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چکیده
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در 

چهار فرضیه براي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظورشرکت
ضو بورس اوراق بهادار شرکت ع100هاي مربوط به بررسی این موضوع تدوین و داده

.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت1391تا 1384هاي ي زمانی بین سالتهران براي دوره
هاي تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، الگوي رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده

ع بر به موقتغییر در اظهار نظر حسابرس ون شد. نتایج بدست آمده نشان داد،بررسی و آزم
بهبود اظهار نظر حسابرس سبب افزایش به موقع ،تاثیر گذار است؛ به طوري کهبودن افشا

بودن افشا (کاهش تاخیر گزارشگري مالی) و بدتر شدن اظهار نظر حسابرس سبب کاهش 
شود. همچنین، نتایج نشان داد به موقع بودن افشا (افزایش تاخیر گزارشگري مالی) می

ها تري در اظهار نظر حسابرسی خود دارند نسبت به سایر شرکتهایی که بهبود بیششرکت
که بهبود کمتري دارند تاخیر گزارشگري مالی (افزیش به موقع بودن افشا) کمتري دارند.
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تغییرات اظهار نظر حسابرس، بهبود اظهار نظر حسابرس، بدتر شدن : واژگان کلیدي
اظهار نظر حسابرس و به موقع بودن افشا.

مقدمه
هاي مالی یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی گزارش1ه موقع بودنب

تواند به استفاده بهتر و مفیدتر ها است. چرا که به موقع بودن اطالعات است که میشرکت
کنندگان منجر شود. بنابراین، سرعت گزارشگري به معناي میزان تاخیر زمانی در استفاده

هاي مالی کنندگان گزارشها باید مورد توجه ویژه تهیهشرکتهاي مالیارائه گزارش
تواند به شفافیت بیشتر اطالعات مالی هاي مالی، میباشد. به موقع بودن انتشار گزارش

شفافیت باالتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود و به همراه آن،هاشرکت
].۵[ازارهاي مالی و سرمایه داشته باشدتاثیر به سزایی بر جذابیت بتواندمی

سهام نیازمند اطالعات به یا فروش گیري درباره خرید افزون بر این، افراد براي تصمیم
در چنین وضعیتی، تاخیر در انتشار اطالعات مالی باشند.گیري میموقع جهت تصمیم

گذارانی ی در میان سرمایهعدالتگذاري اوراق بهادار و بیتواند منجر به مشکالت قیمتمی
شود که امکان دسترسی برابر به اطالعات با اهمیت را ندارند. هرچه تاخیر در انتشار 

شود و افشا میعمدهتر شود، اطالعات بیشتري به نفع سهامداران صورتهاي مالی طوالنی
عات مالی شود. از این رو، انتشار به موقع اطالهاي زیادي در بازار سرمایه مطرح میشایعه

گذاران جز، از اهمیت خاصی برخوردار خصوص سرمایهبراي افراد برون سازمانی و به
است. بنابراین، الزم است تدابیري اتخاذ شود که تاخیر طوالنی در انتشار اطالعات مالی 

.]1[رفع یا کاهش یابد
زمان اجرا و تکمیل هاي مالی، پایان یکی از عوامل تاثیر گذار بر افشاي به موقع گزارش

حسابرسی است. مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی به عنوان عملیات
نجا که شود. از آارائه شده در نظر گرفته می2تابعی از نوع اظهارنظر حسابرسی

1. Timeliness
2 . Audit opinion
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حسابرسی به عنوان یک خبر بد در نظر گرفته شده و باعث 1اظهارنظرهاي تعدیل یافته
هایی که اظهارنظر ارائه شده ، شرکتدر نتیجهشود. هاي مالی میصورتکندي در انتشار
یافته هایی که اظهارنظر تعدیلهاي مالی آنها مقبول است زودتر از شرکتدر مورد صورت

کنند. به عبارت دیگر، کنند عملیات حسابرسی خود را تکمیل و اجرا میدریافت می
هایی که اظهارنظر مقبول ابرسی براي شرکتمتوسط تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حس

کنندیافته دریافت میهایی است که اظهار نظر تعدیلکنند کمتر از شرکتدریافت می
هاي مالی با توجه به این که نوع اظهارنظر حسابرس بر زمان انتشار صورتبنابراین، ]. 12[

اظهارنظر حسابرس نیز بر )3و بزرگی2(جهترود که، تغییراتتاثیر گذار است انتظار می
هایی که اظهارنظر باشد. به بیان دیگر،  شرکتگذارروي به موقع بودن افشا تاثیر 

هایی که اظهار نظر حسابرسی یافته، احتماال زودتر از شرکتحسابرسی در مورد آنها بهبود
نتیجه، در].9[و بالعکس کننددر مورد آنها بهبود نیافته، گزارش مالی خود را منتشر می

اظهارنظر بزرگی)و جهتکند تاثیر تغییرات (اي که این پژوهش بررسی میمسئله
حسابرس از یک سال به سال بعد بر روي به موقع بودن افشا است.

مبانی نظري تحقیق
شود. به موقع بودن هاي اطالعات مالی محسوب میبه موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی

ترین شکل ممکن در ترین زمان و به سریععات باید در کوتاهبه این مفهوم است که اطال
کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار دسترس استفاده

هاي تر باشد، منافع و سودمندي حاصل از صورتهاي مالی واحد تجاري کوتاهصورت
یابد. افزایش فاصله زمانی بین یش میمالی حسابرسی شده ساالنه واحدهاي تجاري افزا

هاي مالی، احتمال فاش شدن اطالعات به نفع پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت
افزون بر این، به موقع ].4[دهدکنندگان و به زیان سایرین را افزایش میگروهی از استفاده

رد. اگر یک خبر گذاهاي مالی تاثیر میهاي مالی، بر ارزش صورتبودن افشاي صورت
نامطلوب درباره سود وجود داشته باشد مدیریت ممکن است به دلیل افت قیمت سهام که 

1 . Modified
2 . Direction
3 . Magnitude
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شود از افشاي به موقع هاي مدیریت میاي و کاهش پاداشهاي سرمایهباعث افزایش هزینه
این خبر اجتناب کند. این فاکتورها مدیریت را به تاخیر در افشاي نتایج مالی تشویق 

].9[دهدها را کاهش میاگرچه، این تاخیر ارزش گزارشکند.می
هاي گذاران نیز خرید و فروش سهام را تا انتشار گزارشاز سوي دیگر، اغلب سرمایه

هاي نامطلوبی به گذاران واکنشاندازند. سرمایهمالی حسابرسی شده به تاخیر می
نها را به عنوان خبر بد تلقی آته (غیر مقبول) حسابرسی دارند ویافهاي تعدیلگزارش

کنند. به همین دلیل، مدیران ممکن است وقتی که شرکت گزارش تعدیل یافته می
].9[کند افشا اطالعات مالی را به تاخیر بیاندازدحسابرسی دریافت می

هاي مالی از جنبه گوناگون بررسی شده است. این مطالعات اغلب زمان افشاي گزارش
اند. تئوري ) پیشنهاد شده1973(2هستند که به وسیله اسپنس1دهیري عالمتبر پایه تئو

اي در مطالعات حسابداري و حسابرسی کاربرد دارد. تئوري عالمت دهی به طرز گسترده
تواند به عنوان یک خبر هاي مالی میدهد، افشاي به موقع صورتدهی نشان میعالمت

هاي هاي خبر خوب، بهبود در اظهارنظرمعیارگذاران باشد. یکی ازخوب براي سرمایه
کند که این حسابرسی است که  نوعی عالمت مثبت از عملکرد شرکت به بازار ارائه می

گذارن از عملکرد آتی تواند تاثیر مثبتی بر قیمت بازار و انتظار سرمایهعالمت مثبت می
گردد. بنابراین، انتظار میشرکت، داشته باشد. در نتیجه، سبب افزایش مزایاي آتی مدیران

رود تغییرات مثبت اظهار نظر حسابرسی (بهبود) سبب ایجاد انگیزه در مدیران براي ارائه می
].9[هاي مالی شودبه موقع افشاي صورت

تواند به عنوان خبر بد براي هاي مالی میاز سوي دیگر، تاخیر در افشاي صورت
گذاران هارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل براي سرمایهگذاران باشد. بدتر شدن اظسرمایه

شود چرا که، تغییرات منفی اظهارنظر حسابرسی، نوعی به عنوان یک خبر بد تلقی می
تواند تاثیر کند که این عالمت منفی میعالمت منفی از عملکرد شرکت به بازار ارائه می

آتی شرکت، داشته باشد که سبب گذار از عملکرد منفی بر قیمت بازار و انتظار سرمایه

1 . Signaling theory
2 . Spence
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رود تغییرات منفی اظهارنظر گردد. بنابراین، انتظار میکاهش مزایاي آتی مدیران می
].٩[حسابرس باعث تاخیر در به موقع بودن افشا شود

هاي تعدیل یافته نظردهد شدت اظهارافزون بر این، نتایج مطالعات انجام شده نشان می
در این تحقیق، با توجه به ]. 15[ی به نوع اظهار نظر حسابرس دارد یکسان نیست و بستگ

از دو منظر بزرگی و ته حسابرسی، تغییرات اظهارنظر هاي تعدیل یافیکسان نبودن اظهارنظر
شود. منظور از بزرگی، میزان اندازه تغییرات است یعنی بزرگی تغییر جهت بررسی می

تر از مشروط به عدم اظهار نظر است. همچنین، اظهار نظر مقبول به عدم اظهار نظر بیش
منظور از جهت تغییرات، از خوب به بد (مقبول به مشروط) یا بد به خوب (عدم اظهار نظر 

به مشروط) است.
اکثر تحقیقات موجود درباره اثرات بالقوه اظهارنظر حسابرسی بر روي به موقع بودن 

اند و برس در سال جاري را بررسی کردههاي صادر شده حساهاي مالی، گزارشگزارش
هاي حسابرسی سال قبل موجود است. بر اساس شیوه هاي اندکی در بررسی گزارشتحقیق

) که تغییرات سود از یک سال به سال بعد 1998(1به کار گرفته شده توسط بگلی و فیشر
بعد را از دو بررسی کردند. این پژوهش نیز تغییرات اظهارنظر حسابرس از یک سال به سال

کندبعد بزرگی و جهت بررسی و اثر این تغییرات را بر روي به موقع بودن افشا بررسی می
]8[.

پیشینه تحقیق
هار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا را تاثیر تغییر در اظ)2012و همکاران (2کولینان

حسابرس نسبت به سال دهد بهبود در اظهار نظر بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان می
ها شده و عدم بهبود در اظهار نظر قبل سبب افشاي زودتر گزارش مالی ساالنه شرکت

دهد شود. همچنین، نتایج آنان نشان میحسابرس سب افشاي دیرتر گزارش مالی ساالنه می
بزرگی تغییرات در اظهارنظر حسابرس نیز، سبب تاثیر بیشتري به به موقع بودن گزارشگري 

.]9[نه داردساال

1 . Begley &  Fischer
2 . Cullinan



۶

) تاثیر تخصص حسابرس در صنعت را بر موقع بودن 2012(1آبیدین و زالوکی
داراي هاي دهد شرکتهاي آنان نشان میگزارشگري ساالنه بررسی کردند. نتایج یافته

در به موقع بودن غیر متخصص داراي حسابرس هاي متخصص نسبت به شرکتحسابرس 
هایی که توسط چهار دهد شرکتد. در مقابل، نتایج نشان میگزارشگري مالی برتري ندارن

ها که توسط سایر شوند نسبت به سایر شرکتموسسه حسابرسی بزرگ، حسابرسی می
.]6[کنندتر افشا میهاي ساالنه خود را به موقعشوند گزارشموسسات حسابرسی می

کت، درآمد، نوع حسابرس، ي شر)، موضوع ارتباط بین متغیرهاي اندازه2010(2تورل
هاي مالی نوع اظهارنظر و صنعت با گزارشگري به موقع در بورس استانبول را با گزارش

شرکت پذیرفته شده را بررسی کردند. نتایج نشان 319شرکت از 211یک نمونه حاوي 
داشتندداد به غیر از متغیر اندازه مابقی متغیرهاي مطالعه ارتباط معناداري با متغیر وابسته 

]16[.
هاي مالی ساالنه را در بورس )، موضوع تاخیر در ارائه گزارش2009(3دینیباحمد و آ

شرکت درج شده در بورس مالزي 413شرکت از 343مالزي بررسی کردند. نمونه حاوي 
بوده است. ارتباط میان متغیرهاي اندازه، تعداد 1993انتخاب و دوره تحقیق نیز سال 

ابسته، نوع شرکت حسابرسی، اظهارنظر حسابرس و بازدهی حقوق صاحبان هاي وشرکت
سهام، اینکه مدیر سهامدار است یا خیر، نوع صنعت، سهم بدهی بلند مدت و تاریخ پایان 

هاي مالی بررسی و به جز متغیر نوع صنعت، اهرم و سال مالی با به موقع بودن ارائه گزارش
.]7[ا ارتباط معنی داري با متغیر وابسته داشتندتاریخ پایان سال مالی بقیه متغیره

ي خود ) در خصوص به موقع بودن گزارشگري مالی، نمونه2007و همکاران (4دوقان
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این را از شرکت

(سود و زیان) در مورد شرکت، تحقیق بررسی رابطه چهار متغیر مستقل، اخبار خوب و بد 
ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن گزارشگري مالی بوده است. 
نتایج تحقیقات نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگري مالی، تحت تاثیر توان سود آوري 

1 . Abidin & Zaluki
2 . Türel
3 . Ahmad & Abidin
4 . Dogan
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زده گذاري و یا نرخ باهایی که داراي اخبار خوب (نرخ بازده سرمایهشرکت است. شرکت
هاي داراي اخبار نامساعد، اند زودتر از شرکتحقوق صاحبان سهام باالتر) بوده

ي شرکت، اند. نتایج هم چنین نشان داد که، اندازههاي مالی خود را منتشر نمودهصورت
هاي گذشته، ریسک مالی باال، خط مشی و زمان بندي مربوط به گزارشگري به موقع سال

.]11[اندها موثر بودهع شرکتدر گزارشگري مالی به موق
هاي پذیرفته شده در گزارش مالی شرکت8249)، با استفاده از 2006(1وانگ و سونگ

، به بررسی به موقع 2003تا 1993هاي طی سالهاي بورس اوراق  بهادار شنزن و شانگ
ر به موقع ها در چین  پرداختند. آنان عوامل موثر بهاي مالی ساالنه شرکتبودن گزارش

ي شرکت، نوع شرکت، بودن گزارشگري شامل اظهارنظر حسابرسی، سود آوري، اندازه
آنان نشان نوع سهام و محل بازار سهام را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق

ي شرکت، نوع شرکت، نوع سهام و محل دهد سود آوري، اظهارنظر حسابرسی، اندازهمی
معناداري با مدت زمان گزارشگري دارد. میانگین مدت زمان بازار سهام، رابطه

.]17[روز بوده است88گزارشگري طی دوره تحقیق 
هاي مالی ساالنه در بورس )، موضوع به موقع بودن گزارش2004(2و ویتمنلونتیس

اي هبررسی کردند. از بین متغیر1997شرکت در سال 227یونان را با استفاده از اطالعات 
سود آوري، موانع ورود، نسبت تمرکز درآمد، عرضه اولیه سهام، حجم معامالت سهام، 

ي شرکت و تعداد بندهاي گزارش حسابرسی، تنها متغیرهاي عرضه سهام، اندازه
سودآوري، تعداد بندهاي گزارش حسابرسی و نسبت تمرکز درآمد با به موقع بودن ارتباط 

.]14[رتباط معناداري با متغیر وابسته تحقیق ندارندمعنادار داشته و دو متغیر دیگر ا
)، رابطه میان تخصص حسابرس در صنعت و تاخیر در 1392منش (طبري و عارفعلوي 

دهد تاخیر در ارائه ارائه گزارش حسابرسی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان می
عت، حسابرسی هایی که توسط حسابرس متخصص صنگزارش حسابرسی در شرکت

)، عوامل موثر بر سرعت 1389. همچنین، مهدوي و جمالیان پور (]3[تر استاند، کوتاهشده
را بررسی کردند. آنان 1387تا 1378هاي بورسی در دوره گزارشگري مالی ساالنه شرکت

1 . wang &  song
2 . Leventis & Weetman
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هاي مالی و ي شرکت، نسبتبا استفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسی رابطه بین اندازه
گذاري مجدد سود جاري با سرعت گزارشگري مالی ساالنه یا ر مالی و نسبت سرمایهغی

ها اختالف زمانی بین موعد ارائه گزارش حسابرسی ساالنه و تاریخ پایان سال مالی شرکت
هاي مالی و داد که سرعت گزارشگري با انواع نسبتهاي آنان نشان پرداختند. نتیجه یافته

تر، از سرعت هاي داراي نسبت بدهی کوچکدار داشته و شرکتغیر مالی ارتباط معنی
. ]5[هاي ساالنه بر خوردار هستندباالتري در ارائه گزارش

هاي تحقیقفرضیه
شود؛هاي تحقیق به صورت زیر بیان میبا توجه به مبانی نظري مطرح شده فرضیه

بهبود (جهت بهبود) در هاي با ، شرکت1با کنترل سودهاي پیش بینی نشدهي اول:فرضیه
کنند.اعالم میهاشرکتسایر هاي مالی خود را زودتر از اظهارنظر حسابرسی، گزارش

بدتر (جهت بدتر شدنهاي با با کنترل سودهاي پیش بینی نشده، شرکتي دوم:فرضیه
هایی اعالم شرکتسایر هاي مالی خود را دیرتر از ) در اظهارنظر حسابرسی، گزارششدن

ند.کنمی
هاي با بهبود بیشتر (بزرگی با کنترل سودهاي پیش بینی نشده، شرکتي سوم:فرضیه

هایی که هاي مالی خود را زودتر از شرکتي بهبود) در اظهارنظر حسابرسی، گزارشاندازه
کنند.در اظهارنظر حسابرسی بهبود کمتري دارند اعالم می

هاي با بدتر شدن بیشتر ، شرکتبا کنترل سودهاي پیش بینی نشدهي چهام:فرضیه
هاي مالی خود را دیرتر از ي بدتر شدن) در اظهارنظر حسابرسی، گزارش(بزرگی اندازه

کنند.هایی که در اظهارنظر حسابرسی عدم بهبود کمتري دارند، اعالم میشرکت
ي آماريجامعه و نمونه

وراق بهادار تهران در هاي پذیرفته شده در بورس اي آماري تحقیق، کلیه شرکتجامعه
ي آماري از است. در این تحقیق، براي تعیین نمونه1391تا 1384هايي زمانی سالفاصله

گیري به صورت هدفمند استفاده شد، بدین صورت که در هر مرحله از بین روش نمونه
هایی که داراي شرایط زیر نباشند، ، شرکت1383هاي موجود در پایان سال کلیه شرکت

هاي باقی مانده براي انجام آزمون انتخاب شدند : شده و شرکتحذف

1. unexpected earning
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ها باید در طول دوره مورد بررسی تداوم فعالیت داشته باشند.شرکت
هاي تولیدي و صنعتی باشد.ي آماري شامل شرکتنمونه
شود .هایی که سال مالی آنها به انتهاي اسفند ماه ختم میشرکت

شرکت براي نمونه جهت انجام آزمون 100مزبور، تعداد در نهایت، پس از طی مراحل 
هاي تحقیق  انتخاب شدند.فرضیه

تجزیه و تحلیل اطالعات
هاي مرکزي همچون ها با استفاده از شاخصدر بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده

است. همچنین، براي هاي پراکندگی انحراف معیار انجام شدهمیانگین و میانه و شاخص
استفاده شده است. براي انتخاب از هاي ترکیبی دادهها از الگوي رگرسیون آزمون فرضیه

از 2هاي تابلویی با اثرات ثابتو الگوي داده1هاي الگوهاي رگرسیونی ترکیبیبین روش
هاي ترکیبی انتخاب شود، لیمر روش دادهFشود. اگر در آزمون لیمر استفاده میFآزمون 

هاي تابلویی با اثرات ثابت انتخاب شود الزم است تا دادها، اگر روشکار تمام است ام
از آزمون هاسمن براي تعیین استفاده از الگوي اثرات ثابت آزمون هاسمن نیز انجام شود.

].2[شوددر مقابل الگوي اثرات تصادفی استفاده می

الگوي تحقیق
یق از نوع رگرسیون چند متغیره ي تحقیق، الگوي تحقبا توجه به چارچوب نظري و پیشینه

].٩[استاست. بنابراین، مدل زیر براي انجام آزمون فرضیه اول و دوم انتخاب شده

)1ي (الگوي شماره
, 1 1 , 2 , 3 , 4 , ,i t i t i t i t i t i tDEL OPNCHG UE AS LEV          

متغیر وابسته مدل فوق و بیانگر تاخیر در گزارشگري مالی؛ DELi,tدر مدل مزبور؛  OPNCHGi,t ر حسابرس؛ نظتغییر در اظهارUEi,tبینی نشده؛ سود پیشASi,t تغییر حسابرس
اهرم مالی است.LEVi,tو 

1. Pooled Data
2. Fix Effect Panel Data
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استفاده )3) و (2هاي (از مدلبه ترتیبهاي سوم و چهارمسپس براي آزمون فرضیه
].9[شده است 

)2ي (الگوي شماره
, 1 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , 6 , ,

i t i t i t i t i t i t

i t i t i t

DEL DIMP OPNCHG DIMP OPNCHG UE

AS LEV

    

  

      

 

)3ي (الگوي شماره
, 1 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , 6 , ,

i t i t i t i t i t i t

i t i t i t

DEL DIMPM OPNCHG DIMPM OPNCHG UE

AS LEV

    

  

      

 

(بهبود در بیانگر جهت تغییرات مثبت اظهار نظر حسابرس DIMPi,tهاي مزبور؛ در مدل
نشان دهنده جهت تغییرات منفی اظهار نظر حسابرس DIMPMi,tو اظهار نظر حسابرس) 

در فرضیه سوم،مبانی نظريبااست. همچنین، مطابق(بدتر شدن اضهار نظر حسابرس) 
1انتظار بر این است که ))2ي ((مدل شماره 2 3    و در فرضیه چهارم (مدل

1)) انتظار بر این است که 3ي (شماره 2 3   9[باشد[.

متغیرهاي تحقیق
الف) متغیر وابسته

) 1998است که به وسیله بگلی و فیشر(1در این تحقیق متغیر وابسته تاخیر گزارشگري مالی
DELi;t=LAGi;t.]8[به صورت زیر تعریف شده است − LAGi;t-1 LAGi,t.معرف فاصله بین پایان سال مالی و تاریخ گزارشگري است :
ب) متغیرهاي مستقل تحقیق
) تغییر در 1992(2): بر اساس روش دیفوندOPNCHGتغییر در اظهارنظر حسابرس (

رس در سال قبل و اظهارنظر حسابرس اظهارنظر حسابرس را از تفاوت بین اظهارنظر حساب
.]10[کنیم که از رابطه زیر به دست می آیددر سال جاري محاسبه می

1 . Reporting delay
2 . Defond
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OPNCHGt = AUDOPNt−1−AUDOPNt
هاي ) از متغیرAUDOPNدر این تحقیق، براي اندازه گیري اظهارنظر حسابرسی (

ي لی و هو ه وسیلههاي تعدیل یافته حسابرسی، که ببر اساس شدت اظهارنظر1ترتیبی
با کدهاي زیر ) تعریف شد، استفاده شده است. انواع اظهارنظرهاي حسابرسی 2004(

:]15[تعریف شده است
 2نشان دهنده اظهار نظر مقبول1عدد)UO(.
3نشان دهنده گزارش مقبول با بند توضیحی2عدد)UOEXP(.
 4نشان دهنده گزارش مشروط3عدد)QO(.
 5گزارش مشروط با بند توضیحینشان دهنده 4عدد)(QOEXO.

 6نشان دهنده عدم اظهارنظر5عدد)DISC(.

نشان دهنده جهت تغییرات در اظهار نظر DIMP: در این تحقیق DIMPi,tمتغیر مجازي 
حسابرس، و یک متغیر مجازي براي بهبود در گزارش حسابرسی است. یعنی اگر اظهار نظر 

و در غیر این صورت عدد صفر را 1مثبت) عدد OPNCHGحسابرس بهبود یابد (یعنی 
پذیرد.می

نشان دهنده جهت تغییرات در اظهار DIMPM: در این تحقیق DIMPMi,tمتغیر مجازي 
نظر حسابرس، و یک متغیر مجازي براي بدتر شدن گزارش حسابرسی است. یعنی اگر 

و در غیر این صورت 1منفی) عدد OPNCHGاظهار نظر حسابرس بدتر شده باشد (یعنی 
پذیرد.عدد صفر را می

ج) متغیرهاي کنترل
) سود 2003هاو و همکاران (): در این تحقیق بر اساس روش UEسود پیش بینی نشده (

UEi;t.]13[پیش بینی نشده از رابطه زیر محاسبه شده است = NIi;t−NIi;t−1/ TAi;t−1
1 . ordinal variable
2 . Unqualified opinion
3 . Unqualified opinion wite an explanatory
4 . Qualified opinion
5 . Qualified opinion wite an explanatory paragragh
6 . Disclaimer
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.t در سال i سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه براي شرکت : NIi,tTAi;t-1هاي شرکت : مجموع داراییi در سالt−1.

مجازي است که اگر حسابرس شرکت تغییر ): در این تحقیق یک متغیرASتغییر حسابرس (
.  ]9[پذیردو در غیر این صورت عدد صفر را می1کند عدد 

.]9[آیدهاي شرکت به دست میها به کل داراییبدهی): از نسبت کل LEVاهرم مالی(

نتایج تحقیق
هاي توصیفیآماره

) نشان داده شده است.1ي شماره (نتایج آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق در نگاره
آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق):1ي شماره (نگاره

انحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیر
26/12- 05450- 068/0ري مالیتاخیر گزارشگ

OPNCHG(101/0 -033 -831/0(تغیر در اظهارنظر حسابرس 
DIMP(112/0010316/0بهبود در اظهارنظر حسابرس (
DIMPM(194/0010395/0بدتر شدن اظهارنظر حسابرس ( OPNCHG*DIMP164/0030499/0 OPNCHG*DIMPM265/0 -003 -596/0

691/0- 076/0013/0998/12639/1بینی نشدهپیشسود
171/0010377/0تغیر حسابرس

656/0643/0212/2135/0248/0اهرم مالی
هاي تحقیق* منبع: یافته

،متغیر وابسته تاخیر در گزارش حسابرسیهاي بدست آمده مربوط بهبا توجه به داده
روز 50(افزایش به موقع بودن) نسبت به سال قبلالیگزارشگري مبهبود در زمانحداکثر 

افزون بر این، روز است.54نسبت به سال قبلو حداکثر تاخیر در گزارشگري مالی
ر با توجه به اینکه اظهار نظ،سابرسیتغییر در گزارش حمستقل متغیر هاي مربوط به داده

(یعنی اگر 3بیشینه این متغیر عدم اظهار نظر در نمونه تحقیق مشاهده نشد لذا،حسابرسی
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(یعنی -3مشروط با بند توضیحی و امثال مقبول باشد) و کمینه این متغیر اظهار نظر سال قبل 
اگر اظهار نظر سال قبل مقبول و سال جاري مشروط با بند توضیحی باشد) است. به بیان 

در دو متغیر است که-3و حداکثر بدتر شدن گزارش 3دیگر حداکثر، بهبود در گزارش 
. همچنین، الزم به توضیح است به منظور اجتناب از حاصل ضرب نیز مشاهده شده است

هاي پرت متغیرها در سطح یک درصد حذف هاي پرت بر نتایج تحقیق، کلیه دادهتاثیر داده
اند.شده

آمار استنباطی
روشازهاسـتفاد بررسـی منظـور بـه لیمـر Fآزمـون  تـا اسـت الزمالگوهـا برازشازقبل
مزبـور هـاي الگـوي برايترکیبیهايدادهروشدر مقابلثابتاثراتباتابلوییهايداده

) نشان 2ي شماره (در نگارهلیمر براي الگوهاي مزبورFآزمون ازحاصلنتایج.شودانجام
داده شده است.

هاي تحقیقلیمر براي الگوFنتایج آزمون ):2ي شماره (نگاره
روش پذیرفته شدهسطح خطاآمارهبررسیالگوي مورد 

الگوي اثرات تابت756/2011/0)1الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت732/2012/0)2الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت821/2010/0)3الکوي شماره (

هاي تحقیق* منبع: یافته

تمامی الگوها، الزم است براي لیمر براي Fبا توجه به آماره و سطح خطاي آزمون 
هاي تابلویی با اثرات تصادفی، هاي تابلویی با اثرات ثابت یا دادهانتخاب از بین الگوي داده

) 3ي شماره (آزمون هاسمن نیز انجام شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز در نگاره
نشان داده شده است.

هاي تحقیقالگونتایج آزمون هاسمن براي ):3ي شماره (نگاره
روش پذیرفته شدهسطح خطاآمارهالگوي مورد بررسی

تصادفیالگوي اثرات 204/3524/0)1الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت392/16011/0)2الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت929/16009/0)3الکوي شماره (

هاي تحقیق* منبع: یافته
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اسـت کـه   آن) قابـل مشـاهده اسـت، نتـایج حـاکی از      3ي شماره (گارههمانطور که در ن
هـاي  الگـوي داده ) و 1هاي تـابلویی بـا اثـرات تصـادفی بـراي الگـوي شـماره (       الگوي داده

در ادامه به تخمـین  روش ارجح است. بنابراین، )3و 2هاي (براي الگوتابلویی با اثرات ثابت
داخته شد.الگوهاي تحقیق با توجه به روش ارجح پر

آزمون فرضیه اول و دوم
) استفاده شده است. نتایج مربوط به 1ي اول و دوم از الگوي شماره (براي بررسی فرضیه

) آورده شده است.4(ي شمارهدر نگارهو دومي اولآزمون فرضیه

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق):4(ي شمارهنگاره
اسطح خطآماره تیضریب متغیرمتغیر

270/0- 102/1- 636/1عرض از مبداء
0001/0- 845/3- 110/2تغییر در اضهار نظر حسابرس

637/1485/2013/0بینی نشدهسود پیش
080/0064/0948/0تغیر حسابرس

851/1997/0319/0اهرم مالی
030/0ضریب تعیین

025/0ضریب تعیین تعدیل شده
574/2واتسون-ي دوربینآماره

F557/5ي آماره
F000/0ي احتمال آماره

هاي تحقیق* منبع: یافته

بدست آمده Fي ) و با توجه آماره4(ي شمارهبا توجه به نتایج قابل مشاهده در نگاره
توان ادعا کرد که در مجموع الگوي تحقیق از )، می000/0) و سطح خطاي آن (557/5(

ست. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست معناداري باالیی برخوردار ا
توان بیان کرد که در مجموع متغیرهاي درصد است، می5/2آمده براي الگو که برابر 

البته دهند.درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می5/2مستقل و کنترل تحقیق بیش از 
معناداري آن مورد توجه است باید توجه داشت که در این تحقیق بیشتر ضریب متغیر و 
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توسط کولینان و همکاران نیز ضریب تعیین 2012حتی در تحقیق مشابه انجام شده در سال 
ي افزون بر این، با توجه به مقدار آمارهدرصد است.4در حدود،بدست آمده مدل

ي اول توان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبهاست، می574/2دوربین واتسون که برابر 
هاي الگو وجود ندارد.ماندهمیان باقی

)؛ احتمال مربوط به فرض صفر، مبنی بر 4(ي شمارهبا توجه به نتایج ارائه شده در نگاره
است که کوچکتر 0001/0، برابر تاخیر گزارشگري مالیبر تغیر اظهار نظر حسابرس،تاثیر

با شود. در نتیجه، یرفته میدرصد پذ5است، بنابراین فرض صفر در سطح خطاي 05/0از 
توان ادعا کرد که می) 0001/0) و سطح خطاي (- 110/2توجه به ضریب بدست آمده (

ارتباط منفی معناداري میان تغییر در اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارشگري مالی 
افشاي تاخیر کاهش زمان سبب ،وجود دارد به عبارت دیگر، بهبود اظهار نظر حسابرس

گري مالی نسبت به سال قبل (اقزایش به موقع بودن) و  بدتر شدن اظهار نظر گزارش
حسابرس سبب تاخیر در گزارشگري مالی نسبت به سال قبل (کاهش به موقع بودن) 

).2012، کولینان و همکاران(مطابق با تحقیق شود می

آزمون فرضیه سوم
ه است. نتایج مربوط به آزمون ) استفاده شد2ي سوم از الگوي شماره (براي بررسی فرضیه

) آورده شده است.5(ي شمارهي سوم در نگارهفرضیه

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق):5(ي شمارهنگاره
سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر

086/0- 715/1- 023/2عرض از مبداء
DIMP(593/8 -017/2 -044/0بهبود در اظهار نظر حسابرس (

OPNCHG(185/3 -086/4 -000/0در اضهار نظر حسابرس (تغییر OPNCHG*DIMP618/7676/2007/0
238/2862/2004/0بینی نشدهسود پیش

126/0098/0921/0تغیر حسابرس
763/1059/1289/0اهرم مالی

075/0ضریب تعیین
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061/0ضریب تعیین تعدیل شده
405/2واتسون-ي دوربینآماره

F708/4ي ارهآم
F000/0ي احتمال آماره

هاي تحقیق* منبع: یافته

بدست آمده Fي ) و با توجه آماره5(ي شمارهبا توجه به نتایج قابل مشاهده در نگاره
توان ادعا کرد که در مجموع الگوي تحقیق از )، می000/0) و سطح خطاي آن (708/4(

همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست معناداري باالیی برخوردار است. 
توان بیان کرد که در مجموع متغیرهاي مستقل درصد است، می6آمده براي الگو که برابر 
ه باید توجه دهند. البتدرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می6و کنترل تحقیق بیش از 
مورد توجه است حتی در هاري آنیب و معنادااضرمقایسه بیشتر داشت که در این فرضیه

توسط کولینان و همکاران نیز ضریب تعیین بدست 2012تحقیق مشابه انجام شده در سال 
ي دوربین درصد است. افزون بر این، با توجه به مقدار آماره5/4در حدوذآمده مدل، 

ان باقیي اول میتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبهاست، می405/2واتسون که برابر 
هاي الگو وجود ندارد.مانده

)؛ احتمال مربوط به فرض صفر، مبنی 5(ي شمارهبا توجه به نتایج ارائه شده در نگاره
ها با بهبود بیشتر اظهار نظر حسابرس، براي شرکتگزارشگري مالیبه موقع بودن بیشتربر 

است، بنابراین فرض صفر 05/0، کوچکتر از دارندهایی که بهبود کمتري نسبت به شرکت
مطابق با مبانی نظري، در فرضیه ، افزون بر اینشود. درصد پذیرفته می5در سطح خطاي 

1)) انتظار بر این است که 2ي (سوم (مدل شماره 2 3    باشد. نتایج نیز نشان
هاي با بهبود بیشتر شرکتتوان ادعا کرد میبنابراین، است.- 5/8>- 1/3>6/7دهد می

هاي مالی خود را زودتر از ي بهبود) در اظهارنظر حسابرسی، گزارش(بزرگی اندازه
(مطابق با تحقیق کنند هایی که در اظهارنظر حسابرسی بهبود کمتري دارند اعالم میشرکت

).2012کولینان و همکاران، 
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آزمون فرضیه چهارم
) استفاده شده است. نتایج مربوط به 3شماره (از الگوي چهارم ي براي بررسی فرضیه

) آورده شده است.6(ي شمارهم در نگارهچهاري آزمون فرضیه

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق):6(ي شمارهنگاره
سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر

063/0- 859/1- 181/2عرض از مبداء
DIMPM(511/1557/0577/0حسابرس (اظهار نظربدتر شدن 

OPNCHG(525/0 -523/0 -60/0هار نظر حسابرس (ظتغییر در ا OPNCHG*DIMPM878/1 -939/0 -347/0
241/2898/20039/0بینی نشدهسود پیش

980/0- 024/0- 031/0تغیر حسابرس
676/10004/1317/0اهرم مالی

069/0ضریب تعیین
053/0ضریب تعیین تعدیل شده

410/2واتسون-ي دوربینهآمار
F283/4ي آماره

F000/0ي احتمال آماره
هاي تحقیق* منبع: یافته

بدست آمده Fي ) و با توجه آماره6(ي شمارهبا توجه به نتایج قابل مشاهده در نگاره
توان ادعا کرد که در مجموع الگوي تحقیق از )، می000/0) و سطح خطاي آن (283/4(

اداري باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست معن
توان بیان کرد که در مجموع متغیرهاي مستقل درصد است، می5آمده براي الگو که برابر 
دهند. البته باید توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می5و کنترل تحقیق بیش از 

بیشتر مقایسه ضرایب و معناداري آنها مورد توجه است حتی در داشت که در این فرضیه 
توسط کولینان و همکاران نیز ضریب تعیین بدست 2012تحقیق مشابه انجام شده در سال 

ي دوربین درصد است. افزون بر این، با توجه به مقدار آماره4آمده مدل، در حدوذ 
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ي اول میان باقیخودهمبستگی مرتبهتوان ادعا کرد که است، می410/2واتسون که برابر 
هاي الگو وجود ندارد.مانده

)؛ احتمال مربوط به فرض صفر، مبنی 6(ي شمارهبا توجه به نتایج ارائه شده در نگاره
بیشتر اظهار نظر حسابرس، بدتر شدنها با بیشتر گزارشگري مالی براي شرکتتاخیربر 

است، بنابراین فرض 05/0از بزرگترتري دارند، بهبود کمعدمهایی کهنسبت به شرکت
در فرضیه شود. افزون بر این، مطابق با مبانی نظري، میرددرصد 5صفر در سطح خطاي 
1)) انتظار بر این است که 3ي (چهارم (مدل شماره 2 3    .نتایج نیز نشان باشد

).2012تحقیق کولینان و همکاران، (مطابق با است5/1<-5/0<-8/1دهد می

نتیجه گیري
در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور چهار شرکت
و تحلیل قرار هاي موجود مورد تجزیه فرضیه براي بررسی این موضوع تدوین و داده

یکی از موارد است،گرفت. در فرضیه اول و دوم تحقیق، مطابق با مبانی نظري انتظار بر این 
بهبود تاثیر گذار در به موقع بودن افشا تغییر در اظهار نظر حسابرس است. به طوري که،

اظهار نظر حسابرس نسبت به سال قبل، سبب افزایش به موقع بودن گزارشگري مالی ساالنه
هاي حسابرسی است که  هاي خبر خوب، بهبود در اظهارنظرزیرا، یکی از معیارشود. می

تواند کند که این عالمت مثبت مینوعی عالمت مثبت از عملکرد شرکت به بازار ارائه می
گذارن از عملکرد آتی شرکت، داشته باشد. در تاثیر مثبتی بر قیمت بازار و انتظار سرمایه

رود تغییرات مثبت گردد. بنابراین، انتظار میایش مزایاي آتی مدیران مینتیجه، سبب افز
اظهار نظر حسابرسی (بهبود) سبب ایجاد انگیزه در مدیران براي ارائه به موقع افشاي 

بدتر شدن اظهار نظر حسابرس نسبت است،انتظار بر این همچنین،.هاي مالی شودصورت
. زیرا، بدتر شدن اظهارنظر ري مالی ساالنه شودبه سال قبل سبب تاخیر بیشتر گزارشگ

شود چرا گذاران به عنوان یک خبر بد تلقی میحسابرسی نسبت به سال قبل براي سرمایه
که، تغییرات منفی اظهارنظر حسابرسی، نوعی عالمت منفی از عملکرد شرکت به بازار ارائه 

گذار از بازار و انتظار سرمایهتواند تاثیر منفی بر قیمت کند که این عالمت منفی میمی
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گردد. بنابراین، عملکرد آتی شرکت، داشته باشد که سبب کاهش مزایاي آتی مدیران می
رود تغییرات منفی اظهارنظر حسابرس باعث تاخیر در به موقع بودن افشا شود.انتظار می

ین،  مطابق ) نیز موید همین مطلب است. افزون بر ا1ي (نتایج بدست آمده از مدل شماره
ي هاي با بهبود بیشتر (بزرگی اندازهظار بر این بود که شرکتتمبانی نظري در فرضیه سوم ان

هایی که در هاي مالی خود را زودتر از شرکتبهبود) در اظهارنظر حسابرسی، گزارش
کنند. نتایج بدست آمده از تخمین مدل ابرسی بهبود کمتري دارند اعالم اظهارنظر حس

. از سوي دیگر، مطابق مبانی نظري در فرضیه ) نیز بیانگر همین مطلب است2(ي شماره
ي بدتر شدن) در هاي با بدتر شدن بیشتر (بزرگی اندازهچهارم انتظار بر این بود که شرکت

هایی که در اظهارنظر هاي مالی خود را دیرتر از شرکتاظهارنظر حسابرسی، گزارش
کنند. ضرایب بدست آمده از تخمین مدل اعالم عدم بهبود کمتري دارند،حسابرسی

گردد. در درصد تایید نمی5) نیز موید همین مطلب است اما در سطح خطاي 3ي (شماره
بر به موقع بودن توان بیان کرد که تغییر در اظهار نظر حسابرس نتیجه، به صورت کلی می

د اظهار نظر حسابرس سبب هاي ایرانی تاثیر گذار است؛ به طوري که بهبوافشا در شرکت
افزایش به موقع بودن افشا (کاهش تاخیر گزارشگري مالی) و بدتر شدن اظهار نظر 

شود. حسابرس سبب کاهش به موقع بودن افشا (افزایش تاخیر گزارشگري مالی) می
هایی که بهبود بیشتري در اظهار نظر حسابرسی خود دارند همچنین، نتایج نشان داد شرکت

(افزیش به کمتريود کمتري دارند تاخیر گزارشگري مالیها که بهبایر شرکتنسبت به س
دارند.موقع بودن افشا) 

هاي تحقیقمحدودیت
هاي تحقیق حاضر به شرح زیر است:ترین محدودیتمهم

ي وجود تورم که ممکن است بر هاي مالی به واسطهعدم تعدیل اقالم صورت.1
نتایج تحقیق موثر باشد.

بعضی از عوامل موثر بر نتایج تحقیق از جمله تاثیر متغیرهایی چون عدم کنترل.2
عوامل اقتصادي، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی، قوانین و مقررات و... 

خارج از دسترس محقق بوده و ممکن است بر بررسی روابط اثرگذار باشد.
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هاي تحقیقپیشنهاد
ي معکوي و معنادار میان ی بر وجود رابطههاي تحقیق مبننتایج آزمون فرضیهبا توجه به 

شود سرمایه گذاران این نکته تغییر اظهارنظر حسابرس و تاخیر گزارشگري مالی پیشنهاد می
هاي سرمایه گذاري خود مد نظر قرار دهند. افزون بر این، با انجام هر تحقیق، را در تصمیم

هاي دیگري است. زم انجام تحقیقي راه مستلشود و ادامهراه به سوي مسیري جدید باز می
شود:هایی به شرح زیر پیشنهاد میبنابراین، انجام تحقیق

اي تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در صنایع بررسی مقایسه
متفاوت.

هاي کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن افشا.بررسی تاثیر معیار
ی و ساختار مالکیت و تاثیر آن بر به موقع تر عوامل راهبري شرکتبررسی دقیق

بودن افشا.
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