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چکیده
از آنجا که سرمایهگذاران به تأخیر زمانی در ارائۀ صورتهای مالی بههوسهیۀۀ
شرکت ها ،واکنش نشان داده و این موضوع باعث تجدیهدنرر در انخاهام منهان
سرمایهگذاری آنان خواهد شد؛ از این رو ،هدف اصۀی پژوهش حاضهر ،بررسهی
تجربی نقش میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گهاار
رابطۀ بین کیفیت سود و ارز

حسابرسهی در تییهین

 89شرکت پذیرفخه شده در بهور

اورا باهادار

تاران برای بازۀ زمانی 2999-2981است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی بهرای
آزمون فرضیهها از الگوی معادالت ساخخاری اسخفاده شده است .پس از بررسی و
آزمون داده ها ،نخایج نشان داد که رابطهای منفی و معنادار بین کیفیت سود و تأخیر
غیرعادی در ارائۀ گاار

حسابرسی وجود دارد .همچنین ،نخایج حاکی از وجهود

رابطۀ منفی و معنادار بین تأخیر غیرعادی در ارائهۀ گهاار

حسابرسهی و ارز

شرکت است .افاون بر این ،رابطۀ میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائهۀ گهاار
حسابرسی در تییین رابطۀ بین کیفیت سود و ارز

شرکت تأییهد شهد .بنهابراین،

می توان بیان کرد که کیفیت ضعیف سود ،افاایش تأخیر در گاار

استاد بخش حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
نویسندۀ مسئول مقاله :علی اصغر دهقانی ()Email: ira.dehghani@gmail.com
تاریخ دریافت39/50/62 :

تاریخ پذیرش31/1/1 :

حسابرسهی را
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به همراه دارد و این امر باعث تعدیل منفی (کاهش) در ارز

شهرکت بههوسهیۀۀ

سرمایهگذاران خواهد شد.

واژههای کلیدی :کیفیت سود ،تأخیر غیرعادی در ارائۀ گهاار

حسابرسهی ،ارز

شهرکت،

الگوی معادالت ساخخاری.

مقدمه
5

بر اساس نظریۀ بازار کارآ مطرح شده به وسیله فاماا ( ،)5312قیمات سامام مایتواناد
منعکسکنندۀ اطالعات در دسترس عموم دربارۀ شرکت باشد که به اعتقااد اوساولیوان و
مککالیگ )6056( 6سود ،بخش مممی از این اطالعات است و تحلیلهای ماالی مارت
نشاندهنده آن است که مدیران ارشد و سرمایهگذاران ،اغلا

از ساود باهعناوان یکای از

عاملهای ممم تعیینکنندۀ ارزش شرکت یاد مایکنناد .بناابراین ،ساود لاال

باهعناوان

معیاری به منظور ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفااعی ماورد توجاه بیشاتر
ذینفعااان قاارار گرفاات .از ایاانرو ،ماایتااوان ینااین پنداشاات کااه سااود گاازارش شااده،
فراهمکنندۀ اطالعاتی ممم برای استفادۀ سرمایهگذاران در ایجاد انتظارات و توقعات آناان
دربارۀ سودهای آتی ،جریانهای نقدی و ارزش شرکت محسوب میشود .اما ،با توجه به
واقعیت های محاس اتی سود مانند ،استفاده از اصول تحقق و تطابق9که تحت تاثییر التیاار
عمل مدیران است ،نشاندهندۀ این موضوع است که شاید سودهای گزارش شده از سوی
مدیران منعکسکننده عملکرد واقعی شرکتها ن اشد (یناگ 9و همکااران .)6059 ،لاذا،
در این زمینه از دیدگاه فعاالن حاضر در بازارهای سرمایه بینالمللای مشااهده شاده اسات
که تثلیر غیرمنتظره در گزارشگری مالی ممکن است باا کیفیات پاایین اطالعاات ،رابطاه
داشته باشد (کنچل و پاین.)6005 ،1
به این ترتی  ،به هر اندازه کاه شارکتهاا در تمیاه صاورتهاای ماالی از شافافیت و
ی اترویۀ بیشتری برلوردار باشند ،حسابرسی آنان بهوسیله حسابرسان مستقل نیز با مادت
زمان کمتری انجام لواهد شد .زیرا ،به میزانای کاه کیفیات گزارشاگری ماالی (از جملاه
سود) پایین باشد ،عدم اطمینان از اطالعات افزایش یافته و حسابرساان نیاز بارای اطمیناان
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یافتن از صحت اقالم مندرج در صورتهای مالی ،بایاد وقات بیشاتری را صار

بررسای

حسابها و اقالم مندرج در صورتهای مالی کنند .هامیناین ،مادیران شارکتهاا بارای
پنمانسازی اعمال غیرقانونی لود و یا به منظورپنمانکردن رویههای مادیریت مالیاات (از
طریق سود مدیریت شده) ممکن است سیاستها و رویههایی را در پیش گیرند که منجار
به عدم شفافیت در گزارشگری مالی آنان شود (ایزدینیا و همکاران .)5939 ،از اینرو ،از
نظر کروس )5326( 2شرکتهایی کاه در ساالمت ماالی نیساتند ،ممکان اسات ال اار باد
(مانند کاهش سودآوری) را با تثلیر زمانی اعالم کرده و این امر به نوباۀ لاود مایتواناد
باعث افزایش تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسیشاده شاود.
در این راستا ،نتایج پژوهش کینی و مکدانیل )5323( 1حاکی از وجود رابطه مث ات باین
تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی و اندازه بزرگنماایی در ماورد ساود اسات .هامیناین،
لم رت 2و همکاران ( )6055نیز نشاندادند که باین کیفیات ساود پاایین و تاثلیر در ارائاۀ
گزارش حسابرسی ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
با توجه به مطال
هد

یاد شده و عواقا

مرباوب باه تاثلیر در ارائاۀ گازارش حسابرسای،

اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سؤالها است .5 :آیا کیفیت ضعیف سود ،منجار

به افازایش غیرعاادی در مادت زماان ارائاۀ گازارش حساابرس مایشاود .6 ..آیاا تاثلیر
غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی ،بر ارزش شرکت در بازار سارمایه ایرگاذار اسات.
در این بین ،با توجه به ساز و کار پژوهش حاضر و متغیرهای موجود ،این مقالاه باا م اانی
نظری و پیشینۀ پژوهشهای مرت

باا موضاوع و هامیناین روش پاژوهش و فرضایههاای

برگرفته از مسئله و م انی نظری پژوهش ادامه مییابد و پس از آن ،نتایج آزمون فرضیههاا
بیان شده و سرانجام با توجه به نتایج آزمون فرضیهها ،م انی نظری و پیشینهها ،نتیجهگیری
لواهد شد و با ارائ ،پیشنمادها به پایان میرسد.
مبانی نظری پژوهش

در حالت کلی ،اطالعات بهمثابۀ آگاهی یا دانشی است که شنالت اساتفادهکننادگان
را شکل داده یا تغییر میبخشد و در نمایت به تصمیمگیری آگاهاناه و یاا باه باازنگری در
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تصامیمهاای اتخااذ شاده در گذشاته ،منجار مایشاود (آن .)6003 ،3ازایانرو ،اطالعااات
حسااابداری مااالی محصااول نمااایی نظااامهااای حسااابداری و گزارشااگری باارونسااازمانی
شرکتها است که پس از اندازهگیری در التیار عموم قرار میگیرد (باشمن و اسمیت،50
 .)6005در اینصورت ،سرمایهگذاران بمترمیتوانند لطر و باازدۀ باالقوۀ سارمایهگاذاری
لود را برآوردکنند (مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایۀ ایران .)5929 ،همینین ،به این
نکته نیز میتوان اشاره داشت که افشای کامل و باکیفیت اطالعات مؤیر بر تصامیمگیاری
سرمایهگذاران ،راهکاری ممم برای تضمین حمایت از سرمایهگذاران است (سایاجیان 55و
همکاران .)6059 ،لذا ،یکای از ایان ناوع اطالعاات ،ساود اسات کاه از جملاه برتارین و
بارزترین شال

های اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی به شمار میآید (یقفی

و آقایی.)5919 ،
در این راستا ،این امر در بیشتر پژوهشها به ای ات رسیده است که سود مممترین من ع
اطالعاتی شرکت تلقی شده و تصمیمگیرندگان ،به سود ،بیشتر از هر معیار دیگری اتکاا
میکنند (یقفی و سدیدی .)5922 ،زیرا ،سرمایهگذاران به دن ال سمام شرکتهایی هساتند
که از توان سودآوری باالیی برلوردار بوده و حاضرند سمام این شرکتها را به باالترین
قیمت لریداری کنند (یقفی و بولو .)5922 ،اما ،با توجه به واقعیتهایی یون تضاد مناافع
بین تمیهکنندگان اطالعاات و سارمایهگاذاران ،اساتفاده از بارآورد و تخماین در محاسا ۀ
برلاای از عناصاار سااود و زیااان ،امکااان اسااتفاده از روشهااای گوناااگون حسااابداری و
موضوعاتی همیون هموارسازی و مدیریت سود ،کاربرد سود را به عناوان معیااری بارای
تصمیمگیری مورد تردید قرار میدهاد (ایازدینیاا و نظارزاده .)5922 ،در نتیجاه ،عواقا
ناشی از این گونه عوامل موج

میشاود تاا بیشاتر ذینفعاان باه سامت و ساوی در

و

اندازهگیری کیفیات ساود روناد .در ایان باین ،پژوهشاگران متعاددی (مانناد :برنساتین،56
5339؛ دیچااااو و دیچاااو6006 ،59؛ شااایور و وینسااانت6009 ،59؛ ویساااواناتان6002 ،51؛ و
فرانسیس 52و همکاران )6002 ،صحت ،قابلیت اعتماد ،قابلیت پیشبینای ،قابلیات مقایساه،
صداقت ،نزدیکی به وجه نقد و دقت را باهعناوان شاال

هاای ساود باا کیفیات تعریاف
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کردهاند .از سویی ،میتوان به این نکته نیز توجه داشت که صورتهاای ماالی حسابرسای
شده باهعناوان یکای از مناابع ارائاۀ منصافانه اطالعاات بارای اساتفادهکننادگان محساوب
میشود ،اما این اطالعات زمانی میتواند باهوسایلۀ اساتفادهکننادگان ماورد اساتفاده قارار
گیرد که دارای مجموعهای از ویژگیهای کیفی باشد.
همینین ،این موضوع به ای ات رسیده است که ،به هر انادازه کاه شارکتهاا در تمیاۀ
صورتهای مالی از شفافیت ،ی اترویه و کیفیات بیشاتری برلاوردار باشاند ،حسابرسای
آنان بهوسیلۀ حسابرسان مستقل نیز با زمان کمتری انجام لواهد شد .زیارا ،باه میزانای کاه
کیفیاات گزارشااگری مااالی پااایین باشااد ،عاادم اطمینااان از اطالعااات افاازایش مااییابااد و
حسابرسان برای اطمینان یافتن از صحت اقاالم منادرج در صاورتهاای ماالی بایاد زماان
بیشتری را صر

بررسی حسابها و اقالم مندرج در صورتهای مالی کنند (ایازدینیاا و

همکاران .)5939 ،لذا ،ازآنجاکه اطالعات ماالی نسا ت باه گذشات زماان بسایار حسااس
است و با مرور زمان ارزش و سودمندی لود را در تصمیمگیریها از دست میدهد ،هار
یه فاصلۀ زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشاار گازارش حسابرسای کوتااهتار باشاد،
ارزش اطالعاتی آن بیشتر لواهد شد (بدری و علیخانی.)5921 ،
لونتیس و همکاران ( )6001معتقدند بهموقع بودن گزارش حسابرس ،ویژگی مممی در
بازارهای نوظمور است .زیرا ،سرمایه گذاران برای استفاده از اطالعاات من اع قابال اتکاای
دیگری غیر از صورتهای مالی حسابرسای شاده ندارناد .بناابراین ،گزارشاگری باهموقاع
موج

بم ود تصمیم گیری و کااهش عادم تقاارن اطالعااتی در باازار سارمایه مایشاود.

همینین ،اتخاذ تصمیمهای معقول اقتصادی و تخصی

بمیناۀ مناابع محادود باا توجاه باه

کمیاب بودن منابع اطالعاتی بهموقع ،معت ر و قابلاتکا امکانپذیر نیست .به این ترتی  ،با
توجه به آن که گازارش حسابرسای شاامل اظماارنظر حساابرس در ماورد قابلیات اعتمااد
صورت های مالی است ،لذا مشاهده شده است که باهطاور معماول سارمایهگاذاران ،دورۀ
کوتاهتر این نوع گزارش را ترجیح میدهند؛ یرا که از دید سرمایهگاذاران هریاه مادت
زمان گزارش حسابرسی افزایش یابد ،نشان دهندۀ نوعی ل ر بد و یا نالوشاایند در ماورد
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شرکت است (بالنکلی و همکاران .)6059 ،بناابراین ،در

عاواملی کاه تاثلیر در ارائاۀ

گزارش حسابرسی را تحت تثییر قرار میدهد ،از اهمیت بسازایی برلاوردار اسات .زیارا،
یابت شده است که تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی باا میازان کیفیات کاار حسابرساان،
رابطااۀ مث تاای دارد (ساالطانی6006 ،53؛ لااونتیز 60و همکاااران6001 ،؛ و شااو 65و همکاااران،
.)6051
پیشینۀ پژوهش

جاگی و تسوی )5333( 66در پژوهشی نشاان دادناد کاه شارکتهاای دارای وضاعیت
مالی ضعیف با تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی طوالنیتری مواجه لواهند شاد .هااو69و
همکاران ( )6000بیان داشتند گزارشهای مالی شرکتهاایی کاه ال اار لاوب را منتشار
میکنند نس ت به شرکتهایی که ال ار بد را منتشر مایکنناد ،زودتار ارائاه مایشاود .باه
اعتقاااد ورماارت 69و همکاااران ( )6000طااوالنیشاادن زمااان انتشااار گاازارشهااای مااالی و
طوالنیشدن عملیات حسابرسی درهم تنیده شده است و باه صاورت متاراد

در ادبیاات

گزارشگری مالی به کار برده میشود .از دیدگاه لونتیس و همکاران ( )6001بهموقعباودن
گزارش حسابرس ویژگی مممی در بازارهای نوظمور اسات .زیارا ،سارمایهگاذاران بارای
استفاده از اطالعاتی غیر از صورت های ماالی حسابرسای شاده من اع قابالاتکاای دیگاری
ندارند .بنابراین ،گزارشاگری باهموقاع موجا

بم اود تصامیمگیاری و کااهش نامتقاارنی

اطالعات در بازار سرمایه میشود.
نتااایج پااژوهش کریشاانان و یانااگ ( )6003و لم اارت و همکاااران ( )6055در تثییااد
پژوهش های ق لی ،این موضوع را بیان کردند که بین کیفیت پایین سود و تاثلیر در ارائاۀ
گزارش حسابرسی ،رابطۀ معناداری وجود دارد .اوسولیوان و مککالینگ ( )6056اظماار
داشتند که میزان ایرگذاری رضایت مشتریان بر ارزش شرکت بیش از سود است ،و معیار
رضایتمندی مشتری منجر باه میاانجیگاری و ایجااد ارت ااب باین کیفیات ساود و ارزش
شرکت میشود .در ادامه ،آستانا )6059( 62اظمار داشت کاه تاثلیر غیرعاادی در فرآیناد
حسابرسی به طور معناداری (قابل توجمی) با کیفیت ضعیف سود هماراه اسات و بازتااب
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این اطالعات در رابطه با کیفیات ساود ناشای از تاثلیر غیرعاادی حسابرسای باه گوناهای
مستقیم در ارزش شرکت مشاهده میشود.
بالنکلی 61و همکاران ( )6059با بیان این کاه اتخااذ تصامیمهاای معقاول اقتصاادی و
تخصی

بمینه منابع محدود با توجه باه کمیااب باودن مناابع اطالعااتی باهموقاع ،معت ار و

قابلاتکا امکان پذیر نیست ،معتقد بودند گزارش حسابرسی که شامل اظمارنظر حسابرس
در مورد قابلیت اعتماد صورت هاای ماالی اسات ،باهطاور معماول سارمایهگاذاران ،دورۀ
کوتاهتر آن را ترجیح میدهناد؛ یراکاه از دیاد سارمایهگاذاران ،افازایش در زماان ارائاۀ
گزارش حسابرسی نوعی ل ر بد و یا نالوشایند در مورد شرکت ،انتظار مایرود .باه نظار
سولتانا 62و همکاران ( )6059با افزایش در اعضای کمیته حسابرسی دارای تخص

ماالی:

الف .تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی کمتر شده ،و ب .ارائۀ گزارشگری مالی بهموقع و
با کیفیت لواهد شد .شو و همکاران ( )6051نیز دریافتند که هم سطح و هم میزان نوسان
در تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی با لطر اعت اری مشتریان در ارت اب است .هامیناین،
ساطح (نوسااانات) تااثلیر در ارائاۀ گاازارش حسابرساای ،ضاعیفتاارین (بیشااترین) قاادرت
پیشبینی بحران مالی برای شرکتها را به همراه دارد.
در دالل کشور نیز ،یافتههای پژوهش علویط ری و عار مانش ( )5936بیاانگر ایان
بود کاه تاثلیر در ارائاۀ گازارش حسابرسای در شارکتهاای حسابرسای شاده باهوسایله
حسابرس متخص

صنعت ،کوتاهتر است .همینین ،ایزدینیا و همکاران ( )5939به ایان

نتیجه رسیدند که تمیۀ صورتهای ماالی تلفیقای باهوسایلۀ شارکت اصالی و پاایین باودن
شفافیت گزارشگری مالی شرکتها ،موج

افزایش تثلیر در ارائاۀ گازارش حسابرسای

لواهد شد .نتایج پژوهش ممدوی و حساینینیاا ( )5939نیاز نشاان داد شارکتهاایی کاه
گزارش تعدیل شده دریافت می کنند ،گزارش حسابرسی آنان دارای تثلیر بیشتری است.
در نتیجه ،بر اساس م انی و پیشینۀ پژوهش ،انتظار میرود تثلیر غیرعادی در ارائۀ گزارش
حسابرسی در ت یین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بمادار تماران
ایرگذار باشد.

 /221نقش میانجیگری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و...

فرضیههای پژوهش

مطابق پژوهشهای کریشنان و یاناگ ( ،)6003لم ارت و همکااران ( )6055و آساتانا
( )6059با کاهش کیفیت سود در شرکت ها ،میزان تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی آنما
افزایش مییابد و در همین راساتا باا افازایش میازان تاثلیر در ارائاۀ گازارش حسابرسای،
ارزش شرکت ها دستخوش تغییر منفی لواهناد شاد .بناابراین ،بار اسااس م اانی نظاری و
پیشینۀ پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شدهاند:
فرضیۀ اول :کیفیت سود بر تثلیر غیرعادی در ارائاۀ گازارش حسابرسای تاثییر معنااداری
دارد.
فرضیۀ دوم :تثلیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی بر ارزش شرکت تاثییر معنااداری
دارد.
فرضیۀ سوم :کیفیت سود بر ارزش شرکت تثییر معناداری دارد.
روش و نمونه پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .لذا ،بهدلیال کمای باودن پاژوهش ،از فانهاای
آماری و از روش علمی سالت و ای ات تجربی استفاده میشود و بار اسااس فرضایههاا و
طرحهای پژوهش از ق ل تعیین شده انجام میشود (نمازی .)5923 ،برای تجزیاه و تحلیال
آماری دادهها از آمار توصیفی استفاده و بارای آزماون فرضایههاا از الگاویاابی معاادالت
سالتاری استفاده شده است .همینین ،جامعۀ آماری مورد آزمون این پژوهش شامل کلیۀ
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بمادار تمران بارای یاک دورۀ  50سااله از ساال
 5929الی  5936است.
به دلیل برلی ناهماهنگی هاا میاان اعضاای جامعاه ،شارای زیار بارای انتخااب نموناه
پژوهش مد نظر قرار گرفت .5 :شرکتهای نمونه جاز واساطهگاری ماالی ن اشاند؛ زیارا
افشای اطالعات مالی و سالتارهای راه ردی شرکتی در آنما متفاوت است .6 .سال ماالی
شرکت منتمی به پایان اسفند ماه هار ساال باشاد .9 .تاا پایاان ساال ماالی  5913در باورس
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اوراق بمادار تمران پذیرفته باشند .9 .در دورۀ زمانی مورد نظار ( )5920-5939تغییار ساال
مالی نداده باشند .1 .سایر اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.
با توجه به بررسیهای انجام شده ،تعداد  320سال شرکت برای دورۀ زمانی  5929الی
 5936حائز شرای باال بوده و بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .دادههای میدانی مورد
نیاز شرکتهای منتخ

با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشاتهاای توضایحی هماراه

صورتهای مالی شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بماادار تماران موجاود در
سامانۀ مدیریت پاژوهش ساازمان باورس اوراق بماادار تماران ،ساامانۀ کادال و نارمافازار
رهآورد نوین جمعآوری شده است.
شکل شمارۀ  .1رابطۀ بین متغیرها و فرضیههای پژوهش

تثلیر غیرعادی در
گزارش حسابرسی
فرضیۀ دوم

فرضیۀ اول

کیفیت سود

ارزش شرکت

فرضیۀ سوم

اقالم

توان

تعمدی

پیشبینی

محافظهکاری

هموارسازی

تثلیر
در اعالن سود

الگویابی معادالت ساختاری (تحلیل مسیر)

یکی از هد های اصلی فن های یند متغیره مانند رگرسیونهای یند متغیاره ،تحلیال
عااملی ،تحلیال واریاانس یناد متغیاری و روشهاایی نظیار آن ،گساترش تواناایی ت یینای
پژوهشگر و افزایش کاارآیی آمااری اسات .الگاویاابی معاادالت ساالتاری ،باه بررسای
مجموعهای از رواب وابستگی بهطور همزماان مایپاردازد .اساتفاده از ایان روش ،زماانی
مفید است که متغیری وابسته در رواب وابستگی بُعدی ت دیل به متغیری مستقل مایشاود.
این مجموعه رواب  ،اساس الگاویاابی معاادالت ساالتاری را تشاکیل مایدهاد (اماانی و
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همکاران .)5935 ،جذابیت الگویابی معادالت سالتاری در حوزه های مختلاف علمای باه
دو دلیل اساسی است:
الف) این شیوه در مواجمه با رواب یندگانۀ همزمان ،روش مستقیمی بهدست میدهد که
دارای کارآیی آماری نیز است.
شده که پژوهش از تحلیل

ب) توانایی این شیوه در ارزیابی رواب بهطور یند جان ه س

میشود تا نگارش

اکتشافی به تحلیل تثییدی انتقال یابد .این انتقال به نوبۀ لود س

منظمتر و کلیتر از مسائل پدیدار شود (هیر 63و همکاران.)6056 ،
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل

در پژوهش حاضر کیفیت ساود باهعناوان متغیار مساتقل در نظار گرفتاه شاده و بارای
اندازهگیری جامع آن ،به این شارح عمال لواهاد شاد :ابتادا از پانج معیاار کیفیات اقاالم
تعمدی ،توان پیشبینی سود ،محافظهکاری سود ،هموارسازی سود و تثلیر در اعالن سود
استفاده لواهد شد.
کیفیت اقالم تعمدی ( :)ACCدر ایان پاژوهش بار م ناای رویکارد کوتااری و همکااران
( )6001از کیفیت اقالم تعمدی تعدیل شده برای کنترل آیار عملکرد شرکت بار کیفیات
اقالم تعمدی به شرح زیر استفاده میشود.
()5

)

(

)

(

که در آن؛  :ACCکل اقالم تعمدی (تفااوت باین ساود عملیااتی و جریاان وجاه نقاد
عملیاااتی)؛  :∆Rتغییاارات در درآمااد؛  :∆ARتغییاارات در حسااابهااای دریااافتنی؛ :PPE
دارایی های یابت مشمود؛  :ROAنرخ بازده داراییها؛  :TAجمع داراییهاا؛  :εبااقیماناده
الگو که بیانگر معیار کیفیت اقالم تعمدی است (پروتی و واگنهوفر.)6059 ،
تااوان پاایشبیناای سااود ( :)PREDICمطااابق پااژوهشهااای هرلاای )6056( 90و پروتاای و
واگنهوفر ،)6059( 95قدرمطلق باقی ماندۀ الگاوی زیار باهعناوان معیااری معکاوس بارای
اندازهگیری توان پیشبینی سودهای جاری استفاده شده ،است.
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()6
که در آن؛  :CFOجریان وجه نقدعملیاتی؛  :OPساود عملیااتی اسات .هامیناین ،در
الگوی باال برای همسانسازی متغیرها و حذ
تمامی متغیرها بر حس

ایار انادازۀ شارکتهاا در نتاایج پاژوهش،

میانگین داراییهای شرکت استاندارد شده است.

محافظهکاری سود ( :)PRUDENCEهمچون پژوهش پروتی و واگنهوفر ( )6059بارای
اندازهگیری محافظهکاری سود از الگوی گیولی و هین ( )6000استفاده شاده اسات .لاذا،
هر یه نس ت به دست آماده از ایان الگاو بیشاتر باشاد ،محافظاهکااری بیشاتر و در نتیجاه
کیفیت سود باالتر لواهد بود.
()9
هموارسازی سود ( :)SMOOTHNESSدر ایان پاژوهش همچاون پاژوهشهاای لئاوز و
همکاااران ()6009و پروتاای و واگاانهااوفر ( )6059هموارسااازی سااود باار اساااس مفمااوم
تغییرپذیری سود اندازهگیری شده است .پایینبودن این نس ت ،بیاانگر هموارساازی بیشاتر
سود و در نتیجه کیفیت باالی ساود اسات .الزم باه ذکار اسات کاه انحارا
عملیاتی و انحرا

معیاار ساود

معیار جریان وجه نقد عملیاتی برای دورههای یمارساله محاسا ه شاده

است.
()9
تثلیر در اعالن سود ( :)ERDELAYاین معیاار از دو طریاق بارای دورۀ زماانی پاژوهش
اندازهگیری میشود :الف) بازۀ زمانی  5929-5922مشابه پاژوهش ممارآذین و همکااران
( )5923از طریق تفاضل بین پایان سال مالی و تاریخ اولین پیشبینی سود بهوسیله مدیران.
ب) بازۀ زمانی  5921-5936مشابه دستورالعمل اجرایی افشا اطالعات شرکتهاای ی ات
شده نزد سازمان بورس اوراق بمادار تمران الزماالجارا بارای ساال ماالی  5921باه بعاد از
طریق تفاضل بین تاریخ اولین پیشبینی سود بهوسایله مادیران از تااریخ اول اسافندماه هار
سال.
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سرانجام ،برای ارزیابی جامع از کیفیت سود ،معیار زیر را میتوان بار اسااس پاژوهش
آستانا ( )6059لحاظ کرد :ابتدا کیفیت سود برای هر مشاهده (سال-شرکت) بهوسایلۀ هار
یک از معیارهای یاد شده محاس ه میشود .در مرحلۀ دوم ،با محاس ۀ میانه در هار صانعت
به عنوان شال

برای هر یک از معیارها ،تمام مشاهدههای بهدست آمده را باا توجاه باه

نوع رابطهای (مستقیم یا معکوس) که با کیفیت سود دارند مقدار  0یا  5به آنما التصااص
داده میشود .سوس ،از جمع امتیازهای حاصله ( 0تا  )1معیار استفاده شده در این پژوهش
برای اندازهگیری کیفیت سود بهدست میآید.
{
{

متغیر وابسته

ارزشگذاری شرکتهاا از ضاروریات برناماهریازی بارای مادیران و سارمایهگاذاران
است .از این رو ،ارزش شرکت برای سمامداران ،سرمایهگذاران ،مدیران ،اعت اردهنادگان
و سایر ذی نفعان شرکت در ارزیابی آنما از آینده شرکت و تاثییر آن در بارآورد لطار و
بازدهی سرمایهگذاری و قیمت سمام از اهمیت بسزایی برلوردار است (ناویسی و نیکر،96
 .)6002در مطالعۀ حاضر از نس ت  Qتوبین لای 99و همکااران ( )6059باه عناوان شاال
ارزش شرکت به شرح زیر استفاده شده است:
()1
که در آن؛  :prcc_fارزش بازار هر سمم؛  :cshoتعداد سمام در دست سمامداران؛ :at
ارزش دفتری داراییهاا؛  :ceqارزش دفتاری حقاوقصااح ان سامام؛  :medianindustryمیاناه
Qتوبین صنعت است.
متغیر میانجی

متغیر میانجی (واسطهای) ،متغیری است که در رابطاۀ باین دو متغیار مساتقل و وابساته،
سممی داشته باشد .متغیرهای میانجی در واقع یگونگی ت دیل حوادث فیزیکی بیرونای را
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به عوامل ذهنی درونی ت یاین مای کنناد .اگار باین دو متغیار (مساتقل و وابساته) ،رابطاهای
مشاهده شود و ینین فرض شود که متغیر مستقل به صورت مساتقیم بار متغیار وابساته ایار
نمیگذارد ،بلکه بر متغیر سومی تثییر گذاشته و آن متغیر بر متغیر وابسته تثییر مایگاذارد،
در این صورت به متغیر سوم ،متغیر میانجی گویناد (شااور .)6001 ،99تاثلیر غیرعاادی در
ارائۀ گزارش حسابرسی که در پژوهش حاضر به عنوان متغیر میانجی استفاده شاده اسات،
به شرح زیر محاس ه می شود (برگرفته از پژوهشهای آستانا6059 ،؛ بالنکلی و همکاران،
6059؛ و یان 91و همکاران:)6051 ،

()2

کااااه در آن؛  :LADELAYلگاااااریتم تااااثلیر در ارائااااۀ گاااازارش حسابرساااای؛
 :FCOMPLEXITYتمرکز بخشهای تجاری (پیچیدگی عملیات شرکت برابر اسات باا
فااروش بخااشهااای تجاااری شاارکت بااه جمااع فااروش)؛  :LSIZEاناادازۀ شاارکت؛
 :CURR2TAنس ا ت جاااری؛  :LEVERAGEنساا ت اهاارم مااالی؛  :DLOSSمتغیاار دو
بخشاای ( )0،5باارای وجااود زیااان عملیاااتی؛  :DISTRESSمتغیاار دو بخشاای ( )0،5باارای
احتماال ورشکساتگی (الگاوی آلااتمن 6002 ،بارای بازارهاای نوظمااور)؛ :CURRATIO
نساا ت دارایاایهااای جاااری بااه باادهیهااای جاااری؛  :ROAناارخ بااازده دارایاایهااا؛
 :LOWNCONCلگااریتم تمرکااز مالکیاات؛  :RETURNبااازده ساااالنه؛ :EGROWTH
رشد ساود؛  :INVRATIOنسا ت موجاودیهاا باه کال دارایایهاا؛  :LAFEESلگااریتم
حااقالزحمااۀ حسااابرس؛  :DSUBSIDIARIESمتغیاار دو بخشاای ( )0،5باارای وجااود
شرکت هاای فرعای؛  :DFOREIGNOPSمتغیار دو بخشای ( )0،5بارای وجاود عملیاات
لااارجی (صااادرات) در شاارکت؛  :DCONTINGENCYمتغیاار دو بخشاای ( )0،5باارای
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وجود بادهی هاای احتماالی؛  :ASIZEانادازۀ حساابرس؛  :DEXPERTمتغیار دو بخشای
( )0،5اگر حسابرس60درصد یا بیشتر در صنعت سامم داشاته باشاد؛  :DTENUREمتغیار
دو بخشی ( )0،5اگر دورۀ تصدی حسابرس  9سال یا بیشاتر باشاد؛  :DSWITHمتغیار دو
بخشی ( )0،5برای تغییر حسابرس؛  :DOPINIONمتغیر دو بخشای ( )0،5بارای اظماارنظر
حسابرس؛  :DCITYDUMمتغیر دو بخشی ( )0،5اگر مؤسسۀ حساابرس در شامر بازرگ
واقع شاده باشاد (در ایان پاژوهش کاالن شامر تماران در نظار گرفتاه شاده اسات)؛ و ،ε
باقیماندۀ الگو که به عنوان معیار تثلیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی استفاده شاده
است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

جدول شمارۀ  5آمار توصیفی برای همۀ متغیرهاای پاژوهش ط اق محادودیت زماانی
یاده شده را نشان میدهد .همانگونه که جدول مزبور نشان مایدهاد ،میاانگین تاثلیر در
ارائه اعالن سود 91/05 ،روز است .افزونبراین ،باا مشااهدۀ شاال

 6/26بارای کیفیات

سود ،میتوان بیان کرد کاه شارکتهاای بورسای در مجماوع از کیفیات ساود متوساطی
برلوردارند .از سویی دیگر ،میانگین تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسای  11/9روز اسات،
این عدد با توجه به کران پایین که عدد  60روز را نشان میدهد و همیناین ،باا توجاه باه
میانگین و کران پایین شال

ارزش شارکت کاه باه ترتیا

عادد  6/92و  5/03را نشاان

میدهد .میتوان این گونه بیان کرد که در حالت کلی شرکتهای نموناه ،نیازمناد بم اود
زمان ارائۀ صورت های مالی حسابرسی شده لود هستند تا ارزشگذاری مطلاوبتاری در
رابطه با آنان در بازار سرمایه انجام شود.
بررسی پایایی متغیرها

ق ل از بارآورد الگاو بایاد پایاایی (ایساتایی) متغیرهاای ماورد اساتفاده در الگاو ماورد
بررسی قرار گیرد .ط ق جدول شمارۀ 6و با استفاده از آزماون لاوین ،لاین و یاو در کلیاه
متغیرهای مساتقل ،وابساته و کنترلای ساطح معنااداری در آزماون ریشاۀ واحاد (کاه بایاد
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کویکتر از  0/01باشد) نشاندهندۀ این اسات کاه تماامی متغیرهاای پاژوهش از پایاایی
مناس

برلوردار هستند.
جدول شمارۀ  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

انحرا

معیار

کمینه

بیشینه

تثلیر در گزارش حسابرسی

11/952

25

61/212

591

60

کیفیت اقالم تعمدی

0/032

0/021

0/509

0/130

-0/209

توان پیشبینی سود

0/501

0/020

0/500

0/239

0/000

محافظهکاری سود

0/513

-0/060

1/622

6/909

-9/695

هموارسازی سود

5/399

5/030

1/205

2/919

0/006

تثلیر در اعالن سود

91/059

65

93/915

526

5

کیفیت سود

6/251

9

5/029

1

0

ارزش شرکت

6/911

5/232

5/291

9/222

5/030

جدول شمارۀ  .2بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

آزمون لوین ،لین و یو
متغیر

آزمون لوین ،لین و یو

آمارۀ

سطح

آزمون

معناداری

5/291

0/009

قابلیت پیشبینی

کیفیت سود

3/016

0/000

محافظهکاری

92/512

ارزش شرکت

96/065

0/009

هموارسازی

3/610

0/000

کیفیت اقالم تعمدی

50/335

0/000

تثلیر در اعالن سود

3/610

0/000

تثلیر غیرعادی در گزارش
حسابرسی

متغیر

آمارۀ

سطح

آزمون

معناداری

55/116

0/000
0/000

آزمون فرضیههای پژوهش

با توجه به شکل شمارۀ  6و جادول شامارۀ  ،9آماارۀ  tبارای مسایرهای  5و ( 6رابطاۀ
کیفیت سود و تثلیر غیرعاادی حسابرسای و رابطاۀ تاثلیر غیرعاادی حسابرسای و ارزش
شرکت) ،بهترتی  )6/309( ،و ( )9/516است .این آمارههاا در ساطح اطمیناان  31درصاد
کلیۀ ضرای

رگرسیونی مسیرها مطابق جدول شمارۀ  9معنادار اسات .باه ع اارتی ،مطاابق
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با آزمون فرضیۀ اول و ضری

مسیر آن ،به هر میزانی که شرکتهاای بورسای از کیفیات

سود باالیی برلوردار باشند ،از میزان تثلیر غیرعادی حسابرسی آنان کاسته لواهد شد و
مسیر آن ،به هار میزانای کاه شارکتهاای

هم ینین ،براساس آزمون فرضیۀ دوم و ضری

بورسی از تثلیر غیرعادی حسابرسی کمتری برلوردار باشند ،ارزشگذاری بیشتر لواهد
شد.
جدول شمارۀ  .3خالصه نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش

آمارۀ t

سطح معناداری

نتیجه

مسیر 5

-0/692

-6/309

0/059

تثیید

CV-Red

0/559

CV-Com

0/923

مسیر 6

-0/529

-9/516

0/061

CV-Red

0/593

CV-Com

0/932

مسیر 9

0/059

0/392

0/612

CV-Red

0/095

CV-Com

0/062

متغیرها

ضرای

مسیر

تثلیر غیرعادی در گزارش حسابرسی

2

)0/639( R

ارزش شرکت

2

)0/955( R

تثیید
رد

)0/193( AVE
)0/162( AVE

آمارۀ آزمون سوبل

6/595

آمارۀ آزمون گودمن

6/605

آمارۀ عامل حساب واریانس ()VAF

0/115

در ادامه ،با مشاهده مقدار آمارۀ  tمسیر ( 9ارت اب کیفیت ساود و ارزش شارکت) کاه
 0/392است ،در سطح اطمینان  31درصد ضرای

رگرسایونی مسایر معناادار نیسات و در

رابطه با آزمون فرضیۀ سوم میتوان ینین بیان نمود کاه های گوناه رابطاهای باین کیفیات
سود و ارزش شرکتها مشاهده نمیشود .از سوی دیگر ،شال
( )AVEنیز ،نشاندهندۀ اعت ار مناس

واریانس استخراج شده

ابزارهای انادازهگیاری اسات .مقادار  R2متغیرهاای

وابسته پژوهش ،به ترتی  ،برابر با 0/639و  0/955است .بنابراین ،باا توجاه باه ایان مقادار
میتوان  63/9و  95/5درصد از تغییرات متغیرهای وابساته (تاثلیر غیرعاادی حسابرسای و
ارزش شرکت) را بهوسیلۀ متغیرهای مستقل (کیفیات ساود) پایشبینای کارد .سارانجام باا
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توجه به نتایج هر سه مسیر میتوان یناین بیاان کارد کاه متغیار تاثلیر غیرعاادی در ارائاۀ
گزارش حسابرسی به عنوان متغیر میانجیگار در ت یاین رابطاۀ باین کیفیات ساود و ارزش
شرکت ،با توجه به معنادار ن ودن مسیر ( 9فرضیۀ سوم) ،نقش اساسی را ایفا میکند.
شکل شمارۀ  .2خالصه نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش

تثلیر غیرعادی
در گزارش حسابرسی
-0/692
6/309

کیفیت سود

-0/529
0/059

9/516

0/392

اقالم

توان

تعمدی

پیشبینی

محافظهکاری

هموارسازی

ارزش شرکت

تثلیر
در اعالن سود

همینین ،براساس آمارۀ  CV-Redو  CV-Comکه ،به ترتی  ،بیانگر شال
اعت ار حشو (افزونگی) و شال

بررسی اعت ار اشترا

اعداد مث ت برای هر سه مسیر ،نشانگر کیفیت مناس
پژوهش است .در این راستا ،مقدار آمارههای مرت

بررسی

(روایی متقاطع) است ،با نماایش
الگوی سالتاری برای هر سه مسایر
با آزمون سوبل و گودمن که مارت

باا الگاوی پااژوهش هساتند ،در سااطح  31درصاد ،نقااش میاانجیگااری تاثلیر غیرعااادی
حسابرسی را تثییاد کردناد و از ساویی دیگار مطاابق باا آزماون عامال حسااب واریاانس
میتوان بیان نمود که  11/5درصد ایر کل ،بهوسیلۀ متغیر میانجی تشریح میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

از آنجا که اطالعات مالی نس ت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مارور زماان
ارزش و سودمندی لود را در تصمیمگیریها از دست میدهد ،هر یه فاصلۀ زماانی باین
پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتاهتر شود ،ارزش اطالعاتی آن بیشتر
لواهد شد (بدری و علیخانی .)5921 ،بنابراین ،در

عواملی که تثلیر در ارائۀ گازارش
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حسابرسی را تحت تثییر قرار میدهدریال ممم است .در نتیجه ،بر اساس شاواهد باهدسات
آمده از فرضیۀ اول ،میتوان ینین بیان کرد که حسابرسان برای ایفای مسئولیت لود کاه
اعت ار بخشی به صورت های مالی است ،باید از طریق اناواع بررسایهاای کمای و کیفای،
معیارهااای ایرگااذار باار کیفیاات سااود (شااامل کیفیاات اقااالم تعماادی ،محافظااهکاااری،
هموارسازی و غیره) را به دقت مورد تحلیل قرار دهند .زیارا ،لروجای ایان گوناه ماوارد
موج

تثییر مستقیم بر زمان کار حسابرسان (افزایش یا کااهش) لواهاد شاد .از ایانرو،

مطابق با م انی نظری و پیشینههای مرت  ،نتایج فرضایۀ اول باهطاور مساتقیم و غیرمساتقیم
همسااو بااا نتااایج پااژوهشهااای هاااو و همکاااران ( ،)6000لم اارت و همکاااران (،)6055
اوسولیوان و مککالینگ ( )6056و آستانا ( )6059است.
بر اساس شواهد به دست آمده از آزمون فرضیۀ دوم میتوان ینین بیان کرد ،یونکه
ارزش شرکت برای سمامداران ،سرمایهگذاران ،مدیران ،اعت اردهندگان و سایر ذینفعاان
شاارکت در ارزیااابی آنمااا از آینااده شاارکت و تااثییر آن در باارآورد لطاار و بااازدهی
سرمایه گذاری و قیمت سمام از اهمیت بسزایی برلوردار است و هامیناین ،از آنجاا کاه
گزارش حسابرسی شامل اظمارنظر حسابرس در مورد قابلیات اعتمااد صاورتهاای ماالی
است؛ مشاهده می شود که سرمایهگذاران ،دورۀ کوتااهتار گازارش حسابرسای را تارجیح
می دهند و در مقابل تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی (بهویژه از نوع غیرعادی) ،واکانش
منفی زیادی از لورد بروز می دهند .در نتیجه ،مطابق با م انی نظری و پیشینههاای مارت ،
نتیجۀ فرضیۀ دوم بهطور مستقیم و غیرمستقیم همساو باا نتاایج آساتانا ( ،)6059بالنکلای و
همکاران ( )6059و شو و همکاران ( )6051است.
سرانجام ،در راستای آزمون فرضیۀ سوم میتوان ینین اظمار داشت کاه سامامداران و
سرمایهگذاران به دالیل گوناگونی قادر به تشخی

مناس

و بهموقع کیفیت ضعیف سود

نیسااتند و آنااان تعاادیالت لااود را باار ارزش شاارکت باار اساااس مؤلفااههااای دیااداری و
سمولت پذیر بسیاری انجام مایدهناد کاه مایتاوان گفات تاثلیر زماانی رخداده در ارائاۀ
گزارش حسابرسی یکی از این مؤلفاههاای حیااتی اسات .زیارا ،از نگااه سارمایهگاذاران،
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افزایش در زمان گزارش حسابرسی نوعی ل ر بد و یا نالوشایند در ماورد شارکت تلقای
می شود .به ع ارتی ،تثلیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسای ممکان اسات ل اری باد
(منفی) در ارت اب با کیفیت ضعیف سود به سرمایه گذاران ارائه دهد و این گونه اطالعات
در مورد کیفیت سود باهدلیال تاثلیر غیرعاادی حسابرسای باه گوناهای مساتقیم باهوسایلۀ
سرمایهگذاران در ارزش شرکت در بازار سرمایه منتقل لواهد شد .همینین ،با توجاه باه
عدم ارت اب بین کیفیت سود و ارزش شرکت ،میتوان با احتیاب ینین بیان کرد که باازار
سرمایۀ ایران از کارایی اطالعاتی الزم برلاوردار ن اوده اسات؛ زیارا ،ط اق مشااهدات در
بااازار ساارمایۀ ایااران ،اطالعااات مربااوب بااه کیفیاات سااود و شااال

هااای ماارت

بااا آن،

ایرگذاری به موقعی بر ارزش شرکت نداشته و سارمایهگاذاران بیشاتر درصادد اساتفاده از
اطالعااات قاباال اتکاااتر (یااون گاازارش حسابرسای و اطالعااات نمفتااه در آن) نسا ت بااه
اطالعات بهموقعتر (یون شال

های کیفیت سود) هستند .از اینرو ،ط ق م انی نظاری و

پیشینههای مرت  ،نتیجۀ آماری آزمون فرضیۀ سوم بهطور مستقیم و غیرمساتقیم همساو باا
نتایج پژوهشهای لم رت و همکاران ( ،)6055اوسولیوان و مککالینگ ( ،)6056پروتای
و واگاانهااوفر ( ،)6059آسااتانا ( ،)6059سااولتانا و همکاااران ( )6059و شااو و همکاااران
( )6051است.
بر م نای یافتههای پژوهش ،پیشنمادهای کاربردی زیر به سرمایهگذاران ،مدیران ارشد
شرکتها و سازمان بورس اوراق بمادار ارائه میشود:
الف .مطابق نتایج حاصل از آزماون فرضایههاای اول و دوم باه مادیران ارشاد شارکتهاا
توصیه میشود با اندیشیدن تممیدات الزم ،سعی کنند کیفیت سود لود را باا اتخااذ
تدابیر الزم در نظام حسابداری و گزارشگری ماالی ،افازایش داده تاا باه ایان وسایله
مدت زمان تثلیر در ارائۀ گزارش حسابرسی کاهش یابد.
ب .با توجه به نتیجۀ فرضیۀ سوم به سرمایهگذاران پیشنماد میشود به تثلیر زمانی در ارائۀ
گزارش حسابرسی بهعنوان یکی از مؤلفههای ممم و تثییرپذیر از کیفیت سود ،توجه
ویژه ای داشته باشند؛ زیارا ،باه هار انادازه کاه میازان تاثلیر در گازارش حسابرسای

... نقش میانجیگری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و/212

 این امر می تواند بیانگر نوعی ضعف در نظام مالی شارکت و در نتیجاه،افزایش یابد
.احتمال مدیریت سود واقعی باشد
،) سیاسااتگااذاران (ماننااد سااازمان حسابرساای و سااازمان بااورس و اوراق بمااادار.پ
کنند که ط ق آن شرکتها ملزم به افشای کیفیت سود

دستورالعمل هایی را تصوی

 تمیاۀ صاورت کیفیات ساود باا محتاوای تط یقای ساود،لود باشند؛ به عنوان نموناه
پیش بینی شده و سود واقعی از ساوی شارکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق
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