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چکیده

هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطۀ دورۀ تصدي حسابرس با کيفيت افشا است  .نمونۀ اين پژوهش ،شامل  94شرکت پذيرفتهشده در

بورس اوراق بهادار ،در طي سالهاي  1384تا  1392است .ازلحاظ نظري ،دورۀ تصدي ازطريق تأثير بر کيفيت و استقالل حسابرسي ميتواند
بر کيفيت افشاي اطالعات تأثیر بگذارد .براي سنجش متغير کيفيت افشا از امتيازهاي متعلق به هر شرکت استفاده ميشود .اين امتيازها

ازسوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطريق اطالعيۀ «کيفيت افشا و اطالعرساني مناسب» استخراج شده است .از این رو ،هدف ما در
اين پژوهش ،بررسي رابطۀ بين دورۀ تصدي حسابرس و کيفيت افشا با بهرهگيري از تحليل رگرسيون خطي چندگانه و تفکيک دورۀ تصدي
حسابرس به دو دورۀ کوتاهمدت و بلندمدت است .نتايج پژوهش ،بر وجود يک رابطۀ مثبت و معنادار بين دورۀ تصدي حسابرسي و کيفيت افشا
داللت دارد .به عبارت ديگر ،با افزايش دورۀ تصدي حسابرس ،کيفيت افشای اطالعات افزايش مييابد.

کلیدواژهها :دورۀ تصدي حسابرس ،کيفيت حسابرسي ،کيفيت افشا ،قابليت اتکا ،بهموقع بودن.

 .1مقدمه

ميزان اطالعات محرمانۀ موجود دربارۀ شرکت را کاهش

تغييرات وسيعي در چند دهۀ اخير ،در حجم ،پيچيدگي

ميدهد و درنتيجه ،نابرابري اطالعاتي بين فعاالن بازار کاهش

واحدهاي انتفاعي ،اتفاق افتاده است که اين امر موجب

ازسوي ديگر ،درپي رسواييهاي مالي اخير در سطح جهان،

و گستردگي عمليات مالي ،وظايف مديران در امور مالي
مسئوليتهاي بيشتر مديران مالي شده است؛ و از سوي ديگر،
سرمايهگذاران براي اطمينان از درستي گزارشهاي ارائهشده

بودن اطالعات ازسوي
ازسوي مديران ،نياز به
بررسي درست ِ
ِ

مييابد.

نگراني ناشي از آثار روابط طوالني حسابرس و صاحبکار بر

استقالل حسابرس و کيفيت حسابرسي و ازسوي ديگر ،بر

کيفيت افشا ،موجب تدوين قوانيني مبني بر محدودکردن اين

افرادي خارج از سازمان دارند که اين امر ،ازسوي حسابرسان

روابط شده است .برای مثال ميتوان به تصويب قانون ساربنز

ازسوی حسابرسي با کيفيت باالتر به عموم عرضه شده است،

حسابرسي را ملزم ميکند ،شريکان و مديران خود را بعد از ۵

مستقل و مؤسسات حسابرسي انجام ميگيرد .اطالعاتي که

 .*1دکترای حسابداری ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران جنوب،
 .2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات قم،

ـ آکسلي در جوالي  ۲۰۰۲اشاره کرد .این قانون ،مؤسسات
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سال متوالي کار حسابرسي براي يک صاحبکار ،تغيير دهند

مالي شرکتها ،براي تصميمگيريهاي اقتصادي مهم

و يا الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تغيير حسابرس
شرکتها ،مسلم ًا ناشي از نگراني دستاندرکاران و مسئوالن

به اطالعات مالي معتبر ،مربوط و باکيفيت نياز دارند.

در پژوهشهای دورۀ تصدي حسابرس ،اين امر بررسی

سرمايهگذاري ميکنند که در ابتدا اطالعات کافي داشته باشند

بر کيفيت حسابرسي تأثير دارد يا خير .علت و محرک اين

موجب گمراهي سهامداران ميشود و اثر نامطلوبي بر ثروت

است .استداللي که در راستای تغيير حسابرس عنوان ميشود،

عملکرد مالي يک واحد ،نميتوانند منابع مالي خود را دراختيار

بازار سرمايه دربارۀ استقالل ،کيفيت حسابرسي و  ...است.

میشود که آيا مدت طوالني رابطۀ حسابرس ـ صاحبکار

پژوهشها نيز دعوت به تغيير اجباري يا اختياري حسابرس
اين است که دورۀ تصدي بلندمدت ،استقالل حسابرس را

خدشهدار ميکند .از سوي ديگر ،مخالفان تغيير حسابرس ،بر
ضعف اطالعاتي حسابرس در مدت کوتاه تصدي حسابرسي

تأکيد میکنند و معتقدند ،چرخش اجباري ،باعث بهوجودآمدن

ازسوي ديگر ،سرمايهگذاران ،زماني در يک واحد اقتصادي
و نيز به اين اطالعات اطمينان کنند .افشاي مالي ضعيف،
آنها دارد؛ و نيز اعتباردهندگان ،بدون اطالع از وضعيت مالي و

شرکتها و سازمانها قرار دهند .بنابراين انتظار داريم کيفيت
ازطریق شرکتها بر تصميمگيري و
افشاي اطالعات ارائهشده
ِ
ارزيابي استفادهکنندگان مؤثر باشد .براساس مفروضات اساسي

تئوري نمايندگي ،بين مالک و نماينده ،تضا ِد مناف ِع بالقوه وجود

دارد .براي جلوگيري از تضا ِد منافع ،يک سري سازوکارهاي

سبب افزايش عدم
ضعف اطالعاتي حسابرس و درنتيجه،
ِ
تقارن اطالعاتي بين حسابرس و صاحبکار و کاهش کيفيت

کنترلي درنظر گرفته ميشود که اين اقدامات ،مديريت شرکت

داشت ،دورۀ تصدي حسابرسي بر کيفيت افشاي اطالعات

عنوان بخشي از سازوکاريهاي کنترلي ،به سرمايهگذاران
به ِ

حسابرسي ميشود .باتوجه به مطالب مذکور ،ميتوان انتظار
مؤثر باشد .بنابراين ،در اين پژوهش ،دربارۀ این مسئله که
دورۀ تصدي حسابرسي چه تأثيري بر کيفيت افشاي اطالعات

دارد ،بررسی میشود.
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اعتباردهندگان ،دولت و ساير استفادهکنندگان از گزارشهاي

 .2مباني نظري پژوهش

مسئوليت اصلي تهيۀ صورتهاي مالي برعهدۀ
اگرچه
ِ

را با منافع سرمايهگذاران ،همسو ميکند .اطالعاتِ افشاشده،

ساختن مديران شرکتهاي سرمايهپذير کمک
در منضبط
ِ
میکند و باعث ترغيب مديران ميشود تا آنها در راستاي
منافع سهامداران و بهبود عملکرد شرکت گام بردارند.

از سوي ديگر ،درپي رسواييهاي مالي اخير در سطح

جهان و بروز نگرانيهايي دربارۀ توان اتکاي صورتهاي

مالي ،انگشت اتهام بهسوي حسابرسان نشانه رفته است،

مديريت شرکت است ،از آنجا که تهيۀ صورتهاي مالي،

تا جايي که از اين وقايع بهعنوان شکست حسابرس ياد

استانداردهاي حسابداري مناسب است ،امکان دارد ،اشتباهات

کيفيت ضعيف حسابرسي ،موجب وقوع چنين وقايعي شده

مستلزم استفاده از برآورد و قضاوت پيرامون رويهها و
سهوي و يا عمدي در صورتهاي مالي رخ دهد؛ بنابراين،

ميشود .ديدگاه عموم ،اين است که نبودن استقالل و

است(لي .)۲۰۰۷ ،1اين نگرانيها دربارۀ استقالل حسابرسان،

صحت ارائۀ صورتهاي مالي ،امری نسبي است و مطلق

باعث شد کميتههاي نظارتي مربوط به بورسهاي اوراق

گزارش مالي باکيفيت ،ارزيابي رويدادهاي گذشته ،حال

اجباري حسابرسان و محدودکردن دورۀ تصدي آنها در برخي

تصميمگيري فراهم ميکند .بنابراين ،صاحبان سرمايه،

تصدي طوالنيتر ،ممکن است به کاهش استقالل و بيطرفي

نيست.

و پيشبيني آينده را ممکن ميسازد و مبناي مناسبي براي

بهادار به فکر راهحل باشند .عالوه بر اين ،قانون چرخش

کشورها تصويب شد .درواقع آنها استدالل ميکنند که دورۀ

1. Li, D.
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حسابرس منجر شود .به عبارت ديگر ،دورۀ تصدي طوالنيتر،

حسابرس است .استداللي که در راستای تغيير حسابرس

ازسوي ديگر ،حرفۀ حسابرسي ادعا ميکند ،شواهدي مبني بر

ضعف استقالل حسابرسي و
صاحبکار ممکن است ،باعث
ِ

ميتواند بهعنوان افزايش منافع اقتصادي حسابرس تعبير شود.
کاهش استقالل حسابرسان وجود ندارد و پيامدهاي اينگونه
قوانين محدودکننده ،به افزايش هزينه براي صاحبکاران و
سرمايهگذاران منجر میشود.

عنوان ميشود ،اين است که رابطۀ درازمدت حسابرس ـ

درنهایت ،قصور حسابرس در انجام نقش شهادتدهي خود
شود .يک راهکار پيشنهادي براي رفع اين نگراني ،کاهش

دورۀ تصدي و چرخش اجباري حسابرسان است.

پديدۀ تصدي حسابرس ،باعث مطرحشدن استداللهايی

استدالل مخالف نيز اين است که حسابرسان دارای

کمتر حسابرس ،تأکيدشان بر جنبۀ استقالل حسابرس و نگاهي

سازوکارهاي داخلي از قبيل چرخش کارکنان براي حفظ

ازسوي مخالفان و موافقان اين پديده شد .موافقان تصدي

تازه به حسابرسي است .آنان ادعا ميکنند ،در رابطههاي

طوالنيمدت حسابرس با صاحبکار خدشهدار ميشود.
ازسوي ديگر ،مخالفان تغيير حسابرس بر ضعف اطالعاتي

حسابرس در مدت کوتاه تصدي حسابرسي تأکيد دارند و

معتقدند ،چرخش اجباري ،باعث بهوجودآمدن ضعف اطالعاتي
حسابرس و درنتيجه ،باعث افزايش عدم تقارن اطالعاتي بين
حسابرس و صاحبکار و کاهش کيفيت حسابرسي ميشود.
بنابراين ،هرچه کيفيت حسابرسي بهتر باشد ،احتمال اينکه

صورتهاي مالي بهطور مناسبتري وضعيت مالي و نتايج
عمليات واحد تحت حسابرسي را منعکس کند ،افزايش مييابد.
ازآنجا که ميزان اطالعات دربارۀ شرکت در هر نقطهاي از

زمان محدود است ،اطالعاتي که ازسوی حسابرسي با کيفيت

موجود دربارۀ شرکت را کاهش ميدهد و به کاهش نابرابري
اطالعاتي بين فعاالن بازار منجر ميشود .بنابراين ،کيفيت

باالي افشا ،موجب هماهنگي بيشتر مديران و سرمايهگذاران
در رابطه با تصميمهاي سرمايهگذاري ميشود(و برعکس).

 .3پيشينۀ پژوهش

استقالل و ترديد حرفهاي حسابرسان کافي است(فرانسيس،1

.)۲۰۰۴

کاشانيپور و همکاران( ،)۱۳۹۱با بررسي رابطۀ بين دورۀ

تصدي حسابرس و اقالم تعهدي اختياري در شرکتهاي
پذيرفتهشده در بورس ارواق بهادار به اين نتيجه دست يافتند
که بين اقالم تعهدي اختياري و دورۀ تصدي حسابرسي،

رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد .نتايج پژوهش ستايش و

همکاران( ،)۱۳۹۰که دربارۀ تأثير کيفيت افشا بر نقدشوندگي

سهام و هزينۀ سرمايۀ شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار بررسی کردهاند ،بيانگر آن است که رابطۀ مثبت

و معناداري بين اندازۀ شرکت و نقدشوندگي جاري و آتي

وجود دارد؛ اما بين کيفيت افشا و نقدشوندگي جاري و آتي
شرکت رابطۀ معناداری وجود ندارد .عالوه بر آن ،رابطۀ منفي
و معناداري بين کيفيت افشا و هزينۀ سرمايۀ سهام عادي

جاري و آتي وجود دارد.

کارسلو 2و ريد ،)۲۰۱۴(3پژوهشی دربارۀ اثر واکنش

سرمايهگذاران به چشماندازه چرخش اجباري شرکتهاي

حسابرسي انجام دادند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که بازار

نسبت به چشمانداز اجباري حسابرسان واکنش منفي نشان

در پژوهشهای دورۀ تصدي حسابرسي ،پیرامون اين

ميدهد .لي( ،)۲۰۱۰در بررسي دورۀ تصدي حسابرس و

صاحبکار بر کيفيت حسابرسي تأثير دارد يا خير؟ علت و

که در شرکتهاي بزرگ و شرکتهايي که ازسوي حسابرس،

امر بررسی میشود که آيا مدت طوالني رابطۀ حسابرس ـ
محرک اين پژوهشها نيز دعوت به تغيير اجباري يا اختياري
3. Reid, Lauren V.

رابطۀ آن با گزارشگري محافظهکارانه ،به اين نتيجه رسيد
کنترل و مراقبت ميشوند ،رابطۀ مثبت وجود دارد؛ اما دربارۀ

1. Francis
2. Carcello, Jpseph V.
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باالتر به عموم عرضه شده است ،ميزان اطالعات محرمانۀ

انگيزههاي اقتصادي قوي براي حفظ استقالل هستند و
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شرکتهاي کوچک و شرکتهايي که ازسوي حسابرسان
مراقبت شديد نميشوند ،رابطه منفي وجود دارد.

گول 1و همکاران( ،)۲۰۰۹تأثير تخصص صنعت را

بر رابطۀ بين دورۀ تصدي و کيفيت سود بررسي کردند و
دريافتند که رابطۀ بين دورۀ تصدي کوتاهتر و کيفيت سود
پايينتر براي شرکتهايي که متخصصان صنعت حسابرسي

ميکنند ،ضعيفتر است .آنها اينگونه استدالل کردند که اگر

حسابرس بهدلیل رابطۀ کوتاهمدت با صاحبکار فاقد دانش

خاص صاحبکار باشد ،اما در خصوص کسب و کار صاحبکار
داراي تخصص باشد ،احتمال بيشتري وجود دارد که موارد
غيرقانوني و ارائههاي نادرست را کشف کند و حسابرسيهاي

با کيفيت باال ارائه کند .چي ،)۲۰۰۹(2تأثير کيفيت افشا بر
عملکرد شرکتهاي تايواني را بررسی کرد .يافتههاي پژوهش

حاکي از آن است که رابطۀ مستقيم و معناداري بين کيفيت
افشا و عملکرد شرکتها وجود دارد.

جامعـۀ آمـاري ،نمونـۀ آمـاري و بـازدۀ زمانـي
پژ و هش

شرط الزم براي انجام هر پژوهشي ،در دسترس بودن

اطالعات است .در وضعيت کنوني ايران ،اطالعات مربوط به

شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار در دسترس

است .جامعۀ آماري اين پژوهش ،شامل کليۀ شرکتهاي
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،در دورۀ زماني

 1384تا  ۱۳۹۲درنظر گرفته شده است .در پژوهش حاضر،

براي تعيين نمونۀ آماري ،از روش حذف سيستماتيک استفاده
شده است .به این منظور ،آن دسته از شرکتهاي جامعۀ
آماري که شرايط زير را دارا باشند ،بهعنوان نمونۀ آماري،

انتخاب و بقیه حذف ميشوند:

ــ جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي

نباشد؛

 .4روششناسي پژوهش

روش پژوهش :اين پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردي و

ازلحاظ ماهيت ،توصيفي از نوع همبستگي است و باتوجه به
اطالعات بهدستآمده ،از نظر نوع و تعداد ،بهصورت تحليل
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و ضريب تعيين انجام شده است.

ــ اطالعات مورد نياز شرکت در دورۀ زماني پژوهش در

دسترس باشد؛

ــ پايان سال مالي شرکت ،پايان اسفند باشد؛

ــ طي دورۀ زماني پژوهش ،تغيير سال مالي نداده باشد؛

تجمعي دادهها انجام شده است و از اطالعات تاريخي

ــ سهام شرکت ،طي هريک از سالهاي دورۀ پژوهش،

وابستۀ کيفيت افشا ،قابليت اتکا ،بهموقع بودن و متغير

باتوجه به قيود فوق ،تعداد  ۹۴شرکت براي انجام

شرکتها استفاده شده است .در اين پژوهش ،متغيرهاي

مستقل دورۀ تصدي حسابرس است .طرح پژوهش آن ،از
نوع شبهتجربي و با استفاده از رويکرد پسرويدادي(ازطريق

اطالعات گذشته) است .براي آزمون فرضيههاي پژوهش نيز
از روش رگرسيون خطي ترکيبي استفاده شده است .برای

معامله شده باشد.

آزمونهاي آماري انتخاب شدند.

روشهاي جمعآوري اطالعات

براي گردآوري اطالعات درخصوص تبيين ادبيات موضوع

پژوهش ،از روش كتابخانهاي و مطالعات اسنادي استفاده

بودن مدل ،از آزمون مانايي و براي
اطمينان از غيرکاذب ِ
تعيين روش تخمين مدلها(تلفيقي يا تابلويي) ،از آزمون F

شده است .برای دستيابي به اطالعات مورد نياز بهمنظور

براي انتخاب يکي از روشهاي اثرات ثابت يا اثرات تصادفي

شركت رهآورد نوين و بررسي صورتهاي مالي شركتهاي

ليمر ،و درصورت انتخاب روش تابلويي ،از آزمون هاسمن
استفاده شده است .تجزيه و تحليل ازطريق آزمونهاي t ، F

2. Chi, L. C.

پردازش فرضيههاي پژوهش ،از اطالعات موجود در نرمافزار
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،با مراجعه به سايت
1. Gul, F. A.

تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر کيفيت افشای اطالعات در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

رسمي بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .در اين

مرحله ،پس از جمعآوري دادههاي آماري ،براي جمعبندي و
محاسبات مورد نياز از نرمافزار  Excelو  Eviewsاستفاده

شده است.

سؤال اساسي و فرضيههاي پژوهش
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مدل 1

در اين پژوهش ،برای ارزيابي تأثير دورۀ تصدي حسابرسي

بر کيفيت افشای اطالعات ،از مدل  1استفاده ميشود؛ بهنحوي
که باقيماندۀ مدل ،بهعنوان معيار دورۀ تصدي حسابرسي
درنظر گرفته شده است.

باتوجه به تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر کيفيت افشا،

اطالعات ارائهشده ازطریق شرکتها و تأثير گزارش حسابرسان

و نيز اطالعات افشاشده بر تصميمگيري سرمايهگذاران،

 :DisclosureQualityکيفت افشا(امتياز افشا که ازسوی

تصدي حسابرسي بر کيفيت افشاي شرکتهاي پذيرفتهشده

 :AuditTenureدورۀ تصدي حسابرس(متغير مجازي

ما بهدنبال پاسخ به اين سؤال اساسي هستيم که آيا دورۀ

سازمان بورس اعالم ميشود).

در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟ و چه رابطۀ معناداري

است؛ اگر دورۀ تصدي ،بيشتر از  4سال باشد ،عدد  ،1در غير

حسابرس و کيفيت افشا وجود دارد؟ برمبناي بررسيهاي

 :AuditorSizeاندازۀ مؤسسۀ حسابرسي(متغير مجازي

بين متغيرهاي تعريفشده بهعنوان شاخصهاي دورۀ تصدي

انجامشده و مباني نظري موجود ،فرضيههاي پژوهش
بهصورت يک فرضيۀ اصلي و دو فرضيۀ فرعي ،به شرح زير
ارائه ميشود:

فرضيۀ اصلي :بين دورۀ تصدي حسابرسي و کيفيت

افشای اطالعات شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق

بهادار رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضيۀ فرعي اول :بين دورۀ تصدي حسابرسي و قابليت

بهادار رابطۀ معنادار وجود دارد.

فرضيۀ فرعي دوم :بين دورۀ تصدي حسابرسي و

بهموقعبودن اطالعات شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس

اوراق بهادار رابطۀ معنادار وجود دارد.

دادهها و متغيرهاي پژوهش

دورۀ تصدي حسابرس بهعنوان متغير مستقل و قابليت اتکا

و بهموقعبودن ،بهعنوان شاخصهاي اندازهگيري براي کيفيت

است؛ درصورتيکه حسابرس شرکت صاحبکار براساس
معيار مادۀ دو دستورالعمل سازمان بورس ،در ليست طبقۀ

اول شرکتهاي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته
باشد ،مقدار متغير مجازي اندازۀ مؤسسۀ حسابرسي ،برابر با
يک و در غير اين صورت ،مقدار آن برابر با صفر است).

 :Levاهرم مالي(نسبت جمع بدهيها به جمع داراييها)

 :Sizeاندازۀ شرکت(لگاريتم جمع داراييها)

 :RoAسودآوري(نسبت سود خالص به جمع داراييها)

 :εباقيماندۀ مدل
مدل 2

براي ارزيابي تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر قابل اتکا

بودن اطالعات ازطريق مدل  ،2برآورد شده است و باقيماندۀ
مدل ،به عنوان معياري براي دورۀ تصدي حسابرس درنظر
گرفته شده است.

افشا ،بهعنوان متغير وابسته و عملکرد شرکت ،اندازۀ شرکت،

اهرم مالي ،اندازۀ مؤسسۀ حسابرسي ،بهعنوان متغيرهاي

کنترلي ،مجموعۀ متغيرهاي پژوهش را تشکيل ميدهند.

 :Reliabilityقابل اتکا بودن(امتيازي که ازطریق سازمان

بورس اعالم ميشود).
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اتکای اطالعات شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق

اينصورت ،صفر است)
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مدل 3

حسابرس و کيفيت افشا رابطۀ معناداري وجود داشته باشد.

برای اندازهگيري تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر

قبل از تخمين مدل بايد از روش تخمين آن مشخص شود که

باقيماندۀ مدل ،به عنوان معياري براي دورۀ تصدي حسابرس

نتايج حاصل از آزمونهاي مزبور ،نشان داد که روش تخمين

بهموقعبودن اطالعات ازطريق مدل  3برآورد شده است و

درنظر گرفته شده است.

براي اين منظور از آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن استفاده شد.
براي مدل  ،1روش تابلويي از نوع مدل اثرات ثابت است .نتايج

حاصل از تخمين مدل  1در جدول  ،۱منعکس شده است.
همانطور که نتايج نشان ميدهد ،باتوجه به احتمال آمارۀ ،t

 :Timelineszبهموقعبودن(امتيازي که ازطریق سازمان

بورس اعالم ميشود).

 .5نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها

اصلي در سطح اطمينان  95درصد تأييد ميشود ،به عبارتي،

بين دورۀ تصدي حسابرسي و کيفيت افشای اطالعات رابطۀ
معنادار و مثبت وجود دارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که
افزايش دورۀ تصدي حسابرسي ،کيفيت افشای اطالعاتي را

انجام آزمون فرضيهها ،مستلزم برقراري فرضهاي

افزايش ميدهد .همچنين در بين متغيرهاي کنترل ،متغيرهاي

خودهمبستگي است .زيرا درصورت عدم برقراري ،نتايج

معنادار و مثبت با متغير وابسته دارند .باتوجه به احتمال
کل مدل رگرسيون مربوط به فرضيۀ اول در سطح
آمارۀ ِّ ،F

نرمالبودن متغيرهاي وابسته ،همساني واريانس و
بهدستآمده قابليت اتکا ندارند و اين امر ،موجب استنتاجهاي

غلط ميشود .پس از اطمينان از برقراري فروض رگرسيون،
فرضيههاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.
آزمون فرضيۀ اصلي

اهرم مالي و اندازۀ شرکت در سطح اطمينان  95درصد ،رابطۀ

اطمينان  95درصد معنادار است .آمارۀ دوربين واتسون هم

داللت بر عدم وجود خودهمبستگي بين متغيرها دارد .بنابراين،
باتوجه به نتايج بهدستآمده ،فرضيۀ اول ،مبني بر وجود رابطۀ

براساس اين فرضيه انتظار ميرود ،بين دورۀ تصدي
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متغير پراکندگي پيشبيني سود هر سهم( ،)0/0002فرضيۀ

معنادار بين طول دورۀ تصدي حسابرسي و کيفيت افشا را

نميتوان رد کرد.

جدول  .1نتايج آزمون فرضيۀ اصلي

تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر کيفيت افشای اطالعات در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

نتايج آزمون فرضيۀ فرعي اول
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وجود دارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که افزايش دورۀ

اين فرضيه نشان ميدهد ،بين دورۀ تصدي حسابرس

تصدي حسابرس ،قابليت اتکا اطالعات را افزايش ميدهد.

نوع مدل اثرات ثابت ،باتوجه به نتايج آزمون ليمر و هاسمن،

و اندازۀ شرکت و سودآوري در سطح اطمينان  95درصد،

و قابليت اتکا رابطۀ معناداري وجود دارد .روش تابلويي از
براي تخمين اين مدل استفاده شد .نتايج حاصل از تخمين
مدل  ،2در جدول  2منعکس شده است .همانطور که نتايج

نشان ميدهد ،باتوجه به احتمال آمارۀ  ،tمتغير پراکندگي

پيشبيني سود هر سهم ( ،)0/0002فرضيۀ فرعي اول در

سطح اطمينان  95درصد تأييد ميشود ،به عبارتي ،بين دورۀ

تصدي حسابرس و قابليت اتکای اطالعات ،بهعنوان يکي
از معيارهاي اندازهگيري کيفيت افشا ،رابطۀ معنادار و مثبت

بهعالوه ،در بين متغيرهاي کنترل ،متغيرهاي اهرم مالي
رابطۀ معنادار و مثبت با متغير وابسته دارند .باتوجه به احتمال
کل مدل رگرسيون مربوط به فرضيۀ فرعي اول در
آمارۀ ِّ ،F

سطح اطمينان  95درصد معنادار است .آمارۀ دوربين واتسون

هم داللت بر عدم وجود خودهمبستگي بين متغيرها دارد.
بنابراين ،باتوجه به نتايج بهدستآمده ،فرضيۀ فرعي اول ،مبني

بر وجود رابطۀ معنادار بين طول دورۀ تصدي حسابرسي و
قابليت اتکا را نميتوان رد کرد.

جدول .2نتايج آزمون فرضيۀ فرعي اول

اين فرضيه نشان ميدهد ،بين دورۀ تصدي حسابرس

تصدي حسابرس ،بهموقعبودن اطالعات را افزايش ميدهد.

تابلويي از نوع مدل اثرات ثابت ،باتوجه به نتايج آزمون

اندازۀ شرکت ،در سطح اطمينان  95درصد ،رابطۀ معنادار و

حاصل از تخمين مدل  ،3در جدول  3منعکس شده است.

کل مدل رگرسيون مربوط به
باتوجه به احتمال آمارۀ ِّ ،F

و بهموقعبودن اطالعات رابطۀ معناداري وجود دارد .روش

ليمر و هاسمن ،براي تخمين اين مدل استفاده شد .نتايج
همانطور که نتايج نشان ميدهد ،باتوجه به احتمال آمارۀ t

بهعالوه ،در بين متغيرهاي کنترل ،متغيرهاي اهرم مالي و

مثبت با متغير وابسته دارند.

فرضيۀ فرعي اول ،در سطح اطمينان  95درصد معنادار است.

متغير دورۀ تصدي حسابرس ( ،)0/0040فرضيۀ فرعي دوم

آمارۀ دوربين واتسون هم ،بر عدم وجود خود همبستگي بين

دورۀ تصدي حسابرس و بهموقعبودن اطالعات ،بهعنوان يکي

فرضيۀ فرعي دوم ،مبني بر وجود رابطۀ معنادار بين طول دورۀ

در سطح اطمينان  95درصد تأييد ميشود .به عبارتي ،بين
از معيارهاي اندازهگيري کيفيت افشا ،رابطۀ معنادار و مثبت

متغيرها داللت دارد .بنابراين ،باتوجه به نتايج بهدستآمده،
تصدي حسابرسي و قابليت اتکا را نميتوان رد کرد.
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نتايج آزمون فرضيۀ فرعي دوم

وجود دارد .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که افزايش دورۀ
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جدول  .3نتايج آزمون فرضيۀ فرعي دوم

 .6نتيجهگيري و تفسير نتايج

همانطور که در مباني نظري اين پژوهش آمده است،

اول را تأیید ،و ديدگاه دوم را نقض ميکند .آنچه از نتايج

است .دو ديدگاه درخصوص دورۀ تصدي حسابرسي مطرح

حسابرسي ،حسابرسان شناخت بيشتري از فعاليت صاحبکار

دو ديدگاه درخصوص دورۀ تصدي حسابرسي مطرح شده
شده است .ديدگاه اول ،مربوط به افزايش طول دورۀ تصدي

حسابرسي است؛ ديدگاه اول ،بر اين باور است که با افزايش
طول دورۀ تصدي حسابرسي ،حسابرس شناخت الزم و کافي
را از محيط کار صاحبکار بهدست ميآورد که اين امر به
افزايش کيفيت حسابرسي و استنباط بازار از کيفيت حسابرسي،
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افزايش يابد ،کيفت افشا افزايش پیدا میکند که ديدگاه

گزارشگري و افشاي شرکت منجر میشود و بر افشاي بهموقع

و قابلاتکاي اطالعات تأثير ميگذارد.

اين پژوهش برميآيد ،اين است که با افزايش دورۀ تصدي

کسب میکنند و آگاهي آنها نسبت به کار بيشتر میشود و
از هرگونه ريسک حسابرسي بالقوه اجتناب ميورزند و سعي

ميکنند با بهکارگيري آزمونهاي بيشتر و قويتر ،حسابرسي
با کيفيتتري را انجام دهند.

بنابراين ،نتايج اين پژوهش ،نگراني سازمان بورس را

درخصوص چرخش اجباري حسابرس در هر  4سال ،بهمنظور

جلوگيري از ايجاد روابطي که ممکن است باعث خدشهدارشدن

برعکس ،ديدگاه دوم معتقد به کاهش کيفيت حسابرسي،

استقالل حسابرس و درنتيجه ،کاهش کيفيت حسابرسي شود،

افشا و افزايش عدم اطمينان اطالعاتي منجر میشود.

اجباري مؤسسات حسابرسي به  5سال يا بيشتر ،افزايش يابد

با افزايش دورۀ تصدي حسابرسي است که به کاهش کيفيت
طرفداران چرخش اجباري مؤسسات حسابرسي استدالل

برطرف ميسازد و حتي پيشنهاد ميکند که دورۀ چرخش
که این امر ،باعث افزايش توأم کيفيت حسابرسي و نیز کاهش

هزينههاي حسابرسي ناشي از چرخش حسابرس ميشود.

تصدي طوالنيتر ،ممکن است به کاهش
ميکنند که دورۀ
ِ
استقالل و بيطرفي حسابرس منجر شود .به عبارت ديگر،

بهعالوه ،پيشنهاد ميشود ،استفادهکنندگان از صورتهاي

اقتصادي حسابرس تعبير شود.

داشته باشند و به سازمان بورس اوراق بهادار نيز پيشنهاد

دورۀ تصدي طوالنيتر ،ممکن است ،بهعنوان افزايش منافع

مالي در تجزيه و تحليل ،به دورۀ تصدي حسابرسي توجه

براساس يافتههاي پژوهش حاضر ،بين دورۀ تصدي

ميشود ،در قيمتگذاري سهام شرکتهاي با دورۀ تصدي

به بيان ديگر ،هرچه مدت همکاري حسابرس و صاحبکار

عالوه بر آن ،استفادهکنندگان از صورتهاي مالي ،باید

حسابرسي و کيفيت افشا ،رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد.

باالي حسابرسي ،به اين موضوع توجه داشته باشند.

تأثير دورۀ تصدي حسابرس بر کيفيت افشای اطالعات در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
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در تجزيه و تحليل ،به دورۀ تصدي حسابرسي توجه داشته

تعهدي اختياري» ،دهمين همايش ملي حسابداري دانشگاه

و اطالعات مالي گزارششده ،کيفيت افشاي باالتري خواهند

کرمي ،غالمرضا و بذرافشان ،آمنه« .۱388 .بررسي رابطۀ بين

باشند؛ چراکه با افزايش دورۀ تصدي ،کيفيت حسابرسي باالتر

داشت .به مديران شرکتها توصيه ميشود ،درخصوص
شفافسازي هرچه بيشتر ارائۀ اطالعات ،همکاريهاي الزم
را با حسابرسان انجام دهند تا آنان بتوانند گزارشهاي خود را
بهموقع ارائه دهند و اطالعاتي به بازار مخابره کنند که دارای

کيفيت افشاي بااليي باشد.
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