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حسابرسی در  ارائۀ گزارشگری تأخیر غیرعادی در  نقش میانجی

 کیفیت سود و ارزش شرکت رابطۀ بینتبیین 
 

 دکتر غالمحسین مهدوی

 یی سعداصغر دهقانعلی 

 چکیده

وسهیۀۀ   های مالی بهه  ارائۀ صورتگذاران به تأخیر زمانی در  سرمایه از آنجا که

واکنش نشان داده و این موضوع باعث تجدیهدنرر در انخاهام منهان     ها، شرکت

بررسهی   ،پژوهش حاضهر اصۀی هدف رو،   این از ؛گذاری آنان خواهد شد سرمایه

حسابرسهی در تییهین    ارائۀ گهاار  تأخیر غیرعادی در گری  میانجی نقشتجربی 

شرکت پذیرفخه شده در بهور  اورا  باهادار    89کیفیت سود و ارز   رابطۀ بین

 بهرای  کاربردی نوع از حاضر پژوهش است. 2999-2981بازۀ زمانیبرای تاران 

پس از بررسی و  .است شده اسخفاده ساخخاری معادالت ی الگو از ها فرضیه آزمون

ای منفی و معنادار بین کیفیت سود و تأخیر  رابطهنشان داد که  ، نخایجها دادهآزمون 

چنین، نخایج حاکی از وجهود   هم حسابرسی وجود دارد. ارائۀ گاار غیرعادی در 

حسابرسهی و ارز    ارائهۀ گهاار   و معنادار بین تأخیر غیرعادی در  رابطۀ منفی

 ارائهۀ گهاار   گری تأخیر غیرعادی در  رابطۀ میانجی این، بر  افاون .استشرکت 

کیفیت سود و ارز  شرکت تأییهد شهد. بنهابراین،     رابطۀ بینحسابرسی در تییین 

توان بیان کرد که کیفیت ضعیف سود، افاایش تأخیر در گاار  حسابرسهی را   می
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وسهیۀۀ   بهه به همراه دارد و این امر باعث تعدیل منفی )کاهش( در ارز  شهرکت  

 خواهد شد. گذاران مایهسر

حسابرسهی، ارز  شهرکت،    ارائۀ گهاار  کیفیت سود، تأخیر غیرعادی در های کلیدی:  واژه

 معادالت ساخخاری.الگوی 

 مقدمه

تواناد   ، قیمات سامام مای   (5312) 5فاماا وسیله   بازار کارآ مطرح شده به نظریۀاساس  بر

ساولیوان و  اوشرکت باشد که به اعتقااد   ۀاطالعات در دسترس عموم دربار ۀکنند منعکس

های ماالی مارت      بخش مممی از این اطالعات است و تحلیل ،سود (6056) 6کالیگ مک

عناوان یکای از    اغلا  از ساود باه    ،گذاران و سرمایهآن است که مدیران ارشد  دهنده نشان

 عناوان  باه بناابراین، ساود لاال      کنناد.  شرکت یاد مای کنندۀ ارزش  تعیینهای ممم  عامل

 بیشاتر توجاه   ماورد ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفااعی   به منظورمعیاری 

 گاازارش شااده، تااوان ینااین پنداشاات کااه سااود  رو، ماای از ایاان قاارار گرفاات. نفعااان ذی

گذاران در ایجاد انتظارات و توقعات آناان   سرمایه ۀاطالعاتی ممم برای استفاد ۀکنند فراهم

با توجه به  ،اما. شود های نقدی و ارزش شرکت محسوب می سودهای آتی، جریان ۀدربار

تحت تاثییر التیاار   که 9استفاده از اصول تحقق و تطابق ،مانندهای محاس اتی سود  واقعیت

ی گزارش شده از سوی سودهاشاید که  موضوع استاین  ۀدهند نشان ،است عمل مدیران

لاذا،   (.6059و همکااران،   9یناگ ها ن اشد ) کننده عملکرد واقعی شرکت منعکس مدیران

المللای مشااهده شاده اسات      در این زمینه از دیدگاه فعاالن حاضر در بازارهای سرمایه بین

رابطاه   ،پاایین اطالعاات   ممکن است باا کیفیات  مالی منتظره در گزارشگری تثلیر غیرکه 

 (.6005، 1نکنچل و پایداشته باشد )

هاای ماالی از شافافیت و     هاا در تمیاه صاورت    شارکت کاه  به هر اندازه به این ترتی ، 

وسیله حسابرسان مستقل نیز با مادت   بیشتری برلوردار باشند، حسابرسی آنان به ۀیرو ی ات

)از جملاه  تری انجام لواهد شد. زیرا، به میزانای کاه کیفیات گزارشاگری ماالی       زمان کم

بارای اطمیناان   نیاز  و حسابرساان   یافتهپایین باشد، عدم اطمینان از اطالعات افزایش سود( 
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ررسای  بایاد وقات بیشاتری را صار  ب     ،های مالی یافتن از صحت اقالم مندرج در صورت

بارای   هاا  مادیران شارکت  یناین،   هام های مالی کنند.  ها و اقالم مندرج در صورت حساب

های مادیریت مالیاات )از    رویه کردن منظورپنمان  بهسازی اعمال غیرقانونی لود و یا  پنمان

گیرند که منجار  هایی را در پیش  ها و رویه طریق سود مدیریت شده( ممکن است سیاست

 از رو، این از(. 5939نیا و همکاران،  ایزدیشود )آنان شفافیت در گزارشگری مالی  به عدم

ممکان اسات ال اار باد      ،هایی کاه در ساالمت ماالی نیساتند     شرکت (5326) 2کروس نظر

تواناد   مای  نوباۀ لاود  به این امر کرده و )مانند کاهش سودآوری( را با تثلیر زمانی اعالم 

شاده شاود.    های مالی حسابرسی حسابرسی و صورت ارائۀ گزارشباعث افزایش تثلیر در 

باین  وجود رابطه مث ات  حاکی از  (5323) 1دانیل کینی و مکنتایج پژوهش در این راستا، 

یناین،   هام  اسات. نماایی در ماورد ساود     اندازه بزرگ وحسابرسی  ارائۀ گزارشتثلیر در 

ارائاۀ  که باین کیفیات ساود پاایین و تاثلیر در      ادند د نشاننیز  (6055و همکاران ) 2لم رت

 وجود دارد. رابطۀ معناداری ،حسابرسی گزارش

حسابرسای،   ارائاۀ گازارش  با توجه به مطال  یاد شده و عواقا  مرباوب باه تاثلیر در     

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

آیاا تاثلیر   . 6شاود..   حساابرس مای   ارائاۀ گازارش  به افازایش غیرعاادی در مادت زماان     

 شرکت در بازار سارمایه ایرگاذار اسات.   حسابرسی، بر ارزش  ارائۀ گزارشغیرعادی در 

در این بین، با توجه به ساز و کار پژوهش حاضر و متغیرهای موجود، این مقالاه باا م اانی    

هاای   یناین روش پاژوهش و فرضایه    های مرت   باا موضاوع و هام    پیشینۀ پژوهشنظری و 

هاا   آزمون فرضیهیابد و پس از آن، نتایج  برگرفته از مسئله و م انی نظری پژوهش ادامه می

گیری  ها، نتیجه ها، م انی نظری و پیشینه بیان شده و سرانجام با توجه به نتایج آزمون فرضیه

 رسد. پیشنمادها به پایان می ،و با ارائ شدلواهد 

 پژوهش مبانی نظری

کننادگان   آگاهی یا دانشی است که شنالت اساتفاده  ۀمثاب کلی، اطالعات به در حالت

گیری آگاهاناه و یاا باه باازنگری در      بخشد و در نمایت به تصمیم تغییر میرا شکل داده یا 
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اطالعااات رو،  ایان از(. 6003، 3آنشاود )  هاای اتخااذ شاده در گذشاته، منجار مای       تصامیم 

سااازمانی  هااای حسااابداری و گزارشااگری باارون حسااابداری مااالی محصااول نمااایی نظااام 

، 50باشمن و اسمیتگیرد ) گیری در التیار عموم قرار می زهها است که پس از اندا شرکت

گاذاری   سارمایه باازدۀ باالقوۀ    لطر و توانند  بمترمی گذاران سرمایه ،صورت در این(. 6005

ینین، به این  هم (.5929، سرمایۀ ایرانتوسعه بازار  مرکز تحقیقات وبرآوردکنند ) را لود

 گیاری  بر تصامیم  مؤیر اطالعات تیفیباککه افشای کامل و داشت توان اشاره  نکته نیز می

و  55سایاجیان است ) گذاران از سرمایه حمایت تضمین برای ی مممکار گذاران، راه سرمایه

از جملاه برتارین و    ساود اسات کاه    ،یکای از ایان ناوع اطالعاات    لذا،  (.6059همکاران، 

یقفی ) آید به شمار میهای یک واحد اقتصادی  گیری فعالیت اندازه های بارزترین شال 

 (.5919و آقایی، 

ترین من ع  سود مممه ها به ای ات رسیده است ک پژوهش بیشتراین امر در در این راستا، 

کاا   بیشتر از هر معیار دیگری ات ،به سود ،گیرندگان و تصمیم شدهاطالعاتی شرکت تلقی 

هایی هساتند   به دن ال سمام شرکتگذاران  سرمایه، زیرا (.5922یقفی و سدیدی، کنند ) می

ها را به باالترین  که از توان سودآوری باالیی برلوردار بوده و حاضرند سمام این شرکت

هایی یون تضاد مناافع   با توجه به واقعیت ،اما .(5922یقفی و بولو، لریداری کنند )قیمت 

 ۀگاذاران، اساتفاده از بارآورد و تخماین در محاسا       کنندگان اطالعاات و سارمایه   بین تمیه

هااای گوناااگون حسااابداری و   برلاای از عناصاار سااود و زیااان، امکااان اسااتفاده از روش  

عناوان معیااری بارای     بهرا یون هموارسازی و مدیریت سود، کاربرد سود  موضوعاتی هم

عواقا   در نتیجاه،   (.5922نیاا و نظارزاده،    ایازدی دهاد )  گیری مورد تردید قرار می تصمیم

نفعاان باه سامت و ساوی در  و      ذی بیشاتر تاا   شاود  میموج  عوامل گونه این ناشی از 

، 56برنساتین ، پژوهشاگران متعاددی )مانناد:    باین . در ایان  روناد گیری کیفیات ساود    اندازه

؛ و 6002، 51ویساااواناتان؛ 6009، 59شااایور و وینسااانت؛ 6006، 59دیچااااو و دیچاااو؛ 5339

بینای، قابلیات مقایساه،     ( صحت، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش6002و همکاران،  52فرانسیس

تعریاف  هاای ساود باا کیفیات      عناوان شاال    را باه صداقت، نزدیکی به وجه نقد و دقت 
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هاای ماالی حسابرسای     صورت نیز توجه داشت کهتوان به این نکته  ، میاز سویی اند. کرده

کننادگان محساوب    منصافانه اطالعاات بارای اساتفاده     ۀیکای از مناابع ارائا    عناوان  باه شده 

کننادگان ماورد اساتفاده قارار      اساتفاده  ۀوسایل  تواند باه  اما این اطالعات زمانی می ،شود می

 های کیفی باشد. ای از ویژگی گیرد که دارای مجموعه

 ۀهاا در تمیا   است که، به هر انادازه کاه شارکت    این موضوع به ای ات رسیدهینین،  هم

و کیفیات بیشاتری برلاوردار باشاند، حسابرسای       هیرو ی اتهای مالی از شفافیت،  صورت

. زیارا، باه میزانای کاه     لواهد شدحسابرسان مستقل نیز با زمان کمتری انجام  ۀوسیل آنان به

یابااد و  یش ماایکیفیاات گزارشااگری مااالی پااایین باشااد، عاادم اطمینااان از اطالعااات افاازا 

 زماان هاای ماالی بایاد     حسابرسان برای اطمینان یافتن از صحت اقاالم منادرج در صاورت   

نیاا و   ایازدی های مالی کنند ) ها و اقالم مندرج در صورت بیشتری را صر  بررسی حساب

اطالعات ماالی نسا ت باه گذشات زماان بسایار حسااس         ازآنجاکهلذا،  (.5939همکاران، 

دهد، هار   ها از دست می گیری است و با مرور زمان ارزش و سودمندی لود را در تصمیم

، باشاد تار   بین پایان سال مالی و تاریخ انتشاار گازارش حسابرسای کوتااه     فاصلۀ زمانییه 

 (.5921بدری و علیخانی، ارزش اطالعاتی آن بیشتر لواهد شد )

ویژگی مممی در  ،بودن گزارش حسابرس موقع به معتقدند (6001و همکاران )لونتیس 

گذاران برای استفاده از اطالعاات من اع قابال اتکاای      بازارهای نوظمور است. زیرا، سرمایه

موقاع   های مالی حسابرسای شاده ندارناد. بناابراین، گزارشاگری باه       دیگری غیر از صورت

شاود.   گیری و کااهش عادم تقاارن اطالعااتی در باازار سارمایه مای        موج  بم ود تصمیم

مناابع محادود باا توجاه باه       ۀهای معقول اقتصادی و تخصی  بمینا  تصمیم ینین، اتخاذ هم

پذیر نیست. به این ترتی ، با  اتکا  امکان موقع، معت ر و قابل بودن منابع اطالعاتی به کمیاب

توجه به آن که گازارش حسابرسای شاامل اظماارنظر حساابرس در ماورد قابلیات اعتمااد         

 ۀدور ،گاذاران  طاور معماول سارمایه    ست که باه های مالی است، لذا مشاهده شده ا صورت

گاذاران هریاه مادت     از دید سرمایه یرا که ؛دهند تر این نوع گزارش را ترجیح می کوتاه

نوعی ل ر بد و یا نالوشاایند در ماورد    ۀنشان دهند ،زمان گزارش حسابرسی افزایش یابد
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ارائاۀ  ناابراین، در  عاواملی کاه تاثلیر در     ب (.6059بالنکلی و همکاران، شرکت است )

، زیارا برلاوردار اسات.    بسازایی دهد، از اهمیت  حسابرسی را تحت تثییر قرار می گزارش

 ،حسابرسی باا میازان کیفیات کاار حسابرساان      ارائۀ گزارشیابت شده است که تثلیر در 

و همکاااران،  65شااو؛ و 6001و همکاااران،  60لااونتیز؛ 6006، 53ساالطانیدارد ) رابطااۀ مث تاای

6051.) 

 پیشینۀ پژوهش

هاای دارای وضاعیت    نشاان دادناد کاه شارکت    پژوهشی در  (5333) 66جاگی و تسوی

و 69هااو . لواهند شاد تری مواجه  حسابرسی طوالنی ارائۀ گزارشمالی ضعیف با تثلیر در 

هاایی کاه ال اار لاوب را منتشار       های مالی شرکت گزارش داشتندبیان  (6000همکاران )

باه  شاود.   زودتار ارائاه مای    ،کنناد  هایی که ال ار بد را منتشر مای  کنند نس ت به شرکت می

هااای مااالی و  شاادن زمااان انتشااار گاازارش طااوالنی (6000و همکاااران ) 69ورماارت اعتقاااد

است و باه صاورت متاراد  در ادبیاات      شدن عملیات حسابرسی درهم تنیده شده طوالنی

باودن   موقع به (6001و همکاران ) نتیسلوشود. از دیدگاه  گزارشگری مالی به کار برده می

گاذاران بارای    گزارش حسابرس ویژگی مممی در بازارهای نوظمور اسات. زیارا، سارمایه   

اتکاای دیگاری    های ماالی حسابرسای شاده من اع قابال      استفاده از اطالعاتی غیر از صورت

ی تقاارن نامگیاری و کااهش    موقاع موجا  بم اود تصامیم     ندارند. بنابراین، گزارشاگری باه  

  شود. ایه میدر بازار سرم اطالعات

در تثییااد  (6055لم اارت و همکاااران )و  (6003کریشاانان و یانااگ )نتااایج پااژوهش 

ارائاۀ  که بین کیفیت پایین سود و تاثلیر در  های ق لی، این موضوع را بیان کردند  وهشژپ

اظماار   (6056کالینگ ) اوسولیوان و مکوجود دارد.  رابطۀ معناداری ،حسابرسی گزارش

داشتند که میزان ایرگذاری رضایت مشتریان بر ارزش شرکت بیش از سود است، و معیار 

گاری و ایجااد ارت ااب باین کیفیات ساود و ارزش        مشتری منجر باه میاانجی   مندی رضایت

کاه تاثلیر غیرعاادی در فرآیناد      اظمار داشت (6059) 62ناآستادر ادامه، شود.  شرکت می

و بازتااب   حسابرسی به طور معناداری )قابل توجمی( با کیفیت ضعیف سود هماراه اسات  
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ای  این اطالعات در رابطه با کیفیات ساود ناشای از تاثلیر غیرعاادی حسابرسای باه گوناه        

 شود. مستقیم در ارزش شرکت مشاهده می

هاای معقاول اقتصاادی و     کاه اتخااذ تصامیم   با بیان این  (6059و همکاران ) 61بالنکلی

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

پذیر نیست، معتقد بودند گزارش حسابرسی که شامل اظمارنظر حسابرس  اتکا  امکان قابل

 ۀگاذاران، دور  طاور معماول سارمایه    هاای ماالی اسات، باه     مورد قابلیت اعتماد صورتدر 

ارائاۀ  افازایش در زماان    ،گاذاران  یراکاه از دیاد سارمایه    ؛دهناد  تر آن را ترجیح می کوتاه

نظار    باه رود.  انتظار مای  ،ایند در مورد شرکتحسابرسی نوعی ل ر بد و یا نالوش گزارش

:  با افزایش در اعضای کمیته حسابرسی دارای تخص  ماالی  (6059و همکاران ) 62اناسولت

موقع و  گری مالی بهارائۀ گزارشتر شده، و ب.  حسابرسی کم ارائۀ گزارشالف. تثلیر در 

یافتند که هم سطح و هم میزان نوسان درنیز  (6051شو و همکاران )با کیفیت لواهد شد. 

یناین،   حسابرسی با لطر اعت اری مشتریان در ارت اب است. هام  ارائۀ گزارشدر تثلیر در 

تاارین )بیشااترین( قاادرت  حسابرساای، ضاعیف  ارائاۀ گاازارش ساطح )نوسااانات( تااثلیر در  

 ها را به همراه دارد.  بینی بحران مالی برای شرکت پیش

بیاانگر ایان    (5936مانش )  ط ری و عار  علویهای پژوهش  هدر دالل کشور نیز، یافت

وسایله   هاای حسابرسای شاده باه     حسابرسای در شارکت   ارائاۀ گازارش  بود کاه تاثلیر در   

به ایان   (5939نیا و همکاران ) ایزدیینین،  تر است. هم حسابرس متخص  صنعت، کوتاه

اصالی و پاایین باودن    وسایلۀ شارکت    های ماالی تلفیقای باه    صورت ۀنتیجه رسیدند که تمی

حسابرسای   ارائاۀ گازارش  موج  افزایش تثلیر در  ،ها شفافیت گزارشگری مالی شرکت

هاایی کاه    نشاان داد شارکت   نیاز  (5939نیاا )  ممدوی و حساینی لواهد شد. نتایج پژوهش 

کنند، گزارش حسابرسی آنان دارای تثلیر بیشتری است.  تعدیل شده دریافت میگزارش 

 ارائۀ گزارشرود تثلیر غیرعادی در  ، انتظار میپیشینۀ پژوهشدر نتیجه، بر اساس م انی و 

کیفیت سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بمادار تماران   رابطۀ بینحسابرسی در ت یین 

 ایرگذار باشد.



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

 پژوهش یها فرضیه

آساتانا  و  (6055لم ارت و همکااران )  ، (6003کریشنان و یاناگ ) های  پژوهشمطابق 

 آنماحسابرسی  ارائۀ گزارشها، میزان تثلیر در  با کاهش کیفیت سود در شرکت (6059)

حسابرسای،   ارائاۀ گازارش  همین راساتا باا افازایش میازان تاثلیر در      در یابد و  افزایش می

بار اسااس م اانی نظاری و     ها دستخوش تغییر منفی لواهناد شاد. بناابراین،     ارزش شرکت

 :اند وهش به شرح زیر طراحی و تدوین شدههای پژ ، فرضیهپیشینۀ پژوهش

حسابرسای تاثییر معنااداری     ارائاۀ گازارش  کیفیت سود بر تثلیر غیرعادی در  :فرضیۀ اول

 دارد.

حسابرسی بر ارزش شرکت تاثییر معنااداری    ارائۀ گزارشتثلیر غیرعادی در  :فرضیۀ دوم

 دارد.

 کیفیت سود بر ارزش شرکت تثییر معناداری دارد. :فرضیۀ سوم

 روش و نمونه پژوهش

هاای   از فان ، پاژوهش دلیال کمای باودن     بهپژوهش حاضر از نوع کاربردی است. لذا، 

هاا و   شود و بار اسااس فرضایه    آماری و از روش علمی سالت و ای ات تجربی استفاده می

برای تجزیاه و تحلیال   . (5923، نمازی)شود  می انجامهای پژوهش از ق ل تعیین شده  طرح

معاادالت  یاابی   الگاو هاا از   ها از آمار توصیفی استفاده و بارای آزماون فرضایه    آماری داده

کلیۀ مورد آزمون این پژوهش شامل  جامعۀ آماریینین،  . همشده استاستفاده سالتاری 

سااله از ساال    50دورۀ های پذیرفته شده در بورس اوراق بمادار تمران بارای یاک    شرکت

 . است 5936الی  5929

هاا میاان اعضاای جامعاه، شارای  زیار بارای انتخااب نموناه           به دلیل برلی ناهماهنگی

ن اشاند؛ زیارا    گاری ماالی   های نمونه جاز  واساطه   . شرکت5 هش مد نظر قرار گرفت:پژو

. سال ماالی  6 .متفاوت است آنماافشای اطالعات مالی و سالتارهای راه ردی شرکتی در 

در باورس   5913. تاا پایاان ساال ماالی     9 .منتمی به پایان اسفند ماه هار ساال باشاد     شرکت
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( تغییار ساال   5920-5939مورد نظار )  دورۀ زمانی. در 9 .باشنداوراق بمادار تمران پذیرفته 

 اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.سایر . 1 .مالی نداده باشند

الی  5929 دورۀ زمانیشرکت برای  سال 320های انجام شده، تعداد  با توجه به بررسی

های میدانی مورد  دادهپژوهش انتخاب شدند.  نمونهعنوان  حائز شرای  باال بوده و به 5936

هاای توضایحی هماراه     های مالی و یادداشات  های منتخ  با مراجعه به صورت نیاز شرکت

هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بماادار تماران موجاود در         های مالی شارکت  صورت

افازار   کادال و نارم   ۀمدیریت پاژوهش ساازمان باورس اوراق بماادار تماران، ساامان       ۀسامان

 آوری شده است. آورد نوین جمع ره
 های پژوهش متغیرها و فرضیه رابطۀ بین. 1 ۀشکل شمار

 
 )تحلیل مسیر( معادالت ساختارییابی  الگو

متغیاره، تحلیال    های یند های یند متغیره مانند رگرسیون های اصلی فن یکی از هد 

هاایی نظیار آن، گساترش تواناایی ت یینای       یاانس یناد متغیاری و روش   عااملی، تحلیال وار  

، باه بررسای   یاابی معاادالت ساالتاری    اسات. الگاو   پژوهشگر و افزایش کاارآیی آمااری  

پاردازد. اساتفاده از ایان روش، زماانی      زماان مای   طور هم ای از رواب  وابستگی به مجموعه

شاود.   مفید است که متغیری وابسته در رواب  وابستگی بُعدی ت دیل به متغیری مستقل مای 

اماانی و  دهاد )  ل مای یاابی معاادالت ساالتاری را تشاکی     این مجموعه رواب ، اساس الگاو 

دوم ۀفرضی  

 سوم ۀفرضی

 اول ۀفرضی

در  تثلیر غیرعادی

 گزارش حسابرسی

 

توان 

بینی پیش  

اقالم 

 تعمدی
کاری محافظه  

 تثلیر 

 در اعالن سود
 هموارسازی

 ارزش شرکت کیفیت سود
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های مختلاف علمای باه     یابی معادالت سالتاری در حوزه جذابیت الگو (.5935همکاران، 

 دو دلیل اساسی است:

دهد که  می دست بهزمان، روش مستقیمی  هم ۀالف( این شیوه در مواجمه با رواب  یندگان

 .آماری نیز است دارای کارآیی

طور یند جان ه س   شده که پژوهش از تحلیل  ب( توانایی این شیوه در ارزیابی رواب  به

شود تا نگارش   س   می نوبۀ لوداکتشافی به تحلیل تثییدی انتقال یابد. این انتقال به 

 (.6056و همکاران،  63یرهتر از مسائل پدیدار شود ) و کلیتر  منظم

 متغیرهای پژوهش

 متغیر مستقل

بارای   شاده و عناوان متغیار مساتقل در نظار گرفتاه       باه  حاضر کیفیت ساود در پژوهش 

از پانج معیاار کیفیات اقاالم     تادا  ببه این شارح عمال لواهاد شاد: ا     ،آن جامعگیری  اندازه

ارسازی سود و تثلیر در اعالن سود کاری سود، همو بینی سود، محافظه عمدی، توان پیشت

 استفاده لواهد شد.

کوتااری و همکااران   در ایان پاژوهش بار م ناای رویکارد       :(ACC) کیفیت اقالم تعمدی

از کیفیت اقالم تعمدی تعدیل شده برای کنترل آیار عملکرد شرکت بار کیفیات    (6001)

 شود. اقالم تعمدی به شرح زیر استفاده می

(5)    

     

   (
 

     

)    (
          

     

)    

     

     

               

کل اقالم تعمدی )تفااوت باین ساود عملیااتی و جریاان وجاه نقاد         :ACCکه در آن؛ 

 :PPEهااای دریااافتنی؛  تغییاارات در حساااب :∆ARتغییاارات در درآمااد؛  :R∆عملیاااتی(؛ 

ماناده   بااقی  :εهاا؛   جمع دارایی :TAها؛  نرخ بازده دارایی :ROAهای یابت مشمود؛  دارایی

 .(6059هوفر،  پروتی و واگنالگو که بیانگر معیار کیفیت اقالم تعمدی است )

پروتاای و و  (6056) 90هرلاایهااای  مطااابق پااژوهش :(PREDIC) بیناای سااود تااوان پاایش

 بارای عناوان معیااری معکاوس     زیار باه  الگاوی  ۀ ماند باقیقدرمطلق  ،(6059) 95هوفر واگن

 است. ،شدهبینی سودهای جاری استفاده  پیش توانگیری  اندازه
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(6)                        

یناین، در   اسات. هام   ساود عملیااتی   :OP؛ نقدعملیاتیوجه جریان  :CFOکه در آن؛ 

هاا در نتاایج پاژوهش،     سازی متغیرها و حذ  ایار انادازۀ شارکت    الگوی باال برای همسان

 های شرکت استاندارد شده است. تمامی متغیرها بر حس  میانگین دارایی

بارای   (6059هوفر ) پروتی و واگن همچون پژوهش :(PRUDENCE) کاری سود محافظه

لاذا،   .شاده اسات   استفاده (6000گیولی و هین ) الگویاز  سود کاری گیری محافظه اندازه

کااری بیشاتر و در نتیجاه     بیشاتر باشاد، محافظاه    الگاو یه نس ت به دست آماده از ایان    هر

 بود.کیفیت سود باالتر لواهد 

(9)        

      
      

لئاوز و  هاای   ژوهشدر ایان پاژوهش همچاون پا     :(SMOOTHNESS) هموارسازی سود

هموارسااازی سااود باار اساااس مفمااوم   (6059هااوفر ) پروتاای و واگاانو (6009همکاااران )

این نس ت، بیاانگر هموارساازی بیشاتر     بودن پایین .شده استگیری  سود اندازه تغییرپذیری

سود و در نتیجه کیفیت باالی ساود اسات. الزم باه ذکار اسات کاه انحارا  معیاار ساود          

های یمارساله محاسا ه شاده    عملیاتی و انحرا  معیار جریان وجه نقد عملیاتی برای دوره

 است.

(9)       

       
 

پاژوهش   دورۀ زماانی دو طریاق بارای   این معیاار از   :(ERDELAY) تثلیر در اعالن سود

ممارآذین و همکااران   مشابه پاژوهش   5929-5922 بازۀ زمانی: الف( شود گیری می اندازه

 .وسیله مدیران بینی سود به اریخ اولین پیشتاز طریق تفاضل بین پایان سال مالی و  (5923)

هاای ی ات    اجرایی افشا  اطالعات شرکتمشابه دستورالعمل  5921-5936 بازۀ زمانیب( 

از باه بعاد    5921االجارا بارای ساال ماالی      شده نزد سازمان بورس اوراق بمادار تمران الزم

وسایله مادیران از تااریخ اول اسافندماه هار       بینی سود به طریق تفاضل بین تاریخ اولین پیش

 سال.
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اسااس پاژوهش    توان بار  برای ارزیابی جامع از کیفیت سود، معیار زیر را میسرانجام، 

هار   ۀوسایل  شرکت( به-لحاظ کرد: ابتدا کیفیت سود برای هر مشاهده )سال (6059آستانا )

میانه در هار صانعت    ۀ، با محاس مرحلۀ دومشود. در  یک از معیارهای یاد شده محاس ه می

آمده را باا توجاه باه     دست بههای  عنوان شال  برای هر یک از معیارها، تمام مشاهده  به

التصااص   آنمابه  5یا  0ت سود دارند مقدار ای )مستقیم یا معکوس( که با کیفی نوع رابطه

( معیار استفاده شده در این پژوهش 1تا  0شود. سوس، از جمع امتیازهای حاصله ) داده می

 آید. دست می گیری کیفیت سود به برای اندازه

{                                         

                            
 

{                                         

                            
 

 متغیر وابسته

گاذاران   ریازی بارای مادیران و سارمایه     هاا از ضاروریات برناماه    گذاری شرکت ارزش

گذاران، مدیران، اعت اردهنادگان   داران، سرمایه رو، ارزش شرکت برای سمام است. از این

نفعان شرکت در ارزیابی آنما از آینده شرکت و تاثییر آن در بارآورد لطار و     و سایر ذی

، 96ناویسی و نیکربرلوردار است ) بسزاییگذاری و قیمت سمام از اهمیت  بازدهی سرمایه

باه عناوان شاال      (6059و همکااران )  99لای توبین  Qحاضر از نس ت  ۀ(. در مطالع6002

 :ارزش شرکت به شرح زیر استفاده شده است

(1)           
                    

  
                            

 :atتعداد سمام در دست سمامداران؛  :cshoارزش بازار هر سمم؛  :prcc_fکه در آن؛ 

medianسامام؛   صااح ان  ارزش دفتاری حقاوق   :ceqهاا؛   ارزش دفتری دارایی
industry:   میاناه

Q.توبین صنعت است 

  متغیر میانجی

دو متغیار مساتقل و وابساته،     رابطاۀ باین  ای(، متغیری است که در  متغیر میانجی )واسطه

در واقع یگونگی ت دیل حوادث فیزیکی بیرونای را    سممی داشته باشد. متغیرهای میانجی
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ای  کنناد. اگار باین دو متغیار )مساتقل و وابساته(، رابطاه        به عوامل ذهنی درونی ت یاین مای  

مشاهده شود و ینین فرض شود که متغیر مستقل به صورت مساتقیم بار متغیار وابساته ایار      

گاذارد،   متغیر وابسته تثییر مای بر  گذارد، بلکه بر متغیر سومی تثییر گذاشته و آن متغیر نمی

تاثلیر غیرعاادی در   (. 6001، 99شااور گویناد )   در این صورت به متغیر سوم، متغیر میانجی

استفاده شاده اسات،     عنوان متغیر میانجی حسابرسی که در پژوهش حاضر به ارائۀ گزارش

بالنکلی و همکاران، ؛ 6059آستانا، های  شود )برگرفته از پژوهش به شرح زیر محاس ه می

 (:6051و همکاران،  91یان؛ و 6059

(2) 

                                              
                                
                               
                                     
                           
                                
                                 
                                        

لگاااااریتم تااااثلیر در ارائااااۀ گاااازارش حسابرساااای؛     :LADELAY کااااه در آن؛

FCOMPLEXITY: پیچیدگی عملیات شرکت برابر اسات باا    های تجاری تمرکز بخش(

اناادازۀ شاارکت؛   :LSIZEهااای تجاااری شاارکت بااه جمااع فااروش(؛       فااروش بخااش 

CURR2TA:  نساا ت جاااری؛LEVERAGE:   نساا ت اهاارم مااالی؛DLOSS:  متغیاار دو

( باارای 0،5متغیاار دو بخشاای ) :DISTRESS( باارای وجااود زیااان عملیاااتی؛ 0،5بخشاای )

 :CURRATIOای بازارهاای نوظمااور(؛  بار  6002آلااتمن، احتماال ورشکساتگی )الگاوی    

هااا؛  ناارخ بااازده دارایاای   :ROAهااای جاااری؛   هااای جاااری بااه باادهی    نساا ت دارایاای 

LOWNCONC:   لگااریتم تمرکااز مالکیاات؛RETURN:  بااازده ساااالنه؛EGROWTH: 

لگااریتم   :LAFEESهاا؛   هاا باه کال دارایای     نسا ت موجاودی   :INVRATIOرشد ساود؛  

( باارای وجااود  0،5متغیاار دو بخشاای )  :DSUBSIDIARIESالزحمااۀ حسااابرس؛   حااق

( بارای وجاود عملیاات    0،5متغیار دو بخشای )   :DFOREIGNOPSهاای فرعای؛    شرکت

( باارای 0،5متغیاار دو بخشاای ) :DCONTINGENCYلااارجی )صااادرات( در شاارکت؛ 
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متغیار دو بخشای    :DEXPERTانادازۀ حساابرس؛    :ASIZEهاای احتماالی؛    وجود بادهی 

متغیار   :DTENUREدرصد یا بیشتر در صنعت سامم داشاته باشاد؛    60( اگر حسابرس0،5)

متغیار دو   :DSWITHسال یا بیشاتر باشاد؛    9( اگر دورۀ تصدی حسابرس 0،5دو بخشی )

( بارای اظماارنظر   0،5متغیر دو بخشای )  :DOPINION( برای تغییر حسابرس؛ 0،5بخشی )

( اگر مؤسسۀ حساابرس در شامر بازرگ    0،5دو بخشی ) متغیر :DCITYDUMحسابرس؛ 

، εواقع شاده باشاد )در ایان پاژوهش کاالن شامر تماران در نظار گرفتاه شاده اسات(؛ و            

عنوان معیار تثلیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی استفاده شاده   الگو که به ۀماند باقی

 است.

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفینتایج 

متغیرهاای پاژوهش ط اق محادودیت زماانی       ۀآمار توصیفی برای هم 5 ۀشمار  جدول

دهاد، میاانگین تاثلیر در     گونه که جدول مزبور نشان مای  دهد. همان یاده شده را نشان می

بارای کیفیات    26/6شاال    ۀبراین، باا مشااهد   روز است. افزون 05/91 ،ارائه اعالن سود

جماوع از کیفیات ساود متوساطی     هاای بورسای در م   توان بیان کرد کاه شارکت   سود، می

، روز اسات  9/11حسابرسای   ارائۀ گزارشتثلیر در  میانگینبرلوردارند. از سویی دیگر، 

یناین، باا توجاه باه      و هم دهد روز را نشان می 60که عدد  پایینکران این عدد با توجه به 

را نشاان   03/5و  92/6میانگین و کران پایین شال  ارزش شارکت کاه باه ترتیا  عادد      

بم اود  نیازمناد   ،های نموناه  شرکتبیان کرد که در حالت کلی  گونهاین توان  می .دهد می

تاری در   مطلاوب  گذاری های مالی حسابرسی شده لود هستند تا ارزش ارائۀ صورتزمان 

 انجام شود.در بازار سرمایه رابطه با آنان 

 بررسی پایایی متغیرها

متغیرهاای ماورد اساتفاده در الگاو ماورد       (ایساتایی پایاایی ) ق ل از بارآورد الگاو بایاد    

و با استفاده از آزماون لاوین، لاین و یاو در کلیاه       6شمارۀ  ط ق جدولبررسی قرار گیرد. 

متغیرهای مساتقل، وابساته و کنترلای ساطح معنااداری در آزماون ریشاۀ واحاد )کاه بایاد           
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پایاایی  دهندۀ این اسات کاه تماامی متغیرهاای پاژوهش از       باشد( نشان 01/0تر از  کویک

 مناس  برلوردار هستند.
 های توصیفی متغیرهای پژوهش آماره .1شمارۀ جدول 

 کمینه بیشینه انحرا  معیار میانه میانگین متغیر

 60 591 212/61 25 952/11 تثلیر در گزارش حسابرسی

 -209/0 130/0 509/0 021/0 032/0 کیفیت اقالم تعمدی

 000/0 239/0 500/0 020/0 501/0 بینی سود توان پیش

 -695/9 909/6 622/1 -060/0 513/0 کاری سود محافظه

 006/0 919/2 205/1 030/5 399/5 هموارسازی سود

 5 526 915/93 65 059/91 تثلیر در اعالن سود

 0 1 029/5 9 251/6 کیفیت سود

 030/5 222/9 291/5 232/5 911/6 ارزش شرکت

 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش .2 ۀجدول شمار

 

 متغیر

 آزمون لوین، لین و یو  آزمون لوین، لین و یو

آمارۀ 

 آزمون

سطح 

 معناداری

آمارۀ  متغیر

 آزمون

سطح 

 معناداری

در گزارش غیرعادی تثلیر 

 حسابرسی

 

291/5 
 

009/0 
 

 بینی قابلیت پیش
 

116/55 
 

000/0 

 000/0 512/92 کاری محافظه 000/0 016/3 کیفیت سود

 000/0 610/3 هموارسازی 009/0 065/96 ارزش شرکت

 000/0 610/3 تثلیر در اعالن سود 000/0 335/50 کیفیت اقالم تعمدی

 های پژوهش آزمون فرضیه

رابطاۀ  ) 6و  5بارای مسایرهای    tآماارۀ  ، 9شامارۀ  و جادول   6شمارۀ با توجه به شکل 

غیرعاادی حسابرسای و ارزش    تاثلیر رابطاۀ  سود و تثلیر غیرعاادی حسابرسای و    کیفیت

درصاد   31هاا در ساطح اطمیناان     است. این آماره (516/9)و ( 309/6) ترتی ، شرکت(، به

. باه ع اارتی، مطاابق    دار اسات  معنا 9شمارۀ رگرسیونی مسیرها مطابق جدول  کلیۀ ضرای 



 ...گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و نقش میانجی/ 211

 هاای بورسای از کیفیات    ، به هر میزانی که شرکتو ضری  مسیر آن فرضیۀ اولآزمون با 

سود باالیی برلوردار باشند، از میزان تثلیر غیرعادی حسابرسی آنان کاسته لواهد شد و 

هاای   و ضری  مسیر آن، به هار میزانای کاه شارکت     فرضیۀ دومینین، براساس آزمون  هم

لواهد  بیشترگذاری  بورسی از تثلیر غیرعادی حسابرسی کمتری برلوردار باشند، ارزش

 د.ش
 پژوهش  فرضیۀایج آزمون . خالصه نت3جدول شمارۀ 

 نتیجه سطح معناداری tآمارۀ  ضرای  مسیر متغیرها

 تثیید 059/0 -309/6 -692/0 5مسیر 
CV-Red 559/0 CV-Com 923/0 

 تثیید 061/0 -516/9 -529/0 6مسیر 
CV-Red 593/0 CV-Com 932/0 

 رد 612/0 392/0 059/0 9مسیر 
CV-Red 095/0 CV-Com 062/0 

R غیرعادی در گزارش حسابرسی تثلیر
2 (639/0) AVE (193/0)  

R ارزش شرکت
2 (955/0) AVE (162/0)  

  595/6 آمارۀ آزمون سوبل 

  605/6 آمارۀ آزمون گودمن 

  115/0 (VAFحساب واریانس ) آمارۀ عامل

 )ارت اب کیفیت ساود و ارزش شارکت( کاه    9مسیر  tآمارۀ مقدار در ادامه، با مشاهده 

و در  رای  رگرسایونی مسایر معناادار نیسات    درصد ض 31است، در سطح اطمینان  392/0

ای باین کیفیات    گوناه رابطاه   کاه های   بیان نمود ینین توان  می فرضیۀ سومرابطه با آزمون 

شال  واریانس استخراج شده ، دیگر از سوی. شود مشاهده نمی ها سود و ارزش شرکت

(AVEنیز، نشان ) مقادار  گیاری اسات.    اعت ار مناس  ابزارهای انادازه  ۀدهندR
متغیرهاای   2

ابراین، باا توجاه باه ایان مقادار      بن است. 955/0و 639/0برابر با  ،به ترتی  ،وابسته پژوهش

)تاثلیر غیرعاادی حسابرسای و    وابساته   هایدرصد از تغییرات متغیر 5/95و  9/63توان  می

باا   سارانجام  بینای کارد.   پایش  )کیفیات ساود(   مستقل هایمتغیر ۀوسیل بهرا ارزش شرکت( 
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ارائاۀ  بیاان کارد کاه متغیار تاثلیر غیرعاادی در       یناین  توان  توجه به نتایج هر سه مسیر می

کیفیات ساود و ارزش    رابطاۀ باین  در ت یاین    گار  حسابرسی به عنوان متغیر میانجی گزارش

 کند. را ایفا می، نقش اساسی (فرضیۀ سوم) 9دار ن ودن مسیر  شرکت، با توجه به معنا

 پژوهش  فرضیۀخالصه نتایج آزمون . 2شمارۀ شکل 

 
 

که، به ترتی ، بیانگر شال  بررسی  CV-Comو  CV-Red ۀینین، براساس آمار هم

اعت ار حشو )افزونگی( و شال  بررسی اعت ار اشترا  )روایی متقاطع( است، با نماایش  

سالتاری برای هر سه مسایر   الگویاعداد مث ت برای هر سه مسیر، نشانگر کیفیت مناس  

مارت    ه آزمون سوبل و گودمن کمرت   با های  مقدار آمارهدر این راستا، پژوهش است. 

غیرعااادی  گااری تاثلیر  نقااش میاانجی  ،درصاد  31هساتند، در سااطح   پااژوهش الگاوی باا  

 حسابرسی را تثییاد کردناد و از ساویی دیگار مطاابق باا آزماون عامال حسااب واریاانس          

 شود. تشریح می  متغیر میانجی ۀوسیل درصد ایر کل، به 5/11 توان بیان نمود که می

 گیری و پیشنهادها نتیجه

اطالعات مالی نس ت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مارور زماان   از آنجا که 

باین   فاصلۀ زماانی دهد، هر یه  ها از دست می گیری ارزش و سودمندی لود را در تصمیم

 ارزش اطالعاتی آن بیشتر ،تر شود پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتاه

 ارائۀ گازارش (. بنابراین، در  عواملی که تثلیر در 5921و علیخانی،  بدریلواهد شد )

529/0- 

516/9 

 

059/0 

392/0 

 

692/0- 

309/6 

 

         تثلیر غیرعادی 

 در گزارش حسابرسی

 

توان 

 بینی پیش

اقالم 

 تعمدی
 کاری محافظه

 تثلیر 

 در اعالن سود
 هموارسازی

 ارزش شرکت کیفیت سود
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دسات   اساس شاواهد باه   ممم است. در نتیجه، بر ریالدهد را تحت تثییر قرار می حسابرسی

حسابرسان برای ایفای مسئولیت لود کاه   توان ینین بیان کرد که می، فرضیۀ اولآمده از 

هاای کمای و کیفای،     باید از طریق اناواع بررسای  های مالی است،  اعت ار بخشی به صورت

کاااری،  کیفیاات اقااالم تعماادی، محافظااه شااامل ) باار کیفیاات سااود  معیارهااای ایرگااذار

هموارسازی و غیره( را به دقت مورد تحلیل قرار دهند. زیارا، لروجای ایان گوناه ماوارد      

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

طاور مساتقیم و غیرمساتقیم     باه  فرضایۀ اول های مرت  ، نتایج  مطابق با م انی نظری و پیشینه

، (6055لم اارت و همکاااران )، (6000هاااو و همکاااران )هااای  همسااو بااا نتااایج پااژوهش 

 است. (6059آستانا )و  (6056کالینگ ) اوسولیوان و مک

که  توان ینین بیان کرد، یون می فرضیۀ دومدست آمده از آزمون   اساس شواهد به بر

نفعاان   گذاران، مدیران، اعت اردهندگان و سایر ذی داران، سرمایه ارزش شرکت برای سمام

شاارکت در ارزیااابی آنمااا از آینااده شاارکت و تااثییر آن در باارآورد لطاار و بااازدهی       

یناین، از آنجاا کاه     برلوردار است و هام  بسزاییگذاری و قیمت سمام از اهمیت  سرمایه

ماالی   هاای  گزارش حسابرسی شامل اظمارنظر حسابرس در مورد قابلیات اعتمااد صاورت   

تار گازارش حسابرسای را تارجیح      کوتااه  ۀگذاران، دور شود که سرمایه مشاهده می ؛است

واکانش   ،ویژه از نوع غیرعادی( حسابرسی )به ارائۀ گزارشدهند و در مقابل تثلیر در  می

هاای مارت  ،    دهند. در نتیجه، مطابق با م انی نظری و پیشینه منفی زیادی از لورد بروز می

بالنکلای و  ، (6059آساتانا ) طور مستقیم و غیرمستقیم همساو باا نتاایج     به دوم نتیجۀ فرضیۀ

 است. (6051شو و همکاران )و  (6059همکاران )

و توان ینین اظمار داشت کاه سامامداران    می فرضیۀ سومسرانجام، در راستای آزمون 

موقع کیفیت ضعیف سود  گذاران به دالیل گوناگونی قادر به تشخی  مناس  و به سرمایه

هااای دیااداری و  اساااس مؤلفااه نیسااتند و آنااان تعاادیالت لااود را باار ارزش شاارکت باار  

ارائاۀ  داده در  تاوان گفات تاثلیر زماانی رخ     دهناد کاه مای    پذیر بسیاری انجام مای  سمولت

گاذاران،   هاای حیااتی اسات. زیارا، از نگااه سارمایه       حسابرسی یکی از این مؤلفاه  گزارش
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افزایش در زمان گزارش حسابرسی نوعی ل ر بد و یا نالوشایند در ماورد شارکت تلقای    

حسابرسای ممکان اسات ل اری باد       ارائۀ گزارششود. به ع ارتی، تثلیر غیرعادی در  می

ین گونه اطالعات گذاران ارائه دهد و ا )منفی( در ارت اب با کیفیت ضعیف سود به سرمایه

وسایلۀ   باه ای مساتقیم   دلیال تاثلیر غیرعاادی حسابرسای باه گوناه       در مورد کیفیت سود باه 

ینین، با توجاه باه    در ارزش شرکت در بازار سرمایه منتقل لواهد شد. هم گذاران سرمایه

توان با احتیاب ینین بیان کرد که باازار   عدم ارت اب بین کیفیت سود و ارزش شرکت، می

اسات؛ زیارا، ط اق مشااهدات در      از کارایی اطالعاتی الزم برلاوردار ن اوده   ایرانسرمایۀ 

هااای ماارت   بااا آن،  اطالعااات مربااوب بااه کیفیاات سااود و شااال  ساارمایۀ ایااران،بااازار 

گاذاران بیشاتر درصادد اساتفاده از      موقعی بر ارزش شرکت نداشته و سارمایه  ایرگذاری به

ی و اطالعااات نمفتااه در آن( نساا ت بااه اطالعااات قاباال اتکاااتر )یااون گاازارش حسابرساا

رو، ط ق م انی نظاری و   های کیفیت سود( هستند. از این تر )یون شال  موقع اطالعات به

طور مستقیم و غیرمساتقیم همساو باا     به فرضیۀ سومآماری آزمون  ۀهای مرت  ، نتیج پیشینه

پروتای  ، (6056کالینگ ) اوسولیوان و مک، (6055لم رت و همکاران )های  نتایج پژوهش

شااو و همکاااران و  (6059سااولتانا و همکاااران )، (6059آسااتانا )، (6059هااوفر ) و واگاان

 است. (6051)

گذاران، مدیران ارشد  های پژوهش، پیشنمادهای کاربردی زیر به سرمایه هبر م نای یافت

 شود: ها و سازمان بورس اوراق بمادار ارائه می شرکت

هاا   هاای اول و دوم باه مادیران ارشاد شارکت      الف. مطابق نتایج حاصل از آزماون فرضایه  

سعی کنند کیفیت سود لود را باا اتخااذ    ،شود با اندیشیدن تممیدات الزم توصیه می

تدابیر الزم در نظام حسابداری و گزارشگری ماالی، افازایش داده تاا باه ایان وسایله       

 .حسابرسی کاهش یابد ارائۀ گزارشمدت زمان تثلیر در 

ارائۀ شود به تثلیر زمانی در  گذاران پیشنماد می به سرمایه سوم نتیجۀ فرضیۀب. با توجه به 

های ممم و تثییرپذیر از کیفیت سود، توجه  عنوان یکی از مؤلفه حسابرسی به گزارش

ای داشته باشند؛ زیارا، باه هار انادازه کاه میازان تاثلیر در گازارش حسابرسای           ویژه
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تواند بیانگر نوعی ضعف در نظام مالی شارکت و در نتیجاه    افزایش یابد، این امر می

 .احتمال مدیریت سود واقعی باشد

گااذاران )ماننااد سااازمان حسابرساای و سااازمان بااورس و اوراق بمااادار(،        پ. سیاساات

ها ملزم به افشای کیفیت سود  هایی را تصوی  کنند که ط ق آن شرکت دستورالعمل

صاورت کیفیات ساود باا محتاوای تط یقای ساود         ۀلود باشند؛ به عنوان نموناه، تمیا  

باورس اوراق  هاای پذیرفتاه شاده در     بینی شده و سود واقعی از ساوی شارکت   پیش

 بمادار تمران.
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