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چکیده:
باشند و با گذشت زمان که اطالعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس میاز آنجاییموضوع مقاله:

دهند هاي صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست میگیريرا براي اتخاذ تصمیمارزش و سودمندي خود 
بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهاي مالی کوتاهتر باشد ارزش زمانیبنابراین هر چه فاصله

رود.اطالعات ارائه شده به استفاده کنندگان باال می
قلمرو زمانی مابین باشد. تحقیق توصیفی از نوع  همبستگی میتحقیق،این پژوهش از نظر روش روش تحقیق:

باشد. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکتدر1391الی1388هاي   سال
که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعالم سود در ارتباط باشد. انتظار بر آن استطرح بحث:

هاي قبل بهبود یافته، که اظهار نظر حسابرس نسبت به دورهها هنگامین اعالم سود از سوي شرکتهمچنین زما
ل بدتر شده است، زودتر انجام شود.نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قب

هاي پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر یافتهنتیجه گیري:
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ماهیت به عبارت دیگر، . حسابرسان شرکت ها زود تر صورت هاي مالی  حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند
ست. اثرگذار ابر روي به موقع بودن سود و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرساظهارنظر حسابرس

واژه هاي کلیدي: اظهار نظر حسابرسان ، زمان افشاء صورت هاي مالی، بورس اوراق بهادار  

مقدمه:

مربوط بودن اطالعات ارائه شده ها یکی از خصایصگزارشگري مالی شرکتبموقع بودن 
اطالعات مالی زمانی در دسترس استفاده کنندگان قرار بدان معنا می باشد کهو به می باشد

، فروش و یا خرید بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم گیري، قضاوت و اقدام نسبت (نگه داري
بموقع بودن یکی از مهمترین ویژگی هاي کیفی .)5(وجود داشته باشدسرمایه گذاري)

در اطالعاتتربموقعدهاستفادلیلبهسرعت گزارشگريافزایش.اطالعات مالی است
اطالعاتبیشترشفافیتبهتواندگذاران، میسرمایهتوسطاقتصادييهاتصمیماتخاذ
نوبهبهموضوعکه اینشود،منجرسرمایهبازارباالترشفافیتآن،تبعو بههاشرکتمالی
اگر خبرهاي باشد.داشتهسرمایهومالیبازارهايبر جذابیتبسزاییتأثیرتواندمیخود

باشد مدیریت ممکن است به دلیل ترس از افت وجود داشتهشرکت نامساعدي در رابطه با 
لی یش تعدریکی از این اخبار نامساعد گزا.قیمت سهام از افشاي سریع اطالعات اجتناب نمایند

به صورت معکوس واکنش هاي گزارش چنینسرمایه گذاران نسبت بهکه حسابرسان می باشد 
دهند و این بدین معنی است که گزارش تعدیل شده داراي خبرهاي ناخوشایندي استمینشان 

گذاران گزارش مقبول حسابرسی را نسبت به گزارشدهد که سرمایه. تحقیقات نشان می)1(
اند که گزارش ها دریافتهدهند و بر این اساس است که شرکتهاي غیر مقبول ترجیح می

موضوع باعث گردیده است اینباشد و منفی براي بازار سهام میت تعدیل شده داراي تأثیرا
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که حاوي اظهار نظر تعدیل نشده که شرکت ها صورت هاي مالی حسابرسی شده خود را
اظهار نظر حسابرس تعدیل گردیده منتشر نمایندکه حسابرس می باشد را زودتر از مواقعی 

)8،9،15(.

بحث و بررسی:

کرده ومنفکاطالعاتسایررا ازسودمندومفیداطالعاتگزارشگري مالی،کیفیت
مهمترینازمالی، یکیهايگزارشبودندهد. به موقعمیرا افزایشاطالعاتسودمندي

دلیلبهسرعت گزارشگريافزایشمی باشد.هامالی شرکتاطالعاتارائهکیفیتارکان
تواندگذاران، میسرمایهتوسطاقتصادييهاتصمیمدر اتخاذاطالعاتتربموقعاستفاده

منجرسرمایهبازارباالترشفافیتآن،تبعو بههاشرکتمالیاطالعاتبیشترشفافیتبه
ومالیبازارهايبر جذابیتبسزاییتأثیرتواندمیخودنوبهبهموضوعکه اینشود،

زمان بسیار حساس میاز آنجا که اطالعات مالی نسبت به گذشت.)6(باشدداشتهسرمایه
هاي صحیح از گیريباشد و با گذشت زمان ارزش و سودمندي خود را براي اتخاذ تصمیم

بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش دهد بنابراین هر چه قدر فاصله زمانیدست می
با اطالعاتبودنبهنگامرود.حسابرس کوتاهتر باشد ارزش اطالعات ارائه شده باال می

عاملاینبینکهنحويبه،متضادي داردرابطهاطالعاتبودنمربوطيهاجنبهدیگر
.)8(وجود داردسازشنوعیبودنمربوطکیفیيهاسایر ویژگیوکیفی

سود می باشد و اینکه چه مدت پس از پایان سال مالی نتایج ،یکی از این موارد افشاي به موقع
مالی منتشر شود. زمان افشاي اطالعات می تواند به عنوان عالمتی براي این موضوع باشد که آیا 
شرکت خبرهاي خوب براي افشاء دارد یا خبرهاي بد؟ انتشار سریع و به موقع اطالعات ممکن 

ش درآمد) باشد که مدیریت می خواهد سریعتر به است حاوي خبرهاي خوبی (مانند افزای
اطالع بازار برسد. انتشار با تاخیر ممکن است نشان دهنده وجود خبرهاي بد (مانند کاهش 
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درآمد) باشد. مطالب مذکور تا حدودي وجود خبر خوب و خبر بد را توضیح دادند. در حالی 
ه سریعتر افشاء شوند گرچه هر چبیان می کند که خبرهاي بدکه مفروضات محافظه کاري

هدف سریع خبرهاي خوب از دیدگاه مفروضات محافظه کاري چندان مهم نیست . افشاء 
زدودن مربوط،يهانظریهبرتکیهبامحورآزمونفرایندچارچوبدرحسابرسی

مساعدبستريآن،اتکايتوانافزایشطریقازتااستافشاء شده اطالعاتآلودگیهاي
این نهاییمحصول.باشداقتصاديگیریهايتصمیمراستايدراطالعاتازاستفادهبراي 
بودن مطلوبمورددرراخودايحرفهنظرآندرحسابرسانکهگزارشی می باشدفرایند

برايارائه شدهاطالعاتکیفیتمورددرحسابرس.کنندمیارائهمالیهايصورت
مقاصد پاسخگوییبرايمالیهايصورتبودنمناسبهمچنینوگیريتصمیممقاصد

نهاییمحصولعنوانبهاین  پیامهدف.دهدمیايحرفهپیامخودموکلینبهمدیریت
گزارشاطالعاتبهاعتبارطریق افزودنازمالیگزارشگريکردنبهینهحسابرسی،فرایند

با است.توجیهقابلنتیجهدروآمدهدستبهشواهدمبنايبرکهاعتبارياست،شده
توجه به مطالب عنوان گردیده انتظار بر این است که تغییر نوع اظهار نظر حسابرس، بر به موقع 
بودن افشاي گزارشگري مالی (زمانی که نوع اظهارنظر بهبود یافته نسبت به زمانی که نوع اظهار 

داخل از کشور در . تحقیقات صورت پذیرفته در خارج و)8(باشدنظر بدتر شده است) موثر 
.رابطه با زمان گزارشگري شرکت ها به شرح زیر می باشد

به 1999تا 1995هاي حسابرسی در چین از سال با استفاده از یک نمونه از گزارشمحققین 
بررسی ارتباط بین گزارش حسابرس و بموقع بودن افشاي اطالعات مالی پرداختند. آنها 

سال قبل را به عنوان خبر خوب و کاهش درآمد نسبت به سال همچنین افزایش درآمد نسبت به 
قبل را به عنوان خبر بد در نظر گرفتند. آنان نشان دادند که سود غیرمنتظره و نوع اظهارنظر 

.)15(حسابرس بر زمان افشاي اطالعات مالی موثر می باشد
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ه مدیران اقدام به متوجه شدند ک1997تا 1995با بررسی اطالعات شرکتها از سال محققین 
مدیریت سود می نمایند حتی اگر مدیریت سود آنها باعث ایجاد بند شرط در گزارش 

نشان دادند که 2003با استفاده از اطالعات و داده هاي سال محققین. ) 11(حسابرسی گردد
نظر حسابرس به عنوان عاملی مهم در تصمیم گیري در رابطه با زمان گزارشگري توسط مدیران 

. )15(در نظر گرفته می شود

، 10(به بررسی عکس العمل و واکنش بازار سهام نسبت به گزارشگري مالی پرداختندطالعات م
مطالعات صورت گرفته مذکور نشان دادند که گزارشگري مالی در حالتی که نتایج . )11،13

زودتر از موعد مورد انتظار منتشر شوند معموالً حاوي یک بازده مثبت غیرعادي می باشند در 
حالی که گزارشگري مالی در حالتی که دیرتر از موعد مورد انتظار منتشر می شود معموالً 

یرقابل انتظار می باشند. این نتایج نشان می دهد که زمان افشاگري مالی حاوي یک بازده منفی غ
را می توان به عنوان عاملی در جهت دارا بودن خبر خوب یا خبر بد ارزیابی کرد و سرمایه 
گذاران را نسبت به سرمایه گذاري در فرآیند تصمیم گیري خود با توجه به این سیگنال 

راهنمایی نمود. 

به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه ممکن است اظهارنظر مشروط تحقیقات دیگري
حسابرسی زمان افشاي اطالعات را تحت تاثیر قرار می دهد که نتیجه گیري شد که با توجه به 
اینکه نظرات مشروط حسابرس خطر بد تلقی می شود، مدیریت ترجیح می دهد که انتشار خبر 

) به طور کلی نتیجه گرفتند که شرکتهایی 7،9،14مطالعات (این ).12(بد را به تاخیر بیاندازد
که نظر حسابرس آنها مشروط بوده است نسبت به شرکتهایی که نظر حسابرس آنها مقبول بوده 

واکنش بازار سهام نسبت به اظهارنظر .است گزارشگري مالی خود را با تاخیر افشاء می کنند
بنابراین .)16، 7(گرفته منفی بوده استطالعات صورت مشروط حسابرس در بسیاري از م

اظهارنظر مشروط حسابرسی به عنوان خبر بد تلقی می شود.
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هـا سالیانه شرکتمالیگزارشگريبودنبموقعبرعوامل مؤثر«عنوانباپژوهشیدرمحققی 
پایـان  نزدیکـی وشرکتعمراهرم،سودآوري،عامل اندازه،پنجبررسیبه»سرمایهبازاردر

دروي).3(پرداخـت مـالی بودن گزارشگريبموقعباحسابرسیشلوغیفصلبهمالی،سال
دورهبـراي تهـران اوراق بهـادار بـورس درشـده پذیرفتهشرکت92به بررسیخودپژوهش

بموقعباسودآوريتنها عاملکهدادنشانپژوهشنتایج.پرداخت1378لغایت 1374زمانی
افزایش سـودآوري باکهايگونهبهداشت؛معکوسورابطه معنادارمالیگزارشگريبودن

دارايهـا شـرکت درصد99کهکردبیاناین، ويبرافزون.شدندمیتربهنگاماطالعات
هستند.قانونیبازهدروفوريگزارشگري

نتیجهاینبهآنايدورهمیانگزارشگريبرعوامل مؤثربررسیمحققین دیگر در
شرکت،عمرعملکرد  شرکت،پیچیدگیشرکت،سودآوريشرکت،که اندازهرسیدند
ايدورهاطالعات میانبودنبهنگامبرشدهتمامبهايوجود سیستموسهامدارانترکیب

ايدورهمیانسرعت گزارشگريبامستقیمسهام رابطهمعامالتمیزانتنهاوبودهتأثیربی
.)2(استداشته

دیگري حاکی از آن می باشد که در دنیاي اقتصادي امروز با افزایش روز افزون تحقیقات 
تقاضا براي ارائه اطالعات قابل اتکاء نیاز به حسابرسانی با کفایت جهت اعتبار دهی به گزارش 
ها و اطالعات ارائه شده امري حیاتی به نظر می رسد. تحقیقات صورت گرفته در این خصوص 

واي گزارش حسابرس بر قیمت سهام شرکت هاي بورسی تاثیر گذار نشان می دهد که محت
بوده.و بازارهاي سرمایه نسبت به انتشار گزارش حسابرسی مشروط و یا رفع بند هاي شرط 

)4گزارش واکنش نشان می دهد.(

:رضیه  هاي پژوهشف
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تئوري عالمت دهی  نشان می دهد که افشاي به موقع اطالعات مالی شرکت، خبـر خـوبی بـراي    
سرمایه گذاران تلقی می شود. یک خبر خوب می تواند بهتر شدن نظر حسابرس شـرکت باشـد،   

که مدیران شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها بهتر از سال گذشـته  انتظار بر این استبنابراین 
ي اطالعات مالی خود را سریعتر از سـال گذشـته انجـام دهنـد. بنـابراین بـا ثابـت        بوده است افشا

که شرکتهایی کـه اظهـارنظر حسابرسـی    فرض بر این استفرض کردن متغیر درآمد غیرمنتظره، 
آنها نسبت به سال گذشته بهبود یافته است نسبت به سایر شرکتهاي همتاي خود کـه بهبـودي در   

اطالعات مـالی خـود اقـدام مـی     خ نداده است سریعتر نسبت به افشاياظهارنظر حسابرسی آنها ر
کنند. بنابراین فرضیه اول به صورت زیر خواهد بود:

هایی که هایی با بهبود اظهار نظر حسابرس نسبت به شرکتشرکتفرضیه اول:
اظهار نظر حسابرسی آنها بهبود نیافته است، سریعتر اقدام به افشاي اطالعات مالی 

نمایند.میخود 

مقدار تغییر در نظرات حسابرسان ممکـن اسـت   ، با توجه به همگن نبودن تغییر نظرات حسابرسان
به هنگام بودن درآمد را تحت تاثیر قرار دهند.به عنـوان مثـال تغییـر نظـر حسـابرس از اظهـارنظر       

نظـر  مشروط به اظهارنظر مقبول با یک بند توضیحی گرچه خبر خوبی تلقی مـی شـود امـا تغییـر    
بـدون بنـد توضـیحی) خبـر خـوبتر و بهتـر از       حسابرسی از اظهارنظر مشروط به اظهارنظر مقبول (

قبلی تلقی می شود. تغییرات همگن نیستند و بـه نظـر مـی رسـد برخـی از تغییـرات جـدي تـر از         
. تغییرات در اصالح اظهارنظر حسابرسان متفاوت تر از همدیگر هسـتند.  )4(تغییرات دیگر باشند

ا نشان دادند که بدترین نوع اظهارنظر، عدم اظهارنظر می باشد و به ترتیب، گـزارش مـردود،   آنه
.)5(گزارش مشروط، گزارش مقبول با پاراگراف توضیحی بدترین نـوع اظهارنظرهـا مـی باشـد    

عالوه بر این میزان تغییر در اظهار نظر حسابرس زمان افشاي اطالعات مالی را تحـت تـاثیر قـرار    
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بهبود بیشتر اظهارنظر حسابرس مدیریت را ترغیب به سرعت بیشـتر بخشـیدن بـه انتقـال     می دهد.
:اینگونه مطرح می شودیه دومرضاخبار به عموم می کند. بنابراین ف

هایی که بهبود بیشتر در اظهارنظر حسابرس داشته اند نسبت شرکتفرضیه دوم:
اند، سریعتر اقدام به اشتهبه شرکتهایی که بهبود کمتر در اظهارنظر حسابرسی د

.کنندافشاي اطالعات مالی خود می

این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي است. همچنین این پژوهش : روش تحقیق
از نظر روش تحقیق، یک تحقیق توصیفی است. روش مورد استفاده این تحقیق همبستگی می

باشد. جامعه آماري این پژوهش، کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
هاي در دسترس استفاده هستند که براي انتخاب نمونه، از کل داده1391الی 1388بین سالهاي 

توانستند در نمونه گیري شرکت کنند انتخاب شده است. در گام اول تمام شرکت هاي که می
ت هاي که واجد شرایط زیر در مرحله دوم از بین کلیه شرکت هاي موجود، شرکگردیدند.
شرکت هاي باقی مانده با توجه به شرایط زیر  150ذف گردیدند و در نهایت تعداد نبودند ح

ها نباید در طول دوره تحقیق از بورس اوراق بهادار شرکتبراي انجام آزمون انتخاب شدند.
تا 1388طالعات مالی مورد نیاز براي این پژوهش در دوره زمانی اتهران حذف شده باشند.

شرکت هاي مورد بررسی جزء شرکتهاي سرمایه گذاري، به طور کامل در دسترس باشد.1391
واسطه گري مالی شامل بانک ها و بیمه ها به دلیل متفاوت بودن نحوه قیمت گذاري این نوع 

سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد. درطول دوره زمانی تحقیق سال شرکتها، نباشد.
ها در طی سالهاي مورد مطالعه حسابرسی شده باشد.مالی خود را تغییر نداده باشد. شرکت
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براي بررسی فرضیه هاي مطرح شده از مدل زیر استفاده گردیده است:
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DEL , =∝ + D + OPNCHG , + D × OPNCHG , + UE ,+ AS , + DUAL , + LEV , +∈ ,
فاصله بـین آخـرین روز سـال مـالی (پایـان      این پژوهش در : )DELتاخیر در گزارشگري (

) را به عنوان تأخیر در افشـاي اطالعـات   حسابرساسفندماه) و تاریخ اعالم سود ( انتشار گزارش
.در نظر گرفته شده است(LAG)مالی 

, = , − , LAG : میزان تأخیر در گزارشگري کـه نشـان دهنـده فاصـله بـین پایـان سـال مـالی و تـاریخ          ,
باشد.گزارشگري می

تعریـف  DIMPیک متغیر مجازي بـا عنـوان   : )DIMPبهبود در اظهار نظر حسابرسان (
نـوع  دهد در صورتی که تغییـر در  که جهت تغییر در نظر حسابرس را مدنظر قرار میشده است 

غیـر اینصـورت صـفر در    و در1اظهار نظر حسابرس نسبت به سال قبل بهتر باشد میزان این متغیر 
.نظر گرفته می شود

با کم کردن درجه نظر حسابرس در سـال  : )OPNCHGتغییر در اظهار نظر حسابرسان (
جدیــد از درجــه نظــر حســابرس در ســال قبــل معیــاري جهــت بررســی تغییــرات نظــر حســابرس 

(OPNCHG)آید. به این ترتیب معیار بررسـی تغییـرات نظـر حسـابرس یکـی از      به دست می
باشد. به عنوان مثال تغییر نظـر حسـابرس از عـدم اظهـار نظـر بـه اظهـارنظر        می4و -4اعداد بین 

شود کـه نشـان دهنـده بهبـود در نـوع اظهـارنظر مـی       ) شماره گذاري می5-1(4مقبول با درجه 
OPNCHGباشد. = AUDOPN − AUDOPN
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OPNCHG tدر سال i: بهبود در نظر حسابرس براي شرکت , AUDOPN tدر سال i: نظر حسابرس براي شرکت ,

بینی نشده یک نوع خبر خـوب در رابطـه   سود پیش:(UE)بینی نشدهسود پیشغییر در ت
ما با استفاده از . اندازد،بینی نشده گزارشگري مالی را به تأخیر میباشد. زیان پیشبا درآمد می

بینی نشده را با توجه به متغیر تغییـر در سـود خـالص    ) سود پیش2003هاو و همکاران (رویکرد 
UEهاي سال قبل در مدل آورده و بررسی کرده ایم.بی مقیاس شده با جمع دارایی , = (NI , − NI , )/TA , NI tدر سال iکت : سود خالص قبل از اقالم غیرعادي براي شر, TA t-1در سال i: جمع داراییها براي شرکت ,

این متغیر نشان دهنده تغییرات حسـابرس مـی باشـد و در صـورتی کـه      : )ASتغییر حسابرس (
و در غیر اینصورت صـفر در نظـر مـی گیـریم. در     1حسابرس نسبت به سال قبل تغییر یافته است 

کیفیـت حسابرسـی را پـایین مـی آورد. (چـن و      محیط هاي قـانونی ضـعیف تغییـرات حسـابرس     
)2007، چوي و وانگ 2010همکاران 

اگر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یک نفر باشد :  )DUAL(دوگانگی نقش مدیرعامل
DUAL=1  ــی ــر م ــفر در نظ ــورت ص ــر اینص ــی و در غی ــار م ــریم. انتظ ــوع گی ــن موض رود ای

گزارشگري مالی را به تأخیر بیندازد.

باشـد. بـا ایجـاد فشـار     اهرم مالی نشان دهنده نسبت بدهی به دارایـی مـی  : )LEV(اهرم مالی
شود و مدیران احتمال کمتري توسط طلبکاران به شرکت میزان جریان وجوه نقد آزاد کمتر می
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شود کـه بـا   دارد که بتوانند درآمدي خارج از درآمد عادي کسب نمایند. بنابراین پیش بینی می
ال مدیران سریعتر در جهت افشاي اطالعات مالی خود اقدام نمایند.وجود اهرم مالی با

هاي تحقیق:ه تحلیل داد

اوراق میانگین انتشار گزارش هاي مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس آمار توصیفی: 
187همچنین ماکزیمم زمان انتشار صورتهاي مالی ساالنه حسابرسی ، روز می باشد84بهادار 

، درصد)2میانگین تغییر در درآمد (درصد، 11میانگین متغیر بهبود در اظهارنظر حسابرس ، روز
.درصد می باشد66درصد، همچنین میانگین نسبت اهرم مالی 24میانگین متغیر تغییر حسابرس 

بسیاري از آزمون هاي آماري بر مبناي نرمال بودن توزیع داده ها بنا شده اند نرمال بودن داده ها:
و با این پیش فرض به کار می روند که توزیع داده ها در یک جامعه یا در سطح نمونه هاي 
انتخاب شده از جامعه مذکور از توزیع نرمال پیروي نماید. بنابراین تحلیلگر الزم است تا قبل از 
پرداختن به تحلیل هاي آماري بررسی متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. براي بررسی 

ها از ازمون جاك برا استفاده گردیده که نتایج آن  به شرح زیر می باشد:ه رمال بودن دادن
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(نرمال کوچک است لذا در ناحیه بحرانی قرار ندارد و فرضیه /=116689B-Jچون 
% است، لذا فرض 5%) بزرگتر از 94بودن) رد نمی شود. همچنین چون مقدار احتمال (یعنی 

نرمال بودن رد نمی شود.
واتسون  استفاده - براي بررسی خود همبستگی از آزمون دوربینآزمون خودهمبستگی: 

گردیده که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

0

10

20

30

40

50

60

70

0 400 800 1200 1600 2000 2400

Series: DEL
Sample 1 450
Observations 450

Mean  808.2254
Median  853.8150
Maximum  2557.187
Minimum  89.44272
Std. Dev.  356.2585
Skewness  0.038416
Kurtosis  3.017899

Jarque-Bera  0.116689
Probability  0.943325

بررسی خود همبستگی-3-4جدول 
ــین تعیینضریب ضـــــریب تعیـــ

تعدیل شده
-آمــــاره دوربــــین

واتسون
108279./094057./551466./
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مورد طبق جداول آماري آزمون دوربین ـ واتسون بـا توجـه بـه     100در سطح مشاهدات بیش از 
(حـد بـاال و پـایین آمـاره     dLو dUمورد مـی باشـد   10اینکه ضرایب متغیرهاي مستقل بیش از 

می باشد لذا میزان آماره به دست آمـده  46/1و 90/1دوربین ـ واتسون مورد پذیرش) به ترتیب  
براي رفع خود همبسـتگی  نشان از وجود خودهمبستگی مرتبه اول می باشد که بایستی رفع شود.

دوربـین در جهـت   hاره ابتدا متغیر تاخیري وارد مدل کرده (پویا سازي مدل) و پس از آن از آم
سنجش خود همبستگی استفاده می کنیم.

=(1- . ) ∗(. )^ =

55031./-

قرار دارد، لذا وجود -96/1+ و 96/1دوربین مابین hبا توجه به اینکه  مقدار آماره 
براي بررسی هم خطی بودن داده از آزمون وایت استفاده گردیده خودهمبستگی رد می گردد.

است جدول زیر نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون مذبور می باشد

بررسی خود همبستگی در مدل پویا

آماره دوربین ـ واتسونضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین  
570950./559114./2,044953
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: نتایج حاصل از آزمون وایت4-4جدول 
F-statisticProb(F-statistic)ضریب تعیین

10192./645784./717956./
براي انجام آزمون مربوط به پژوهش مورد نظر، اطالعات استخراج شده از سایت کـدال و سـایر   

شرکت پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار   150سایت هاي مربوط به بورس اوراق بهادا براي 
مـورد تجزیـه تحلیـل    Eviews7با استفاده از نرم افـزار  1391الی 1388تهران  مابین سال هاي 

ت نتایج حاصله از نمونه هاي جمع آوري شده کـه مربـوط بـه  فرضـیات پـژوهش مـی       قرار گرف
:باشد در جدول  زیر  خالصه گردیده است

Variableآماره ضریبtProb

C738,503613,028790,0000
DIMP43,40905-1,675266-0,0946

OPNCHG39,461416-2,258767-0,0246
DIMP*OPNCHG1,252128-0,085434-0,9319

UE155,07422-1,421435-0,1563
AS33,1312020 -1,496822-0,1355

DUAL23,67069-1,107842-0,9142
LEV128,63241,5300310,1217

فرضیه اول: شرکتهایی با بهبود اظهارنظر حسابرس نسبت بـه شـرکتهایی کـه اظهـارنظر     •
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حسابرسی آنها بهبود نیافته اسـت، سـریعتر اقـدام بـه افشـاي اطالعـات مـالی خـود مـی          
نمایند.

. 0946بـه میـزان   DIMPهمانطور که جدول فوق نشان می دهد سطح معناداري متغیر •
5درصـد معنـادار مـی باشـد ولـی در سـطح خطـاي        10می باشد که در سطح خطـاي  

درصد رد نمی شود.10درصد معنادار نمی باشد. لذا فرض مذکور در سطح خطاي 

فرضیه دوم: شرکتهایی که بهبود بیشتر در اظهارنظر حسابرس داشته اند نسبت بـه شـرکتهایی کـه    
حسابرسی داشته اند سریعتر اقدام بـه افشـاي اطالعـات مـالی خـود مـی       بهبود کمتر در اظهارنظر

کنند.

در ) OPNCHG(همانطور که جدول فوق نشان می دهد بهبود بیشـتر در اظهـارنظر حسـابرس    
. نشان می دهدمعنا دار فرضیه دوم پژوهش را . می باشد که 024به میزان % 5سطح خطاي 

نتیجه گیري و ارائه پیشنهادها: 

افشاي به موقع اطالعات مالی شرکت، خبر خوبی براي سرمایه گذاران تلقی می شود. یک خبـر  
کـه مـدیران   انتظار بـر ایـن اسـت   خوب می تواند بهتر شدن نظر حسابرس شرکت باشد، بنابراین 

شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها بهتر از سال گذشته بوده است افشاي اطالعات مالی خـود  
سال گذشته انجام دهند.را سریعتر از
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شرکتهایی با بهبود اظهارنظر حسابرس نسبت به شرکتهایی که اظهـارنظر  نتایج نشنان می دهد که 
فشاي اطالعـات مـالی خـود مـی نماینـد و نیـز       حسابرسی آنها بهبود نیافته است، سریعتر اقدام به ا

شرکتهایی کـه بهبـود کمتـر    شرکتهایی که بهبود بیشتر در اظهارنظر حسابرس داشته اند نسبت به 
در اظهارنظر حسابرسی داشته اند سریعتر اقدام به افشاي اطالعات مالی خود می کنند.

که نوع اظهار نظـر حسابرسـان بـر صـورت هـاي مـالی       می توان بیان نمودبر اساس نتایج حاصله 
ه گـزارش  شرکت ها براي سرمایه گذران اهمیت داشته و این گروه از استفاده کنندگان نسبت بـ 

هاي تعـدیلی حسابرسـان واکـنش نشـان مـی دهنـد. بـر همـین اسـاس اگـر در  نـوع اظهـار نظـر              
زود تـر گـزارش هـاي مـالی خـود را      حسابرسان تغییري ایجاد گردیده باشد (تغییر مثبت ) آنـان  

تغییر حسابرس، تغیییـر در سـود، اهـرم مـالی و     نشان می دهد که همچنین نتایج .منتشر می نمایند
گی نقش مدیر عامل بر زمان انتشار صورت هاي مالی تاثیر معناداري ندارد.دوگان

تـاثیر رتبـه بنـدي موسسـات     زمینه انجام شود از قبیل بررسـی  تحقیقات  دیگري می تواند در این 
شـده در  حسابرسی ( با توجه به تغییر حسابرسان ) بر تاریخ افشاء گزارشات شرکت هاي پذیرفته

شاء صورت هاي تغییر در شریک اول یا دوم حسابرس بر زمان افبورس اوراق بهادار تهران و نیز 
در خصـوص افشـاي بـه موقـع اطالعـات مـالی و       مالی. همچنین پیشنهاد می شود نتایج پـژوهش  

گذاران، مدیران و حسابرسان قرار گیرد.  مورد توجه سرمایهکیفیت گزارشگري مالی 

آخذ:منابع و م

آیین رفتار حرفه اي، جامعه حسابداران رسمی ایران، تالیف مرکز آمـوزش و تحقیقـات   .1

حسابداري و حسابرسی حرفه اي، چاپ نقش ایران

میـان گزارشگريبرمؤثرعواملبررسی«.)1382یارمحمدي(اکرموحسیناعتمادي.2
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مجلـه  »تهـران بهـادار بـورس اوراق درشـده پذیرفتههايشرکتدراي بموقعدوره

99، 87، 38):2(19.علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

عوامل موثر بر به موقـع  بـودن گزارشـگري مـالی سـالیانه      ). « 1380سرهنگی، حجت (.3

. دانشـگاه تربیـت   پایان نامه کارشناسـی ارشـد  . »شرکت ها در بازار سرمایه ایـران 

.مدرس

. پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در باقريو مصطفی محمد علی باقر پور والشانی  .4

شـماره  ، انجمـن حسـابداري ایـران،   مجله تحقیقات حسابداري و حسابرسیایران 
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Audit opinion improvement and timing of Disclosure

Abstract:

Subject: Since the financial information are sensitive over time, andtheir value and usefulness for making logical decisions by usersreduces over time. Though, the more period between end of the yearand the time of issuing financial statement reduces the value of
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information given to users’ increases.
Method: This research is descriptive-correlational in methodology.The	 time	 period	 of	 research	 is	 from	 1388	 to	 1391	 implemented	 in	Tehran Stock Exchange companies.
Discussion: It is assumed that change in audit opinion is related totiming of earnings announcement. In addition, timing of earningsannouncement is sooner in companies that their audit opinionimprovement in current period compared to previous.
Conclusion: Result of research shows that companies that haveimproved audit opinion, disclose their financial statement sooner. Inother hand, type of audit opinion and also the change in audit opinionaffects the earnings timeliness.
Keywords: audit opinion, timing of financial statement

disclosure, Tehran Stock Exchange


