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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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چکیده
هدف :این پژوهش به دنبال برر سی تأثیر آنتروپی صورتهای مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حقالزحمه غیرعادی ح سابر سی بر
رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام است.
روش :پژوهش حا ضر ،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همب ستگی رگر سیونی ا ست .برای د ستیابی به
هدف پژوهش ،تعداد  49شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1941تا  1941مورد برر سی قرار گرفت.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش ن شان میدهد آنتروپی صورتهای مالی (عمومی ،پیو شته شنون و پیو سته رنی) ارتباط منفی و معناداری با
بازده سهههام دارد .هم نین ،یافتههای پژوهش بیانگر این اسههت که حقالزحمه غیرعادی حسههابرسههی موجب تعدیل رابطة بین آنتروپی
صورتهای مالی و شاخصهای بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام میشود .به عبارت دیگر ،حقالزحمه غیرعادی حسابرسی موجب
میشود شدت رابطة بین آنتروپی صورتهای مالی و شاخصهای بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام ،کاهش یابد.
نتیجهگیری :آنتروپی صورتهای مالی باعث افزایش ری سک اطالعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در
ت صمیمگیریهای خود برای سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام میگردد .از طرفی حقالزحمه غیرعادی
حسههابرسههی به عنوان معیاری از کیفیت حسههابرسههی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صههورتهای مالی به عنوان یکی از مهمترین منابع
اطالعاتی استفادهکنندگان از صورتهای مالی شده و منجر میشود شدت رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام کاهش یابد.

واژههای کلیدی :آنتروپی صورتهای مالی ،بازده سهام ،حقالزحمه غیرعادی حسابرسی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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مقدمه

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری ،محاسبه بازدهی بدست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای
آن واحدتجاری است  .از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح شده است ،لذا،
یک واحد تجاری باید به گونهای عمل کند که با کسب بازدهی مناسب ،ثروت سهامداران را افزایش دهد .بازده در فرآیند
سرمایهگذاری به عنوان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود .بازده
ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بسیار حائز اهمیت است ،زیرا ،فعالیتهای سرمایهگذاری ماهیتاً به منظور کسب
بازده صورت میگیرند (دستگیر و همکاران.)0390 ،
در این شرایط ،بنیان تصمیم گیری آگاهانه بر پایه اطالعات قرار دارد و هرچه اطالعات مربوطتر و قابلاتکاتر باشند،
تصمیمگیری بهینهتری اتخاذ خواهد شد .در سالهای اخیر ،سرمایهگذاران و سهامداران خود را در حصاری از خبرها و
آگهیهای مربوط به انجام موارد خالف قاعده در حسابداری ،گرفتار میبینند .این بینظمیها و موارد خالف عرف حسابداری،
عناوینی چون حسابداری متهورانه ،مدیریت سود و حسابداری فریبآمیز به خود گرفته است (حیدری و همکاران .)0391 ،از
طرف دیگر مدیران تمایل دارند تا ارزش واحدتجاری خود را بهتر از واقع نشان دهند و به این منظور اقدام به اخذ تصمیمات
آگاهانهای مینمایند تا بتوانند ترکیب اقالم صورتهای مالی را به نحوی که در جهت منافع آنهاست تغییر دهند .برای بدست
آوردن میزان تغییرات ترکیب اقالم صورتهای مالی از شاخصی بنام آنتروپی استفاده میشود (معصومی و راسین.)2112 ،0
یک ترازنامه ،داراییهای جاری و داراییهای بلندمدت ،بدهیهای جاری و بدهیهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام
را در برمیگیرد ،که هر کدام از آیتمهای ذکرشده به تفصیل درصدی از کل ترازنامه را تشکیل خواهند داد که در غالبا این
درصدها در مقایسه با دوره قبل دچار تغییر میشوند ،بدین معنا که ترکیب یک ترازنامه از یک سال به سالی دیگر تغییر میکند،
اندازه چنین تغییری در ترکیب ترازنامه را آنتروپی صورتهای مالی میگویند (عبداالهزاده و همکاران0392 ،؛ به نقل از
دیانیسیو 2و همکاران .)2111 ،در واقع آنتروپی معیاری از میزان ابهام یا بینظمی اطالعات است .به عبارت دیگر آنتروپی
اندازهای از عدم قطعیت در مجموعه اطالعات است (توماس و کاور .)2116 ،3تغییرات زیاد ترکیب اقالم صورتهای مالی
(آنتروپی صورتهای مالی) ،نشاندهنده عدم ثبات و پایداری مالی و همچنین وجود ریسک سرمایهگذاری در واحدهای
تجاری است .میتوان گفت که از بین همه اطالعاتی که سیستم اطالعاتی حسابداری ارائه میکند ،آنتروپی صورتهای مالی
یکی از مؤثرترین شاخصهایی است که جهت تصمیمگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری از آن استفاده میشود تا جاییکه
آنتروپی صورتهای مالی را فصل مشترک اطالعات حسابداری و نیازهای استفادهکنندگان از صورتهای مالی می توان قلمداد
کرد .مقصود از بررسی و تجزیه و تحلیل کردن صورتهای مالی توسط استفاده کنندگان از صورتهای مالی از یک طرف،
بررسی عملکرد گذشته شرکت و از طرفی ،مهیا کردن اطالعات و روشهای مطلوب جهت برنامهریزی برای دستیابی به
هدفهای آینده شرکت می باشد (معصومی و راسین.)2112 ،
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در سالهای اخیر با وقوع بحرانهای مالی ،نقش حیاتی و مهم گزارشگریمالی معتبر و باکیفیت ،پررنگتر شده است.
عالوه براین ،بحرانهای مالی اخیر ،ضرورت توجه به نقش کیفیت حسابرسی در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی را بیش از
پیش نمایان کرده است (الکسی یوا و اسوان ستروم .)2101 ،0صورتهای مالی واحدهای تجاری ،مهمترین منبع تأمین
اطالعات برای تصمیمگیری سرمایهگذاران است .انجام حسابرسی با کیفیت ،به صورتهای مالی اعتبار میبخشد و واضح
است که حقالزحمههای پرداخت شده به حسابرسان ،کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (غالمی گیفان و همکاران،
 .)0398حقالزحمهای که به شخص حسابرس پرداخت میشود از دو راه برکیفیت حسابرسی تأثیرگذار است :وقتی که
حقالزحمه بیشتری به شخص حسابرس پرداخت می شود ،سعی و کوشش حسابرس بیشتر شده و کیفیت کار افزایش پیدا
میکند اما در چنین حالتی شخص حسابرس از بعد مالی به مشتریان خودشان وابستگی پیدا میکنند و باعث زیرسوال رفتن
استقالل آنها خواهد شد و نتیجه اینکه این احتمال وجود داردکه به علت نگرانی از دست دادن کار روشها و دستورالعملهای
حسابرسی را به نحو مطلوبی انجام ندهند که البته این شیوه عمل میتواند در آینده عواقب مالی ناخوشایندی برای آنها داشته
باشد (دیآنجلو0980 ،2؛ به نقل از سرخانی مقدم و پاکدل .)0393 ،الزم به ذکر است که حقالزحمه حسابرسی به دو بخش
قابل تفکیک است؛ بخش اول حقالزحمه عادی حسابرسی است که منعکس کننده هزینه عملیات حسابرسی شامل هزینه
نیروی کار ،زیان ناشی از دعاوی حقوقی مورد انتظار و سودآوری عادی حسابرس است ،بخش دوم حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی است که شامل سود غیرعادی است و بهتر میتواند وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار را نشان دهد (چوی

3

و همکاران 2101 ،و آستانا و بون .)2102 ،0حال سؤال این است که چگونه حقالزحمه غیرعادی سیگنالی از تالش بیشتر
حسابرسی است؟ و یا اینکه حقالزحمه غیرعادی ،کیفیت حسابرسی را در معرض خطر قرار میدهد؟ با توجه به اهمیت
موضوع ،در بسیاری از پژوهشهای انجام شده در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه به بررسی تأثیر متغیرهای زیادی بر
بازده سهام پرداخته شده است؛ ولی تاکنون به تأثیر آنتروپی صورتهای مالی بر بازده سهام کمتر توجه شده است .بنابراین،
پاسخ به این پرسش که آنتروپی صورتهای مالی چه تأثیری بر بازده سهام دارد بسیار حائز اهمیت است .پاسخ به این سؤال
میتواند شواهد تجربی قابلاعتمادی در اختیار سرمایهگذاران جهت برآورد میزان ریسک و همچنین تصمیمگیری بهتر در
جهت رسیدن به بازدهی مطلوب قرار دهد.
مبانی نظری

به طور کلی در بازار سرمایه ،سرمایهگذاران به گزارشهای مالی بیش از هر اطالعات دیگری اتکا میکنند و اعداد مندرج
در این گزارشها میتواند بر اطمینان سرمایهگذاران اثرگذار باشد .سرمایهگذاران به دنبال فرصتهایی هستند تا منابع مازاد
خود را در بازار سرمایه سرمایهگذاری کنند و یکی از منابع اطالعاتی مورد استفاده آنها برای این تصمیمگیری ،صورتهای
مالی است (ارکان .)2106 ،1سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در تصمیمگیریهای اقتصادی خودشان ،شاخصهای گوناگونی
Asthana & Boone
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را جهت برآورد آینده جریانهای نقدی سرمایهگذاریهـا یـا وامهـای اعطـایی مورد توجه قرار میدهند (بولو و حسنیالقار،
 .)0393یکی از این عوامل ،آنتروپی صورتهای مالی واحدهای تجاری است .آنتروپی اندازهای از عدم قطعیت در مجموعه
اطالعات است .به عبارت دیگر آنتروپی معیاری از میزان ابهام یا بینظمی اطالعات است (توماس و کاور .)2116 ،آن دسته از
واحدهای تجاری که دارای ریسک آنتروپی باالتری هستند ترکیب ترازنامه آنها دارای تغییرهای بیشتری است .وجود آنتروپی
باال در صورتهای مالی نشاندهنده ریسک اطالعات بیشتر ،به دلیل عدم قطعیت و ناپایداری اقالم صورتهای مالی در
واحدهای تجاری است .هرچقدر آنتروپی صورتهای مالی یک واحدتجاری بیشتر باشد ،سرمایهگذاران آن واحدتجاری را با
باالتر بردن نرخ بازده مورد انتظار خود تنبیه مینمایند (دنیل 0و همکاران .)2103 ،به عبارت دیگر ،در صورتی که آنتروپی
صورتهای مالی باال باشد ،سرمایهگذاران خواهان دریافت نرخ بازده باالتری از واحدهای تجاری هستند تا از این طریق بتوانند
خطر سرمایهگذاری را کمتر کنند .به بیان دیگر ،سرمایهگذاران تغییرات آیتم های گوناگون ترازنامه و صورت سود و زیان را
نسبت به سال مالی قبل درنظر میگیرند تا از این طریق به فهم مطلوبی از شیوه کارکرد مدیریت و میزان موفقیت یا عدم موفقیت
آن مدیران در دستیابی به هدف های مدنظر شرکت ،برسند (دیچاو .)2109 ،2عالوه براین ،اعتباردهندگان در موقع اعطای وام
به واحدهای تجاری ،آنتروپی صورت های مالی را محاسبه می کنند ،در صورتی که آنتروپی صورتهای مالی باال باشد ،از
اعطای وام به واحدهای تجاری به علت ریسک باال و ابهام در بازگشت اصل مبلغ وام و بهره وام خودداری می کنند که این
موضوع باعث بوجود آمدن محدودیت در تأمین منابع مالی خارجی توسط شرکت خواهد شد (زینلی و زندوکیلی.)0396 ،
از سوی دیگر ،مطالعات تجربی نشان میدهند که کیفیت حسابرسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه اطالعات صورتهای
مالی واحدهای تجاری با قیمت سهام و در نتیجه ،بازده سهام آنها است .چنین یافتههایی گویای این است که اطالعات عمومی
با کیفیت میتواند موجب هزینه کمتری از اطالعات خصوصی شود .به دیگر سخن ،کیفیت حسابرسی باعث می شود که
کیفیت اطالعات و داده های مندرج در صورتها ی مالی حسابرسی شده افزایش یابد و در نتیجه آن عدم تقارن اطالعاتی
کاهش مییابد .لذا ،اطالعات عمومی که کیفیت باالیی دارند ،سرمایهگذاران آگاه به امور شرکت را به گردآوری اطالعات
خصوصی ترغیب می کنند و نتیجه اینکه معامالت باعث می گردد که قیمت سهام در بازار شفاف گردد (چان 3و همکاران،
 2118به نقل از رضایی و همکاران.)0398 ،
جین و مایرز در سال  2116با مطرح کردن یک مدل تحلیلی چنین بیان کردند مدیران بیشتر از سرمایهگذاران از اطالعات
واحد تجاری مطلع هستند این باعث عدم تقارن اطالعاتی میان آنها شده و این عدم شفافیت این توانایی را به مدیران میدهد
که میزان جریانهای نقدی دریافتی خود را افزایش دهند .از این رو مدیران باید ریسک واحدتجاری را کاهش دهند ،تا
سرمایهگذاران با ریسک کمتری مواجهه شوند .سهم ریسک پایین سرمایهگذاران که از عدم تقارن اطالعاتی ناشی می شود،
نسبت ریسک بازار به کل ریسک را کاهش داده و این موضوع موجب میگردد که قیمت سهم واضحتر و شفافتر بوده و به
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ارزش ذاتی سهم نزدیکتر باشد (جین و مایرز .)2116 ،0بنا بر مباحث مطرح شده ،کیفیت حسابرسی از طریق افزایش کیفیت
صورتهای مالی و شفافیت اطالعاتی واحدهای تجاری بر بازده سهام مؤثر است .با توجه به اینکه صورتهای مالی
حسابرسیشده واحدهای تجاری محصولی ترکیبی از اظهارات مدیریت و فرآیند حسابرسی است و از طرف دیگر ،شمار
تحقیقاتی که حقالزحمه حسابرسی و ویژگیهای کیفی اطالعات و گزارشگری مالی را با هم مرتبط میکند پیوسته در حال
افزایش است ،بنابراین ،میتوان از حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیاری برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده کرد (هریبار

2

و همکاران.)2100 ،
در همین راستا ،وجود ناهنجاری و بینظمی در ارقام صورتهای مالی نشان از وجود احتمال خطر اشتباه و تقلب بوده و
در نتیجه ریسک حسابرسی را به همراه دارد .حسابرسان در شناسایی و کشف این اشتباهات بااهمیت و بی نظمیها در برابر
ذینفعان مسئولند؛ چراکه عدم شناسایی این موارد در صورتهای مالی منجر به شکست حسابرسی و در نتیجه موجب افزایش
ریسک شهرت حسابرسان میگردد و از طرفی تا زمانی که ریسک حسابرسی باالست ،حسابرسان به دلیل تالش بیشتر در
جهت کاهش ریسک ،حقالزحمه باالتری را مطالبه میکنند (ین .)2101 ،3در صورتی که سرمایهگذاران متوجه شوند که
حقالزحمههای حسابرسی از وابسته بودن اقتصادی شخص حسابرس به صاحبکار ناشی می شود ،استقالل شخص حسابرس
خدشه دار شده و کیفیت گزارشگری مالی واحدتجاری کم می شود و این موجب می گردد که سرمایهگذاران به اطالعات
واحدتجاری پایبندی خاصی نداشته باشند و نتیجه اینکه اطالعات واحدتجاری پشتوانه محکمی برای قیمت سهام نخواهد بود.
در مقابل اگر سرمایهگذاران متوجه شوند که حقالزحمههای حسابرسی از عوامل دیگری (غیر از وابستگیهای اقتصادی) ناشی
می شود ،در چنین حالتی طالعات واحدتجاری پشتوانه محکمی برای قیمت سهام خواهد بود (وانچن.)2120 ،0
پیشینه پژوهش

منصوری سرنجیانه و تنانی( )0392در پژوهشی عکسالعمل بازار سهام نسبت به حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که بازار سهام نسبت به حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی بهطور مثبت
عکسالعمل نشان میدهد .بهعبارتی ،از نظر سرمایهگذاران ،حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطالعات
شرکت با قیمت سهام میشود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی میگردد .قهرمانی زهرایی و همکاران ()0399
در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها و همچنین بررسی نقش
تعدیلگر عدم تقارن اطالعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر رابطه کیفیت اطالعات
حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که کیفیت اطالعات حسابداری بر
هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه فوق دارد .ولی
تأثیر همزمان عدم تقارن اطالعاتی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر رابطه کیفیت اطالعات حسابداری و هزینه حقوق
صاحبان سهام مورد تأیید قرار نگرفت.
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تائبی نقندری و صادقی ( )0393در پژوهشی رابطه بین کمیته حسابرسی و آنتروپی صورتهای مالی را مورد بررسی قرار
دادند .در این پژوهش کمیته حسابرسی از طریق متغیرهای اندازه ،تخصص و استقالل و آنتروپی صورتهای مالی هم بصورت
کلی و هم از طریق مدل آنتروپی پیوسته رنی اندازه گیری شدند .نتایج پژوهش نشان داد که اندازه ،تخصص و استقالل کمیته
حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر آنتروپی صورتهای مالی دارد و همچنین آزمون استحکام یافتهها نشان داد فارغ از اندازه
شرکتها این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .فخاری و همکاران ( )0393در
پژوهش خود تأثیر پایداری و جهش در حقالزحمه غیرعادی حسابرسی را برکیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین جهش در حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد و بین پایداری (میانگین بلندمدت) حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دوره بعد نیز رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
تائبی نقندری و همکاران ( )0393تأثیر آنتروپی صورتهای مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار
دادند .پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که آنتروپی صورتهای مالی بر سرعت رسیدن واحدهای تجاری به ساختار سرمایه
بهینهشان تأثیر منفی و معناداری میگذارد .پژوهشگران استدالل کردند شرکتهایی با آنتروپی پایین صورتهای مالی ،به دلیل
ارزیابی ریسک اطالعات پایینتر و اعتماد سرمایهگذاران ،از هزینه تأمین سرمایه پایینتری برخوردار هستند ،بنابراین ،این
شرکتها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند .مؤمنی و همکاران ( )0399در پژوهشی
اثر حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی بر کیفیت حسابداری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود حقالزحمه
غیرعادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
در کوتاهمدت ،میزان کیفیت اطالعات حسابداری کاهش مییابد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی در بلندمدت نیز اثر منفی و معناداری برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره
بلندمدت ،میزان کیفیت اطالعات حسابداری کاهش مییابد.
وانچن ( )2120در پژوهش خود تأثیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی را بر ریسک سقوط قیمت سهام مورد بررسی قرار
داد .نتایج پژوهش نشان داد که حقالزحمه غیرعادی حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد ،به
نحوی که با افزایش حقالزحمه غیرعادی حسابرسی ریسک سقوط قیمت سهام کاهش مییابد و برعکس .یافتههای پژوهش
چای 0و همکاران ( )2121نشان داد کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد و بین گزارشگری
مالی مبهم و خطر سقوط قیمت سهام نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد آن دسته از
شرکتها که توسط شرکتهای حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند خطر سقوط قیمت سهام آنها کمتر است.

Chae

1

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش 199 /9

اسد 0و همکاران ( )2121تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزرشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را مورد
بررسی قرار داد .نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد ،همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی بر رابطه فوق تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیههای پژوهش

با توجه به مطالب ذکرشده در ادبیات نظری و پیشینه پژوهش فرضیههای زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند:
فرضیه  :0بین آنتروپی عمومی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین آنتروپی شانون و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3بین آنتروپی رنی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :0حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی عمومی و بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :1حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی شانون و بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :6حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی رنی و بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر رابطه بین متغیرها ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است که با استفاده از
اطالعات تاریخی انجام پذیرفته است .دادههای واقعی شرکتها به صورت دادههای ترکیبی سال -شرکت مورد بررسی قرار
گرفته است .این کار با استفاده از الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است .دادههای مزبور از نرم افزار
دادهپرداز نوین و نیز سامانه کدال استخراج و جمعآوری شده است .همچنین جهت آمادهسازی دادهها از نرم افزار اکسل و
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0390تا  0398تشکیل میدهند .روش انتخاب نمونه در این پژوهش،
روش حذفی با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده است .با توجه به معیارهای زیر تعداد  90شرکت ( 312سال -شرکت) به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند:
 .0به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به  29اسفندماه باشد.
 .2سال مالی خود را طی دوره موردنظر تغییر نداده باشند.
 .3تا ابتدای سال  0390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .0شرکتهای مورد نظر طی دوره زمانی مورد بررسی فعالیت مستمر داشته و سهام آنها بیش از سه ماه وقفه معامالتی نداشته
باشند.
 .1کلیه اطالعات مالی و غیرمالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش بهخصوص یادداشتهای همراه صورتهای مالی در دسترس
باشد.
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 .6جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها ،واسطهگری مالی و لیزینگ نباشند (به علت متفاوتبودن ماهیت و نوع
فعالیت این دسته از شرکتها).
الگوهای تحلیلی پژوهش

در این پژوهش ،به منظور آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم به ترتیب از روابط ( )2( ،)0و ( )3استفاده میشود.
()0

Ri ,t  ENTi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t

()2

Ri ,t  COSHi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t

()3

Ri ,t  COREi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t

همچنین به منظور آزمون فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم به ترتیب از روابط ( )1( ،)0و ( )6استفاده میشود.
()0

Ri,t  ENTi,t  ABNFEEi,t  ABNEE * ENTi,t  ROAi,t  LEVi,t  SIZEi,t  B / M i,t   i,t

()1

Ri ,t  COSH i ,t  ABNFEE i ,t  ABNFEE * COSH i ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t

()6

Ri ,t  COREi ,t  ABNFEE i ,t  ABNFEE * COSHi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t  i.t

متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها
متغیر وابسته

متغیر وابسته پژوهش حاضر بازده سهام ( )Ri,tاست که عبارت است از :نسبت کل سود یا زیان حاصل از سرمایهگذاری در
یک دوره معین ،به سرمایهای که برای به دست آوردن فایده در ابتدای دوره مصرف گردیده است (دستگیر و خدابنده.)0382 ،
در این پژوهش ،مطابق با پژوهشهای نمازی وابراهیمی ( )0390و رحیمیان و همکاران ( )0398بازده سهام برابر است با :مجموع
تفاوت قیمت سهام ،سودنقدی هرسهم ،حق تقدم و سهام جایزه در یک دوره مالی تقسیم بر قیمت اول دوره مالی.
متغیر مستقل

متغیر مستقل پژوهش حاضر ،آنتروپی صورتهای مالی است که برای اندازهگیری آن از سه شاخص آنتروپی عمومی،
آنتروپی پیوسته شنون و آنتروپی پیوسته رنی استفاده میشود .آنتروپی عدم قطعیت یا پراکندگی یک متغیر تصادفی را
اندازهگیری میکند .در این مطالعه آنتروپی ،عدم قطعیت اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی را مشخص میکند .یکی از
فنهای بررسی اقالم ترازنامه به صورت ترکیبی و نه جداگانه آنتروپی است.
()3

𝑖𝑞
𝑖𝑝

𝑛

𝑒𝑛𝑡 = ∑ 𝑞𝑖 log
𝑖

که در آن؛ ،entآنتروپی؛ ،nتعداد اقالمی از صورتهای مالی که تجزیه و تحلیل میشوند؛ ،iیکی از اقالم ترازنامه با مقیاس
مشترک؛ ،qiدرصد مربوط به هر یک از اقالم در سال دوم؛ ،piدرصد مربوط به هر یک از اقالم در سال اول (زینلی و زندوکیلی،
 0396و تائبی نقندری و همکاران.)0393 ،
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یکی از توابع آنتروپی است که با درنظر گرفتن اقالم کمی ترازنامه عالوه بر این که میتواند نسبت به تغییرات سال قبل
عددی مثبت باشد ،میتواند نسبت به تغییرهای سال قبل عددی منفی هم باشد .از آن جهت براساس تعریف ریاضی آن را
آنتروپی پیوسته میگویند .فرض کنید Xیک متغیر پیوسته تصادفی باشد که مقادیر را از  Rبا تابع چگالی احتمال ) f(xمیگیرد
آنتروپی پیوسته عبارت است از:
()8

1
𝑥𝑑 𝑎)𝑥(𝑓 ∫ 𝑛1
𝑎1−

= )𝑋( 𝑎𝐻

آنتروپی به پایه بستگی دارد اما میتوان نشان داد که مقدار آنتروپی تنها به وسیله یک ضریب ثابت برای پایههای مختلف
تغییر میکند .همچنین از لگاریتم طبیعی برای تمام توابع آنتروپی دیفرانسیل استفاده میگردد .فرمولهای مربوط به موارد ویژه
( )α=2 ،α=0به شرح زیر است.
()9

𝑥𝑑 )𝑥(𝑓 𝑐𝑜𝑠ℎ = − ∫ 𝑓(𝑥) ln

()01

𝑥𝑑 core = − ln ∫ 𝑓(𝑥)2

در فرمولهای فوق  coshآنتروپی پیوسته شنون و  coreآنتروپی پیوسته رنی است ،یک تفاوت مهم بین آنتروپی گسسته و
پیوسته این است که درحالی که آنتروپی گسسته تنها مقادیر غیرمنفی را دربرمیگیرد ،آنتروپی پیوسته میتواند مقادیر منفی
را نیز دربرگیرد (ارموس و زیب ریسکی.)2100 ،0
𝑅 ∈ )𝑋( 𝑎𝐻

()00

یکی از سادهترین روشهای برآورد چگالی ،برآورد (تخمین) بر مبنای هیستوگرام است .فرض کنید bn= (max(x),

)) min(xدامنه مقادیر نمونه باشد ،دامنه را به  Kظرفهای (مخزن) با عرضهای برابر تقسیم کنید و نقاط برش با  tjنشان داده
میشود .پهنا (عرض) دسته ) (binثابت است:
()02
تابع چگالی با استفاده از فرمول زیر برآورد میشود:
()03

𝑛𝑏
𝑗𝑡 = 𝑡𝑗+1 −
𝑘
𝑗𝑣
𝑛ℎ

=ℎ

= )𝑥( 𝑛𝑓

اگر ) x(tj,tj+1باشد که  Vjتعداد نقاط دادهای است که در دسته) (binقرار میگیرند .براساس (مشخصات هیستوگرام)jth،
یک فرمول برآورد غیرقابل مشتق شده سادهتر را میتوان برای آنتروپی پیوسته رنی و شنون به دست آورد (زینلی و زندوکیلی،
.)0396
()00

𝑘

𝑗𝑣
1
) (𝑐𝑜𝑠ℎ = ∑ 𝑣𝑗 ln
𝑛
𝑛ℎ
𝑗=1

& Zibriczky

1Ormos
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𝑘

𝑣𝑗 2
) ( 𝑐𝑜𝑟𝑒 = − 𝑙𝑛 ∑ 𝑣𝑗 ℎ
𝑛ℎ

()01

𝑗=1

که در آن؛ ،Coreآنتروپی پیوسته رنی؛ ،Coshآنتروپی پیوسته شنون؛ ،vjوزن اقالم انتخابی برای سال اول؛  ،hتفاضل وزن
اقالم انتخاب شده در سال دوم با سال اول؛  ،Kتعداد اقالمی که در صورتهای مالی تجریه و تحلیل میشوند؛  ،iیکی از اقالم
ترازنامه با مقیاس مشترک؛ و  ،nتعداد سالهایی است که در روند آنتروپی تحلیل میگردد.
در این پژوهش ،تغییرهای منفی نیز با اهمیت است و بخاطر اینکه فقط آنتروپی پیوسته میتواند مقادیر منفی بگیرد ،لذا،
آنتروپی پیوسته شنون و آنتروپی پیوسته رنی نیز ،عالوه بر آنتروپی عمومی مورد استفاده قرار گرفته است.
متغیر تعدیلکننده

متغیر تعدیلکننده این پژوهش ،حقالزحمه غیرعادی حسابرسی ( )ABNFEEاست که از باقیمانده رگرسیون مدل استاندارد
حقالزحمه حسابرسی ارائه شده توسط لین 0و همکاران ( )2108به دست میآید .الزم به ذکر است که مدل مزبور شکل تعدیل
شده مدل ارائه شده توسط سیمونیک 2و همکاران ( )0981است.
()06

LNFEEi ,t  LNTAi ,t  CRi ,t  CA _ TAi ,t  AUDSIZEi ,t  LEVi ,t  OPINIONi ,t
 INTANGi ,t  LOSSi ,t  LOSSLAGi ,t  ISSU i ,t  ARINVi ,t  ROAi ,t  RESTATi ,t  

که در مدل فوق:
 :LNFEEلگاریتم طبیعی حقالزحمه واقعی پرداختی به حسابرس :LNTA ،لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای واحد
تجاری :CR ،نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری (نسبت جاری) :CA_TA ،نسبت داراییهای جاری به مجموع
داراییها :AUDSIZE ،اندازه موسسه حسابرسی ،یک متغیر موهومی است که اگر واحد تجاری توسط سازمان حسابرسی مورد
رسیدگی قرار گرفته باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر اختصاص داده میشود :LEV ،نسبت مجموع
بدهیها به مجموع داراییهای واحد تجاری (اهرم مالی) :OPINION ،متغیر دوگانهای است که اگر اظهار نظر حسابرس نسبت
به صورتهای مالی در سال جاری مقبول باشد ،مقدار یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر اختصاص مییابد:INTANG ،
نسبت داراییهای ثابت نامشهود به مجموع داراییها :LOSS ،زیان دهی ،یک متغیر موهومی است،؛ در صورتی که واحد
تجاری در سال جاری زیان گزارش کرده باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن ارزش صفر اختصاص داده میشود،
 :LOSSLAGزیان دهی سال قبل؛ یک متغیر موهومی است ،در صورتی که واحدتجاری در سال گذشته زیان گزارش کرده
باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن ارزش صفر اختصاص داده میشود :ISSUE ،متغیر دوگانهای است که در
صورت صدور سهام و اوراق قرضه در سال جاری به آن ارزش یک و در غیر این صورت به آن ارزش صفر اختصاص داده
میشود :ARINV .نسبت موجودیها و حسابها و اسناد تجاری به مجموع داراییها :ROA ،بازده داراییها؛ نسبت سودخالص
به مجموع داراییها :RESTAT ،متغیر دوگانهای است که در صورت تجدید ارائه صورتهای مالی به آن ارزش یک و در

Simunic

2

Lin

1
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غیر این صورت به آن ارزش صفر میدهیم :ε .باقیمانده مدل حقالزحمه حسابرسی که در این پژوهش تحت عنوان حقالزحمه
غیرعادی حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلکننده از آن استفاده میشود.
متغیرهای کنترلی

بازده داراییها ( :)ROAنسبت سود خالص به جمع کل داراییهای واحد تجاری  iدر سال  tبیان میشود.
نسبت اهرمی ( :)LEVنسبت کل بدهیها به کل داراییهای واحد تجاری  iدر سال  tبیان میشود.
اندازه شرکت ( :)SIZEلگاریتم کل داراییهای واحد تجاری  iدر سال  tبیان میشود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار واحد تجاری ( :)B/Mنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام واحد تجاری  iدر سال t

بیان میشود.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در جدول  0برخی مفاهیم آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه ،کمینه ،بیشینه و انحراف معیار مشاهدهها ارائه شده است.
میانگین یکی از مهمترین شاخصهای مرکزی است که نقطه تعادل و مرکز ثقل یک توزیع را نشان میدهد .میانگین و میانه
متغیر بازده سهام  1/6933و  1/2986است ،همچنین میانگین و میانه آنتروپی عمومی  1/2033و ،1/0811میانگین و میانه آنتروپی
پیوسته شنون  1/0033و 1/1806و میانگین و میانه آنتروپی پیوسته رنی نیز 2/0001و 2/1262است .انحراف معیار دادهها
پراکندگی دادهها از میانگین را نشان میدهد .انحراف معیار کم نشان دهنده پراکندگی کم دادهها از میانگین و انحراف معیار
زیاد نشاندهنده پراکندگی زیاد دادهها از میانگین است .متغیر آنتروپی پیوسته شنون با انحراف معیار  1/0211دارای کمترین
پراکندگی از میانگین و متغیر آنتروپی پیوسته رنی با انحراف معیار  0/1092دارای بیشترین پراکندگی از میانگین است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

متغیر
بازده سهام

1/6933

1/2986

0/9829

-1/6009

0/0301

آنتروپی عمومی

1/2033

1/0811

1/9938

1/1311

1/0608

آنتروپی پیوسته شنون

1/0033

1/1806

1/0902

1/1113

1/0211

آنتروپی پیوسته رنی

2/0001

2/1262

0/6183

-3/1181

0/1092

حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

1/1611

1/1361

0/8810

-2/8010

0/1113

اندازه شرکت

00/3123

00/0311

09/0160

01/0903

0/3331

اهرم مالی

1/1016

1/1111

1/8931

1/1023

1/2120

بازده داراییها

1/0120

1/0233

1/6393

-1/3269

1/0021

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

1/3332

1/2839

0/8386

1/1831

1/2869

آزمون پایایی متغیرها

در پژوهشهایی که با ساختار دادههای پانل انجام میشود ،پیش از تخمین مدل رگرسیون باید از مانایی (پایایی یا ایستایی)
متغیرها اطمینان حاصل کرد .اجرای مدل رگرسیون با متغیرهای نامانا ممکن است نتایج کاذب ارائه کند .برای شناسایی مانایی
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متغیرها از آزمون ریشه واحد استفاده میشود .جدول  2حاوی نتایج یکی از انواع آزمون ریشه واحد ،تحت عنوان لوین ،لین و
چو است که برای تک تک متغیرها مانایی سنجیده شده است .طبق جدول ،سطح معناداری آزمون کلیه متغیرها کمتر از 1
درصد بوده و کلیه متغیرها مانا هستند.
جدول  .2نتایج آزمون مانایی متغیرها

آماره  tآزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

بازده سهام

-21/0000

1/1111

متغیر مانا است.

آنتروپی عمومی

-21/9001

1/1111

متغیر مانا است.

آنتروپی پیوسته شنون

-20/6138

1/1111

متغیر مانا است.

آنتروپی پیوسته رنی

-22/0016

1/1111

متغیر مانا است.

حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

-03/0363

1/1111

متغیر مانا است.

بازده داراییها

-23/2910

1/1111

متغیر مانا است.

اهرم مالی

-21/0002

1/1111

متغیر مانا است.

اندازه شرکت

-3/0686

1/1111

متغیر مانا است.

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

-03/3663

1/1111

متغیر مانا است.

نام متغیر

آزمون ناهمسانی واریانس

در این پژوهش برای تشخیص وجود ناهمسانی واریانس از آزمون بروش-پاگان -گودفری استفاده شده است .معناداری
آماره این آزمون بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت باقیمانده مدل است .همانطور که در جدول  3قابل مشاهده است،
سطح معناداری آماره آزمون برای تمامی مدلهای پژوهش برابـر  1/1111اســت کــه کــوچکتر از  1/11اســت ،در نتیجه
فرض صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در سطح معناداری  1درصـد رد میشود ،بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی
واریانس از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.
جدول  .3نتایج آزمون بروش-پاگان-گودفری برای مدلهای پژوهش

آمارهآزمون

سطح معناداری

آزمون مناسب مدل

مدل پژوهش
مدل 0

06/9369

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

مدل 2

08/3196

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

مدل 3

8/1233

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

مدل 0

02/1013

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

مدل 1

00/2930

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

مدل 6

00/3912

1/1111

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته

آزمون فرضیهها

به منظور تعیین الگوی مناسب برای برآورد الگوهای پژوهش از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است .جهت
تعیین استفاده از روش دادههای تابلویی یا روش دادههای ترکیبی ،آزمون اف لیمر بکار گرفته میشود ،که نتایج آزمون اف
لیمر برای مدلهای پژوهش در جدول  0آورده شده است.
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جدول  .9نتایج آزمون  Fلیمر (چاو) برای مدلهای پژوهش

آمارهt

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مدل 0

090/1301

1/111

دادههای ترکیبی

مدل 2

083/1320

1/111

دادههای ترکیبی

مدل 3

090/8110

1/111

دادههای ترکیبی

مدل 0

216/1601

1/111

دادههای ترکیبی

مدل 1

210/6180

1/111

دادههای ترکیبی

مدل 6

212/3013

1/111

دادههای ترکیبی

مدل پژوهش

با در نظر گرفتن آماره و سطح خطای آزمون اف لیمر برای تک تک الگویهای پژوهش ،باید برای انتخاب مدل دادههای
تابلویی با اثرهای ثابت یا دادهها ی تابلویی با اثرهای تصادفی ،آزمون هاسمن نیز اجرا شود .نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز
در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای پژوهش

آماره t

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مدل 0

029/3111

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل 2

029/9830

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل 3

026/0018

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل 0

036/1339

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل 1

000/0300

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل 6

032/1806

1/1111

مدل اثرهای ثابت

مدل پژوهش

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،نتایج حاکی از آن است که الگوی دادههای تابلویی با اثرهای ثابت برای
مدلهای پژوهش روش ارجح است .بنابراین ،برای تخمین مدلهای پژوهش از روش دادههای تابلویی با اثرهای ثابت استفاده
شده است .در پژوهش حاضر برای تشخیص خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .اگر مقدار آمارة
دوربین واتسون نزدیک به عدد  2باشد ،استقالل جملة خطای مدل را میتوان پذیرفت .عالوه بر این ،برای برسی معناداری کل
مدل نیز آزمون فیشر اجرا شده است .در ادامه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش آمده است:
نتایج آزمون فرضیه اول

برای بررسی فرضیه اول از الگوی ( )0استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول در جدول  6آورده شده است.
با توجه به آمارة  Fبهدست آمده برای مدل اول پژوهش برابر 0/3312است و همچنین سطح معناداری آن که ( )1/1111است،
میتوان گفت در کل مدل اول پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار است .عالوه بر این ،ضریب تعیین تعدیلشده برای
مدل اول پژوهش برابر  32/30درصد است پس نتیجه میتوان گرفت که متغیرهای مستقل و کنترل حدودا  33درصد از تغییرات
متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین -واتسون برای مدل اول پژوهش برابر  2/0208است ،در نتیجه میتوان
گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.

 /114بررسی تأثیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام
جدول  .6نتایج برآورد نهایی مدل اول پژوهش

Ri ,t  ENTi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t
سطح

عامل تورم واریانس

معناداری

()VIF
-

خطای استاندارد

آماره t

C

-0/9102

1/9130

-2/1910

1/1361

آنتروپی عمومی

ENT

-0/8301

1/2000

-8/8360

1/1111

0/1031

بازده داراییها

ROA

0/9333

1/3631

1/3288

1/1111

0/6311

اهرم مالی

LEV

1/2289

1/2636

1/8680

1/3816

0/0063

اندازه شرکت

SIZE

1/2293

1/1610

3/8136

1/1112

0/1096

نسبت ارزشدفتری به ارزشبازار

B/M

-0/9103

1/0182

-02/1081

1/1111

0/3192

متغیرها
ضریب ثابت

نماد متغیر

ضریب

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

0/3312

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

1/3230

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

2/0208

سطح معناداری آماره F
آماره F

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این ،با
توجه به نتایج ارائه شده در جدول 6؛ احتمــال مربــوط بــه فــرض صــفر ،مبنــی بــر ارتبــاط بــین آنتروپی عمومی و بازده
سهام ،برابـر  1/1111اســت کــه کــوچکتراز  1/11اســت ،بنــابراین فرض صفر در سطح خطای  1درصـد رد نمـیشـود.
ضریب متغیر آنتروپی عمومی نیز  -0/8301است .با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی عمومی و منفی بودن آن میتوان
نتیجه گرفت ،بــین آنتروپی عمومی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش آنتروپی
عمومی ،بازده سهام کاهش مییابد که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( )2121و قهرمانی زهرایی و همکاران
( )0399است.
نتایج آزمون فرضیه دوم

برای بررسی فرضیه دوم از الگوی ( )2استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم در جدول  3آورده شده است.
همانطور که در جدول  3مشاهده می شود آمارة  Fبهدست آمده برای مدل دوم پژوهش برابر 0/3036است و همچنین سطح
معناداری آن که ( )1/1111است ،میتوان گفت که در کل مدل دوم پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار است .عالوه
بر این ،ضریب تعیین تعدیلشده برای مدل دوم پژوهش برابر  32/60درصد است پس میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل
و کنترل حدودا  33درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین واتسون برای مدل دوم پژوهش
برابر  2/1102است ،در نتیجه میتوان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.
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جدول  .7نتایج برآورد نهایی مدل دوم پژوهش

Ri ,t  COSHi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t
عامل تورم واریانس

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارهt

سطح معناداری

C

-2/0061

1/8330

-2/0001

1/1062

-

آنتروپی پیوسته شنون

COSH

-2/0936

1/2018

-9/0213

1/1111

0/1363

بازده داراییها

ROA

2/2009

1/3028

6/0100

1/1111

0/6009

اهرم مالی

LEV

-1/0032

1/2668

-1/1363

1/1906

0/0091

اندازه شرکت

SIZE

1/2366

1/1186

0/1363

1/1110

0/1131

نسبتارزشدفتری به ارزش بازار

B/M

-0/1631

1/0080

-01/1801

1/1111

0/3831

متغیرها
ضریب ثابت

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

0/3036

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

1/3260

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

2/1102

سطح معناداری آماره F
آماره F

()VIF

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد که بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این،
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 3؛ سطح معناداری مربــوط بــه فــرض صــفر ،مبنــی بــر ارتبــاط بــین آنتروپی پیوسته
شنون و بازده سهام ،برابـر  1/1111اســت کــه کــوچکتراز  1/11اســت ،بنــابراین ،فرض صفر در سطح معناداری  1درصـد
رد نمیشود .ضریب متغیر آنتروپی شنون نیز  -2/0936است .با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی پیوسته شنون و منفی
بودن آن میتوان نتیجه گرفت ،بــین آنتروپی پیوسته شنون و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر،
با افزایش آنتروپی پیوسته شنون ،بازده سهام کاهش مییابد که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( )2121و قهرمانی
زهرایی و همکاران ( )0399است.
نتایج آزمون فرضیه سوم

برای بررسی فرضیه سوم از الگوی ( )3استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم در جدول  8آورده شده است.
با توجه به آمارة  Fبهدست آمده برای مدل سوم پژوهش که برابر  6/3992است و همچنین سطح معناداری آن که ()1/1111
است ،میتوان گفت که در کل مدل سوم پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار است .عالوهبراین ،ضریب تعیین
تعدیلشده برای مدل سوم پژوهش برابر  03/13درصد است پس میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل و کنترل حدودا 03
درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین واتسون برای مدل سوم پژوهش برابر  2/1966است،
در نتیجه میتوان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.

 /111بررسی تأثیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام
جدول  .8نتایج برآورد نهایی مدل سوم پژوهش

Ri ,t  COREi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t
متغیرها

خطای

سطح

عامل تورم واریانس

معناداری

()VIF

-0/1811

1/2813

-

1/1111

0/1022
0/1811

آماره t

نماد متغیر

ضریب

C

-1/8261

1/3600

آنتروپی پیوسته رنی

CORE

-1/3119

1/1098

-01/0830

بازده داراییها

ROA

2/6101

1/3261

3/9310

1/1111

اهرم مالی

LEV

1/0019

1/2020

1/6123

1/1069

0/0103

اندازه شرکت

SIZE

1/0610

1/1113

3/0603

1/1106

0/1038

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

B/M

-0/6333

1/0020

-00/1033

1/1111

0/3199

ضریب ثابت

سطح معناداری آماره F
آماره F
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

استاندارد

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

6/3992

Adjusted Rsquared
Durbin-Watson
stat

1/0313
2/1966

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این ،با
توجه به نتایج ارائه شده در جدول  8سطح معناداری مربــوط بــه فــرض صــفر ،مبنــی بــر ارتبــاط بــین آنتروپی پیوسته رنی
و بازده سهام ،برابـر  1/1111اســت کــه کــوچکتراز  1/11اســت ،بنــابراین فرض صفر در سطح معنادار  1درصـد رد نمیشود.
ضریب متغیر آنتروپی پیوسته رنی نیز  -1/3119است .با توجه به معناداری ضریب متغیر آنتروپی پیوسته رنی و منفی بودن آن
میتوان نتیجه گرفت ،بــین آنتروپی پیوسته رنی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش
آنتروپی پیوسته رنی ،بازده سهام کاهش مییابد که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( )2121و قهرمانی زهرایی و
همکاران ( )0399است.
نتایج آزمون فرضیه چهارم

برای بررسی فرضیه چهارم از الگوی ( )0استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم در جدول  9آورده شده
است .همانطور که در جدول  9مشاهده می شود آمارة  Fبهدست آمده برای مدل چهارم پژوهش برابر  8/3603است و همچنین
سطح معناداری آن ( )1/1111است ،در نتیجه میتوان گفت که در کل مدل چهارم پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار
است .عالوهبراین ،ضریب تعیین تعدیلشده برای مدل چهارم پژوهش برابر  11/82درصد است پس میتوان نتیجه گرفت که
متغیرهای مستقل و کنترل حدودا  10درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین واتسون برای مدل
چهارم پژوهش برابر  2/0181است ،در نتیجه میتوان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود
ندارد.
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جدول  .9نتایج برآورد نهایی مدل چهارم پژوهش

Ri ,t  ENTi ,t  ABNFEE i ,t  ABNEE * ENTi,t  ROAi,t  LEVi,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t
سطح

عامل تورم

معناداری

واریانس ()VIF
-

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

C

-0/8632

1/8216

-2/2311

1/1231

ENT

-0/3013

1/2126

-6/6390

1/1111

0/0031

ABNFEE

1/2029

1/1030

0/1092

1/1111

0/2312

ABNFEE*ENT

1/9366

1/0302

6/9383

1/1111

0/3621

بازده داراییها

ROA

0/3399

1/3310

1/0866

1/1111

0/6001

اهرم مالی

LEV

-1/1669

1/2008

-1/2336

1/3801

0/0093

اندازه شرکت

SIZE

1/2032

1/1100

0/1002

1/1110

0/1120

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

B/M

-0/0363

1/0383

-01/6383

1/1111

0/3390

سطح معناداری آماره F

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

8/3603

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

1/1182

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

2/0181

متغیرها
ضریب ثابت
آنتروپی عمومی
حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
آنتروپیعمومی×حقالزحمه غیرعادی حسابرسی

آماره F

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این ،با
توجه به نتایج ارائه شده در جدول 9؛ متغیر آنتروپی عمومی با ضریب رگرسیونی  -0/3013و سطح معناداری ( )1/1111رابطه
منفی و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی باتوجه به ضریب رگرسیونی  1/2029و سطح
معناداری ( )1/1111رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر آنتروپیعمومی×حقالزحمه غیرعادی حسابرسی با
ضریب رگرسیونی  1/9366و سطح معناداری ( )1/1111رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و نقش تعدیلکنندگی آن
در پژوهش مثبت و معنادار است ،بدین معنا که حقالزحمه غیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین آنتروپی عمومی و بازده سهام
را کاهش داده است ،که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( ،)2121وانچن ( ،)2120و قهرمانی زهرایی و
همکاران( ،)0399فخاری و همکاران ( )0393و منصوری سرنجیانه و تنانی( )0392است.
نتایج آزمون فرضیه پنجم

برای بررسی فرضیه پنجم از الگوی ( )1استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم درجدول  01آورده شده
است .با توجه به آمارة  Fبهدست آمده برای مدل پنجم پژوهش که برابر 8/1338است و همچنین سطح معناداری آن که
( )1/1111است ،میتوان گفت که در کل مدل پنجم پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار است .عالوهبراین ،ضریب
تعیین تعدیلشده برای مدل پنجم پژوهش برابر 08/36درصد است پس میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل و کنترل
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حدوداً  09درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین واتسون برای مدل پنجم پژوهش برابر
 2/1193است ،در نتیجه میتوان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.
جدول  .11نتایج برآورد نهایی مدل پنجم پژوهش

Ri ,t  COSHi ,t  ABNFEE i ,t  ABNFEE * COSHi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t   i ,t
عامل تورم واریانس

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

C

-2/1200

1/3319

-2/6186

1/1193

-

COSH

-0/6338

1/2300

-6/9630

1/1111

0/0210

ABNFEE

1/3233

1/1036

3/0113

1/1111

0/9831

ABNFEE *COSH

0/1113

1/2223

0/1101

1/1111

0/1093

بازده داراییها

ROA

2/1332

1/3203

6/3326

1/1111

0/6221

اهرم مالی

LEV

-1/2233

1/2031

-1/9118

1/3613

0/0109

اندازه شرکت

SIZE

1/2223

1/1102

0/3339

1/1111

0/1619

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

B/M

-0/3199

1/0390

-9/3100

1/1111

0/3906

متغیرها
ضریب ثابت
آنتروپی پیوسته شنون
حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
آنتروپیپیوستهشنون×حقالزحمه
غیرعادی حسابرسی

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

8/1338

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

1/0836

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

2/1193

ا سطح معناداری آماره F
آماره F

()VIF

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این ،با
توجه به نتایج ارائه شده در جدول 01؛ متغیر آنتروپی پیوسته شنون با ضریب رگرسیونی  -0/6338و سطح معناداری ()1/1111
رابطه منفی و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی باتوجه به ضریب رگرسیونی  1/3233و سطح
معناداری ( ) 1/1111رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر آنتروپی پیوسته شنون×حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
با ضریب رگرسیونی  0/1113و سطح معناداری ( )1/1111رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و نقش تعدیلکنندگی
آن در پژوهش مثبت و معنادار است .بدین معنا که حقالزحمه غیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین آنتروپی پیوسته شنون و
بازده سهام را کاهش داده است ،که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( ،)2121وانچن ( ،)2120قهرمانی زهرایی و
همکاران ( ،)0399فخاری و همکاران ( )0393و منصوری سرنجیانه و تنانی( )0392است.
نتایج آزمون فرضیه ششم

برای بررسی فرضیه ششم از الگوی ( )6استفاده شده است .نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم در جدول  00آورده شده
است .با توجه به آمارة  Fبهدست آمده برای مدل ششم پژوهش که برابر 8/8163است و همچنین سطح خطای آن که ()1/1111
است ،میتوان گفت که در کل مدل ششم پژوهش در سطح اطمینان  91درصد معنادار است .عالوه بر این ،ضریب تعیین
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تعدیلشده برای مدل ششم پژوهش برابر  11/96درصد است پس میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل و کنترل حدوداً
 10درصد از تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهند .همچنین آمارة دوربین واتسون برای مدل ششم پژوهش برابر  2/1196است.
در نتیجه ،میتوان گفت که میان جمالت باقیمانده مدل ،خودهمبستگی مرتبة اول وجود ندارد.
جدول  .11نتایج برآورد نهایی مدل ششم پژوهش

Ri ,t  COREi ,t  ABNFEE i ,t  ABNFEE * COSHi ,t  ROAi ,t  LEVi ,t  SIZEi ,t  B / M i ,t  i.t
سطح

عامل تورم واریانس

معناداری

()VIF
-

نماد متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

C

-0/1326

1/3293

-0/0316

1/0009

CORE

-1/2006

1/1099

-01/3311

1/1111

0/0181

ABNFEE

1/2119

1/1699

3/6163

1/1113

2/3132

ABNFEE *CORE

1/1100

1/1211

2/0301

1/1330

2/2136

بازده داراییها

ROA

2/3013

1/3201

3/2032

1/1111

0/1816

اهرم مالی

LEV

-1/1633

1/2332

-1/2838

1/3366

0/0160

اندازه شرکت

SIZE

1/0312

1/1033

3/1633

1/1110

0/1080

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

B/M

-0/0938

1/0368

-01/9033

1/1111

0/3330

سطح معناداری آماره F

(Prob)F-statistic

1/1111

F-statistic

8/8163

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

1/1196

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

2/1196

متغیرها
ضریب ثابت
آنتروپی پیوسته رنی
حقالزحمه غیرعادی حسابرسی
آنتروپیپیوستهرنی×حقالزحمهغی
رعادی حسابرسی

آماره F

نتایج آزمون تورم واریانس ( )VIFنیز نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد .افزون بر این ،با
توجه به نتایج ارائه شده در جدول 00؛ متغیر آنتروپی پیوسته رنی با ضریب رگرسیونی  -1/2006و سطح معناداری ()1/1111
رابطه منفی و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی با توجه به ضریب رگرسیونی  1/2119و سطح
معناداری ( )1/1113رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و متغیر آنتروپی پیوسته رنی×حقالزحمه غیرعادی حسابرسی با
ضریب رگرسیونی  1/1100و سطح معناداری ( )1/1330رابطه مثبت و معناداری با بازده سهام دارد و نقش تعدیلکنندگی آن
در پژوهش مثبت و معنادار است ،بدین معنا که حقالزحمه غیرعادی حسابرسی شدت رابطه بین آنتروپی پیوسته رنی و بازده
سهام را کاهش داده است ،که این نتیجه مطابق با یافتههای چای و همکاران ( ،)2120وانچن ( ،)2120قهرمانی زهرایی و
همکاران ( ،)0399فخاری و همکاران ( )0393و منصوری سرنجیانه و تنانی( )0392است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش تأثیر حقالزحمه غیرعادی بر رابطة بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام بررسی شده است .به همین
جهت 6فرضیه تدوین و دادههای مربوط به شرکتهای نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آن دسته از واحدهای تجاری
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که دارای ریسک آنتروپی باالتری هستند ترکیب ترازنامه آنها دارای تغییرهای بیشتری است .وجود آنتروپی باال در صورتهای
مالی نشاندهنده ریسک اطالعات بیشتر ،به دلیل عدم قطعیت و ناپایداری اقالم صورتهای مالی در واحدهای تجاری است .به
عبارتی ،سرمایهگذاران میزان تغییرهای اقالم مختلف ترازنامه و صورت سود و زیان را نسبت به دوره قبل مالحظه میکنند تا به
درک درستی از نحوه عملکرد مدیریت و میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر واحدتجاری دست
پیدا کنند .همچنین اعتباردهندگان در هنگام اعطای وام ،با محاسبه آنتروپی صورتهای مالی واحدهای تجاری ،اگر میزان آن
زیاد باشد از دادن وام به دلیل ریسک زیاد و مبهم بودن برگشت اصل و سود تضمین شده اعتبارات ،خودداری میکنند که این
امر موجب ایجاد محدودیت در تأمین منابع مالی خارجی توسط واحدهای تجاری میگردد .با توجه به مطالب فوق ،انتظار
داشتیم که آنتروپی صورتهای مالی بر بازده سهام تأثیر منفی و معناداری داشته باشد ،که نتایج آزمون فرضیههای مربوطه این
مطلب را تأیید کرده و مشابه با یافتههای چای و همکاران ( )2121و قهرمانی زهرایی و همکاران ( )0399است.
همچنین ،نتایج فرضیههای چهارم ،پنجم و ششم نشان داد حقالزحمه غیرعادی حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه
بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام دارد که مطابق با یافتههای (چای و همکاران2121،؛ قهرمانی زهرایی و همکاران،
0399؛ فخاری و همکاران 0393 ،و منصوری سرنجیانه و تنانی )0392 ،است .در واقع باتوجه به مباحث مطرح شده ،کیفیت
حسابرسی از طریق افزایش کیفیت صورتهای مالی و شفافیت اطالعاتی واحدهای تجاری بر بازده سهام مؤثر است .با توجه
به اینکه صورتهای مالی حسابرسیشده واحدهای تجاری محصولی ترکیبی از اظهارات مدیریت و فرآیند حسابرسی است
و از طرف دیگر ،حقالزحمه حسابرسی و ویژگیهای کیفی اطالعات و گزارشگری مالی با هم مرتبط هستند ،بنابراین،
میتوان از حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیاری برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده کرد .اگر سرمایهگذاران به این
موضوع پی ببرند که حقالزحمههای حسابرسی ناشی از وابستگی اقتصادی حسابرسان به صاحبکاران است ،استقالل حسابرس
از بین میرود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت کاهش مییابد و این سبب میشود که سرمایهگذاران به اطالعات شرکت
پایبند نباشند .در نتیجه اطالعات شرکت ،پشتوانهای برای قیمت سهام در بازار نیست .اما اگر تصور سرمایهگذاران از
حقالزحمههای حسابرس ناشی از عوامل دیگری (غیر از وابستگ های اقتصادی) باشد ،اطالعات شرکت را پشتوانه خوبی
برای ارزیابی قیمت سهام میدانند که در این پژوهش پس از بررسی و آزمون فرضیهها مشخص شد که حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام دارد و این بدان معناست که سرمایهگذاران
و اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی ،حقالزحمههای حسابرس را ناشی از عوامل دیگری (غیر از
وابستگیهای اقتصادی) میدانند و از نظر آنها اطالعات شرکت پشتوانه خوبی برای ارزیابی قیمت سهام است.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مبنی بر تأثیر منفی و معنادار آنتروپی صورتهای مالی بر بازده سهام و از آنجا که بنیان
تصمیمگیری آگاهانه بر پایه اطالعات قرار دارد و صورتهای مالی واحدهای تجاری ،مهمترین منبع تأمین اطالعات برای
تصمیمگیری سرمایهگذاران و اعتباردهندگان هستند ،پیشنهاد میشود نهادهای تدوینکننده استانداردها و قانونگذاران در
راستای حمایت از سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،به موضوع کیفیت گزارشگری مالی توجه ویژهای داشته باشند .عالوه براین،
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با توجه به تأثیر مثبت حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی بر بازده سهام (حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی شدت رابطه منفی بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام را کاهش داده است) و نمایان شدن نقش بی بدیل
کیفیت حسابرسی در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار بخشی به صورتهای مالی پیشنهاد میشود ،واحدهای تجاری
از مؤسسات حسابرسی بزرگ جهت انجام حسابرسی استفاده کنند ،چرا که این مؤسسات با رسیدگیهای بیشتر و انجام
باکیفیتتر امور ،باعث اطمینان سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان در تصمیمگیریهای خود برای سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار
میشوند.
به منظور انجام پژوهشهای آتی موارد زیر پیشنهاد میشود:
 .0انجام پژوهش حاضر به تفکیک صنایع مختلف ،استفاده از مدلهای متفاوت برای اندازهگیری حقالزحمه غیرعادی
حسابرسی و همچنین استفاده از معیارهای دیگری برای سنجش بازده سهام.
 .2بررسی تأثیر حقالزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام در مراحل مختلف چرخه
عمر شرکت.
 .3بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام .
 .0با توجه به اینکه تصمیم های مدیریت ،نقش مهمی درتغییرات قیمت و بازده سهام شرکتها دارند ،بنابراین ،پیشنهاد
میشود تأثیر سویههای رفتاری مدیران بر رابطه بین آنتروپی صورتهای مالی و بازده سهام شرکتها بررسی گردد.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر تقدیر
به عمل میآید .همچنین اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران فرهیخته مجله دانش حسابداری که با دقت نظر و رهنمودهای
خود باعث ارتقاء کیفی این مقاله شدند سپاسگزاری نموده و موفقیت و سربلندی این عزیزان را از خداوند منان خواستاریم.
منابع
بولو ،قاسم و حسنی القار ،مسعود ( .)0393ارتباط میان کیفیت سود ،عدم تقارن اطالعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام .مجله دانش حسابداری.31-09 ،)03(1 ،
تائبی نقندری ،امیر حسین؛ صادقی ،مسعود و تائبی نقندری ،علی ( .)0393اثر آنتروپی صورتهای مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه .مجله دانش حسابداری،
.001-036 ،)3(01
تائبی نقندری ،امیرحسین و صادقی ،مسعود ( .)0393کمیته حسابرسی و آنتروپی صورتهای مالی .پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی.031-003 ،)0(3 ،
حیدری ،مهدی؛ قادری ،بهمن و رسولی ،پیمان ( .)0391بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینههای نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی :رویکرد الگوسازی معامالت
ساختاری .بررسیهای حسابداری و حسابرسی.332-333 ،)3(23 ،
دستگیر ،محسن و خدابنده ،رامین ( .)0382ارتباط بین محتوای اطالعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام .مجله علوم اجتماعی و انسانی،)2(09 ،
.011-002
دستگیر ،محسن؛ گوگرد چیان ،احمد و آدمیت ،ستاره ( .)0390رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام .پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی،
.20-33 ،)26(3
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رحیمیان ،نظام الدین؛ خوزین ،علی و محمدی ،جمال ( .)0398تأثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معامالت اوراق اختیار فروش تبعی .دانش مالی
تحلیل اوراق بهادار.093-080 ،)02(02 ،

رضایی ،فرزین؛ ویسی حصار ،ثریا و قندچی ،فرشین ( .)0398رابطه بین حقالزحمه حسابرسی با فرصتهای رشد و بازده غیرعادی شرکتها .دانش حسابرسی،
.026-83 ،)36(09
زینلی ،حدیث و زندوکیلی ،نجمه ( .)0396تأثیر آنتروپی شانون و رنی پیوسته بر مدل های مالی سرمایه گذاری .دومین کنفرانس ساالنه اقتصاد ،مدیریت و حسابداری.
سرخانی مقدم ،داریوش؛ پاکدل ،عبداهلل ( .)0393بررسی رابطه بین حقالزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادارتهران .تحقیقات حسابداری و حسابرسی.006-033 ،)33(01 ،
عبداهللزاده ،سالم؛ فرقاندوست حقیقی ،کامبیز و آراد ،حامد ( .)0392بررسی آنتروپی صورتهای مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران.
دانش حسابرسی.30-0 ،)12(03 ،
غالمی گیفان ،سعیده؛ بذرافشان ،آمنه و صالحی ،مهدی ( .)0398بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حقالزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده
 99قانون پنجم توسعه .پژوهشهای تجربی حسابداری.383-361 ،)8(30 ،

فخاری ،حسین؛ قربانی ،هادی و رجب بیگی ،محمدعلی ( .)0393پایداری و جهش در حقالزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی .پیشرفتهای
حسابداری.211-220 ،)2(01 ،
قهرمانی زهرایی ،محمدآرین؛ بولو ،قاسم و مرفوع ،محمد ( .)0399تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها با توجه به نقش عدم
تقارن اطالعاتی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی .مطالعات تجربی حسابداری مالی.61-33 ،)68(03 ،

منصوری سرنجیانه ،میکائیل و تنانی ،محسن ( .)0392بررسی عکسالعمل بازار سهام نسبت به حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی .پژوهشهای حسابداری مالی،
.021-011 ،)0(1
مؤمنی ،علیرضا؛ گرد ،عزیز و روانخواه ،طاهره ( .)0399حقالزحمههای غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابداری .تحقیقات حسابداری و حسابرسی-011،)03(02 ،
.83
نمازی ،محمد و ابراهیمی ،شهال ( .)0390بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی محصول و بازده سهام .مجله پژوهشهای تجربی حسابداری مالی.23-9 ،)3(2 ،
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