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چكيده
هدف و تأکید اصلی پژوهشهای انجام شده در زمینه پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان ،ارائه مدلهای مناسب و دقیق برای
پیشبینی بوده و کمتر به انتخاب متغیرهای پیشبین و روشهای مناسب آن پرداخته شده است .پژوهش حاضر به بررسی سودمندی
روش انتخاب متغیر ریلیف برای پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
طبقهبندی کنندههای استفاده شده نیز شامل ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک است .به طور کلی ،یافتههای تجربی مربوط
به بررسی  2121مشاهده (سال -شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  2831الی  2838حاکی از
سودمندی و تأثیر مثبت استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف بر عملکرد پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان است .به عبارت دیگر،
در صورت استفاده از  7متغیر منتخب این روش نسبت به استفاده از  83متغیر اولیه ،میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم
کاهش می¬یابد .افزون بر این ،یافته¬های پژوهش حاکی از عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان نسبت به رگرسیون لجستیک است.
واژههاي کليدي :پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان ،روش انتخاب متغیر ریلیف ،ماشین بردار پشتیبان ،رگرسیون لجستیک.
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 -1مقدمه
سرمایهگذارانی که تصمیم به خرید یا فروش سههام دارنهد،
بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در مورد تأیید تقاضهای
وام تصمیم میگیرند و دولت که برای وصول درآمد مالیاتی بهه
اظهارنامههای مالیاتی اتکاء میکند ،همگی بر اطالعهاتی تکیهه
میکنند که توسط دیگران تهیه شهده اسهت .در بیشهتر مهوارد
منافع تهیهکنندگان اطالعات با منافع اسهتفادهکننهدگان از آن
اطالعات متفاوت است .نیاز بهه وجهود حسابرسهان مسهتقل در
چنین استداللی مسهتتر اسهت ،یعنهی افهرادی بها صهالحیت و
صداقت حرفهای که بتوانند مشخص کنند اطالعات مالی که بر
آن اتکاء میشود ،تصویری مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا
خیر؟ (ارباب سلیمانی و نفری .)2833 ،به عقیده کمیته مفاهیم
بنیادی حسابرسی جامعه حسابداران آمریکا ( )2378حسابرسی
مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی ،تضمین قابلیت
اتکا و تأیید کیفیت اطالعات مهالی ،موجهب حمایهت از حقهوق
تمامی ذینفعان شرکت میشود (اشبو و وارفیلد.)1668 ،
محصول نهایی حسابرسی یک واحهد تجهاری ،گزارشهگری
است که در آن ،حسابرسان نسبت به صورتهای مالی صاحبکار
ارائههه مههیکننههد (نیکخههواه آزاد .)2873 ،از طرفههی یافتههههههای
پژوهش های گذشته حاکی از آن است کهه گهزارش حسهابرس،
نوع و محتوای آن دارای بار اطالعاتی و پیامدهای اقتصهادی بها
اهمیت است و میتواند بر قیمت یا بهازده سههام (چهن و زائهو،
1666؛ شههباهنو و خههاتمی 2877؛ حسههاس یگانههه و یعقههوبی
منش ،)2831 ،پیش بینی ورشکستگی (شهورورزی و همکهاران
 ،)2836پهاداش مههدیران (دیآنجلههو )2332 ،و تصههمیمگیههری
اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار (فیرس )2336 ،مؤثر
باشههد .بنههابراین ،پههیشبینههی دقیههق نههوع و محتههوای گههزارش
حسابرسههههی اطالعههههات سههههودمندی در تصههههمیمگیههههری
استفادهکنندگان از صورتهای مالی محسوب میشود.
به رغم اهمیت انتخاب متغیرههای پهیشبهین 2در عملکهرد
پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان ،تاکنون پژوهشهای اندکی
در زمینه انتخاب متغیرهای پهیشبهین و روشههای آن انجهام
شده اسهت .در مقابهل ،در بسهیاری از پهژوهشههای داخلهی و
خههارجی انجههام شههده در زمینههه پههیشبینههی نههوع اظهههارنظر
حسابرسان ،مرحله انتخاب متغیرهای پیشبین ،نادیهده گرفتهه
شده و متغیرهای پیشبین بدون ضهابطه و صهرفا بها توجهه بهه
پژوهشهای گذشته انتخاب شده است که این امهر بهه انتخهاب
متغیرهای پیشبهین غیربهینهه و در برخهی مهوارد ،متغیرههای
1
پیشبین نامناسهب منجهر مهیشهود .یافتههههای پهژوهش لهو
( )1626نیز حاکی از آن است که انتخاب متغیرهای پیشبین و
روشهای آن ،نسبت به انتخاب مدل پیشبینی ،تاثیر بیشهتری
990

بر میانگین دقت پیشبینی دارد .با توجهه بهه اهمیهت انتخهاب
متغیرهای پیشبین ،پژوهش حاضر به بررسی سهودمندی روش
انتخاب متغیر ریلیف بر پیشبینهی نهوع اظههارنظر حسابرسهان
شرکت های پذیرفته شده در بهورس اوراق بههادار تههران مهی-
پردازد .به بیان دیگهر ،ههدف ایهن پهژوهش ،مقایسهه عملکهرد
پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان با متغیرههای منتخهب ایهن
روش انتخاب متغیر و کلیه متغیرهای اولیه است .در این راستا،
پیش بینهی نهوع اظههارنظر حسابرسهان بها اسهتفاده از دو روش
(طبقهههبنههدی کننههده) ماشههین بههردار پشههتیبان و رگرسههیون
لجستیک انجام میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
گزارش حسابرس و اهميت پيشبينی آن
با توجه به نظریه نمایندگی و تضاد منهافع بهین ذینفعهان
مختلف ،استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،هنگامی میتوانند
به اطالعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکهاء کننهد کهه
شخصی مستقل ،ذیصالح ،مطلع و بیطرف نسهبت بهه میهزان
اعتبار این اطالعات ،نظر حرفهای ارائهه کهرده باشهد (مهرادی و
فخرآبادی .)2833 ،حسابرس به ادعاهایی کهه توسهط شهخص
دیگری در قالب صورتهای مالی تهیه شده است ،اعتبار میدهد
و بدین وسیله قابلیت اتکای اطالعات به کار رفته در تصمیمهای
اقتصادی را افهزایش مهیدههد (نیکخهواه آزاد .)2873 ،کمیتهه
مفاهیم بنیادی حسابرسی جامعه حسابداران آمریکا ( )2378در
خصوص نقش حسابرسی به ایجاد ارزش برای اطالعهات توسهط
حسهابرس اشهاره کهرده اسهت .حسابرسهی مسهتقل از طریهق
اعتباردهی به صورتهای مالی ،تضهمین قابلیهت اتکها و تأییهد
کیفیت اطالعات مالی ،موجب حمایت از حقوق تمامی ذینفعان
شرکت میشود .افزون بر این ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و
سایر ذینفعان برای ارزیابی عملکهرد مهالی واحهدهای تجهاری
مختلف و تصمیمگیری در مورد موقعیتهای گوناگون سهرمایه-
گذاری ،به نتایج حسابرسهی انجهام شهده بهه وسهیله مؤسسهات
حسابرسی مسهتقل اتکها مهیکننهد (اشهبو و وارفیلهد.)1668 ،
محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری ،گزارشهگری اسهت
که در آن ،حسابرسان نسبت بهه صهورتههای مهالی صهاحبکار
اظهارنظر ارائه مهیکننهد .شههادتدههی حسابرسهان در قالهب
اظهارنظر حرفهای آنها بیان مهیشهود (نیکخهواه آزاد.)2873 ،
اجرای حسابرسی ،عالوه بر افزایش اعتماد و اطمینان نسبت بهه
اعداد و ارقام مندرج در صورت های مالی به عنوان معیار ارزیابی
عملکرد نمایندگان ،از طریق کشهف اشهتباهات ،اعتمادپهذیری
صورت های مالی را نیز افزایش می دهد .هر سرمایه گذار منطقی
و عقالیی به طور معمول میتواند میزان اعتمادپذیری اطالعهات
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تهیه و ارائه شده از سوی واحد اقتصادی را با اطالعهات رقبهای
آن مقایسه کند .صاحبان سههام و اعتباردهنهدگان ،بها اتکها بهر
اطالعات مالی منهابع اقتصهادی خهود را تخصهیص مهیدهنهد.
تخصیص منابع از سوی این افهراد و گهروههها در نهایهت باعه
ایجاد منافع برای آن دسته از واحدهای اقتصادی می شهود کهه
اطالعات مالی قابل اعتمادتری را ارائهه کهرده انهد (امیراصهالنی،
.)2831
به طور کلی ،نقش حسابرسهی ،افهزایش اعتبهار و منصهفانه
بودن اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی است .حسابرسی با
ایفای نقش خود میتواند بر سودمندی و قابلیت اتکای اطالعات
به عنوان بخشی از ویژگیهای کیفی آن ،تاثیر گذارد .به دلیهل
توانایی حسابرسی در افزایش اعتبار و منصفانه بودن اطالعهات،
انتشار گزارش های حسابرسی می تواند منجر به مخابره اخبهار و
اطالعات درباره شرکت به بازار سرمایه شده و در نتیجه واکنش
بازار سرمایه را در پی داشته باشهد .واکهنش بهازار سهرمایه بهه
محتوای اطالعاتی گهزارش ههای حسابرسهی ،موجهب تغییهر در
ارزش بههازار شههرکتههها در بههازار سههرمایه مههیشههود .بنههابراین،
حسابرسی با فراهم نمودن گزارش های سودمند و انتشار آن در
بازار سرمایه می تواند بر تصهمیمگیهری مشهارکت کننهدگان در
بازار سرمایه تهاثیر گهذارد و زمینهه را بهرای اتخهاذ تصهمیمات
صحیح اقتصادی فراهم کند (بنی مهد و علی احمدی .)2831 ،با
توجه به محتوای اطالعاتی گزارش حسابرسی و نهوع اظههارنظر
حسابرسان ،پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسهان حهائز اهمیهت
است.
انتخاب متغيرهااي پايش باي و واودمندي آن در
پيشبينی
از دیدگاه تئوری ،یادگیری از تعداد متغیرههای پهیشبهین
بیشتر باع میشود تا دقت پیشبینی باال رود .بها ایهن وجهود،
شواهد تجربی بیانگر آن است که این امر همواره صادق نیسهت؛
زیرا تمام متغیرها ،برای تشخیص و پیشبینی طبقه دادهها مهم
نیستند و یا برخی از آنها اساسا بها طبقهه دادههها بهیارتبهاط
هستند (لیندنبام و همکاران .)1661 ،با توجه به اینکه عامهل-
های بسیاری از جمله کیفیت دادهها در موفقیت یک الگهوریتم
یادگیری موثر است ،اگر دادهها حاوی متغیرهها و یها اطالعهات
تکراری و نامربوط باشند و یا حاوی اطالعهات دارای پارازیهت و
نامطمئن باشند ،اخذ دانش از آن دادهها مشکل میگردد (هال،
 .)1666افزون بهر ایهن ،کهاهش تعهداد متغیرههای پهیشبهین
نامربوط یا اضافی (تکهراری) ،عهالوه بهر کهاهش زمهان اجهرای
الگوریتمهای آموزشی ،به مفهومی عمومیتهر منجهر مهیشهود.
سایر مزایای بالقوه انتخاب متغیرهای پیش بین شهامل تسههیل
درک و تجسم دادهها ،کهاهش الزامهات انهدازهگیهری و ذخیهره

اطالعات ،مقاومت در برابر اضافهبار ابعاد و بهبود عملکرد پیش-
بینی و فراهم کردن بینش بهتری در مورد مفههوم زیربنهایی از
طبقهبندی دنیای واقعی است (تسهای .)1663 ،بههطهور کلهی،
اندک بودن منطقی متغیرهای پیش بین و دقت باالی پیش بینی
(و اندک بودن خطای نوع اول و دوم) از مههم تهرین معیارههای
کیفیت یک مهدل پهیش بینهی محسهوب مهی شهود (ابریشهمی،
 .)2837با توجه به اهمیت انتخاب متغیرهای پیشبهین بهینهه
در پیشبینی و سودمندی روش انتخاب متغیهر ریلیهف در ایهن
زمینه ،پژوهش حاضر به بررسی سودمندی روش انتخاب متغیر
ریلیف در پیشبینهی نهوع اظههارنظر حسابرسهان شهرکتههای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
پيشينه پژوهش
اغلب پژوهش های اولیه در زمینه پیشبینی نوع اظههارنظر
حسابرس با استفاده از روش آماری رگرسیون لجسهتیک انجهام
شده است .کیسی و همکاران ( )2333در پژوهشی بهه بررسهی
ارتباط بین ارقام مالی ،متغیرهای موسسه حسابرسی و گهزارش
مشروط حسابرسی در شهرکتههای کوچهک پرداختنهد .نتهایج
پژوهش حاکی است کهه مهیتهوان بنهدهای شهرط موجهود در
گزارش حسابرسی شرکتهای کوچک را پیشبینی کهرد .ههم-
چنین نتایج نشان میدهد کهه اگهر شهرکتی گهزارش مشهروط
دریافت کند احتمال بیشتری وجود دارد که سالهای بعد نیهز
گزارش مشروط دریافت کند .سجادی و همکهاران ( )2837بهه
بررسی عوامل موثر بر گهزارش مشهروط حسابرسهی پرداختنهد.
نتایج حاکی از آن است که نسبت جاری و نسبت حسهابههای
دریافتنی به دارایی بهر گهزارش مشهروط حسابرسهی اثهر دارد.
افزون براین ،بین گزارش مشروط حسابرسی سهال قبهل و نهوع
موسسه حسابرسی ،بها گهزارش مشهروط سهال جهاری ارتبهاط
معناداری وجود دارد .ستایش و جمالیانپور ( )2833به بررسی
رابطه بین نسبتههای مهالی و غیهر مهالی بها نهوع اظههار نظهر
حسابرس پرداختند .یافته ههای پهژوهش حهاکی از آن بهود کهه
توزیع متغیرهای مستقل شرکتها با اظهارنظرهای متفاوت ،در
اکثر موارد یکسان نیست .همچنین نتایج بیانگر این است که از
میان تمام متعیرهای مالی و غیر مالی ،نوع عملکرد بهیشتهرین
رابطه را با نوع اظهارنظر حسابرس دارد.
با مشخص شدن معایب روش آماری رگرسهیون لجسهتیک
(از قبیل ماهیت خطی ،وابستگی بهه توزیهع آمهاری و از پهیش
مشخص کردن مدل) و مزایای روش ههای ههوش مصهنوعی (از
قبیل شبکه های عصبی مصنوعی ،درخت تصمیم ،ماشین بهردار
پشتیبان و  ،)...پژوهش های زیادی به پیشبینی نوع اظههارنظر
حسابرس با اسهتفاده از ایهن روش هها و مقایسهه بها رگرسهیون
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لجستیک پرداختند .احمدپور و همکاران ( )2833با استفاده از
شبکه های عصبی به بررسی تاثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بهر
صههدور اظهههارنظر مشههروط حسابرسههی پرداختنههد .نتههایج ایههن
پژوهش نشان میدهد که متغیرهای مالی بیشترین تاثیر را بهر
صدور اظهارنظر مشروط دارد .پورحیدری و اعظمی ( )2833به
شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسهان بها اسهتفاده از شهبکهههای
عصبی پرداختند .نتایج نشان میدهدکه شبکه عصبی عملکهرد
بهتری در شناسایی نهوع گهزارش حسهابرس دارد و رگرسهیون
لجسههتیک الگههوی نههامتوازنی در شناسههایی انههواع اظهههارنظر
حسابرس ارائه میکند .امینی و همکاران ( )2836عوامل مهوثر
بر صدور گزارش مشروط حسابرسی را با استفاده از شبکههای
عصبی پرسپترون چند الیه ،شناسهایی کردنهد .نتهایج پهژوهش
نشان میدهد که نسبت سود پس از مالیات بهه فهروش مههم-
ترین عامل موثر بر صدور گهزارش مشهروط حسابرسهی اسهت.
یافته های پژوهش های کرکاس و همکاران ( ،)1667سهتایش و
همکههاران ( ،)2832بههاقرپور والشههانی و همکههاران ( )2831و
سهتایش و همکههاران ( )2838نیهز حههاکی از عملکهرد مناسههب
شبکههای عصبی است.
پژوهش های زیادی بها اسهتفاده از سهایر روشههای ههوش
مصنوعی از قبیل ماشین بردار پشتیبان (دامپهوس و همکهاران،
 ،1663ستایش و همکاران)2832 ،؛ شبکههای عصبی احتمالی
(گاگههانیس و همکههاران 1667 ،و حسههاسیگانههه و همکههاران،
 ،)2838نزدیک ترین همسایگی (گاگانیس و همکاران 1667 ،و
سههتایش و همکههاران ،)2832 ،درخههت تصههمیم (کرکههاس و
همکاران ،1667 ،ستایش و همکاران ،2832 ،باقرپور والشانی و
همکاران 2831 ،و ستایش و همکاران)2838 ،؛ شبکههای بیهز
(کرکههاس و همکههاران 1667 ،و سههتایش و همکههاران)2838 ،
پرداختند .یافتهههای اغلهب ایهن پهژوهشهها حهاکی از برتهری
روشهای هوش مصنوعی نسبت به مدل خطی آماری بود.
با بررسی پیشینه پژوهش ،هدف بیشتر پژوهش های انجهام
شده انتخاب مدل های بهینه برای پیش بینهی بهوده و کمتهر بهر
انتخاب متغیرهای بهینه برای پیش بینی تأکید شهده اسهت .در
پژوهش های اندکی به انتخاب متغیرهای بهینهه پرداختهه شهده
است .به عنهوان نمونهه ،کرکهاس و همکهاران ( ،)1667بهاقرپور
والشانی و همکاران ( )2831و ستایش و همکهاران ( )2838از
تحلیل واریانس یک طرفهه و گاگهانیس و همکهاران ( )1667و
حساس یگانه و همکاران ( )2838از تحلیل مولفههههای اصهلی
برای انتخهاب متغیهر اسهتفاده کردنهد .بها ایهن وجهود ،در ایهن
پژوهش ها عملکرد پیش بینی با استفاده از متغیرههای منتخهب
این روش ها و استفاده از کلیه متغیرهای پیشبین اولیه مقایسه
نشده است .یافته های پژوهش های انجام شده در سایر مباحه
991

مالی و حسابداری حاکی از سودمندی روشهای انتخاب متغیر
در پیشبینی است (به عنهوان نمونهه ،جهاردین1626،؛ ونهو و
همکاران1621 ،؛ لیانو و همکاران 1623 ،در پیشبینی بحران
مالی) .همچنهین ،پژوهشهی مشهاهده نشهد کهه در آن از روش
ریلیههف بههرای انتخههاب متغیرهههای بهینههه در پههیشبینههی نههوع
اظهارنظر حسابرسان استفاده شده باشد؛ در حالی که یافتههای
پژوهش های انجام شده در سهایر زمینهههها (بههعنهوان نمونهه،
سههتایش و همکههاران ( )1621در پههیشبینههی بحههران مههالی و
پویههانفههر و همکههاران ( )2831در پههیشبینههی جهههت حرکههت
شاخص  36شهرکت فعهال بهورس) حهاکی از سهودمندی روش
ریلیههف در انتخههاب متغیرهههای پههیشبههین بهینههه و عملکههرد
پیشبینی است .با توجه به کاسهتی ههای پژوهشهی موجهود در
بورس اوراق بهادار تههران و تأکیهد پهژوهشهها بهر مهدلههای
پهیشبینههی و انتخهاب متغیرههها صههرفا براسهاس پههژوهشهههای
گذشته ،پژوهش حاضهر بهه بررسهی سهودمندی روش انتخهاب
متغیر ریلیف در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسان میپردازد.
 -3فرضيههاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،دو فرضهیه زیهر
در خصوص سودمندی روش انتخهاب متغیهر ریلیهف ،تهدوین و
آزمون شده است .شایان ذکر است که برتری معیارهای عملکرد
پیش بینی در زمان استفاده از متغیرههای بهینهه انتخهاب شهده
روش ریلیف نسبت بهه اسهتفاده از  83متغیهر اولیهه و معنهادار
بودن این تفاوت از نظر آماری ،بیانگر سودمندی روش انتخهاب
متغیر اسهت؛ زیهرا ،در ایهن صهورت ،افهزون بهر کهاهش تعهداد
متغیرهای پیشبین ،عملکرد پیشبینی بهبود یافته است.
 )2تفاوت معناداری بین عملکرد پیشبینی ماشهین بهردار
پشتیبان در زمان استفاده از متغیرهای منتخهب روش
ریلیف و استفاده از کلیه متغیرهای اولیه وجود دارد.
 )1تفاوت معناداری بین عملکهرد پهیش بینهی رگرسهیون
لجستیک در زمان استفاده از متغیرهای منتخب روش
ریلیف و استفاده از کلیه متغیرهای اولیه وجود دارد.
 -4روششناوی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش تمام شرکتهای پذیرفتهه شهده
در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سهال  2831تها
پایههان  2838در بههورس فعههال بههودهانههد .در ایههن پههژوهش از
نمونه گیری استفاده نشده اسهت ،امها نمونهه پهژوهش براسهاس
معیارهای زیر انتخاب شده است:
 )2جهت افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتههی
به پایان اسفندماه باشد.
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 )1به دلیل ماهیت متفهاوت فعالیهت ،جهزء شهرکتههای
سرمایهگذاری ،بانکها و مؤسسههای مالی ،نباشد.
 )8اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پهژوهش را در
دوره زمانی مورد بررسی بهطور کامل ارائه کرده باشند.
با توجه به بررسیههای انجهام شهده ،تعهداد  2121سهال-
شرکت ،حائز شرایط فوق بوده و مورد بررسی قرار گرفته اسهت.
از  2121نمونه مورد بررسی ،گهزارش حسابرسهی  817مهورد،
مقبول و مابقی تعدیل شده بوده است.
روش انتخاب متغير ریليف
روش انتخاب متغیهر ریلیهف از جملهه روشههای انتخهاب
متغیر مبتنی بر معیار فاصله است .در ریلیف ،وزنی کهه میهزان
ارتباط هر متغیر را با طبقه نشهان مهیدههد ،بههوسهیله فاصهله
اقلیدسههی بههین نمونهههههها تعیههین مههیشههود و وزن هههر متغیههر
نشان دهندهی قابلیت جداسازی طبقههها بهه وسهیله آن متغیهر
پیشبین میباشد .در این روش ،اگر یک متغیر به ازای نمونهه-
های درون یک طبقه ،مقدار یکسان و به ازای نمونههای دیگهر
طبقه ها مقادیر مختلفی داشته باشهد ،وزن بهاالتری مهیگیهرد.
ریلیف از بین دادههای آموزشی ،یک نمونه را به صورت تصادفی
انتخههاب مههیکنههد و سههپس فاصههله اقلیدسههی آن نمونههه تهها
نزدیک ترین نمونه از طبقه مشابه و نزدیک ترین نمونه از طبقهه
متفاوت را به دست میآورد و سپس این فاصلهها را برای بههروز
کردن وزن هر متغیر بهکار میبرد .در نهایت ،الگوریتم آن دسته
از متغیرهایی را انتخهاب مهیکنهد کهه وزن آنهها از یهک حهد
آستانهی از پیش تعریفشده بهوسیله کاربر ،بیشتر اسهت (آتیها،
.)1662
2
ریلیف از جمله روش های انتخاب متغیر فیلتهر اسهت کهه
اساساً با رتبهبندی نزولی متغیرهها عمهل مهیکنهد و بهه علهت
سادگی و مؤثر بودن در افزایش دقت طبقهبندی ،در بسیاری از
موارد استفاده میشود .رتبهای که ریلیف به هر متغیر میدههد
بر اساس میزان نقش آن متغیر در جداسازی نمونههای متفاوت
همسایه است .این الگوریتم برای هر نمونه آموزشهی بهه دنبهال
نزدیک ترین همسایه که با آن ،هم کالس (طبقه) است میشود
که به این نزدیک ترین همسایه ،نزدیکترین برخورد  1گفته می-
شود .سپس نزدیک ترین همسایه که طبقه آن بها طبقهه نمونهه
آموزش مخالف اسهت را پیهدا مهیکنهد کهه بهه ایهن همسهایه،
نزدیک ترین خطا  8گفته میشود .رتبهای که به ههر متغیهر داده
میشود بر اساس نسبت مجمهوع فاصهله نمونههههای آموزشهی
تصویر شده روی هر متغیر از نزدیکترین برخورد همسایه برای
هر نمونه آموزشی به مجموع فاصله نزدیکترین همسهایه خطها
برای هر نمونه آموزشی است (آتیا.)1662 ،

طبقهبنديکنندههاي اوتفاده شده
در این پژوهش به منظور امکان کسب نتایج تجربهی قابهل
مقایسه ،از دو طبقهبندیکننده ماشین بردار پشهتیبان )(SVM
و رگرسیون لجستیک استفاده شهده اسهت .دالیهل اسهتفاده از
ماشین بردار پشتیبان این است که در دهههای اخیهر ،بههطهور
وسیعی از این مدلها برای پیشبینیهای مهالی اسهتفاده شهده
(آلفارو و همکاران )1663 ،و یافتهههای پهژوهشههای تجربهی
بیانگر دقت باالی این مدلهاست .به عنهوان مثهال ،یافتههههای
پژوهشهای مین و لی ( )1663و همچنین لهی و تهاو ()1626
حاکی از دقت و عملکرد باالتر ماشین بردار پشتیبان نسبت بهه
شبکههای عصبی مصنوعی پسانتشار خطا در پیشبینی بحران
مالی بود .در سال  2313وپنیک گامی بسهیار مههم در طراحهی
طبقهبندیکنندهها برداشت .وی نظریه آمهاری یهادگیری را بهه
صورت مستحکمتری بنا نهاد و ماشینهای بردار پشتیبان را بهر
این اساس ارائه داد .ماشینهای بردار پشتیبان الگوریتمی است
که نوع خاصی از مدلهای خطی را مییابد که حهداکثر حاشهیه
ابرصفحه را حاصل میکنند .حداکثر کردن حاشیه ابهر صهفحه
منجر به حداکثر شدن تفکیک بین طبقات میشود .به نزدیهک-
ترین نقاط آموزشی به حداکثر حاشهیه ابهر صهفحه ،بردارههای
پشتیبان اطالق میگهردد .تنهها از ایهن بردارهها (نقهاط) بهرای
مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده میشود .ماشهینههای
بردار پشتیبان دارای خهواص زیهر هسهتند (راعهی و فهالحپهور،
:)2837
 .2طراحی طبقهبندیکننده با حداکثر تعمیم .1 ،رسیدن به
نقطه بهینه کلی تابع .8 ،تعیین خودکهار سهاختار و توپولهويی
بهینه برای طبقهبندیکننهده و  .1مهدل کهردن توابهع ممیهزی
غیرخطی با استفاده از هستههای غیرخطی و مفهوم حاصلضرب
داخلی در فضاهای هیلبرت.
رگرسیون لجستیک شبیه به رگرسیون معمهولی اسهت ،بها
این تفاوت که روش تخمین ضرایب در آنهها یکسهان نیسهت.
رگرسیون لجستیک ،به جای حداقل کردن مجذور خطاها (کهه
در رگرسیون معمولی انجام میشود) ،احتمالی که یک واقعه رخ
میدهد را حداکثر میکند (مؤمنی و فعالقیومی.)2831 ،
 -5متغيرهاي پژوهش
 متغير وابسته
متغیر وابسته این پژوهش ،نوع اظهارنظر حسهابرس اسهت.
براساس استاندارد حسابرسی بخش ( 766گزارشهگری نسهبت
به صورت های مالی) اظهارنظر حسابرسان به دو دسهته تعهدیل
نشده (مقبول) و تعدیل شهده (شهامل اظهارنظرههای مشهروط،
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مردود و عدم اظهارنظر) تقسیم میشود .بنهابراین ،در خصهوص
سنجش متغیر وابسته از متغیر دو وجهی استفاده شده است که
در صورت دریافت گزارش تعدیل شده ،عدد یک و در غیر ایهن
صورت عدد صفر به هر شرکت اختصاص مییابد.
 متغيرهاي پيشبي (مستقل)
در مرحله اول با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش ،حدود
 16متغیر پیشبین شناسایی شد .از بین متغیرهای شناسایی
شده 83 ،متغیری که بیشتر در ادبیات پیشبینی گزارش
حسابرسی استفاده شده و دادههای مورد نیاز برای سنجش آن-
ها از طریق پایگاههای اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و
همچنین نرمافزارهای تدبیرپرداز و رهآورد نوین در دسترس
بود ،انتخاب شد .نگاره شماره  ،2میانگین این متغیرها و نحوه
سنجش آن را نشان می دهد .متغیرهای نوع گزارش سال قبل،
نوع عملکرد ،دعاوی حقوقی و اندازه موسسه حسابرسی با
استفاده از متغیرهای مجازی ،اندازهگیری شده است .بدین
ترتیب که در صورتی که گزارش حسابرسی سال قبل شرکت،

مقبول باشد عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک اختصاص
یافته است .اگر شرکت سود ده باشد عدد صفر و در غیر این
صورت عدد یک اختصاص یافته است .در صورت وجود دعاوی
حقوقی علیه شرکت عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر
اختصاص یافته است .در نهایت ،در صورتی که حسابرسی
شرکت توسط سازمان حسابرسی ،انجام شده باشد عدد یک و
در صورت حسابرسی شرکت توسط سایر موسسات عضو جامعه
حسابداران رسمی ،عدد صفر اختصاص یافته است .در ادامه ،با
استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف ،متغیرهای بهینه انتخاب
شده است .شایان ذکر است که این روش ،کلیه متغیرهای اولیه
را رتبهبندی میکند که در این پژوهش از  26متغیر اول
رتبهبندی (طبق پیشفرض نرمافزار  )Wekaبرای پیشبینی
استفاده شده است 26 .متغیر منتخب روش ریلیف عبارتند از:
متغیرهای ردیفهای  17 ،23 ،21 ،21 ،26 ،3 ،1 ،8 ،2و 81
در نگاره شماره  .2شایان ذکر است که در این پژوهش ،از داده-
های یک سال قبل شرکتها برای پیشبینی نوع اظهارنظر
حسابرس استفاده شده است.

نگاره  -1متغيرهاي پيشبي  ،نحوه ونجش و ميانگي آن
ردیف
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نحوه ونجش

متغيرهاي پيشبي

2

نوع گزارش حسابرسی سال قبل

1

نوع عملکرد

8

دعاوی حقوقی

1

اندازه موسسه حسابرسی

3
1

سن (عمر) شرکت برحسب سال
حاشیه سود ناخالص

ميانگي در

ميانگي در گزارشهاي

گزارشهاي مقبول

تعدیل شده

GP/S

12/11
6/81

23/81
6/18

7

حاشیه سود خالص

NI/S

6/17

6/26

3

بازده حقوق صاحبان سهام

NI/SE

6/32

6/83

3

بازده کل داراییها

NI/TA

6/23

6/22

26

سود انباشته به مجموع داراییها

RE/TA

6/23

6/26

22

نسبت آنی

(CA-InvPP)/CL

6/71

6/11

21

نسبت جاری

CA/CL

2/23

2/67

28

نسبت سرمایه در گردش به داراییها

(CA-CL)/TA

6/21

6/22

21

نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارایی ها

AR/TA

6/11

6/17

23

لگاریتم طبیعی کل داراییها (اندازه شرکت)

)Ln (TA

28/1

21/3

21

لگاریتم طبیعی فروش خالص

)Ln (S

21/3

21/7

27
23

لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان
نسبت بدهی (اهرم مالی)

)Ln (PN
TL/TA

1/21
6/12

3/37
6/13

23

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

LTD/SE

6/87

6/18

16

پوشش هزینههای مالی

EBIT/IE

33/31

38/82

12

سرانه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

RP/PN

17/81

11/13

LD
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ميانگي در

ميانگي در گزارشهاي

گزارشهاي مقبول

تعدیل شده

11

سرانه داراییها

TA/PN

312/18

373/13

18

سرانه فروش

S/PN

771/33

137/71

11

سرانه سود خالص

NI/PN

231/87

73/11

13

دوره وصول مطالبات

ART/365

282/11

211/87

11

گردش متوسط مجموع داراییها

)S/TA (ave

6/73

6/32

17

گردش متوسط داراییهای ثابت

)S/FA (ave

1/33

7/11

13

گردش متوسط حسابهای دریافتنی

)S/AR(ave

1/83

1/21

13
86

گردش متوسط موجودی کاال
وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به فروش

)COGS/Inv (ave
OCF/S

26/11
6/27

1/38
6/21

82

وجه نقد فعالیتهای سرمایهگذاری به فروش

ICF/S

- 6/21

-6/67

81

ذخیره مالیات به فروش

TR/S

6/68

6/61

88

سود (زیان) انباشته به فروش

RE/S

6/27

6/67

81

رشد سود

)%∆ (NI

6/11

6/23

83

رشد شرکت

)%∆ (TA

6/13

6/16

ردیف

نحوه ونجش

متغيرهاي پيشبي

 :LDتههاریخ درج  :GPسههود ناخههالص  :Sفههروش  :NIسههود
خالص  :SEحقوق صاحبان سهام  :TAمجموع دارایهیهها :RE
سود انباشته  :CAداراییهای جهاری  :Invموجهودی کهاال :PP
پیشپرداختها  :CLبدهیهای جاری  :ARحسهابهها و اسهناد
دریهافتنی  :PNتعههداد پرسههنل  :TLمجمههوع بههدهیههها :LTD
بههدهیهههای بلندمههدت :EBITسههود قبههل بهههره و مالی هات :IE
هزینههای مالی :RPذخیره مزایای پایان خدمت  :ARTگهردش
مطالبات  :FAداراییهای ثابت  :COGSبهای تمام شده کهاالی
فروش رفته  :OCFخهالص جریهان نقهد عملیهاتی  :ICFخهالص
جریان نقدی فعالیت های سرمایهگهذاری  :TRذخیهره مالیهات
 :∆%درصد رشد ساالنه
روایی متقابل
در روش  holdoutکه در اغلب پژوهشههای حسهابداری و
مالی (بهویژه در ایران) استفاده شده است ،دادهها بهه دو دسهته
به نام مجموعه آموزشی و مجموعه آزمایشی تقسهیم مهیشهود.
این روشها دارای محدودیتهای بارزی هستند .روش holdout
یک تخمینگر بدبینانه است ،زیرا تنها بخشهی از دادههها بهرای
آموزش به روش پیشبینی ارائه شده است .هر چه تعداد نمونهه
بیشتری برای مجموعه آزمایشهی خهارج شهود ،تعصهب بهرآورد
بیشتر میشود .از طرفی ،نمونههای آزمایشی کوچکتر (با تعداد
کمتر) به معنای این است کهه فاصهله اطمینهان دقهت ،بیشهتر
خواهد بود .بنابراین ،روش مزبهور ،روش مناسهبی نخواههد بهود
(کوهاوی .)2333 ،در مقابهل ،روش روایهی متقابهل ،بهه دلیهل

سادگی ،شفافیت و جامعیهت ،یهک راهبهرد متهداول و مناسهب
است و نتهایج بسهیاری از پهژوهشههای انجهام شهده حهاکی از
عملکرد بهتر این روش است .در این راستا ،در پژوهش حاضر به
منظور بررسی تعمیمپذیری پیشبینیهای انجام شده از روایهی
متقابل  26بخشی استفاده میشود .روایهی متقابهل  26بخشهی
برای برآورد نرخ خطای واقعی کامالً قابل اتکا و کافی است (هو،
 .)1626در این روش ،نمونه اصلی به  26دسهته نمونهه فرعهی
مختلف تقسیم میشود 3 .نمونهه فرعهی بههعنهوان نمونههههای
آموزشی استفاده میشود و نمونه فرعهی بهاقیمانهده بههعنهوان
نمونه آزمایشی ،مورد آزمون قرار میگیرد .این شیوه تها حهدی
تکرار میشود که هر یک از  26نمونهه فرعهی بههعنهوان نمونهه
آزمایشی مورد آزمون قرار گیرد .در این پژوهش ،روایی متقابهل
 26بخشی ،با استفاده از اجزای مختلف مجموعه دادهها ،بهطور
مستقل 26 ،بار انجام شده است (روایی متقابهل  26بخشهی بها
 26بار تکرار) .یافته های اغلب پهژوهشهها (بهه عنهوان نمونهه،
کوهاوی ) 2333 ،حاکی از آن است که در مسائل دنیای واقعی،
روایی متقابل  26بخشهی ،بهتهرین روش انتخهاب مهدل اسهت.
مزیت روش مزبور ،این است که تمام نمونهه هها در نهایهت ههم
به عنوان دادههای آموزشی و هم بههعنهوان دادهههای آزمایشهی
استفاده خواهد شد .ا فزون براین ،اسهتفاده از روایهی متقابهل ،از
بههروز مشههکل بههیشبههرازش و مشههکالت مربههوط بههه نتههایج
بروننمونهای جلوگیری میکند.
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روش آزمون فرضيهها
پس از مشخص شدن متغیرهای بهینهه از بهین  83متغیهر
اولیه به وسیله روش ریلیف ،از روش های ماشین بردار پشهتیبان
و رگرسیون لجستیک برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان
استفاده شده است .به منظهور ارزیهابی عملکهرد پهیشبینهی ،از
معیارهای ارزیابی (شامل میانگین دقت و خطاههای نهوع اول و
دوم) استفاده میشود .بهمنظور ارزیابی سودمندی روش انتخاب
متغیر ریلیف و آزمون فرضیههها ،معیارههای ارزیهابی حاصهل از
پههیشبینههی بهها اسههتفاده از متغیرهههای منتخههب ایههن روش بهها
معیارهای ارزیابی حاصل از عدم انجام مرحله انتخاب متغیرهای
پیشبین (پیشبینهی بها  83متغیهر اولیهه) مقایسهه مهیشهود.
انتخههاب متغیرهههای پههیشبههین و پههیشبینههی نههوع اظهههارنظر
حسابرسان بهوسیله نهرم افهزار  Wekaنسهخه  8-7انجهام شهده
است .به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از آزمون  tزوجی
(براساس صد دقت حاصل از اجرای روایی متقابل  26بخشی با
 26بار تکرار در هر روش پیشبینی) در نرمافهزار  SPSSنسهخه
 12استفاده شده است.
 -6یافتههاي پژوهش
نگههاره شههماره  ،1میههانگین دقههت ،خطههای نههوع اول و دوم
مربوط به پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسهان را بها اسهتفاده از
ماشین بردار پشتیبان در دو حالت (براساس  26متغیر منتخب
روش ریلیف و  83متغیر اولیه) نشان میدهد .از آزمون  tزوجی
برای آزمون فرضیه اول و بررسهی وجهود تفهاوت معنهادار بهین
عملکرد پیشبینی در این دو حالت ،استفاده شده است .در این
راستا ،از دقتهای حاصل از روایی متقابل  26بخشی با  26بار
تکهرار اسههتفاده شههد کههه منجهر بههه ایجههاد  266دقههت در هههر
پیشبینی میشود .با توجه به آماره  tو مقدار احتمال مربوطهه،
تفاوت معناداری بین میانگین معیارههای عملکهرد پهیشبینهی
ماشین بردار پشتیبان در زمان اسهتفاده از متغیرههای منتخهب
روش ریلیف و اسهتفاده از کلیهه متغیرههای اولیهه وجهود دارد.

بنابراین ،با توجه به بهتهر بهودن معیارههای عملکهرد در حالهت
استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیف نسبت به اسهتفاده از
کل متغیرها و معنادار بودن آن از نظر آماری میتوان اسهتنباط
کرد که روش انتخاب ریلیف ،تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
پیش بینی ماشین بردار پشتیبان دارد؛ زیرا به رغم کاهش تعداد
متغیرهای پیش بین (از  83به  26متغیر) ،عملکرد پهیشبینهی
بهتر شده است.
نگههاره شههماره  ،8میههانگین دقههت ،خطههای نههوع اول و دوم
مربوط به پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرسهان را بها اسهتفاده از
رگرسیون لجستیک در دو حالت (براساس  26متغیهر منتخهب
روش ریلیف و  83متغیر اولیه) نشان میدهد .از آزمون  tزوجی
برای آزمون فرضیه دوم و بررسهی وجهود تفهاوت معنهادار بهین
عملکرد پیشبینی در این دو حالت ،استفاده شده است .در این
راستا ،از دقتهای حاصل از روایی متقابل  26بخشی با  26بار
تکهرار اسههتفاده شههد کههه منجهر بههه ایجههاد  266دقههت در هههر
پیشبینی میشود .با توجه به آماره  tو مقدار احتمال مربوطهه،
تفاوت معناداری بین عملکرد پیشبینی رگرسیون لجستیک در
زمان استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیهف و اسهتفاده از
کلیه متغیرهای اولیه وجود دارد .بنابراین ،با توجه به بهتر بودن
معیارهای عملکرد در حالت استفاده از متغیرهای منتخب روش
ریلیف نسبت به استفاده از کل متغیرها و معنهادار بهودن آن از
نظر آماری مهیتهوان اسهتنباط کهرد کهه روش انتخهاب متغیهر
ریلیف ،تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد پیشبینی رگرسهیون
لجستیک دارد؛ زیرا به رغم کاهش تعداد متغیرهای پهیشبهین
(از  83به  26متغیر) ،عملکرد پیشبینی بهتر شده است.
همچنین با توجه به نتایج مربوط به معیارهای عملکهرد در
نگارههای  1و  ،8عملکرد پیشبینی ماشین بهردار پشهتیبان در
کلیه موارد از رگرسیون لجستیک بهتر است.

نگاره  :2عملكرد ماشي بردار پشتيبان بر اواس متغيرهاي منتخب و متغيرهاي اوليه
متغيرها
عملكرد
میانگین دقت
میانگین خطای نوع اول
میانگین خطای نوع دوم
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براواس متغيرهاي منتخب

براواس متغيرهاي اوليه

آماره t

مقدار احتمال

6/38
6/63
6/63

6/36
6/63
6/22

1/131
1/817
8/387

6/666
6/666
6/666
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نگاره  -3عملكرد رگرويون لجستيک بر اواس متغيرهاي منتخب و متغيرهاي اوليه
متغيرها
عملكرد
میانگین دقت
میانگین خطای نوع اول
میانگین خطای نوع دوم

براواس متغيرهاي منتخب براواس متغيرهاي اوليه
6/33
6/26
6/21

 -7نتيجهگيري و بحث
با توجه به محتوای اطالعاتی گهزارش حسهابرس مسهتقل،
پیشبینی نوع اظهارنظر در تصمیمگیریههای مهالی از اهمیهت
بسزایی برخوردار است .مرحله انتخاب متغیرهای پیشبهین بهه
عنوان یکی از مراحلی است که باید قبل از پیشبینهی اسهتفاده
شود و گهامی مهوثر در انتخهاب اطالعهات ارزشهمندتر در بهین
اطالعات وسیع است .به عبارت دیگر ،هدف این مرحلهه ،فیلتهر
کردن اطالعات نامربوط یا اضافی اسهت و در نتیجهه مهیتوانهد
عملکرد مدل را با کاهش تالش برای آموزش بهبود بخشد .علی
رغم اهمیت مرحله انتخاب متغیرهای پیشبین قبهل از پهیش-
بینی ،این مرحله کمتر در ادبیهات پهیشبینهی نهوع اظههارنظر
حسابرسان بررسی شده است و بیشتر مطالعات بر ایجاد مهدل-
های پیشبینی اثربخشتر با قابلیتهای پیشبینی بهتر ،بهدون
توجه به انتخاب متغیرهای پیشبین ،تأکید داشهتهانهد .در ایهن
پژوهش ،بهه بررسهی سهودمندی روش انتخهاب متغیهر ریلیهف
پرداخته شد .به منظور کسب نتایج تجربی قابل مقایسهه ،از دو
طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان و رگرسهیون لجسهتیک
استفاده شده است.
بهطور کلهی ،یافتههههای پهژوهش حهاکی از تهأثیر مثبهت
استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف (نسبت به عدم استفاده از
این روشها و پهیشبینهی بها اسهتفاده از  83متغیهر اولیهه) بهر
عملکههرد پههیشبینههی نههوع اظهههارنظر حسابرسههان در هههر دو
طبقه کننده مورد بررسهی اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،در صهورت
استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف ،میانگین دقت افهزایش و
خطای نوع اول و دوم کاهش مییابد .دلیهل برتهری معیارههای
عملکرد در حالت انجام مرحله انتخاب متغیرها نسبت بهه عهدم
انجام این مرحله ،مسأله اضافهبار ابعاد میباشد .به نظر میرسهد
اضافه کردن متغیرههای بیشهتر ،پارازیهت و در نتیجهه خطها را
افزایش می دهد و اضافه کردن متغیرها تا یک حد معهین مهی-
تواند به بهبود پیشبینهی کمهک کنهد و اضهافه کهردن بیشهتر
متغیرها منجر به مسأله اضافهبار ابعاد میشود .افهزون بهر ایهن،
یافتههای پژوهش حاکی از برتری طبقههبنهدی کننهده ماشهین
بردار پشتیبان نسبت به رگرسیون لجستیک است ،زیرا در زمان
پیشبینی با این طبقه بندی کننده ،دقت پهیشبینهی بیشهتر و

6/32
6/23
6/16

آماره t

مقدار احتمال

3/137
3/131
7/127

6/666
6/666
6/666

خطای نوع اول و دوم کمتر از زمهان پهیشبینهی بها رگرسهیون
لجستیک است.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش:
 به حسابرسان توصهیه مهی شهود در تهدوین برنامهه
حسابرسی و همچنین هنگام ارزیابی صهاحب کهاران
جهت پذیرش و رد کار حسابرسهی از مهدل مهذکور
استفاده نمایند .آنها میتوانند از ایهن مهدل هها بهه
عنوان یک ابزار کنترل کیفی و به منظهور بررسهی و
بازنگری تکمیل کار حسابرسی و همچنین به منظور
طراحی فرآیند حسابرسی به منظور رسیدن به سطح
قابل قبولی از ریسک حسابرسی و یک ابهزار کنتهرل
کیفی استفاده کنند.
 با توجه به محتوای اطالعاتی نوع گزارش حسهابرس
براسههاس برخههی از پههژوهشهههای انجههام شههده ،بههه
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان توصیه می شود کهه
قبل از تصمیمگیری و پیشبینهی نهوع اظههارنظر از
متغیرهای منتخب این پژوهش استفاده کنند.
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