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با دوره تصدی و تخصص رابطه نابرابری اطالعات: شواهدی در 
 صنعت حسابرس

 

 

 چکیده
بهبود کیفیت  موجبتخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس  حاکی از آن است که نظریتحقیقات های یافته

. لذا هدف این گردد می نابرابری اطالعاتکاهش سبب بهبود کیفیت اطالعات افشا شده و  متعاقباًحسابرسی و 
و  نابرابری اطالعاتگیری  پیشنهاد خرید و فروش به عنوان معیار اندازهتحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت 

دوره  طیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های  شرکتدر دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس 
گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق داللت بر وجود  با بهره باشد. می 1831تا  1831زمانی 
. به عبارت دارد نابرابری اطالعاتبطه معکوس و معنادار بین دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس با یک را

 عالوهبشود.  می نابرابری اطالعاتکاهش  موجبدیگر تخصص صنعت و افزایش دوره تصدی حسابرس 
سط و با تفکیک دوره تصدی حسابرس به سه دوره کوتاه، متودهد که تحلیل حساسیت این تحقیق نشان می

رابطه دوره تصدی حسابرس و که دهد  می . این تحقیق همچنین نشانگردد می تاییدمزبور مجددا  طوالنی نتایج
 .نمی باشدی متاثر از انتخاب حسابرس متخصص یا غیر متخصص نابرابری اطالعات

 .تنابرابری اطالعاتخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، کیفیت حسابرسی و  :های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

و ها  رویه پیرامونتهیه صورتهای مالی مستلزم استفاده از برآورد و قضاوت  
ممکن است اشتباهات سهوی و  . در این راستاباشد می مناسباستانداردهای حسابداری 

ارائه صورتهای مالی یک امر  صحت. بنابراین رخ دهدیا عمدی در صورتهای مالی 
نه قابل تعریف  صحیحباشد. به عبارت دیگر صورتهای مالی  نسبی است و مطلق نمی

است و نه قابل دستیابی. هدف تمام تهیه کنندگان صورتهای مالی باید ارائه صورتهای 
قرار استفاده کنندگان  در اختیارتر )صورتهای مالی که اطالعات بیشتری  صحیحمالی 
نکه صورتهای مالی به طور چه کیفیت حسابرسی بهتر باشد احتمال این( باشد. چنادهد

تری وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت حسابرسی را منعکس کند،  مناسب
یابد. از آنجایی که میزان اطالعات در مورد شرکت در هر نقطه ای از زمان  می افزایش

به عموم عرضه شده،  تربا کیفیت باال یمحدود است، اطالعاتی که توسط حسابرس
نابرابری دهد و در نتیجه  موجود در مورد شرکت را کاهش می مانهمحرمیزان اطالعات 

بازار گذاران و  بین سرمایه نابرابرییابد. کاهش  بازار کاهش می فعاالنی بین اطالعات
، به شکاف قیمتی کمتر )تفاوت کمتر قیمت پیشنهاد خرید و فروش( منجر سازان

مرتبط با  نابرابری اطالعاتهش معیار مستقیمی از کا ،شود. بنابراین شکاف قیمتی می
از تحقیقات زیادی  .(0222، 1گذارد )اسکاور کیفیت باالتر حسابرسی را در اختیار می

در  دادندنشان ( 0228) 3بالسام و همکاران( و 0228) 2کریشنان و همکارانجمله 
مواردی که شرکتها از حسابرسان متخصص صنعت و طی چندین سال، از خدمات آنها 

کنند، هزینه سرمایه کمتر، ضریب واکنش سود بیشتر، اقالم تعهدی کمتر و  استفاده می
که تخصص و  نمودتفسیر  گونهتوان این می راها  . این یافتهدارا هستند ی رابهتربدهی  رتبه

    .(0221، 4)آلموتریبخشد  می کیفیت حسابرسی را بهبودتر،  دوره تصدی طوالنی
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش به عنوان  

و دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس در  نابرابری اطالعاتگیری  معیار اندازه

                                                                                                                       
1- Schauer 
2- Krishnan, et al. 
3- Balsam, et al. 
4- Almutairi 
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رو ابتدا تعاریفی از این باشد.  میپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های  شرکت
ای از  ، تخصص صنعت حسابرس و رابطه بین آنها و پیشینهنابرابری اطالعاتاز 

روش تحقیق مطرح شده  و های پژوهش تحقیقات انجام شده ارائه می شود سپس فرضیه
 .گرددگیری کلی بیان می  تحلیل و نتیجه ،های تحقیق یافته و نهایتاً

 مبانی نظری تحقیق

 9نابرابری اطالعات 

که میزان اطالعات یک گروه از سرمایه گذاران به این معناست  ینابرابری اطالعات 
، 2)واتز و زیمرمن استنسبت به سایر استفاده کنندگان بیشتر پیرامون یک شرکت 

1131). 

کننده کمتر از شود که یکی از طرفین مبادلهبه حالتی اطالق می نابرابری اطالعات 
گر در مورد کاال یا وضعیت بازار، اطالعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع طرف دی

نابرابری در صورت کنندگان از اطالعات، ناهمسان باشد.  اطالعات بین کلیه استفاده
نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی  اطالعات
لکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطالعات اهمیت بیشتر خواهد بود، ب صفات با

  .منتفع نیز گردد
 رشد و گذاری سرمایه های فرصت ی،نابرابری اطالعات ای از عمده بخش منشأ 

 اطالعات آوری و گزارش جمع های روش در آن ریشه از بخشی و است ها شرکت

 به گذاری سرمایه و رشد های فرصت از ناشی اطالعاتی نابرابریدارد.  مدیریت توسط

 وسیله به بتواند تا دهد می مالی های صورت برای دستکاری بیشتری امکان مدیریت

 منتقل خود به را منابع خدمات، جبران مزایای افزودن بر همچنین و خودی مبادالت

 سازی بیشینه از را مدیریت های فعالیت ند؛ چونهست بر هزینه هایی تالش چنین. کند

د نشو های نمایندگی می ایجاد هزینه موجب و نمایند می منحرف شرکت ارزش
های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم بر اساس تحلیل(. 1831)رضازاد و آزاد، 

                                                                                                                       
1- Information Asymmetry 
2- Watts and Zimmerman 
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های زیاد معامالت، گران، هزینهتقارن یا نابرابری اطالعات، با کاهش تعداد معامله
د و در مجموع منجر به نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معامالت رابطه دار

 .شودکاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می

موجب عدم کارایی بازار در تخصیص بهینه اطالعات میان فعاالن بازار  برابرتوزیع نا 
تری از نقدینگی سهام و انتظار باالتر  . نابرابری اطالعات سطح پایینشود منابع می

 (.1812ی و همکاران، دهد )نصرالله برگشت سرمایه را نتیجه می
استنباط بازار از کیفیت حسابرسی، گزارشگری و افشای شرکت بر استنباط بازار از  

نابرابری اطالعات و فرصت برای فعالیتهای سودآور با استفاده از اطالعات محرمانه، 
)ضریب است گذارد. اثرات مثبت حسابرسی که در تحقیقات پیشین بیان شده  می تاثیر

تواند از کاهش در  تر سود، هزینه سرمایه کمتر و رتبه بدهی باالتر( میواکنش باال
به عبارت دیگر حسابرسی یکی از راههای کاهش  ؛نابرابری اطالعات ناشی شود

نمایندگی مرتبط است. از آنجایی که در حسابرسی با های  نابرابری اطالعات و هزینه
، احتمال کشف و خودداری از تر کیفیت باالتر نسبت به حسابرسی با کیفیت پایین

خطاهای حسابداری و اظهارهای نادرست بیشتر است، کاهش نابرابری اطالعات باید در 
 (. 0221حسابرسی با کیفیت باالتر، بیشتر باشد )آلومتری و همکاران، 

 کیفیت حسابرسی 

ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط  ترین تعریف یکی از متداول 
گونه تعریف کرده  کیفیت حسابرسی را این ویه شده است. ئ( ارا1131) 1لودی آنج

( موارد تحریفات با اهمیت 1است: ارزیابی )استنباط( بازار از احتمال این که حسابرس )
( تحریف 0مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و )های  در صورت

با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با 
اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد 

 ارد. تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگی د
چون  دهد که عواملی هم تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می 

                                                                                                                       
1- DeAngelo 
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)الف( معقول بودن حق الزحمه حسابرسی )ب( تعویض ادواری حسابرسان )ج( تشکیل 
کاران )ه( ادغام  ها )د( منع ارتباط طوالنی مدت با صاحب کمیته حسابرسی در شرکت

تر )و( ایجاد سازوکاری برای  برسی بزرگتر و تشکیل مؤسسات حسا مؤسسات کوچک
گو کردن حسابرسان )ز( تخصص گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص  پاسخ

پیشگان )ح( رتبه بندی ساالنه مؤسسات حسابرسی )س( وجود  )ج( تأکید بر بررسی هم
گری موارد  قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان )به ویژه عدم مصالحه در گزارش

 شود.  موارد دیگر منجر به تقویت کیفیت حسابرسی میو   نقض(،

 کیفیت حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس

متخصص صنعت نسبت  حاکی از آن است که حسابرسانتحقیقات پیشین های  یافته 
به حسابرسانی که متخصص صنعت نیستند خدمات حسابرسی با کیفیت باالتری را ارائه 

معیارهای مستقیم و غیر مستقیم  صنعت حسابرس ونمایند و رابطه مثبتی بین تخصص  می
کیفیت حسابرسی مشاهده شده است. استفاده از حسابرس متخصص صنعت با اقالم 

( و ضریب واکنش سود 0228تعهدی کمتر )کیفیت سود باالتر( )کریشنان و همکاران، 
 (. همچنین حسابرسان متخصص صنعت حق0228است )بالسام و همکاران،  همراهباالتر 

، 2و مایهو و ویلکینز 0228، 1کنند. )فرگانس و همکاران الزحمه باالتری دریافت می
0228 .) 

سازنده به منظور کمک به های  تخصص حسابرس در صنعت شامل توسعه ایده 
و یا راه کارهای ها  دیدگاه نمودنصاحبکاران در خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم 

د که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن شو تازه برای برخی از موضوعاتی می
شوند. حسابرسان برای اینکه  به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته  روبرو می

کلیدی در های  ( سازمان0. نمایندو درک  شناخته( مسائل خاص صنعت را 1شوند باید: 
سائل خاص چگونگی تاثیر ماز ( 4( در آن صنعت فعال باشند و 8آن صنعت را بشناسند. 

هر چند در سالهای  .(0223، 3)کند آگاه باشندمختلف صنعت های  صنعت بر بخش

                                                                                                                       
1- Ferguson, et al. 
2- Mayhew and Wilkins 
3- Kend 
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تخصص صنعت حسابرس معطوف شده اما معیار واحدی بحث اخیر توجه زیادی به 
(. دو 0224، 1)نیل و ریلیگیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد  برای اندازه

اولیه برای شناسایی حسابرس متخصص صنعت عبارتند از: رویکرد سهم بازار  معیار
( و رویکرد سهم پرتفوی )کریشنان، 0224، 2، دان و مایهو0228)بالسام و همکاران، 

( معیار ترکیبی جدیدی که تابعی از سهم بازار 0224نیل و ریلی ) ،عالوه بر این .(0228
 . ودندنمپیشنهاد را  باشد می و سهم پرتفوی

رویکرد سهم بازار، یک حسابرس متخصص صنعت را به عنوان یک موسسه  
حسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز 

کند که با مشاهده سهم نسبی بازار  کند. این رویکرد فرض می کرده است معرفی می
توان به میزان  می ،کنند می ائه حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمت ارهای  موسسه

ای که سهم بزرگتری از بازار  دانش تخصص صنعت موسسه حسابرسی پی برد. موسسه
 را دراختیار دارد از دانش تخصصی باالتری در مورد آن صنعت برخوردار است. 

رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی  را در صنایع مختلف برای  
دهد. به بیانی ساده هر موسسه حسابرسی دارای  می مد نظر قرار هر موسسه حسابرسی

دهند. صنعتی که صاحبکاران  می صاحبکارانی است که پرتفوی آن موسسه را شکل
دهد  می و غیره را در پرتفوی مربوط تشکیلها  بیشتری از لحاظ فروش، مجموع دارایی

این رخوردار است. نشان دهنده صنعتی است که موسسه حسابرسی در آن از تخصص ب
رویکرد بر این اساس است که هر صنعت برای کل پرتفوی صاحبکار حسابرس چقدر 

 (. 0228است )کریشنان، مهم 
 (0224معیار سوم تخصص صنعت معیار ترکیبی پیشنهاد شده توسط نیل و ریلی ) 
  .کند می باشد. این معیار سهم پرتفوی و سهم بازار را با هم ترکیب می
تر،  بازار معتقد باشد که حسابرسان متخصص صنعت، اطالعات کاملچنانچه  

هایی که حسابرس  شود، انتظار است که شرکت می تر و قابل اعتمادتر را موجب   مربوط
کمتری )تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش کمتر(  نابرابری اطالعاتمتخصص دارند 

به دنبال  ها  عضی از شرکتداشته باشند. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا ب
                                                                                                                       
1- Neal and Riley 
2- Dunn and Mayhew 
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کیفیت باالتر حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس متخصص صنعت نیستند؟ حداقل دو 
شرکت هایی که عرضه اولیه سهام  کند می ( بیان1111) 1( هوگان1دلیل وجود دارد: 

 دهند بین کیفیت باالتر حسابرسی و حق الزحمه باالتر حسابرسی توازن برقرار می انجام
که کیفیت باالتر حسابرسی با کمتر زیر قیمت  دهد می نشان بعالوه، وی .کنند می

صاحبکار به دنبال های  ارزیابی شدن شرکت در عرضه اولیه سهام ارتباط دارد. شرکت
 حداقل کردن مجموع کمتر ارزیابی شدن سهام و حق الزحمه حسابرسی هستند.

 ثیرأر انتخاب حسابرسان تماهیت رقابتی صنعت ب دارد می اظهار( 1111) 2( وون0 
دهد که از  می گذارد. در صنایعی که رقابت زیادی وجود دارد صاحبکار ترجیح می

حسابرس متفاوتی نسبت به رقبای خود استفاده کند زیرا آنها نگران انتقال اطالعات 
و منافع استفاده از ها  از هزینه بسیاریباشند. به طورخالصه، صاحبکار  می محرمانه خود

 گیرند.  می برس متخصص را در نظرحسا

 دوره تصدی حسابرسکیفیت حسابرسی و 

صاحبکار. اثر ـ دوره تصدی حسابرس عبارت است از مدت زمان رابطه حسابرس  
دوره تصدی بر کیفیت حسابرسی متناقض است: طرفداران چرخش اجباری موسسات 

به کاهش استقالل و تواند  می تر کنند که دوره تصدی طوالنی می حسابرسی استدالل
تواند به عنوان  می تر دوره تصدی طوالنیبه عبارت دیگر طرفی حسابرس منجر شود.  بی

 ادعا تعدادی از صاحبنظراندیگر  سویاز  افزایش منافع اقتصادی حسابرس تعبیر شود.
یابد؛ زیرا حسابرس  می تصدی حسابرس، بهبودکنند کیفیت حسابرسی با دوره  می

و  آورد می ا فعالیتهای صاحبکار و مسائل گزارشگری آن به دستآشنایی بیشتری ب
اکثر مطالعات رابطه مثبتی بین کیفیت  شود. می افزایش تجارب حسابرس باعث

( دریافتند 1112) 3حسابرسی و دوره تصدی حسابرس مشاهده نمودند. لیبی و فردریک
کت کسب شود وی فهم بهتری از خطاهای مالی شر می که تجارب حسابرس موجب

( دریافت قدر مطلق 0228) 4یابد. مایرز می کند در نتیجه میزان خطای بعدی کاهش

                                                                                                                       
1- Hogan 
2- kwon   
3- Libby and Frederick 
4- Myers 
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یابد. مانسی و  می تر کاهش اقالم تعهدی اختیاری و جاری در دوره تصدی طوالنی
( بیان اظهار داشتند هزینه سرمایه با افزایش دوره تصدی حسابرس 0224) 1همکاران

( گزارش کردند ضریب واکنش سود با افزایش 0222) 2یابد. گوش و مون می کاهش
کنند که دوره تصدی  می این مطالعات پیشنهاد یابد. می دوره تصدی حسابرس افزایش

طوالنی تر با افزایش کیفیت سود و کاهش هزینه سرمایه مرتبط است. اما مایرز و 
رست نشان دادند که با افزایش دوره تصدی حسابرس ارائه ناد 0222همکاران در سال 
 .دگرد می افزاینده سود بیشتر

 اثرات متقابل دوره تصدی و کیفیت صنعت حسابرس بر کیفیت حسابرسی

مطالعات گذشته نشان داده است که ارتباط بین دوره تصدی و تفاوت قیمت  
پیشنهادی خرید و فروش برای حسابرسان متخصص و غیر متخصص متفاوت است. به 

داد زمانی که حسابرس شرکت، غیر متخصص است، ( نشان 0221عنوان مثال فانگ )
اقالم تعهدی اختیاری در دوره تصدی کوتاه حسابرسی، بیشتر است و زمانی که 
حسابرس شرکت متخصص است رابطه ای بین اقالم تعهدی اختیاری و دوره تصدی 

نشان دادند در شرکتهایی که حسابرس  0222مشاهده نشد. مایرز و همکاران در سال 
یر متخصص است با افزایش دوره تصدی حسابرس احتمال ارائه نادرست آنها غ

شود. دالیل تئوریکی وجود دارد که  می صورتهای مالی به سمت افزایش سود بیشتر
انتظار داشته باشیم اثرات دوره تصدی بر کیفیت حسابرسی برای متخصصین و غیر 

ه دوره تصدی باعث متخصصین متفاوت باشد؛ اما جهت این اثر مشخص نیست. چنانچ
فراهم آمدن تجربه برای غیر متخصصین باشد مشابه آنچه متخصصین به آن دست 

اند نابرابری اطالعات ممکن است برای غیر متخصصین با افزایش دوره تصدی  یافته
حسابرس کاهش یابد. اما ممکن است چنین ارتباطی برای متخصصین وجود نداشته یا 

عالوه براین از نظر بازار، منافع اقتصادی کسب شده  د.رابطه ضعیفی وجود داشته باش
توسط حسابرس متخصص، احتمال اینکه حسابرس متخصص در برابر گزارشگری 

دهد. همچنین احتمال تسلیم حسابرس با  می مشکوک صاحبکار تسلیم شود را افزایش

                                                                                                                       
1- Mansi, et al.  
2- Ghosh. and Moon 
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داشته  یابد. متعاقباً ممکن است بازار انتظار می افزایش دوره تصدی حسابرس افزایش
باشد که متخصصین صنعت از شهرت و منافع مرتبط با آن، با کناره گیری از درگیری با 

تر با خدشه وارد کردن به استقالل  صاحبکار، حفاظت کنند. اگر دوره تصدی طوالنی
حسابرس، کیفیت حسابرسی را کاهش دهد، متخصصین ممکن است تا حدی مصون 

کنند. بنابراین در زمان  می متخصصین دریافتباشند زیرا آنها نرخ باالتری از غیر
شکست حسابرس، حسابرسان متخصص چیز بیشتری برای از دست دادن دارند.  با 

شود و فرضیه سوم  بینی انجام نمی رقیب از لحاظ جهت روابط، پیشهای  توجه به تئوری
 گردد: می به شرح زیر تدوین

  پیشینه تحقیق

آیا تخصص صنعت حسابرس، هزینه ”با عنوان ( در مقاله ای 0211) 1چو و چانگ 
رابطه کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه را در تایوان مورد “ دهد می سرمایه را کاهش

حسابرس بزرگ متخصص  4بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که از 
ختار اند هزینه سرمایه کمتری دارند و این رابطه زمانی که سا صنعت استفاده کرده

 تر راهبری شرکت ضعیف است )مالکیت کم نهادی و عدم استقالل هیات مدیره(، قوی
و کیفیت حسابرسی  نابرابری اطالعات( رابطه بین 0212) 2عمری و حکیم باشد. می

مستقل را در بازار سرمایه تونس مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که 
فروش رابطه منفی با تخصص صنعت حسابرس و  تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و

حسابرسان بزرگ و رابطه مثبت با دوره تصدی حسابرس دارد. البته رابطه مثبت بین 
موسسه  4بین شرکتهای با حسابرس متخصص و  نابرابری اطالعاتدوره تصدی و 

بزرگ و شرکتها با حسابرس غیر متخصص متفاوت است. به عبارت دیگر رابطه مثبت 
برای شرکتهایی که حسابرس آنها غیر متخصص  نابرابری اطالعاتوره تصدی و بین د

( 0221آلموتری و همکاران ) موسسه بزرگ حسابرسی هستند بیشتر است. 4و غیر از 
)تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش( را با دوره تصدی و  نابرابری اطالعاترابطه 

ج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان تخصص صنعت حسابرس مورد بررسی قرار دادند نتای

                                                                                                                       
1- Chou and Chang 
2- Omri and Hakim 



 0731، بهار 73شماره دهم، یازتجربی حسابداری مالی، سال  فصلنامه مطالعات                             051

 

داد درک بازار از کیفیت افشای شرکت هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت 
حسابرسی شده اند  باالتر است و فرصت معامالت بر اساس اطالعات محرمانه برای این 

 نابرابری اطالعاتکه  حاکی از آن استهمچنین نتایج این مقاله  .کمتر استها  شرکت
شکل با دوره تصدی حسابرس دارد و بازار دوره بلند مدت رابطه حسابرس  Uرابطه 

کند اما این کاهش کیفیت در  می کاهش در کیفیت افشا تلقیبه عنوان صاحبکار را 
( در مقاله ای با 0221) 1لو و وسواری  با حسابرس متخصص کمتر است.های  شرکت
را مورد بررسی قرار  این موضوع“ تخصص صنعت حسابرس و هزینه بدهی”عنوان 

تواند هزینه انتشار بدهی را کاهش دهد؟  می دادند که آیا انتخاب حسابرس متخصص
بدهی  نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که از حسابرس متخصص استفاده کردند رتبه

گول   اند و نرخ کمتری برای انتشار اوراق قرضه پرداخت کردند. نمودهبهتری دریافت 
( به بررسی تاثیر تخصص صنعت بر رابطه بین دوره تصدی 0221) 2و همکاران

دهد که رابطه بین دوره  می حسابرس و کیفیت سود پرداختند نتایج این تحقیق نشان
تر سود برای صاحبکارانی که توسط  پایینکوتاه مدت دوره تصدی حسابرس و کیفیت 

 است. تر شوند نسبت به دیگران ضعیف می حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی

( رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و میزان مدیریت 1812کرمی و همکاران ) 
شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  188سود را در 

. در این تحقیق ابتدا رابطه میان دوره دادندمورد بررسی قرار  1832تا  1811سالهای 
پذیری در مدیریت  عهدی اختیاری به عنوان انعطافتصدی حسابرس و قدر مطلق اقالم ت

دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس،  سود مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان می
یابد. سپس در  پذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش می انعطاف

به رابطه منفی بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقالم تعهدی اختیاری، نتایج 
معناداری رسید که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف پذیری به وجود آمده 

توان گفت  های این تحقیق می در جهت منفی استفاده می کند. بنابراین با توجه به یافته
پذیری  وجود رابطه طوالنی مدت میان صاحبکار و حسابرس، باعث افزایش انعطاف

گردد؛ اما این استفاده بیشتر در جهت  ه از اقالم تعهدی اختیاری میمدیریت در استفاد
                                                                                                                       
1- Lou and  Vasvari 
2- Gul, et al. 
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( در تحقیقی با عنوان 1833علوی و همکاران ) کاهش سود )محافظه کارانه( است.
بینی سود را  رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش“ بینی سود کیفیت حسابرسی و پیش”

ته شده در بورس اوراق بهادار پذیرفهای  مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری شرکت
باشد. شواهد موجود بیانگر این است زمانی  می 1832تا  1831تهران در فاصله زمانی 

بینی  شوند صحت پیش می توسط حسابرسان متخصص صنعت حسابرسیها  که شرکت
همچنین اندازه موسسه حسابرسی با  .بینی سود کمتر است سود باالتر و انحراف پیش

دهد که  می بینی سود رابطه معکوس دارد. در کل نتایج تحقیق نشان انحراف پیش
 کیفیت حسابرسی که بر اساس اندازه حسابرس و تخصص صنعت حسابرس مشخص

 بینی دقیق تر سود رابطه دارد.  شود با پیش می

 های تحقیقفرضیه

تحقیق به شرح های  انجام شده و مبانی نظری موجود، فرضیههای  بر مبنای بررسی 
 زیر تدوین شد: 

در شرکت هایی که حسابرس آنها متخصص صنعت است کمتر  نابرابری اطالعات .1
 هایی است که حسابرس آنها غیر متخصص است. از شرکت

 یابد. می با افزایش دوره تصدی حسابرس کاهش  نابرابری اطالعات .0

هایی که حسابرس متخصص  در شرکت نابرابری اطالعاترابطه بین دوره تصدی و  .8
داری  متخصص است تفاوت معنی هایی که حسابرس آنها غیر عت دارند با شرکتصن

 دارد.

 روش پژوهش

بندی بر  این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، کاربردی و از نظر طبقه 
زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل  از نوع همبستگی است.و مبنای روش، توصیفی

تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی : تحقیق مستقلهای  متغیرکند.  می را بررسی
 ، متغیرو رابطه متقابل تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس حسابرس

، حجم کنترلی: اندازه شرکت هایو متغیر تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش وابسته:
 های داده باشد. می معامالت، انحراف استاندارد بازده، قیمت سهام و سن شرکت

 های صورت به مراجعه با منتخب های های شرکت داده آوری جمع طریق از پژوهش
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پیشنهاد های  افزار ره آورد نوین و فایل اکسس مربوط به قیمت نرم از استفاده با مالی و
و آزمون مانایی  بعد از محاسبه آمارهای توصیفیو  آوری خرید و فروش جمع

)استقالل های مدل  فرض پیش ار بودن)ایستایی( متغیرهای پژوهش و بررسی برقر
خطا و متغیر وابسته جمالت نرمال بودن  خطا،جمالت اریانس همسانی و، جمالت خطا

رگرسیون پژوهش، برازش و مورد تجزیه و های  (، مدلخودهمبستگیوجود و عدم 
انجام گردیده است.  EViews6با استفاده از نرم افزار ها  کلیه آزمونتحلیل قرار گرفت. 

 باشد.  می درصد 12سطح اطمینان ها  مبنای قبول فرضیه

 گیری و حجم نمونه جامعه آماری، روش نمونه

باشد. جامعه آماری تحقیق  می 1831تا  1831دوره زمانی این پژوهش از سال  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و انتخاب نمونه از این های  شرکت

 انجام شده است:به روش غربالگری ه با در نظر گرفتن معیارهای زیر جامع
 د،حسابرس خود را تغییر داده باش 1831تا  1812طی سالهای  .1
 ،اطالعات مورد نیاز شرکت در دوره زمانی تحقیق در دسترس باشد .0

پایان سال مالی شرکت پایان اسفند باشد و طی دوره زمانی تحقیق، تغییر سال مـالی   .8
 ،اشدنداده ب

 ،دوره تحقیق معامله شده باشدهای  سهام شرکت طی هر یک از سال .4

 گذاری و واسطه گری مالی نباشد. سرمایههای  جزء شرکت .2

شرایط  1831تا  1831شرکت در دوره زمانی  23با توجه به مجموعه شرایط فوق،  
 فوق را دارا بوده و به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. 

 معرفی متغیرهاتحقیق و های  مدل

از ها  جهت آزمون فرضیه و 1ترکیبیهای  ها، روش داده برای تجزیه و تحلیل داده 
اول و دوم های  برای آزمون فرضیه د.وش می رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده

 ،. به عبارت دیگرشود می استفاده 0و  1رگرسیون خطی چند متغیره های  تحقیق از مدل

                                                                                                                       
1- Pooled model 
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برای آزمون تفاوت در شکاف قیمت پیشنهاد خرید و  0و  1 رگرسیونهای  از مدل
برند و یا رابطه طوالنی  می هایی که از حسابرس متخصص صنعت بهره فروش شرکت

هایی که حسابرس متخصص ندارند و یا  مدت با حسابرس خود دارند نسبت به شرکت
مدل متغیرهای شود. در هر دو  می رابطه کوتاه مدتی با حسابرس خود  دارند، استفاده

وجود دارد تا اثر بکارگیری حسابرس جدید بر  changeکنترل یکسان است و متغیر 
شکاف قیمتی آزمون شود. در هر دو مدل متغیر تخصص از رویکرد سهم بازار محاسبه 

کوتاه، متوسط و طوالنی های  ، دوره تصدی حسابرس به دوره1شده است. در مدل 
دوره تصدی حسابرس به صورت مستمر در مدل  0تقسیم شده در حالی که درمدل 

منفی و معنی دار باشد حاکی از این  β6چنانچه ضریب  0و  1وارد شده است. در مدل 
شود و  می است که تخصص صنعت حسابرس منجر به کاهش نابرابری اطالعات

دار باشد بیانگر این مطلب است که تغییر  منفی و معنی β7برعکس و اگر ضریب 
 β9در صورتی که ضریب  1شود. در مدل  می باعث کاهش نابرابری اطالعاتحسابرس 

دار باشد بدین معنی است که رابطه طوالنی مدت با حسابرس، کاهش  منفی و معنی
منفی و معنی  β8، چنانچه ضریب 0نابرابری اطالعات را در پی دارد و برعکس. در مدل 

والنی تر باشد نابرابری اطالعات دار باشد حاکی از این است که هرچه دوره تصدی ط
 یابد و برعکس. می کاهش

 1مدل









iiii

iiiiiii

LongShortChangeSpeci

AgeiceSizeVolatilityTurnoveraSpread

9876

54321 Pr  

 0مدل 
  iiiiiiiiii TenureChangeSpeciAgeiceSizeVolatilityTurnoveraSpread 87654321 Pr  

. شود می استفاده 8و برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیون خطی چند متغیره  
 آزموندر این مدل تاثیر تخصص صنعت بر رابطه بین دوره تصدی و نابرابری اطالعات 

و  Speci×Change ،Speci×Shortمتغیرهای  ،1شود و عالوه بر متغیرهای مدل می

Speci×Long شود. چنانچه به عنوان مثال  می نیز وارد مدلβ12   منفی و معنی دار باشد
 هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت حسابرسی بدین معنی است که در شرکت

 تخصص منجر به کاهش نابرابری اطالعاتشوند، رابطه طوالنی مدت با حسابرس م می
دار نباشد بدین معنی است که تخصص صنعت بر تاثیر طوالنی  شود و چنانچه معنی می
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  باشد. مدت با حسابرس بر نابرابری اطالعات موثر نمی
  8مدل 









iiiiiii

iiiiiiiiii

LongSpeciShortSpeciChangeSpeciLong

ShortChangeSpeciAgeiceSizeVolatilityTurnoveraSpread

1211109

87654321 Pr

iSpread،   میانه تفاوت بهترین قیمت پیشنهادی خرید با بهترین قیمت پیشنهادی فروش
باشد و به شرح زیر محاسبه  می iروز بعد از اعالن سود  شرکت  1روز قبل تا  1طی 

 شود:  می
SPREAD= (AP-BP)/ ((AP+BP)/2) 

SPREAD: تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، (ASK PRICE) AP: 
، قیمت پیشنهادی خرید سهام :BP (BID PRICE)، ی فروش سهامقیمت پیشنهاد

iTurnover میانه حجم معامالت هم مقیاس شده شرکت :i ( 1طی دوره اندازه گیری 
حجم معامالت هم مقیاس شده برابر است با حجم  ،روز بعد از اعالن سود( 1روز قبل تا 

iV، (Volume / Shareمعامالت تقسیم به تعداد سهام شرکت ) o l a t i l i t y انحراف :
iS، طی دوره اندازه گیری iاستاندارد بازده روزانه شرکت  i ze لگاریتم میانه ارزش :

: میانه قیمت روزانه سهام طی دوره اندازه iicePr، طی دوره اندازه گیری iبازار شرکت 
که با رویکرد  i: تخصص صنعت حسابرس شرکت i،iSpeci: سن شرکت iAge، گیری

 بر طبق این معیار: ، سهم بازار اندازه گیری شده است

         
∑         
   
   

∑ ∑         
   
   

  
   

 

i  نشان دهنده حسابرسان وj  بیانگر شرکتهای صاحبکار ، k  بیانگر صنایع حسابرسی
 ،k: تعداد حسابرسان صنعت Ik شده و

Jik صاحبکاران حسابرسی شده  توسط حسابرس :i  در صنعتk ،SALESijk درآمد :
. بر طبق بالسام و سایرین باشد می  iحسابرسی شده توسط حسابرس jفروش صاحبکار

شود که  می ( در صورتی حسابرس به عنوان متخصص صنعت طبقه بندی0228)
را داشته باشد و آن سهم از دومین سهم بازار حسابرس   kباالترین سهم بازاردر صنعت 

و برابر است با  i: دوره تصدی حسابرس شرکت iTenure% بیشتر باشد. 12حداقل 
صدی است چنانچه دوره ت 1: برابر iChange،صاحبکارـ رابطه حسابرس های  تعداد سال

است  1: برابر iShort، باشد و در غیر این صورت صفر است 1برابر  iحسابرس شرکت 
است  1: برابر iLong،و در غیر این صورت صفر است           چنانچه



        963                                                           ...              با  رابطهنابرابری اطالعات: شواهدی در 

 

 

که برابر   Mediumمتغیر ،و در غیر این صورت صفر است          چنانچه 
در نظر گرفته نمی شود اول در معادله رگرسیون            چنانچه  1است با 

زیرا از این  متغیر جهت مقایسه دوره کوتاه با دوره متوسط و مقایسه دوره طوالنی با 
 شود.  می دوره متوسط استفاده

 آمار توصیفی

 81دهد. به طور متوسط  می نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان 1 جدول 
نمونه، توسط موسسات حسابرسی متخصص صنعت )شاخص آن های  درصد شرکت

شوند. دوره تصدی حسابرس به طور میانگین  می باشد( حسابرسی می رویکرد سهم بازار
 18باشد در حالی که حداکثر دوره تصدی،  می سال 1/0سال با انحراف معیار  13/8

% 81سال شاهد تغییر حسابرس بودند،  ـ% مشاهدات شرکت 00سال بوده است. تقریبا 
سال با  1% رابطه بیش از 4سال و تقریبا  1تا  4% رابطه 83سال ،  8تا  0مشاهدات رابطه 

ای اند. تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش که شاخصی بر حسابرس خود داشته
باشد. سن  می %12% با انحراف معیار 12نابرابری اطالعات است به طور متوسط 

 سال است. 42باشد و بیشترین مقدار آن  می سال 02به طور متوسط ها  شرکت
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 . نتایج آمار توصیفی9 جدول

 میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد 
انحراف 

 معیار

تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و 

 (Spreadفروش )
394 81110/8 149141/8 133429/8 113340/8 188001/8 

حجم معامالت هم مقیاس شده 

(Turnover) 
394 888102/8 9440/03 041104/8 148100/0 04199/14 

 تغییر پذیری بازده

(Volatility) 
394 8 000124/0 301018/1 142114/1 03210/1 

 اندازه شرکت

(size) 
394 043049/1 04839/11 14809/11 01281/11 292008/1 

 قیمت سهام

(price) 
394 211 13988 1/3820 114/1282 044/0390 

 سن شرکت

(Age) 
394 1 41 1/11 82838/28 83491/11 

 تخصص صنعت حسابرس

(Speci) 
394 8 1 8 301402/8 402111/8 

 تغییر حسابرس

(Change) 
394 8 1 8 22331/8 411821/8 

 دوره کوتاه تصدی حسابرس

(Short) 
394 8 1 8 30840/8 408129/8 

دوره متوسط تصدی حسابرس 

(Medium) 
394 8 1 8 310113/8 401140/1 

 دوره طوالنی تصدی حسابرس

(Long) 
394 8 1 8 830811/8 191011/8 

 دوره تصدی حسابرس

(Tenure) 
394 1 13 3 011001/3 083018/2 
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 ی پژوهشآزمون مانایی متغیرها

، 0، بریتونگ1لین وچاو های )لوین، توان از آزمون می پایایی متغیرهابرای بررسی  
و  4، آزمون فیشر براساس فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته8آیم،پسران و شین

( استفاده کرد. در این پژوهش از آزمون فیشر براساس فیلیپس پرون و دیکی 2هدری
به تصویر کشیده شده  0شماره  جدول فولر تعمیم یافته استفاده شده که نتایج آن در

 است.
  

                                                                                                                       
1- Levin, Lin and Chu 
2- Breitung 
3- Im, Pesaran and Shin 
4- Fisher-Type Tests Using ADF and PP Tests 
5- Hadri 
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 ( متغیرهای پژوهشlevelنتایج آزمون مانایی و ریشه واحد در سطح ) . 2 جدول
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تمامی متغیرها براساس دو در قابل مشاهده است،  0شماره  جدولگونه که از  مانه 

فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و بر این اساس  روش مورد استفاده،
 باشند.  می)ایستا( متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش در سطح مانا 

 ها پژوهش و آزمون فرضیههای   مدل برآورد

استفاده از رگرسیون خطی در صورتی میسر است که مفروضات آن رعایت شود. بر  
فروضات استفاده از رگرسیون برقرار است. از جمله صورت گرفته مهای  اساس آزمون

بینی شده توسط مدل  استقالل جمالت خطا )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش
سون و همچنین همسانی واریانس جمالت رگرسیون( با استفاده از آزمون دوربین وات

ن شد. در آزمو 2گادفری ـ پاگان ـو پریوش  1وایتهای  خطا با استفاده از آزمون
بیشتر باشد فرض صفر مبنی بر تساوی واریانس  22/2داری از  صورتی که سطح معنی

 2/0تا  2/1شود. همچنین چنانچه آماره دوربین واتسون بین  می جمالت خطا پذیرفته
دوربین واتسون، های  باشد. نتایج مربوط به آزمون می باشد بیانگر استقالل جمالت خطا

 8و  0، 1های  گادفری در جداول مربوط به برازش مدل ـ پاگانـ وایت و پریوش 
گزارش شده است. که در هر سه مدل بیانگر این است که مفروضات استقالل و 
                                                                                                                       
1- White  
2- Breusch-Pagan-Godfrey 
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 باشد. می همسانی واریانس جمالت خطا برقرار
اول و های  نتایج برازش معادله اول و دوم رگرسیون برای آزمون فرضیه 8 جدول 

که دوره تصدی حسابرس را به  8 جدول  بخش الف Fآماره  .دهد می دوم را نشان
دهد مدل در کل برازش  می نشانکوتاه، متوسط و طوالنی تقسیم کرده است، های  دوره

Rمطلوبی دارد. 
درصد از تغییرات متغیر  1/01حاکی از این است که تعدیل شده مدل  2

نتایج برازش  ( توسط مدل رگرسیون توضیح داده می شود.نابرابری اطالعاتوابسته )
قیمت سهام و ، (Volatility) تغییر پذیری بازدهمدل رگرسیون بیانگر این است که 

دار هستند و عالمت آنها مطابق با تحقیقات  هستند معنی یاندازه شرکت که متغیر کنترل
ی نابرابری اطالعاتبه عبارت دیگر تغییر پذیری زیاد بازده اثر مثبتی بر  ؛باشد می پیشین

دارد و قیمت سهام و اندازه شرکت تاثیر منفی بر شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش 
باشد زیرا  می ی کمترنابرابری اطالعاتدارد یعنی هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد 

شود و فرصت کسب اطالعات  می توسط افراد بیشتری پیگیریها  اطالعات این شرکت
تاثیر  (Ageو  Turnoverهای کنترل این تحقیق )یابد. سایر متغیر می محرمانه کاهش

 معنی داری بر شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش ندارند. 
منفی و معنی دار است و بیانگر این مطلب است  ،ضریب تخصص صنعت حسابرس 

که حسابرسان متخصص صنعت با ارائه حسابرسی با کیفیت باالتر و اطالعات مربوط تر 
هایی که توسط  به عبارت دیگر شرکت ؛شوند طالعات مینابرابری اباعث کاهش 

شوند شکاف قیمتی کمتری دارند. نتایج  می حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی
به  ؛داری دارد دهد که تغییر حسابرس بر شکاف قیمتی تاثیر منفی و معنی می نشان

دید  شود از می استقالل بیشتر او موجبعبارت دیگر از آنجایی که تغییر حسابرس 
یابد و  می بازار، کیفیت اطالعات بهبود یافته و فرصت کسب اطالعات محرمانه کاهش

شود. در دومین و سومین سال ارائه خدمات  می کمتر نابرابری اطالعاتدر نتیجه 
سال رابطه بین حسابرس  1تا  4) (medium) دوره متوسط ( نسبت بهshortحسابرسان )

دهد که  می همچنین نتایج نشان وجود دارد بیشتری نابرابری اطالعاتو صاحبکار( 
نسبت به  ،( حسابرسان با صاحبکارlongسال ) 1در رابطه بیشتر از  نابرابری اطالعات
 کمتر( حسابرسان با صاحبکار mediumسال ) 1تا  4در رابطه بین  نابرابری اطالعات

  .باشد می

 



 
 

 . رابطه تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس با نابرابری اطالعات3جدول

 بخش الف:

  iiiiiiiiii LongShortChangeSpeciAgesizeVolatilityTurnoveraSpread 87654321 
 t Sigآماره  ضريب متغيرها

 0000/0 255/8 582/0 عرض از مبدا
SPECI 055/0- 255/7- 0000/0 

CHANGE 050/0- 356/6- 0006/0 
SHORT 0252/0 023/5  0503/0 
LONG 02/0-  222/6-  0050/0  

TURNOVER 000000/0  560/0  8282/0  

VOLATILITY 025/0  502/3  000/0  

SIZE 025/0-  572/5-  0000/0  

PRICE 000002/0-  255/5-  0653/0  

AGE 00007/0-  583/0  7758/0  

:R
2 6228/0 Adjusted R

 325/2: (DWدوربين واتسون ) 6677/0: 2
 F: 308/20آماره 
(000/0) 

آماره های مربوط به آزمون 
 گادفری -پاگان -پريوش

 F :80502/0آماره 
sig(F) :2608/0 

 Obs*R-squared :005287/8آماره 
Sig(Chi-Square) :2553/0 

  Scaled explained SS :507522/5آماره 
Sig(Chi-Square) :8727/0 

 F :0255/0آماره  وايتآماره های مربوط به آزمون 
sig(F) :3686 /0 

 Obs*R-squared :22732/56آماره 
Sig(Chi-Square) :3220/0 

  Scaled explained SS :50228/55آماره 
Sig(Chi-Square) :0073/0 

  



 

 بخش ب:

  iiiiiiiiii TenureChangeSpeciAgeiceSizeVolatilityTurnoveraSpread 87654321 Pr 
 t Sigآماره  ضريب متغيرها

6/0 عرض از مبدا  255/8  0000/0  

SPECI 052/0-  350/2-  0000/0  

CHANGE 065/0-  280/6-  0023/0  

TENURE 006/0-  050/2-  0227/0  

TURNOVER 000002/0  053/0  0705/0  

VOLATILITY 020/0  382/5  0000/0  

SIZE 025/0-  358/6-  0006/0  

PRICE 000002/0-  883/2-  0302/0  

AGE 00000/0  508/0  7330/0  

:R
2 5526/0 Adjusted R

2: 5073/0 
 F :755/25آماره 
(000/0) 

 260/2: (DWدوربين واتسون )

 -پاگان -آماره های مربوط به آزمون پريوش
 گادفری

 F :6627/2آماره 
sig(F) :5652/0 

 Obs*R-squared :5853/0آماره 
Sig(Chi-Square) :5650/0 

  Scaled explained SS :733/2آماره 
Sig(Chi-Square) :2376/0 

 F :5060/2آماره  وايتآماره های مربوط به آزمون 
sig(F) :5252 /0 

 Obs*R-squared :8857/67آماره 
Sig(Chi-Square) :5287/0 

  Scaled explained SS :2520/56آماره 
Sig(Chi-Square) :8322/0 
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که دوره تصدی حسابرس به صورت مستمر در  8 جدول )بخش ب 0مدل  Fآماره  
Rدهد که در کل، مدل برازش مطلوبی دارد همچنین  می ( نشانمدل وارد شده

تعدیل  2
( نابرابری اطالعاتدرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 11/02که شده بیانگر این است 

دار و  معنی مجدداًتوسط مدل رگرسیون توضیح داده می شود. ضریب متغیر تخصص 
باشد و بیانگر این مطلب است که تخصص صنعت حسابرس باعث کاهش  می منفی

توان گفت فرضیه  می بخش الف و ب،شود. بنابراین با توجه به  می نابرابری اطالعات
 شود. می اول این پژوهش تایید

دهد دوره تصدی حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر  می نشانهمچنین نتایج   
توان نتیجه گیری  می بخش الف و بدارد و به طور کلی با توجه به  نابرابری اطالعات

شود. به عبارت دیگر هر چه دوره تصدی حسابرس  می کرد که فرضیه دوم نیز تایید
یط عملیاتی صاحبکار، از مح ویشود با افزایش تجارب حسابرس و شناخت  می بیشتر

نابرابری یابد و با بهبود کیفیت اطالعات در دسترس عموم،  می کیفیت حسابرسی بهبود
 یابد. می ی کاهشاطالعات

 ارائه شده است. 4 جدولنتایج برازش مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه سوم در  
ن غیر در این مدل تفاوت قیمت پیشنهاد خرید و فروش دوره متوسط تصدی حسابرسا

دهد که در کل، مدل برازش  می نشان Fآماره رود.  می به کار متخصص برای مقایسه
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مدل رگرسیون توضیح  41/88مطلوبی دارد و 

 تخصص ضریبدهد  می شود. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون نشان می داده
ی نابرابری اطالعاتدار است به این معنی است که  حسابرس منفی و معنی صنعت
شوند  هایی که توسط حسابرسان متخصص با دوره تصدی متوسط حسابرسی می شرکت

هایی است که توسط حسابرسان غیر متخصص  ی شرکتنابرابری اطالعاتکمتر از 
شوند. ضریب منفی اما غیر معنی دار متغیر  می صنعت با دوره تصدی متوسط حسابرسی

Short حسابرسی شده های  دهد شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش شرکت می نشان
های  توسط حسابرسان غیر متخصص با دوره کوتاه تصدی با شکاف قیمتی شرکت

حسابرسی شده توسط حسابرسان غیر متخصص با دوره متوسط تصدی تفاوت معنی 
ره تصدی حسابرس را وارد کردن متغیرهایی که تاثیر متقابل تخصص و دو داری ندارد.

 دهند به ما امکان آزمون فرضیه سوم را می مورد بررسی قرار نابرابری اطالعاتبر 
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بین حسابرسان  نابرابری اطالعاتدهد یعنی آیا تاثیر دوره تصدی حسابرس بر  می
، Speci×Changeمتخصص و غیر متخصص متفاوت است یا خیر؟ ضریب متغیرهای 

Speci×Short  وSpeci×Long  غیر معنی دار است و به این ترتیب فرضیه سوم تایید
شود و بر خالف مطالعات گذشته ارتباط بین دوره تصدی و تفاوت قیمت  نمی

داری  پیشنهادی خرید و فروش برای حسابرسان متخصص و غیر متخصص تفاوت معنی
 ندارد.

  



 
 

 نابرابری اطالعاتنتایج برازش مدل رگرسیون جهت بررسی اثرات متقابل تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی او بر  .4 جدول









iiiiiii

iiiiiiiiii

LongSpeciShortSpeciChangeSpeciLong

ShortChangeSpeciAgeiceSizeVolatilityTurnoveraSpread

1211109

87654321 Pr 
 t Sigآماره  ضریب متغیرها

782/0 عرض از مبدا  175/8  0000/0  

SPECI 030/0- 079/3- 0005/0 

CHANGE 072/0- 808/7- 0029/0 

SHORT 050/0 571/7 0399/0 

LONG 011/0- 021/7- 0037/0 

TURNOVER 000008/0 588/0 8108/0 

VOLATILITY 057/0 028/8 0000/0 

SIZE 057/0-  352/9-  0000/0  

PRICE 000005/0- 087/7- 0385/0 

AGE 0005/0- 955/0- 8870/0 

SPECICHANG 008/0- 313/0- 2793/0 

SPECISHORT 057/0- 835/0- 9088/0 

SPECILONG 077/0 103/0 1138/0 

R2 :3183/0 Adjusted R2 :3395/0 
 F :200/59آماره 
(000/0) 

 853/5: (DWدوربين واتسون )

 گادفری -پاگان -آماره های مربوط به آزمون پریوش
 F :0998/0آماره 

sig(F) :9028/0 
 Obs*R-squared :99508/50آماره 

Sig(Chi-Square) :9028/0 
  Scaled explained SS :8057/1آماره 

Sig(Chi-Square) :8883/0 

 آماره های مربوط به آزمون وایت
 F :8912/0آماره 

sig(F) :2171 /0 
 Obs*R-squared :2287/90آماره 

Sig(Chi-Square) :2728/0 
  Scaled explained SS :8110/77آماره 

Sig(Chi-Square) :005/0 
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

،  نابرابری اطالعاتاین پژوهش از شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش، معیاری از  
برای آزمون درک بازار از نقش تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس در کیفیت 

نفی بین تخصص صنعت حسابرس، برد. نتایج این پژوهش رابطه م می حسابرسی بهره
دهد که مهر  می را نشان نابرابری اطالعاتگیری شده بر مبنای مدل سهم بازار، و  اندازه

تاییدی بر این ادعاست که از دیدگاه بازار فرصت کسب اطالعات محرمانه در مورد 
شوند، کمتر است. چرا  می شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی

معتقد است حسابرسان متخصص صنعت، اطالعات کامل تر، مربوط تر و قابل  که بازار
(، عمری و حکیم 0211چو و چانگ )های  شوند و با یافته اعتمادتر را موجب می

( 0222(و اسکاور )0221(، لو و وسواری )0221(، آلومتری و همکاران )0212)
تصدی حسابرس با دهد دوره  می پژوهش نشانهای  مطابقت دارد. همچنین یافته

دارد و مطابق با این دیدگاه است که افزایش دوره تصدی  رابطه منفی نابرابری اطالعات
داخلی های  افزایش تجارب حسابرس و شناخت وی از محیط عملیاتی و کنترل موجب

 بهتری از خطاهای مالی شرکت کسب درکشرکت صاحبکار شده و در نتیجه 
های  یابد. این نتایج مطابق با یافته می بعدی کاهشکند. بدین ترتیب میزان خطای  می

( و مغایر با 1111( و لیبی و فردریک )0222(، گوش و مون )0212عمری و حکیم )
 باشد. می (0221آلومتری و همکاران )های  یافته
دارد به  نابرابری اطالعاتدهد تغییر حسابرس رابطه منفی با  می نتایج پژوهش نشان  

اب حسابرسان جدید عالمتی است به بازار که کیفیت اطالعات بهبود عبارت دیگر انتص
حاصل از این تحقیق حاکی از این مطلب است که رابطه های  یافته است. همچنین یافته

و دوره تصدی حسابرس برای حسابرسان متخصص و  نابرابری اطالعاتبین 
عمری و حکیم  های متخصص تفاوت معنی داری ندارد و از این منظر با یافته غیر

 ( مغایر است. 0221( و گول و همکاران )0221(، آلومتری و همکاران )0212)
تحقیق حاکی از این مطلب است که تخصص صنعت حسابرس و دوره های  یافته 

هایی که  دارد. بنابراین شرکت نابرابری اطالعاتتصدی حسابرس تاثیر مثبتی در کاهش 
توانند از  می هستندافزایش نقد شوندگی سهام خود  ی ونابرابری اطالعاتبه دنبال کاهش 

 را حفظ نمایند.شان با حسابرسان خویشحسابرسان متخصص استفاده کرده و رابطه 
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با توجه به نتایج تحقیق مشخص است که بازار در ارزیابی کیفیت حسابرسی، به دو  
دیگری  عوامل کند اما احتماالً می عامل تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس توجه

د که بر درک بازار از کیفیت اطالعات و درنتیجه فرصت کسب نهم وجود دار
توان  می در تحقیقات آتی گذارند که می تاثیر نابرابری اطالعاتاطالعات محرمانه و 

 این عوامل را در نظر گرفت.
این تحقیق روابط طوالنی مدت صاحبکار و حسابرس نه تنها نگران های  طبق یافته 

نابرابری کننده نیست بلکه منجر به بهبود کیفیت اطالعات منتشر شده و درنتیجه کاهش 
شود با توجه به هزینه بر بودن تغییر حسابرس،  می در نتیجه پیشنهاد ؛شود می اطالعات

و تغییر حسابرس  گرفتهید نظر قرار سال یکبار مورد تجد 4قانون چرخش حسابرس هر 
 .گرددامری اختیاری 

که مهم  ؛هایی روبرو بوده است این پژوهش همانند سایر تحقیقات با محدودیت 
بود. وجود این ها  ترین آن کسب اطالعات درباره متغیر دوره تصدی حسابرسان شرکت

تیجه حجم محدودیت باعث شد شرایط جدیدی برای انتخاب نمونه لحاظ شود و درن
نمونه کاهش یابد و ممکن است تعمیم نتایج تحقیق را با محدودیت مواجه سازد. 

ی و نابرابری اطالعاتگیری تخصص صنعت حسابرس و  اندازههای  همچنین دقت مدل
شود در  می باشد. لذا پیشنهاد می احتمالیهای  اعتبار درونی آن یکی دیگر از محدودیت

گیری تخصص صنعت  دیگری جهت اندازههای  تحقیقات آتی، محققان از مدل
 . نمایندی استفاده نابرابری اطالعاتحسابرس و 
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