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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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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

مدیریت سود و لحن و پیچیدگی گزارش حسابرس
مظفر جمالیانپور
الهه السادات حسینی



کارشناس ارشد رشته حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال0000/03/72 :

استادیار حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
گزارش نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .اگرچه گزارش حسابرس در طول زمان ارتﻘا یافته اما هنوز
با مﺸﮑالتی مواﺟه است ازاینرو میبایست بسیار موﺷﮑافانهتر تﻬیه ﺷود تا از برداﺷتهای نادرست تا حد
امﮑان کاسته ﺷود .در پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سود بر لحن و پیچیدگی گزارشهای حسابرس
موردبررسی قرارگرفته است که پس از ﺷرح مبانی نظری و تدوین فرضیههای پژوهش ،تعداد  531ﺷرکت

تاریخ پذیرش0000/00/01 :

ازآنجاییکه ابزار اطالعرسانی حسابرس گزارش حسابرسی است ،لحن و کلمات مورداستفاده در این

پذیرفتهﺷده نزد سازمان بورس و اوراق بﻬادار طی سالهای  5331و  5331برگزیده ﺷد و از طریق
رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطهی
منفی معناداری بین مدیریت سود تعﻬدی و لحن مثبت گزارش حسابرس وﺟود دارد ،همچنین یافتهها وﺟود
گزارشهای حسابرسی میتواند عالوه بر بیان اهمیت و کاربرد این موضوع برای حسابرسان ،برای خط
مﺸیگذاران و تدوینکنندگان استانداردهای گزارﺷگری نیز موﺟب ﺷناخت فاصلهی انتظارات و همچنین
قدم برداﺷتن در راستای کاهش این فاصله از طریق الزام به تﻬیهی گزارشهای حسابرسی خوانا ﺷود.

ISSN: 0166-2821

یک رابطهی مثبت معنیداری بین مدیریت سود و پیچیدگی گزارشها را نیز نﺸان میدهد .متنکاوی

عالوهبراین کمک میکند درک افراد از تأثیرات استفاده از اطالعات کیفی ،مانند زبان گزارﺷگری در

کلیدواژهها :لحن گزارش حسابرس ،پیچیدگی ،مدیریت سود تعهدی ،متنکاوی ،فاصلهی
انتظارات.
 نویسنده مسئولElahe_hosseini@atu.ac.ir :

eISSN: 2519-2538

گزارشهای مالی و حسابرسی وسیعتر ﺷود.
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مقدمه
ازآنجاییکه رقم سود ﺷرکتها عامل مﻬمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب
میﺷود ،امروزه مدیریت سود به یﮑی از موضوعات مطرح در پژوهشهای حسابداری
تبدیلﺷده و بروز تضادهای نمایندگی در ﺷرکتها موﺟب ﺷده یﮑی از راههای رسیدن
مدیران به برخی منافع ،مدیریت سودباﺷد .با توﺟه به نﻘش حسابرس در اعتباردهی
صورتهای مالی ،از حسابرس انتظار میرود با ﺟمعآوری ﺷواهد قابلاتﮑا به اطمینان
معﻘولی از عدم وﺟود مدیریت سود در ﺷرکتها برسد .مدیریت سود بهعنوان اختیار
مدیریت در مورد گزارﺷگری مالی خارﺟی با سوءاستفاده از برخی نواقص قراردادها،
منطق محدود سﻬامداران و عدم تﻘارن اطالعات در بازار بهوسیلهی برخی تصمیمات
اقتصادی ،تغییر در رویههای حسابداری یا سایر روشهای پیچیده است .حسابرس از طریق
گزارش حسابرسی که ابزار اطالعرسان ی حسابرس است این موضوع را به اطالع ذینفعان
میرساند بنابراین لحن و کلمات مورداستفاده در این گزارشها از اهمیت به سزایی
برخوردار است و میتواند نﺸاندهندهی کیفیت حسابرسی باﺷد؛ بنابراین ،این مسئله ایجاد
میﺷود که آیا در ﺷرکتهایی که مدیریت سود بیﺸتری دارند لحن گزارشهای
حسابرسی نیز نسبت به ﺷرکتهایی با سطح مدیریت سود کمتر ،بدبینانهتر(منفیتر) میﺷود
و گزارشها پیچیدهتر خواهد ﺷد یا خیر  .درواقع ما در این پژوهش به دنبال کﺸف یا
بررسی رابطهی بین مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن و پیچیدگی گزارشهای حسابرسی
هستیم لذا پرسشهای تحﻘیق به ﺷرح زیر مطرح ﺷده است:
 آیا بین مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن منفی گزارش حسابرس ارتباط معناداریوﺟود دارد؟
آیا بین مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن مثبت گزارش حسابرس ارتباط معناداریوﺟود دارد؟
آیا بین مدیریت سود در ﺷرکتها و پیچیدگی گزارش حسابرس ارتباط معناداریوﺟود دارد؟
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مدتزمان طوالنی است که بین آنچه استفادهکنندگان از صورتهای مالی از
حسابرسی میخواهند و آنچه حسابرسی به آنها ارائه میکند فاصلهی انتظارات وﺟود دارد
( )IAASB5, 2011درواقع فاصلهی انتظارات به ﺷﮑاف بین آنچه مسئولیت حسابرس است
و آنچه استفادهکنندگان از صورتهای مالی معتﻘدند باید تحت مسئولیت حسابرس باﺷد،
گفته میﺷود .این فاصله ،زمانی برای حسابرسان مﺸﮑلساز خواهد ﺷد که به یک بحران
تجاری تبدیل ﺷود و تمامی نگاهها به سمت نﻘش حسابرس باﺷد .درنتیجه ،این فاصله باعث
ایجاد دوﺷﮑاف ارتباطی و اطالعاتی میﺷود.
ﺷﮑاف اطالعاتی به تفاوت بین آنچه کاربران از صورتهای مالی میخواهند و آنچه
از طریق صورتهای مالی حسابرسی ﺷده ،گزارش حسابرس و یا سایر اطالعات عمومی،
در دسترس آنها قرار میگیرد گفته میﺷود ولی ﺷﮑاف ارتباطی به تفاوت بین آنچه
حسابرسان ارائه میکنند و آنچه استفادهکنندگان درک میکنند گفته میﺷود .تحﻘیﻘات
درمورد این دو ﺷﮑاف محدود است ،اما ﺷواهد نﺸان میدهد که کاربران صورتهای مالی
در گزارش حسابرسی به دنبال اطالعات بیﺸتری برای کمک به درک سرمایهگذاریهای
اساسی خود هستند ( )IAASB, 2011; IOSCO2, 2009; CFA Institute3, 2010درواقع
همهی این ﺷﮑافها مربوط به تﻘاضا ،درک و استفاده از ارتباطات حسابرس است که
محور این ترکیب است.
توﺟه به این ﺷﮑل از گزارﺷگری میتواند به ارتﻘاء اهمیت ارزش خدمات حسابرسی،
افﺸای اطالعات و اطمینان منجر ﺷود و اینچنین تحﻘیﻘات کاربردی به قانونگذاران و
تعیینکنندگان استاندارد برای ﺷناخت این فاصلهی انتظارات و همچنین قدم برداﺷتن در
راستای کاهش این فاصله کمک زیادی میکند .امروزه قانونگذاران زیادی در سراسر
دنیا به دنبال تنظیم قوانین و مﻘررات در ﺟﻬت تأکید بر کاهش این فاصله و ﺷﮑافها هستند
 .5هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان بخﺸی
 .2سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بﻬادار
 .3موسسه تحلیلگران خبره مالی
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بهطور نمونه هیئت نظارت بر حسابداری ﺷرکتهای سﻬامی عام در آمریﮑا ،5هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخﺸی و دیگران درحال تالش برای بررسی
تغییرات در استانداردهای مربوط به گزارش حسابرسی هستند.
در ادامهی مﻘاله ،ابتدا به پیﺸینه و فرضیههای پژوهش اﺷارهﺷده ،سپس روشﺷناسی و
یافتههای پژوهش ارائه و درنﻬایت به نتیجهگیری و بحث پرداخته ﺷده است.

روش پژوهش
هدف صورتهای مالی که ابزاری برای ارائه اطالعات مالی ﺷرکتها است و گزارشهای
حسابرسی که نﻘش اعتباردهندگی این صورتها را برعﻬده دارد ،کمک به
استفادهکنندگان در راستای اخذ تصمیمهای اقتصادی است .بنابراین توﺟه به کیفیت
اطالعات و چگونگی افﺸای آن از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و همواره یﮑی از
دغدغههای استفادهکنندگان به ﺷمار میرود .درواقع گزارش حسابرس نتیجه کار حسابرس
است که به دنبال کﺸف یﮑسری اهداف مﺸخص است .بنابراین درصورتیکه این
گزارشها از مطلوبیت الزم برخوردار نباﺷند حتی اگر حسابرس از لیاقت و ﺷایستگی الزم
برای انجام کار برخوردار باﺷد بازهم فعالیت وی فاقد ارزش و اثربخﺸی الزم خواهد بود.
در چند سال اخیر طیف ﺟدیدی از پژوهشها در حال ﺷﮑلگیری و توسعه است که به
ارزیابی تأثیر اطالعات توضیحی و متنی انعﮑاس یافته در صورتهای مالی و گزارشهای
حسابرسی یا توضیحات منتﺸرﺷده درباره سود ﺷرکت ،مﻘالههای رسانهای ،بحث و
تحلیلهای مدیریتی ،گفتوگوهای کنفرانسی و گزارشهای فعالیت هیئتمدیره
پرداختهاند ( ;Li, 2010; Matsumoto, Pronk & Roelofsen, 2011; Henry, 2006

 )2008این ﺷیوه ﺟدید ،درواقع نوعی دیگر از توﺟه به حسابداری بهعنوان یک زبان با
تأکید بر اطالعات توضیحی آن است .بررسیها نﺸان میدهد تجزیه تحلیل متنی در
حوزهی مالی بیﺸتر به سمت تحلیل صورتهای مالی متمایل ﺷده است بهعنوانمثال از
1. PCAOB
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تحﻘیﻘاتی که بر روی ویژگیهای افﺸا انجامﺷده دریافتند که لحن ،خوانایی و یا احساسات
موﺟود در متن صورتهای مالی بر قیمتگذاری بازار ،رفتار تحلیلگر ،پایداری درآمد و
هزینه سرمایه تأثیر میگذارد ( ;Liawi et al., 2011; Lee, 2008; Ortegrol et al., 2017

.)Huang et al., 2014
( )Lim et al., 2018نیز استدالل میکنند که استراتژی کسبوکار بر عدم اطمینان محیطی
یک ﺷرکت ،پیچیدگی عملیاتی و فرصتطلبی مدیریتی تأثیر میگذارد که بهنوبه خود
منجر به تأثیر در نوع متنبندی و پیچیدگی افﺸاها میﺷود )Badnarok et al., 2015( .نیز
بررسی کردند که علیرغم اعتﻘاد گستردهی مبنی بر اینﮑه گزارشهای ساالنه از زبان و
لحنی تﮑراری و از پیش تعیینﺷده برای ارتباط با سرمایهگذاران استفاده میکند ،ﺷواهد
محﮑمی وﺟود دارد که مدیران از تغییرات لحن برای بازتاب محیطهای اقتصادی ﺷرکت-
ها استفاده میکنند .همچنین نتایج پژوهش (میرزایی و همﮑاران )5333 ،نﺸان داد ،لحن
بدبینانه گزارﺷگری مالی بر گزارﺷگری مالی متﻬورانه تأثیر منفی و معناداری دارد.
بررسی یا تحﻘیق بر روی خوانایی نیز نوعی دیگر از پژوهشهای مﺸابه در این زمینه است
که خوانایی را «توانایی سرمایهگذاران و تحلیلگران انفرادی برای ﺟمعآوری اطالعات
مربوط به ارزیابی صورتهای مالی با استفاده از افﺸاهای مالی» مینامند ( & Loughran

 .)McDonald, 2014بهعنوانمثال ( )Lo, Ramos & Rogo, 2017بررسی میکند که
چگونه خوانایی گزارشهای ساالنه با مدیریت سود مرتبط است .آنها دریافتند که بنگاه-
هایی که بهاحتمالزیاد سود خود را مدیریت کردهاند ،دارای گزارشهای مالی پیچیدهتر
هستند.
مفﻬوم خوانایی با پیچیدگی اطالعات نیز مرتبط است و تعیین میزان خوانایی و پیچیدگی
متون با استفاده از تعداد کلمات ،حجم فایل و پیچیدگی کلمات در گزارشهای مالی
مورداستفاده قرارگرفته است ( Loughran & McDonald, 2011; You and Zhang,
 )2009; Loughran & McDonald, 2014; Bonsall et al.2017به نﻘل از ( Bakarich,

.)2019
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( )Lou, Ramos & Rogo, 2017دریافتند که ﺷرکتهایی که به درآمد بودﺟه
ﺷدهی خود نمیرسند ،افﺸای پیچیدهتر اما کوتاهتری را ارائه میدهند و این نﺸان میدهد
که این بنگاهها اخبار بد را در سبک نوﺷتن پیچیده خود پنﻬان میکنند .عالوه بر این،
پژوهشهای اخیر نﺸان میدهند لحن گزارشهای مالی نیز میتواند بر ﺟنبههای مختلف
پیشبینی عملﮑرد سودمند باﺷند .بهعنوانمثال ،نتایج یافتههای ()Melloni et al., 2016
نﺸان میدهد که ﺷرکتها برای نﺸان دادن وضعیت بﻬتری از عملﮑردﺷان از لحن مثبت
استفاده مینمایند .افزون بر این ،نتایج پژوهش ( )Davis et al., 2012رابطه معناداری بین
کلمات مثبت و منفی با عملﮑرد آتی ﺷرکت را نﺸان دادند .آنها در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که مدیران برای کاهش واکنش منفی بازار ،بیﺸتر از لحن خوشبینانه نسبت
به لحن بدبینانه استفاده میکنند .بعالوه ( )Tetlock et al. 2008نیز در پژوهش خود به
دنبال بررسی استفاده از یک معیار کمی مربوط به زبان ،ﺟﻬت پیشبینی سود حسابداری
ﺷرکتها و بازدههای سﻬام آن به این نتیجه رسیدند که کلمات منفی در گزارشهای مالی
باعث میﺷود مدیران درنﻬایت پاداش عملﮑرد کمتری دریافت کنند.
( )Lawrence, 2010نﺸان داد سرمایهگذاران بیﺸتر به دنبال سرمایهگذاری در
ﺷرکتهای با گزارشهای ساالنه کوتاهتر و خواناتر هستند .لى ( )2002با استفاده از
ﺷاخص فوگ و ﺷاخص طول سند نﺸان داد گزارشهای ساالنه هنگامیکه ﺷرکتها
دارای سود کمتری هستند ،طوالنیتر و ازنظر بافت دﺷوارتر است که این یافته نﺸان
میدهد مدیران بهطور فرصتطلبانه خوانایی گزارشهای مالی را تغییر میدهند تا اخبار
نامساعد را از سرمایهگذاران پنﻬان کنند )Nelson & Pritchard, 2007( .به این نتیجه
رسیدند ﺷرکتهایی که در معرض دادخواهی حﻘوقی بیﺸتری از ﺟانب سﻬامداران قرار
دارند از زبانی ناخواناتر در یادداﺷتهای همراه خود استفاده میکنند.

مدیریت سود
مدیریت سود مفﻬومی از حسابداری است که بهصورت گسترده از اواخر دهه هﺸتاد
موردبحث و بررسی قرارگرفته است .بیﺸتر ادبیات گذﺷته در مورد مدیریت سود از تئوری
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اثباتی حسابداری ( )Watts & Zimmerman, 1986نﺸئت گرفته است .باید اﺷاره کرد که
تعریف پذیرفتهﺷدهای برای مدیریت سود وﺟود ندارد بنابراین ،بﻬترین تعریف از مدیریت
سود آن است که مدیریت سود را بهعنوان اختیار مدیریت در مورد گزارﺷگری مالی
خارﺟی با سوءاستفاده از برخی نواقص قراردادها ،منطق محدود سﻬامداران و عدم تﻘارن
اطالعات در بازار بهوسیلهی برخی تصمیمات اقتصادی ،تغییر در رویههای حسابداری یا
سایر روشهای پیچیده تعریف میکند .درواقع هدف از مدیریت ،ارائه درآمدها به روﺷی
متفاوت (بیﺸتر یا کمتر از آنچه ﺷناخته ﺷده است) برای دستیابی به مزایای خصوصی و
گمراه کردن ذینفعان است .در پژوهشهای حسابداری تمرکز اصلی ادبیات بر مدیریت
سود تعﻬدی است که ﺷامل دستکاری اقالم تعﻬدی از طریق انتخاب روشهای
حسابداری تعﻬدی است بهعنوانمثال تغییر در نرخ استﻬالک ،روشهای ارزیابی موﺟودی
کاال و محاسبه بدهیهای احتمالی .ازآنجاکه اقالم تعﻬدی در تعیین درآمد نﻘش دارند،
درنﻬایت در توزیع ثروت بین ذینفعان نیز تأثیر میگذارند ،عالوه بر این ،صالحدید
مدیریت نسبت به ارائه اقالم تعﻬدی امﮑان انتﻘال اطالعات در مورد ﺟریان نﻘدی آتی
ﺷرکتها را فراهم می کند و بنابراین ممﮑن است منجر به کاهش عدم تﻘارن اطالعات بین
مدیریت و سﻬامداران ﺷود.
باتوﺟه به آنچه گفتیم فرضیات پژوهش به ﺷرح زیر مطرح ﺷد:
فرضیه اول :بین مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن مثبت در گزارش حسابرس ارتباط
معﮑوس و معناداری وﺟود دارد.
فرضیه دوم :بین مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن منفی در گزارش حسابرس ارتباط
مستﻘیم و معناداری وﺟود دارد.
فرضیه سوم :بین مدیریت سود در ﺷرکتها و پیچیدگی گزارش حسابرس ارتباط
مستﻘیم و معناداری وﺟود دارد.
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روش پژوهش
ﺟامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی ﺷرکتهای پذیرفتهﺷده نزد سازمان بورس و اوراق
بﻬادار میباﺷد که اطالعاتمالی آن در دسترس است .باتوﺟه به این موضوع تعداد 131
ﺷرکت ﺟامعهی آماری پژوهش را تﺸﮑیل میدهد.
تعداد ﺷرکتهای نمونه موردبررسی طبق ﺟدول زیر بهدستآمده است:
جدول  .1تعداد شرکتهای نمونه موردبررسی
تعداد کل شرکتها طبق صورتهای مالی حسابرسی شده در نرمافزار رهآورد نوین

597

ﺷرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری و بانکها و مؤسسات مالی و پولی

()13

ﺷرکتهای دارای اطالعات صورتهای مالی ناقص

()510

عدم دسترسی به دادههای متنی گزارشهای حسابرسی

()210

ﺷرکتهایی که سال مالی آنها در بازه زمانی تحﻘیق قرار نمیگرفت

()525

تعداد شرکتهای موردبررسی پژوهش

537

مدل و متغیرهای مورداستفادهی پژوهش
برای آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش:
Ptone OR Ntone: β0 + β1AEMi,t+ β2Betai,t+ β3Assets+ β4Market-Book +
β5Loss+β6Leverage+β7ROA+β8Big4+β9Extraordinary+β10VolatilityRET
+ β11Foreign+ β12Discontinued εi,t

و برای آزمون فرضیه سوم داریم:
Words OR Sentences OR Opinion paragragh: β0 + β1AEMi,t+ β2Betai,t+
β3Assets+β4Market-Book+β5Loss+β6Leverage+β7ROA+β8Big4
+β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ β11Foreign+ β12Discontinued +εi,t

که در آن:
 :Betaریسک سﻬم است که با استفاده از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای 5و بر اساس
بازدهی  10ماه گذﺷته سﻬم از طریق فرمول زیر به دست میآید:
1. Capital asset pricing model
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بتا تعیینکنندهی ریسک سیستماتیک ﺷرکت است همچنین ما نوسانات قیمت سﻬم را با
استفاده از متغیر نوسان پذیری که انحراف استاندارد ماهانه سﻬم در طول دوازده ماه گذﺷته
است کنترل نمودیم زیرا طبق پژوهش ( )Li, 2008ﺷرکتهایی با ریسک باالتر و محیط
تجاری با نوسانات بیﺸتر ،دارای ارتباطات پیچیدهتری با سرمایهگذاران خود هستند و
( )Hendricks, 2017نیز اﺷاره کرد ﺷرکتهایی با نوسانات و ریسک باالتر لحن دارای
گزارشهایی با لحن منفیتری هستند
 :Assetsبرای کنترل اندازه ﺷرکت ،از متغیر  Assetsاستفاده میکنیم که لگاریتم کل
داراییها است .بر اساس پژوهشهای پیﺸین ،ما انتظار داریم ﺷرکتهای بزرگتر از
لحنهای منفیتری استفاده کنند )Hendricks et al., 2017; Huang et al., 2014( .و
همچنین گزارشهای ساالنه طوالنیتر ،پیچیدهتر و با خوانایی کمتری داﺷته باﺷند ( Li,

.)2008
 :Market-Bookنسبت ارزش بازار به دفتری بهعنوان واسطهای برای رﺷد بنگاه استفادهﺷده
است )Ibid( .اظﻬار داﺷت که ﺷرکتهای با نسبت باالی ارزش بازار حﻘوق سﻬام به دفتری
با گزارشهای ساالنه پیچیدهتر و کم خواناتری همراه هستند و ( )Huang et al., 2014نیز
این نسبت را با لحن منفیتر (یعنی لحن بدبینانهتر) مرتبط میداند.
 :Lossمﺸابه تحﻘیﻘات ( )Hendricks et al., 2017و ()Martikainen et al., 2016
عملﮑرد ﺷرکت را با استفاده از دومتغیر ،زیان و بازده داراییها کنترل کردیم .زیان یک
متغیر کنترلی صفر و یﮑی است که اگر یک ﺷرکت در سال ﺟاری ضرر داﺷته باﺷد ،برابر
با یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میﺷود.
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 :Leverageما با استفاده از اهرم که مجموع بدهیهای بلندمدت و بدهیهای ﺟاری تﻘسیم
بر کل داراییها است ،ساختار سرمایه و ریسک ورﺷﮑستگی را کنترل میکنیم ،زیرا در
تحﻘیﻘات ( )Hendricks et al., 2017مﺸخص ﺷده است که بنگاههای با اهرم باال از
لحنهای منفی بیﺸتر و زبان مبﻬمتری استفاده میکنند.
 :ROAبازده داراییها است که بهصورت سود خالص تﻘسیم بر کل داراییها محاسبه
میﺷود )Ibid( .ارتباط مثبتی بین  ROAو لحنهای خوشبینانه پیدا میکند ،درحالیکه
ﺷواهد موﺟود در ( )Martaikenen et al., 2016هیچ ارتباطی بین بازده داراییها و لحن
یا احساسات پیدا نمیکنند ،اما تحﻘیﻘات آنها نﺸاندهندهی ارتباط مثبتی بین زیان و لحن
منفی بوده است.
 :Big4برای کنترل کیفیت حسابرسی از متغیر نوع حسابرس استفاده کردیم ،اگر یک
ﺷرکت توسط مؤسسات رتبه الف طبق رتبهبندی ﺟامعه حسابداران رسمی حسابرسی ﺷود
یک و در غیر این صورت ،صفر در نظر گرفتهﺷده است .طبق پژوهشهای پیﺸین
گزارشهای مالی ﺷرکتهایی که توسط  4موسسهی بزرگ حسابرسی ﺷده است از لحن
منفیتر و پیچیدهتری برخوردار است (.)Hendricks et al., 2017
 :Extraordinaryلی ( )2002موارد خاص (یعنی اقالم استثنائی یا عملیات متوقفﺷده) را
نیز بهعنوان نمایندهای برای پیچیدگی در نظر میگیرد زیرا انتظار میرود ﺷرکتهای دارای
اقالم منفی بیﺸتر ،دارای گزارشهای پیچیدهتری نیز باﺷند .اگر در صورت سودوزیان اقالم
استثنائی گزارش کرده باﺷد یک و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته میﺷود.
 :VolatilityRETانحراف استاندارد بازدهی سﻬم طی  52ماه گذﺷته است.
 : Foreignفروش صادراتی نیز یﮑی دیگر از متغیرهای کنترلی است که نﺸاندهندهی
پیچیدگی محیط عملیاتی ﺷرکت است و هرچه محیط عملیاتی ﺷرکتی پیچیدهتر
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گزارشهای مالی آن نیز پیچیدهتر خواهد بود ( .)Li, 2008اگر ﺷرکت فروش صادراتی
داﺷته باﺷد  5در غیر اینصورت صفر درنظرگرفته میﺷود.
 :Discontinuedاگر ﺷرکت عملیات متوقفﺷده داﺷته باﺷد یک و در غیر اینصورت
صفر در نظر گرفته میﺷود.

متغیرهای وابستهی پژوهش
لحن:1
برای اندازهگیری متغیر لحن گزارش از متنکاوی استفاده نمودیم .یﮑی از ایرادات
مطرحﺷده برای این روش در نظر نگرفتن بارمعنایی کلمات بهصورت کلمات دوتایی،
سهتایی و ...است .بهطور مثال برای تعیین بار کلمهی ترکیبی «کاهش زیان» به هرکدام از
این کلمات برچسب منفی میزند درحالیکه با درنظر گرفتن این دوکلمه باهم ازلحاظ
معنایی دارای بار مثبت است .برای رفع این مسئله ابتدا باید متون گزارشها را بر اساس
کلمات ﺟداسازی نموده و پس از حذف ایست واژهها 2بهصورت مجموعهای از کلمات

3

درآورده و سپس با استفاده از روشهای برچسبزنی چندتایی 4به تعیین بار کلمات باهم
بپردازیم .ما در این پژوهش دادههای لحن گزارشها را با روش فوق و با استفاده از پیﮑره
واژگان فارسی دارای برچسب قطبیت تﻬیهﺷده توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات
دانﺸگاه تﻬران به دست آوردیم.
بدین ترتیب در هر گزارش تعداد کلمات دارای بار مثبت و دارای بار منفی مﺸخص
ﺷد که با استفاده از تﻘسیم تعداد کلمات منفی بر کل کلمات ،متغیر لحن منفی ( )NToneو
از تﻘسیم خالص کلمات مثبت (تعداد کلمات مثبت منﻬای تعداد کلمات منفی) تﻘسیم بر
کل کلمات متغیر لحن مثبت ( )PToneرا به دست آوردیم.
1. Tone
2. Stop words
3. Bag of words
4. N-grams
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پیچیدگی:1
برای اندازهگیری پیچیدگی گزارشها از سه متغیر مختلف زیر استفاده کردیم که:
 : Wordsلگاریتم تعداد کلمات استفادهﺷده در گزارش حسابرس طبق پژوهش
()Bakarich et al., 2019؛
 : Sentencesلگاریتم تعداد ﺟمالت استفادهﺷده در گزارش حسابرس؛
 :Opinion Paragraphلگاریتم تعداد بندهای گزارش حسابرس است که از طریق
متنکاوی بهدستآمده است.

متغیر مستقل پژوهش
 :AEMمدیریت سود از طریق اقالم تعﻬدی را بهعنوان متغیر مستﻘل پژوهش در نظر گرفتیم
و از مدل کوتاری ،لیون و ویزلی )2001( 2که به مدل عملﮑرد معروف است استفاده
کردیم.
طبق این مدل برای اندازهگیری کل اقالم تعﻬدی از رابطهی زیر:

 :TAt-1/1تﻘسیم عدد  5بر ﺟمع کل داراییهای ابتدای سال (در این الگوها ،برای
استانداردکردن و موزون ﺷدن بهمنظور کاهش نوسانات ،از تﻘسیم همه متغیرها بر ﺟمع کل
داراییهای ﺷرکت در ابتدای هر دوره استفاده ﺷده است)
 :REVtΔتغییرات کل درآمد فروش سال ﺟاری به سال قبل
 :ΔRECtنﺸاندهندهی تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی سال ﺟاری به سال قبل است
 :ROAtنﺸاندهندی بازده داراییها است ((سود خالص/دارایی ابتدای دوره)/مجموع
1. Complexity
2. Khotari,Leone and Wasley
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داراییهای پایان دوره)
 :PPEtبیانگر ﺟمع داراییهای ثابت (اموال ،ماﺷینآالت و تجﻬیزات) بهصورت ناخالص
(قبل از کسراستﻬالک انباﺷته)
 :εنﺸاندهندهی مﻘادیر خطا یا باقیماندههای حاصل از تخمین الگو است و درواقع همان

اقالم تعﻬدی غیرعادی (اختیاری) است.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول  .6آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
نماد
میانگین

EM ASSET OParagragh LEVERAGE SENTENCES
E18211
58533
08132
58122
112822

BETA
08123

میانه

5812

0813

5855

18222

-08023

08152

حداکثر

5831

5834

5843

28531

58511

58123

حداقل

5843

0805

083

48133

-0845

-085001

انحراف معیار

08502

08213

08021

08134

08511

08353

چولگی

08322

58121

08113

08401

28002

08413

کﺸیدگی

2812

3803

38313

38113

52811

38231

نماد

VOLATITY

ROA

PTON

WORDS MB NTON

میانگین

08215

08551

080403

08031

38323

38251

میانه

0853

0803

08031

08033

2834

382

حداکثر

23814

0824

08524

08503

41833

4853

حداقل

0805

-0844

08002

08003

-12834

3814

انحراف معیار

58434

08511

08053

08051

1811

08521

چولگی

51851

08345

58244

58512

-38311

08413

کﺸیدگی

213823

18104

483

48112

43841

2823

تعداد مﺸاهدات

210

210

210

210

210

210
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در ﺟدول  ،5یافتههای مربوط به توصیف دادهها از حیث ﺷاخصهای مرکزی و پراکندگی
ارائه ﺷده است .بر این اساس ،میانگین بازدهی ﺷرکتهای نمونه حدود  13درصد میباﺷد؛
که بیشترین مﻘدار بازدهی کسبﺷده مﻘدار  5812و کمترین میزان بازدهی نیز مﻘدار -085
بوده است .ازنظر مﻘادیر بهدستآمده برای ﺷاخصهای چولگی و کﺸیدگی ،متغیر بازده بتا
تﻘریباً نرمال میباﺷد؛ زیرا مﻘادیر بهدستآمده بهترتیب در دامنه  -3تا  +3و  -50تا +50
قرار دارد .درخصوص پیچیدگی ،از سه متغیر تعداد بندهای گزارش ،تعداد کلمات و تعداد
ﺟمالت استفادهﺷده در گزارش بﻬره برده ﺷد که بهترتیب ،بهطور میانگین  5812 ،5853و
 3825میباﺷد .همچنین ،بازده داراییهای ﺷرکتهای نمونه ،بهطور میانگین  52درصد
است که نﺸاندهنده این موضوع میباﺷد میزان سودآوری ﺷرکتهای نمونه از
داراییهایﺸان حدود  52درصد است .آمارههای توصیفی سایر متغیرها در ﺟدول  5نﺸان
داده ﺷده است.

آمار استنباطی
مطابق با یافتههای حاصل از آزمون همبستگی ،متغیرهای ارزش ﺷرکت ،داراییها ،بتا و
اهرم مالی احتماالً دارای رابطه ضعیفی با متغیرهای وابسته لحن گزارش خواهند داﺷت و
همبستگی قوی میان متغیرهای مستﻘل پژوهش مﺸاهده نمیﺷود.
برای تﺸخیص همخطی ،از معیار عامل تورم واریانس )VIF( 5استفاده گردید که
نتایج حاصل از آن نﺸان میدهد ،متغیرهای پژوهش هیچگونه همخطی ندارند .همچنین
بهمنظور آزمون همسانی واریانس ،از روش وایت استفاده گردید؛ که نتایج آن نﺸان داد
غیر از مدل سوم که مربوط به متغیر وابسته تعداد کلمات میباﺷد ،بﻘیه مدلها دارای
ناهمسانی واریانس هستند که برای رفع آن ،از روش  GLSاستفاده خواهد ﺷد .بهمنظور
بررسی خودهمبستگی سریالی ،از روش براش – گادفری استفاده میﺷود که با توﺟه به
نتایج ،تمامی مدلهای پژوهش دارای خودهمبستگی مراتب باالتر از  2بوده که برای رفع
آن بایستی از روش  GLSو متغیر  ARاستفاده نمود .بهمنظور بررسی مانایی متغیرها ،از
)1. Variance Inflation Factor (VIF

 | 16فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 33بهار 1441

روش ایم ،پسران و ﺷین استفاده گردید که فرضیه صفر آن ،وﺟود ریﺸه واحد و نامانا بودن
متغیرهاست .با عنایت به نتایج بهدستآمده از آزمون ریﺸه واحد ،درمییابیم که متغیرهای
پژوهش مانا بوده و نیازی به انجام آزمونهای هم ﺟمعی وﺟود ندارد عالوه بر این با توﺟه
به نتایج حاصله از آزمون  Fلیمر ،دریافتیم که تمامی مدلهای پژوهش حاضر با استفاده از
روش دادههای پانلی قابل آزمون میباﺷند؛ بنابراین ،میبایست با انجام آزمون هاسمن نوع
اثرات دادهها نیز بررسی ﺷود که نتایج آزمون هاسمن نﺸان داد سطح معناداری
بهدستآمده برای مدلهای پژوهش بیشتر از سطح معناداری  0801بوده که باعث تأیید
فرضیه صفر مبنی بر وﺟود اثرات تصادفی میباﺷد؛ بنابراین ،کلیه مدلهای پژوهش
بهصورت پانل با اثرات تصادفی برآورد گردیدند .در این پژوهش ،بهمنظور بررسی نرمال
بودن ﺟزء اخالل متغیرهای پژوهش از آزمون ﺟارک-برا استفاده گردید .بر اساس نتایج
حاصله از آزمون ﺟارک-برا ،دو مدل چﻬارم و پنجم نرمال میباﺷند؛ اما مدلهای اول تا
سوم نرمال نبوده و با استفاده از متغیر مصنوعی ،برخی از دادههای پرت حذف ﺷدند تا به
توزیع نرمال نزدیکتر ﺷوند.

برآورد مدلهای رگرسیون
با توﺟه به آزمونهای انجامﺷده و نتایج بهدستآمده ،مدلهای پژوهش بهصورت پانل با
اثرات تصادفی و با روش  GLSبرآورد گردیدند .در تمامی مدلها ،سطح معناداری مدل
کمتر از  0801بوده که حاکی از معنادار بودن مدل میباﺷد .همچنین ،مﻘدار آماره دوربین
واتسون در محدوده  581الی  281و نزدیک عدد  2بوده است که نﺸاندهنده عدم
خودهمبستگی مرتبه است .مﻘدار ضریب تعیین مدلها در بازه  %1الی  %51میباﺷد که
بیانگر توضیحدهندگی ضعیف متغیرهای پژوهش است؛ بهطوریکه در بﻬترین برآورد مدل
که متعلق به مدل سوم میباﺷد ،متغیرهای توضیحی تنﻬا میتوانند حدود  %51از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح دهند.
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جدول  .7نتایج حاصل از برازش مدل اول
PTone = β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β7Loss+
β6Leverage+ β5ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t
خطای

آماره t

P-Value

301.5200

0.0000
0.0000

متغیرهای توضیحی

ضریب

عرض از مبدأ

0.012413

0.000231

EM

-0.002121

1.41E-01

-31.11133

AUDITOR

-0.005121

0.003041

-0.111001

0.1152

BETA

0.002133

0.002325

0.312321

0.3322

DISCONTINUD

4.21E-01

0.005022

0.033421

0.3121

EXTRAORDINARY

-0.002252

0.005333

-5.135412

0.5521

FOREIGN

-0.002221

0.000330

-1.213021

0.0000

LASSET

0.004311

0.005141

2.101111

0.0522

LEVERAGE

0.002313

0.005030

2.350221

0.0251

LOSS

-0.003501

0.005414

-2.501110

0.0315

MB

2.12E-01

4.02E-01

0.151143

0.1320

ROA

-0.001531

0.001152

-0.232022

0.3100

VOLATITY

3.12E-01

5.11E-01

2.020233

0.0321

DUM23
آماره ( Fاحتمال)

-0.013204

0.050133

-1.311130

0.0000

)2.242140 (0.002

ضریب تعیین

0.502

آماره دوربین واتسون

2.51

استاندارد

ضریب تعیین
تعدیلﺷده

0.011

با توﺟه به نتایج بهدستآمده از برآورد مدل اول پژوهش ،متغیرهای مدیریت سود ،فروش
صادراتی ،کل داراییها ،اهرم مالی ،زیان ﺷرکت ،انحراف استاندارد بازدهی و متغیر
مصنوعی معنادار ﺷدند؛ زیرا سطح معناداری آنها از سطح معناداری  0801کمتر بوده و
فرض صفر مبنی بر معنادار نبودن متغیرهای پژوهش رد میﺷود؛ بنابراین ،فرضیه اول
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پژوهش مبنی بر وﺟود رابطه معنادار میان مدیریت سود در ﺷرکتها و لحن گزارش
حسابرس تأیید میﺷود.
جدول  .0نتایج حاصل از برازش مدل دوم
Loss+ 7t+ β3LAssets+ β4MB + β،t+ β2Betai،NTone= β0 + β1EMi
Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+ 8ROA+ β5Leverage+ β6β
t،β11Foreign+ β12Discontinued εi
خطای

آماره t

P-Value

35.51211

0.0000
0.0025

متغیرهای توضیحی

ضریب

عرض از مبدأ

0.021223

0.002252

EM

-0.003033

0.005512

-2.111531

AUDITOR

0.000132

0.003112

0.510043

0.2115

BETA

0.002114

0.003112

0.131120

0.4121

DISCONTINUD

0.000323

0.005301

0.421312

0.1214

EXTRAORDINARY

-0.002113

0.005511

-2.313324

0.0534

FOREIGN

-0.003313

0.000350

-50.23021

0.0000

LASSET

0.004101

0.005222

2.321150

0.0512

LEVERAGE

0.001055

0.000121

2.114535

0.0000

LOSS

-0.003314

0.002121

-5.131310

0.5211

MB

4.21E-01

2.13E-01

5.321221

0.0115

ROA

-0.001212

0.001152

-5.032012

0.2132

VOLATITY

1.01E-01

3.21E-01

5.210121

0.0133

DUM23
آماره ( Fاحتمال)

-0.012450

0.054311

-1.411101

0.0000

)2.323 (0.004

ضریب تعیین

0.502

آماره دوربین واتسون

2.54

استاندارد

ضریب تعیین
تعدیلﺷده

0.012

نتایج حاصل از برآورد مدل دوم حاکی از آن است که متغیر مدیریت سود دارای رابطه
مثبت معنادار با لحن منفی گزارش است .ازاینرو ،فرضیه دوم پژوهش رد میﺷود؛ زیرا با
افزایش مدیریت سود ،لحن گزارش کمتر منفی میگردد.
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جدول  .5نتایج حاصل از برازش مدل سوم
LWords= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β7Loss+
β6Leverage+ β5ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t
tآماره
خطای استاندارد
ضریب
متغیرهای توضیحی
P-Value
عرض از مبدأ
0.0000
31.13052
0.554241
4.03203
EM

0.01334

0.040041

5.431112

0.5311

AUDITOR

0.03102

0.032114

2.104413

0.0523

BETA

-0.05235

0.024415

-0.121132

0.1325

DISCONTINUD

0.023221

0.011114

0.452142

0.1203

EXTRAORDINARY

0.003022

0.021350

0.551131

0.3012

FOREIGN

0.003433

0.053523

0.513131

0.2111

LASSET

-0.052020

0.051331

-0.130234

0.4303

LEVERAGE

-0.021210

0.031505

-0.111333

0.4323

LOSS

0.033130

0.020110

5.123102

0.5011

MB

-0.000321

0.000142

-0.434133

0.1142

ROA

0.001134

0.011024

0.021231

0.3353

VOLATITY

-0.005223

0.003131

-0.314121

0.1232

DUM23
آماره ( Fاحتمال)

-0.211341

0.041112

-1.021243

0.0000

)3.241 (0.000

ضریب تعیین

0.51

آماره دوربین واتسون

2.53

ضریب تعیین
تعدیلﺷده

0.52

با توﺟه به نتایج بهدستآمده از برازش مدل سوم میتوان دریافت که متغیر حسابرسی و
متغیر مصنوعی پژوهش معنادار می باﺷند و سایر متغیرهای پژوهش هیچ رابطه معناداری با
تعداد کلمات گزارش ندارند؛ ازاینرو ،فرضیهی سوم پژوهش مبنی بر وﺟود رابطه معنادار
میان مدیریت سود در ﺷرکتها و پیچیدگی گزارش حسابرس رد میﺷود.
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جدول  .2نتایج حاصل از برازش مدل چهارم
LSentences= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β7Loss+
β6Leverage+ β5ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+
β11Foreign+ β12Discontinued εi،t
خطای

آماره t

P-Value

31.15141

0.0000
0.0000

متغیرهای توضیحی

ضریب

عرض از مبدأ

5.401434

0.033412

EM

0.031202

0.002332

51.03135

AUDITOR

0.053510

0.021343

0.101144

0.1522

BETA

0.040344

0.001123

1.215111

0.0000

DISCOUNTINUED

0.032215

0.000541

212.1140

0.0000

EXTRAORDINARY

0.003130

0.000310

50.31211

0.0000

FOREIGN

-0.050331

0.052243

-0.115120

0.1251

LASSET

0.040104

0.004205

2.412141

0.0000

LEVERAG

0.053221

0.055533

5.240052

0.2515

LOSS

-0.000151

0.001321

-0.031213

0.3225

MB

-0.000321

0.000543

-2.100053

0.0033

ROA

-0.501154

0.030313

-3.411022

0.0001

0.001315

0.000240

22.40424

0.0000

استاندارد

VOLATITY
آماره ( Fاحتمال)

)5.221 (0.031

ضریب تعیین

0.02

آماره دوربین واتسون

2.51

ضریب تعیین تعدیلﺷده

0.031

یافتههای بهدستآمده از برازش مدل چﻬارم پژوهش با متغیر وابسته تعداد ﺟمالت
گزارش ،نﺸان میدهد که متغیر مدیریت سود ،دارای رابطه منفی معنادار با تعداد ﺟمالت
گزارش است؛ بنابراین ،با افزایش مدیریت سود ﺷرکت ،بر پیچیدگی گزارش افزودهﺷده و
فرضیهی سوم پژوهش مبنی بر وﺟود رابطه معنادار میان مدیریت سود در ﺷرکتها و
پیچیدگی گزارش حسابرس تأیید میﺷود.
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جدول  .3نتایج حاصل از برازش مدل پنجم
LBGozaresh= β0 + β1EMi،t+ β2Betai،t+ β3LAssets+ β4MB + β7Loss+
β6Leverage+ β5ROA+ β8Auditor + β9Extraordinary + β10VolatilityRET+
β11Foreign+ β12Discontinued+ εi،t
آماره t
خطای استاندارد
ضریب
متغیرهای توضیحی
P-Value
عرض از مبدأ
0.000
21.12520
0.033523
5.00051
EM

0.04053

0.001111

1.343105

0.000

AUDITOR

0.055155

0.021510

0.423312

0.115

BETA

0.02110

0.001550

1.201112

0.000

DISCONTINUD

0.021122

0.031131

0.111114

0.443

EXTRAORDINARY

0.00453

0.000342

52.21111

0.000

FOREIGN

-0.022122

0.050135

-2.521341

0.034

LASSET

0.02541

0.002404

2.330320

0.0000

LEVERAGE

-0.005332

0.022321

-0.024012

0.3335

LOSS

0.051352

0.000552

510.5511

0.0000

MB

-0.005522

3.12E-01

-33.14332

0.0000

ROA

-0.013242

0.003352

-1.334112

0.0000

VOLATITY
آماره ( Fاحتمال)

0.003023

3.05E-01

33.15321

0.0000

)5.2301 (0.043

ضریب تعیین

0.012

آماره دوربین واتسون

5.31

ضریب تعیین
تعدیلﺷده

0.031

بر اساس نتایج حاصله از برازش مدل پنجم پژوهش ،با توﺟه به عالمت ضریب بهدستآمده
برای متغیرهای پژوهش ،متغیر مدیریت سود دارای رابطه مثبت معنادار با متغیر تعداد
بندهای گزارش است؛ بنابراین ،فرضیهی سوم پژوهش تأیید میﺷوند.
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش سعی ﺷده است به این موضوع که آیا بین مدیریت سود در ﺷرکتها و
ویژگیهای کیفی گزارشهای حسابرسی مثل لحن و پیچیدگی ارتباط معناداری وﺟود
دارد و درصورت ارتباط داﺷتن ﺟﻬت این ارتباط چگونه است پرداخته ﺷود.
ازاینرو فرضیه اول این پژوهش به این صورت مطرح ﺷد که «بین مدیریت سود
درﺷرکتها و لحن مثبت در گزارش حسابرس ارتباط معﮑوس و معناداری وﺟود دارد».
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نﺸان داد که مدیریت سود در ﺷرکتها بر لحن مثبت در
گزارش حسابرس اثر منفی و معناداری دارد .به عبارتی ،در ﺷرکتهایی که مدیریت سود
بیﺸتر بوده است ،میزان استفاده از کلمات مثبت و خوشبینانه توسط حسابرس در گزارش
نسبت به ﺷرکتهایی با مدیریت سود پایینتر ،کمتر بوده است .لذا فرضیه اول پژوهش
تأیید میﺷود .از فرضیهی اول پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که زمانی که مدیریت
سود در ﺷرکت وﺟود دارد و حسابرس آن را کﺸف میکند ،تعداد کلمات دارای بار
مثبت کمتری بهکار میبرد و بهگونهای محافظهکارانهتر عمل میکند تا از این طریق
ریسک دعاوی حﻘوقی را تا حدودی کاهش دهد.
فرضیه دوم این پژوهش به این صورت مطرح ﺷد که «بین مدیریت سود درﺷرکتها
و لحن منفی در گزارش حسابرس ارتباط مستﻘیم و معناداری وﺟود دارد» .نتایج حاصل از
آزمون فرضیه دوم نﺸان داد که مدیریت سود دارای رابطه منفی معنادار با متغیر لحن منفی
گزارش است .در حﻘیﻘت در ﺷرکتهایی که مدیریت سود بیﺸتری داﺷتهاند حسابرس
کمتر از کلمات دارای بار منفی استفاده کرده است ازاینرو ،فرضیه دوم پژوهش رد
میﺷود که این موضوع میتواند متأثر از لحن صورتهای مالی باﺷد که حسابرس بر
اساس آنها گزارش میدهد زیرا همانطور که گفتیم پژوهشهای متفاوت در این زمینه
اثبات کرده است که ﺷرکتها برای انعﮑاس تصویر بﻬتری از وضعیتﺸان بیﺸتر از لحن
مثبت و خوشبینانه استفاده مینمایند و از طرف دیگر میتواند نﺸاندهندهی فاصلهی
انتظارات و نارساییهای گفتهﺷده بین گزارشهای حسابرسی و استفادهکنندگان باﺷد.
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بههرحال نتایج آزمون این فرضیه میتواند موضوعی برای پژوهشهای آینده باﺷد و ارتباط
این موضوع با مواردی همچون کیفیت حسابرسی ،استﻘالل حسابرس و ...موردبررسی قرار
بگیرد.
فرضیهی سوم پژوهش با بررسی اینﮑه «بین مدیریت سود درﺷرکتها و پیچیدگی
گزارش حسابرس ارتباط مستﻘیم و معناداری وﺟود دارد» مورد آزمون قرار گرفت ،برای
آزمون این فرضیه از سه مﺸخصهی ﺟداگانه برای بررسی پیچیدگی استفاده ﺷد اول از
لحاظ تعداد کلمات بهکاررفته در گزارش ،دوم ازلحاظ تعداد ﺟمالت گزارش و سوم
ازنظر تعداد بندهای تعدیلﺷده در قسمت مبانی اظﻬارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی.
نتایج آزمون این فرضیه در هریک مدلهای فوق به ﺷرح زیر است:
با توﺟه به نتایج بهدستآمده از برازش مدل سوم میتوان دریافت که بین مدیریت
سود در ﺷرکتها و پیچیدگی گزارشهای حسابرسی ازلحاظ تعداد کلمات هیچ رابطه
معناداری وﺟود ندارد اما نتایج حاصله از برازش مدل چﻬارم و پنجم پژوهش نﺸان داد
متغیر مدیریت سود دارای رابطه مثبت معنادار با متغیر تعداد ﺟمالت و بندهای گزارش
است بنابراین ،فرضیههای سوم پژوهش ازلحاظ این دو مﺸخصه تأیید میﺷود .نتایج این
فرضیه نﺸان میدهد که زمانی که حسابرس متوﺟه مدیریت سود در ﺷرکتها میﺷود
سعی میکند این موضوع را از طریق افزایش تعداد بندهای گزارش حسابرسی یا افزایش
تعداد ﺟمالت استفادهﺷده در هر بند منتﻘل کند تا از این طریق سﻬامداران را ازآنچه
پیشتر درصورتهای مالی افﺸا نﺸده یا اینﮑه افﺸاﺷده اما نیازمند تأکید و ﺷفافسازی
بیﺸتر است آگاه کند.

محدودیتهای پژوهش
 .5مﻬمترین محدودیت پژوهش حاضر گردآوری دادههای متنی گزارشهای حسابرسی
است .حجم باالی این دادهها در گزارشهای حسابرسی و زمانبر بودن استخراج ،تفﮑیک
و بررسی کلمات هم بهصورت ﺟداگانه هم در ترکیبهای دوتایی ،سهتایی و ...باعث
میگردد تا همواره محﻘق در اندازهگیری این متغیرها با محدودیتهایی روبرو گردد زیرا
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این موضوع عالوه بر نیاز به زمان و دانش کافی در زمینهی برنامهنویسی نیاز به سیستمهای
رایانهای با پردازندهی قوی نیز دارد.
 .2یﮑی دیگر از محدودیتهای این تحﻘیق ،نبود نرمافزارهای متنکاوی با پﺸتیبانی زبان
فارسی است که در پژوهشهای التین مﺸابه ،مورداستفاده قرارگرفته و محﻘق را بینیاز از
کدنویسیهای دستی و سایر محدودیتهای عنوانﺷده در قسمت قبل کرده است.
 .3عدم وﺟود یک پیﮑرهی واژگان تخصصی حسابداری و حسابرسی است که تعیین
قطبیت ﺷده و میتواند در پژوهشهای تخصصی نتیجهی دقیقتری را حاصل نماید و
همچنین نبود یک مجموعهی تخصصی از کلمات پیچیده ،مبﻬم ،قوی و ...مﺸابه مجموعه
التین کلمات (لوفران و مک دونالد )2052 ،باعث ﺷد تا ما از بررسی این متغیرها
چﺸمپوﺷی کرده یا از مﺸخصههای دیگری برای اندازهگیری استفاده نماییم.
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