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Abstract 
Since audit report is the auditors’ main tool to inform others، the language 
and wording used in this report are high value. Although the auditor's report 
has improved over time، it still suffers from problems. Therefore، audit 
reports must be prepared carefully to reduce misconceptions as much as 
possible. In the present study، the effect of earnings management on the tone 
and complexity of audit reports has been investigated. After literature review 
and hypotheses development، 135 companies listed in the Tehran Stock 
Exchange during the years 1396 and 1397 were selected and tested using 
ordinary least squares regression. The results indicate a significant negative 
relationship between accrued earnings management and the positive tone of 
the auditor's report. The findings also show a significant positive relationship 
between earnings management and reporting complexity. In addition to 
expressing the importance and application of this issue for auditors، text 
mining of audit reports can also help policymakers and developers of 
reporting standards recognize the expectations gap and take steps to reduce 
this gap by providing readable audit reports. In addition، it helps to broaden 
people's understanding of the effects of using qualitative information، such 
as reporting language، in financial and audit reports. Also، it shows the 
relationship between the tone of the auditor's report which is influenced by 
strategic choice، and the use of qualitative disclosure which is closely related 
to the company's performance. 
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 گزارش حسابرس یدگیچیسود و لحن و پ تیریمد
 

 .رانیا، تهران، طباطبائیدانشگاه علامه ، يحسابدار اریاستاد  پور انیمظفر جمال
  

 

 .رانیا، تهران، طباطبائیدانشگاه علامه ، يکارشناس ارشد رشته حسابدار   ینیالهه السادات حس

 چکیده
در این  مورداستفاده و کلماتلحن ، ی حسابرس گزارش حسابرسی استرسانابزار اطلاع کهییازآنجا

 زهنو اما یافته تقاار نماز لطودر  سحسابر ارشگزگزارش نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگرچه 
 حد تا ستدرنا هايتشدابراز  تا دشو تهیه ترموشکافانه ربسیا بایستمی رونیازاست ا جهامو مشکالتی با
ي حسابرس هاگزارشمدیریت سود بر لحن و پیچیدگی  ریتأث. در پژوهش حاضر دشو کاسته نمکاا

شرکت  135تعداد ، هاي پژوهشی قرارگرفته است که پس از شرح مبانی نظري و تدوین فرضیهموردبررس
و از طریق  برگزیده شد 1397و  1396ي هاسالاوراق بهادار طی  نزد سازمان بورس و شدهرفتهیپذ

ي که رابطه. نتایج پژوهش حاکی از آن است قرار گرفترگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون 
ها وجود همچنین یافته، ردتعهدي و لحن مثبت گزارش حسابرس وجود داداري بین مدیریت سود امعنمنفی 

کاوي دهد. متنرا نیز نشان می هاگزارشداري بین مدیریت سود و پیچیدگی ي مثبت معنییک رابطه
 خط براي، علاوه بر بیان اهمیت و کاربرد این موضوع براي حسابرسان تواندمی ي حسابرسیهاگزارش

ي انتظارات و همچنین فاصله موجب شناختنیز  کنندگان استانداردهاي گزارشگريو تدوینگذاران یمش
شود. ي حسابرسی خوانا هاگزارش يتهیهالزام به  از طریق قدم برداشتن در راستاي کاهش این فاصله

در گزارشگري  زبان مانند، کیفی اطلاعات از تأثیرات استفاده از افراد درك کندمی این کمکبرعلاوه
 شود. ترحسابرسی وسیع ي مالی وهاگزارش

 يفاصله، يکاومتن، يسود تعهد تیریمد، یدگیچیپ، لحن گزارش حسابرس :هاواژهکلید
   .انتظارات
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 مقدمه
گذاران محسوب سرمایه يریگمیها عامل مهمی در تصمرقم سود شرکت کهییازآنجا

هاي حسابداري امروزه مدیریت سود به یکی از موضوعات مطرح در پژوهش، شودمی
هاي رسیدن موجب شده یکی از راه هاو بروز تضادهاي نمایندگی در شرکت شدهلیتبد

با توجه به نقش حسابرس در اعتباردهی د. باش مدیریت سود، به برخی منافعمدیران 
اتکا به اطمینان شواهد قابل يآوررود با جمعانتظار می از حسابرس، هاي مالیصورت

 عنوان اختیارمدیریت سود به .ها برسدمعقولی از عدم وجود مدیریت سود در شرکت
، قراردادهادر مورد گزارشگري مالی خارجی با سوءاستفاده از برخی نواقص  مدیریت

برخی تصمیمات ي لهیوسبهار داران و عدم تقارن اطلاعات در بازمنطق محدود سهام
حسابرس از طریق . است هاي پیچیدهحسابداري یا سایر روشهاي رویهتغییر در ، اقتصادي

ی حسابرس است این موضوع را به اطلاع ذینفعان رساناطلاعابزار که گزارش حسابرسی 
از اهمیت به سزایی  هاگزارش نیدر ا مورداستفادهرساند بنابراین لحن و کلمات می

این مسئله ایجاد ، بنابراین؛ ي کیفیت حسابرسی باشددهندهتواند نشانبرخوردار است و می
ي هاگزارشهایی که مدیریت سود بیشتري دارند لحن شود که آیا در شرکتمی

شود تر) میتر(منفیبدبینانه، هایی با سطح مدیریت سود کمترحسابرسی نیز نسبت به شرکت
تر خواهد شد یا خیر . درواقع ما در این پژوهش به دنبال کشف یا پیچیده هاارشگزو 

هاي حسابرسی و لحن و پیچیدگی گزارش هادر شرکتي بین مدیریت سود بررسی رابطه
 هاي تحقیق به شرح زیر مطرح شده است:هستیم لذا پرسش

حسابرس ارتباط معناداري  گزارشمنفی لحن  و هادر شرکت سود تیریمد آیا بین -
 وجود دارد؟

حسابرس ارتباط معناداري  گزارشمثبت لحن  و هادر شرکت سود تیریمد آیا بین-
 وجود دارد؟

حسابرس ارتباط معناداري  گزارشپیچیدگی  و هادر شرکت سود تیریمد آیا بین-
 وجود دارد؟

https://ganj.irandoc.ac.ir/%23/articles/266d0a8547e743c92dd3f1086d7484a8
https://ganj.irandoc.ac.ir/%23/articles/266d0a8547e743c92dd3f1086d7484a8
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از  یمال يهاصورتکنندگان از آنچه استفاده نیاست که ب یزمان طولانمدت 
 وجود داردي انتظارات کند فاصلهارائه می هاآنحسابرسی به  و آنچه خواهندیم یحسابرس

), 20111IAASB( مسئولیت حسابرس است  آنچهي انتظارات به شکاف بین فاصله درواقع
، باید تحت مسئولیت حسابرس باشد هاي مالی معتقدندکنندگان از صورتاستفاده آنچهو 

خواهد شد که به یک بحران  سازمشکلزمانی براي حسابرسان ، . این فاصلهشودیمگفته 
این فاصله باعث ، جهیدرنتها به سمت نقش حسابرس باشد. تجاري تبدیل شود و تمامی نگاه

 شود.ایجاد دوشکاف ارتباطی و اطلاعاتی می
خواهند و آنچه میي مالی هاصورتاز کاربران  تفاوت بین آنچه به یشکاف اطلاعات

، یا سایر اطلاعات عمومی و گزارش حسابرس، هاي مالی حسابرسی شدهاز طریق صورت
شود ولی شکاف ارتباطی به تفاوت بین آنچه گیرد گفته میقرار می هادر دسترس آن

تحقیقات  .شودیگفته مکنند کنندگان درك میکنند و آنچه استفادهحسابرسان ارائه می
هاي مالی دهد که کاربران صورتنشان می اما شواهد، شکاف محدود استدرمورد این دو 

هاي گذاريدر گزارش حسابرسی به دنبال اطلاعات بیشتري براي کمک به درك سرمایه
 درواقع )CFA InstituteIAASB, 2011; IOSCO2 ;2009 ,20103 ,( هستنداساسی خود 

استفاده از ارتباطات حسابرس است که درك و ، ها مربوط به تقاضااین شکاف يهمه
 .محور این ترکیب است

، یتواند به ارتقاء اهمیت ارزش خدمات حسابرسمیتوجه به این شکل از گزارشگري 
و  گذارانقانون بردي بهکار تحقیقات نیچننیاو  افشاي اطلاعات و اطمینان منجر شود

انتظارات و همچنین قدم برداشتن در ي براي شناخت این فاصله نندگان استانداردکتعیین
گذاران زیادي در سراسر کند. امروزه قانونکمک زیادي می راستاي کاهش این فاصله

ها هستند بر کاهش این فاصله و شکاف دیتأکدنیا به دنبال تنظیم قوانین و مقررات در جهت 

 یبخش نانیو اطم یحسابرس یالمللنیب ياستانداردها ئتیه 1.
  اوراق بهادار يهاونیسیکم یالمللنیسازمان ب .2
 یخبره مال لگرانیموسسه تحل .3
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هیئت ، 1سهامی عام در آمریکاهاي نظارت بر حسابداري شرکت نمونه هیئت طوربه
براي بررسی درحال تلاش و دیگران  بخشیی حسابرسی و اطمینانالمللنیباستانداردهاي 

 .هستندتغییرات در استانداردهاي مربوط به گزارش حسابرسی 
شناسی و سپس روش، شدههاي پژوهش اشارهابتدا به پیشینه و فرضیه، مقاله يدر ادامه

 .گیري و بحث پرداخته شده استبه نتیجه تیهاي پژوهش ارائه و درنهایافته

 روش پژوهش
 يهاو گزارش ها استشرکت یعات ماللاارائه اط يبرا يابزار ی کههاي مالصورتهدف 

کمک به ، ها را برعهده داردنقش اعتباردهندگی این صورتکه  حسابرسی
است. بنابراین توجه به کیفیت  ياقتصاد هايتصمیماخذ  يکنندگان در راستااستفاده

از  یبرخوردار بوده و همواره یک ياآن از اهمیت ویژه افشاي یعات و چگونگلااط
. درواقع گزارش حسابرس نتیجه کار حسابرس رودیکنندگان به شمار ماستفاده يهادغدغه

این  کهی. بنابراین درصورتاستاهداف مشخص  ياست که به دنبال کشف یکسر
زم لا یاگر حسابرس از لیاقت و شایستگ یزم برخوردار نباشند حتلاها از مطلوبیت گزارش

خواهد بود.  ی لازمفاقد ارزش و اثربخش يانجام کار برخوردار باشد بازهم فعالیت و يبرا
گیري و توسعه است که به شکل در حالها جدیدي از پژوهش فیط ریاخدر چند سال 

ي هاو گزارشهاي مالی و متنی انعکاس یافته در صورتارزیابی تأثیر اطلاعات توضیحی 
بحث و ، ايهاي رسانهمقاله، درباره سود شرکت منتشرشدهحسابرسی یا توضیحات 

مدیره هاي فعالیت هیئتوگوهاي کنفرانسی و گزارشگفت، هاي مدیریتیتحلیل
 ;Li, 2010; Matsumoto, Pronk & Roelofsen, 2011; Henry, 2006(اند پرداخته

یک زبان با  عنوانبهنوعی دیگر از توجه به حسابداري  درواقع، این شیوه جدید )2008
ي دهد تجزیه تحلیل متنی در حوزهها نشان میتأکید بر اطلاعات توضیحی آن است. بررسی

از تحقیقاتی که  مثالعنوانبههاي مالی متمایل شده است مالی بیشتر به سمت تحلیل صورت

1. PCAOB 
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احساسات موجود در  ایو خوانایی ، دریافتند که لحن شدهانجامهاي افشا بر روي ویژگی
پایداري درآمد و هزینه سرمایه ، رفتار تحلیلگر، گذاري بازارهاي مالی بر قیمتمتن صورت

 Liawi et al., 2011; Lee, 2008; Ortegrol et al., 2017; Huang et(گذارد تأثیر می

al., 2014(. 
)Lim et al., 2018( بر عدم اطمینان محیطی  وکارکسبکنند که استراتژي نیز استدلال می

خود  نوبهبهکه  گذاردی مدیریتی تأثیر میطلبفرصتپیچیدگی عملیاتی و ، یک شرکت
نیز  )Badnarok et al., 2015(شود. ها میبندي و پیچیدگی افشامنجر به تأثیر در نوع متن

هاي سالانه از زبان و ي مبنی بر اینکه گزارشاعتقاد گسترده رغمیعلررسی کردند که ب
شواهد ، کندیمگذاران استفاده شده براي ارتباط با سرمایهتعیینلحنی تکراري و از پیش 

-هاي اقتصادي شرکتلحن براي بازتاب محیط راتییاز تغمحکمی وجود دارد که مدیران 

لحن ، نشان داد )1399، میرزایی و همکارانپژوهش ( نتایجهمچنین  کنند.ها استفاده می
 منفی و معناداري دارد. ریبدبینانه گزارشگري مالی بر گزارشگري مالی متهورانه تأث

هاي مشابه در این زمینه است بررسی یا تحقیق بر روي خوانایی نیز نوعی دیگر از پژوهش
اطلاعات  يآورجمع يبرا انفراديگران لیتحل گذاران وهیسرما ییتوانا«که خوانایی را 

 & Loughran( نامندمی» هاي مالیاز افشاهاي مالی با استفاده ی صورتابیمربوط به ارز

McDonald, 2014(مثال عنوان. به)Lo, Ramos & Rogo, 2017( که  کندیم یبررس
-که بنگاه ندافتیدر هاسود مرتبط است. آن تیریسالانه با مد يهاگزارش ییچگونه خوانا

تر دهیچیپ یمال يهاگزارش يدارا، اندکرده تیریسود خود را مد ادیزاحتمالکه بهیی ها
 هستند.

ی دگیچیو پ ییخواناتعیین میزان مرتبط است و نیز اطلاعات  یدگیچیبا پیی مفهوم خوانا
 مالی يهاکلمات در گزارش یدگیچیو پ حجم فایل، تعداد کلمات با استفاده از متون

 ,Loughran & McDonald, 2011; You and Zhang(مورداستفاده قرارگرفته است 

2009; Loughran & McDonald, 2014; Bonsall et al.2017( از نقل  به)Bakarich, 

2019(. 
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)Lou, Ramos & Rogo, 2017( به درآمد بودجه که  ییهاکه شرکت افتندیدر
دهد ینشان مدهند و این میارائه  تري راکوتاهاما تر دهیچیپ يافشا، رسندي خود نمیشده
، علاوه بر اینکنند. یخود پنهان م دهیچیپ شتنها اخبار بد را در سبک نوبنگاه نیکه ا

مختلف  يهاتواند بر جنبهیم زیني مالی هادهند لحن گزارشینشان م ریاخ يهاپژوهش
 )Melloni et al., 2016( يهاافتهی جینتا، مثالعنوانعملکرد سودمند باشند. به ینیبشیپ

از لحن مثبت  عملکردشاناز  نشان دادن وضعیت بهتري يها براکه شرکت دهدینشان م
 نیب يرابطه معنادار )Davis et al., 2012(پژوهش  جینتا، نی. افزون بر اندیمانیاستفاده م

 نیها در پژوهش خود به اآن .ی شرکت را نشان دادندتآبا عملکرد  یکلمات مثبت و منف
نسبت  نانهیباز لحن خوش شتریب، بازار یکاهش واکنش منف يراب رانیکه مد دندیرس جهینت

در پژوهش خود به  زین )Tetlock et al. 2008(کنند. بعلاوه یاستفاده م نانهیبه لحن بدب
 يحسابدار سود ینیبشیجهت پ، مربوط به زبان یکم اریمع کی دنبال بررسی استفاده از

ي مالی هاگزارشکلمات منفی در  کهبه این نتیجه رسیدند سهام آن  يهاها و بازدهشرکت
 .پاداش عملکرد کمتري دریافت کنند تیدرنهاشود مدیران باعث می

)Lawrence, 2010( گذاري در بیشتر به دنبال سرمایهگذاران هینشان داد سرما
استفاده از  با) 2008. لى (تر و خواناتر هستندي سالانه کوتاههاگزارشهاي با شرکت

ها شرکت کهیسالانه هنگام يهاشاخص فوگ و شاخص طول سند نشان داد گزارش
دهد ینشان م افتهی نیتر و ازنظر بافت دشوارتر است که ایطولان، هستند يسود کمتر يدارا

دهند تا اخبار نامساعد را یم رییرا تغ یمال يهاگزارش ییطلبانه خواناطور فرصتبه رانیدم
 دندیرس جهینت نیبه ا )Nelson & Pritchard, 2007(گذاران پنهان کنند. هیاز سرما
 از از جانب سهامداران قرار دارند يشتریب یحقوق یکه در معرض دادخواه ییهاشرکت

 .کنندیهمراه خود استفاده م يهاادداشتی در خواناترنا یزبان

 مدیریت سود
صورت گسترده از اواخر دهه هشتاد است که به ياز حسابدار یسود مفهوم تیریدم

 يسود از تئور تیریگذشته در مورد مد اتیادب شتریقرارگرفته است. ب یموردبحث و بررس



 1401 بهار | 73شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 8

اشاره کرد که  دیبا .نشئت گرفته است )Watts & Zimmerman, 1986( يحسابدار یاثبات
بهترین تعریف از مدیریت ، بنابراین سود وجود ندارد تیریمد يبرا ياشدهرفتهیپذ فیتعر

در مورد گزارشگري مالی  مدیریت عنوان اختیارمدیریت سود را به سود آن است که
منطق محدود سهامداران و عدم تقارن ، قراردادهاخارجی با سوءاستفاده از برخی نواقص 

حسابداري یا هاي رویهتغییر در ، برخی تصمیمات اقتصاديي لهیوسبهار اطلاعات در باز
ارائه درآمدها به روشی ، هدف از مدیریت درواقعکند. تعریف می هاي پیچیدهسایر روش
و براي دستیابی به مزایاي خصوصی شناخته شده است) از آنچه  کمتر ای شتریمتفاوت (ب

تمرکز اصلی ادبیات بر مدیریت  هاي حسابداريدر پژوهش. گمراه کردن ذینفعان است
حسابداري  هايروشاز طریق انتخاب  ي اقلام تعهديکارتعهدي است که شامل دست سود

هاي ارزیابی موجودي کالا و روش، نرخ استهلاكتغییر در مثال عنوانبهاست  تعهدي
 تیادرنه، ازآنجاکه اقلام تعهدي در تعیین درآمد نقش دارند ي احتمالی.هامحاسبه بدهی

صلاحدید مدیریت نسبت به ، علاوه بر این، دگذارنتأثیر می نیز در توزیع ثروت بین ذینفعان
-ها را فراهم میشرکت تیامکان انتقال اطلاعات در مورد جریان نقدي آارائه اقلام تعهدي 

کند و بنابراین ممکن است منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سهامداران 
 .شود

 باتوجه به آنچه گفتیم فرضیات پژوهش به شرح زیر مطرح شد:
حسابرس ارتباط  در گزارشو لحن مثبت  هادر شرکتفرضیه اول: بین مدیریت سود 

 معکوس و معناداري وجود دارد.
حسابرس ارتباط  در گزارشو لحن منفی  هادر شرکتفرضیه دوم: بین مدیریت سود 

 مستقیم و معناداري وجود دارد.
ها و پیچیدگی گزارش حسابرس ارتباط یه سوم: بین مدیریت سود در شرکتفرض

 مستقیم و معناداري وجود دارد.
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 روش پژوهش
نزد سازمان بورس و اوراق  شدهرفتهیپذهاي ي شرکتي آماري پژوهش حاضر کلیهجامعه

 795مالی آن در دسترس است. باتوجه به این موضوع تعداد باشد که اطلاعاتبهادار می
 دهد.ي آماري پژوهش را تشکیل میشرکت جامعه

 است: آمدهدستبهی طبق جدول زیر موردبررسهاي نمونه تعداد شرکت

 ینمونه موردبررس يهاتعداد شرکت. 1جدول 

 ي پژوهشمورداستفادهي رهایو متغمدل 
 براي آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش:

Ptone OR Ntone: β0 + β1AEMi,t+ β2Betai,t+ β3Assets+ β4Market-Book + 
β۵Loss+β۶Leverage+β۷ROA+β۸Big4+β9Extraordinary+β10VolatilityRET
+ β11Foreign+ β12Discontinued εi,t 

 و براي آزمون فرضیه سوم داریم:
Words OR Sentences OR Opinion paragragh: β0 + β1AEMi,t+ β2Betai,t+ 
β3Assets+β4Market-Book+β۵Loss+β۶Leverage+β۷ROA+β۸Big4 
+β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ β11Foreign+ β12Discontinued +εi,t 

 :در آنکه 
Beta بر اساسو  1ياهیسرماي دارایی گذارمتیق: ریسک سهم است که با استفاده از مدل 

 آید:ماه گذشته سهم از طریق فرمول زیر به دست می 60بازدهی 

1. Capital asset pricing model 

 795 نوین آوردره افزارنرمهاي مالی حسابرسی شده در ها طبق صورتتعداد کل شرکت
)79( ها و مؤسسات مالی و پولیگذاري و بانکسرمایه، هاي بیمهشرکت  
 )150( هاي مالی ناقصهاي داراي اطلاعات صورتشرکت

 )250( ي حسابرسیهاگزارشهاي متنی عدم دسترسی به داده
 )181( گرفتدر بازه زمانی تحقیق قرار نمی هاآنهایی که سال مالی شرکت

 135 ی پژوهشموردبررسهاي تعداد شرکت
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𝜷𝜷 =
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄(𝒓𝒓𝒊𝒊,𝒓𝒓𝒎𝒎)
𝒄𝒄𝒗𝒗𝒓𝒓(𝒓𝒓𝒎𝒎)  

ي ریسک سیستماتیک شرکت است همچنین ما نوسانات قیمت سهم را با کنندهنییتعبتا 
پذیري که انحراف استاندارد ماهانه سهم در طول دوازده ماه گذشته استفاده از متغیر نوسان

هایی با ریسک بالاتر و محیط شرکت )Li, 2008(است کنترل نمودیم زیرا طبق پژوهش 
گذاران خود هستند و تري با سرمایهداراي ارتباطات پیچیده، تجاري با نوسانات بیشتر

)Hendricks, 2017( هایی با نوسانات و ریسک بالاتر لحن داراي نیز اشاره کرد شرکت
 تري هستندیی با لحن منفیهاگزارش

Assets: یراز متغ، کنترل اندازه شرکت يبرا Assets کل  یتمکه لگار میکنیاستفاده م
تر از بزرگ يهاشرکت یمدار ما انتظار، هاي پیشینپژوهشها است. بر اساس ییدارا

 و )Hendricks et al., 2017; Huang et al., 2014(. استفاده کنند يتریمنف يهالحن
 ,Li( شته باشنددا با خوانایی کمتريو  تردهیچیپ، تریسالانه طولان يهاگزارش همچنین

2008(. 

Market-Book شده رشد بنگاه استفاده يبرا ايعنوان واسطهبه: نسبت ارزش بازار به دفتري
 نسبت بالاي ارزش بازار حقوق سهام به دفتري با هايشرکتاظهار داشت که  )Ibid(. است

نیز  )Huang et al., 2014(همراه هستند و خواناتري  و کم تردهیچیسالانه پ يهابا گزارش
 .داندی) مرتبط مترنانهیلحن بدب یعنی( تریمنف نسبت را با لحن ینا

Loss: ) مشابه تحقیقاتHendricks et al., 2017 و ()Martikainen et al., 2016( 
 یک زیان. ها کنترل کردیمبازده داراییو  زیان، عملکرد شرکت را با استفاده از دومتغیر

برابر ، ضرر داشته باشد يشرکت در سال جار یکاست که اگر  کنترلی صفر و یکی یرمتغ
 شود.صفر در نظر گرفته می صورت نیا ریدر غیک و با 
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Leverage : یمتقس يجار يهایبلندمدت و بده يهایبا استفاده از اهرم که مجموع بدهما 
یرا در ز، یمکنیرا کنترل م یورشکستگ یسکو ر یهساختار سرما، ها استییبر کل دارا
 بالا از اهرمبا  يها) مشخص شده است که بنگاهHendricks et al., 2017(تحقیقات 

 کنند.استفاده میي ترو زبان مبهم یشترب یمنف يهالحن

 ROA: ها محاسبه ییبر کل دارا یمخالص تقسسود  صورتها است که بهییبازده دارا
 کهیدرحال، کندیم یداپ نانهیبخوش يهاو لحن ROA ینب ی) ارتباط مثبتIbid. (شودیم

 لحنو ها ین بازده داراییب یارتباط یچه )Martaikenen et al., 2016( شواهد موجود در
 زیان و لحن ینب یارتباط مثبت يدهندهنشان هاآناما تحقیقات ، کنندینم یدااحساسات پ یا
 .بوده است نفیم

Big4 :یکاگر ، از متغیر نوع حسابرس استفاده کردیم حسابرسی یفیتک کنترل يبرا 
 شود یحسابرس بندي جامعه حسابداران رسمیرتبه الف طبق رتبه مؤسساتتوسط  شرکت

هاي پیشین طبق پژوهش شده است.گرفتهدر نظر  صفر، صورت ینا یرو در غیک 
از لحن  شده استي بزرگ حسابرسی موسسه 4هایی که توسط ي مالی شرکتهاگزارش

 .)Hendricks et al., 2017(است تري برخوردار تر و پیچیدهمنفی

 Extraordinary :را  شده)متوقفاستثنائی یا عملیات  اقلام یعنیموارد خاص ( )2008( یل
 يدارا يهارود شرکتیانتظار مزیرا  ردیگیم در نظراي براي پیچیدگی نماینده عنوانبهنیز 

. اگر در صورت سودوزیان اقلام باشندنیز  يتریچیدهپي هاگزارشي دارا، یشترب یمنف اقلام
 شود.صورت صفر در نظر گرفته میاستثنائی گزارش کرده باشد یک و در غیر این

 RETVolatility ماه گذشته است. 12: انحراف استاندارد بازدهی سهم طی 

Foreignي دهنده: فروش صادراتی نیز یکی دیگر از متغیرهاي کنترلی است که نشان
تر پیچیدگی محیط عملیاتی شرکت است و هرچه محیط عملیاتی شرکتی پیچیده
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فروش صادراتی  اگر شرکت. )Li, 2008(بود تر خواهد ي مالی آن نیز پیچیدههاگزارش
 شود.صورت صفر درنظرگرفته میدر غیر این 1باشد داشته 

Discontinued صورت داشته باشد یک و در غیر این شدهمتوقف: اگر شرکت عملیات
 شود.نظر گرفته می صفر در

 ي پژوهشهاي وابستهمتغیر

 :1لحن
کاوي استفاده نمودیم. یکی از ایرادات گیري متغیر لحن گزارش از متنبراي اندازه

، کلمات دوتایی صورتبهنظر نگرفتن بارمعنایی کلمات  دربراي این روش  شدهمطرح
به هرکدام از  »کاهش زیان«ي ترکیبی مثال براي تعیین بار کلمه طوربهاست.  ...یی وتاسه

 ازلحاظباهم  هبا درنظر گرفتن این دوکلم کهیدرحالزند این کلمات برچسب منفی می
را بر اساس  هاگزارشمعنایی داراي بار مثبت است. براي رفع این مسئله ابتدا باید متون 

 3ي از کلماتامجموعه صورتبه 2هاکلمات جداسازي نموده و پس از حذف ایست واژه
به تعیین بار کلمات باهم  4ی چندتاییزنبرچسبي هاروشدرآورده و سپس با استفاده از 

پیکره  با استفاده از را با روش فوق و هاگزارشهاي لحن پژوهش داده نیدر ابپردازیم. ما 
توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات  شدههیتهواژگان فارسی داراي برچسب قطبیت 

 دانشگاه تهران به دست آوردیم.
مشخص  بت و داراي بار منفیبدین ترتیب در هر گزارش تعداد کلمات داراي بار مث
و  )NTone( یمنفمتغیر لحن ، شد که با استفاده از تقسیم تعداد کلمات منفی بر کل کلمات

1. Tone 
2. Stop words 
3. Bag of words 
4. N-grams 
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تعداد کلمات مثبت منهاي تعداد کلمات منفی) تقسیم بر مثبت (از تقسیم خالص کلمات 
 را به دست آوردیم. )PToneمثبت (کل کلمات متغیر لحن 

 :1پیچیدگی
 :زیر استفاده کردیم که مختلف ریمتغاز سه  هاگزارشي پیچیدگی ریگاندازهبراي 

 : Words در گزارش حسابرس طبق پژوهش  شدهاستفاده تعداد کلمات تمیلگار
)Bakarich et al., 2019(؛ 

 : Sentences ؛در گزارش حسابرس شدهاستفادهتعداد جملات  تمیلگار 
 :Opinion Paragraph  لگاریتم تعداد بندهاي گزارش حسابرس است که از طریق

 است. آمدهدستبهي کاومتن

 پژوهش مستقل ریمتغ
AEMمتغیر مستقل پژوهش در نظر گرفتیم  عنوانبهرا  ياقلام تعهد قیاز طر : مدیریت سود

) که به مدل عملکرد معروف است استفاده 2005( 2و ویزلی ونیل، کوتاري از مدلو 
 کردیم.

 ي زیر:رابطهي کل اقلام تعهدي از ریگاندازهطبق این مدل براي 

TACCt = β0 + β11/TA
t−1

+ β2(∆REV−∆REC) + β3PPEt + β4ROA
t

+ ε 

1/1-tTA براي ، الگوها نیدر اهاي ابتداي سال (کل دارایی بر جمع 1: تقسیم عدد
تقسیم همه متغیرها بر جمع کل  از، کاهش نوسانات منظوربهاستانداردکردن و موزون شدن 

 استفاده شده است) هر دورهي در ابتداهاي شرکت دارایی

REVtΔ سال جاري به سال قبل درآمد فروش: تغییرات کل 

1. Complexity 
2. Khotari,Leone and Wasley 
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ΔRECt :دریافتنی سال جاري به سال قبل است و اسناد هاحسابي تغییرات دهندهنشان 

ROAtخالص/دارایی ابتداي دوره)/مجموع (سود است (ها دهندي بازده دارایی: نشان
 هاي پایان دوره)دارایی

PPEtناخالص  صورت) بهو تجهیزات آلاتنیماش، هاي ثابت (اموال: بیانگر جمع دارایی
 قبل از کسراستهلاك انباشته)(

ε: ي حاصل از تخمین الگو است و درواقع همان هاماندهیباقي مقادیر خطا یا دهندهنشان
 .) استاختیاري( يرعادیغاقلام تعهدي 

 هاي پژوهشیافته

 آمار توصیفی
 پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يهاآماره .2جدول 

 SENTENCES LEVERAGE OParagragh ASSET EM BETA نماد

-E 6,275 1,139 0,532 1,688 میانگین
112,22 0,629 

-0,023 6,228 1,11 0,53 1,68 میانه  0,618 
 1,729 1,155 8,136 1,43 1,94 1,95 حداکثر
-0,41 4,793 0,9 0,01 1,43 حداقل  0,1006-  

 0,313 0,165 0,594 0,087 0,253 0,102 انحراف معیار
 0,479 2,002 0,406 0,569 1,527 0,322 چولگی

 3,835 12,65 3,779 3,363 9,09 2,68 کشیدگی
 VOLATITY ROA PTON NTON MB WORDS نماد

 3,817 3,323 0,036 0,0403 0,117 0,251 میانگین
 3,8 2,94 0,033 0,036 0,09 0,13 میانه

 4,19 47,39 0,103 0,124 0,84 23,64 حداکثر
-0,44 0,01 حداقل  0,008 0,009 72,34-  3,54 

 0,126 7,65 0,016 0,019 0,156 1,434 انحراف معیار
-3,375 1,162 1,244 0,941 16,15 چولگی  0,479 



 15 |  ینیحسو پور انیجمال؛ گزارش حسابرس یدگیچیسود و لحن و پ تیریمد

 SENTENCES LEVERAGE OParagragh ASSET EM BETA نماد
 2,83 49,45 4,568 4,9 6,504 263,83 کشیدگی

 270 270 270 270 270 270 تعداد مشاهدات

هاي مرکزي و پراکندگی ها از حیث شاخصهاي مربوط به توصیف دادهیافته، 1در جدول 
باشد؛ درصد می 63هاي نمونه حدود میانگین بازدهی شرکت، ارائه شده است. بر این اساس

 -0,1ترین میزان بازدهی نیز مقدار و کم 1,72مقدار  شدهکسبترین مقدار بازدهی که بیش
متغیر بازده بتا ، هاي چولگی و کشیدگیبراي شاخص آمدهدستبهمقادیر  ازنظربوده است. 

+ 10تا  -10+ و 3تا  -3ترتیب در دامنه به آمدهدستبهباشد؛ زیرا مقادیر تقریباً نرمال می
تعداد کلمات و تعداد ، تعداد بندهاي گزارش از سه متغیر، قرار دارد. درخصوص پیچیدگی

و  1,68، 1,13طور میانگین به، ترتیبدر گزارش بهره برده شد که به شدهاستفادهجملات 
درصد  12طور میانگین به، هاي نمونههاي شرکتبازده دارایی، باشد. همچنینمی 3,81

اي نمونه از هباشد میزان سودآوري شرکتدهنده این موضوع میاست که نشان
نشان  1هاي توصیفی سایر متغیرها در جدول درصد است. آماره 12حدود  شانیهاییدارا

 داده شده است.

 آمار استنباطی
بتا و ، هادارایی، متغیرهاي ارزش شرکت، هاي حاصل از آزمون همبستگیمطابق با یافته

گزارش خواهند داشت و اهرم مالی احتمالاً داراي رابطه ضعیفی با متغیرهاي وابسته لحن 
 شود.همبستگی قوي میان متغیرهاي مستقل پژوهش مشاهده نمی

 استفاده گردید که )VIF( 1واریانس تورم از معیار عامل، خطیبراي تشخیص هم
خطی ندارند. همچنین گونه هممتغیرهاي پژوهش هیچ، دهدنتایج حاصل از آن نشان می

داد نتایج آن نشان  ؛ کهروش وایت استفاده گردیداز ، منظور آزمون همسانی واریانسبه
ها داراي بقیه مدل، باشداز مدل سوم که مربوط به متغیر وابسته تعداد کلمات می ریغ

منظور استفاده خواهد شد. به GLSاز روش ، ناهمسانی واریانس هستند که براي رفع آن

1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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شود که با توجه به یگادفري استفاده م –از روش براش ، بررسی خودهمبستگی سریالی
بوده که براي رفع  2هاي پژوهش داراي خودهمبستگی مراتب بالاتر از تمامی مدل، نتایج

از ، منظور بررسی مانایی متغیرهااستفاده نمود. به ARو متغیر  GLSآن بایستی از روش 
ودن وجود ریشه واحد و نامانا ب، پسران و شین استفاده گردید که فرضیه صفر آن، روش ایم

یابیم که متغیرهاي درمی، از آزمون ریشه واحد آمدهدستبهمتغیرهاست. با عنایت به نتایج 
ی وجود ندارد علاوه بر این با توجه هم جمعهاي پژوهش مانا بوده و نیازي به انجام آزمون

هاي پژوهش حاضر با استفاده از دریافتیم که تمامی مدل، لیمر Fبه نتایج حاصله از آزمون 
هاسمن نوع بایست با انجام آزمون می، باشند؛ بنابراینهاي پانلی قابل آزمون میروش داده

هاسمن نشان داد سطح معناداري ها نیز بررسی شود که نتایج آزمون اثرات داده
 دییتأبوده که باعث  0,05تر از سطح معناداري هاي پژوهش بیشبراي مدل آمدهدستبه

هاي پژوهش کلیه مدل، باشد؛ بنابرایند اثرات تصادفی میفرضیه صفر مبنی بر وجو
منظور بررسی نرمال به، صورت پانل با اثرات تصادفی برآورد گردیدند. در این پژوهشبه

برا استفاده گردید. بر اساس نتایج -متغیرهاي پژوهش از آزمون جارك جزء اخلالبودن 
هاي اول تا باشند؛ اما مدلرمال میدو مدل چهارم و پنجم ن، برا-حاصله از آزمون جارك

هاي پرت حذف شدند تا به برخی از داده، سوم نرمال نبوده و با استفاده از متغیر مصنوعی
 تر شوند.توزیع نرمال نزدیک

 هاي رگرسیونبرآورد مدل
صورت پانل با هاي پژوهش بهمدل، آمدهدستبهو نتایج  شدهانجامهاي با توجه به آزمون

سطح معناداري مدل ، هابرآورد گردیدند. در تمامی مدل GLSادفی و با روش اثرات تص
مقدار آماره دوربین ، باشد. همچنینبوده که حاکی از معنادار بودن مدل می 0,05تر از کم

دهنده عدم بوده است که نشان 2و نزدیک عدد  2,5الی  1,5واتسون در محدوده 
باشد که می %16الی  %7ها در بازه تعیین مدلخودهمبستگی مرتبه است. مقدار ضریب 

که در بهترین برآورد مدل طوريدهندگی ضعیف متغیرهاي پژوهش است؛ بهبیانگر توضیح
از تغییرات  %16توانند حدود متغیرهاي توضیحی تنها می، باشدکه متعلق به مدل سوم می

 متغیر وابسته را توضیح دهند.



 17 |  ینیحسو پور انیجمال؛ گزارش حسابرس یدگیچیسود و لحن و پ تیریمد

 مدل اولنتایج حاصل از برازش  .3جدول 
PTone = β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β5Loss+ 
β6Leverage+ β7ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t 

 ضریب متغیرهاي توضیحی
خطاي 

 استاندارد
 t P-Valueآماره 

 0.0000 305.1800 0.000237 0.072479 عرض از مبدأ

EM -0.002726 7.46E-05 -36.55599 0.0000 

AUDITOR -0.001727 0.003045 -0.567005 0.5712 

BETA 0.002799 0.002921 0.958325 0.3388 

DISCONTINUD 4.27E-05 0.001082 0.039485 0.9685 

EXTRAORDINARY -0.002218 0.001393 -1.591458 0.1127 

FOREIGN -0.002287 0.000390 -5.859025 0.0000 

LASSET 0.004375 0.001745 2.506665 0.0128 

LEVERAGE 0.002379 0.001030 2.310225 0.0217 

LOSS -0.003105 0.001474 -2.106670 0.0361 

MB 2.52E-05 4.08E-05 0.616743 0.5380 

ROA -0.005135 0.005718 -0.898022 0.3700 

VOLATITY 3.68E-05 1.77E-05 2.080293 0.0385 

DUM23 -0.063204 0.010593 -5.966530 0.0000 
 0.102 ضریب تعیین (0.008) 2.248640 (احتمال) Fآماره 

 2.15 آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین 

شدهتعدیل  
0.056 

فروش ، متغیرهاي مدیریت سود، از برآورد مدل اول پژوهش آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
انحراف استاندارد بازدهی و متغیر ، زیان شرکت، اهرم مالی، هاکل دارایی، صادراتی

تر بوده و کم 0,05ها از سطح معناداري مصنوعی معنادار شدند؛ زیرا سطح معناداري آن
فرضیه اول ، بنابراین؛ شودفرض صفر مبنی بر معنادار نبودن متغیرهاي پژوهش رد می
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ها و لحن گزارش شرکت سود در تیریمدر میان پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادا
 شود.می دییحسابرس تأ

 دومحاصل از برازش مدل  جینتا .4جدول 

NTone= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β5Loss+ 
β6Leverage+ β7ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 

β11Foreign+ β12Discontinued εi،t 

 ضریب متغیرهاي توضیحی
خطاي 

 استاندارد
 t P-Valueآماره 

 0.0000 31.16265 0.002818 0.087823 عرض از مبدأ

EM -0.003099 0.001162 -2.667137 0.0081 

AUDITOR 0.000638 0.003752 0.170049 0.8651 

BETA 0.002764 0.003758 0.735520 0.4627 

DISCONTINUD 0.000929 0.001907 0.487372 0.6264 

EXTRAORDINARY -0.002769 0.001177 -2.353384 0.0194 

FOREIGN -0.003379 0.000310 -10.89026 0.0000 

LASSET 0.004505 0.001888 2.385710 0.0178 

LEVERAGE 0.005011 0.000586 8.554131 0.0000 

LOSS -0.003974 0.002587 -1.536350 0.1257 

MB 4.87E-05 2.53E-05 1.926825 0.0551 

ROA -0.006272 0.005712 -1.098062 0.2732 

VOLATITY 6.05E-05 3.25E-05 1.860585 0.0639 

DUM23 -0.078410 0.014367 -5.457507 0.0000 
.0) 2.389 (احتمال) Fآماره  400  0.108 ضریب تعیین (

 2.14 آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین 

شدهتعدیل  
0.062 

نتایج حاصل از برآورد مدل دوم حاکی از آن است که متغیر مدیریت سود داراي رابطه 
شود؛ زیرا با فرضیه دوم پژوهش رد می، رومثبت معنادار با لحن منفی گزارش است. ازاین

 گردد.لحن گزارش کمتر منفی می، افزایش مدیریت سود
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 سومحاصل از برازش مدل  جینتا .5جدول 
LWords= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β5Loss+ 

β6Leverage+ β7ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t 

 t P-Valueآماره  خطاي استاندارد ضریب متغیرهاي توضیحی
 0.0000 35.63018 0.114847 4.09203 عرض از مبدأ

EM 0.05994 0.040046 1.496772 0.1357 

AUDITOR 0.09708 0.038764 2.504479 0.0129 

BETA -0.01291 0.024471 -0.527792 0.5981 

DISCONTINUD 0.023826 0.057754 0.412542 0.6803 

EXTRAORDINARY 0.003022 0.025910 0.116636 0.9072 

FOREIGN 0.003439 0.019129 0.179795 0.8575 

LASSET -0.012020 0.017397 -0.690894 0.4903 

LEVERAGE -0.027250 0.035101 -0.776339 0.4383 

LOSS 0.033690 0.020750 1.623602 0.1057 

MB -0.000325 0.000748 -0.434599 0.6642 

ROA 0.005694 0.066024 0.086235 0.9313 

VOLATITY -0.001289 0.003636 -0.354527 0.7232 

DUM23 -0.277346 0.045562 -6.087249 0.0000 
 0.16 ضریب تعیین (0.000) 3.845 (احتمال) Fآماره 

 2.19 آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین 

شدهتعدیل  
0.12 

توان دریافت که متغیر حسابرسی و از برازش مدل سوم می آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
باشند و سایر متغیرهاي پژوهش هیچ رابطه معناداري با متغیر مصنوعی پژوهش معنادار می

ي سوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار فرضیه، رونیازاتعداد کلمات گزارش ندارند؛ 
 شود.رد می گزارش حسابرس یدگیچیها و پشرکت سود در تیریمدمیان 
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 چهارمحاصل از برازش مدل  جینتا. 6جدول 
LSentences= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β5Loss+ 
β6Leverage+ β7ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t 

 ضریب متغیرهاي توضیحی
خطاي 

 استاندارد
 t P-Valueآماره 

 0.0000 35.61645 0.039462 1.405494 عرض از مبدأ

EM 0.035208 0.002332 15.09691 0.0000 

AUDITOR 0.013150 0.025949 0.506744 0.6128 

BETA 0.040944 0.006529 6.271565 0.0000 

DISCOUNTINUED 0.038861 0.000145 268.6640 0.0000 

EXTRAORDINARY 0.003730 0.000360 10.35855 0.0000 

FOREIGN -0.010397 0.018849 -0.551620 0.5817 

LASSET 0.040704 0.004801 8.478545 0.0000 

LEVERAG 0.013887 0.011199 1.240018 0.2161 

LOSS -0.000717 0.007325 -0.097863 0.9221 

MB -0.000387 0.000149 -2.600013 0.0099 

ROA -0.105514 0.030363 -3.475082 0.0006 

VOLATITY 0.005371 0.000240 22.40424 0.0000 
 0.08 ضریب تعیین (0.036) 1.885 (احتمال) Fآماره 

شدهضریب تعیین تعدیل 2.15 آماره دوربین واتسون  0.037 

، از برازش مدل چهارم پژوهش با متغیر وابسته تعداد جملات گزارش آمدهدستبههاي یافته
داراي رابطه منفی معنادار با تعداد جملات گزارش ، دهد که متغیر مدیریت سودنشان می

و  شدهافزودهبر پیچیدگی گزارش ، با افزایش مدیریت سود شرکت، بنابراین؛ است
ها و شرکت سود در تیریمدمیان  ي سوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادارفرضیه

 شود.می دییتأ گزارش حسابرسی دگیچیپ
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 پنجمحاصل از برازش مدل  جینتا .7جدول 
LBGozaresh= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β5Loss+ 
β6Leverage+ β7ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 
β11Foreign+ β12Discontinued+ εi،t 

 t P-Valueآماره  خطاي استاندارد ضریب متغیرهاي توضیحی
 0.000 25.52180 0.039189 1.00016 عرض از مبدأ

EM 0.04013 0.005775 6.949701 0.000 

AUDITOR 0.011511 0.027150 0.423962 0.671 

BETA 0.02660 0.005110 5.206658 0.000 

DISCONTINUD 0.027722 0.036637 0.756664 0.449 

EXTRAORDINARY 0.00419 0.000342 12.26655 0.000 

FOREIGN -0.022728 0.010691 -2.125947 0.034 

LASSET 0.02146 0.002404 8.930980 0.0000 

LEVERAGE -0.001932 0.022985 -0.084058 0.9331 

LOSS 0.017912 0.000112 160.1165 0.0000 

MB -0.001182 3.52E-05 -33.54338 0.0000 

ROA -0.079242 0.009912 -7.994558 0.0000 

VOLATITY 0.003029 9.01E-05 33.61326 0.0000 
 0.078 ضریب تعیین (0.043) 1.8307 (احتمال) Fآماره 

 1.97 آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین 

شدهتعدیل  
0.035 

 آمدهدستبهبا توجه به علامت ضریب ، پنجم پژوهشبر اساس نتایج حاصله از برازش مدل 
متغیر مدیریت سود داراي رابطه مثبت معنادار با متغیر تعداد ، براي متغیرهاي پژوهش

 شوند.می دییتأي سوم پژوهش فرضیه، بنابراین؛ بندهاي گزارش است
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 گیريبحث و نتیجه
ها و ت سود در شرکتدر این پژوهش سعی شده است به این موضوع که آیا بین مدیری

ي حسابرسی مثل لحن و پیچیدگی ارتباط معناداري وجود هاگزارشهاي کیفی ویژگی
 است پرداخته شود. چگونهدارد و درصورت ارتباط داشتن جهت این ارتباط 

بین مدیریت سود «فرضیه اول این پژوهش به این صورت مطرح شد که  رونیازا
. »حسابرس ارتباط معکوس و معناداري وجود داردها و لحن مثبت در گزارش درشرکت

ها بر لحن مثبت در نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که مدیریت سود در شرکت
هایی که مدیریت سود در شرکت، گزارش حسابرس اثر منفی و معناداري دارد. به عبارتی

توسط حسابرس در گزارش  نانهیبخوشمیزان استفاده از کلمات مثبت و ، بیشتر بوده است
کمتر بوده است. لذا فرضیه اول پژوهش ، ترهایی با مدیریت سود پاییننسبت به شرکت

به این نتیجه رسید که زمانی که مدیریت  توانیمي اول پژوهش . از فرضیهشودیم دییتأ
تعداد کلمات داراي بار ، کندسود در شرکت وجود دارد و حسابرس آن را کشف می

کند تا از این طریق تر عمل میکارانهي محافظهاگونهبهبرد و کار میتري بهمثبت کم
 ریسک دعاوي حقوقی را تا حدودي کاهش دهد.

ها بین مدیریت سود درشرکت«فرضیه دوم این پژوهش به این صورت مطرح شد که 
از  . نتایج حاصل»و لحن منفی در گزارش حسابرس ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد

آزمون فرضیه دوم نشان داد که مدیریت سود داراي رابطه منفی معنادار با متغیر لحن منفی 
اند حسابرس هایی که مدیریت سود بیشتري داشتهگزارش است. در حقیقت در شرکت

فرضیه دوم پژوهش رد ، روکلمات داراي بار منفی استفاده کرده است ازاین کمتر از
هاي مالی باشد که حسابرس بر از لحن صورت متأثر واندتیمشود که این موضوع می

ي متفاوت در این زمینه هاپژوهشکه گفتیم  طورهمانزیرا  دهدیمگزارش  هاآناساس 
از لحن  بیشتر تشانیاز وضع بهتري ریانعکاس تصو يها براشرکتاثبات کرده است که 

ي ي فاصلهدهندهواند نشانتو از طرف دیگر می ندینمایاستفاده م نانهیبخوشو  مثبت
باشد.  کنندگاناستفادهي حسابرسی و هاگزارششده بین هاي گفتهانتظارات و نارسایی
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ي آینده باشد و ارتباط هاپژوهشموضوعی براي  تواندیمنتایج آزمون این فرضیه  هرحالبه
قرار  ی... موردبررساستقلال حسابرس و، کیفیت حسابرسی همچوناین موضوع با مواردي 

 بگیرد.
ها و پیچیدگی بین مدیریت سود درشرکت«اینکه  ي سوم پژوهش با بررسیفرضیه

براي ، مورد آزمون قرار گرفت »گزارش حسابرس ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد
ي جداگانه براي بررسی پیچیدگی استفاده شد اول از آزمون این فرضیه از سه مشخصه

تعداد جملات گزارش و سوم  ازلحاظدوم ، در گزارش رفتهکاربهلحاظ تعداد کلمات 
در قسمت مبانی اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی.  شدهلیتعدتعداد بندهاي  ازنظر

 ي فوق به شرح زیر است:هامدلنتایج آزمون این فرضیه در هریک 
ریت توان دریافت که بین مدیاز برازش مدل سوم می آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

تعداد کلمات هیچ رابطه  ازلحاظي حسابرسی هاگزارشها و پیچیدگی سود در شرکت
معناداري وجود ندارد اما نتایج حاصله از برازش مدل چهارم و پنجم پژوهش نشان داد 

جملات و بندهاي گزارش است  متغیر مدیریت سود داراي رابطه مثبت معنادار با متغیر تعداد
شود. نتایج این فرضیه می دییتأاین دو مشخصه  ازلحاظوم پژوهش هاي سفرضیه، بنابراین
سعی  شودیمها که زمانی که حسابرس متوجه مدیریت سود در شرکت دهدیمنشان 

این موضوع را از طریق افزایش تعداد بندهاي گزارش حسابرسی یا افزایش تعداد  کندیم
 ترشیپ ازآنچهدر هر بند منتقل کند تا از این طریق سهامداران را  شدهاستفادهجملات 

سازي بیشتر است و شفاف دیتأکاما نیازمند  افشاشدههاي مالی افشا نشده یا اینکه درصورت
 آگاه کند.

 هاي پژوهشمحدودیت
ي حسابرسی هاگزارشهاي متنی محدودیت پژوهش حاضر گردآوري داده نیترمهم .1

 کیتفک، بر بودن استخراجي حسابرسی و زمانهاگزارشها در این داده است. حجم بالاي
باعث  ...یی وتاسه، هاي دوتاییجداگانه هم در ترکیب صورتبهو بررسی کلمات هم 

هایی روبرو گردد زیرا گیري این متغیرها با محدودیتگردد تا همواره محقق در اندازهمی
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هاي ی نیاز به سیستمسینوبرنامهي این موضوع علاوه بر نیاز به زمان و دانش کافی در زمینه
 ي قوي نیز دارد.اي با پردازندهرایانه

ي با پشتیبانی زبان کاومتني افزارهانرمنبود ، هاي این تحقیقیکی دیگر از محدودیت .2
نیاز از و محقق را بی قرارگرفته مورداستفاده، ي لاتین مشابههاپژوهشفارسی است که در 

 در قسمت قبل کرده است. شدهعنوانهاي هاي دستی و سایر محدودیتکدنویسی

ي واژگان تخصصی حسابداري و حسابرسی است که تعیین عدم وجود یک پیکره .3
تري را حاصل نماید و ي دقیقي تخصصی نتیجههاپژوهشدر  تواندیمطبیت شده و ق

قوي و... مشابه مجموعه ، مبهم، ي تخصصی از کلمات پیچیدههمچنین نبود یک مجموعه
) باعث شد تا ما از بررسی این متغیرها 2018، لوفران و مک دونالدکلمات (لاتین 
 گیري استفاده نماییم.براي اندازه هاي دیگريی کرده یا از مشخصهپوشچشم
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