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 چکیده

شرکتهای حسابداری  اطالعات کیفیت بر حسابرسی موسسه اندازه و مدیرعامل تصدی دوره تاثیراین پژوهش به بررسی 
. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع رس اوراق بهادار تهران می پردازدپذیرفته شده در بو

باشد و با ه در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفته شد، شرکترویدادی( بوده جامعه آماری پژوهشتحقیقات علًی )پس 
 ی زمانی آن بین سالعنوان نمونه پژوهش انتخاب و دورهشرکت به  771، حذف سیستماتیکاز روش نمونه گیری استفاده 

ز رگرسیون ها اای و برای آزمون فرضیهرد استفاده جهت جمع آوری اطالعات، کتابخانه. روش موباشدمی 7931تا  7931های 
 تصدی دهد که رابطه معناداری بین دورهمیهای تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان چندگانه با الگوی داده

 اطالعات و کیفیت حسابرسی موسسه حسابداری وجود ندارد ولی رابطه منفی معناداری بین اندازه اطالعات کیفیت و مدیرعامل
سال متفاوت از  9. همچنین کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از حسابداری وجود دارد
شود متفاوت از سایر رسیدگی می 7رتبه ، ولی کیفیت اطالعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی سایر شرکتها نیست

 شرکتها است.

 .دوره تصدی مدیر عامل، اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت اطالعات حسابداری :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
الی یا همان اطالعات حسابداری های مکنند، صورتآن استفاده میه کنندگان از ترین منابع اطالعاتی که عرضیکی از مهم

، برای یت باالتراند که اطالعات حسابداری با کیفیفیت اطالعات حسابداری نشان دادهباشد. تحقیقات گذشته در مورد کمی
حسابداری باال باشد  . زمانی که کیفیت اطالعات(1171، 7باشد )دیچو و همکارانسودمند می سهامداران و سایر ذینفعان

تا بدین وسیله مسئله بیش  سهامداران قادر به نظارت کافی بر مدیران در اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهند داشت
مدیران به منظور پاسخگویی در برابر  .(1113، 1گذاری افزایش یابد )بیدل و همکاران گذاری کاهش و کارایی سرمایهسرمایه

از این رو شفافیت در ارائه . کنندهای مالی اقدام میار گزارشفعان واحدهای اقتصادی نسبت به انتشاستفاده کنندگان و ذین
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. ولی با توجه به تئوری نمایندگی و وجود باشدمخاطرات مربوط تاثیرگذار میهای مالی بر فرایند تصمیم گیری و کاهش گزارش
اطالعات بیشتری دارند و ممکن است تصمیماتی اتخاذ کنند که در تضاد بین مالک و مدیر، مدیران در مقایسه با سهامداران 

پذیرد و که محاسبه سود واحد اقتصادی از روش های برآوردی حسابداری تاثیر میراستای منافع سهامداران نباشد و از آنجایی
. از آیددیریت به وجود میی مالی در م، انگیزه دستکاری صورتهاباشدلی بر عهده مدیریت واحد تجاری میتهیه صورتهای ما

بداری با یابد زیرا استانداردهای حساب استانداردهای حسابداری تحقق میطرفی کیفیت صورتهای مالی همواره در چارچو
شود که این امر توانایی دستکاری عث کاهش تنوع روشهای حسابداری میهای مورد قبول بامشخص کردن روشها و رویه

شود واحدهای اقتصادی صورتهای مالی با قابلیت مقایسه بیشتری را ن را کاهش داده و باعث میط مدیراصورتهای مالی توس
 معموالً بزرگتر حسابرسی موسسات حسابرسی موسسه اندازه خصوص در چنین هم در مقایسه با سایر واحدها ارائه کنند.

 مشاوره کوچکتر حسابرسی موسسات که شد یافت هم مواردی اما. دهندمی ارایه کوچکتر موسسات به نسبت را بهتری خدمات
اثیرگذاری خود بر با افزایش دوره تصدی مدیرعامل ت .(1111 ،9هنوک لوئیس) دهندمی ارایه خود صاحبکاران به را بهتری

بینی ریهای خود دچار خوش گیها و تصمیمدهد و درباره تواناییهای حسابداری را افزایش میگذاری و رویهتصمیمات سرمایه
، با توجه به اینکه دوره تصدی مدیرعامل تاثیر مستقیمی بر اثرگذاری بنابراین .(7337، 4شود )همبریک و فاکوتومیمفرط می

وی در تخصیص منابع شرکت و فرایند گزارشگری مالی دارد، انتظار بر این است بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت 
 رد.اطالعات حسابداری ارتباط مستقیم وجود دا

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1کیفیت اطالعات حسابداری
العات حسابداری های مختلف و نیز از متغیرهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت اطپژوهشگران در مطالعات خود از ویژگی

گذاری استفاده و  سرمایه، از هزینه سرمایه به عنوان متغیر جانشین تصمیمات (1171)6. فرانسیس و همکاران استفاده کرده اند
، تقسیم کردند و بدین ترتیب تاثیر ی اصلی، مبنای حسابداری و مبنای بازارگیری کیفیت سود را به دو طبقههفت روش اندازه

سرمایه ناشی از معیارهای  یفتند که عامل موثر بر هزینهها دریاسرمایه را مورد بررسی قرار دادند. آنکیفیت سود بر هزینه 
ی اطالعات حسابداری همانند مطالعه ، کیفیتیری مبتنی بر حسابداری و به خصوص، کیفیت تعهدی است. از این روگهانداز

گری مالی در بیان اطالعات داری به عنوان دقتی است که گزارش: کیفیت اطالعات حسابفرانسیس اینگونه تعریف شده است
ور آگاهی سرمایه گذاران ارائه های نقدی مورد انتظار دارد و به منظانداری و در ارتباط با عملیات شرکت، به ویژه جریحساب
دی عه. کیفیت اقالم تطالعات حسابداری استفاده شده استگیری کیفیت اشود و از معیار کیفیت اقالم تعهدی برای اندازهمی

-های نقدی بهبود میموقتی در جریانوار کردن نوسانات ها را با همیده است که تعهدات، آگاهی دهندگی سودمبتنی بر این ا

 . بخشد
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 1دوره تصدی مدیر عامل

تفکیک محتوایی  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، همچنین با توجه به عدمهای اخیر با افزایش شرکتدر سال
مطالعات گذشته ، موضوع تصدی مدیر برای سرمایه گذاران به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. مدیریت از مالکیت

)دیانتی دیلمی و همکاران،  یابدکت با افزایش دوره تصدی، کاهش میدهد ارزش شررباره مدت تصدی در ایران نشان مید
های آخر تصدی مدیر و مدیریت سود وجود ای میان دوره( دریافتند رابطه7937ی و حسینی )در پژوهشی دیگر مراد (.7931

 منافع کاهش موجب است ممکن مسئله همین و است محدود آنها تصدی دوره به تنها شرکت به نسبت مدیران ندارد. ادعای
اولین   (7388) 8و همکاران طبق دیدگاه فردریکسون (.7931فرد،  مرادزاده و دیلمی دیانتی)شود  شرکت ارزش و سهامداران

هییت های تصدی مدیرعامل همزمان با دوره قابلیت آسیب پذیری شدید است. در واقع مدیران عامل جدید، شدیداً توسط سال
 (.1119، 3شوند و آنها نیاز به زمان دارند تا شایستگی مدیریتی خود را در شرکت نشان دهند )شنمدیره و سهامداران کنترل می

 (.71،7337قدرت بیشتری به دست آورند )همبریک و فاکوتومی در ادامه مدیران عامل احتماالً در شرکت
 

77اندازه موسسه حسابرسی
 

 برای و دریافتند بیشتر را بازار به بهتر چه هر کیفیت با خود خدمات ارایه ضرورت حسابرسی موسسات ،حرفه در رقابت رشد با
 نتوانند اگر( 7: اینکه علت به بزرگ حسابرسی مؤسسات. هستند خدماتشان کردن متفاوت دنبال به حسابرسی موسسات رقابت

 پرسنل( 1. داد خواهند دست از را زیادی منافع کنند گزارش و کشف صاحبکارانشان مالی هایصورت در اهمیت با تحریفات
 تنوع و تعدد علت به هاآن حسابرسی هایتیم و گیرندمی قرار کیفیت با مستمر آموزش تحت بزرگ حسابرسی مؤسسات
 به نسبت باالئی حساسیت( 9 .گیرند قرار استفاده مورد خاص صنعت یک در تخصصی بصورت توانندمی حسابرسی کارهای

 تحت را صاحبکار مدیریت وانندتمی و دارند باالیی زنیچانه قدرت خود مشتریان تعدد بخاطر( 4 .دارند خود( برند) شهرت حفظ
و ایونز  (.71،7387انجلو دی) دارند کوچک حسابرسی مؤسسات با مقایسه در باالیی حسابرسی کیفیت ،دهند قرار فشار

کنند که تئوری یا نظریه پایه پژوهش باید براساس ویژگی های خاص محیط پژوهش بکار برده بیان می( 1171) 79همکاران
، پژوهشگران ایرانی از اماکنند. موسسه حسابرسی بزرگ( فعالیت نمی 4، موسسات حسابرسی بزرگ بین المللی )در ایران شوند.

نظریه اندازه موسسه حسابرسی برای مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی )بعنوان حسابرس بزرگ( و 
 مهد بنی پژوهش از آمده بدست شواهد اند.عنوان حسابرس کوچک( استفاده کردهموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران )ب

 کیفیت با سود مدیریت ولی مثبت رابطه حسابداری اطالعات کیفیت با بزرگ سازمان یحسابرس که است آن بیانگر (7937)
 (. 7937دارد )بنی مهد، منفی رابطه حسابداری اطالعات
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 پیشینه پژوهشهای انجام شده 
 مشکل فرضیه آزمون :سود کیفیت و عامل مدیر تصدی مدت عنوان با پژوهشی در (،7934) همکاران و آبادیصالحیعقوبی

 شواهد همچنین .یابدمی کاهش سود کیفیت ،یابد افزایش عامل مدیر تصدی مدت هرگاه که رسیدند نتیجه این به، افق
  .یابدمی افزایش نیز سود کیفیت ،یابد افزایش شرکت اندازه چه هر ،داد نشان پژوهش
. دادند قرار مطالعه مورد اطالعاتی ریسک و شرکت ارزش بر را مدیریت تصدی اثردوره( 7931) فرد مرادزاده و دیلمیدیانتی

 .دارد دار معنی رابطه شرکت ارزش و اطالعاتی ریسک با مدیر تصدی دوره که دادند نشان هاآن
 نشان دادند سود مدیریت و ارشد مدیریت همزمان تغییر رابطه بررسی در تحقیقی تحت عنوان( 7937) حسینی و مرادی

 تغییر میان دار معنی ایرابطه دریافتند چنین هم ها آن. ندارد وجود مدیر تصدی آخر هایدوره و سود مدیریت میان ارتباطی
 .ندارد وجود سود مدیریت و عامل مدیر

 شرکتها که زمانی نشان دادند، سود بینی پیش و حسابرسی ، کیفیتدر تحقیقی تحت عنوان (،7988) همکاران و طبریعلوی
 .است کمتر سود بینی پیش انحراف و باالتر سود بینی پیش صحت ،شوندمی حسابرسی صنعت در متخصص حسابرسان بوسیله
 .دارد معکوس رابطه سود بینی پیش انحراف با حسابرسی موسسه اندازه

 نشان دادند ،(، در تحقیقی تحت عنوان کاهش حقوق پرداختی به مدیرعامل و هزینه های حسابرسی1176) 74برایان و ماسون
، زیرا انگیزه یابدحسابرسی افزایش می ، ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری وکاهش حقوق پرداختی به مدیرعاملا ب

 .شودایش عملکرد و پاداش بیشتر میمدیرعامل به دستکاری گزارش های مالی به منظور افز

 حسابرس یک از متحده ایاالت بر مبتنی خارجی هایشرکت (، در تحقیقی تحت عنوان انتخاب1171) 71آستاهانا و همکاران
 نشان دادند ،درآمد کسب و حسابرسی های هزینه در آن تأثیر و اصلی کشور در مرکزی بانک مقابل در متحده ایاالت بر مبتنی

های خارجی پذیرفته شده سات بزرگ در کشور اصلی توسط شرکتانتخاب موسسات حسابرسی بزرگ در آمریکا به جای موس
 شود.ها میجر به افزایش کیفیت سود این شرکتمندر بورس آمریکا 

76همکاران و کیان
 بود این بیانگر نتایج ،نمودند بررسی چین کشور در را سود مدیریت بر مدیرعامل تصدی دوره تاثیر (،1171) 

 سود مدیریت اعمال به دست بیشتر زمان گذشت با و نموده رفتار کارانهمحافظه تصدی دوره آغاز هایسال در مدیران که
 زنند.می

 مدیرعامل قدرت نشان دادند ،شرکت عملکرد و موسسات مدیران بین ارتباط در تحقیقی تحت عنوان درک (،1179) 71آدامز
 وظیفه زمانی هم از عبارتند که کرد تعریف مدیرعامل قدرت برای شاخص سه .دارد هاشرکت مالی عملکرد با منفی ایرابطه
 عامل. مدیر به متعلق سهام درصد و عامل مدیر تصدی مدت مدیره، هیئت رئیس و عامل مدیر

 دوره چه هر نشان دادند ،معاصر درآمد کیفیت و مدیران شهرت ،در تحقیقی تحت عنوان(، 1171) 78همکاران و  فرانسیس
  .دارد پی در را مالی اطالعات کیفیت کاهش موضوع این و شودمی بیشتر سود دستکاری احتمال ،یابد افزایش مدیر تصدی

 در نشان دادند ،حسابرسی و تاخیر در اعالم درآمد گزارش در اخیر روند در تحقیقی تحت عنوان( 1113) 73یانگ و کریشنان
 .شودمی مواجه تاخیر با نیز مالی هایصورت ارائه است، پایین حسابداری اطالعات کیفیت که هاییدوره
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شرکت: سطح مدیرعامل و  شدن المللی بین و بزرگ هایشرکت خصوصیاتدر تحقیقی تحت عنوان  (،1113) 11لین و جائو
 در و استقالل قدرت، و کنندمی انباشته بیشتری سهام بلندمدت تصدی دورة با مدیرعامالن نشان دادند ،TMTنقش سطح 

 شود.می بیشتر آنها پذیری ریسک نهایت
 

 فرضیه های پژوهش
 :پردازدهای زیر می اثبات فرضیهبررسی در مورد رد یا تحقیق حاضر به 

 دوره تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر دارد. -7
 دارد. تاثیر حسابداری اطالعات کیفیت بر حسابرسی موسسه اندازه -1
 .سال متفاوت از سایر شرکتها است9 کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل  بیش از -9
 .ی شود متفاوت از سایر شرکتها استرسیدگی م 7کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی که توسط موسسات رتبه  -4
 

 روش پژوهش
 حسابداری اطالعات کیفیت بر حسابرسی موسسه اندازه و مدیرعامل تصدی دوره از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر

)قیاسی و استقرایی(، از لحاظ بعد زمانی طولی، از لحاظ  لحاظ منطق اجرا ترکیبی، از لحاظ هدف پژوهش توصیفی، از پردازدمی
-و معلولی بین متغیرهای تحقیق می کاربردی و فرایند اجرا کمی بوده و با عنایت به اینکه به بررسی روابط علت ،نتیجه اجرا

 . گرددپس رویدادی تلقی  می و ی استپردازیم از نوع عل
 

 اریجامعه و نمونه آم
 زیرا. باشدمی مختلف های گروه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه
 اوراق بورس سازمان معتمد رسمی حسابرسان توسط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اطالعات اوالً،

 به دسترسی ، ثانیا. است برخوردار بیشتری اتکاء قابلیت از ها شرکت سایر اطالعات به نسبت بنابراین شود،می حسابرسی بهادار
 در شده پذیرفته هایشرکت بین از نیز آماری نمونه. است تر آسان ها شرکت سایر اطالعات به نسبت ها شرکت این اطالعات

 انپژوهشگر توسط زیر هایشاخص از استفاده با آماری یجامعه این بر افزون. شد خواهد انتخاب تهران بهادار اوراق بورس
 :آید بدست پژوهش مطلوب ینمونه تا شد خواهد تعدیل

 بورس در 7931 سال پایان تا و شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 7931 سال از قبل ماه 14 حداقل باید شرکت (7
 باشد. فعال

 مالی سال تغییر بررسی مورد دوره طی در و باشد اسفند 13 شرکتها مالی سال پایان اطالعات، بودن مقایسه قابل منظور به (1
 باشد. نداشته

 .باشد موجود بررسی مورد دوره در شرکتها، نیاز مورد اطالعات (9
 نباشند. هابیمه و لیزینگها هلدینگها، بانکها، مالی، گری واسطه گذاری، سرمایه شرکتهای جزو نظر مورد شرکتهای (4
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 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها

 متغیر مستقل پژوهش

 . (7986دهد )خاکی، رها مورد سنجش قرار میمتغیر مستقل، متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغی

 نظر در گونه این( 7939، بهاری و مهد بنی) یمطالعه ، همانندپژوهش این در عامل مدیر تصدی : مدت           
 یک در شرکتی عامل مدیر که سالی مدت از است عبارت که است نسبی متغیر یک عامل مدیر تصدی مدت :است شده گرفته

 .صفر عدد سال 9 از کمتر برای و یک عدد سال 9 از باالتر و سال 9 برای .دارد عهده به را عاملی مدیر وظیفه شرکت

 بازار توسعه و ساماندهی و گذاران سرمایه حقوق از حمایت راستای اندازه موسسه حسابرسی در:                  
 بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی مؤسسات دستورالعمل 71 ماده اجرای در و بهادار اوراق منصفانه و شفاف

 و ماده 3 در دستورالعمل این ،(بهادار اوراق و بورس عالی شورای 71/77/7931 مورخ اصالحیه و 8/11/7986 جلسه مصوب)
 االجرا الزم تصویب تاریخ از و رسید بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره هیأت تصویب به 18/77/37 تاریخ در تبصره 8

 .باشد می
 و ارزیابی خاص معیارهای براساس را بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی موسسات یکبار سال هر ،( سازمان1 ماده

 .نماید می اعالم عموم به را آن نتایج و نموده بندی طبقه
 موسسه  طبقه تعیین مبنای ،دستورالعمل این 1 ماده موضوع معیارهای اساس بر حسابرسی موسسه امتیازات ( جمع9 ماده

  "چهارم" و "سوم" ، "دوم" ،"اول" طبقه چهار در ،امتیاز بیشترین ترتیب به معتمد حسابرسی موسسات. است حسابرسی
 .گیرند می قرار
 جزء برخوردارند 1،9،4 های رتبه که موسساتی و بزرگ موسسات جزء هستند برخوردار 7 رتبه از که موسساتی پژوهش این در

 و بزرگ موسسات برای یک .است شده داده نشان صفر و یک مقادیر با موسسات این .شوندمی بندی طبقه کوچک موسسات
 .کوچک موسسات برای صفر

 
  پژوهش متغیر وابسته

پژوهشگر با دستکاری  . به عبارتی،گیردمستقل بر آن مورد بررسی قرار می ، متغیری است که تاثیر )رابطه( متغیرمتغیر وابسته
 .(7986د )خاکی، متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نمای

Aiq : این شاخص از طریق مدل کیفیت اقالم تعهدی سرمایه در متغیر وابسته پژوهش، کیفیت اطالعات حسابداری است .
 .شود(، ارائه شده اندازه گیری می1111)17گردش که توسط دیچو و همکاران 

                                        
اقالم تعهدی سرمایه در گردش        

جریان نقدی عملیاتی دوره قبل          

جریان نقدی عملیاتی جاری        

جریان نقدی عملیاتی آتی           

مقادیر خطای مدل     
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 CFO عملیاتی نقدی جریان باید ACC گردش در سرمایه تعهدی اقالم که است استوار نکته این بر باال مدل نظری مبانی
 بیان نقدی جریان متغیر سه با تعهدی اقالم رگرسیون از حاصل ε مدل خطای مقادیر .دهد توضیح را آتی وجاری  قبل، دوره
 مدل خطای مقادیر اندازه هرچه بنابراین .است نامرتبط عملیاتی نقدی جریان شناسایی به تعهدی اقالم که معناست این به شده
 به ε مدل منفی قدر مطلق خطای مقادیر .است باالتر حسابداری اطالعات کیفیت نتیجه در و تعهدی اقالم ، کیفیتباشد کمتر

 تقسیم هادارایی جمع بر باال مدل متغیرهای تمام پژوهش این در .است شده گرفته نظر در پژوهش این در وابسته متغیر عنوان
 .است شده استفاده خارجی و داخلی پژوهشگران توسط حسابداری اطالعات کیفیت گیریاندازه برای مدل این از .است شده

 
  متغیرهای کنترلی

را از طریق کنترل ، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها رات همه متغیرها قابل بررسی نیست، چون در یک پژوهش اثمتغیر کنترلی
 . (7986پژوهشگر قابل حذف است )خاکی، وسط . متغیرهای که اثرات آنها تکندهای پژوهشی خنثی میآماری یا کنترل

 است (ها دارایی بازده) سودآوری نسبت ،است شده گرفته درنظر پژوهش این کنترلی در آوری که متغیر: شاخص سود     
 مدیر اقتصادی ، عملکردشاخص این. شودمی گیریاندازه ها دارایی جمع به قبل از کسر بهره و مالیات سود تقسیم طریق از که
 از است توانسته تجاری واحد مدیریت ،باشد باالتر شاخص این هرچه دیگر عبارت به. دهدمی نشان را تجاری واحد ادارة در

 جمله از پژوهشگران از برخی که است آن متغیر این انتخاب علت. برد را استفاده حداکثر ،بازده ایجاد در تجاری واحد منابع
 هاشرکت سودآوری شاخص باید حسابداری های پژوهش در که کنندمی توصیه( 19،1111 لئون و کوتاری) و( 1111 ،11 بیور)

 .شود گرفته نظر در کننده تعدیل متغیر یک عنوان به
 شده گرفته نظر در گونه این( 7983 ،بنی مهد و همکاران) یمطالعه پژوهش، همانند این در حسابرس تغییر           

، مقدار آن در سال برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر را در یک سال تغییر داده باشد اگر شرکتی حسابرس خود :است
 خواهد بود .
کل  (، از طریق نسبت جمع کل بدهی به جمع 7936، )خدادادی و همکاران پژوهش همانند پژوهش این اهرم در        

 .دارایی اندازه گیری خواهد شد
ی جمع داراییها ، از طریق لگاریتم طبیع(7936، : اندازه شرکت در این پژوهش همانند پژوهش )خدادادی و همکاران       

 .محاسبه خواهد شد
، برابر لگاریتم طبیعی سال های عضویت (7936همانند پژوهش )خدادادی و همکاران، : عمر شرکت در این پژوهش       

 .ورس استشرکت در ب
 

 مدلهای تجربی پژوهش

 .ل مربعات معمولی استفاده شده استبه منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدلهای رگرسیون چندگانه به شیوه حداق
 مدل مربوط به آزمون فرضیه اول
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 مدل مربوط به آزمون فرضیه دوم

                                                              
         

 

 یافته های پژوهش
 آمار توصیفی

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش(8)جدول 

نام 
 متغیر

انحراف  میانگین تعداد
 معیار

 کشیدگی چولگی بیشترین کمترین میانه

AIQ 611 168/1- 119/1 141/1- 331/1- 117/1- 314/9- 136/93 

Pi 611 799/1 791/1 771/1 141/1- 616/1 811/1 996/4 

Lev 611 161/1 117/1 163/1 171/1 734/7 731/1- 889/1 

Size 611 161/74 111/7 111/74 766/71 743/73 617/1 898/9 

Age 611 436/1 178/1 114/1 138/7 111/1 138/7- 193/8 

 
( اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی 7در جدول )

دهد باشد که نشان میمی 799/1شاخص سود آوری برابر با . برای مثال مقدار میانگین ای نشان دادن مرکزیت داده ها استبر
، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یک به طور کلی پارامترهای پراکندگی .داناده ها حول این نقطه تمرکز یافتهبیشتر د

. مقدار این پارامتر از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار استدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. 
دهد این دو متغیر به ترتیب دارای باشد که نشان مییم 119/1برای کیفیت اطالعات حسابداری  117/1ی اهرم برابر با برا

دهد. به عنوان مثال ینه و کمینه هر متغیر را نشان میبیشترین و کمترین نیز بیش ین و بیشترین انحراف معیار هستند.کمتر
ی انه نشان دهنده نقطهاست. می 766/71و کمترین مقدار اندازه شرکت برابر با  743/73بیشترین مقدار اندازه شرکت برابر با 

. یعنی تقریباً است 114/1، میانه عمر شرکت برابر با یر در بین نمونه قابل مشاهده است. به عنوان مثالهای هر متغمیانی داده
نه آن . هر چه مقدار میانگین یک متغیر به میاباشدمی 114/1 و نیمی دیگر کمتر از 114/1های این متغیر باالتر از نیمی از داده

. ن و میانه بر یکدیگر منطبق هستند، میانگیغیر به توزیع نرمال نزدیک تر است. در توزیع نرمال، توزیع آن متنزدیکتر باشد
 . ز نوع اسمی و رتبه ای مناسب نیستاستفاده از میانه برای داده های ا

ت. برای یک توزیع کامالً متقارن، چولگی برابر با وجود تقارن یا عدم وجود تقارن در تابع توزیع اس ضریب چولگی معیاری از
به سمت چپ مقدار  ، مقدار چولگی مثبت و برای یک توزیع نامتقارنی یک توزیع نامتقارن به سمت راست. براصفر است

نزدیک ، توزیع متغیر مربوطه به توزیع نرمال گیردقرار  -1/1+ و 1/1چولگی بین . در صورتی که ضریب چولگی منفی است
زیع این متغیر تقریباً نرمال دهد تواست که نشان می -713/1برابر با  . در بین متغیرهای پژوهش ضریب چولگی اهرماست
 . است
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 9برابر با . برای یک توزیع نرمال، ضریب کشیدگی ضریب کشیدگی معیاری از تیزی منحنی توزیع در نقطه ماکزیمم است
از توزیع نرمال برخوردار  دهد این متغیر تقریباًاست که نشان می 898/9. ضریب کشیدگی متغیر اندازه شرکت برابر با است
 .است

 

 آمار استنباطی

 آزمون های تعیین شیوه برآورد مدل

 لیمر و هاسمن استفاده شده است.  Fبه منظور تعیین شیوه برآورد مدلهای پژوهش از آزمون های 
 باشد.می 1ا به شرح جدول ههای تجربی حاصل از این آزمونیافته

 (: آزمونهای تعیین شیوه برآورد مدلهای پژوهش2جدول )

 1مدل  7مدل  آماره

 414/9 413/9 لیمر

 111/1 111/1 سطح معنی داری

 کوچکتر کوچکتر درصد 1مقایسه با

 پانل پانل شیوه برآورد مدل

 884/89 171/84 هاسمن

 11/1 11/1 سطح معنی داری

 کوچکتر کوچکتر درصد 1مقایسه با

 اثرات ثابت عرض از مبدا اثرات ثابت عرض از مبدا شیوه برآورد مدل

 –به شیوه پانل 7مدل  (، در ادامه1های تعیین شیوه برآورد مدل به شرح جدولهای تجربی حاصل از آزمونبا توجه به یافته
 های پژوهش برآورد خواهند شد.اثرثابت به منظور آزمون فرضیه –به شیوه پانل 1اثرثابت، مدل 

 (: تخمین نهایی مدل اول )فرضیه یک(9جدول )

 آزمون هم خطی سطح معناداری zآماره  ضرایب متغیرها

Ceo Tenure 181/1- 141/7- 171/1 173/7 

Pi 144/6 419/79 111/1 137/7 

Auditch 781/1- 176/1- 171/1 138/7 
Lev 111/1 174/1 144/1 163/7 

Size 987/1 171/1 116/1 161/7 

Age 111/7- 413/9- 116/1 798/7 

 - 173/1 -911/1 -199/9 عرض از مبدأ

   111/1 

      931/1 

DW 111/7 
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درصد هستند از  1مدیر عامل چون دارای سطح معناداری بیشتر از  شود که متغیر دوره تصدی، مشاهده می9طبق نتایج جدول 
. اکثر متغیرهای کنترلی گیردضیه یک مورد پذیرش قرار نمیاین رو تاثیر معناداری بر کیفیت اطالعات حسابداری ندارد و فر

. طالعات حسابداری دارندبر کیفیت ادرصد هستند از این رو تاثیر معناداری  1پژوهش چون دارای سطح معناداری کمتر از 
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته است باشد که نشان میدرصد می 93ن تعدیل شده برابر با ضریب تعیی

توان اشاره نمود که هم خطی وجود . همچنین در مورد آزمون همخطی مییرات متغیر وابسته را توضیح دهنددرصد از تغی 93
ین مشکل ، بنابراباشندمی 71ل ارائه شده کمتر از مقدار تورم واریانس برای هر یک از متغیرهای توضیحی مدعامل ندارد چون 

خود همبستگی در مدل قرار دارد بنابراین  1/1تا  1/7بین بازه همخطی در مدل وجود ندارد. همچنین آماره دوربین واتسون 
 .شوددیده نمی

 )فرضیه دو(: تخمین نهایی مدل دوم (4)جدول 

 آزمون هم خطی سطح معناداری zآماره  ضرایب متغیرها

Audit firm size 111/1- 911/1- 173/1 191/7 

Pi 113/6 617/79 111/1 113/7 

Auditch 764/1- 139/1- 111/1 711/7 

Lev 818/1 191/1 116/1 113/7 
Size 986/1 166/1 111/1 187/7 

Age 711/7- 784/9- 117/1 798/7 

 - 177/1 -191/1 -817/9 عرض از مبدأ

   116/1 

      411/1 
DW 141/7 

 
درصد هستند و  1شود که متغیر اندازه موسسه حسابرسی چون دارای سطح معناداری کمتر از ، مشاهده می4طبق نتایج جدول 

و فرضیه دوم مورد پذیرش قرار  حسابداری داردبا توجه به عالمت منفی ضریب رابطه منفی و معناداری بر کیفیت اطالعات 
بر درصد هستند از این رو تاثیر معناداری  1. همچنین متغیرهای کنترلی پژوهش چون دارای سطح معناداری کمتر از گیردمی

مستقل و دهد متغیرهای باشد که نشان میدرصد می 41ن تعدیل شده برابر با ضریب تعیی. کیفیت اطالعات حسابداری دارند
.  همچنین در مورد آزمون همخطی ددرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهن 41کنترلی موجود در مدل توانسته است 

ل ارائه شده عامل تورم واریانس برای هر یک از متغیرهای توضیحی مدتوان اشاره نمود که هم خطی وجود ندارد چون می
 1/1تا  1/7. همچنین آماره دوربین واتسون  بین بازه مشکل همخطی در مدل وجود ندارد ین، بنابراباشندمی 71کمتر از مقدار 
 .شوداین خود همبستگی در مدل دیده نمیقرار دارد بنابر
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 : نتایج آزمون تفاوت برای فرضیه سه(5)جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

سطح و  711/1آزمون لوین برابر با  Fی مقدار آماره. ارائه شده است 1ی میانگین که در جدول با توجه به نتایج آزمون مقایسه
ابری واریانس های دو گروه رد باشد. بنابراین فرض بر، باالتر از سطح خطای مورد پذیرش می114/1معنی داری آن برابر با 

بوده و بیشتر از سطح خطای مورد  876/1با فرض تساوی واریانس های دو گروه برابر با  t شود. سطح معنی داری آمارهنمی
سال متفاوت از  9دهد کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از ذیرش است و نشان میپ

عناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه سوم . و بین میانگین دو گروه در کیفیت اطالعات حسابداری تفاوت مسایر شرکتها نیست
دهد کیفیت اطالعات حسابداری برای توان پذیرش نمود. همچنین نتایج نشان میدرصد نمی 31پژوهش را در سطح اطمینان 

، باشدمیسال  9دوره تصدی مدیرعامل بیش از بیشتر از شرکتهایی با   سال 9دوره تصدی مدیرعامل کمتر از شرکتهایی با  
 . باشدتفاوت به لحاظ آماری معنادار نمیا با توجه به نتایج بدست آمده این ام
 

 : نتایج آزمون تفاوت برای فرضیه چهار(6)جدول 

 میانگین دو گروه
)کیفیت اطالعات 

 حسابداری(

آزمون تساوی واریانس دو 
 گروه

 )آزمون لوین(

آزمون تساوی واریانس دو 
 گروه

 مستقل( t)آزمون 

موسسه 
حسابرسی 

 7رتبه 

موسسه 
حسابرسی 
 سایر رتبه ها

آماره 
F 

 سطح معناداری
(P-VALUE) 

 سطح معناداری (tآماره )
(P-VALUE) 

161/1- 718/1 811/1 917/1 184/1- 198/1 

و سطح  811/1لوین برابر با  آزمون Fی مقدار آماره. ارائه شده است 6ی میانگین که در جدول ا توجه به نتایج آزمون مقایسهب
های دو گروه رد فرض برابری واریانس ، بنابراینباشد، باالتر از سطح خطای مورد پذیرش می917/1داری آن برابر با معنی
ح خطای مورد بوده و کمتر از سط 198/1های دو گروه برابر با با فرض تساوی واریانس t شود. سطح معنی داری آمارهنمی

وسسات حسابرسی رتبه یک رسیدگی دهد کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی که توسط مو نشان می پذیرش است
. و بین میانگین دو گروه در کیفیت اطالعات حسابداری تفاوت معناداری وجود دارد. ها استز سایر شرکتشود متفاوت امی

دهد کیفیت . همچنین نتایج نشان مین پذیرش نمودتوادرصد می 31بنابراین فرضیه چهارم پژوهش را در سطح اطمینان 

 میانگین دو گروه
 )کیفیت اطالعات حسابداری(

آزمون تساوی واریانس دو 
 گروه

 )آزمون لوین(

آزمون تساوی واریانس دو 
 گروه

 مستقل( t)آزمون 

دوره تصدی 
مدیرعامل 

 9بیش از 
 سال

دوره تصدی 
مدیرعامل 
کمتر از 

 سال9

 سطح معناداری Fآماره 
(P-VALUE) 

 سطح معناداری (tآماره )
(P-VALUE) 

113/1 116/1 711/1 114/1 191/1- 876/1 
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است که  شود بیشتر از شرکتهاییها رسیدگی مییر رتبهاطالعات حسابداری برای شرکتهایی که توسط موسسات حسابرسی سا
 تفاوت به لحاظ آماری معنادار، اما با توجه به نتایج بدست آمده این شودوسسات حسابرسی رتبه یک رسیدگی میتوسط م

 باشد.نمی
 

 نتیجه گیری و بحث
 کیفیت بر حسابرسی موسسه اندازه و مدیرعامل تصدی دوره در این پژوهش تجزیه و تحلیل جامعی جهت بررسی تاثیر

. جامعه صورت پذیرفت 7931-7931ین سالهای ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بحسابداری در شرکتها اطالعات
 تصدی . در این پژوهش دورهباشده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکتهایی پذیرفته شد 771شامل آماری پژوهش حاضر 

کیفیت اطالعات  .عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بودندحسابداری به  اطالعات حسابرسی و کیفیت موسسه اندازه مدیرعامل،
مدیرعامل با توجه به حضور مدیرعامل در شرکت محاسبه شد . دوره تصدی ستفاده از مدل دیچو تخمین زده شدحسابداری با ا

ان بورس و اوراق و اندازه موسسه حسابرسی با استفاده از رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس که هرساله توسط سازم
جه به نتایج و، با تمورد بررسی و آزمون قرار گرفتند چهار فرضیه در این پژوهش .شود محاسبه شده استبهادار انجام می

حسابداری وجود  اطالعات و کیفیت مدیرعامل تصدی توان گفت رابطه معناداری بین دورهی اول میحاصل از آزمون فرضیه
. نتیجه پژوهش بهاری بیانگر این است که (، سازگار نیست7939ه پژوهش بهاری و همکاران ) . نتایج این تحقیق با نتیجندارد

که با  کنداین موضوع این نظریه را تقویت می. شودمیموجب تاخیر درارائه صورت های مالی  افزایش مدت تصدی مدیر عامل
یابد. کاهش می ، احتمال مدیریت سود افزایش و در نتیجه کیفیت اطالعات صورت های مالیدی مدیر عاملافزایش مدت تص

 .حسابداری وجود دارد اطالعات حسابرسی و کیفیتتوان گفت رابطه منفی معناداری بین اندازه موسسه و طبق فرضیه دو می
نگر این است که کیفیت . نتیجه پژوهش ترومن بیا( سازگار است7338)14نتایج این تحقیق با نتیجه پژوهش ترومن و همکاران

، بخاطر کیفیت باالی خدمات حسابرسی ارائه شده توسط لی حسابرسی شده توسط موسسات بزرگهای ماباالی صورت
همچنین طبق  ،حبکاران آن موسسات به ارائه صورتهای مالی با کیفیت است، بلکه بخاطر عالقه صابزرگ نیستموسسات 

سال متفاوت  کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیر عامل بیش از سهتوان گفت نتایج فرضیه سوم می
پژوهش بنی مهد  . در(، سازگار نیست7939تحقیق بنی مهد و همکاران ) هاینتایج این تحقیق با یافته، از سایر شرکتها نیست

این موضوع این . شودتاخیر در ارائه صورت های مالی میافزایش مدت تصدی مدیر عامل موجب  که کنداینگونه اشاره می
جه کیفیت اطالعات ش و در نتی، احتمال مدیریت سود افزایکه با افزایش مدت تصدی مدیرعامل کندنظریه را تقویت می

، کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهایی که توان گفتهمچنین طبق نتایج فرضیه چهار می. یابدصورتهای مالی کاهش می
هش نتایج این تحقیق با نتیجه پژو .شود متفاوت از سایر شرکتها استوسسات حسابرسی رتبه یک رسیدگی میتوسط م
. نتیجه پژوهش صالح آبادی بیانگر این است که بین اندازه حسابرس و سازگار نیست (7934)آبادی و همکاران صالحیعقوبی

. بدین معنا که موسسات حسابرسی بزرگ از کیفیت حسابرسی باالتری برخوردار رسی رابطه معناداری وجود داردکیفیت حساب
 . تحریفات با اهمیت تواناتر هستند هستند و در کشف

 
 

                                                           
24
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