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بینی سود هر سهم شرکتهای بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و پیش

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 زاده گردرودباریمیالد وهاب

 تحقیقات تهرانکارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

EMAIL: vahabzadehmilad@gmail.com 

 

گذاران همواره در جستجوی معیاری مربوط جهت بینی سودهای آتی، سرمایهباتوجه به اهمیت پیش -چکیده

بینی معیاری مربوط جهت پیش عنوانبینی آن هستند، لذا سودهای گذشته و جریان نقد عملیاتی را بهپیش

اند. این مطالعه به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و تغییرپذیری بازده سهام سودهای آتی یافته

های پژوهش با استفاده از رگرسیون پردازد. فرضیههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت

ای گیرد. جامعه آماری پژوهش، نمونهیافته مورد آزمون قرار مییمهای تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمداده

باشد. نتایج حاصل از می 1831-1811های از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال

بینی سود هر دهد که بین دوره تصدی حسابرسی و پیششرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می 65بررسی 

 معناداری وجود دارد.  سهم رابطه

 بینی سود هر سهم، بورس اوراق بهادار تهراندوره تصدی حسابرسی، پیشکلید واژه:

 

 مقدمه

صاحبکار  -پردازند که آیا مدت طوالنی رابطه حسابرس مطالعات دوره تصدی حسابرس به بررسی این امر می

بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا خیر. علت و محرک این تحقیقات نیز دعوت به تغییر اجباری یا اختیاری 

شود این است که دوره تصدی بلندمدت باشد. استداللی که در جهت تغییر حسابرس عنوان میحسابرس می

های اقتصادی ه حسابرسان از انگیزهکند. استدالل مخالف نیز این است کدار میاستقالل حسابرس را خدشه

قوی برای حفظ استقالل برخوردارند و سازوکارهای داخلی از قبیل چرخش پرسنل برای حفظ استقالل و 

تر باعث شود که دوره تصدی بلندمدت[. همچنین استدالل می16باشد ]ای حسابرسان کافی میتردید حرفه

شود و لذا کیفیت حسابرسی ئل گزارشگری صاحبکار میآشنایی بیشتر حسابرس با عملیات تجاری و مسا
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توان متصور بود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اطالعات [. با توجه به این موارد می12یابد ]افزایش می

عنوان عالمتی منفی ارزیابی تر را بهگذاران، دوره تصدی بلندمدتمالی یا تاثیر مثبت داشته و یا اینکه سرمایه

نظر از مستقیم یا معکوس بب عدم اطمینان اطالعاتی گردد. با توجه به این دو استدالل رقیب، صرفکرده و س

رود که دوره تصدی حسابرس با عدم اطمینان اطالعاتی رابطه داشته باشد. سازمان بودن این رابطه، انتظار می

 128ر کشور، در نشریه گذاری اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی دعنوان شخصیت قانونحسابرسی به

های بیان شده است: بکارگیری کارکنان ارشد در ارتباط با یک صاحبکار برای سالای چنین آئین رفتار حرفه

ای مستقل باید اقداماتی را به متمادی ممکن است تهدید برای استقالل باشد و در چنین شرایطی حسابدار حرفه

هایی که طرفی انجام دهد. از جمله اقدامات کنترلی و حفاظتمنظور حصول اطمینان از حفظ استقالل و بی

ای اضافی توان در این زمینه انجام داد چرخش اعضای ارشد تیم اطمینان، درگیر نمودن یک حسابدار حرفهمی

صورت جهت مرور کار انجام شده اعضای ارشد یا مشورت در صورت لزوم، و در نهایت مرور کیفیت کار به

 .باشدتقل میداخلی اما مس

که شرکای  دارد: هنگامیای خود بیان میالمللی حسابداراندر آئین رفتار حرفهدر این رابطه فدراسیون بین

حسابرسی با تجربه و دانش الزم، محدود باشند، چرخش شریک ممکن است حفاظت مناسبی نباشد و در این 

ای دیگری از داخل یا ساختن حسابدار حرفهکار گرفته شود مثل درگیر های دیگری بهرابطه باید حفاظت

 خارج مؤسسه، جهت مرور کار انجام شده یا در صورت لزوم جهت مشورت که ارتباطی با تیم اطمینان ندارد.

های ناظر حرفه از دیرباز نگران تاثیر دوره تصدی بلندمدت ای حسابداری و سازمانهای حرفهانجمن

دلیل اثرات منفی دوره تصدی های ناظر بر حرفه بهاند، سازمانحسابرسی شرکت توسط یک حسابرس بوده

این اساس آنها به کنند. برعنوان یک تهدید بر کیفیت حسابرسی یاد میبلندمدت بر استقالل حسابرس، از آن به

اند و دنبال محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسان در سطح مؤسسه حسابرسی و یا شرکاء حسابرسی بوده

ی اصلی در این زمینه این است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس، استقالل حسابرس کاهش و در نگران

ها خواهند داشت و های گزارشگری شرکتنتیجه، حسابرسان تمایل بیشتری برای کنارآمدن و پذیرفتن شیوه

ای بر این مقابل، عدهباشد. در نقطه کاهش کیفیت حسابرسی با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی میاین به

شود زیرا که حسابرسان برای باور هستند که افزایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می

وکار خاص مشتری بوده و این دانش و شناخت در طول زمان به ارتقاء کیفیت حسابرسی نیاز به شناخت کسب

ایش طول دوره تصدی باعث افزایش کیفیت حسابرسی رو، این گروه اعتقاد دارند که افزاینآید. از دست می



 

 9316ماه  بهمنچهل و دو،شماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

8 

 

گردد. یکی از رویکردهایی که در بیشتر کشورها برای محدود نمودن طول دوره تصدی حسابرسی اتخاذ می

باشد که در ایران طبق دستورالعمل سازمان گردیده، استفاده از سیاست چرخش اجباریشرکا حسابرسی می

سال مجاز نیستند، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی  1شت بورس، مؤسسات حسابرسی بعد از گذ

شرکت واحدی را بپذیرند. با توجه به موارد مذکور هدف این مطالعه بررسی تاثیر طول دوره تصدی حسابرس 

باشد که در دو دیدگاه اثرات منفی دوره تصدی بلندمدت و اثرات مثبت دوره بر عدماطمینان اطالعاتی می

 گیرد.مدت مورد بررسی قرار میندتصدی بل

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

وجود اطالعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطالعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطالعات خواهد 

دارد. ریسک اطالعات بستگی به میزان  رگذاران تحت تاثیر ریسک اطالعات قراشد. بازده مورد انتظار سرمایه

رمانه و عدم دقت اطالعات عمومی گزارش شده دارد. هرچه میزان اطالعات محرمانه بیشتر و اطالعات مح

[. باتوجه به اینکه 16گذاران باالتر خواهد بود]دقت اطالعات ارائه شده کمتر باشد بازده مورد انتظار سرمایه

برآورد بازده مورد انتظار  ریسک اطالعات از میزان دقت در اطالعات ارائه شده و ناتوانی اطالعات موجود در

شود. برای اینکه سود عنوان شاخص ریسک اطالعات حسابداری شناخته میشود، تغییرات سود بهناشی می

گذاران با کنندگان کمک کند و سرمایهبتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده

برآورد کنند، ارائه اطالعات باید به نحوی باشد که ارزیابی  اتکاء به اطالعات سود، بازده موردانتظار خود را

های آتی مؤثر باشد. بنابراین بینی فعالیتعملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش

های آنها تاثیر دارد، پایداری گذاران مهم است و بر تصمیمعالوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه

ها نشان داده گذاران است. پژوهشهای کیفی سود، مورد توجه خاص سرمایهعنوان یکی از ویژگینیز بهسود 

گذاران با اطمینان بیشتر در است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه

های مختلفی در [. تاکنون پژوهش1است]تر کنند که روند سود آنها با ثباتگذاری میسهام شرکتهایی سرمایه

هایی که محرک دهدمینشان های مؤثر بر مدیریت سود انجام شده است، نتایج ها و محرکخصوص انگیزه

های های سیاسی از مهمترین محرکهای پاداش، ساختار مالکیت و هزینههمچون قراردادهای بدهی، طرح

بینی سود در دوره جاری و آتی یت سود، کاهش خطای پیشهای مدیر[. از انگیزه11مدیریت سود هستند]

های آنها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد، چنانچه این امر محقق بینیمندند که پیشاست. مدیران عالقه
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کنند. پژوهشگران رابطه مثبت بین قیمت سهام و نشود، مدیران با استفاده از ابزارهایی سود را مدیریت می

گذاران بینی مدیران از دیدگاه سرمایهکنند که خطاهای پیشبینی مدیریت را اثبات کرده و بیان میشخطای پی

بینی شده کمتر باشد، احتماالً قیمت سهام شرکت دارای ارزش اقتصادی است. چنانچه سودها از مبلغ پیش

دهد، هنگامی که می [. برخی از پژوهشگران نیز به شواهدی دست یافتند که نشان1کاهش خواهد یافت]

عملکرد فعلی شرکت نسبت به عملکرد مورد انتظار ضعیف باشد، مدیران شرکت تمایل دارند تا از طریق اقالم 

تعهدی به هموارسازی سود بپردازند و سودهای آتی را به دوره جاری منتقل کنند، همچنین هنگامی که 

د، مدیران درصددند تا از طریق اقالم تعهدی عملکرد جاری شرکت نسبت به عملکرد موردانتظار بهتر باش

های آتی ذخیره کنند، این موضوع بدین معناست که شرکتها سودهای خود را کاهنده سود، سود را برای دوره

 [.18در دوران مساعد کاهش داده تا بتوانند در دوران نامساعد، سود را افزایش دهند ]

تجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و در این مطالعه، عدم اطمینان اطالعاتی واحد 

-اطمینان به ارزششود. تغییرپذیری بازده سهام، مستقیماً عدمگیری میبینی سود هر سهم، اندازهخطای پیش

بینی سود هر سهم نیز، عدم دقت یا میزان کند و پراکندگی و خطای پیشگیری میگذاری سهام را اندازه

 دهد. عملکرد آتی شرکت را نشان میرآورد پراکندگی در ب

گذاری اطالعات منتشر شده توسط مدیریت شرکتها درخصوص با عنایت به موارد مذکور چگونگی تأثیر

بینی شده، تحت تأثیر کیفیت و قابلیت اطمینان اطالعاتی گذاری سهام و همچنین در خصوص سود پیشارزش

تواند نقش مهمی در اعتباربخشی و حصول م راهبری شرکت، میعنوان بخشی از نظاباشد. حسابرسی بهمی

عنوان یک اطمینان از کیفیت اطالعات ارائه شده توسط مدیریت به بازار سرمایه، داشته باشد. حسابرسی به

تواند باعث بهبود کیفیت اطالعات حسابداری و ازجمله سود حسابداری، با استفاده از سازوکار نظارتی می

ات نشان داده قبین وقایع اقتصادی گزارش شده و شرایط اقتصادی موجود گردد. نتایج تحقیکاهش تفاوت 

است که حسابرسی با کیفیت باال، باعث کاهش مدیریت سود شده و همچنین باعث کاهش میزان خطای 

ی تصدی گردد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، طول دورهگیری سهوی مدیریت در سنجش سود میاندازه

ارائه  "استقالل حسابرس"و  "تخصص حسابرس"باشد که با نتایج متضاد و در قالب دو فرضیه ابرسی میحس

شده است. فرضیه تخصص حسابرس بر این باور است که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی، کیفیت 

الل حسابرس، گردد و همچنین فرضیه استقحسابرسی افزایش یافته که سبب کاهش عدم اطمینان اطالعاتی می

گردد. نتایج باعث کاهش کیفیت حسابرسی شده که در نتیجه، سبب افزایش عدم اطمنیان اطالعاتی می
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تحقیقات انجام شده درخصوص چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و در نهایت 

 است.  بر عدماطمینان اطالعاتی، شواهد مختلفی را برای هر دو نظریه فراهم آورده

دهنده کاهش کیفیت حسابرسی یا به عبارتی تحقیقاتی که با افزایش طول دوره تصدی حسابرسی نشان

 اند، عبارتند از: افزایش عدم اطمینان اطالعاتی بوده

( نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط 2006چویی و دوگار )

های زیر استاندارد با افزایش دوره ( نیز دریافتند، حسابرسی1338یابد. کاپلی و دوسه )میتدوام فعالیت کاهش 

( به رابطه مثبت بین طول دوره تصدی حسابرسی و سطح  2003یاید. داویس و همکاران )تصدی افزایش می

-ست که همکاری( حاکی از این موضوع ا2000اقالم تعهدی غیرنرمال دست یافتند. نتایج تحقیق وانسترالن )

دهد. مدت حسابرسی و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش میهای بلند

مدت، احتمال بیشتری ( نشان دادند که در شرکتهای با دوره تصدی حسابرسی بلند2008مایرس و همکاران )

-( نشان می1312قیقات باتز و همکاران )برای مدیریت بیش از واقع سود و انحراف سود وجود دارد. نتایج تح

(  2002مدت حسابرس و صاحبکار است. استنلی و دیزورت )دهد قضاوت حسابرسان تحت تأثیر روابط بلند

 یابد. های مالی کاهش مینشان دادند که با افزیش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صورت

دهنده افزایش کیفیت حسابرسی یا به ی نشانهمچنین تحقیقاتی که با افزایش طول دوره تصدی حسابرس

( نشان دادند احتمال طرح 1311اند عبارتند از: پیر و اندرسون )عبارتی کاهش عدماطمینان اطالعاتی بوده

یابد. جانسون و همکاران های ابتدایی کار حسابرسان افزایش میدعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سال

های اولیه تصدی حسابرسی باالتر از سطح اقالم تعهدی غیرنرمال در طی سال( نشان دادند که قدرمطلق 2002)

های حسابرسی در روابط ( نیز مشاهده کردند که نرخ شکست 2001های پایانی است. والکر و همکاران )سال

های ( نشان دادند که کیفیت سود در سال 2003صاحبکار کمتر است. گل و همکاران ) - طوالنی حسابرس

( به این نتیجه دست یافتند که احتمال  2001ه دوره تصدی حسابرسی پایین است. ناگی و کارسلو )اولی

( مشاهده کردند کیفیت  2006های اولیه کار حسابرسی بیشتر است. گوش و مون )گزارشگری متقلبانه در سال

 یابد.حسابرسی با افزایش دوره تصدی بهبود می

 در ایران نیز تحقیقاتی به شرح زیر صورت گرفته است: 

( کیفیت حسابرسی را بر مدیریت سود بررسی نمودند، آنها برای کیفیت حسابرسی 1831آقایی و اردکانی )

از شاخص تخصص صنعت استفاده نمودند، نتایج تحقیق آنها حاکی از آن است که شرکتهای دارای حسابرس 
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-( نشان می1816باشند. رجبی )تری میمدیریت اقالم تعهدی اختیاری پایین متخصص در صنعت، دارای سطح

مدت حسابرس در کنار صاحبکار موجب ایجاد تمایالتی برای حفظ و رعایت نقطه دهد که حضور طوالنی

افشان کند. کرمی و بذرطرفی او را مخدوش میشود، وضعیتی که استقالل و بینظرات مدیریت صاحبکار می

یابد و چرخش کاری نیز افزایش میدر مطالعه خود نشان دادند که با افزایش دوره تصدی، محافظه (1811)

( به این نتیجه 1831پور و همکاران )کاری سود دارد. کاشانیاجباری حسابرس اثر معکوس بر روی محافظه

اداری وجود دارد. دست یافتند که بین اقالم تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرسی رابطه مثبت و معن

( عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل را بررسی نمودند، در این مطالعه سیزده 1818زاده و آقایی )مجتهد

کنندگان و حسابرسان های استفادهعامل شناسایی شده مؤثر بر کیفیت حسابرسی آورده شده و همچنین دیدگاه

ای کاهنده ( نشان دادند که رفتارهای حرفه1830صالحی و همکاران )مستقل نیز بررسی شده است. عرب

کیفیت حسابرسی تحت تأثیر درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار 

( نشان دادند که بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و 1830گیرد. نمازی و همکاران )نمی

 داری وجود دارد. معنی

 

 تحقیق هایفرضیه

براساس شواهد موجود درخصوص چگونگی رابطه بین طول دوره تصدی حسابرسی و عدم اطمینان اطالعاتی 

و همچنین دالیل اشاره شده در مبانی نظری تحقیق و با توجه به معیارهای ارزیابی ویژگی عدم اطمینان 

بینی سود هر عبارتند از: پراکندگی پیشهای تحقیق طراحی شده است. معیارهای ارزیابی اطالعاتی، فرضیه

صورت زیر ارائه های تحقیق بهبینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده سهام. بنابراین فرضیهسهم، خطای پیش

 گردد: می

 دار وجود دارد. بینی سود هر سهم رابطه معنیپیشبین طول دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی  .1

 دار وجود دارد.بینی سود هر سهم رابطه معنیو خطای پیشبین طول دوره تصدی حسابرسی  .2

 

 روش تحقیق

باشد. با ها، توصیفی میآوری دادهاین تحقیق برحسب هدف، تحقیقی کاربردی و براساس چگونگی جمع

باشد. در این تحقیق برای های مختلف تحقیقات توصیفی، تحقیق حاضر از نوع همبستگی میبندیتوجه به دسته
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وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل آزمون 

 صورت زیر طراحی شده است: رگرسیون استفاده شده است. برای این منظور مدل تحقیق به

RoATurnoverOPinNewLossTALnInLn

volumeLnLeverageBigTimespersionForecastDi itit

111098765

4321

.var.

.
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Forecast Dispersionبینی شده بینی سود هر سهم )انحراف معیار سود هر سهم پیش= پراکندگی پیش

 (tدر بودجه و تعدیالت صورت گرفته در سال 

Forecast Error بینی شده اولیه و واقعی بینی سود هر سهم )تفاوت بین سود هر سهم پیش= خطای پیش

 ( tدر سال

Return volatility ماهه در طول سال  8های )انحراف معیار بازده = تغییرپذیری بازدهt با توجه به اینکه ،

 ماهه هستند(  8های شرکتها موظف به ارائه گزارش

Timeهایی که حسابرس در استخدام یک شرکت واحد است(= دوره تصدی حسابرس )تعداد سال 

Bigصفر( صورت = کیفیت حسابرس )اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد، یک در غیراین 

Leverageها(های بلندمدت به کل دارائی= اهرم )نسبت کل بدهی 

LnVolum لگاریتم میانگین حجم معامالت روزانه = 

Ln Invar های دریافتی و موجودی کاال( = پیچیدگی حسابرس )لگاریتم مجموع حساب 

LnTAها( = اندازه واحد مورد رسیدگی )لگاریتم مجموع دارائی 

Loss صورت صفر( کار سال گذشته زیان گزارش کرده باشد یک در غیر اینصاحب= زیان )اگر 

Newصورت صفر(= تغییر حسابرس )اگر حسابرس تغییر کرده باشد، یک در غیراین 

Opinصورت صفر( = اظهارنظر حسابرس )برای اظهارنظر مقبول حسابرس یک در غیر این 

Turnoverبت گردش روزانه برابر با حجم معامالت روزانه = میانگین نسبت گردش معامالت روزانه )نس

 تقسیم بر سهام دردست سهامداران(



 

 9316ماه  بهمنچهل و دو،شماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

1 

 

RoAها(ها )نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی= بازده دارائی 

 

 پژوهش هایداده تحلیل و تجزیه و گردآوری روش

 اسنادی مطالعات و ایکتابخانه روش از پژوهش، موضوع ادبیات تبیین خصوص در اطالعات گردآوری برای

 موجود اطالعات از پژوهش، هایفرضیه پردازش جهت موردنیاز اطالعات به دستیابی منظوربه و شده استفاده

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی هایصورت بررسی و نوین آوردره شرکت افزارنرم در

 آوریجمع از پس مرحله این در. است شده استفاده تهران بهادار اوراق بورس رسمی سایت به مراجعه با تهران

 . است شده استفاده  Eviews 6و Excel افزارنرم از نیاز مورد محاسبات و بندیجمع برای آماری، هایداده

 ضریب از حسابداری، اطالعات اطالعاتی محتوای ارزیابی برای مطالعات اکثر مطابق پژوهش، این در

 شده استفاده 2متوازن هایداده با پانل الگوی از پژوهش این در. است شده استفاده رگرسیون ضرایب و تعیین

 دوره نمونه، شرکت هر برای و هستند مقطعی هایداده و زمانی سری هایداده از تلفیقی متغیرها، یعنی است،

 مقطعی چارچوب در یافته تعمیم مربعات حداقل روش با پژوهش، هایمدل. است مشابه بررسی مورد زمانی

 کنترل را پسماند جمالت بین همخطی یافته،تعمیم مربعات حداقل کلی، طوربه. است شده زده تخمین 1توزینی

 استفاده زمانی نظر از نامرتبط ظاهر به هایرگرسیون چارچوب در یافتهتعمیم مربعات حداقل وقتی که کندمی

 هایویژگی زمانی، ثابت آثار و نمایدمی کنترل مختلف، مقطعی هاینمونه بین را واریانس ناهمسانی شود،

 وایت روش از آن رفع منظوربه واریانس ناهمسانی وجود صورت در. گیردمی نظر در را نمونه هر خاص

. شودمی استفاده واریانس تورم عامل آزمون از مستقل متغیرهای بین همخطی تعیین منظوربه. است شده استفاده

 .ندارد وجود همخطی مشکل باشد، 6 و 1 بین آماره مقدار کهصورتی در

 

 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای شرکتهای فعال در 

 حوزه بانکی و موسسات مالی است که دارای شرایط زیر باشند: 

 حسابرس خود را تغییر داده باشند.  1831تا  1811های ـ طی سال1

 ـ سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود. 2

 تغییر سال مالی نداشته باشند.  1831تا  1811های ـ بین سال8
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 .ـ اطالعات مورد نیاز شرکتها در دسترس باشند1

عنوان که دارایشرایط فوق بودند به 1831 تا 1811شرکت در دوره زمانی  65با توجه به موارد مذکور تعداد 

 نمونه تحقیق انتخاب شدند. 

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی

، آورده شده است. با توجه به اطالعات توصیفی نمونه میانگین 1نتایج توصیفی نمونه تحقیق در جدول 

اجباری تعیین شده توسط سال دوره چرخش  1باشد که بیشتر از سال می 12/1طول دوره تصدی حسابرسی 

 . باشدسال می 11سال و حداکثر دوره تصدی  1باشد حداقل دوره تصدی سازمان بورس و اوراق بهادار می

 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

 کمترین بیشترین میانه میانگین 
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 80/5 21/1 111 00/0 521 22 105 بینیسودهر سهمپراکندگی پیش

 21 32/1 121 -2065 8603 13 28/11 بینی سود هر سهمخطای پیش

 01/5 68/1 16/1 00/0 1/22 51/1 28/6 تغییرپذیری بازده

 12/2 82/0 16/2 00/1 11 1 12/1 دوره تصدی حسابرس

 80/1 61/0 11/0 00/0 00/1 00/0 82/0 کیفیت حسابرس

 22/2 -01/0 15/0 26/0 12/1 56/0 56/0 اهرم

 23/8 -16/0 12/2 3/18 1/23 02/28 2/22 لگاریتم میانگین حجم معامالت روزانه

 01/1 05/0 8/1 1/1 3/16 3/11 1/11 پیچیدگی حسابرس

 31/2 11/0 83/1 10/3 11/15 52/12 52/12 اندازه واحد مورد سیدگی

 63 52/2 18/0 00/0 00/1 00/0 02/0 زیان

 18/2 35/1 85/0 00/0 00/1 00/0 16/0 تغییر حسابرس

 81/1 52/0 11/0 00/0 00/1 00/0 86/0 اظهارنظر حسابرس

 81/3 12/2 21/0 00/0 11/1 05/0 11/0 میانگین نسبت گردش معامالت روزانه

 56/8 18/0 11/0 -16/0 61/0 16/0 15/0 هابازده دارائی
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بررسی همبستگی  .شده است ، ماتریس همبستگی پیرسون بینمتغیرهای مدل تحقیق گزارش2در جدول 

دهد که میان متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود ندارد که بیانگر عدم میان متغیرهای مستقل نشان می

 . وجود خودهمبستگی میان این متغیرهاست
 : ماتریس همبستگی2جدول 

 1 2 8 1 6 5 2 1 3 10 11 12 18 11 

بینی پراکندگی پیش

 سود هر سهم
00/1              

 بینی سود خطای پیش

 هر سهم
18/0 00/1             

            00/1 -18/0 11/0 تغییرپذیری بازده

           00/1 03/0 00/0 -01/0 دوره تصدی حسابرس

          00/1 81/0 11/0 02/0 11/0 کیفیت حسابرس

         00/1 02/0 -10/0 10/0 -01/0 11/0 اهرم

میانگین حجم لگاریتم 

 معامالت روزانه
13/0 10/0 15/0 00/0 03/0 01/0 00/1        

       00/1 15/0 28/0 25/0 15/0 02/0 02/0 01/0 پیچیدگی حسابرس

اندازه واحد مورد 

 رسیدگی
02/0 18/0 03/0 18/0 15/0 12/0 28/0 11/0 00/1      

     00/1 01/0 -01/0 -06/0 18/0 00/0 -18/0 -08/0 02/0 -08/0 زیان

    00/1 11/0 -01/0 -01/0 02/0 -02/0 -21/0 -12/0 -10/0 -08/0 -01/0 تغییر حسابرس

   00/1 00/0 01/0 -15/0 -11/0 -06/0 -28/0 -08/0 03/0 06/0 -02/0 -02/0 اظهارنظر حسابرس

میانگین نسبت گردش 

 معامالت روزانه
11/0 06/0 15/0 06/0- 03/0 05/0 16/0 21/0- 15/0- 01/0- 01/0 11/0- 00/1  

 00/1 28/0 26/0 -01/0 -11/0 -11/0 -08/0 86/0 -21/0 -01/0 -02/0 01/0 -81/0 -06/0 هابازده دارائی
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 آزمون فرضیه اول

متغیر پراکندگی  tآورده شده است. با توجه به احتمال آماره  8نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول در جدول 

عبارتی بین دوره گردد، بهدرصد تایید می 36(، فرضیه اول در سطح اطمینان 02/0هر سهم ) بینی سودپیش

عنوان یکی از متغیرهای عدم اطمینان اطالعاتی رابطه بینی سود هر سهم بهتصدی حسابرسی و پراکندگی پیش

سابرسی، عدم اطمینان توان نتیجه گرفت که افزایش دوره تصدی حمعنادار و معکوسی وجود دارد. بنابراین می

 دهد. اطالعاتی را کاهش می
 : نتایج آزمون فرضیه اول8جدول 

 بینی سود هر سهممتغیر وابسته: پراکندگی پیش

 VIFآماره  tاحتمال آماره  ضریب متغیر

  000/0 -1/53 مقدار ثابت

 11/1 02/0 -32/2 دوره تصدی حسابرس

 11/1 08/0 13/21 کیفیت حسابرس

 82/1 00/0 111 اهرم

 12/2 00/0 3/6 لگاریتم میانگین حجم معامالت روزانه

 5/6 21/0 26/1 پیچیدگی حسابرس

 2/6 10/0 -21/10 اندازه واحد مورد رسیدگی

 01/1 52/0 2/82 زیان

 22/1 81/0 -1/11 تغییر حسابرس

 2/1 11/0 -3/11 اظهارنظر حسابرس

 11/1 36/0 -21/2 میانگین نسبت گردش معامالت روزانه

 61/1 01/0 -2/25 بازده دارائیها

 21/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 55/1آماره 

 F 00/0احتمال آماره 

 56/1 آماره دوربین واتسون
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همچنین در بین متغیرهای کنترل، متغیرهای کیفیت حسابرس، اهرم و لگاریتم میانگین حجم معامالت 

بینی سود هر سهم معنادار و مثبت با متغیر وابسته پراکندگی پیشدرصد رابطه  36روزانه در سطح اطمینان 

درصد معنادار  36، کل مدل رگرسیون مربوط به فرضیه اول در سطح اطمینان Fدارند. با توجه به احتمال آماره 

 نیز حاکی از VIFاست. آماره دوربین واتسون هم داللت بر عدم وجود خود همبستگی بین متغیرها دارد. آماره 

دست آمده، فرضیه اول مبنی بر خطی بین متغیرهای مستقل است. بنابراین با توجه به نتایج بهعدم وجود هم

عنوان معیار عدم بینی سود هر سهم بهوجود رابطه معنادار بین طول دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی پیش

 توان رد کرد.اطمینان اطالعاتی را نمی

 

 آزمون فرضیه دوم

آورده شده است متغیر مستقل دوره تصدی  1به نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم که در جدول با توجه 

بینی سود هر سهم درصد رابطه معنادار و معکوسی با متغیر وابسته خطای پیش 36حسابرسی در سطح اطمینان 

ان نتیجه گرفت که افزایش توگردد. بنابراین میدرصد تایید می 36عبارتی فرضیه دوم در سطح اطمینان دارد، به

دهد. در بین متغیرهای کنترل، متغیرهای در طول دوره تصدی حسابرسی، عدم اطمینان اطالعاتی را کاهش می

درصد رابطه  36ها در سطح اطمینان اظهارنظر حسابرس، میانگین نسبت گردش معامالت روزانه و بازده دارایی

بینی سود هر سهم دارند و همچنین متغیرهای اهرم، لگاریتم میانگین معنادار و منفی با متغیر وابسته خطای پیش

درصد رابطه معنادار و مثبتی با متغیر  36حجم معامالت روزانه و زیان شرکت صاحبکار در سطح اطمینان 

، کل مدل رگرسیون مربوط به فرضیه Fبینی سود هر سهم دارند. با توجه به احتمال آماره وابسته خطای پیش

همبستگی باشد. آماره دوربین واتسون هم داللت بر عدم وجود خوددرصد معنادار می 36ر سطح اطمینان دوم د

باشد. بنابراین با توجه خطی بین متغیرهای مستقل مینیز حاکی از عدم وجود هم VIFبین متغیرها دارد. آماره 

بینی دوره تصدی حسابرسی و خطای پیشدست آمده، فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین به نتایج به

 توان رد کرد.عنوان متغیر عدم اطمینان اطالعاتی را نمیسود هر سهم به
 : نتایج آزمون فرضیه دوم1جدول 

 بینی سود هر سهممتغیر وابسته: خطای پیش

 VIFآماره  tاحتمال آماره  ضریب متغیر

  01/0 -866 مقدار ثابت

 11/1 01/0 -31/1 دوره تصدی حسابرس



 

 9316ماه  بهمنچهل و دو،شماره                                                                های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

18 

 

 11/1 23/0 -82/11 کیفیت حسابرس

 82/1 00/0 263 اهرم

 12/2 00/0 5/26 لگاریتم میانگین حجم معامالت روزانه

 5/6 15/0 3/6 پیچیدگی حسابرس

 2/6 26/0 1/11 اندازه واحد مورد رسیدگی

 01/1 01/0 1/33 زیان

 22/1 11/0 -21 تغییر حسابرس

 2/1 08/0 -53/6 اظهارنظر حسابرس

 11/1 01/0 -211 میانگین نسبت گردش معامالت روزانه

 61/1 00/0 -121 هابازده دارائی

 13/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 12/8آماره 

 F 00/0احتمال آماره 

 51/1 آماره دوربین واتسون

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

بین دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی  tطبق نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول با توجه به احتمال آماره 

عنوان یکی از متغیرهای عدم اطمینان اطالعاتی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. بینی سود هر سهم بهپیش

دهد. اطمینان اطالعاتی را کاهش میتوان نتیجه گرفت که افزایش دوره تصدی حسابرسی، عدم بنابراین می

همچنین در بین متغیرهای کنترل، متغیرهای کیفیت حسابرس، اهرم و لگاریتم میانگین حجم معامالت روزانه 

دست بینی سود هر سهم دارند. بنابراین با توجه به نتایج بهرابطه معنادار و مثبت با متغیر وابسته پراکندگی پیش

بینی سود هر ر وجود رابطه معنادار بین طول دوره تصدی حسابرسی و پراکندگی پیشآمده، فرضیه اول مبنی ب

 توان رد کرد.عنوان معیار عدم اطمینان اطالعاتی را نمیسهم به

با توجه به نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم دوره تصدی حسابرسی رابطه معنادار و معکوسی با متغیر 

توان نتیجه گرفت که افزایش در طول دوره تصدی م دارد، لذا میبینی سود هر سهوابسته خطای پیش

دست آمده، فرضیه دوم مبنی بر دهد. بنابراین با توجه به نتایج بهحسابرسی، عدم اطمینان اطالعاتی را کاهش می
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عنوان متغیر عدم اطمینان بینی سود هر سهم بهوجود رابطه معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و خطای پیش

 توان رد کرد.اطالعاتی را نمی

نتایج این تحقیق مطابق با نتایج تحقیقات پیر و اندرسون، جانسون و همکاران، والکر و همکاران، گل و 

پور و همکاران، نمازی و همکاران، ناگی و کارسلو، گوش و مون، رجبی، کرمی و بذرافشان، کاشانی

یی و دوگاو، کاپلی و دوسه، داویس و همکاران، باشد. و مخالف با نتایج تحقیقات چوهمکاران، می

 باشد. وانسترالین، مایرس و همکاران، باتز و همکاران، استنلی و دیزورت، می

 گردد:همچنین موضوعات زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

 های زمانی مختلفتکرار پژوهش با تفکیک دوره تصدی حسابرسی به دوره .1

 حسابرسی و تغییرات سودآوری بررسی رابطه بین دوره تصدی .2

 کاری مدیرانبررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه .8
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