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چكیده
امروزه استفاده از برآورد اطالعات حسابداری همانند سایر رشته ها بدلیل عدم دسترسی به تمام اطالعات ،الزم و
ضروری می باشد .به همین دلیل در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی دقت مدل
های مربوط به برآورد های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد روش های مختلف خوشه بندی به چه
میزان دقت مدل های مدنظر را افزایش میدهند و روش ارجح تر در میان روش های مختلف خوشه بندی در افزایش
دقت مدل ها کدام روش می تواند باشد .نمونه آماری پژوهش بدین منظور شامل  99شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ،از اطالعات صورت های مالی و یادداشت های
دوره  9ساله ( )7891-7831شرکت های مورد نظر استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده
از روش های مختلف خوشه بندی دقت مدل های مربوط به برآوردهای حسابداری را در اکثر موارد افزایش می دهد
ولی از میان روش های خوشه بندی مورد استفاده در تحقیق ،روش خوشه بندی کالسیک روش مناسب تری
نسبت به روش سنتی در افزایش دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداری می باشد.
واژههای كلیدی :داده کاوی،خوشه بندی ،خوشه بندی سنتی ،خوشه بندی کالسیک.

 -7کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 -2استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران( .نویسنده مسئول) barzegari@yazd.ac.ir

561

سید محسن صالحی وزيری و جمال برزگری خانقاه

 -1مقدمه
پیچیدگی و گستردگی سازمان ها و وجود رقیبان
در عصر حاضر ایجاب می کند مدیریت هر سازمان به
اطالعات بهینه و به هنگام مجهز باشد و امروزه آمار و
اطالعات نقش محوری در تصمیم گیری و اداره
مطلوب سازمان ها دارد و این اطالعات زمانی مفید
خواهند بود که به سرعت و به سهولت قابل دسترسی
باشد .بطور کلی هدف از گزارشگری این صورت های
مالی فراهم آوردن اطالعاتی است که آثار مالی
معامالت ،عملیات و رویداد های مالی موثر بر وضعیت
مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان می
کند و از این طریق سرمایه گذاران ،اعطا کنندگان
تسهیالت مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی
را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد
انتفاعی یاری دهد .با توجه به ابهامات موجود در
محیط اقتصادی ،انجام برآورد های حسابداری و
تجدید نظر در آنها برای تهیه صورت های مالی امری
اجتناب ناپذیر است .پیش بینی رویدادهای آتی و
برآورد اثرات آنها مستلزم اعمال قضاوت و تجدید نظر
در این برآورد ها به هنگام وقوع رویداد های جدید،
حصول تجربه بیشتر و دستیابی به اطالعات اضافی
است .برآورد حسابداری تاثیر بسزایی بر اکثر بازیگران
صحنه گزارشگری مالی از قبیل استاندارد گذاران و
واحد های گزارش حسابرسان دارد (لو .)7939،7بر
اساس چارچوب نظری ،یکی از اهداف انتشار صورت
های مالی ارائه اطالعات سودمند به استفاده کنندگان
است ،در نتیجه تالش و هزینه صرف شده در ارائه
برآورد های حسابداری به شرطی قابل توجیه است که
اطالعات سودمند در اختیار استفاده کنندگان قرار
دهد .سودمندی برآورد های حسابداری به عنوان یکی
از پایه ای ترین مسائل در حسابداری با چالش مواجه
است چون برآورد های حسابداری ،از یکسو بطور بالقوه
مربوط بودن اطالعات حسابداری را بطور کلی افزایش
می دهد و بطور بالقوه می تواند برای سرمایه گذاران
سودمند باشد و آنها را در پیش بینی جریان نقد آتی
یاری دهد .ولی از سوی دیگر برآورد های حسابداری
با محدودیت هایی مانند دشواری ذاتی انجام دقیق
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برآورد های حسابداری و همچنین با امکان دستکاری
آن توسط مدیران روبرو می باشد .با توجه به چنین
محدودیت هایی نگرانی هایی درباره قابل اتکا بودن
برآورد های حسابداری وجود دارد که می تواند
سودمند بودن برآورد ها را تحت تاثیر قرار دهد (لو و
لی)2272،2با توجه به مباحثی که مطرح شد خوشه
بندی به عنوان یکی از شاخه های داده کاوی می تواند
با توجه به روش های مختلفی که وجود دارد نقش
بسزایی در افزایش دقت مدل های مربوط به برآورد
های حسابداری داشته باشد و شرکت ها و مدیران آنها
با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی دقت
برآورد ها و پیش بینی های خود از داده های مالی را
افزایش دهند .از آنجایی که تاکنون تحقیقی در این
زمینه انجام نشده است با استفاده از روش های
مختلف خوشه بندی دقت مدل های مربوط به برآورد
های حسابداری را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم
کدام روش خوشه بندی ،دقت مدل های مربوط به
برآورد های حسابداری را افزایش می دهد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
امروزه با حجم زیادی از داده ها روبرو هستیم که
برای استفاده از آنها به ابزار های کشف دانش نیاز
داریم.داده کاوی به عنوان یک توانایی پیشرفته ،در
تحلیل داده و کشف دانش مورد استفاده قرار می
گیرد.برای این کار روش های متعددی وجود دارد که
هریک از آنها برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار
می گیرند .یکی از مهم ترین روش های داده کاوی،
خوشه بندی است که کاربرد بسیاری در کشف دانش
دارد .خوشه بندی یکی از روش های اصلی تحلیل داده
است .از این روش به صورت گسترده برای تشخیص
الگو ،استخراج ویژگی ها ،مجزا سازی تصاویر ،تخمین
تابع و داده کاوی استفاده می شود .خوشه بندی به
عنوان یک روش دسته بندی غیر نظارتی ،برخی از
ساختار های ذاتی موجود در مجموعه ای از اشیا را بر
اساس تشابه در سنجش مشخص می کند .تحلیل
خوشه ای ابزاری برای تجسس در داده های چند
متغیره است که با سازمان بندی در خوشه ها به
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محقق در یافتن ویژگی ساختار داده ها برای دست
یابی به هدف معین یاری میدهد. .به عبارت دیگر
تحلیل خوشه ای برای دسته بندی یک نمونه به
خوشه های مجزا طراحی شده است به طوری که
نمونه های داخل هر خوشه دارای خاصیت مشابه و
خوشه ها دارای خاصیت های به طور کامل متفاوت از
یکدیگر باشند .با استفاده از خوشه بندی داده ها می
توانیم تحلیل دقیق تری از داده ها داشت و به روابط
پنهان بین داده ها پی برد که یکی ازموارد استفاده در
برآورد داده های حسابداری می باشد که میتوان
برآورد دقیق تری از داده ها حسابداری انجام داد و
داده های برآوردی را به داده های واقعی نزدیک نمود.

داده كاوی
تعریف متنوعی از داده کاوی در مراجع مختلف و
توسط افراد مختلف بیان شده ،از جمله موارد زیر را
می توان اشاره کرد:
داده کاوی :عبارت است از فرآیند استخراج
اطالعات معتبر ،از پیش ناشناخته های قابل فهم و
قابل اعتماد از پایگاه داده های بزرگ و استفاده از آن
در تصمیم گیری در فعالیت های تجاری مهم
(دیوید .)2222،8تعریفی که در اکثر مراجع به اشتراک
گذاشته شده عبارت است از :استخراج اطالعات و
دانش و کشف الگوهای پنهان از پایگاه داده های بزرگ
و پیچیده .داده کاوی یک راهبرد بسیار قوی با
پتانسیل باال می باشد که به سازمان ها کمک می کند
بر روی مهم ترین اطالعات از مخزن داده های خود
تمرکز نمایند .ویژگی های داده کاوی سبب شده که
امروزه در تجارت و کسب و کار از آن بسیار استفاده
شود .در دنیای تجارت نیز داده های مالی به عنوان
سرمایه راهبرد مطرح هستند .داده های مالی توسط
موسساتی مثل بانک ها ،بورس اوراق بهادار ،سازمان
های مالیاتی ،پایگاه داده ویژه حسابرسی و حسابداران
جمع آوری و نگهداری می شوند .روش های داده

برآورد های حسابداری
برآورد های حسابداری دارای نقش عمده در تهیه
صورت های مالی بر مبنای بهای تاریخی دارند .این
برآورد ها در نتیجه بکارگیری مفهوم حسابداری
تعهدی بطور عمده در تخصیص هزینه ها و بعضا در
تخصیص دارایی ها به دوره های مختلف به صورت
مستقیم و غیر مستقیم ضرورت می یابند و از جمله
موارد مندرج در صورت های مالی اند که دارای ریسک
ذاتی باالیی اند ،زیرا چنانچه مدیریت واحد تجاری
تمایل به بازی کردن با اعداد و ارقام و در نتیجه
دستکاری عملکرد واقعی واحد تجاری داشته باشد،
مطمئنا روش های مورد عمل در زمینه برآورد های
حسابداری را مورد استفاده قرار خواهد داد و در واقع
می تواند از این برآورد ها برای کم یا زیاد کردن سود
و ایجاد تغییر در وضعیت مالی استفاده کند( .عرب
مازار یزدی .)7833،با توجه به اینکه تمامی اطالعات
حسابداری در تمامی زمان ها در دسترس نمی باشند

خوشه بندی
فرآیند دسته بندی مجموعه ای از داده های مادی
یا انتزاعی در درون طبقه هایی از داده های مشابه را
فرآیند خوشه بندی می نامند .یک خوشه مجموعه ای
از داده ها است که در درون همان خوشه مشابه

نیاز می شود در جاهای مختلف از اطالعات برآوردی
حسابداری استفاده شود .در یکی از مواردی که برآورد
ها مورد استفاده قرار می گیرند در مدل های تخمین
می باشد .در این مدل ها از اطالعات حسابداری برای
تخمین یا برآورد سایر اطالعات حسابداری مورد
استفاده قرار می گیرد که در این پژوهش دو مدل
تخمین مورد استفاده قرار گرفته شده است.

یکدیگر بوده ولی با داده های خوشه های دیگر
متفاوت هستند .یک خوشه از داده ها را به طور کلی
می توان به عنوان مثال گروه و در نتیجه به عنوان یک
تراکم داده ای در نظر گرفت( .هان و کامبر.)2006،4
ایده اصلی خوشه بندی اطالعات ،جداکردن نمونه ها
از یکدیگر و قراردادن آنها در گروه های شبیه به هم
می باشد .به این معنی که نمونه های شبیه به هم باید

کاوی در داده های مالی ،می تواند در حل مشکالت
طبقه بندی و پیش بینی و تسهیل فرآیند تصمیم
گیری به کار رود.
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در یک گروه قرار گیرند و با نمونه های گروه های
دیگر حداکثر تفاوت را داشته باشند (جین و

جهت رفع معایب الگوریتم های قبلی معرفی شده که
برخی پارامتر ها را بهبود داده اما باز خود دارای معایب

مارتین .)2221،1از آنجا که اکثر روش های خوشه
بندی پایه ،روی جنبه های خاصی از داده ها تاکید
می کنند ،در نتیجه روی مجموعه داده های خاصی
کارآمد می باشند .به همین دلیل نیاز به روش هایی
است که بتواند با استفاده از ترکیب این الگوریتم ها و
گرفتن نقاط قوت هریک ،نتایج بهینه تری را تولید
کند( .استرل و قوش2222،6؛ فرد و لورنسو.)2223،1
با توجه به موضوعات مطرح شده شده می توان
روش های خوشه بندی را به دو روش خوشه بندی
کالسیک و خوشه بندی سنتی تقسیم نمود.در خوشه
بندی سنتی تعداد خوشه ها را می توان تعیین نمود
که می تواند تاثیر گذار در نتیجه کار باشد ولی در
خوشه بندی به روش سنتی نمی توان تعداد خوشه ها
را مشخص نمود و خود سیستم با توجه به ویژگی داده
ها تعداد خوشه ها را مشخص می کند.

دیگری است .در کل روش هایی که نیازی به تعیین
تعداد خوشه نمی باشد خوشه بندی بهتری را انجام
می دهند (شاکری و عبداللهی.)7894،
در تحقیقی به مقایسه الگوریتم های خوشه بندی
فازی و غیر فازی پرداخته شده است .نتایج حاصل از
تحقیق این شد که استفاده از الگوریتم k-means
اگرچه سرعت همگرایی باالیی دارد و زمان اجرای
الگوریتم کم می باشد ولی خوشه بندی مطلوبی را به
دست نمی دهد و نسبت به انتخاب مراکز اولیه خوشه
ها بسیار حساس می باشد .سپس به بررسی عملکرد
الگوریتم  fcmپرداخته شد .این الگوریتم نسبت به
نقاط اولیه حساس نمی باشد و نتیجه مطلوب را به
دست می دهد و نسبت به انتخاب مراکز اولیه خوشه
از حساسیت کمی برخوردار می باشد (معتمنی و
همکاران.)7892،
در مقاله ای با عنوان یادگیری پیشرفته با استفاده
از بهینه سازی کیفیت خوشه به بررسی چگونگی تاثیر
گذاری فشرده سازی و جداسازی خوشه ها و استفاده
از الگوریتم خوشه بندی در بهینه سازی کیفیت خوشه
پرداختند.به این نتیجه رسیدند که الگوریتم استاندارد
 k-meansبه عنوان یک مورد خاص می تواند باعث
بهینه سازی کیفیت خوشه شود(لوپز و همکاران،
.)2273
در مقاله ای به بررسی تاثیر روش سلسله مراتبی
به عنوان یکی از روش های سنتی در تجزیه و تحلیل
خوشه پرداخته شده است.نتایج نشان داد این روش
می تواند برای تشخیص ساختار خوشه ای واقعی و
شبیه سازی مفید باشد(.پاتریک و همکاران)2271،
در مقاله ای با عنوان خوشه بندی مبتنی بر مدل
به بررسی نحوه خوشه بندی داده ها با توجه به مدل
های مختلف و الگوریتم مختلف پرداخته شده است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که روش های مختلف
خوشه بندی مبتنی بر مدل مزایا و معایبی دارند که
روش های جدید بر طرف کننده نقاط ضعف روش
های گذشته می باشند که با توجه به کاربرد آنها می

 -1 -2پیشینه تحقیق
در مقاله ای با استفاده از تکنیک خوشهبندی
فازی و خوشهبندی سنتی و بر اساس معیارهای
منطقه بهینه پولی ،درجه تشابه اقتصادی بین
کشورهای اسالمی را بررسی کرده اند .بر اساس نتایج
حاصل ،از بین کشورهای اسالمی کشورهای عضو
اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه باالیی برخوردار
میباشند .به این ترتیب اگر کشورهای اسالمی به
ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و
جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند
آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسالمی را با
ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع و
اصالحات اقتصادی را انجام دهند که با کمک روش
خوشه بندی ممکن می باشد (رزاقی و همکاران،
.)7896
در تحقیقی به خوشه بندی داده ها و روش های
موجود و مقایسه عملکرد آنها پرداخته شده است.
نتایج نشان می دهد که هر کدام از روش ها دارای
مزایا و معایبی می باشند .بعضی از این الگوریتم ها
561
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توانند در موضوعات مختلف مورد استفاده قرار
بگیرند(نیکوالس.)2276،3

در مقاله ای با عنوان خوشه بندی مجموعه داده
های همگن توزیع شده به بررسی اثرگذاری داده های

در مطالعه ای در مورد نحوه ی خوشه بندی داده
های حسابداری به عنوان یک روش کنترل داخلی
مو رد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه ابزاری
تحت نظارت به عنوان نقشه های خود سازمان ده
مطرح می شود .این مطالعه در یک شرکت حمل و
نقل از طریق یک سری از آزمایش ها بر روی یک
سری پایگاه داده های حسابداری انجام شده است.
نتایج تجربی نشان می دهد که خوشه بندی داده های
حسابداری در خوشه های همگن و خوشه های
جداگانه می تواند ابزاری مناسب برای تفسیر های
حسابداری باشد(ناواس و همکاران.)2274،9
در مقاله ای در چین در سال  2272با عنوان
خوشه بندی داده های دسته بندی شده با استفاده از
مدل های چند بعدی به بررسی تاثیر گذاری خوشه
بندی داده ها با توجه به مدل های چند بعدی
پرداختند که نتایج تحقیقات نشان می دهد که خوشه
بندی داده ها با توجه به مدل ها کار تجزیه و تحلیل
داده ها را راحت تر و دقیق تر می کند(چن و
همکاران.)2272،
در مقاله ای با عنوان انتخاب متغیر ها برای خوشه
بندی مبتنی بر مدل به بررسی تاثیر متغیر های
مختلف بر خوشه بندی مبتنی بر مدل پرداخته است.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که حذف متغیر های
نامناسب اغلب عملکرد مدل های مختلف را بهبود می
بخشد و انتخاب متغیر های مناسب باعث می شود که
برآورد دقیق تری با توجه به مدل های مختلف حاصل
شود(رافتری و دین.)2226،72
در پژوهشی تعدادی از واحد های خروجی استفاده
شده در شبکه های خود سازمان ده را که بر روی
قابلیت اجرایی آنها برای خوشه بندی و تصور تاثیرگذار
است بررسی شده است و اثبات شده که نقشه های
خود سازمان ده می توانند بصورت جداگانه برای
خوشه بندی یا تص ور و یا به طور همزمان برای خوشه
بندی و تصویر و یا حتی برای خوشه بندی همراه با
77
تصویر مورد استفاده قرار گیرند( .فلکسر .)2227،

همگن بر نتیجه حاصل خوشه بندی پرداخته شد که
نتایج تحقیق نشان می دهد که این روش می تواند با
محدودیت زمانی سازگار تر باشد و برآورد و تخمین
دقیق تری انجام می گیرد(پارساساراسی و اگیهارا،72
.)2222
 -3سواالت تحقیق
 )7آیا استفاده از روش های مختلف خوشه بندی
دقت مدل های مربوط به برآورد های
حسابداری را افزایش می دهد؟
 )2روش ارجح خوشه بندی در افزایش دقت مدل
های مربوط به برآورد های حسابداری کدام
روش می باشد؟
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است .از
جهت ماهیت و روش توصیفی همبستگی است و از
جنبه روش گردآوری داده ها ،کتابخانه ای و اسنادی
است .برای پاسخ به سواالت پژوهش نیز روشی که در
نظر گرفته شده این است که داده های دو مدل
پژوهش را به روش های مختلف در نرم افزار
Rapidminerخوشه بندی کرده ،که در این پژوهش در
خوشه بندی به سمت خوشه های همگن تر رفته و
خوشه هایی را مد نظر قرار می دهیم که بعد از چند
مرحله خوشه بندی به بهترین خوشه ممکن در مدل
مربوط به آن رسیده ایم .به عنوان مثال در ابتدا داده
های  99شرکت را خوشه بندی کرده ،که بعد از
خوشه بندی اولیه به عنوان مثال به پنج خوشه
میرسیم که خوشه اول دارای  1داده ،خوشه دوم 1
داده ،خوشه سوم  6داده ،خوشه چهارم  9داده و
خوشه پنجم  12داده می باشند .در مرحله بعد دوباره
خوشه پنجم را که شامل  12داده است خوشه بندی
کرده و داده های چهار خوشه دیگر را مد نظر قرار
نمی دهیم .در مرحله بعد که  12داده را خوشه بندی
کردیم شبیه مرحله قبل عمل می کنیم و خوشه هایی
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که دارای داده کمی می باشند حذف کرده تا به همگن
ترین و بهترین خوشه ممکن رسیده و رگرسیون را بر

مدل دوم مخارج اختیاری طبیعی را به عنوان یک تابع
خطی از فروش باقی مانده بیان می کند.

روی خوشه مد نظر درنرم افزار  spssانجام می دهیم
و با مقایسه میزان  Rو  R2اولیه مدل (قبل از خوشه
بندی) و بعد از خوشه بندی ،میزان تاثیر گذاری
خوشه بندی را بر روی دقت مدل میسنجیم .اگر
میزان  Rو  R2با خوشه بندی افزایش یابد میزان دقت
مدل افزایش یافته و اگر میزان  Rو  R2کاهش یابد
میزان دقت مدل کاهش یافته است.

 Disexpدر این مدل به عنوان مجموع هزینه های
تبلیغات ،مخارج تحقیق و توسعه و مجموع هزینه
اداری و فروش می باشد :At-1 .باقی مانده کل دارایی
ها در پایان دوره :St-1 ،فروش دوره قبل
در این مدل می توان گفت با توجه به فروش دوره
قبل برآوردی از مجموع هزینه های تبلیغات ،مخارج
تحقیق و توسعه و هزینه اداری و فروش این دوره را
داشت.

 -5مدل های پژوهش
در این پژوهش دو مدل تخمین مورد استفاده قرار
گرفته شده است که در مدل اول به برآورد جریان نقد
حاصل از عملیات از طریق فروش این دوره و تغییرات
فروش این دوره (رویچادهاری ،)2226 ،78در مدل دوم
به برآورد مخارج اختیاری طبیعی ( مجموع هزینه های
تبلیغات ،مخارج تحقیق و توسعه و اداری و فروش) از
طریق فروش دوره قبل (رویچادهاری )2226،پرداخته
شده است.در این مطالعه به مقایسه ی روش های
مختلف خوشه بندی با توجه به مدل های برآورد
مبتنی بر رگرسیون خطی در حسابداری می پردازیم.
مدل اول:
⸏⸏⸏

(

)
)

)

(

(

فروش طی دوره برآوردی از جریان نقد عملیات طی
دوره و حتی برآوردی از جریان نقد عملیاتی دوره های
آینده داشت.
)

(
⸏⸏⸏
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جدول -1تعریف متغیر های تحقیق
مدل اول

اولین مدل از جریان نقدی نرمال از عملیات به عنوان
یک تابع خطی فروش و تغییرات در فروش در دوره
جاری است.
 :At-1باقی مانده کل دارایی ها در پایان دوره: St،
فروش طی دوره :∆St ،تغییر در فروش طی دوره
با توجه به مدل می توان با استفاده از فروش و تغییر

مدل دوم:

 -6متغیر های پژوهش
اولین گام برای پاسخ به سواالت پژوهش ارایه
تعریف دقیق و مناسبی از متغیر هایی است که امکان
اندازه گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را
فراهم می کند که بر دو نوع است :متغیر وابسته،
متغیر مستقل .در این پژوهش از دو مدل برای مقایسه
ی روش های مختلف برآورد های حسابداری استفاده
می شود که در جدول زیر توضیح داده می شود:

)

(

)
)

⸏⸏⸏

(

(

)

نوع متغیر

نماد متغیر

تعریف

وابسته

Cfo

در این مدل جریان نقد حاصل از
عملیات مد نظر است.

مستقل

St

مستقل

∆St

مدل دوم
نوع متغیر

)

درآمد حاصل از فروش کاال و
خدمات این دوره
تغییرات درآمد حاصل از فروش
کاال و خدمات این دوره
(

⸏⸏⸏

نماد متغیر

وابسته

DISXPt

مستقل

St-1

(
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)

(

تعریف
در این مدل به عنوان مجموع
هزینه های تبلیغات ،مخارج
تحقیق و توسعه و مجموع هزینه
تبلیغات تعریف می شود.
درآمد حاصل از فروش دوره قبل
مد نظر است.
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متغیر ∆Stبرابر 20273به ترتیبی بیشترین و کمترین
مقدار میانه را در میان متغیر های مستقل دارا می

 -7روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش به روش کتابخانه ای و با
مراجعه به صورت های مالی شرکت ها و گزارش های
هیات مدیره و همچنین اطالعات مالی منتشره توسط
سازمان بورس اوراق بهادار تهران و وب سایت
 www.codal.irگردآوری شده است .در تجزیه و
تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و روش های آماری
مربوطه و مدل های رگرسیونی چند گانه و با استفاده
از نرم افزار rapidminerو  SPSSانجام شده است.

باشند.
میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می
نامند .اگر ضریب چولگی صفر باشد ،جامعه کامال
متقارن است وچنانچه ضریب مثبت باشد ،چولگی به
راست و اگر منفی باشد چولگی به چپ وجود خواهد
داشت .در میان متغیر های وابسته متغیرDISEXPt
برابر 202218ومتغیر  Cfoبرابر 20283می باشند که
به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار چولگی در میان
متغیر های وابسته را دارند .درمیان متغیر های مستقل
∆Stبرابر 202299و متغیر St-1برابر 202211می باشند
که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان چولگی در
میان متغیرهای مستقل را دارا می باشند.
میزان کشیدگی منحنی فراوانی نسبت به منحنی
نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند.
اگر کشیدگی حدود صفر باشد منحنی فراوانی از لحاظ
کشیدگی وضعیت متعادل و نرمالی خواهد داشت ،اگر
این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی
باشد منحنی پهن میباشد .در میان متغیر های وابسته
متغیر  DISEXPtبرابر 20286و متغیر Cfoبرابر
202712می باشند که به ترتیب بیشترین و کمترین
مقدار کشیدگی در میان متغیر های وابسته را دارا می
باشند .در میان متغیر های مستقل متغیر ∆Stبرابر
20293و متغیر  Stبرابر 20288که به ترتیب بیشترین
و کمترین مقدار کشیدگی در میان متغیر های مستقل
دارا می باشند.

 -9یافته های پژوهش
 -1-9آمار توصیفی
مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که
نشان دهنده ی نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است.
همانگونه که در جدول مشاهده می شود که در میان
متغیر های وابسته ،متغیر Cfoبرابر 728101و متغیر
 DISEXPtبرابر  41601به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین مقدار میانگین در میان متغیر های وابسته
می باشند .در میان متغیر های مستقل نیز متغیر St
برابر  1232028و متغیر ∆Stنیز برابر 2039می باشد
که به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار میانگین در
میان متغیر های مستقل می باشند.
میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی است که
مرکزیت داده ها را نشان می دهد .در میان متغیرهای
وابسته متغیر  Cfoبرابر 92072و متغیر DISEXPt
برابر  1402به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر میانه
را در میان متغیر های وابسته را دارا می باشند .در
میان متغیر های مستقل نیز متغیر St-1برابر  616088و

جدول  -2آمار توصیفی
نماد متغیر

میانگین

ماكزیمم

مینیمم

واریانس

دامنه

میانه

كشیدگی

چولگی

Cfo

7281016

7121202

-84022

3827706

7123604

92072

20271

202283

St

∆St

1232028
2039

73389207
3602

22033
-2012

6819603
1174807

73381702
36091

61608
20273

2028
2029

20221
20229

DISEXPt

41601

9237023

7096

72126023

921908

14022

20286

202218

St-1

123709

73389207

22033

68191

73381702

616088

20288

202211
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 -2-9آمار استنباطی

بررسی میزان دقت مدل ها با توجه به روش های

تجزیه و تحلیل مدل تحقیق

مختلف خوشه بندی

برای تجزیه و تحلیل مدل اول جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است:

در این قسمت معیاری که برای بررسی میزان
دقت مدل های تحقیق مالک قرار میگیرد میزان  Rو
 R2م ی باشد که میزان دقت مدل های تحقیق را قبل
و بعد از خوشه بندی ،با توجه به میزان آنها میسنجیم
که طبق جدول های زیر ارایه می گردد:

جدول -3خالصه مدل تحقیق مدل اول
آماره
دوربین
واتسون
70179

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

چندگانه

چند گانه

تعدیل شده

()R2

20828

20871

ضریب
همبستگی

مدل

چند )(Rگانه
20168

7

مقدار  Rدر جدول 8در مدل اول برابر 20168
میباشد که نشان میدهد مدل رگرسیون ارائه شده
قدرت توضیح دهندگی متوسطی را دارا می باشد.در
جدول فوق مقدارمجذور  Rبرای مدل اول برابر 20871
می باشد که نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود
 ٪82از کل تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم
سایر متغیر ها می باشد.
برای تجزیه و تحلیل مدل دوم جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است:

آماره
دوربین
واتسون
70138

ضریب
تعیین

تعیین

چندگانه

چند گانه

تعدیل شده

()R2

20766

20711

جدول -6خالصه مدل تحقیق مدل اول خوشه بندی
به روش SOM

مدل
70162

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

تعدیل

چند
گانه
2

شده

( )R

20471

20447

خوشه
ضریب

(تعداد

همبستگی

داده

چند

)(R

گانه

موجود

مدل

در هر
خوشه)

20664

)81(7

7

2

مقدار  Rدر جدول  4در مدل دوم برابر 20473
میباشد که نشان میدهد مدل رگرسیون ارائه شده
قدرت توضیح دهندگی متوسطی را دارا می باشد.در
جدول فوق مقدارمجذور  Rبرای مدل دوم برابر
 20711می باشد که نشان می دهد متغیر ها به
تنهایی حدود  ٪7101از کل تغییرات را توجیه می
کند و مابقی سهم سایر متغیر ها می باشد.

511

برای تجزیه و تحلیل مدل اول جدولی ارایه می
گردد که به شرح زیر است(:عدد داخل پرانتز نشان
دهنده تعداد داده های موجود در هر خوشه می باشد).

واتسون

چند )(Rگانه
20473

مدل اول تحقیق خوشه بندی به روش SOM

دوربین چندگانه

ضریب
همبستگی

در اینجا روشی که مورد استفاده قرار می گیرد
روش ( somنقشه خود سازمان ده) می باشد که در
این روش تعداد ابعاد شبکه ،اندازه شبکه ،تعداد دفعات
تکرار آزمون  ,حداقل و حدقل تعداد خوشه را می
توان مشخص نمود.

آماره

جدول -4خالصه مدل تحقیق مدل دوم
ضریب

خوشه بندی به روش مدرن

مقدار  Rدر جدول  6در در مدل اول و خوشه اول
برابر 20664میباشد که نشان میدهد در این خوشه
مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح دهندگی
باالیی را دارا می باشد .در جدول فوق مقدارمجذور R
برای مدل اول و خوشه اول برابر  20447می باشد که
نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود  ٪44از کل
تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر
ها می باشد.با توجه به نتایج جدول میزان  Rو R2
کلی برابر  20168و  20871می باشد که در خوشه اول
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به مقدار  20664و  20447رسیده است که نشان می
دهد دقت مدل در این خوشه افزایش یافته است.
مدل دوم بر اساس خوشه بندی به روش SOM

برای تجزیه و تحلیل مدل دوم جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است:

مدل اول بر اساس خوشه بندی به روش K-MEANS

برای تجزیه و تحلیل مدل اول جدولی ارایه می
گردد که به شرح زیر است( :عدد داخل پرانتز نشان
دهنده تعداد داده های موجود در هر خوشه می باشد).
جدول -9خالصه مدل تحقیق مدل اول خوشه بندی
به روش K-MEANS

جدول -7خالصه مدل تحقیق دوم خوشه بندی به
روش SOM

آماره

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

دوربین چندگانه
واتسون

70132

تعدیل

چند
گانه
2

شده

( )R

20411

20171

خوشه
ضریب

(تعداد

همبستگی

داده

چند

)(R

گانه

موجود

آماره
مدل

خوشه)
20179

تعیین

تعیین

دوربین چندگانه
واتسون

در هر
)88(7

ضریب

ضریب

2

مقدار  Rدر جدول  1در در مدل دوم و خوشه اول
برابر  20179میباشد که نشان میدهد در این خوشه
مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح دهندگی
باالیی را دارا می باشد .در جدول فوق مقدارمجذور R
برای مدل دوم و خوشه اول برابر  20171می باشد که
نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود  ٪12از کل
تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر
ها می باشد .با توجه به نتایج جدول میزان  Rو R2
کلی برابر  20473و  20711می باشد که در خوشه اول
به مقدار  20179و  20171رسیده است که نشان می
دهد دقت مدل در این خوشه بسیار افزایش یافته
است.
خوشه بندی به روش سنتی

در اینجا دو روش مورد استفاده روش k-meansو
x-meansمی باشند که در روش  k-meansاین
الگوریتم از  kنقطه تصادفی در فضای حالت شروع می
کند و به صورت تکراری داده ها را به نزدیک ترین
مراکز خوشه ها انتساب می دهد و مراکز خوشه ها را
با آن بروز رسانی می نماید .آن عمل را تا جایی که
هیچ بهبودی امکان پذیر نباشد ادامه می دهد و در
روش x-meansتفاوتی که وجود دارد این می باشد که
میتوان حداقل و حداکثر تعداد خوشه را تعیین نمود.

چند

تعدیل

گانه

شده

()R2

خوشه
ضریب

(تعداد

همبستگی

داده

چند

)(R

گانه

موجود

مدل

در هر
خوشه)

70661

20797

20218

20128

)21(7

7

70181

20899

20424

20617

)87(2

7

مقدار  Rدر جدول  9در مدل اول و خوشه اول
برابر  0.503میباشد که نشان میدهد در این خوشه
مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح دهندگی
متوسطی را دارا می باشد .در جدول فوق مقدارمجذور
 Rبرای مدل اول و خوشه اول برابر 20218می باشد
که نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود  %21از
کل تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر
متغیر ها می باشد .مقدار  Rدر جدول  9در مدل اول
و خوشه دوم نیز برابر 20617میباشد که نشان میدهد
در این خوشه مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح
دهندگی باالیی را دارا می باشد .در جدول فوق
مقدارمجذور  Rبرای مدل اول و خوشه دوم نیز برابر
 20424می باشد که نشان می دهد متغیر ها به
تنهایی حدود  ٪42از کل تغییرات را توجیه می کند و
مابقی سهم سایر متغیر ها می باشد .با توجه به نتایج
جدول میزان  Rو  R2کلی برابر  20168و  20871می
باشد که در خوشه دوم به مقدار  20617و 20424
رسیده است که نشان می دهد دقت مدل در این
خوشه افزایش یافته است ولی در خوشه اول بهبودی
در دقت مدل حاصل نشده است.
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مدل دوم بر اساس خوشه بندی به روش k-means

برای تجزیه و تحلیل مدل دوم جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است:
جدول -11خالصه مدل تحقیق مدل دوم خوشه بندی
به روش K-MEANS

آماره

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

دوربین چندگانه
واتسون

تعدیل
شده

70622

چند
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2

( )R

20227 -20272

خوشه
ضریب

(تعداد

همبستگی

داده

چند

)(R

گانه

موجود

مدل

در هر
خوشه)

20284

)84(7
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مقدار  Rدر جدول  72در مدل دوم و خوشه اول
برابر  20284میباشد که نشان میدهد در این خوشه
مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح دهندگی
پایینی را دارا می باشد .در جدول فوق مقدارمجذور R
برای مدل دوم و خوشه اول برابر  20227می باشد که
نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود  %7از کل
تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر متغیر
ها می باشد .با توجه به نتایج جدول میزان  Rو R2
کلی برابر  20473و  20711می باشد که در خوشه اول
به مقدار  20284و  20227رسیده است که نشان می
دهد دقت مدل در این خوشه افزایش نیافته است.

و خوشه دوم نیز برابر 20617میباشد که نشان میدهد
در این خوشه مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح
دهندگی باالیی را دارا می باشد .در جدول فوق
مقدارمجذور  Rبرای مدل اول و خوشه دوم برابر
 20427می باشد که نشان می دهد متغیر ها به
تنهایی حدود  ٪42از کل تغییرات را توجیه می کند و
مابقی سهم سایر متغیر ها می باشد .با توجه به نتایج
جدول میزان  Rو  R2کلی برابر  20168و  20871می
باشد که در خوشه دوم به مقدار  20617و 20424
رسیده است که نشان می دهد دقت مدل در این
خوشه افزایش یافته است ولی در خوشه اول بهبودی
در دقت مدل حاصل نشده است.
جدول -12خالصه مدل تحقیق مدل اول خوشه بندی
به روش x-means

ضریب
آماره

تعیین

دوربین چندگانه
واتسون

تعدیل
شده

خوشه
ضریب

ضریب

تعیین همبستگی
چند گانه چند

)(R

()R2

گانه

(تعداد
داده
موجود

مدل

در هر
خوشه)

70661

20797

20212

20128

)22(7

7

70181

20899

20427

20617

)87(2

7

مدل دوم بر اساس خوشه بندی به روش x-
مدل اول بر اساس خوشه بندی به روش x-means

برای تجزیه و تحلیل مدل اول جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است( :عدد داخل پرانتز نشان دهنده
تعداد داده های موجود در هر خوشه می باشد).
مقدار  Rدر جدول  72در مدل اول و خوشه اول
برابر  20128میباشد که نشان میدهد در این خوشه
مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح دهندگی
متوسطی را دارا می باشد .در جدول فوق مقدارمجذور
 Rبرای مدل اول و خوشه اول برابر 20212می باشد
که نشان می دهد متغیر ها به تنهایی حدود  %21از
کل تغییرات را توجیه می کند و مابقی سهم سایر
متغیر ها می باشد .مقدار  Rدر جدول72در مدل اول
511

means

برای تجزیه و تحلیل مدل دوم جدولی ارایه می گردد
که به شرح زیر است:
مقدار  Rدر جدول  78در در مدل دوم و خوشه
اول برابر  20237میباشد که نشان میدهد در این
خوشه مدل رگرسیون ارائه شده قدرت توضیح
دهندگی پایینی را دارا می باشد .در جدول فوق
مقدارمجذور  Rبرای مدل دوم و خوشه اول برابر
 20221می باشد که نشان می دهد متغیر ها به
تنهایی حدود  ٪7از کل تغییرات را توجیه می کند و
مابقی سهم سایر متغیر ها می باشد.مقدار  Rدر جدول
 78در مدل دوم و خوشه دوم برابر  20181میباشد که
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نشان میدهد در این خوشه مدل رگرسیون ارائه شده
قدرت توضیح دهندگی باالیی را دارا می باشد .در

برآورد های حسابداری به شرطی قابل توجیه است که
اطالعات سودمند در اختیار استفاده کنندگان قرار

جدول فوق مقدارمجذور  Rبرای مدل دوم و خوشه
دوم برابر  20148می باشد که نشان می دهد متغیر ها
به تنهایی حدود  ٪14از کل تغییرات را توجیه می
کند و مابقی سهم سایر متغیر ها می باشد .با توجه به
میزان  Rو  R 2که برابر  20473و  20711می باشد در
خوشه دوم میزان  Rو  R2برابر  20181و  20148می
باشد که نشان می دهد در این خوشه میزان دقت
مدل افزایش یافته است.

دهد .سودمندی برآورد های حسابداری به عنوان یکی
از پایه ای ترین مسائل در حسابداری با چالش مواجه
است .چون برآورد های حسابداری ،از یکسو بطور
بالقوه مربوط بودن اطالعات حسابداری را بطور کلی
افزایش می دهد و بطور بالقوه می تواند برای سرمایه
گذاران سودمند باشد و آنها را در پیش بینی جریان
نقد آتی یاری دهد .ولی از سوی دیگر برآورد های
حسابداری با محدودیت هایی مانند دشواری ذاتی
انجام دقیق برآورد های حسابداری و همچنین امکان
دستکاری آن توسط مدیران می باشد .با توجه به
چنین محدودیت هایی نگرانی هایی درباره قابل اتکا
بودن برآورد های حسابداری وجود دارد که می تواند
سودمند بودن برآورد ها را تحت تاثیر قرار دهد.مدیران
نیز می توانند با توجه به موارد مطرح شده دستکاری
در برآوردها انجام داده و داده های برآوردی را مطابق
میل خود طراحی نمایند.در این راستا روش هایی باید
وجود داشته باشد که دستکاری مدیران را با
محدودیت هایی روبرو کند که یکی از این روش ها
خوشه بندی داده ها می باشد .در این پژوهش نیز دو
مدل ک ه با توجه به آن مدل ها می توان متغیر هایی را
مورد برآورد قرار داد مطرح شده است که با استفاده
روش های مختلف خوشه بندی داده ها می خواهیم
دقت مدل ها را افزایش داده تا مدل ها برآورد دقیق
تری از اطالعات داشته باشند.بر اساس سوال اول
تحقیق که آیا روش های خوشه بندی بر دقت مدل ها
تاثیر دارد یا خیر .در روش خوشه بندی مدرن که از
روش  somاستفاده می شود با توجه به میزان  Rو R2
میزان دقت مدل ها به میزان زیادی افزایش یافته
است و در روش خوشه بندی سنتی در روش k-
 meansدقت مدل اول در یک خوشه افزایش یافته و
در یک خوشه افزایش نیافته ولی در مدل دوم دقت
مدل در تنها خوشه ممکن افزایش نیافته است.در
روش  x-meansدقت مدل اول و دوم در یک خوشه
افزایش یافته ولی در خوشه دیگر افزایش نیافته
است.بر اساس سوال دوم تحقیق که کدام روش ارجح

جدول  -13خالصه مدل تحقیق مدل دوم خوشه
بندی به روش X-MEANS
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 -11نتیجه گیری و بحث
با توجه به ابهامات موجود در محیط اقتصادی،
انجام برآورد های حسابداری و تجدید نظر در آنها
برای تهیه صورت های مالی امری اجتناب نا پذیر
است .پیش بینی رویدادهای آتی و برآورد اثرات آنها
مستلزم اعمال قضاوت و تجدید نظر در این برآورد ها
به هنگام وقوع رویداد های جدید ،حصول تجربه بیشتر
و دستیابی به اطالعات اضافی است .حرکت حسابداری
به سمت حسابداری ارزش منصفانه ،موجب افزایش
برآورد مدیر در شناسایی و اندازه گیری اقالم صورت
های مالی شده است .برآورد حسابداری تاثیر بسزایی
بر اکثر بازیگران صحنه گزارشگری مالی از قبیل
استاندارد گذاران و واحد های گزارش حسابرسان دارد.
بر اساس چارچوب نظری ،یکی از اهداف انتشار صورت
های مالی ارائه اطالعات سودمند به استفاده کنندگان
است ،در نتیجه تالش و هزینه صرف شده در ارائه
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ت ر می باشد .با توجه به نتایج تحقیق خوشه بندی به
روش های مختلف تاثیر زیادی بر افزایش دقت مدل
های تحقیق داشت ولی از بین دو دسته روش مورد
بررسی ،روش خوشه بندی  SOMکه در دسته بندی
خوشه بندی به روش مدرن قرار دارند تاثیر بیشتری
بر افزایش دقت مدل ها داشته اند و بهتر از خوشه
بندی به روش سنتی عمل کرده اند.در این راستا
شرکت ها و مدیران آنها می توانند با استفاده از روش
های مختلف خوشه بندی مخصوصا روش های
کالسیک دقت برآورد های خود از داده های
حسابداری را افزایش داده و پیش بینی های دقیق
تری را انجام دهند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
ایکر و همکاران ( )2278و دفوند و جیامبالوو ()7994
مطابقت دارد که آنها به این نتیجه رسیدند که برآورد
مبتنی بر رگرسیون با استفاده از روش ( )SOMمدل
بهتری از رگرسیون در هنگام برآورد اقالم تعهدی
اختیاری و متغیر های خاص خوشه بندی ارائه می
کند .مزیت قابل توجهی که این رویکرد نسبت به
رویکرد روش سنتی دارد این است که می توان با
استفاده از رگرسیون غیر خطی نیز اجرا کرد.
محدودیت های پژوهش

 )7به دلیل عدم الزام شرکت ها به تهیه صورت های
مالی تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت
ها ،در این تحقیق اطالعات مالی بدون تعدیل آثار
ناشی از تورم استفاده شده است که این موضوع
می تواند نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار داده
باشد.
 )2در تعمیم نتایج این تحقیق به واحد های اقتصادی
خارج از بورس باید احتیاط الزم صورت گیرد زیرا
ویژگی های شرکت های خارج از بورس ممکن
است با شرکت های پذیرفته شده در بورس
متفاوت باشند.
 )8از آنجایی که برای انتخاب نمونه از میان شرکت
های جامعه آماری ،ویژگی های خاص که بیشتر
به آن اشاره شد مبنا قرار داده شده است ،لذا
تعمیم نتایج تحقیق به آن گروه از شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که
516

دارای ویژگی متفاوتی با نمونه مورد نظر هستند
باید با احتیاط صورت گیرد.
پیشنهاد های كاربردی

 )7با توجه به نتایج تحقیق در مورد مدل ها که نشان
می دهد خوشه بندی داده های موجود موجب
بهبود و افزایش کارایی مدل ها شده و اطالعات را
به اطالعات واقعی تر نزدیک می کند به مدیران و
تهیه کنندگان صورت های مالی توصیه می شود
که با استفاده از روش مختلف خوشه بندی
اطالعات ،دقت داده های برآوردی خود را افزایش
داده تا اطالعات کامل تری در اختیار استفاده
کنندگان از این اطالعات قرار گیرد تا بتوانند
تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری اتخاذ کنند.
 )2به سرمایه گذاران نیز پیشنهاد می شود در جهت
گرفتن تصمیمات در مورد تخصیص منابع و
سرمایه گذاری در شرکت ها ،به صورت های مالی
شرکت ها توجه بیشتری داشته باشند که شرکت
ها با استفاده از روش های مختلف که یکی از این
روش ها خوشه بندی اطالعات موجود می باشد،
اطالعات برآوردی خود را به اطالعات واقعی
نزدیک کرده باشند.
پیشنهاد برای پژوهش های آتی

 )7استفاده از متغیر های کنترلی مختلف مانند سن
شرکتها ،دارایی های مشهود ،دارایی های نامشهود
و  ...برای بررسی میزان تاثیر گذاری متغیر های
کنترلی بر نتایج تحقیق را مورد توجه قرار دهند.
 )2همچنین خوشه بندی داده های تحقیق بر اساس
صنایع و ویژگی های مختلف صنایع و بررسی
میزان تاثیر گذاری این روش بر نتایج تحقیق را
مورد توجه قرار دهند.
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