ژپوهشاهیکارربدیردگزارشگریمالی 
سالهفتم،شماره،12بهارواتبستان1397

سازمانحساربسی

صص143-170
کمیته حسابرسی و آنتروپی صورتهای مالی


امیرحسین تائبی نقندری ،مسعود صادقی

چکیده
تغییرات اطالعاات موواود در صاورتهاای ماایی شارت هاا ،با عناوا یکای ا ایان
مهمترین منابع اطالعاتی وه تصمیمگیری ،برای سرمای گذارا بسیار حیاتی اس  .هرچ
دامن تغییرات اقالم صورتهای مایی یااد باشاد نشاا دهناد وواود ریساا اطالعاات یاا
آنتروپی صورتهای مایی اس  .این مقای یکی ا اویین تاال هاایی اسا تا با بررسای
رابط بین تمیت حسابرسی و آنتروپی صورتهاای ماایی در شارت هاای پذیرفتا شاد در
بورس اوراق بهادار تهرا پرداخت اس  .برای این منظور داد های 08شارت )  028ساا -
شارت ( در باا مااانی ساایهای  1031تاا  1031ماورد بررسای قرارگرفتا اسا  .آ مااو
فرضی ها ا طریق رگرسیو چندمتغیر حاداق مربعاات معماویی انجاامشاد اسا  .تمیتا
حسابرسی ا طریق متغیرهای اندا  ،تخصص و استقال و آنتروپی صاورتهاای ماایی هام
ب صورت تلی و هم ا طریق مد آنتروپای پیوسات رنای ار یاابی شاد .نتاای نشاا دهناد
تاهش آنتروپی صورتهای مایی در صورت افزایش استقال و تخصص تمیت حسابرسای
میباشد .همچنین آ مو استحکام یافت ها نشا داد فارغ ا اندا شارت هاا ایان رابطا در
شرت های پذیرفت شد در بورس اوراق بهادار تهرا ووود دارد.
واژههای کلیدی :تمیت حسابرسی ،آنتروپی صورتهای مایی ،آنتروپی پیوست رنای،
ریسا اطالعات.

 استادیار حسابداری ،دانشگا آ اد اسالمی ،ترما

تاریخ دریاف 1036/83/11 :

 دانشجوی دتتری حسابداری ،دانشگا آ اد اسالمی ،ترما

تاریخ پذیر 1037/86/12 :

نویسند مسئو  :امیرحسین تائبی نقندری amirtaebi@gmail.com

111

پژوهشهای تاربردی در گزارشگری مایی ،شمار 12

مقدمه
بنیااا تصاامیمگیااری آگاهانا باار اطالعااات قاارار دارد و هرچا اطالعااات مربااو تاار و
قاب اتکاتر باشند ،تصمیم بهین تری اتخاذ خواهد شد .در سا های اخیاار ،سارمای گاذارا و
سهامدارا خود را در حصاری ا خبرها و آگهیهای مربو ب انجام ماوارد خاالق قاعاد
در حسابداری گرفتار میبینند .این بینظمیها و موارد خالق عارق حسااابداری ،عنااوینی
چو حسابداری متهوران  ،مدیری سود و حسابداری فریب آمیاز با خااود گرفتاا اساا
(حیااادری و همکاااارا  .)1033،چنانچا ا اطالعاااات مرباااو نباشاااد یاااا با ا هااار دییلااای
تصمیمگیرندگا اقتصادی نسب ب صح آ اطمینا نداشت باشند ،محای تصامیمگیاری
مبهم شد و تصمیمها بر اساس حدس و گما و محتاطان گرفت میشود و ب تباع ،نتاای آ
اثار دیخاوا را نخواهاد داشا  .در حقیقا  ،بارای تصامیمگیاری بهینا سارمای گاذارا ا
اطالعات در دساترس اساتداد نماود و با بررسای وضاعی اوراق بهاادار ماوردنظر خاود
می پردا ند .ا طرق دیگر ،مدیرا تمای دارند تا ار شرت خود را بهتر ا واقاع نشاا
دهند برای این منظور اقدام ب اخذ تصمیمات آگاهان ای مینمایند ت بتوانند ترتیاب اقاالم
صورتهای مایی را ب نحویت در وه منافع آ هاس تغییار دهناد .تغییارات یااد اقاالم
صااورتهااای مااایی ،نشااا دهنااد عاادم ثبااات و پایااداری مااایی و همچنااین ووااود ریسااا
سرمای گذاری در شرت ها اس  .برای ب دس آورد میزا تغییرات عناصر صورتهاای
ماایی ا شاخصاای بنااام آنتروپاای اسااتداد مایشااود .آنتروپاای اناادا ای ا عاادم قطعیا در
مجموع اطالعات اس (فرقاندوس حقیقی و همکارا  .)1031،با عباارتدیگار آنتروپای
معیاری ا میزا ابهام یا بینظمی اطالعات اس (تاور و توماس .)2886،ماانی تا مقادار
آنتروپی صورتهای مایی شرت یاد می باشد نشا دهند درو بالتکلیدای شارت و در
نتیج بالتکلیدی استداد تنند یادتر اس و تحلی گر ب آسانی نمیتواند آیناد شارت را
پیشبینی تند؛ بنابراین میزا آنتروپیهاای موواود در صاورت ماایی را مایتاوا با عناوا
درو بالتکلیدی وه پیشبینی وضعی شارت در آیناد با تااربرد .سارمای گاذاری و
خرید سهام شرت های ت دارای آنتروپی یاد می باشند با ریسا یادی همارا اسا با
دیی باال بود ریسا و احتما ورشکستی ممکن اس اص و ساود سارمای ا باین بارود.
بعالو  ،اعتباردهندگا در موقع اعطای وام با محاسب آنتروپی شرت  ،اگار میازا آ
با شد ا داد وام ب دیی ریساا یااد و مابهم باود برگشا

یااد

اصا و ساود ت امینشاد
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اعتبارات ،خودداری میتنند و یا نرخ بهر خود را افزایش میدهند( .توک ،1071،ینلای
و همکارا  .)1036،ووود محی اطالعاتی ضاعی در باا ار ،پیامادهای ومعای و فاردی
نامطلوبی نظیر مشارت حداقلی سرمای گذارا  ،هزین های معامالتی باال ،با ارهای رقیق و
تاهش سود ناشی ا معاامالت را با همارا خواهاد داشا (فخااری و همکاارا .)1036،
ا اینرو سرمای گذارا مانی ت قصد سرمای گذاری در ایانچناین شارت هاایی را داشات
باشند با مسئل ریسا اطالعات روبرو میشوند .این مسئل باعث میگاردد سارمای گاذارا
در مواو با ریسا اطالعات ،اقادام با تعادی نارخ باا د ماورد انتظاار خاود ماینمایناد.
برآورد نشد انتظارات مووب فرار سرمای گذارا ا بورس اوراق بهاادار مایگاردد؛ تا
این امر تأثیر یادی بر روی هزین سارمای و باا د واقعای ساهام هام خواهاد داشا  .بارای
ولوگیری ا گریز سرمای گذارا و افزایش نارخ تاأمین هزینا سارمای  ،یکای ا مانثرترین
را ها اقدام ب افزایش تیدی اطالعات و همچنین ایزام شارت هاا با پاساخگویی در قباا
اقداماتشا نمود ب هماین منظاور ،مدهاومی تحا عناوا «نظاام راهباری شارتتی» مطار
گردید اس  .سا وتارهای حاتمی شرتتی میتواند ا طریق اعما تنتر و نظاارت بار
مدیری باعث حدظ منافع ذیندعا شد و ت اد منافع باایقو باین مادیر و مایاا را تااهش
دهند (فلورایکس 2880،و مرادی و محقق.)1036،
یکی ا ارتا اصلی نظام راهبری شرتتی ت انتظار میرود در حدظ مناافع گارو هاای
مختل استداد تنندگا اطالعات حسابداری و گزار های مایی مانثر واقاع شاود ،تمیتا
حسابرسی اس  .این تمیت تمرتز بیشتری در گزار دهی و افشای اطالعات مارتب بارای
سرمای گذارا  ،تأمینتنندگا و افراد ذینداع دارد .بسایاری ا پژوهشاگرا  ،نقاش و تاأثیر
تمیت حسابرسی را در بهبود تیدی گزارشگری مایی ،عملکرد واحد اقتصادی و تأثیر آ
حسابرسای مساتق را بررسای تارد اناد (رویاایی و ابراهیمای.)1031،

بر ونب های مختل
تمیت حسابرسی عاملی تعیینتنند در روند گزارشگری مایی اس ت اعتبار صورتهای
مایی حسابرسیشد را افزایش میدهاد .ا طارق دیگار ،شارت هاا و ساهامدارا بارای
نظارت دقیقتر در مین هایی همچو ریسا ،ولوگیری ا اتالق منابع شارت  ،صاح
گزارشاگری ماایی و رعایا ایزاماات قاانونی و مقرراتای ،بار ق ااوت اع اای تمیتا
حسابرسی اتکا میتنند (تاری وردی و قادری.)1036،
در سا های اخیر مقرراتگذارا بورس ،وه ارتقای تیدی

گزارشگری مایی اقادام
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ب ایزام شرت ها ب استقرار و ار یابی تنتر های داخلای حااتم بار گزارشاگری ماایی و
همچنین ایزام شرت ها ب تشکی تمیت حسابرسای بارای نظاارت بار تنتار هاای داخلای
مزبور و تسب اطمینا ا برآورد شد اهاداق آ تنتار هاا اسا  .باا تووا با اینکا
سهامدارا نمیتوانند ب طور مستمر بر مدیری
هیئ مدیر شرت

ا طریق تدویض مسئویی

نظارت داشت باشاند ،یاذا ایان مسائویی

را

نظاارت بار فرآیناد گزارشاگری ماایی با

تمیت حسابرسی بر عهد میگیرد .نتیج تغییرات اقاالم ترا ناما با عناوا آخارین قلام در
صورت سود و یا ب نمایش گذاشت میشود .ایان قلام نشاا دهناد میازا اساتداد بهینا
مدیری ا منابعی اس ت توس مایکا و سرمای گذارا در اختیار شرت قرار داد شاد
اس ت با بررسی آ میتوا ب این طلب پای بارد تا آیاا مادیری در راساتای حادات ر
سا ی منافع مایکا قدم برداشت اس یا خیر؟ انتظار میرود ووود تمیت حسابرسی ب دییا
عام با دارند مدیری  ،باعث تاهش میزا آنتروپی صورتهای مایی گردد.
برای داشتن محی اطالعاتی قوی و بهبود شدافی اطالعاات ،ساا وتارهای متعاددی
در متو حسابداری و مایی مطر شد اس تا ا آ وملا مایتاوا با ارتقاای تمیتا
حسابرسی ب عنوا یکی ا اصلیترین ارتا های حاتمی شرتتی اشاار نماود (فخااری و
رضایی پیت نوئی .)1036،در پژوهش های پیشین ،توو محققاا بیشاتر معطاوق با بررسای
رابط تمیتا حسابرسای باا عملکردهاای ماایی ،تیدیا گازار هاا و ویژگایهاای تمیتا
حسابرسی بود و تغییرات صورتهای ماایی تمتار موردتووا قرارگرفتا اسا  .ضارورت
حدظ منافع ذیندعا مووب شد اس تا تمیت حسابرسی ب عناوا یکای ا مهامتارین ابازار
راهبری شرتتی ب عنوا سا وتار نظاارتی و تنتریای بایشا پایش موردتووا قارار گیارد.
بنابراین پاسخ ب این پرسش ت آیاا تمیتا حسابرسای مایتواناد موواب تااهش آنتروپای
صورتهای مایی گردد یا خیر؟ بسیار حائز اهمی میباشاد و مایتواناد باا پار تارد خا
تحقیقاتی مووود ،برای مقاصد و اهداق با یگرا بورس ا ومل سرمای گذاری آگاهانا و
قانو گذاری بسیار مدید واقع شود.
پیشینه
در سا  1310تلود شانو مقای ای با عنوا نظری ریاضی ارتباطات منتشر تارد .مدهاوم
آنتروپی ،هست اصلی نظری اطالعات میباشد ت گاهی اوقاات تحا عناوا «انادا عادم
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قطعیا » نامیااد ماایشااود .در آنتروپاای بااا اسااتداد ا اطالعااات صااورتهااای مااایی دروا
بالتکلیدی استداد تنند و تحلی گر محاسب میشود .میزا بالتکلیدی ب تغییرات در ساختار
صورت های مایی بستگی دارد .هرچا ایان تغییارات بیشاتر باشاد دروا بالتکلیدای یاادتر
خواهاد بااود ،بناابراین تغییاارات یااد در ترتیااب ترا ناما یااا شارت دروا بالتکلیداای
اطالعات آ واحد را یاد ترد و سطح ابهامات افزایش خواهد یاف و سرمای گاذاری در
با خطرات مایی یاد مواو میگردد (و یری.)1076،

آ شرت
استداد تنندگا صورتهای مایی میزا تغییرات اقالم مختل

ترا نام و صاورت ساود

و یا را نسب ب دور قب مالحظ میتنند تا ب درک درستی ا نحو عملکرد مادیری
و میزا موفقی یا عدم موفقی دررسید با اهاداق ماوردنظر شارت دسا پیادا تنناد
(معصاومی و همکاارا  .)2882،شارت هاایی تا دارای ریساا بااالتری هساتند ترتیااب
ترا نام آ ها دارای تغییرات بیشتری اس (گاسباریا  1077،و گندمتاار .)1008،همچناین
شرت هایی ت صورتهای مایی خود را ارائ مجادد ماینمایناد دارای ریساا اطالعااتی
اختیاری و ذاتی بیشاتری هساتند (عار ماا ار یازدی و طایبیاا  ،1007،تااد و تاری،2818،
تراوت و شویین ،2818،اخگر و علیخانی 1031،و رحمانی و نج تومرایی.)1031،
آنتروپی صورتهای مایی نشا دهند میزا همااهنگی باین تغییارات وضاعی ماایی باا
عملکرد مایی شرت میباشد اگر تغییرات صورتهای مایی شارت با صاورت همگاام و
م ب باشد نمایشگر اساتداد مانثر و تاارا ا مناابع در دساترس شارت  ،توسا مادیری
سا ما مایباشاد؛ اماا تغییارات بایش ا انادا در وضاعی

ماایی نمایشاگر وواود ریساا

اطالعاتی در شرت ها اس  .شرت هاا باا ریساا اطالعااتی بااال توسا سارمای گاذارا
ب وسیل درخواس با دهی بیشتری تنبی میشوند و ایان امار موواب افازایش هزینا تاأمین
سرمای خواهد شد .تحقیقات فرانسیس و همکارا  )2883( ،و ایسلی و اوهرا ( )2881بیانگر
آ اس ت تیدی ضعی اطالعات و گزار ها مایی باعث افزایش ریساا اطالعاات و
درنتیج افزایش هزین سرمای میگردند .هیئ مدیر برای ولوگیری ا تغییرات ناگهاانی و
یاد صاورت هاای ماایی توسا مادیرا و همچناین تااهش ریساا ،بایاد با دنباا ارائا
گزار های مایی باتیدی یعنی مربو  ،اتکاپذیر و قاب فهم باشند .این موارد ،عناصر اصلی
نجیر تأمین گزارشگری مایی هستند ت تمیت حسابرسی ،حسابرسا داخلای و مساتق با
تیدی این گزار میتوانند تما یادی نمایند.
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تمیت حسابرسی ،تمیت ای متشک ا اع ای هیئ مدیر اس ت ب طورمعماو در ایارا ا
س تا پن ندر مدیر غیرموظ

(یعنای نا مادیر اورایای شارت و نا در اساتخدام شارت ) ،در

وه ضمان و افزایش منافع سهامدارا و سرمای گذارا عم ترد و همچنین با عناوا یاا
سا وتار تنتریی باهدق تاهش عدم تقاار اطالعاات باین ساهامدارا و ساایر ذیندعاا تشاکی
میشود (فخاری و رضایی پیت ناوئی 1036،و وانا

و همکاارا  .)2813،ا طارق دیگار تمیتا

حسابرسی ،یکی ا مهمترین تمیت های تخصصی هیئا مادیر محساو مایشاود تا موواب
تقوی  ،سالم و تیدی گزارشگری مایی ،بهبود تیدیا تنتار هاای داخلای ،بهباود عملکارد
حسابرساا  ،تماا با هیئا مادیر بارای ایداای مسائویی پاساخگویی و اطمیناا ا انطبااق
فعاییا هاای ایان واحادها باا قاوانین و مقاررات آمار و همچناین موواب ولاوگیری ا اعماا
غیرقانونی مدیری مایشاود (ابراهیمای و همکاارا  ،1030،الری دشا بیاا و اورادی.)1033،
همچنین ایجاد و ب تارگیری تمیت حسابرسای موواب افازایش اعتمااد سارمای گاذارا مایشاود
(علویطبری و عصابخش ،1003،تختائی و همکارا  ،1038،یوسدی و ساید  1031 ،و طایابنیاا و
همکارا .)1003،
ویژگی های تمیت حسابرسای ا قبیا اساتقال  ،انادا  ،مهاارت اع اای تمیتا بارای
اثربخشی تمیت حسابرسی اهمی یادی دارند .نتاای مطایعاات پیشاین نشاا مایدهاد تا
ویژگیهای واقعی تمیت حسابرسی برای اثربخش باود تمیتا در انجاام وظاایدش حیااتی
اسا (ایزباا و ساااوا  ،2813،تامیاابی و باوم مهراناای ،1033،ساماها و همکااارا  2813،و
ع ما و همکارا  ،2811 ،دراگر و همکارا  .)2810،تحقیقات یادی ووود دارند ت نشا
میدهند ووود تمیت قوی حسابرسی میتواند تیدی حسابرسی را ا طریق بهبود تیدیا
در حسابرسی ،ارتقای تیدی گزارشگری مایی و بایتبع افزایش تیدی نتای عملکرد مایی
واحد تجاری بهین سا د؛ بنابراین تمیت حسابرسی اثربخش ،ب عنوا عاملی تعیینتنناد در
روند گزارشگری مایی ،مووب افزایش اعتبار صورتهای مایی حسابرسایشاد و تااهش
عدم تقار اطالعاتی و شدافی های اطالعاتی و ماایی مایشاود (فااربر ،2883،رینسابری و
همکاااارا  ،2883،ریااادمین و همکاااارا  ،2811،اباااوت و همکاااارا  ،2880،رویاااایی و
ابراهیماااای ،1031،بذرافشاااااا و همکااااارا  ،1031،معاضااااادی و همکاااااارا  1030،و
وامعی و رستمیا  ،1033،تاری وردی و قادری ،1036،فخاری و رضایی پیتا ناوئی،1036،
قسیم ،2810،چن و توما  ،2810،ایشاعر و همکارا  2817،و علوی و همکارا .)1036،
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مبانی نظری و فرضیهها
بر اساس تئوری قراردادها و نماینادگی ،شارت هاا وظیدا پاساخگویی با افاراد بیارو ا
شرت را بار عهاد دارناد .یکای ا تااراترین شاک پاساخگویی ،گزارشاگری ماایی اسا .
ا آنجا ت مدیرا ممکن اس بجای حدات ر ساا ی مناافع مایکاا  ،با فکار مناافع خاود باشاند.
مایکا برای تنتر اقدامات مادیرا و تااهش ت ااد مناافع و همچناین خطار اخالقای ،متحما
هزین های نمایندگی ا ومل هزین های تنتریای مایگاردد .اعتباردهنادگا انتظاار دارناد امنیا
سرمای آنها در شرت ت مین شود و ریسا ورشکستگی و ا بین رفتن اص و فرع سارمای با
حداق برسد .ا این رو ،اعتباردهنادگا ا انگیاز بیشاتری بارای اعماا نظاارت بار فعاییا هاای
مدیری برخوردار خواهند بود و این مسئل خود میتواند منجر ب تاهش هزینا هاای نماینادگی
گردد (حیدری و همکارا  1031 ،و رحیمیا و همکارا .)1033 ،
یکی ا مهمترین هزین های تنتریی ،ایجاد تمیت حسابرسی اس  .ایان تمیتا ا طریاق
نظارت مستمر مووب می گردد تا مدیر هم در راستای اهداق شارت
بیشترین تال

ممکن را در وه

مناافع شارت

قادم برداشات و هام

نمایاد و باایتبع عملکارد شارت

افازایش

مییابد .این امر ب نوب خود باعث بهبود گزار های ماایی و شادافی بیشاتر اطالعاات و در
نتیج تاهش ریسا سرمای گذاری میگردد .تمیت حسابرسی با تنتر اقدامات مادیری ،
با دنبااا افاازایش اثربخشاای و بهاار وری در وضااعی مااایی اسا تا دقیقااه آنتروپاای هاام
نشا دهند این امر میباشد .در حقیق آنتروپی ،تحلی روندی اس ت نشاا دهناد ابهاام
تغییرات نسب ها ،در دور های مایی گذشت اس تغییرات عناصر یا اقالم صورتهای ماایی
باید متناسب با یکدیگر باشند ب عنوا م ا تغییرات یاد سود نساب
میبایس

با تغییرات دارایی ها هماهن

با ساا هاای گذشات

باشد در غیر این صورت ابهام در صورتهای مایی

افزایش مییابد ا آنجات تنتر باعث تاهش ابهام میگردد ،بنابراین نیا مند ووود شخص
ثای ی اس ت این وظید را برعهد گرفت و با بررسی صورتهای مایی؛ تواناایی اعتمااد با
گزار ها را افزایش دهد .ووود تمیت حسابرسی ،شا و تردیاد و ابهاام در صاورتهاای
مایی را تاهش میدهد و ا سوی دیگر مووب تقلی عدم تقاار اطالعااتی مایگاردد تا
این مطلب ،در نهای

مووب افزایش قدرت تصمیمگیاری اساتداد تننادگا صاورتهاای

مایی میگردد (ایزدی نیا و همکارا  .)1036،بنابراین انتظاار مایرود تا تمیتا حسابرسای
ب شدت بر روی آنتروپی صورتهای مایی تأثیرگذار باشاد .بارای آ ماود ایان ادعاا و در
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راستای اهداق تحقیق ،فرضی های یر تدوینشد اس .
فرضی او  :بین اندا تمیت حسابرسی و آنتروپی رابط معناداری مندی ووود دارد.
فرضی دوم :بین تخصص مایی تمیتا حسابرسای و آنتروپای صاورتهاای ماایی رابطا
معنادار مندی ووود دارد.
فرضی سوم :بین استقال اع اء تمیت حسابرسی و آنتروپای صاورتهاای ماایی رابطا
معنادار مندی ووود دارد.
فرضی چهارم :بین اندا تمیت حسابرسی و آنتروپی پیوسات رنای رابطا معناادار مندای
ووود دارد.
فرضی پنجم :بین تخصص مایی تمیت حسابرسی و آنتروپی پیوسات رنای رابطا معناادار
مندی ووود دارد.
فرضی ششم :بین استقال اع اء تمیت حسابرسی و آنتروپی پیوست رنای رابطا معناادار
مندی ووود دارد.
روششناسی
این پژوهش ،ا نظر نوع ،توصیدی -همبستگی اس و ب این سبب ت ا اطالعات مرباو
ب صورتهای مایی سا های قب استداد شد اس  ،ا ناوع تااریخی و پاسرویادادی اسا .
وامع آماری این تحقیق تلی شرت های پذیرفت شد در بورس اوراق بهادار تهرا مایباشاد
ت ا ابتدای سا  1031تا پایا سا ( 1031با مادت چهاار ساا ) در باورس فعاا باود اناد.
شرت های ت نتوانند تلی معیارهای یر را احرا نمایند ا وامع آماری حذق میشوند.
 .1شرت ها قب ا سا  1031در بورس اوراق بهادار تهرا پذیرفت شد و تا پایاا ساا
 1031در بورس اوراق بهادار فعایی داشت باشند.
 .2سا مایی شرت منتهی ب پایا اسدندما باشد و طای باا
مایی نداشت باشد.
 .0داد های مایی موردنیا برای شرت
 .1ب دیی ماهی

خاا

فعاییا

ماانی تحقیاق تغییار ساا

موردبررسی در دسترس باشد.

شارت هاای هلادین

 ،بیما  ،ییزینا

هاا ،بانااهاا،

منسسات مایی و سرمای گذاری و تداوت قاب مالحظ آ ها با شرت هاای توییادی و
با رگانی ،شرت انتخابی وز شرت های یادشد نباشد.
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پس ا غربا وامع تحقیق حاضر(تلی شرتتهای فعا در بورس اوراق بهاادار تهارا )،
با توو ب محدودی های فوق ایذتر پژوهش ،تعداد  08شرت ب عنوا وامع غربا شاد
باقی ماند .داد هاای ایان تحقیاق ا پایگاا داد ر آور ناوین و ا خاود صاورتهاای ماایی
استخراج شد اس  .بنابراین ومع مشاهدات طی با مانی  1031یغای  1031ب  028سا
 شرت میرسد .برای تجزی وتحلی داد های این تحقیق و آ مو فرضی های آ ا نارمافزار اتس و استتا نسخ  11استداد شد اس .
متغیرها
کمیته حسابرسی

در ماد  3منشور تمیت حسابرسی ت توس ساا ما باورس و اوراق بهاادار منتشرشاد
اس

تمیت حسابرسی را ،تمیت ای  0تا  3ندری با ات ری

مایی تعری

ترد اس

اع ای مستق و دارای تخصص

ت توس هیئ مدیر منصو میشاوند (ساا ما باورس و اوراق

بهادار .)1031،برای اندا گیری مدهوم تمیت حسابرسی میتاوا ا شااخصهاای آ بهار
گرف  .در این تحقیق ا س معیار متداو اندا  ،تخصص ماایی و اساتقال اع اای تمیتا
حسابرسی استداد شد اس ت برای اندا گیری آ ها ب ترتیاب ا تعاداد اع اای تمیتا
حسابرسی ،نسب اع ای تمیت حسابرسی دارای تخصص مایی ب تعداد ت اع ای تمیتا
حسابرسی و نساب تعاداد اع اای هیئا مادیر ع او تمیتا حسابرسای (با واز اع اای
غیرموظ ) ب تعداد ت اع ای تمیت حسابرسی استداد شد اسا (رویاایی و ابراهیمای،
.)1031
آنتروپی عمومی

آنتروپی عدم قطعیا

را مشاخص یاا پراتنادگی یاا متغیار تصاادفی را انادا گیاری

میتند .در این تحقیق آنتروپی عدم قطعی اطالعاات ارائا شاد در صاورتهاای ماایی را
مشخص میتند .آنتروپی ب دو نوع آنتروپی شانو و رنای تقسایم مایشاوند تا هرتادام
شام دو نوع توابع گسست و دیدرانسیلی(پیوست ) میشوند .ب دیی ماهی تحقیق ،تغییارات
مندی حائز اهمی بود و ا آنجات تنها ،آنتروپی پیوست میتواناد مقاادیر مندای بگیارد .در
این پژوهش عالو بر آنتروپی ا آنتروپی پیوست رنی اساتداد مایگاردد .یکای ا فانهاای
بررسی اقالم ترا نام ب صورت ترتیبی و ن وداگان آنتروپی میباشد.
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() 1

pt

ent   i 1qi log

ت ا در رابط ا فااوق  :entاناادا تغییاار در ترتیااب (آنتروپاای) :n ،تعااداد ارقااامی ت ا
صورتهای مایی تجزی وتحلی میشوند :i ،یکی ا اقالم ترا ناما باا مقیااس مشاترک:qi ،
درصد مربو ب هر یا ا اقالم در سا دوم :pi ،درصد مربو ب هریا ا اقالم در ساا
او (دیونیزیو ،2880،فاطمی 1008 ،و ینلی و همکارا .)1036،
آنتروپی پیوسته رنی

یکی ا توابع آنتروپی اس

ت با در نظر گرفتن اقالم تمی ترا ناما عاالو بار ایانتا

می تواند نسب ب تغییرات سا قب عددی م ب باشد ،میتواند نسب ب تغییرات ساا قبا
عااددی منداای هاام باشااد .ا آ وه ا باار اساااس تعری ا ریاضاای آ را آنتروپاای پیوساات
میگوییم .فر

تنید  Xیا متغیر تصادفی پیوست باشد ت مقادیر را ا  Rبا تاابع چگاایی

احتما ) f(xمیگیرد آنتروپی پیوست عبارت اس

ا:
1
1n f ( x) dx
1 

()2

H ( X ) 

آنتروپی ب پای بستگی دارد اما میتوا نشا داد ت مقدار آنتروپی تنهاا با وسایل یاا
ضریب ثاب برای پایا هاای مختلا تغییار مایتناد .ا یگااریتم طبیعای بارای تماام تواباع
آنتروپی دیدرانسی استداد شد اس  .فرمو های مرباو با ماوارد ویاژ ( )α=2،α=1با
شر یر میباشد.
core   ln  f ( x) 2 dx

( )0

تداوت مهم بین آنتروپی گسست و پیوست این اس تا در حااییتا آنتروپای گسسات
تنها مقادیر غیر مندی میگیرد ،آنتروپی پیوست میتواند مقادیر مندای نیاز بگیارد (ارماوس و
یب ریسکی.) 2811،

H  (X )  

( )1

یکی ا ساد ترین رو های برآورد چگایی برآورد بر مبناای هیساتوگرام اسا  .فار
تنید )) ،bn=(max(x) min(xدامن مقادیر نمون باشد ،دامن را ب  Kظرقهای (مخز ) با
عر
ثاب

برابر تقسیم تنید و نقا بر
اس :

با  tjنشاا داد مایشاوند .پهناا (عار

) دسات ()bin
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bn
 t j 1  tj
k

( )3
تابع چگایی با استداد ا فرمو

h

یر برآورد میشود:
vj

( )6

nh

f n ( x) 

اگر ( )Xtj,tj+1باشد ت  Vjتعداد نقا داد ای اس ت در دست  binقرار میگیرناد.

بر اساس (مشخصات هیستوگرام ) jth،فرمو برآورد غیرقاب مشتق شد ساد تر را مایتاوا
برای آنتروپی پیوست رنی ب دس آورد (رنی1361،و ینلی و همکارا .)1036،
)2

( )7
 :Coreآنتروپی پیوست رنی :vj ،و

vj
nh

k

(core   ln  v j h
j 1

اقالم انتخابی برای سا او  :h ،تداض و

اقاالم

انتخااا شااد در سااا دوم بااا سااا او  :k ،تعااداد ارقااامی تاا در صااورتهااای مااایی
تجزی وتحلی میشوند :i،یکی ا اقالم ترا نام با مقیاس مشترک و  :nتعداد سایهایی اسا
ت روند آنتروپی تحلی میگردد(وه افزایش اعتباار نتاای آنتروپای در تحقیاق حاضار،
تغییرات آنتروپی برای هر سا در افق مانی یا د سا در نظرگرفت شد).
اندا شرت  ،ا یگاریتم طبیعی ومع دارایی شرت استداد شد اس (تاائبی نقنادری
و همکارا .)1036،
اهرم مایی برابر اس
همکارا .)1031 ،

با نسب

بدهی شرت

ب دارایی آ در پایا سا مایی (بنیمهد و

نسب واری ا تقسیم مجماوع دارایایهاای وااری با بادهیهاای وااری (بنایمهاد و
همکارا .)1031 ،
عمر شرت ا تداض سا صورتهای مایی و سا ایجاد شخصی حقوقی شرت با
دس میآید .هر چ عمر شرت
ویلیامز.)1333،

بیشتر باشد ،اعتبار شارت

بیشاتر اسا

(ابادور 2811 ،و
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مدلها
برای بررسی ارتبا بین متغیرها در ساختار داد هاای ترتیبای ،ماد رگرسایو اساتداد
میشود (بنیمهد و همکارا  .)1036،یاذا وها آ ماود فرضای هاای تحقیاق ا ایگوهاای
رگرسیونی یر استداد شد اس :
مد 1

𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛼 + β1 Audsize𝑖𝑡 + β2 Audexp𝑖𝑡 + β3 Audind𝑖𝑡 +

مد 2

𝑡𝑖𝜀 β4 Levreg 𝑖𝑡 +β5 Age𝑖𝑡 +β6 Cr𝑖𝑡 +
Core𝑖𝑡 = 𝛼 + β1 Audsize𝑖𝑡 + β2 Audexp𝑖𝑡 + β3 Audind𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 β4 Levreg 𝑖𝑡 +β5 Age𝑖𝑡 +β6 Cr𝑖𝑡 +

 ،Entآنتروپی صورتهای مایی؛ ،Coreآنتروپی پیوست رنی؛ ،Audsizeانادا تمیتا
حسابرساااای؛ ،Audexpتخصااااص تمیتاااا حسابرساااای؛ ،Audindاسااااتقال تمیتاااا

حسابرسی؛ ،Levregاهرم مایی؛ ،Ageعمر شرت ؛ ،Crنسب وااری؛ ،βشادت تغییارات
متغیر مستق ؛ ،αعر

ا مبدأ؛  ،εوز خطا و  ،itشرت

 iام در ما  tاس .

یافتهها
آمار توصیفی

با توو ب آمار توصایدی منادرج در وادو  ،1تمتارین و بیشاترین میازا تغییارات در
ترتیب صورت های ماایی (آنتروپای عماومی و پیوسات رنای) با ترتیاب  8/88880و 8/10
اس  .میانگین آنتروپی عمومی و پیوست رنای با ترتیاب برابار  8/82و  2/83مایباشاد تا
نشا دهند شدت آنتروپی پیوست رنی نساب

با آنتروپای عماومی در باا ار سارمای ایارا

میباشد .میانگین اع ای متخصص حسابداری و اع ای مستق حاضر در تمیت حسابرسی
ب ا ترتیااب  73و  67درصااد اس ا ت ا نشااا دهنااد اسااتقال و تخصااص مناسااب اع ااای
تمیت های حسابرسی در وامع آماری(غرباا شاد ) تحقیاق حاضار مای باشاد ایان مطلاب
میتواند ب خاطر ایزام منشور تمیت حسابرسی سا ما بورس و اوراق بهادار و نظارت دقیاق
آ نهاد ا بعد تخصص مایی و استقال اع ا تمیت حسابرسی وایبتا تمایا شارت هاا با
رعای

دقیق این منشور میباشد.
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ودو  :1آمار توصیدی
متغیر

عالمت
اختصاری

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

تعداد مشاهدات
(سال -شرکت)

آنتروپی

Ent

8/8880

8/10

8/82

8/82

028

آنتروپی پیوست رنی

Core

-0/12

0/82

2/83

1/36

028

اندا تمیت حسابرسی

Audsize

0

3

0/83

8/01

028

تخصص تمیت

Audexp

8

1

8/73

8/21

استقال تمیت

Audind

8

1

8/67

8/11

Levreg

8/12

8/33

8/37

8/13

028

Age

11

61

00/12

12/18

028

Cr

8/23

حسابرسی
حسابرسی
اهرم مایی
عمر شرت
نسب

واری

18/31

1/36

1/80

028
028

028

همچنین میانگین اع ا تمیت حسابرسی برابر  0/83بود ت ا حداق تعیینشد توس
سا ما بورس اوراق بهادار بیشتر میباشد (اندا تمیت حسابرسی منطبق با ماد پن منشور
تمیت حسابرسی سا ما بورس و اوراق بهادار حداق  0و حدات ر  3اس ) .دیی آ
میتواند این باشد ت در بورس تهرا معموال تعداد اع ای هیئ مدیر  3ندر و تعداد
اع ا تمیت  0ندر میباشد.
آمار استنباطی
آزمون همبستگی دادههای ترکیبی

برای اطمینا ا ووود پتانسی رابط تعادیی بلندمدت بین متغیرها یا با عباارتدیگار عادم
همپوشانی بین متغیرها ا آ مو همبستگی استداد میشود .با توو ب نتای وادو  2ضاریب
همبستگی بین متغیرهای مستق و وابست پایین اس و نشا ا عدم همبستگی بین آ ها اسا .
ال م ب ذتر اس ت وقتی همبستگی بین دو متغیر باال باشد (باالی  %78با نگا ساخ گیرانا
و  %08با نگاهی با تساه بیشتر) میتواند نشا دهند پتانسی همخطی باین متغیار ماوردنظر باا
سایر متغیرها در مد باشد(هیر و همکاارا  .)2818،متغیار نساب وااری دارای ضاریب 8/63
میباشد؛ بنابراین برای اطمینا بیشتر آ مو عام تاورم واریاانس انجاام گردیاد .نتاای نشاا
میدهد(ودو  )1هم خطی در مورد این متغیر با سایر متغیرها ووود ندارد.
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ودو  :2آ مو همبستگی
متغیرها

آنتروپی

آنتروپی

1

آنتروپی پیوست رنی

0/17

1

اندا تمیت حسابرسی

0/08

-0/02

1

تخصص تمیت حسابرسی

-0/25

-0/04

-0/10

1

استقال تمیت حسابرسی

-0/16

-0/07

0/14

0/10

1

0/10

-0/19

0/02

-0/003

0/09

1

اهرم مایی

0/15

0/05

-0/05

-0/08

-0/10

0/01

نسب واری

-0/11

عمر شرت

آنتروپی
پیوسته رنی

اندازه کمیته
حسابرسی

-0/04

-0/21

تخصص کمیته
حسابرسی

-0/03

استقالل کمیته
حسابرسی

-0/15

عمر
شرکت

-0/69

اهرم
مالی

1
0/07

آزمونهای الگوهای پنلی
در تحلی داد های ترتیبی (تابلویی) ضرورت دارد ابتدا نوع ایگوی متناسب باا شارای
پژوهش و داد های موردبررسی تعیین شود ،برای این منظور س مرحل تصمیمگیری وواود
دارد .گام او تصمیم در خصو

استداد ا مد اثرات ثاب

پنلی در مقاب تلدیاق داد هاا

اس  .در ایان مرحلا ا آ ماو چااو (اق ییمار) بارای تشاخیص سااختار مناساب اساتداد
می گردد .گام دوم تصمیم در خصو

استداد ا مد اثرات تصادفی پنلی در مقاب تلدیاق

داد ها اسا  ،تشاخیص سااختار در ایان مرحلا ا طریاق آ ماو بارو پاگاا (ضارایب
الگرانژ) صورت می گیرد .اگر در دو مرحل گذشت نتای یکی ا آ مو ها حاتی ا تلدیاق
داد ها باشد نیا ی ب گام سوم نبود و ساختار مناساب تلدیاق داد هاا مایباشاد در غیار ایان
صورت باید گام سوم وه شناخ ساختار مناسب بین مد اثرات تصادفی پنلای و اثارات
ثاب پنلی نیز باید برداشت شود در این مرحل ا آ مو هاسمن استداد میگردد (بنیمهد و
همکارا  .)1036،هما طور ت ودو  0نشا داد شد اس  ،سطح معنیداری ایگوهای 1
و  ،2بر اساس مد چاو انتخا رو اثرات ثاب پنلی در مقاب تلدیق داد ها اس  .آ ماو
برو پاگا (ضرایب الگرانژ) ،نشا ا انتخا رو اثر تصادفی در مقابا تلدیاق داد هاا
اس  .ب دیی اینک در دو آ مو ذترشد نتای مت اد میباشاد الوارم ا آ ماو هاسامن
استداد شد ت نتای ب ندع انتخا رو
میباشد.

اثرات تصادفی پنلی در مقابا اثارات ثابا

نسبت
جاری

پنلای

1
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پاگا و هاسمن

ودو  :0نتای آ مو های چاو ،برو
مدل

سطح معناداری
چاو

سطح معناداری بروش
پاگان

سطح معناداری
هاسمن

نتیجه نهایی

1

8/88

8/88

8/61

رو

اثرات تصادفی

2

8/88

8/88

8/31

رو

اثرات تصادفی

آزمون همخطی :برای انجام این آ مو ا عام تاورم واریاانس آماار اساتداد شاد تاا
شدت هم خطی چندگانا در تحلیا رگرسایو تمتارین مربعاات معماویی ار یاابی شاود.

ب عنوا یا قاعدە تجربی مقدار عاما تاورم واریاانس بازرر تارا پان باشاد هامخطای

چندگان باال اس (هیار و همکاارا  .)2818 ،نتاای ایان آ ماو در وادو  1آورد شاد
اس  .میانگین ضرایب عاما تاورم واریاانس متغیرهاا بارای ایگاوی او و دوم برابار 1/01
اس  .ا آنجا ت این عدد تمتر ا  3میباشد یذا مد های پژوهش فاقد همخطی هستند.
ودو  :1نتای آ مو های همخطی
الگو/

اندازه

تخصص

استقالل

عمر

اهرم

نسبت

متغیر

کمیته

کمیته

کمیته

شرکت

مالی

جاری

او

1/81

1/80

1/86

1/80

1/32

1/36

1/01

دوم

1/81

1/80

1/86

1/80

1/32

1/36

1/01

مدل

آزمون ناهمسانی واریانس :برای تشخیص ناهمسانی واریانس در این پژوهش ا آ ماو
برو پاگا /توک ویسبرر استداد شد اس ؛ ت نتای آ در ودو  3ارائ شد اس .
اگر سطح معناداری مد های پژوهش تمتر ا پن درصد باشد نشا دهند ووود ناهمساانی
واریانس در مد های پژوهش خواهد بود.
آزمون خودهمبستگی :ب منظور بررسی خودهمبستگی ا آ مو وویدری استداد شاد
اس  .سطح معناداری بزررتر ا پن درصاد نشاا دهناد عادم وواود خودهمبساتگی در
مد های پژوهش اس  .نتای آ مو خودهمبستگی ایگوهاای پاژوهش در وادو  3نشاا
داد شد اس .
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ودو  .3نتای آ مو ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
آزمون ناهمسانی واریانس
نتیجه
سطح معناداری

الگو

Chi2

1

26/00

8/88

2

3/01

8/88

آماره

آزمون خودهمبستگی
نتیجه
سطح
معناداری

دارد

8/82

8/33

ندارد

دارد

8/72

8/33

ندارد

F

نتایج آزمون فرضیهها
نتای بررسی ایگوهای طراحیشد برای شناخ رابط بین تمیت حسابرسای و آنتروپای
در ودو  6نشا داد شد اس  .اعداد و ارقام با دسا آماد  ،تائیادتنناد بهینا باود و
معناداری ایگوی او میباشد .بر اساس نتای ودو  ،6ضریب تعیاینشاد  ،ضاریب تعیاین

تعدی شد و آمار تای  2و ساطح معنااداری رگرسایو بارای ایان ایگاو با ترتیاب ،8/12
 02/01 ،8/18و  8/88اس  .ضریب متغیرهای اندا  ،تخصص ،اساتقال تمیتا حسابرسای
در ایگوی او ب ترتیب  -8/82 ،8/88و  -8/82اس ت با توو ب ساطح معنااداری ،8/88
 8/88و  8/88در سطح اطمینا  %33متغیرهای اندا  ،تخصص ،اساتقال تمیتا حسابرسای
تأثیر معناداری بر آنتروپی صورتهای مایی داشت و فرضی های دوم و ساوم پاژوهش ماورد
تائید قرار میگیرد .همچنین نتای ودو  ،6تأییدتنند معناداری ایگوی دوم نیاز مایباشاد.
در این ایگو ،سطح معناداری متغیرهای اندا  ،تخصاص ،اساتقال تمیتا حسابرسای ،8/88
 8/82و  8/81در سطح اطمینا  %33نشا دهناد وواود تاأثیر معنااداری آ هاا بار آنتروپای
پیوست رنی صورتهاای ماایی باود و در نتیجا صاحیح باود فرضای هاای پانجم و ششام
پژوهش تائید میگردد .بر اساس مبانی نظری مطار شاد  ،باین انادا تمیتا حسابرسای و
آنتروپی باید یا رابط مندی ووود داشت باشد اما با توو ب نتای ب دس آمد ایان رابطا
ب صورت م ب ب دس آمد اس  .یذا فرضی های او و چهارم پژوهش رد میشاود .دییا
آ میتواند اندا گیری متغیر اندا تمیت باشد ت دامن تغییرات وسیعی ندارد و فق باین
 0تا  3ندر میباشد .در ضمن ا دیدگا نظری میتواند ب این مسئل اشار نماود تا صارق
داشتن تمیت حسابرسی نمیتواند تنتر و نظارت منثری در شرت
مهم مستق بود و متخصص بود اع ا آ اس .

ب وواود بیااورد بلکا
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ودو  :6نتای آ مو فرضی های متغیر وابست آنتروپی و آنتروپی پیوست رنی
الگوی دوم

الگوی اول
متغیر
اندا تمیت حسابرسی

ضریب
81/8

آماره t
2/73

سطح معنیداری
8/88

ضریب
8/17

آماره t
1/27

سطح معنیداری
8/88

تخصص تمیت حسابرسی

-8/82

-1/20

8/88

-1/80

-2/21

8/82

استقال تمیت حسابرسی

-8/82

-3/36

8/88

-0/26

-2/33

8/81

81/88

2/21

8/82

-81/88

-8/83

8/36

اهرم مایی

-81/88

-8/22

8/02

-1/73

-2/02

8/82

نسب واری

-81/88

-2/21

8/82

-8/00

-1/12

8/88

8/80

2/31

8/81

3/11

1/01

عمر شرت

ضریب ثاب

8/88

ضریب تعیین

8/12

8/13

ضریب تعیین تعدی شد

8/18

8/10

تایدو

02/01

16/83

سطح معنیداری مد

8/88

8/88

استحکام نتایج
یکی ا مهمترین سناالتی ت ممکن اس پیش بیاید این اس ت آیا نتای این تحقیق با تووا
ب ویژگیهای مختل شرت های حاضر در وامع میتواند همچنا ا استحکام تاافی برخاوردار
باشد یا خیر؟ برای پاسخ ب این پرسش و اطمینا ا استحکام نتای این پژوهش ب بررسی شرت هاا
ا یحاظ اندا پرداخت شد اس  .برای رسید ب این منظور ا ایگاوی ( )MRAیاا هماا ایگاوی

شارما ( )1301استداد شد اس  .1دیی استداد ا ایگوی شارما این اس ت بجای تدکیا وامعا
ب دو گرو بزرر و توچا و مقایس ضرایب آ ها با استداد ا ایان ماد باا حداظ تا وامعا

آماری و عدم تقسیم آ میتوا ب نتای مشاب ویی قابا اتکااتر رساید .نتاای آ ماو اساتحکام در
ودو  7نشا داد شد اس  .ضریب تعیینشد  ،ضریب تعیین تعدی شد و آمار تای دو و سطح
معناداری رگرسیو برای ایگوی سوم  118/86 ،8/83 ،8/12و  8/88و بارای ایگاوی چهاارم ،8/22
 30/03 ،8/13و  8/88اس  .با ساطح اطمیناا  ،%33ساطح معنااداری متغیرهاای انادا  ،تخصاص،
استقال تمیت حسابرسی ،اندا شرت  ،اثر متقاب اندا شرت در اندا تمیتا حسابرسای ،اثار
متقاب اندا شرت در تخصص تمیت حسابرسی و اثر متقاب انادا شارت در اساتقال تمیتا
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حسابرساای در ایگااوی سااوم ،با ترتیااب  8/73 ،8/86 ،8/7 ،/11 ،8/16 ،8/22 ،8/8،88/88 ،8/82و
 8/86و در ایگوی چهارم ب ترتیب  8/81،88/31 ،8/8،88/37 ،8/8،23/8،86/8،88/81 ،8/88و8/88
اس  .ایگوهای سوم و چهارم فاقاد هامخطای و خودهمبساتگی مایباشاد ،اماا هار دو ایگاو دچاار
ناهمسانی واریانس میباشند .با تووا با نتاای آ ماو اساتحکام  ،مایتاوا عناوا نماود تا هام
شرت های بزرر و هم شرت های توچا ب یا نحو ا تمیت حسابرسی استداد مینمایند تاا
بتوانند آنتروپی صورتهای مایی را تاهش دهند .نکت قاب توو این تا در شارت هاای بازرر
استقال تمیت حسابرسی اهمی باالیی دارد و در تااهش آنتروپای صاورتهاای ماایی نساب با
شرت های توچا تأثیر شدیدتری دارد.
ودو  :7آ مو استحکام نتای
ایگوی سوم (آنتروپی)
متغیر
اندا تمیت حسابرسی
تخصص تمیت حسابرسی
استقال تمیت حسابرسی
اندا
اثرات متقاب اندا شرت
در اندا تمیت حسابرسی
اثرات متقاب اندا شرت
در تخصص تمیت حسابرسی
اثرات متقاب اندا شرت
در استقال تمیت حسابرسی
عمر شرت
اهرم مایی
نسب واری
ضریب ثاب
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدی شد
تای دو
سطح معنیداری مد ها
آمار چاو
آمار هاسمن

ایگوی چهارم (آنتروپی پیوست رنی)

ضریب
8/886
-8/821
-8/823
8/881

آمار t
2/10
-1/21
-1/30
1/21

سطح معنیداری
8/82
8/88
8/88
8/22

ضریب
8/30
-8/32
-0/30
8/11

آمار t
0/11
-1/33
-2/33
1/00

سطح معنیداری
8/88
8/81
8/88
8/86

-8/881

-1/03

8/16

-8/10

-1/13

8/23

8/882

8/02

8/11

8/18

8/37

8/37

8/882

8/03

8/7

1/37

2/66

8/88

8/8882
-8/880
-8/880
8/818

1/03
-8/02
-1/07
8/30
8/12
8/83
118/86
8/88
8/88
8/00

8/86
8/73
8/86
8/33

-8/88
-1/01
-8/23
2/71

-8/87
-2/10
-0/03
1/37
8/22
8/13
30/03
8/88
8/88
8/30

8/31
8/81
8/88
8/813
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بحث و نتیجهگیری
نتای آ مو فرضی های او تا ششام ،نشاا دهناد وواود رابطا معنااداری باین تمیتا
حسابرسی و آنتروپی صورتهای مایی در شرت های پذیرفت شد در باورس اوراق بهاادار
تهرا میباشد .ضرایب متغیرهای تمیت حسابرسی تائیاد مایتناد تا هرچقادر اساتقال و
تخصص مایی در آ افزایش یابد باعث تاهش تغییرات در صورتوضعی مایی شرت هاا
خواهد شد و اندا تمیت حسابرسی ب تنهایی ،دییلای بارای تااهش تغییارات صاورتهاای
مایی نبود و با دارند خوبی برای تصمیمات مدیرا نیس و حتی ممکن اس مادیرا در
فقدا تخصص و استقال تمیت حسابرسی با تصمیمات خود ،مووب تغییرات عماد ای در
ترتیب صورتهای مایی گردند .ب عبارتدیگر وقتیت مدیرا شرت ها اقدام با تشاکی
تمیت حسابرسی مینمایند درصورتی ت اع اای ایان تمیتا ا اساتقال و تخصاص ماایی
برخوردار نباشند آنگا مدیرا اقدام ب اتخاذ تصمیماتی در راستای منافع خود ماینمایناد و
عماله ا تمیت حسابرسی ب عنوا

یباسا ی و ویترین شرت

و برای پوشااند ظااهر مناافع

خود استداد میتنند .ب همین دیی ب شدت توصی میشاود تاا در تناار مووودیا تمیتا
حسابرسی ،ب استقال و تخصص مایی اع ای آ دق تافی صورت گیرد.
همچنین نتای نشا میدهد هیئ مادیر  ،اهمیا تاارترد تمیتا حسابرسای در تصامیمات
مادیرا را درک نماود و با طوروادی با دنبااا اوارای صاحیح آ بار اسااس منشاور تمیتا
حسابرسی سا ما بورس اوراق بهادار میباشند و نیز پی ب اهمی این مطلب بارد اناد تا باا ار
سرمای ب اندا ای رشد داشت اس ت سرمای گاذارا  ،نقاش مهام و تأثیرگاذاری بارای تمیتا
حسابرسی در تصمیمات قائ هستند .یذا هیئ مدیر ب شدت ب دنبا خارج نمود نقاش شاکلی
تمیت حسابرسی در شرت ها و تبدی آ ب ابزاری قدرتمند برای پیاد سا ی حاتمی شارتتی
مناسب اس ت این خود مووب افزایش تیدی و شدافی صورتهای مایی و تاهش ریساا
اطالعاتی در شرت ها میگردد .ب عبارتدیگر شرت هایی ت اع اء تمیت حسابرسای آ هاا،
ا استقال و تخصص مایی باالتری برخوردار باود اناد تواناایی بیشاتر در ولاوگیری ا آنتروپای
باالیی صورتهای مایی داشت اند در حقیق تمیت حسابرسی ا طریق ویژگایهاای تخصاص و
استقال باال میتواند در تصمیماتی ت مدیرا ت در راستای منافع شرت نمیگیرند منثر واقاع
گردد و نتیج مهم اینک صرفاه تشکی تمیتا  ،نمایتواناد با عناوا عاما با دارناد و م با در
شرت ها ایدای نقش نماید.
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نتای بررسی استحکام نتای  ،نشا میدهد فارغ ا اندا شرت ها ،تمیت حسابرسی باا
تخصص و استقال باال در شرت ها تأثیر یکسانی دارناد .ا ساوی دیگار مسائویین باورس
اوراق بهادار با توو ب اهمیتی ت ب تمیت حسابرسی در حدظ منافع سرمای گاذارا و اخاذ
تصاامیمات آگاهان ا آ هااا قائ ا هسااتند ب ا صااورت واادی پیگیاار اواارای مناسااب آ در
شرت های بزرر تا توچا بر اساس منشور تمیت حسابرسی میباشند تاا بتوانناد ا ایان
طریق محی اطالعاتی با شادافی بااال و ریساا پاایینتاری را بارای سارمای گاذاری مهیاا
نمایند .تا با ار سرمای هر چ سریعتر نقش و وایگاا اصالی خاود را در نظاام اقتصاادی با
دس آورد .یذا اندا تأثیر چندا مهمی در تارترد تمیت حسابرسی در شرت ها نداشات
اس و در هرحا ویژگیهای تمیت حسابرسی باعث تاهش آنتروپی صورتهای مایی در
شرت ها میگردد .ب عالو نتای استحکام نشا مایدهاد تا در شارت هاای بازررتار
استقال تمیت نقش پررن تری دارد در تاهش آنتروپی صورتهای مایی .دییا ایان امار
میتواند این باشد ت شرت های بزرر ب دیی تحریم هزین های سیاسی بیشتر ،ناچار با
شدافی و پاسخگویی بیشتری نیز هستند ت این مسئل در استقال تمیت حسابرسای متبلاور
میشود .یافت های این پژوهش در راستای و بسیار نزدیا ب تحقیقات انجاامشاد در ساایر
پژوهشهاا مای باشاد (فخااری و رضاایی پیتا ناوئی ،1036،تااری وردی و قاادری،1036،
تامیابی و بوم مهرانی ،1033،قسیم 2810،و چن و توما .)2810،
انتظار میرود سرمای گذارا در تصمیمهای خود ا نتای این تحقیق تا منیاد تااهش
آنتروپی صورت های مایی در صورت ووود تمیت حسابرسای باا اساتقال و تخصاص بااال
میباشد استداد نمایند و همچنین مقرراتگذارا مصاممتار ا قبا  ،مسایر اساتقرار تمیتا
حسابرسی در شرت ها را ادام دهند .ضمناه مایکا و هیئ مدیر منتصب آ ها ،باا اشاراق
ب اهمی و نقش تمیت حسابرسی در انتشار اطالعات قاب اتکا ،وقوع تمتار تقلاب ماایی و
افزایش تیدی صورتهای مایی ،بسترهای ال م وه پیاد سا ی آ در شارت هاا اقادام
نمایند تا بتوانند با هزین تمتری اقدام ب تأمین سرمای نمایند.
با عنای ب نتای این تحقیق ب سرمای گذارا ه پیشنهاد میشاود در سارمای گاذاریهاای
خود ب تخصص و استقال تمیتا حسابرسای شارت هاا تووا ویاژ ای نماود و ا میازا
آنتروپی صورتهای مایی آ ها نیز غاف نشوند ا سوی دیگر مادیرا شارت هاا ،بایساتی
توو نمایند ت ووود تمیت حسابرسی ب خودیخود نمیتواند یا عالم م ب در باا ار
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سرمای تلقی شود و می بایس اقدام با انتخاا اع ااء تمیتا باا تخصاص و اساتقال بااال
نمایند تا بتوانند با ولب رضای سرمای گذارا  ،هزین تأمین سرمای خاود را تااهش دهناد.
همچنین مقرراتگذارا و مسئویین بورس بایاد با گونا ای در مقاررات مرباو با تمیتا
حسابرسی ،با نگری نمایند ت شرت ها مجبور ب حرت ب سام افازایش ویژگایهاای
م ب تمیت حسابرسی همچو استقال و تخصص مایی اع اء گردند .با توو با نوظهاور
بود و ودید بود تمیت حسابرسی در ایرا  ،مطایع تأثیر ویژگیهای تمیت حسابرسای و
ارتبا آ با موضاوعات ماایی مرباو مایتواناد ا ونبا غناا بخشاید با مباانی نظاری و
فاید مندی عملی مدید واقع شود.
تمیت حسابرسی در ایرا ب عنوا یکی ا اوزای نظام راهبری شرتتی ،هم نوپا اس و
هم گستر ندوذ آ بسیار محادود اسا  .ا آ واا تا ا ساا  1031ایجااد آ با وسایل
سا ما بورس و اوراق بهادار ایزامی شد اس ؛ بنابراین مهمتارین محادودی ایان تحقیاق
دور توتا بررسی موضوع پژوهش باود اسا  .همچناین آنتروپای شاام اناواع پیوسات و
گسست رنی و شانو میباشد ت در این تحقیق تنها ب بررسای آنتروپای و آنتروپای پیوسات
رنی اتتدا شد اس  .ا دیگر محدودی هاای ایان تحقیاق مایتاوا با اساتداد سا معیاار
پرتاربرد تمیت حسابرسی اشار نمود.
یادداشتها

 .1ایگوهای استحکام نتای این پژوهش بر اساس ایگوی شارما ( )1301ب صورت
یر بیا شد اند:
𝑒𝑧𝑖𝑠𝑑𝑢𝐴( 𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝐴𝑢𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒+𝛽2 𝐴𝑢𝑑𝑒𝑥𝑝+𝛽3 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑛𝑑+𝛽4 𝑆𝑖𝑧𝑒+𝛽5
)𝑒𝑧𝑖𝑆 × 𝑝𝑥𝑒𝑑𝑢𝐴( × 𝑆𝑖𝑧𝑒) +𝛽6
𝜀 +β7 (Audind × Size) + β8 Levreg+β9 Age+β10 Cr +

ت در آ ؛ ،Yآنتروپی صورتهای مایی در ایگوی سوم و آنتروپی پیوسات رنای
در ایگاوی چهاارم در وادو 6؛ ،Audsizeانادا تمیتا حسابرسای؛،Audexp
تخصااص تمیت ا حسابرساای؛ ،Audindاسااتقال تمیت ا حسابرساای؛ ،Sizeاناادا
شرت ؛ ،Audsize*Sizeاثرات متقاب اندا شرت در اندا تمیت حسابرسی؛
 ،Audexp*Sizeاثرات متقابا انادا شارت در تخصاص تمیتا حسابرسای؛
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 ،Audind*Sizeاثارات متقابا انادا شارت در اساتقال تمیتا حسابرسای؛
 ،Levregاهرم مایی؛ ،Ageعمر شرت ؛ ،Crنساب وااری؛ ، βشادت تغییارات
متغیر مستق ؛ ،αعر ا مبدأ و  ،εوز خطا اس .
منابع
اخگر ،محمدامید .علیخانی ،آر و ،)1031( .بررسی تأثیر ارائ مجدد صورتهای ماایی بار

ریسا اطالعاتی شرت های پذیرفتا شاد در باورس اوراق بهاادار تهارا  ،فصالنام
حسابداری مایی.6 )22( ،
ایزدینیا ،ناصر.حسینیراد ،سید داود.عبدی طایب بیگی ،هاادی .)1036(.نقاش حسابرساا

مستق در تاهش شا ،تردید و ابهام در صاورتهاای ماایی .اویاین تندارانس ملای
پژوهشهای نوین ایرا و وها در مدیری  ،اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی.
بذرافشا  ،آمن  .حجا ی ،رضاوا  .رحماانی ،علای .باساتانی ،سوسان .)1031( .فارا تحلیا

(متااا آناااییز) اسااتقال تمیت ا حسابرساای و تیدی ا گزارشااگری مااایی .حسااابداری
مدیری .117-181 ،0)23(،
بنیمهد ،بهمن .مراد اد فرد ،مهدی .ینایی ،مهدی .)1031( .اثر حقایزحم حسابرسی بار
اظهارنظر حسابرس .حسابداری مدیری .31-11 ،1)3(،
تاری وردی ،یدای  .قادری،صال ایدین .)1036( .بررسی تأثیر نقش تخصاص ماایی تمیتا
حسابرسی بر نگر

توتا مدت مدیرا .مطایعات تجربی حسابداری ماایی، 14(54)،

.141-165
تائبینقندری ،امیرحسین .تائبینقندری ،علی .عباس اد  ،مهری .)1036( .تأثیر تعدی گاری

اندا ۀ شرت بر رابطۀ بین حاتمی شرتتی و عملکرد اقتصاادی شارت هاا  .مجلا
علمی پژوهشی دانش حسابداری.102-133 ،0)1( ،
تختائی ،نصرای  .تمیمی ،محمد .)1038( .نقش تمیت حسابرسای در تیدیا
مایی .حسابدار رسمی.13 ،

گزارشاگری
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وامعی ،رضا .رستمیا  ،آ اد  .)1033( .تأثیر تخصص ماایی اع اای تمیتا حسابرسای بار
ویژگیهای سود پیشبینیشد .پژوهشهاای حساابداری ماایی و حسابرسای،0)23(،
.17-1
حیدری،مهاادی ،قااادری ،بهماان ،رسااویی ،پیمااا  .)1033( .بررساای تااأثیر تیدی ا حسابرساای باار
هزینا ا هاااای نماینااادگی و عااادم تقاااار اطالعااااتی :رویکااارد ایگاااوساااا ی معاااادالت
ساختاری .فصلنام علمی پژوهشی بررسی های حسابداری وحسابرسی.072-000 ،23(3) ،
حیدری ،مهدی .حمز  ،دیدار .قادری ،بهمن .خایق پرس

اطهری ،شبنم .)1031( .بررسای

رفتار نامتقار هزینا هاا ا دیادگا نظریا نماینادگی :رویکارد ایگوساا ی معاادالت
ساختاری .مجل دانش حسابداری مایی.123-144،2(3) ،
رحمانی ،علی .نج

تومرایی ،ایمیرا .)1038( .تجدید ارائ صاورتهاای ماایی و ریساا

اطالعاتی .فصلنام مطایعات تجربی حسابداری مایی.9)01( ،
رحیمیا  ،نظام ایادین .قاادری ،بهمان .رساویی ،پیماا  .)1033( .سااختار سارمای و نظریا
نمایندگی :شواهدی تجربی ا بورس اوراق بهادار تهرا .پژوهش حساابداری)، 6(3
.6-41
رویایی ،رم انعلی .ابراهیمی ،محمد .)1031( .بررسی تأثیر ویژگیهای تمیتا حسابرسای
بر سطح افشای داوطلبان اخالق .فصالنام علمای پژوهشای حساابداری ماایی ،ساا
هدتم.
ینلی ،حدیث .ناد وتیلای ،نجما  .)1036( .قیما گاذاری دارایایهاای ماایی مبتنای بار
آنتروپی .پانزدهمین همایش ملی حسابداری.
سا ما بورس و اوراق بهادار .)1031( .منشور تمیت حسابرسی .تهرا .
طایبنیا ،قدرتای  .وتیلایفارد ،حمیدرضاا .شهساواری ،منصاور  .)1003( .بررسای تاأثیر
ووااود تمیتا حسابرساای باار ولااب نظاار ساارمای گااذارا وها

ساارمای گااذاری در

شاارت هااای پذیرفت ا شااد در بااورس اوراق بهااادار تهاارا .حسااابداری ماادیری ،
(.35-48،3)1
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عاضدی ،ایه  ،نظامی ،احمد ،الری ،محمود .)1030( .بررسی ارتبا بین تمیت حسابرسی

و میزا حقایزحم حسابرسی .اویین تندرانس بینایمللی حماسا سیاسای و حماسا
اقتصادی.
عبدای اد  ،سالم ،یشگری ،هرا ،فرقاندوس

حقیقی،تامبیز ،آراد ،حامد .)1031(.بررسای

آنتروپی صورتهای مایی و اثر آ بر تغییارات ساود در صانایع باورس اوراق بهاادار
تهرا  .تندرانس ملی حسابداری ،مدیری

مایی و سرمای گذاری ،گرگاا  ،دانشاگا

وامع علمی تاربردی استا گلستا .
عر ما ار یزدی ،محمد ،طایبیاا  ،سایدمحماد .)1007( .تیدیا

گازار

ماایی ،ریساا

اطالعاتی و هزین سرمای  .مطایعات تجربی حسابداری مایی.1-30،6)621،
علویطبری ،سیدحسین .عصا بخش ،راضی  .)1003( .نقاش تمیتا ی حسابرسای و بررسای
موانع ایجاد و ب تارگیری آ در ایرا .پیشرف های حسابداری.155-177،2)1(،
علوی،سیدمصاااطدی .قاااائمی ،محمدحساااین .رضاااا اد  ،واااواد .)1036( .بررسااای تااااثیر

فعاییا هااای تمیتا هااایحسابرساای باار گزارشااگریمااایی .پژوهشااهای تاااربردی در
گزارشگری مایی. 35-66، 6(1)،
فاطمی ،عاد  .)1008(.مرتبسا ی تو یع های یا متغیر ب وسایل آنتروپای و واریاانس.
پایا نام تارشناسی ارشد رشت ریاضی و آمار ،دانشگا تربی

معلم تهرا .

فخاری حسین ،رضائی پیت نوئی ،یاسر .)1036( .تاثیر تمیت حسابرسی بر محی اطالعااتی

شرت  .حسابداری مدیری .63-79 ،11)06( ،
تامیابی ،یحیی .بوممهرانی ،احسا  .)1033( .ویژگی های تمیت حسابرسی ،تیدیا افشاا و نساب
غیرموظ

اع ای هیات مدیر .پژوهشهای تجربی حسابداری ). 191-218 ،6(2

توک ،حج اهلل .)1071( .ارتبا تغییرات سود و ترتیب ترا ناما  .پایاا ناما تارشناسای
ارشد .دانشگا تربی

مدرس.

گاساباریا  ،آنادر  ،)1077( .رابطا آنتروپای وضااعی
پایا نام تارشناسی ارشد .دانشگا شهید بهشتی.

ماایی باا ریساا سیساتماتیا بتااا.
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 پایا ناما. بررسی ارتبا بین تغییرات ترتیب ترا نام و ریسا.)1008( . حسن،گندمتار
.  دانشگا تهرا.تارشناسی ارشد
 ویژگاایهااای تمیتا حسابرساای و.)1033( . وااواد، اورادی، محمااود، بیااا

الری دشا

پاژوهشهاای تجربای.  شواهدی ا بورس اوراق بهاادار تهارا:حقایزحم حسابرسی
.63-31،6)2(،حسابداری
 باا:با ار محصو و حق ایزحما حسابرسای

 رقاب.)1036( .  فاطم، محقق، محمد،مرادی

.32-00 ،7)2( ، پژوهشهای تجربی حسابداری.شرتتی

تاتید بر نقش حاتمی

 فصالنام علمای. تغییارات ساود و آنتروپای اقاالم وضاعی ماایی.)1076( . شهرام،و یری
.6)1( ،پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی
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