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Abstract 
Objective: Changes in the information contained in the financial statements of companies is one 

of the most important sources of information for decision making for users of financial statements. 

The greater the range of changes in the items in the financial statements, the higher the information 

risk or entropy of the financial statements. When the entropy of financial statements is high, users 

of financial statements become confused and financial analysts are not easily able to estimate the 

future of the companies; therefore, the entropy of financial statements is considered as a degree of 

uncertainty in order to predict the future status of the companies. Investing in the stocks of those 

companies that have high entropy has a high risk, and due to the high risk and the possibility of 

bankruptcy, it is possible that the principal and profit of capital are lost. For this reason, when 

investors intend to invest in such companies, are exposed to information risk, And this makes 

investors adjust their expected rate of return. Failure to meet the expectations of investors will 

cause them to flee the stock market; This has a significant effect on the cost of capital and the 

actual return on shares of companies, Therefore, the purpose of this study was to investigate the 

effect of entropy of financial statements on stock returns and the moderating role of abnormal audit 

fees on the relationship between entropy of financial statements and stock returns. 
 

Method: The current research is applied in terms of purpose and regression correlation analysis in 

terms of method. The data required for this research have been collected from the website of 

Tehran Stock Exchange, databases and references to basic financial statements and the Notes to 

the financial statements of the surveyed companies. To achieve the purpose of the research, 94 

companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2020 were examined. 

Combined data analysis and multivariate linear regression were used to test the research 
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Abstract 
 

hypotheses. Also, we used Microsoft Excel version 16 and Eviews version 9 to analyze the data 

and extract research results. 
 

Results: The research findings show that the entropy of financial statements (general entropy, 

Shannon continuous entropy and Renny continuous entropy) has a negative and significant 

relationship with stock returns. In other words, with increasing entropy of financial statements, 

stock returns decrease. Also, the research findings indicate that the abnormal audit fees moderate 

the relationship between entropy of financial statements and the indicators used for it (general 

entropy, Shannon continuous entropy and Renny continuous entropy) with stock returns. In other 

words, an abnormal audit fee reduces the severity of the relationship between the entropy of the 

financial statements and the indicators used for it (general entropy, Shannon continuous entropy 

and Renny continuous entropy) with stock returns. 
 

Conclusion: Those business units that have a higher entropy risk, their balance sheet composition 

has more changes. The existence of high entropy in financial statements indicates the more 

information risk, due to the uncertainty and instability of financial statement items in business 

units. In other words, investors consider the amount of changes in different items of the balance 

sheet and income statement compared to the previous period in order to get a correct understanding 

of the management's performance and their success or failure in achieving the desired goals of the 

business unit.Also creditors when granting loans, by calculating the entropy of financial statements 

of business units, If the amount is high, they refuse to give a loan due to the high risk and the 

ambiguity of the return of the principal and the guaranteed interest of the credits, which causes 

restriction in the External financing by business units. in other words, entropy of financial 

statements increases the risk of information and consequently discourages investors and creditors 

in their decisions to invest or lend and leads to a decrease in stock returns. On the other hand, Audit 

quality is effective on stock returns through increasing the quality of financial statements and 

information transparency of business units. Also  abnormal audit fee as a measure of audit quality 

improve the quality and credibility of financial statements as one of the most important sources of 

information for users of financial statements and lead to reduces the intensity of the relationship 

between the entropy of financial statements and stock returns and this means that investors and 

creditors and other users of financial statements consider the auditor's fees to be caused by other 

factors (other than economic dependencies) and in their opinion, the company's information is a 

Good support for evaluating the stock price. 
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 و بازده سهام ی مالیهاصورتغیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی  الزحمهحق تأثیربررسی 
 

 سید علی واعظ

 اسماعیل مظاهری

 امیرحسین منتظر حجت

 محمد بنافی
 دهکیچ

سی  هدف: سهام و نقش تعدیلگر   بر مالیی هاصورت آنتروپی  تأثیر این پژوهش به دنبال برر س   الزحمهحقبازده  سابر  بری غیرعادی ح
 بازده سهام است. و مالی یهاصورترابطه بین آنتروپی 

 

ضر،  روش:  ستگ یه و تحلیو از لحاظ روش از نوع تجز یاربردکاز لحاظ هدف پژوهش حا س  یل همب ست  یونیرگر ستیابی ب . ا ه برای د
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی     49هدف پژوهش، تعداد  سی قرار گرفت.   1941 تا 1941شرکت پذیرفته  مورد برر

 ی ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.هادادهی پژوهش از روش تجزیه و تحلیل هافرضیهبرای آزمون 
 

شان   هاییافته :هایافته شته پ ی،)عموم یمال یهاصورت  یآنتروپ دهدمیپژوهش ن سته شنون و پ  یو با  یادارو معن ی( ارتباط منفیرن یو
  یآنتروپ ینرابطة ب یلموجب تعد یحسههابرسهه یرعادیغ الزحمهحقاسههت که  ینا یانگرپژوهش ب هاییافته ین،بازده سهههام دارد. هم ن

جب مو یحسابرس   یرعادیغ الزحمهحق یگر،ت د. به عبارشود میآن با بازده سهام   یبکارگرفته شده برا  یهاشاخص و  یمال یهاصورت 
 .یابدآن با بازده سهام، کاهش  یبکارگرفته شده برا یهاشاخصو  یمال یهاصورت یآنتروپ ینشدت رابطة ب شودمی

 

سلب    هاصورت آنتروپی : گیرییجهنت سک اطالعات و به تبع آن  در  ان و اعتباردهندگانگذارسرمایه اطمینان ی مالی باعث افزایش ری
صمیم  سهام     ی یا اعطای اعتبارگذارسرمایه های خود برای گیریت غیرعادی  الزحمهحق. از طرفی گرددمیشده و منجر به کاهش بازده 

منابع  نیترمهمی مالی به عنوان یکی از هاصههورتو اعتبار کیفیت  یارتقا حسههابرسههی به عنوان معیاری از کیفیت حسههابرسههی باعث 
 .یابد کاهشی مالی و بازده سهام هاصورترابطه بین آنتروپی  شدت شودمیی مالی شده و منجر هاصورتکنندگان از اطالعاتی استفاده

 

 غیرعادی حسابرسی. الزحمهحقبازده سهام، ی مالی، هاصورتآنتروپی  کلیدی: هایهواژ
 .پژوهشی مقاله: نوع

 غیرعادی الزحمهحق تأثیر بررسی(. 1941) ، محمدبنافیمظاهری، اسماعیل؛ منتظر حجت، امیرحسین و ؛ سید علی ،واعظ استناد:
 .193-164(، 9)19 حسابداری،مجله دانش . سهام بازده و مالی یهاصورت آنتروپی بین رابطه بر حسابرسی
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 مقدمه

 یده براش بدست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین، محاسبه بازدهی ینخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجار

 ،، لذاشده استمطرح  یتجار ی. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهااست واحدتجاری آن

یند آثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فر ،مناسب یعمل کند که با کسب بازده یاباید به گونه ییک واحد تجار

. بازده ودشمیان محسوب گذارسرمایه یو پاداشی برا کندمیمحرکی است که ایجاد انگیزه  یبه عنوان نیرو یگذارسرمایه

سب ماهیتاً به منظور ک یگذارسرمایه هایحائز اهمیت است، زیرا، فعالیتبسیار ان گذارسرمایه یبرا یگذارسرمایهناشی از 

 (.0390 دستگیر و همکاران،) گیرندمیبازده صورت 

اشند، اتکاتر بتر و قابلگیری آگاهانه بر پایه اطالعات قرار دارد و هرچه اطالعات مربوطتصمیم در این شرایط، بنیان

خبرها و ان و سهامداران خود را در حصاری از گذارسرمایههای اخیر، تری اتخاذ خواهد شد. در سالگیری بهینهتصمیم

، ها و موارد خالف عرف حسابدارینظمیبینند. این بیف قاعده در حسابداری، گرفتار میهای مربوط به انجام موارد خالآگهی

(. از 0391 حیدری و همکاران،) آمیز به خود گرفته استعناوینی چون حسابداری متهورانه، مدیریت سود و حسابداری فریب

دیگر مدیران تمایل دارند تا ارزش واحدتجاری خود را بهتر از واقع نشان دهند و به این منظور اقدام به اخذ تصمیمات طرف 

برای بدست  .مالی را به نحوی که در جهت منافع آنهاست تغییر دهند یهاصورتنمایند تا بتوانند ترکیب اقالم ای میآگاهانه

 (.2112، 0معصومی و راسین) شودمیی مالی از شاخصی بنام آنتروپی استفاده هاصورتآوردن میزان تغییرات ترکیب اقالم 

 بلند مدت و حقوق صاحبان سهامهای بدهیهای جاری و بدهی ،بلندمدتهای داراییهای جاری و دارایی ،یک ترازنامه

این  الباغکه در  خواهند دادبه تفصیل درصدی از کل ترازنامه را تشکیل  ذکرشده هایآیتماز  کدامهر  که گیرد،را در برمی

، کندمیگر تغییر دی یبه سال یک سالترکیب یک ترازنامه از  بدین معنا که، شونددچار تغییر میدوره قبل  در مقایسه بادرصدها 

؛ به نقل از 0392 زاده و همکاران،عبدااله) گویندمیی مالی هاصورتآنتروپی  را در ترکیب ترازنامه یتغییر چنیناندازه 

 یآنتروپ گریبه عبارت د .اطالعات است نظمیبی ای امهاب زانیاز م یاریمع یآنتروپ در واقع .(1211، و همکاران 2دیانیسیو

 ی مالیهاصورتتغییرات زیاد ترکیب اقالم  (.2116، 3توماس و کاور) در مجموعه اطالعات است تیقطعاز عدم  ایاندازه

ی در واحدهای گذارسرمایهدهنده عدم ثبات و پایداری مالی و همچنین وجود ریسک ی مالی(، نشانهاصورت)آنتروپی 

مالی  یهاتصور، آنتروپی کندمیارائه  یحسابدار یستم اطالعاتیس ی کهاطالعات بین همهاز گفت که  توانمی .تجاری است

 کها جاییت شودمیی از آن استفاده گذارسرمایهو  یاقتصاد هایگیریتصمیم جهت یی است کههاشاخصترین مؤثر یکی از

قلمداد  های مالی می تواناز صورت کنندگاناستفاده یازهایو ن یفصل مشترک اطالعات حسابداری مالی را هاصورتآنتروپی 

رف، های مالی از یک طهای مالی توسط استفاده کنندگان از صورتمقصود از بررسی و تجزیه و تحلیل کردن صورت کرد.

 ریزی برای دستیابی بههای مطلوب جهت برنامه، مهیا کردن اطالعات و روشیبررسی عملکرد گذشته شرکت و از طرف

 (.2112معصومی و راسین، ) های آینده شرکت می باشدهدف
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 است. شده ترپررنگ ،باکیفیت و معتبر یمالیگزارشگر مهم و یاتیح نقش مالی، یهابحران های اخیر با وقوعدر سال

 از شیب را یمال یکیفیت گزارشگر یارتقا در یکیفیت حسابرس نقش به توجه ضرورت ر،یاخ مالی یهاعالوه براین، بحران

 نیتأم منبع نیترمهم واحدهای تجاری، یمال یهاصورت (.2101، 0وان ستروماسو  الکسی یوا) است ردهک انینما شیپ

 بخشد و واضحمی اعتبار یمال یهاصورت به ت،یفکیبا  یحسابرس انجام است. انگذارسرمایه یریگمیتصم یبرا اطالعات

غالمی گیفان و همکاران، ) دهدمی قرار تأثیر تحت را یفیت حسابرسکی حسابرسان، به شده پرداخت یهاالزحمهحق هک است

 ی کهوقت: گذار استتأثیراز دو راه برکیفیت حسابرسی  شودمیای که به شخص حسابرس پرداخت الزحمهحق (.0398

افزایش پیدا  کار کیفیت و شده بیشتربه شخص حسابرس پرداخت می شود، سعی و کوشش حسابرس  یبیشتر الزحمهحق

 زیرسوال رفتن باعث و کنندمیوابستگی پیدا  شانخود مشتریان به مالی بعد از شخص حسابرس چنین حالتی در اما کندمی

 هایو دستورالعمل هاروش کار دادن دست از نگرانی به علت نتیجه اینکه این احتمال وجود داردکه و خواهد شد آنها استقالل

 داشتهآنها  یبراناخوشایندی  مالی عواقب در آینده تواندمی شیوه عمل این البته که ندهند انجام مطلوبی نحو به را حسابرسی

 بخش دو به حسابرسی الزحمهحقالزم به ذکر است که  (.0393دل، سرخانی مقدم و پاک؛ به نقل از 0980، 2آنجلودی) باشد

 هزینه شامل حسابرسی عملیات هزینه کننده منعکس که حسابرسی است عادی الزحمهحق اول بخش است؛ تفکیک قابل

 غیرعادی الزحمهحق دوم حسابرس است، بخش عادی سودآوریو  انتظار مورد دعاوی حقوقی از ناشی زیان کار، نیروی

 3چوی) دهد را نشان صاحبکار به حسابرس اقتصادی وابستگی تواندمی بهتر و ل سود غیرعادی استمحسابرسی است که شا

 بیشتر تالش از سیگنالی غیرعادی الزحمهحقچگونه  که است این سؤالحال  (.2102، 0آستانا و بونو  2101، و همکاران

با توجه به اهمیت  ؟دهدمی قرار خطر معرض حسابرسی را در کیفیت غیرعادی، الزحمهحق اینکه یا و است؟ حسابرسی

 ی برادیز یاهغیرمت تأثیر یبه بررس توسعه درحالو  افتهیتوسعه یانجام شده در کشورها هایپژوهشاز  یاریموضوع، در بس

 ،نیبنابرا .کمتر توجه شده است بازده سهامبر  یمال یهاصورت یآنتروپ تأثیربه  ولی تاکنونپرداخته شده است؛  بازده سهام

 سؤال نیه اپاسخ ب. است تیحائز اهم اریبسدارد  ی بر بازده سهامتأثیر چه یمال یهاصورت یکه آنتروپ شپرس نیپاسخ به ا

در  هترب گیریتصمیم نیو همچن کسیر زانیت برآورد مهج انگذارسرمایه اریدر اخت یاعتمادقابل یشواهد تجرب تواندمی

 قرار دهد.  بازدهی مطلوببه  دنیت رسهج

 مبانی نظری
 رجمند ادعدو ا کنندمی تکاا ییگرد تطالعاا هراز  بیش مالی یهاارشگز به انگذارسرمایه ،سرمایه زاربادر  کلی رطو به

 زادما منابع ات هستند هاییفرصت لنباد به انگذارسرمایه .باشد ارثرگذا انگذارسرمایه نطمیناا بر تواندمی هاگزارش یندر ا

 یهاورتص ،گیریتصمیم ینا یابر آنها دهستفاا ردمواطالعاتی  منابعاز  یکیو  کنند یگذارسرمایه سرمایه زاربارا در  دخو

ی ی گوناگونهاشاخص، شانخود یاقتصاد هایگیریتصمیمدهندگان در اعتبارو  انگذارسرمایه (.2106، 1ارکان) مالی است
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 القار،بولو و حسنی) دهندمیمورد توجه قرار  ییاعطـا یهـاـا وامیهـا یگذارسرمایه ینقد یهاجریانآینده  جهت برآورد را

در مجموعه  تیاز عدم  قطع ایاندازه یآنتروپ است. واحدهای تجاری یمال یهاصورت یعوامل، آنتروپ نیاز ا یکی (.0393

آن دسته از  (.2116توماس و کاور، ) اطالعات است نظمیبی ای امهاب زانیاز م یاریمع یآنتروپ گریبه عبارت د. اطالعات است

تروپی ی تغییرهای بیشتری است. وجود آندارا آنها هترازنام بیهستند ترک یترالبا یآنتروپ کسیر یکه دارا واحدهای تجاری

ر د یمال یهاصورتاقالم  یداریپاناو  تیعدم قطع لیبه دل شتر،یاطالعات ب کسیر دهندهنشانی مال یهاصورتباال در 

ا با ر واحدتجاریآن  انگذارسرمایه ،باشد شتریبیک واحدتجاری  یمال یهاصورت یاست. هرچقدر آنتروپ واحدهای تجاری

در صورتی که آنتروپی (. به عبارت دیگر، 2103و همکاران،  0دنیل) نمایندمی هیبردن نرخ بازده مورد انتظار خود تنبتر البا

ان خواهان دریافت نرخ بازده باالتری از واحدهای تجاری هستند تا از این طریق بتوانند گذارسرمایهی مالی باال باشد، هاصورت

 را انیسود و ز صورتتغییرات آیتم های گوناگون ترازنامه و ان گذارسرمایهکمتر کنند. به بیان دیگر، ی را گذارسرمایهخطر 

 تیعدم موفق ای تیقموف زانیو متا از این طریق به فهم مطلوبی از شیوه کارکرد مدیریت  گیرندمینسبت به سال مالی قبل درنظر 

 وام یاعطا موقعدر عالوه براین، اعتباردهندگان  (.2109، 2دیچاو) آن مدیران در دستیابی به هدف های مدنظر شرکت، برسند

از  ،ی مالی باال باشدهاصورتکنند، در صورتی که آنتروپی  به واحدهای تجاری، آنتروپی صورت های مالی را محاسبه می

بهره وام خودداری می کنند که این و  وام اعطای وام به واحدهای تجاری به علت ریسک باال و ابهام در بازگشت اصل مبلغ

 (.0396، زندوکیلیزینلی و ) شرکت خواهد شدتوسط  یخارج یمنابع مال تأمیندر  تیمحدودموضوع باعث بوجود آمدن 

 یهاصورت گذار بر رابطه اطالعاتتأثیرکه کیفیت حسابرسی یکی از عوامل  دهندمیت تجربی نشان از سوی دیگر، مطالعا

هایی گویای این است که اطالعات عمومی چنین یافته است. آنهامالی واحدهای تجاری با قیمت سهام و در نتیجه، بازده سهام 

به دیگر سخن، کیفیت حسابرسی باعث می شود که موجب هزینه کمتری از اطالعات خصوصی شود.  تواندمیبا کیفیت 

ی مالی حسابرسی شده افزایش یابد و در نتیجه آن عدم تقارن اطالعاتی هاصورتکیفیت اطالعات و داده های مندرج در 

آگاه به امور شرکت را به گردآوری  اطالعات  انگذارسرمایهلذا، اطالعات عمومی که کیفیت باالیی دارند،  .یابدمیکاهش 

و همکاران،  3چان) خصوصی ترغیب می کنند و نتیجه اینکه معامالت باعث می گردد که قیمت سهام در بازار شفاف گردد

 (.0398رضایی و همکاران، به نقل از  2118

العات ان از اطگذارسرمایهاز با مطرح کردن یک مدل تحلیلی چنین بیان کردند مدیران بیشتر  2116جین و مایرز در سال 

 ددهمیمدیران تقارن اطالعاتی میان آنها شده و این عدم شفافیت این توانایی را به  تجاری مطلع هستند این باعث عدم واحد

ریسک واحدتجاری را کاهش دهند، تا  رو مدیران بایدنقدی دریافتی خود را افزایش دهند. از این  یهاجریانکه میزان 

ان که از عدم تقارن اطالعاتی ناشی می شود، گذارسرمایهبا ریسک کمتری مواجهه شوند. سهم ریسک پایین  انگذارسرمایه

به  بوده و ترتر و شفافکه قیمت سهم واضح گرددمینسبت ریسک بازار به کل ریسک را کاهش داده و این موضوع موجب 
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افزایش کیفیت  طریق از حسابرسی کیفیت شده، مطرح مباحث بر بنا (.2116، 0جین و مایرز) تر باشدارزش ذاتی سهم نزدیک

ی مالی هاصورت اینکه به توجه است. با مؤثرمالی و شفافیت اطالعاتی واحدهای تجاری بر بازده سهام  یهاصورت

 شمار از طرف دیگر، و است حسابرسی فرآیند و مدیریت اظهارات ترکیبی از تجاری محصولیشده واحدهای حسابرسی

 حال در پیوسته کندمی مرتبط با هم را مالی گزارشگری و اطالعات کیفی هایویژگی و حسابرسی الزحمهحق که تحقیقاتی

 2بارهریبرای کیفیت گزارشگری مالی استفاده کرد )معیاری  عنوان به حسابرسی الزحمهحق از توانمیبنابراین،  است، افزایش

 (. 2100و همکاران، 

و  بوده و تقلب اشتباه خطر احتمال وجود از نشان مالی یهاصورت ارقام در نظمیبی و ناهنجاری در همین راستا، وجود

 برابر در هانظمی بی و بااهمیت این اشتباهات کشف و شناسایی در دارد. حسابرسان همراه به را حسابرسی ریسک نتیجه در

 افزایش موجب نتیجه در و حسابرسی شکست به منجر مالی یهاصورت این موارد در شناسایی عدم چراکه مسئولند؛ ذینفعان

 بیشتر در تالش دلیل به حسابرسان باالست، حسابرسی ریسکو از طرفی تا زمانی که  گرددمی شهرت حسابرسان ریسک

ان متوجه شوند که گذارسرمایهدر صورتی که (. 2101، 3ین) کنندمی مطالبه را باالتری الزحمهحق ریسک، کاهش جهت

شخص حسابرس به صاحبکار ناشی می شود، استقالل شخص حسابرس  اقتصادی وابسته بودن حسابرسی از هایالزحمهحق

اطالعات  به انگذارسرمایهخدشه دار شده و کیفیت گزارشگری مالی واحدتجاری کم می شود و این موجب می گردد که 

هد بود. اواحدتجاری پایبندی خاصی نداشته باشند و نتیجه اینکه اطالعات واحدتجاری پشتوانه محکمی برای قیمت سهام نخو

اقتصادی( ناشی  هایدیگری )غیر از وابستگی عوامل از های حسابرسیالزحمهحق ان متوجه شوند کهگذارسرمایهدر مقابل اگر 

 (.2120، 0وانچن) می شود، در چنین حالتی طالعات واحدتجاری پشتوانه محکمی برای قیمت سهام خواهد بود

 پیشینه پژوهش

 ی را موردحسابرس یرعادیغ یهاالزحمهحقالعمل بازار سهام نسبت به عکسدر پژوهشی  (0392منصوری سرنجیانه و تنانی)

طور مثبت هب یحسابرس یرعادیغ یهاالزحمهحقکه بازار سهام نسبت به  بوداز آن  یحاک آنها پژوهش جینتابررسی قرار دادند. 

اطالعات  رشتیموجب ارتباط ب یحسابرس یرعادیغ یهاالزحمهحقان، گذارسرمایهاز نظر  ،یعبارت. بهدهدمی العمل نشانعکس

 (0399) مکارانو هقهرمانی زهرایی  .گرددمی یحسابرس تیفیش کیمنجر به افزا یبه نوع نیکه ا شودمیسهام  متیشرکت با ق

نقش  یسبرر همچنین ها وحقوق صاحبان سهام شرکت نهیبر هز یاطالعات حسابدار تیفیک تأثیردر پژوهشی به بررسی 

اطالعات  تیفیکبر رابطه  یمال یهاصورت سهیمقا تیو قابل ریمتغ نیهمزمان ا لگریو نقش تعد یعدم تقارن اطالعات لگریتعد

بر  یاطالعات حسابدار تیفیکنشان داد که  آنها پژوهش جینتاپرداختند.  هاحقوق صاحبان سهام شرکت نهیهزو  یحسابدار

ولی  مثبت و معناداری بر رابطه فوق دارد. تأثیر یعدم تقارن اطالعات منفی و معناداری دارد و تأثیرحقوق صاحبان سهام  نهیهز

حقوق  نهیهز و یاطالعات حسابدار تیفیکرابطه بر  یمال یهاصورت سهیمقا تیقابلو  یهمزمان عدم تقارن اطالعات تأثیر

 قرار نگرفت. تأییدصاحبان سهام مورد 
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 مالی را مورد بررسی قرار یهاصورتدر پژوهشی رابطه بین کمیته حسابرسی و آنتروپی  (0393) تائبی نقندری و صادقی

صورت ی مالی هم بهاصورتدادند. در این پژوهش کمیته حسابرسی از طریق متغیرهای اندازه، تخصص و استقالل و آنتروپی 

کلی و هم از طریق مدل آنتروپی پیوسته رنی اندازه گیری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه، تخصص و استقالل کمیته 

رغ از اندازه ها نشان داد فای مالی دارد و همچنین آزمون استحکام یافتههاصورتمنفی و معناداری بر آنتروپی  تأثیرحسابرسی 

در  (0393) فخاری و همکاران های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.ا این رابطه در شرکتهشرکت

ار دادند. ی مورد بررسی قرمال یگزارشگر تیفیکی را برحسابرس یرعادیغ الزحمهحقو جهش در  یداریپا تأثیرپژوهش خود 

 یبت و معنادارمث رابطه یمال یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس یرعادیغ الزحمهحقجهش در  نیب های پژوهش نشان داد که یافته

 هرابط زیعد نب هدور یمال یگزارشگر تیفیو ک یحسابرس یرعادیغ الزحمهحق( بلندمدت نیانگیمپایداری ) نیب و وجود دارد

 وجود دارد.معناداری مثبت و 

را مورد بررسی قرار  هیساختار سرما لیبر سرعت تعد یمال یهاصورت یآنتروپ تأثیر (0393) تائبی نقندری و همکاران

 هیر سرمابه ساختا واحدهای تجاری دنیسرعت رسبر  یمال یهاصورت یآنتروپبه این نتیجه رسیدند که  پژوهشگران دادند.

 لیبه دل ،یمال یهاتصور نییپا یبا آنتروپ ییهاشرکتپژوهشگران استدالل کردند  .گذاردمیمنفی و معناداری  تأثیر شاننهیبه

 نیا ،نابراین، ببرخوردار هستند یترنییپا هیسرما نیتأمه نیاز هز ان،گذارسرمایهو اعتماد  ترنییاطالعات پا سکیر یابیارز

در پژوهشی  (0399) و همکاران مؤمنی برخوردار هستند. نهیبه هیبه ساختار سرما دنیرس یبرا یشتریعمل ب اریها از اختشرکت

 الزحمهحقحاکی از آن بود  جینتای را مورد بررسی قرار دادند. حسابدار تیفیک بر یحسابرس یعادریغ یهاالزحمهحقاثر 

 یحسابرس یغیرعاد الزحمهحق شیدارد و با افزا یحسابدار تیفیبر ک یو معنادار یمدت اثر منف در کوتاه یحسابرس یعادریغ

 یدعاریغ الزحمهحقنشان داد  پژوهش جینتا نی. همچنیابدمیکاهش  یاطالعات حسابدار تیفیک زانیمدت، مدر کوتاه

در دوره  یابرسحس یرعادیغ الزحمهحق شیدارد و با افزا یحسابدار تیفیبرک یو معنادار یاثر منف زیدر بلندمدت ن یحسابرس

 .یابدمیکاهش  یاطالعات حسابدار تیفیک زانیبلندمدت، م

غیرعادی حسابرسی را بر ریسک سقوط قیمت سهام مورد بررسی قرار  الزحمهحق تأثیردر پژوهش خود  (2120)وانچن 

منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، به  تأثیرغیرعادی حسابرسی  الزحمهحقداد. نتایج پژوهش نشان داد که 

پژوهش  ایهیافته و برعکس. یابدمیغیرعادی حسابرسی ریسک سقوط قیمت سهام کاهش  الزحمهحقنحوی که با افزایش 

منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد و بین گزارشگری  تأثیرنشان داد کیفیت حسابرسی  (2121) و همکاران 0چای

های پژوهش نشان داد آن دسته از مالی مبهم و خطر سقوط قیمت سهام نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته

 کمتر است. آنهاشوند خطر سقوط قیمت سهام های حسابرسی بزرگ حسابرسی میها که توسط شرکتشرکت
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ی را مورد گذارسرمایهکیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزرشگری مالی و کارایی  تأثیر (2121) و همکاران 0اسد

معناداری  ی رابطه مثبت وگذارسرمایهبررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی 

 ارد.مثبت و معناداری د تأثیروجود دارد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی بر رابطه فوق 

 پژوهش یهافرضیه

 مورد آزمون قرار گرفتند:و ی زیر مطرح هافرضیه پژوهشپیشینه با توجه به مطالب ذکرشده در ادبیات نظری و 

 آنتروپی عمومی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.بین : 0 فرضیه

 بین آنتروپی شانون و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. :2 فرضیه

  بین آنتروپی رنی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.: 3 فرضیه

 معناداری دارد. تأثیرغیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی عمومی و بازده سهام  الزحمهحق: 0 فرضیه

 معناداری دارد. تأثیرغیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی شانون و بازده سهام  الزحمهحق: 1 فرضیه

 معناداری دارد. تأثیرغیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی رنی و بازده سهام  الزحمهحق: 6فرضیه 

 شناسی پژوهشروش

از ستفاده ای از نوع همبستگی است که با فتوصی پژوهشی ،این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رابطه بین متغیرها

ی قرار بررس شرکت مورد -ترکیبی سال یهاداده صورت ها بهشرکتی واقعی هادادهاست.  پذیرفتهتاریخی انجام  اطالعات

از نرم افزار  ی مزبورهادادهانجام شده است.  حداقل مربعات تعمیم یافتهالگوی رگرسیون استفاده از گرفته است. این کار با 

اکسل و نرم افزار از  هادادهسازی آوری شده است. همچنین جهت آمادهعسامانه کدال استخراج و جم زپرداز نوین و نیداده

ای هشرکتمورد مطالعه در این پژوهش را آماری استفاده شده است. جامعه  ایویوز نرم افزاراز  هادادهتجزیه و تحلیل جهت 

روش انتخاب نمونه در این پژوهش، . دهندمیتشکیل  0398 تا 0390های سال طی تهرانبهادار  قپذیرفته شده در بورس اورا

به  (شرکت -سال 312) شرکت 90تعداد  ین شده است. با توجه به معیارهای زیربا توجه به معیارهای از پیش تعی حذفیروش 

 :عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند

 .اسفندماه باشد 29منتهی به  آنهامالی  سال به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، .0

 طی دوره موردنظر تغییر نداده باشند. سال مالی خود را .2

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 0390تا ابتدای سال  .3

اشته وقفه معامالتی ند بیش از سه ماه آنهاسهام  مورد نظر طی دوره زمانی مورد بررسی فعالیت مستمر داشته و یهاشرکت .0

 باشند.

س مالی در دستر یهاصورتهمراه  یهاادداشتیخصوص هب کلیه اطالعات مالی و غیرمالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش .1

 باشد.
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یت و نوع بودن ماه)به علت متفاوت و لیزینگ نباشند مالی یگرواسطه ها،بانک هلدینگ، ،یگذارسرمایه یهاجزء شرکت .6

 .ها(فعالیت این دسته از شرکت

 پژوهشتحلیلی الگوهای 

 .شودمی( استفاده 3( و )2(، )0) روابط ی اول، دوم و سوم به ترتیب ازهافرضیهبه منظور آزمون در این پژوهش، 

(0) 
tititititititi MBSIZELEVROAENTR ,,,,,,, /   

 

(2) 
tititititititi MBSIZELEVROACOSHR ,,,,,,, /   

 

(3) 
tititititititi MBSIZELEVROACORER ,,,,,,, /   

 .شودمی( استفاده 6( و )1(، )0) روابط ی چهارم، پنجم و ششم به ترتیب ازهافرضیهر آزمون به منظوهمچنین 

(0) 
tititititititititi MBSIZELEVROAENTABNEEABNFEEENTR ,,,,,,,,, /*   

 

(1) 
tititititititititi MBSIZELEVROACOSHABNFEEABNFEECOSHR ,,,,,,,,, /*   

 

(6) 
tititititititititi MBSIZELEVROACOSHABNFEEABNFEECORER .,,,,,,,, /*   

 آنهانحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش و 
 متغیر وابسته

 ی درگذارسرمایه از لحاص سود یا زیان لنسبت ک: عبارت است ازاست که  (i,tR) بازده سهاممتغیر وابسته پژوهش حاضر 

(. 0382 نده،خداب و دستگیر) فایده در ابتدای دوره مصرف گردیده است آوردن ای که برای به دستیک دوره معین، به سرمایه

مجموع  :بازده سهام برابر است با (0398) رحیمیان و همکارانو  (0390) نمازی وابراهیمی یهاپژوهش ، مطابق بادر این پژوهش

 دوره مالی. اول قیمتدر یک دوره مالی تقسیم بر سهام جایزه سهام، سودنقدی هرسهم، حق تقدم و  قیمتتفاوت 
 متغیر مستقل 

گیری آن از سه شاخص آنتروپی عمومی، ی مالی است که برای اندازههاصورتمتغیر مستقل پژوهش حاضر، آنتروپی 

ادفی را آنتروپی عدم قطعیت یا پراکندگی یک متغیر تص. شودمیآنتروپی پیوسته شنون و آنتروپی پیوسته رنی استفاده 

کی از . یکندمیی مالی را مشخص هاصورت. در این مطالعه آنتروپی، عدم قطعیت اطالعات ارائه شده در کندمیگیری اندازه

 ی بررسی اقالم ترازنامه به صورت ترکیبی و نه جداگانه آنتروپی است.هافن

(3) 𝑒𝑛𝑡 =∑𝑞𝑖 log
𝑞𝑖
𝑝𝑖

𝑛

𝑖

 

،یکی از اقالم ترازنامه با مقیاس iشوند؛ ی مالی که تجزیه و تحلیل میهاصورت،تعداد اقالمی از n،آنتروپی؛ entکه در آن؛ 

 ،زندوکیلیزینلی و ) ،درصد مربوط به هر یک از اقالم در سال اولip،درصد مربوط به هر یک از اقالم در سال دوم؛ iqمشترک؛ 

 .(0393 تائبی نقندری و همکاران، و 0396
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غییرات سال قبل نسبت به ت تواندمییکی از توابع آنتروپی است که با درنظر گرفتن اقالم کمی ترازنامه عالوه بر این که 

سال قبل عددی منفی هم باشد. از آن جهت براساس تعریف ریاضی آن را  ییرهایتغنسبت به  تواندمیعددی مثبت باشد، 

گیرد می f(x)با تابع چگالی احتمال  Rتغیر پیوسته تصادفی باشد که مقادیر را از یک مXگویند. فرض کنید آنتروپی پیوسته می

 آنتروپی پیوسته عبارت است از:

(8) 𝐻𝑎(𝑋) =
1

1 − 𝑎
1𝑛∫𝑓(𝑥)𝑎 𝑑𝑥 

های مختلف نشان داد که مقدار آنتروپی تنها به وسیله یک ضریب ثابت برای پایه توانمیآنتروپی به پایه بستگی دارد اما 

 های مربوط به موارد ویژه. فرمولگرددمی. همچنین از لگاریتم طبیعی برای تمام توابع آنتروپی دیفرانسیل استفاده کندمیتغییر 

(0=α ،2=α) .به شرح زیر است 

(9) 𝑐𝑜𝑠ℎ = −∫𝑓(𝑥) ln 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 

 

(01) core = − ln∫𝑓(𝑥)2 𝑑𝑥 

آنتروپی پیوسته رنی است، یک تفاوت مهم بین آنتروپی گسسته و  coreآنتروپی پیوسته شنون و  coshهای فوق در فرمول

 مقادیر منفی تواندمی، آنتروپی پیوسته گیردیدربرم  پیوسته این است که درحالی که آنتروپی گسسته تنها مقادیر غیرمنفی را

 (.2100، 0ارموس و زیب ریسکی) یرددربرگرا  نیز 

(00) 𝐻𝑎(𝑋) ∈ 𝑅 

max(x), =nb) )تخمین( بر مبنای هیستوگرام است. فرض کنید برآوردچگالی،  برآوردهای ترین روشیکی از ساده

min(x))  دامنه مقادیر نمونه باشد، دامنه را بهK های برابر تقسیم کنید و نقاط برش با )مخزن( با عرض هایظرفjt  نشان داده

 ثابت است: (bin)دسته  )عرض( . پهناشودمی

(02) ℎ =
𝑏𝑛

𝑘
= 𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗 

 :شودمیتابع چگالی با استفاده از فرمول زیر برآورد 

(03) 𝑓𝑛(𝑥) =
𝑣𝑗

𝑛ℎ
 

( thj)مشخصات هیستوگرام، . براساسگیرندمیقرار  (bin)ای است که در دستهتعداد نقاط داده jVباشد که  j+1,tjx(t(اگر 

 ،زندوکیلیینلی و ز) برای آنتروپی پیوسته رنی و شنون به دست آورد توانمیتر را غیرقابل مشتق شده ساده برآوردیک فرمول 

0396.) 

(00) 𝑐𝑜𝑠ℎ =
1

𝑛
∑𝑣𝑗 ln(

𝑣𝑗

𝑛ℎ
)

𝑘

𝑗=1
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(01) 𝑐𝑜𝑟𝑒 = − 𝑙𝑛∑𝑣𝑗

𝑘

𝑗=1

ℎ (
𝑣𝑗

𝑛ℎ
)
2

 

، تفاضل وزن h اقالم انتخابی برای سال اول؛، وزن jv، آنتروپی پیوسته شنون؛Cosh، آنتروپی پیوسته رنی؛Coreکه در آن؛

، یکی از اقالم i شوند؛ی مالی تجریه و تحلیل میهاصورت، تعداد اقالمی که در Kاقالم انتخاب شده در سال دوم با سال اول؛ 

 .گرددمیهایی است که در روند آنتروپی تحلیل ، تعداد سالn ترازنامه با مقیاس مشترک؛ و

 ،نفی بگیرد، لذامقادیر م تواندمیاست و بخاطر اینکه فقط آنتروپی پیوسته در این پژوهش، تغییرهای منفی نیز با اهمیت 

 آنتروپی پیوسته شنون و آنتروپی پیوسته رنی نیز، عالوه بر آنتروپی عمومی مورد استفاده قرار گرفته است.
 کنندهتعدیلمتغیر 

رگرسیون مدل استاندارد  یماندهباق( است که از ABNFEE) غیرعادی حسابرسی الزحمهحقکننده این پژوهش، تعدیلمتغیر 

. الزم به ذکر است که مدل مزبور شکل تعدیل آیدیمبه دست  (8210) و همکاران 0لینحسابرسی ارائه شده توسط  الزحمهحق

 است. (0981) و همکاران 2سیمونیک طشده مدل ارائه شده توس

(06) 
 

 در مدل فوق: که

LNFEE واقعی پرداختی به حسابرس،  الزحمهحق: لگاریتم طبیعیLNTAواحد های : لگاریتم طبیعی مجموع دارایی

های جاری به مجموع دارایی: نسبت CA_TAنسبت جاری(، ) های جاریهای جاری به بدهی: نسبت داراییCRتجاری، 

حسابرسی، یک متغیر موهومی است که اگر واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی مورد  موسسه اندازه: AUDSIZEها، دارایی

: نسبت مجموع LEV، شودمیرت به آن عدد صفر اختصاص داده در غیر این صوو رسیدگی قرار گرفته باشد به آن عدد یک 

ر اظهار نظر حسابرس نسبت ای است که اگ: متغیر دوگانهOPINIONاهرم مالی(، ) های واحد تجاریراییها به مجموع دابدهی

: INTANG، یابدمیصفر اختصاص  عدد و در غیر این صورت به آن یکی مالی در سال جاری مقبول باشد، مقدار هاصورتبه 

است،؛ در صورتی که واحد  : زیان دهی، یک متغیر موهومیLOSSها، های ثابت نامشهود به مجموع دارایینسبت دارایی

، شودمیرت به آن ارزش صفر اختصاص داده تجاری در سال جاری زیان گزارش کرده باشد به آن عدد یک و در غیر این صو

LOSSLAGدهی سال قبل؛ یک متغیر موهومی است، در صورتی که واحدتجاری در سال گذشته زیان گزارش کرده : زیان

ای است که در : متغیر دوگانهISSUE، شودمیین صورت به آن ارزش صفر اختصاص داده باشد به آن عدد یک و در غیر ا

ت به آن ارزش صفر اختصاص داده صورت صدور سهام و اوراق قرضه در سال جاری به آن ارزش یک و در غیر این صور

؛ نسبت سودخالص هاییدارا: بازده ROAها، ع داراییها و اسناد تجاری به مجموها و حسابموجودی : نسبتARINV. شودمی

 ی مالی به آن ارزش یک و درهاصورتاست که در صورت تجدید ارائه ای : متغیر دوگانهRESTATها، به مجموع دارایی
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tititititititi

tititititititi

RESTATROAARINVISSULOSSLAGLOSSINTANG

OPINIONLEVAUDSIZETACACRLNTALNFEE

,,,,,,,

,,,,,,, _
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 الزحمهحقحسابرسی که در این پژوهش تحت عنوان  الزحمهحق: باقیمانده مدل εدهیم. غیر این صورت به آن ارزش صفر می

 .شودمی کننده از آن استفادهتعدیلغیرعادی حسابرسی به عنوان متغیر 
 متغیرهای کنترلی

 .شودمیبیان  tدر سال  iهای واحد تجاری خالص به جمع کل دارایی (: نسبت سودROA) هاییبازده دارا

 .شودمیبیان  tدر سال  i واحد تجاری هایداراییها به کل نسبت کل بدهی (:LEV) ینسبت اهرم

 .شودمیبیان   t در سالi  واحد تجاریهای لگاریتم کل دارایی(: SIZE) اندازه شرکت

 tدر سال  i واحد تجاری سهام بازاربه ارزش  ارزش دفترینسبت (: M/B) واحد تجاریارزش بازار به ارزش دفتری نسبت 

 .شودمیبیان 

 های پژوهشیافته
 یفیآمار توص

 .است ارائه شده هامعیار مشاهده انحراف و بیشینه کمینه، میانه، میانگین، شامل توصیفی آمار مفاهیم برخی 0 در جدول

میانگین و میانه . دهدمیرا نشان  توزیع یک ثقل مرکز و تعادل نقطه که است مرکزی یهاشاخص نیترمهمنگین یکی از امی

میانگین و میانه آنتروپی  ،0811/1و 2033/1است، همچنین میانگین و میانه آنتروپی عمومی  2986/1و  6933/1 متغیر بازده سهام

 هاداده معیار انحراف. است1262/2و 0001/2نیز  میانه آنتروپی پیوسته رنی میانگین وو  1806/1و 0033/1پیوسته شنون 

 معیار انحراف و میانگین از هاداده کم پراکندگی نشان دهنده کم معیار . انحرافدهدمی نشان را میانگین از هاداده پراکندگی

 ترینکم دارای 0211/1با انحراف معیار آنتروپی پیوسته شنون  . متغیراستاز میانگین  هاداده زیاد پراکندگی دهندهنشان زیاد

  .بیشترین پراکندگی از میانگین استدارای  1092/0 با انحراف معیار و متغیر آنتروپی پیوسته رنی میانگین پراکندگی از
 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1 جدول

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین متغیر

 0301/0 -6009/1 9829/0 2986/1 6933/1 بازده سهام

 0608/1 1311/1 9938/1 0811/1  2033/1 آنتروپی عمومی

 0211/1 1113/1 0902/1 1806/1 0033/1 آنتروپی پیوسته شنون

 1092/0 -1181/3 6183/0 1262/2 0001/2 آنتروپی پیوسته رنی

 1113/0 -8010/2 8810/0 1361/1 1611/1 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق

 3331/0 0903/01 0160/09 0311/00 3123/00 اندازه شرکت

 2120/1 1023/1 8931/1 1111/1 1016/1 اهرم مالی

 0021/1 -3269/1 6393/1 0233/1 0120/1 هاداراییبازده 

 2869/1 1831/1 8386/0 2839/1 3332/1 به ارزش بازار  ارزش دفتری نسبت

 آزمون پایایی متغیرها

ا ایستایی( پایایی ی) ، پیش از تخمین مدل رگرسیون باید از ماناییشودمیی پانل انجام هادادههایی که با ساختار ژوهشپدر 

 ممکن است نتایج کاذب ارائه کند. برای شناسایی مانایی کرد. اجرای مدل رگرسیون با متغیرهای نامانا متغیرها اطمینان حاصل
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حاوی نتایج یکی از انواع آزمون ریشه واحد، تحت عنوان لوین، لین و  2 جدول. شودمیمتغیرها از آزمون ریشه واحد استفاده 

 1آزمون کلیه متغیرها کمتر از  معناداریت. طبق جدول، سطح چو است که برای تک تک متغیرها مانایی سنجیده شده اس

 درصد بوده و کلیه متغیرها مانا هستند.
 نتایج آزمون مانایی متغیرها .2 جدول

 نتیجه آزمون معناداریسطح  آزمون tآماره  نام متغیر

 .متغیر مانا است 1111/1 -0000/21 بازده سهام

 مانا است. متغیر 1111/1 -9001/21 آنتروپی عمومی

 متغیر مانا است. 1111/1 -6138/20 آنتروپی پیوسته شنون

 .متغیر مانا است 1111/1 -0016/22 آنتروپی پیوسته رنی

 .متغیر مانا است 1111/1 -0363/03 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق

 .متغیر مانا است 1111/1 -2910/23 هابازده دارایی

 .مانا است متغیر 1111/1 -0002/21 اهرم مالی

 .متغیر مانا است 1111/1 -0686/3 اندازه شرکت

 .متغیر مانا است 1111/1 -3663/03 ارزش دفتری به ارزش بازار نسبت

 آزمون ناهمسانی واریانس

اری است. معناد شده استفادهگودفری  -پاگان-آزمون بروشناهمسانی واریانس از  وجود در این پژوهش برای تشخیص

، قابل مشاهده است 3 که در جدول طورهمانمدل است. جمالت باقیمانده ناهمسانی واریانس در  وجودبیانگر این آزمون آماره 

 در نتیجهاســت،  11/1از  ترکــوچکــه کاســت  1111/1برابـر ی پژوهش هامدلسطح معناداری آماره آزمون برای تمامی 

منظور رفع ناهمسانی به  ،، بنابراینشودمیدرصـد رد  1 معناداریدر سطح  مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانسفرض صفر 

 واریانس از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.
 پژوهش یهامدل یبرا گودفری-پاگان-بروشج آزمون ی. نتا3 جدول

 آزمون مناسب مدل سطح معناداری آزمونآماره مدل پژوهش

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته 1111/1 9369/06 0مدل 

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته 1111/1 3196/08 2مدل 

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته 1111/1 1233/8 3مدل 

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته 1111/1 1013/02 0مدل 

 تهیافرگرسیون حداقل مربعات تعمیم  1111/1 2930/00 1مدل 

 رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته 1111/1 3912/00 6مدل 

 هافرضیهآزمون 

 هتج هاسمن استفاده شده است.و  آزمون اف لیمراز پژوهش  هایالگو برآوردالگوی مناسب برای  نتعیی منظوربه 

آزمون اف  نتایج ، کهشودمیآزمون اف لیمر بکار گرفته  ترکیبی، یهاداده یا روش تابلویی یهاداده روش از استفاده تعیین

 .آورده شده است 0 جدول در پژوهش یهامدل لیمر برای
 



 194 /9مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 پژوهش یهامدل یبرا )چاو( مریل Fآزمون  جینتا .9 جدول

 نتیجه آزمون معناداریسطح  tآماره پژوهشمدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 1301/090 0مدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 1320/083 2مدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 8110/090 3مدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 1601/216 0مدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 6180/210 1مدل 

 ی ترکیبیهاداده 111/1 3013/212 6مدل 

ی هاادهدهای پژوهش، باید برای انتخاب مدل تک تک الگویو سطح خطای آزمون اف لیمر برای  با در نظر گرفتن آماره

ی تابلویی با اثرهای تصادفی، آزمون هاسمن نیز اجرا شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز هادادهتابلویی با اثرهای ثابت یا 

 نشان داده شده است. 1 در جدول
 پژوهش یهامدل یج آزمون هاسمن براینتا .1 جدول

 نتیجه آزمون معناداریسطح  t آماره مدل پژوهش

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 3111/029 0مدل 

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 9830/029 2مدل 

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 0018/026 3مدل 

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 1339/036 0 مدل

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 0300/000 1 مدل

 مدل اثرهای ثابت 1111/1 1806/032 6 مدل

ی تابلویی با اثرهای ثابت برای هادادهقابل مشاهده است، نتایج حاکی از آن است که الگوی  1 طور که در جدولهمان

ی تابلویی با اثرهای ثابت استفاده هادادهی پژوهش از روش هامدلی پژوهش روش ارجح است. بنابراین، برای تخمین هامدل

 مارةآشده است. در پژوهش حاضر برای تشخیص خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است. اگر مقدار 

پذیرفت. عالوه بر این، برای برسی معناداری کل  توانمیخطای مدل را  جملةباشد، استقالل  2دوربین واتسون نزدیک به عدد 

 ی پژوهش آمده است:هافرضیهز آزمون فیشر اجرا شده است. در ادامه نتایج آزمون مدل نی
 ه اولیآزمون فرضنتایج 

 .آورده شده است 6 جدولاول در  فرضیه( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون 0) یاول از الگو فرضیهبررسی  یبرا

( است، 1111/1آن که ) معناداریو همچنین سطح  است 3312/0برابری مدل اول پژوهش برادست آمده به Fبا توجه به آمارة 

شده برای یلتعددرصد معنادار است. عالوه بر این، ضریب تعیین  91توان گفت در کل مدل اول پژوهش در سطح اطمینان می

درصد از تغییرات  33توان گرفت  که متغیرهای مستقل و کنترل حدودا درصد است پس نتیجه می 30/32مدل اول پژوهش برابر 

توان است، در نتیجه می 0208/2واتسون برای مدل اول پژوهش برابر  -دوربین آمارةمتغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین 

 گفت که میان جمالت باقیمانده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.
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 برآورد نهایی مدل اول پژوهشنتایج  .6 جدول

tititititititi MBSIZELEVROAENTR ,,,,,,, /   

 tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد متغیر متغیرها
سطح 

 معناداری

عامل تورم واریانس 

(VIF) 

 - C 9102/0- 9130/1 1910/2- 1361/1 ضریب ثابت

 ENT 8301/0- 2000/1 8360/8- 1111/1 1031/0 آنتروپی عمومی

 ROA 9333/0 3631/1 3288/1 1111/1 6311/0 هاییدارابازده 

 LEV 2289/1 2636/1 8680/1 3816/1 0063/0 اهرم مالی

 SIZE 2293/1 1610/1 8136/3 1112/1 1096/0 اندازه شرکت  

 B/M 9103/0- 0182/1 1081/02- 1111/1 3192/0 ازاربارزشدفتری به ارزش نسبت

 F (F-statistic) Prob  1111/1 آماره سطح معناداری

 F F-statistic  3312/0 آماره

 Adjusted R-squared  3230/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 Durbin-Watson stat  0208/2 دوربین واتسون آماره

با  افزون بر این،. مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) تورم واریانسنتایج آزمون 

بازده  و آنتروپی عمومیارتبــاط بــین  احتمــال مربــوط بــه فــرض صــفر، مبنــی بــر؛ 6 ارائه شده در جدولتوجه به نتایج 

. شـوددرصـد رد نمـی 1اســت، بنــابراین فرض صفر در سطح خطای  11/1اســت کــه کــوچکتراز  1111/1، برابـر سهام

 توانمیاست. با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی عمومی و منفی بودن آن  -8301/0نیز  آنتروپی عمومیضریب متغیر 

پی . به عبارت دیگر، با افزایش آنتروداری وجود دارداو معنرابطه منفی  بازده سهامو  آنتروپی عمومیبــین نتیجه گرفت، 

قهرمانی زهرایی و همکاران و  (2121چای و همکاران )های که این نتیجه مطابق با یافته یابدمیعمومی، بازده سهام کاهش 

 است. (0399)
 دومه یآزمون فرضنتایج 

 .آورده شده است 3 جدولدر فرضیه دوم ( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون 2) یاز الگو دوم فرضیهبررسی  یبرا

است و همچنین سطح  3036/0ی مدل دوم پژوهش برابربرادست آمده به Fآمارة مشاهده می شود  3همانطور که در جدول 

 درصد معنادار است. عالوه 91توان گفت که در کل مدل دوم پژوهش در سطح اطمینان ( است، می1111/1آن که ) معناداری

که متغیرهای مستقل نتیجه گرفت  تواندرصد است پس می 60/32شده برای مدل دوم پژوهش برابر یلتعداین، ضریب تعیین  بر

دوربین واتسون برای مدل دوم پژوهش  آمارةدرصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین  33و کنترل حدودا 

 ده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.توان گفت که میان جمالت باقیماناست، در نتیجه می 1102/2برابر 
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 . نتایج برآورد نهایی مدل دوم پژوهش7 جدول

tititititititi MBSIZELEVROACOSHR ,,,,,,, /   

 معناداریسطح  tآماره خطای استاندارد ضریب نماد متغیر متغیرها
 عامل تورم واریانس

(VIF) 

 - C 0061/2- 8330/1 0001/2- 1062/1 ضریب ثابت

 COSH 0936/2- 2018/1 0213/9- 1111/1 1363/0 آنتروپی پیوسته شنون

 ROA 2009/2 3028/1 0100/6 1111/1 6009/0  هاییدارابازده 

 LEV 0032/1- 2668/1 1363/1- 1906/1 0091/0 اهرم مالی

 SIZE 2366/1 1186/1 1363/0 1110/1 1131/0 اندازه شرکت  

 B/M 1631/0- 0080/1 1801/01- 1111/1 3831/0 اربه ارزش باز دفتریارزشنسبت

 F (F-statistic) Prob 1111/1 آماره سطح معناداری

 F F-statistic 3036/0 آماره

 Adjusted R-squared 3260/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 Durbin-Watson stat 1102/2 دوربین واتسون آماره

 افزون بر این، .مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد که بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) تورم واریانسنتایج آزمون 

یوسته پآنتروپی ن یارتبــاط بــ بــر یمربــوط بــه فــرض صــفر، مبنــ سطح معناداری؛ 3 با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

درصـد  1 معناداریفرض صفر در سطح  ،نیاســت، بنــابرا 11/1تراز کــوچکــه کاســت  1111/1، برابـر بازده سهامو  شنون

منفی  و پیوسته شنوناست. با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی  -0936/2نیز  شنونآنتروپی . ضریب متغیر شودمینرد 

ه عبارت دیگر، . بوجود دارد یداراو معنرابطه منفی  بازده سهامو  پیوسته شنون آنتروپین یبــنتیجه گرفت،  توانمیبودن آن 

قهرمانی و  (2121) چای و همکارانهای که این نتیجه مطابق با یافته یابدمی، بازده سهام کاهش پیوسته شنونبا افزایش آنتروپی 

 است. (0399) و همکارانزهرایی 
 سومه یآزمون فرضنتایج 

 .آورده شده است 8 جدولدر  فرضیه سوم ( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون3) یاز الگو سوم فرضیهبررسی  یبرا

( 1111/1آن که ) معناداریو همچنین سطح  است 3992/6 ی مدل سوم پژوهش که برابربرادست آمده به Fبا توجه به آمارة 

براین، ضریب تعیین درصد معنادار است. عالوه 91گفت که در کل مدل سوم پژوهش در سطح اطمینان  توانمیاست، 

 03که متغیرهای مستقل و کنترل حدودا  توان نتیجه گرفتمیدرصد است پس  13/03شده برای مدل سوم پژوهش برابر یلتعد

است،  1966/2ربین واتسون برای مدل سوم پژوهش برابر دو آمارةدرصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین 

 گفت که میان جمالت باقیمانده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد. توانمیدر نتیجه 
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 . نتایج برآورد نهایی مدل سوم پژوهش8 جدول

tititititititi MBSIZELEVROACORER ,,,,,,, /   

 ضریب نماد متغیر متغیرها
خطای 

 استاندارد
 t آماره

سطح 

 معناداری

 عامل تورم واریانس

(VIF) 

 - C 8261/1- 3600/1 1811/0- 2813/1 ضریب ثابت

 CORE 3119/1- 1098/1 0830/01- 1111/1 1022/0 آنتروپی پیوسته رنی

 ROA 6101/2 3261/1 9310/3 1111/1 1811/0  هاییدارابازده 

 LEV 0019/1 2020/1 6123/1 1069/1 0103/0 اهرم مالی

 SIZE 0610/1 1113/1 0603/3 1106/1 1038/0 اندازه شرکت  

 B/M 6333/0- 0020/1 1033/00- 1111/1 3199/0 بازار ارزش دفتری به ارزش نسبت

 F (F-statistic) Prob  1111/1 آماره سطح معناداری

 F F-statistic  3992/6 آماره

-Adjusted R ضریب تعیین تعدیل شده

squared 
 0313/1 

 Durbin-Watson دوربین واتسون آماره

stat 
 1966/2 

با  افزون بر این، .مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) تورم واریانسنتایج آزمون 

 رنیسته آنتروپی پیون یارتبــاط بــ بــر یمربــوط بــه فــرض صــفر، مبنــ سطح معناداری 8 توجه به نتایج ارائه شده در جدول

. شودمیندرصـد رد  1 معنادارن فرض صفر در سطح یاســت، بنــابرا 11/1تراز کــوچکــه کاســت  1111/1، برابـر بازده سهامو 

ودن آن و منفی ب رنیاست. با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی پیوسته  -3119/1نیز  پیوسته رنیآنتروپی ضریب متغیر 

ر، با افزایش . به عبارت دیگوجود دارد یداراو معنرابطه منفی  بازده سهامو  رنیآنتروپی پیوسته ن یبــنتیجه گرفت،  توانمی

و قهرمانی زهرایی و  (2121) چای و همکارانهای که این نتیجه مطابق با یافته یابدمی، بازده سهام کاهش رنیآنتروپی پیوسته 

 است. (0399) همکاران
 چهارمه یآزمون فرضنتایج 

آورده شده  9 جدولدر  فرضیه چهارم ( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون0) یاز الگو چهارم فرضیهبررسی  یبرا

و همچنین  است 3603/8 ی مدل چهارم پژوهش برابربرادست آمده به Fآمارة  مشاهده می شود 9همانطور که در جدول  .است

درصد معنادار  91گفت که در کل مدل چهارم پژوهش در سطح اطمینان  تواندر نتیجه می( است، 1111/1آن )معناداری سطح 

که توان نتیجه گرفت میدرصد است پس  82/11 شده برای مدل چهارم پژوهش برابریلتعدبراین، ضریب تعیین است. عالوه

 دوربین واتسون برای مدل آمارةدرصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین  10حدودا متغیرهای مستقل و کنترل 

گفت که میان جمالت باقیمانده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود  توانمی، در نتیجه است 0181/2چهارم پژوهش برابر 

 ندارد.
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 . نتایج برآورد نهایی مدل چهارم پژوهش9 جدول

tititititititititi MBSIZELEVROAENTABNEEABNFEEENTR ,,,,,,,,, /*   

 t آماره خطای استاندارد ضریب نماد متغیر متغیرها
سطح 

 معناداری

عامل تورم 

 (VIF) واریانس

 - C 8632/0- 8216/1 2311/2- 1231/1 ضریب ثابت

 ENT 3013/0- 2126/1 6390/6- 1111/1 0031/0 آنتروپی عمومی

 ABNFEE 2029/1 1030/1 1092/0 1111/1 2312/0 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق

 ABNFEE*ENT 9366/1 0302/1 9383/6 1111/1 3621/0 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق×عمومیآنتروپی

 ROA 3399/0 3310/1 0866/1 1111/1 6001/0 هاییدارابازده 

 LEV 1669/1- 2008/1 2336/1- 3801/1 0093/0 اهرم مالی

 SIZE 2032/1 1100/1 1002/0 1110/1 1120/0 اندازه شرکت

 B/M 0363/0- 0383/1 6383/01- 1111/1 3390/0 بازار ارزش دفتری به ارزش نسبت

 F (F-statistic)Prob 1111/1 آماره سطح معناداری

 F F-statistic 3603/8 آماره

 Adjusted R-squared 1182/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 Durbin-Watson stat 0181/2 دوربین واتسون آماره

با  افزون بر این، .مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) تورم واریانسنتایج آزمون 

( رابطه 1111/1)و سطح معناداری  -3013/0متغیر آنتروپی عمومی با ضریب رگرسیونی  ؛9 توجه به نتایج ارائه شده در جدول

و سطح  2029/1غیرعادی حسابرسی باتوجه به ضریب رگرسیونی  الزحمهحقو معناداری با بازده سهام دارد و متغیر  منفی

غیرعادی حسابرسی با  الزحمهحق×عمومیو معناداری با بازده سهام دارد و متغیر آنتروپی مثبترابطه  (1111/1)معناداری 

کنندگی آن و نقش تعدیل رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد (1111/1)و سطح معناداری  9366/1ضریب رگرسیونی 

بازده سهام  و آنتروپی عمومیغیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین  الزحمهحقو معنادار است، بدین معنا که  در پژوهش مثبت

قهرمانی زهرایی و و  ،(2120) وانچن ،(2121) همکارانچای و های که این نتیجه مطابق با یافته ،کاهش داده است را

 است. (0392منصوری سرنجیانه و تنانی)و  (0393) فخاری و همکاران، (0399همکاران)
 پنجمه یآزمون فرضنتایج 

آورده شده  01 جدولدرفرضیه پنجم ( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون 1) یاز الگو پنجم فرضیهبررسی  یبرا

آن که  معناداریاست و همچنین سطح  1338/8ی مدل پنجم پژوهش که برابربرادست آمده به Fتوجه به آمارة با  .است

براین، ضریب درصد معنادار است. عالوه 91توان گفت که در کل مدل پنجم پژوهش در سطح اطمینان ( است، می1111/1)

که متغیرهای مستقل و کنترل  نتیجه گرفت تواندرصد است پس می 36/08شده برای مدل پنجم پژوهش برابریلتعدتعیین 
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دوربین واتسون برای مدل پنجم پژوهش برابر  آمارةدرصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین  09 حدوداً

 توان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.، در نتیجه میاست 1193/2
 . نتایج برآورد نهایی مدل پنجم پژوهش11 جدول

tititititititititi MBSIZELEVROACOSHABNFEEABNFEECOSHR ,,,,,,,,, /*   

 معناداری t آماره خطای استاندارد ضریب نماد متغیر متغیرها
 عامل تورم واریانس

(VIF) 

 - C 1200/2- 3319/1 6186/2- 1193/1 ضریب ثابت

 COSH 6338/0- 2300/1 9630/6- 1111/1 0210/0 آنتروپی پیوسته شنون

 ABNFEE 3233/1 1036/1 0113/3 1111/1 9831/0 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق

 الزحمهحق×شنونپیوستهآنتروپی

 غیرعادی حسابرسی
ABNFEE *COSH 1113/0 2223/1 1101/0 1111/1 1093/0 

 ROA 1332/2 3203/1 3326/6 1111/1 6221/0 هاییدارابازده 

 LEV 2233/1- 2031/1 9118/1- 3613/1 0109/0 اهرم مالی

 SIZE 2223/1 1102/1 3339/0 1111/1 1619/0 اندازه شرکت

 B/M 3199/0- 0390/1 3100/9- 1111/1 3906/0 بازار ارزش دفتری به ارزش نسبت

 F (F-statistic) Prob 1111/1 آماره سطح معناداری ا

 F F-statistic 1338/8 آماره

 Adjusted R-squared 0836/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 Durbin-Watson stat 1193/2 دوربین واتسون آماره

با  افزون بر این، .مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) تورم واریانسنتایج آزمون 

( 1111/1)و سطح معناداری  -6338/0 پی پیوسته شنون با ضریب رگرسیونی؛ متغیر آنترو01 توجه به نتایج ارائه شده در جدول

و سطح  3233/1غیرعادی حسابرسی باتوجه به ضریب رگرسیونی  الزحمهحق دارد و متغیررابطه منفی و معناداری با بازده سهام 

سابرسی غیرعادی ح الزحمهحق×( رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر آنتروپی پیوسته شنون1111/1)معناداری 

کنندگی با بازده سهام دارد و نقش تعدیل معناداری( رابطه مثبت و 1111/1)و سطح معناداری  1113/0با ضریب رگرسیونی 

 و غیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین آنتروپی پیوسته شنون الزحمهحقبدین معنا که  .آن در پژوهش مثبت و معنادار است

و قهرمانی زهرایی  ،(2120) وانچن ،(2121) چای و همکارانهای که این نتیجه مطابق با یافته ،کاهش داده است بازده سهام را

 است. (0392منصوری سرنجیانه و تنانی)و  (0393) فخاری و همکاران، (0399) همکاران
 ششمه یآزمون فرضنتایج 

آورده شده  00 جدولدر فرضیه ششم ( استفاده شده است. نتایج مربوط به آزمون 6) یاز الگو ششم فرضیهبررسی  یبرا

( 1111/1و همچنین سطح خطای آن که ) است 8163/8ی مدل ششم پژوهش که برابربرادست آمده به Fبا توجه به آمارة  .است

بر این، ضریب تعیین درصد معنادار است. عالوه  91گفت که در کل مدل ششم پژوهش در سطح اطمینان  توانمیاست، 
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 که متغیرهای مستقل و کنترل حدوداً توان نتیجه گرفتمیدرصد است پس  96/11شده برای مدل ششم پژوهش برابر یلتعد

 .است 1196/2دوربین واتسون برای مدل ششم پژوهش برابر  آمارةدرصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند. همچنین  10

  ندارد. گفت که میان جمالت باقیمانده مدل، خودهمبستگی مرتبة اول وجود  توانمی ،در نتیجه
 . نتایج برآورد نهایی مدل ششم پژوهش11 جدول

tititititititititi MBSIZELEVROACOSHABNFEEABNFEECORER .,,,,,,,, /*   

 t آماره خطای استاندارد بیضر نماد متغیر متغیرها
سطح 

 معناداری

 عامل تورم واریانس

(VIF) 

 - C 1326/0- 3293/1 0316/0- 0009/1 ضریب ثابت

 CORE 2006/1- 1099/1 3311/01- 1111/1 0181/0 آنتروپی پیوسته رنی

 ABNFEE 2119/1 1699/1 6163/3 1113/1 3132/2 غیرعادی حسابرسی الزحمهحق

غیهالزحمحق×رنیپیوستهآنتروپی

 رعادی حسابرسی
ABNFEE *CORE 1100/1 1211/1 0301/2 1330/1 2136/2 

 ROA 3013/2 3201/1 2032/3 1111/1 1816/0  هاییدارابازده 

 LEV 1633/1- 2332/1 2838/1- 3366/1 0160/0 اهرم مالی

 SIZE 0312/1 1033/1 1633/3 1110/1 1080/0 اندازه شرکت  

 B/M 0938/0- 0368/1 9033/01- 1111/1 3330/0 بازار ارزش دفتری به ارزش نسبت

 F (F-statistic) Prob 1111/1 آماره سطح معناداری

 F F-statistic 8163/8 آماره

 Adjusted R-squared 1196/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 Durbin-Watson stat 1196/2 دوربین واتسون آماره

با  افزون بر این، .مشکل همخطی وجود ندارد پژوهشدهد بین متغیرهای نیز نشان می( VIF) ریانستورم وانتایج آزمون 

( 1111/1)و سطح معناداری  -2006/1با ضریب رگرسیونی آنتروپی پیوسته رنی ؛ متغیر 00 توجه به نتایج ارائه شده در جدول

و سطح  2119/1توجه به ضریب رگرسیونی  غیرعادی حسابرسی با الزحمهحقرابطه منفی و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر 

ابرسی با غیرعادی حس الزحمهحق×آنتروپی پیوسته رنی( رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر 1113/1)معناداری 

کنندگی آن ( رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و نقش تعدیل1330/1)و سطح معناداری  1100/1ضریب رگرسیونی 

و بازده  یآنتروپی پیوسته رنغیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین  الزحمهحقدر پژوهش مثبت و معنادار است، بدین معنا که 

و قهرمانی زهرایی  ،(2120) وانچن ،(2120) چای و همکارانهای که این نتیجه مطابق با یافته ،کاهش داده است سهام را

 .است (0392منصوری سرنجیانه و تنانی)و  (0393) فخاری و همکاران، (0399) همکاران

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ن و بازده سهام بررسی شده است. به همیی مالی هاصورتآنتروپی غیرعادی بر رابطة بین  الزحمهحق تأثیردر این پژوهش 

 جاریتآن دسته از واحدهای  های نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ی مربوط به شرکتهادادهفرضیه تدوین و  6جهت
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 یهاورتصی تغییرهای بیشتری است. وجود آنتروپی باال در دارا آنها هترازنام بیهستند ترک یترالبا یآنتروپ کسیر یکه دارا

به ست. ا واحدهای تجاریدر  یمال یهاصورتاقالم  یداریپاناو  تیعدم قطع لیبه دل شتر،یاطالعات ب کسیر دهندهنشانی مال

تا به  کنندیم را نسبت به دوره قبل مالحظه انیصورت سود و ز ترازنامه و اقالم مختلف تغییرهای زانیم انگذارسرمایهعبارتی، 

ست د واحدتجارینظر  به اهداف مورد دنیرسدر  آنها تیعدم موفق ای تیموفق زانیو م تیریرد مدکاز نحوه عمل یدرست کدر

آن  زانی، اگر مواحدهای تجاری یمال یهاصورت یآنتروپه با محاسب ،وام یاعطا هنگامدر همچنین اعتباردهندگان . دکنن دایپ

این که  نندکمیی خوددار، شده اعتبارات نیبودن برگشت اصل و سود تضم مهو مب ادیز کسیر لیدادن وام به دل شد ازاب ادیز

ار انتظ، با توجه به مطالب فوق .گرددمیواحدهای تجاری توسط  یخارج یمنابع مال تأمیندر  تیمحدودامر موجب ایجاد 

این  مربوطهی هایهفرض نتایج آزمون که ،داشته باشدمنفی و معناداری  تأثیربازده سهام  بر ی مالیهاصورتکه آنتروپی  داشتیم

 است. (0399) و همکارانقهرمانی زهرایی و  (2121) و همکاران چایهای با یافته مشابهو  کرده تأییدمطلب را 

ه طبر راب معناداری مثبت و تأثیر غیرعادی حسابرسی الزحمهحقنشان داد  ی چهارم، پنجم و ششمهافرضیههمچنین، نتایج 

 و همکاران،قهرمانی زهرایی  ؛2121و همکاران، چای) هاییافتهمطابق با که مالی و بازده سهام دارد  یهاصورتبین آنتروپی 

 کیفیت شده، مطرح در واقع باتوجه به مباحث ( است.0392 منصوری سرنجیانه و تنانی،و  0393 فخاری و همکاران،؛ 0399

 توجه ااست. ب مؤثرمالی و شفافیت اطالعاتی واحدهای تجاری بر بازده سهام  یهاصورتافزایش کیفیت   طریق از حسابرسی

 است حسابرسی فرآیند و مدیریت اظهارات ترکیبی از محصولیشده واحدهای تجاری ی مالی حسابرسیهاصورت اینکه به

 ،بنابراین هستند، مرتبط با هم مالی گزارشگری و اطالعات کیفی هایویژگی و حسابرسی الزحمهحق از طرف دیگر، و

 این به انگذارسرمایه اگر .معیاری برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده کرد عنوان به حسابرسی الزحمهحق از توانمی

 حسابرس استقالل است، صاحبکاران به حسابرسان اقتصادی وابستگی ناشی از حسابرسی هایالزحمهحق که ببرند پی موضوع

شرکت  اطالعات به انگذارسرمایه که شودمی سبب این و یابدمی کاهش شرکت مالی کیفیت گزارشگری و رودمی بین از

ان از گذارسرمایهنیست. اما اگر تصور  بازار در سهام قیمت برای ایپشتوانه شرکت، اطالعات نتیجه در پایبند نباشند.

 خوبی پشتوانه را شرکت ، اطالعاتباشد اقتصادی( های وابستگدیگری )غیر از  عوامل از حسابرس ناشی هایالزحمهحق

غیرعادی  الزحمهحقمشخص شد که  هافرضیهپژوهش پس از بررسی و آزمون که در این  دانندمی سهام قیمت ارزیابی برای

 انگذاررمایهسمالی و بازده سهام دارد و این بدان معناست که  یهاصورتمثبت و معناداری بر رابطه آنتروپی  تأثیرحسابرسی 

دیگری )غیر از  عوامل از ناشی را حسابرس هایالزحمهحق ،ی مالیهاصورتکنندگان و اعتباردهندگان و سایر استفاده

 است. سهام قیمت ارزیابی برای خوبی پشتوانه شرکت اطالعات آنهاو از نظر  دانندمی اقتصادی( هایوابستگی

بنیان ا که مالی بر بازده سهام و از آنج یهاصورتمنفی و معنادار آنتروپی  تأثیر بر مبنی پژوهش از حاصل نتایج به توجه با 

 یبرا اطالعات نیتأم منبع ترینمهم واحدهای تجاری، یمال یهاصورتگیری آگاهانه بر پایه اطالعات قرار دارد و تصمیم

 در گذارانقانون و استانداردها کنندهتدوین نهادهای شودمی پیشنهاد هستند، و اعتباردهندگان انگذارسرمایه یریگمیتصم

 عالوه براین، د.داشته باشن یاژهیوتوجه کیفیت گزارشگری مالی  موضوع به اعتباردهندگان، و انگذارسرمایه از حمایت راستای
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غیرعادی  الزحمهحق) مالی بر بازده سهام یهاصورتغیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی  الزحمهحقمثبت  تأثیربه  توجه با

ل نمایان شدن نقش بی بدی و (کاهش داده است و بازده سهام را ی مالیهاصورتشدت رابطه منفی بین آنتروپی حسابرسی 

واحدهای تجاری  ،شودمی پیشنهادی مالی هاصورتو اعتبار بخشی به  یمال یکیفیت گزارشگر یارتقا در یکیفیت حسابرس

انجام  های بیشتر وبا رسیدگی مؤسساتحسابرسی بزرگ جهت انجام حسابرسی استفاده کنند، چرا که این  مؤسساتاز 

ی یا اعطای اعتبار گذارسرمایهخود برای  هایگیریتصمیمدر  دهندگان و اعتبار انگذارسرمایهتر امور، باعث اطمینان باکیفیت

 شوند.می

 :شودمیشنهاد یر پیموارد ز یآت یهابه منظور انجام پژوهش

غیرعادی  الزحمهحق یریگاندازه یبرا متفاوت یهامدل از استفاده، ع مختلفیصنا کیکانجام پژوهش حاضر به تف .0

 .بازده سهامسنجش  یبرا یگرید یارهایاستفاده از معهمچنین حسابرسی و 

ه ی مالی و بازده سهام در مراحل مختلف چرخهاصورته بین آنتروپی غیرعادی حسابرسی بر رابط الزحمهحق تأثیربررسی  .2

 عمر شرکت.

 ی مالی و بازده سهام .هاصورتمعیارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین آنتروپی  تأثیربررسی  .3

 شنهادیپ، نیبنابرا د،ندار هاقیمت و بازده سهام شرکت تغییراتدر یمهم نقش ت،یریمد یها یمتصم هکنیا به توجه با .0

 ردد.بررسی گها بازده سهام شرکتی مالی و هاصورتهای رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی سویه تأثیر شودمی

 تشکر و تقدیر

 قدیرت حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به چمران اهواز شهید دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران فرهیخته مجله دانش حسابداری که با دقت نظر و رهنمودهای همچنین  .آیدمی عمل به

 .و موفقیت و سربلندی این عزیزان را از خداوند منان خواستاریمنموده خود باعث ارتقاء کیفی این مقاله شدند سپاسگزاری 

 منابع
 .31-09 (،03)1، مجله دانش حسابداری .(. ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطالعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام0393مسعود ) ،حسنی القارو  قاسم ،بولو

، مجله دانش حسابداری .ی مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایههاصورت(. اثر آنتروپی 0393) علی ،تائبی نقندریو  مسعود ،صادقی ؛امیر حسین، تائبی نقندری

01(3 ،)036-001. 

 .031-003 ،(0)3 ،یمال یدر گزارشگر یکاربرد یهاپژوهش. یمال یهاصورت یو آنتروپ یحسابرس تهی(. کم0393) مسعود ی،صادقو  نیرحسیام ی،نقندر یتائب

های نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی: رویکرد الگوسازی معامالت کیفیت حسابرسی بر هزینه تأثیرسی (. برر0391رسولی، پیمان )و  حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن

 .332-333(، 3)23، حسابداری و حسابرسی هاییبررسساختاری. 

(، 2)09، مجله علوم اجتماعی و انسانیبا بازده سهام.  اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد اطالعاتیارتباط بین محتوای (. 0382) خدابنده، رامینو  دستگیر، محسن

002-011. 

، وحسابرسی مالی حسابداری هایپژوهش. )پراکندگی سود( و بازده سهام (. رابطه بین کیفیت سود0390ستاره ) ،آدمیتو  احمد ،گوگرد چیان ؛محسن ،دستگیر

3(26 ،)33-20. 
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 دانش مالی .بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معامالت اوراق اختیار فروش تبعی تأثیر(. 0398جمال ) ،محمدیو  علی ،خوزین ؛نظام الدین ،رحیمیان

 .093-080(، 02)02، تحلیل اوراق بهادار

 دانش حسابرسی،ها. های رشد و بازده غیرعادی شرکتحسابرسی با فرصت الزحمهحق(. رابطه بین 0398قندچی، فرشین )و  رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا

09(36 ،)83-026. 

 .ت و حسابداریمدیری دومین کنفرانس ساالنه اقتصاد،. گذاری سرمایه مالی های مدل بر پیوسته رنی و شانون آنتروپی تأثیر(. 0396) نجمه زندوکیلی،و  حدیث زینلی،

 شده پذیرفته یهاشرکت در مالی یهاصورتارائه  تجدید و حسابرسی یغیرعاد الزحمهحق بین رابطه (. بررسی0393سرخانی مقدم، داریوش؛ پاکدل، عبداهلل )

 .006-033(، 33)01، تحقیقات حسابداری و حسابرسیبهادارتهران.  اوراق بورس در

 .اوراق بهادار تهرانایع بورس رات سود در صنیی مالی و اثر آن بر تغیهاصورتآنتروپی بررسی  (.0392آراد، حامد )و  زاده، سالم؛ فرقاندوست حقیقی، کامبیزعبداهلل

 .30-0، (12)03 ،دانش حسابرسی

 ماده گرفتن نظر در با یت حسابرسیفکی و الزحمهحق با یحسابرس بازار انحصار رابطه ی(. بررس0398) یمهد ،یصالح و آمنه بذرافشان، ده؛یسع فان،یگ یغالم

 .383-361(، 8)30، یحسابدار یتجرب هایپژوهشتوسعه.  پنجم قانون 99

 یهاشرفتیپ. یمال یگزارشگر تیفیوک یحسابرس یرعادیغ الزحمهحقو جهش در  یداری(. پا0393)ی علمحمد ی،گیرجب ب و یهاد ی،قربان؛ نیحس ی،فخار
 .211-220 ،(2)01 ،یحسابدار

 ها با توجه به نقش عدمحقوق صاحبان سهام شرکت نهیبر هز یاطالعات حسابدار تیفیک تأثیر (.0399مرفوع، محمد ) و آرین؛ بولو، قاسمقهرمانی زهرایی، محمد

 .61-33(، 68)03 ،مطالعات تجربی حسابداری مالیی. مال یهاصورت سهیمقا تیو قابل یتقارن اطالعات

 ی،مال یحسابدار یهاپژوهش. یحسابرس یرعادیغ یهاالزحمهحقالعمل بازار سهام نسبت به عکس ی(. بررس0392) محسن ی،تنان و لیکائیم ،انهیسرنج یمنصور

1(0)، 011-021. 

-011(،03)02 ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی .عادی حسابرسی و کیفیت حسابداریهای غیرالزحمهحق(. 0399) طاهره ،روانخواه و عزیز ،گرد ؛علیرضا ،مؤمنی

83. 

 .23-9(، 3)2 ،های تجربی حسابداری مالیمجله پژوهش .و بازده سهام محصول رقابتیبررسی ارتباط بین ساختار (. 0390شهال )ابراهیمی،  و نمازی، محمد
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