 ،9/6 ،9

{}9 ،1/7 ،0/7 ،0/7

9/0133+

9/099

0936

39667

{}9 ،1/7 ،0/7 ،0/7

{}9 ،1/3 ،0/3 ،0/3

9/9766-

9/71

0937

76117

{}9 ،1/3 ،0/3 ،0/3

{}9 ،6/0 ،6/0 ،0/0

+

0933

39079

{}9 ،6/0 ،6/0 ،0/0

{}9 ،6/09 ،9/09 ،0/09

+

0930

69367

{}9 ،6/00 ،1/00 ،0/00{ }9 ،6/09 ،9/09 ،0/09

+

9/9970

021

0909

11619

{}9 ،7/06 ،1/06 ،0/06{ }9 ،6/00 ،1/00 ،0/00

‾9/9901

026

0900

}9 ،7/09 ،1/09 ،0/09{ }9 ،7/06 ،1/06 ،0/06{ 060173

9/9690+

021

0906

}9 ،3/01 ،1/01 ،0/01{ }9 ،7/09 ،1/09 ،0/09{ 996610

‾9/9616

0206

0909

}9 ،00/01 ،9/01 ،0/01{ }9 ،3/01 ،1/01 ،0/01{ 010633

‾9/0663

0

9/0793
9/9007

9/099
0261

در نگاره فوق ،آنتروپی تجمعی (تغییر عدم اطمینان) در سال  )9/1‾( 0939محاسبهشده
است .این بدان معناست که «پیام» سود مربوط به سال  ،0939عدم اطمیناان ماا را تاا حادود
 %19از بیشترین مقداری که میتوانست کاهش یابد ،تنزل داده است .محتوای اطالعاتی اولاین
دوره همیشه برابر با صفر و محتوای اطالعاتی دومین دوره نیز همیشه برابر با ‾ 9/1اواهد باود
با توجه به این مطلب در مخرج کسر نسبت عدم اطمینان در هیچ صاورتی عادد صافر نخواهاد
بود.
 .5-2متغیر وابسته
بااازده سااهام ( :)Returnبااازده عبااارت اساات از نساابت کاال سااود (زیااان) حاصاال از
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سرمایهگذاری در یک دورهی معین ،به سرمایهای که برای به دست آوردن فایده در ابتدای دوره
مصرف شده است (دستگیر و ادابنده .)0936 ،در پژوهش نحوهی اندازهگیاری ایان متغیار باه
شرح زیر است:
)

که در آن

(

)

(

قیمت ساهام در آاار دورهی محاسابه باازده،

قیمات ساهام در ابتادای

دورهی محاسبهی بازده DPS ،سود نقدی هر سه  a ،درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و
آوردهی نقدی β ،درصد افزایش سرمایه از محل اندواته C ،مبلغ پرداااتشاده بابات افازایش
ساارمایه از محاال آوردهی نقاادی و مطالبااات (در ایاان رابطااه ،بااازده سااهام بااهصااورت ساااالنه
محاسبهشده است)؛
اندازهی شرکت ( :)SIZEاندازهی شرکت یکی از عوامل مؤ ر در سودآوری شرکتها باه
شمار میرود به این معنی که شرکتهای بزرگ با براورداری از تنوع محصول ،تصااحب ساه
بیشتری از بازار ،صرفهجویی در مقیاس و امکان تنوعبخشی به فعالیتهای تجاری اود ،ریسک
تجاری اود را کاهش داده و سودآوری اود را افزایش میدهند .همچنین شرکتهای بزرگ باه
دلیل براورداری از تعداد سهام بیشتر و دارا بودن سهام شناور آزاد بیشتر ،ریسک قادرت نقاد
شوندگی سهام اود را برای سرمایهگذاران کاهش میدهند (باقرزاده .)0931 ،درنتیجاه ،انتظاار
میرود که بین اندازهی شرکت و نرخ بازده ساهام رابطاهی مساتقیمی وجاود داشاته باشاد .در
پژوهش حاضر از لگاریت طبیعی مجماوع کال دارایایهاا بارای انادازهگیاری انادازهی شارکت
استفادهشده است
نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار ساهام ( :)BV/MVپاایین باودن نسابت ارزش
دفتری به قیمت بازار سهام به این معنای اسات کاه باین ارزش دفتاری باا ارزش باازار حقاوق
صاحبان سهام ااتالف چشمگیری وجود دارد .ایان اااتالف ناشای مایتواناد ناشای از عااملی
اساسی باشد :شرکت از داراییهای نامشهود و فرصتهای رشد و توساعهای (نظیار حاق امتیااز،
سرقفلی ،نیروی انسانی متخصص و  )...براوردار است که در دفاتر شارکت مانعکس نشاده ،اماا
بازار ارزش آنها را در قیمت سهام لحاظ کرده است .در مورد باال بودن نسبت ارزش دفتاری باه
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قیمت بازار ،عکس این قضیه صادق است .براین اسااس پاایین باودن نسابت ارزش دفتاری باه
قیمت بازار به معنی ریسک ک تر برای شرکت و متعاقباً نارخ باازده ماورد انتظاار کا تار بارای
سرمایهگذاران میشود و بالعکس.
 .6روش انجام پژوهش
 .6-1جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش ،کلیهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
در دورهی زمانی  0970تا  0909است .شرکتهای موردبررسای باه روش حاذفی و بار اسااس
معیارهای زیر انتخابشده است:
 .0تا پایان اسفند سال  0973در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشد
 .6سال مالی آنها منتهی باه پایاان اسافندماه باشاد و در دورهی زماانی موردبررسای،
تغییری در آن ایجاد نشده باشد
 .9شرکتها در این بازده زمانی زیان ده نباشند
 .1به دلیل ماهیت متفاوت ،جزء مؤسسههای مالی ،سرمایهگذاری و بانکها نباشد
 .1اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را در دورهی زماانی  0970تاا 0909
بهطور کامل ارا ه کرده باشد.
پس از اعمال محدودیتهاای بااال تعاداد  069ساال – شارکت ،نموناهی نهاایی را بارای
تجزیهوتحلیل آماری تشکیل دادند.
 .3یافتههای پژوهش
 .3-1آمار توصیفی
به منظور تجزیه وتحلیال اولیاهی دادههاا ،آماار توصایفی متغیرهاای پاژوهش در نگاارهی
شمارهی  6ارا هشده است .نگارهی  6نشاندهنده میاانگین ،حاداکثر ،حاداقل و انحاراف معیاار
است .همانگونه که مالحظه میشود بیشترین میزان پراکندگی و همچناین میاانگین در باین
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) و نسابت ارزش دفتاری باه قیمات باازار ساهام

( )MBاست .ک ترین میزان پراکنادگی و همچناین میاانگین مرباوط باه متغیار نسابت عادم
) است.

اطمینان (

نگاره  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آماره

متغیر
)

بازده سهام (

نسبت عدم اطمینان (
اندازهی شرکت (

)
)

ارزش دفتری به ارزش بازار ()MB

میانگین

انحراف
معیار

حداکثر

حداقل

کشیدگی

چولگی

%60

%63

%30

-%61

6290

%10

%69

%10

621

9

9266

%96

1230

%17

32901

1290

9263

%19

%19

%69

%33

%1

62907

%61

 .3- 2بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش
قبل از برآورد الگو باید ایستایی متغیرهای مورداساتفاده در الگاو موردبررسای قارار گیارد.
درصورتیکه متغیری ایستا نباشد باید با تفاضلگیری های متوالی آن را ایساتا کارد تاا از وقاوع
رگرسیون کاذب جلوگیری شود .نتایژ نشان میدهاد کاه هماهی متغیرهاای مورداساتفاده ،در
سطح  01درصد ایستا هستند که نتایژ این آزمون در نگارهی شمارهی  9مشاهده میشود.
نگاره  :3بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش (آزمون لوین ،لین و چاو)
متغیر

آماره آزمون

مقدار احتمال

بازده سهام

-9/69001

9/9996

نسبت عدم اطمینان

-0/03909

9/9909

اندازهی شرکت

-09/1916

9/9999

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

-9/63917

9/9990

 .8برآورد الگو
پس از اطمینان از ایستایی متغیرها ،با استفاده از روش حداقل مربعات ( )OLSالگو برآورد
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شده است که نتایژ آن در نگارههای شمارهی  1و  1و  6مشاهده میشود .در آزماون فرضایه از
ضریب همبستگی و رگرسیون) 𝜀 y=(a+bx+استفاده شد .بهمنظور افازایش تعاداد مشااهدات،
باال بردن درجه ی آزادی ،کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش ه اطی میاان متغیرهاا از روش
دادههای ترکیبی استفادهشده است .ابتدا امکان ادلام شدن دادهها موردبررسی قرار گرفت .برای
این منظور آزمون  Fلیمر انجام شاد .در ایان آزماون یکساان باودن عارض از مباد (دادههاای
تلفیقی) در مقابل تفاوت عرض از مبد ها (روش دادههای تابلویی) ،بررسای و ساپس باهمنظاور
تعیین تر یرات ابت و تصادفی آزمون هاسمن انجام شد .نتایژ آزمون  Fلیمر بهمنظور تشخیص
نوع الگوی دادههای تابلویی در نگارهی شامارهی ( )0ارا اهشاده اسات .در آزماون  ،Fفرضایهی
استفاده از روش دادههای تلفیقی را در مقابل فرضیه

 ،یعنی استفاده از روش داده تابلویی

نشان میدهد .با توجه به سطح معنادار بهدستآمده از نگاره ،نتیجهی آزمون بیاانگر ایان اسات
که در مقاطح موردبررسی ناهمگن و دارای تفاوتهای فردی ،استفاده از روش دادههای تاابلویی
مناسبتر است.
نگاره  :4نتایج آزمون اِف لیمر (همسانی عرض از مبدأهای شرکتها)
فرضیهی صفر
عرض از مبد های تمامی
مقاطح با ه یکسان است

رابطهی پژوهش

آمارهی F

سطح معناداری

الگوی 0

0/111011

9/9176

نتیجهی آزمون
رد میشود

بعد از انتخاب روش دادههای تابلویی بر اساس آزمون لیمر ،آزمون هاسمن انجام شد .در
این آزمون در صورت پذیرفته شدن

از الگوی تر یرات تصادفی استفاده مایشاود .االصاهی

نتایژ آزمون هاسمن در نگارهی ( )6ارا هشده است .شواهد نشان میدهاد مقادار آمااره در ایان
پژوهش در سطح معناداری یک درصد بزرگتر از مقدار بحرانای آن اسات و بناابراین فرضایهی
رد و فرضیهی مقابل آن پذیرفته میشود و درنتیجه روش ا رات ابت سازگار است.

حساسيت بازده به تغييرات عدم اطمينان ناشی از سود
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نگاره  :5نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیهی صفر

رابطهی پژوهش

آمارهی اِف

پی ولیو

نتیجهی آزمون

مدل ا رات تصادفی
سازگار است.

الگوی 0

09/107161

9/9997

رد میشود

پس از انتخاب بهترین روش تخمینی توسط آزمونهای  Fلیمر و هاسامن و ساازگار باودن
روش ا رات ابت ،نتایژ حاصل از تخمین الگوی  0در نگارهی ( )6ارا هشده است.
نگاره  :6نتایج رگرسیونی فرضیهی اصلی
)

(

متغیر

(

)

) (

ضرایب

آماره t

معناداری

9/11039

0/761109

9/9701

-9/913070

-9/100976

9/9939

)

(

9/911903

0/661600

9/6669

)

(

9/666001

6/661011

9/9676

R-squared

-

9/619097

-

Adjusted R-squared

-

9/971910

-

F-statistic

-

1/119101

-

)Prob(F- statistic

-

9/999679

-

Durbin- Watson stat

-

6/109916

-

)(constant
) (

Total panel observations

مجموع مشاهدات 069 :سال -شرکت طی دورهی موردبررسی
()0970-0909

با توجه به منفی بودن ضریب متغیر مستقل ) ( در نگارهی  ،6رابطهی معکوسی باین
نسبت عدم اطمینان با میانگین بازده سهام ساالنه وجود دارد کاه باا توجاه باه مقادار احتماال
( )p-value 9/91محاسبه شده توسط نرمافزار  ،eviews 3این رابطه ازلحاظ آمااری ،معناادار
است.
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 .9بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر توان محیط اطالعاتی شرکت را از طریق نسبت عدم اطمینان انادازهگیاری
ماایکنااد .اطالعااات زیرمجموعااهی دانااش اساات کااه باعااث تغییاار نساابت عاادم اطمینااان
استفادهکنندگانِ صورتهای مالی راجح به وضعیت اقالم صورتهای مالی در آینده میشود .این
تعریف بهطور حت در چارچوب تئوری اطالعات است .با توجه به این تعریف ،محتوای اطالعااتی
پیام (سود) در وضعیت کلی اندازهگیری شده است.
در ایاان پااژوهش ،حسااابداری در چااارچوب سیساات ارتباطااات کالساایک موردبحااث
قرارگرفته است .از این منظار محتاوای اطالعااتی «پیاامهاا» از طریاق فرایناد گزارشاگری باه
استفادهکنندگان اطالعات حسابداری انتقال دادهشده است .این پیامها حاوی اطالعاتی راجح باه
متغیرهایی از قبیال ساود ،جریاان نقاد و لیاره در آیناده اسات.کمیت صاورتهاای ماالی در
حسابداری ،ه به لحاظ کلی و ه در سطح متغیر حااوی اطالعااتی اسات کاه در نگااه اول باا
مالحظهی صرف ارقام نمیتوان به آن دستیافت.
در این مطالعه به بررسای حساسایت باازده باه تغییارات عادم اطمیناان ناشای از ساود
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی  0909-0970پاردااتی .
یافتههای حاصل از آزمون فرضیهی اصلی حاکی از آن است که رابطاهی منفای معنااداری باین
نسبت عدم اطمینان و میانگین بازده سهام ساالنهی شارکت وجاود دارد باهعباارتدیگار عادم
اطمینان کاهشی رابطه ی مثبت و معناداری روی بازده ساالنهی شرکت دارد .یافتههاای حاصال
از پژوهش راس ( )6906نیز دال براین موضوع است.
 .10پیشنهادها
 .10-1پیشنهادهای حاصل از تحقیق
با تکیه بر نتایژ آزمون فرضیهی پژوهش حاضر تنها به نحوهی بهکارگیری تئوری اطالعاات
در متون حسابداری پردااته است و تنها یک روش ااا اندازهگیری (محتوای اطالعااتی ساود
حسابداری) را مدنظر قرار داده است .در این راستا میتاوان از تئاوری اطالعاات در زمیناههاای
اندازهگیری پیشبینی ورشکستگی ،ارا هی مجدد سود ،اندازهگیاری محتاوای اطالعااتی ضاریب
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واکنش سود و همچنین اندازهگیری شااصی بارای ساطح ریساک شارکتهاا (شاامل ریساک
اعتباردهندگان و ریسک سهامداران) استفاده کرد.
 .10-2پیشنهادها برای تحقیقات آتی
به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که در پژوهشی مشابه باا پاژوهش حاضار ،موضاوع
موردبحث را در سطح هریک از صنایح موردبررسی قرار داده و باا نتاایژ حاضار مقایساه کنناد.
همچنین پیشنهاد میشود موضوع موردبحث را برای هریک از اقالم صاورتهاای ماالی بررسای
کنند.
 .11محدودیتهای پژوهش
نبود دادههای موردنیاز و قابلاتکا برای محاسبهی متغیرهاای پاژوهش در ماورد براای از
شرکتها موجب حذف آنها از نمونه ی آماری شاد کاه ایان امار بار قابلیات تعمای نتاایژ باه
جامعهی آماری تر یر میگذارد.
یادداشتها
Transmitter
User
Noise
Goel & Thakor
Claude Shannon
Thiel
Gosh &Olsen
Habib

Cover & Thomas
Christensen
Demski
Knowledge
EpistemologyPlato
Socrates
Confucius
Ross

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

منابع
فارسی
آقایی ،محمدعلی و کو  ،حجت .)0971( .آنتروپی وضاعیت ماالی باا انادازهی تغییارات ماورد

انتظار در ترکیب ترازنامه .بررسی حسابداری و حسابرسی06( 3.و.90-11 :)09
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انواری رستمی ،علیاصغر و کیانی ،آیدین .)0901( .بررسای نقاش عادم اطمیناان محیطای در

رفتار هزینهها شواهدی از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران .مجلاهی
علمی پژوهشی پیشرفتهای حسابداری.99-17 :60 ،
باقرزاده ،سعید .)0931( .بررسی عوامل مؤ ر بر بازده مورد انتظار سهام شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران پارهای از شواهد تجربی .مجلاهی تحقیقاات ماالی-69 :00 ،
.61
دستگیر ،محسن و آرمات ،بهاره ( .)0906رابطهی بین عدم اطمینانهای محیطی و بازده جااری
سهام .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.099-061 :00 ،
دستگیر ،محسن و ادابنده ،رامین ( .)0936ارتباط بین محتوای اطالعاتی اجزای اصلی صاورت
جریان وجه نقد با بازده سهام .مجلاهی علمای پژوهشای پیشارفتهاای حساابداری:93 ،
099-006
رهنمای رودپشتی ،فریدون و همکاران ( .)0930محتوای اطالعااتی ساود و چرااهی نوساانات
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