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چکيده
در این مطالعه به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشده است .بر این اساس تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای
مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در طی دوره زمانی  0931تا  0938در  001شرکت نمونه
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  Eviewsو
با استفاده از رگرسیون چند متغیره با دادههای پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از این است که
قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سود تأثیر مستقیم دارد و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین
قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود حسابداری تأثیر مستقیم دارد بهنحویکه شدت رابطه را افزایش
میدهد.
واژگان کليدی :قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،ضریب واکنش سود ،کیفیت حسابرسی.

مقدمه
وقایع ناگوار و بحرانهای به وجود آمده در بورسهای جهان و بهویژه سپتامبر سیاه  0331و سپس حادثه یازدهم سپتامبر
 ،0111افشای ماجرای ورلدکام ،انرون ،زیراکس و سپس پارماالت در سطح جهان و سقوط شاخصهای بورس تهران در
سال  0969باعث گردید تا مقوله کیفیت حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد
(هاتن و همكاران.)0113 ،0
از سال  0386پژوهشگران حسابداری درباره واکنش بازار اوراق بهادار به سود خالص تحقیقات زیادی انجام دادند .ولی بعد
از تحقیق بال و براون توجهها معطوف به ضریب واکنش سود خالص شد و به دنبال آن این سؤال مطرح شد که آیا با
مفروض و مشخص بودن سود خالص غیرمنتظره ،واکنش بازار اوراق بهادار در مورد بعضی شرکتها نسبت به بعضی
دیگر شدیدتر است (خوشطینت.)096۵ ،

Hutton et al

68

1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،1شماره  ،4زمستان (1931جلد اول)

بيان مسئله
هدف اصلی حسابداری ارائه اطالعات مفید برای استفادهکنندگان صورتهای مالی جهت تصمیمگیریهای مالی میباشد،
در واقع یكی از اطالعات موردنیاز برای فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی ،اطالعات مالی میباشد که وظیفه تهیۀ آن بر
عهده سیستم حسابداری است ،اطالعاتی که در صورتهای مالی ارائه میشود در صورتی مفید خواهد بود که از
ویژگیهای کیفی اطالعات مالی برخوردار باشد .یكی از این ویژگیهای کیفی ،مقایسهپذیری صورتهای مالی میباشد.
فراهم آوردن شرایط الزم برای مقایسه اطالعات مالی دورههای مختلف یك واحد تجاری ،استفادهکنندگان اطالعات
مالی را قادر میسازد که با مطالعه روندها ،نقاط ضعف و قوت یك واحد تجاری را ارزیابی کنند (پورعبداهلل و همكاران،
.)0930
از طرفی دیگر ،یكی از اقالم حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه میشود ،سود خالص است که کاربردهای
متفاوتی دارد .معموالً سود بهعنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایهگذاران و باالخره
عاملی برای پیشبینی به شمار میآید .حال بررسی محتوای اطالعات سود حسابداری ،از دیرباز مورد توجه محققان بوده
است .بر طبق شكل نیمه قوی فرضیه کارایی بازار ،قیمت اوراق بهادار ،بازتاب کامل تمام اطالعات عمومی شده است.
بنابراین انتظار میرود که به دنبال اعالن سود شرکت ،بازار به آن واکنش نشان دهد ،اما تنها به میزان جزء غیرمنتظره
اخبار ،تغییرات غیرمنتظره سود ،واکنش بازار را دربر خواهد داشت .میزان تغییرات قیمت سهام ،به سبب تغییر غیرمنتظره
سود ،بهوسیله ضریب واکنش سود نشان داده میشود .ضریب واکنش سود ،اثر سود غیرمنتظره بر بازار سهام است .ضریب
واکنش سود ،موجب درك بهتر محتوای اطالعاتی سود و نقش اطالعات حسابداری در ساختار اطالعاتی بازار میشود
(زکریا و همكاران.)0109،0
باید اشاره کرد ،یكی متداولترین تعریفها درباره کیفیت حسابرسی تعریف دیآنجلو )0360(9است .او کیفیت حسابرسی را
اینگونه تعریف کرده است :ارزیابی(استنباط) بازار از احتمال اینکه حسابرس ( )0موارد تحریف بااهمیت در صورتهای
مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند ،و ( )0تحریف بااهمیت کشفشده را گزارش دهد .احتمال اینكه
حسابرس موارد تحریفات بااهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس ،و احتمال اینكه حسابرس موارد تحریفات
بااهمیت کشفشده را گزارش کند ،به استقالل حسابرس بستگی دارد .تعریف دیآنجلو از کیفیت واقعی مبتنی بر برداشت
استفادهکنندگان یا بهاصطالح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است .استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی با این
فرض اساسی صورت میگیرد که برداشت از کیفیت حسابرسی ،منعكسکننده کیفیت واقعی حسابرسی است .در واقع نكته
مهمی که این تعریف در برمیگیرد ،این است که درزمینهی احتماالت ارزیابیشده بازار جای میگیرد (پیری و همكاران،
.)0930
حال با بیان مطالب فوق در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال میباشیم که آیا قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر
ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری
وجود دارد؟ در همین راستا نیز فرضیه تحقیق حاضر بیانشده و مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

Zakaria
Di Angelo
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مبانی نظری و پيشينه تحقيق
در استانداردهای حسابداری ایران همانند پروژه مشترك چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی بر قابلیت مقایسه بهعنوان یك ویژگی اصلی ارائه اطاعات مالی سودمند ،تأکید شده
است (وکیلی فرد و همكاران.)0931،
همچنین با گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی ،توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع ،نیازهای نظارتی را
ضروری ساخته است .مسئله جهانیشدن اقتصاد و انقالب اطالعات ،کنترل را حتی از دست دولتها خارج کرده است .این
شرایط موجب شده است حرفه حسابرسی بهتدریج تالش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در
راستای نیازهای جامعه حرکت کند .در این محیط ،استفادهکنندگان برای تصمیمگیری به اطالعات مختلفی ازجمله
اطالعات مالی حاصله از صورتهای مالی درباره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند .صورتهای مالی بهعنوان مهمترین
مجموعه اطالعات مالی محسوب میشود و اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطالعات مزبور است که از تضاد
منافع سرچشمه میگیرد .عالوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفادهکنندگان به اطالعات
موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است .با این بیان نقش اصلی حسابرسی ،ارزیابی کیفیت اطالعات برای
استفادهکنندگان است (سجادی.)0960 ،
به نظر میرسد ،تاکنون متخصصان مالی نتوانستهاند به یك محاسبه مستقل از واکنش سود ،که ازنظر آنان کیفیت الزم را
دارا باشد ،دست یابند .در این حالت ،آنان با انجام تعدیالت مناسب ،میتوانند به یك دامنه از سود که به شكل صحیحتر
نشان دهندة ضریب واکنش سود باشد ،دست یابند .بنابراین ،مفهوم ضریب واکنش سود ،یك امر تعریفشده ثابت نیست
و محققین از تعاریف متفاوتی جهت ارزیابی آن استفاده میکنند .ازاینرو در این تحقیق رویكردی که تاکنون در بازار
سرمایه ایران به آن پرداخته نشده ،انتخاب و آزمون میشود .بدین ترتیب که از یك مجموعه متغیرهای مالی (اساسی) که
توسط تحلیلگران در ارزشگذاری اوراق بهادار مفید تشخیص دادهشده است ،استفاده میگردد .آنان معتقدند این عالئم
اساسی توسط سرمایهگذاران در ارزیابی واکنش سود مورد استفاده قرار میگیرد .حال بهواقع نیاز به یك پژوهشی که تأثیر
قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران را نقد و بررسی کند احساس میشود لذا این تحقیق با توجه به اهمیت و ضرورتهای ذکرشده به
دنبال بررسی رابطه بین این سه مؤلفه میباشد تا کاستیهای پژوهش مشابه قبلی را جبران کند و انتظار میرود نتایج و
یافتههای بهدستآمده از تحقیق حاضر مورد استفاده گروههای مختلف به جهت اهمیت موضوع واقع گردد.
پيشينه تحقيقات داخلی
قزلسفلی و همكاران ( )0931تحقیقی با عنوان تأثیر کیفیت حسابرسی بر اختالف صورتهای مالی حسابرسی شده و
حسابرسی نشده انجام دادند .بدین منظور دادههای مربوط به  0۵8شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  0966تا  093۵مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .نتایج پژوهش حاکی از رابطه مستقیم و معنادار بین نوع
موسسه حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت موسسه حسابرسی با اختالف ارقام مندرج در صورت سود و زیان حسابرسی شده
و حسابرسی نشده است .بهاینترتیب ،در شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات دارای رتبه الف ،حسابرسی
میشوند میزان اختالف ارقام مندرج در صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده بیشتر است .بعالوه ،نتایج
حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس بر اختالف صورتهای مالی حسابرسی شده و
حسابرسی نشده تأثیر معناداری ندارد.
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ابراهیمیپور و همكاران ( )0931تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد
انجام دادند .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها ،تعداد  61شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  0930تا  093۵به روش غربالگری انتخابشده و فرضیهها ،با استفاده از تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد
آزمون قرار گرفتند .البته از دادههای سالهای  63تا  30نیز جهت محاسبه متغیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی استفاده
شده است .در این پژوهش ،جهت ارزیابی قابلیت مقایسه صورتهای مالی از مدل دفرانكو و همكاران ( )0100استفاده شد
و بهمنظور آزمون فرضیهها متغیرهای کنترلی شامل هزینه فرصت سرمایهگذاری در داراییهای نقدی شرکت ،هزینههای
تحقیق و توسعه ،جریان نقد عملیاتی ،سن شرکت و اندازه شرکت نیز لحاظ گردید .در انتها نیز نقش سهامداران نهادی
بهعنوان متغیر تعدیلگر مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش
شده ،بهطور خالصه حاکی از عدم وجود ارتباط معنیدار بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نگهداشت وجه نقد
میباشد .از طرفی نتایج آزمون فرضیه دوم نشان میدهد سهامداران نهادی اثرات منفی قابلیت مقایسه صورتهای مالی
و نگهداشت وجه نقد را افزایش میدهد .بهعبارتدیگر نقش تعدیل گر سهامداران نهادی تائید میگردد.
ژوالنژاد و بخردینسب ( )0931تحقیقی با عنوان بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکتهایی با اتخاذ راهبردهای کسب
وکار رهبری هزینه و شرکتهایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متمایز نسبت به اعالن سود با استفاده از معادالت
شكست ساختاری انجام دادند .در همین راستا به بررسی  011شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده از بورس اوراق بهادار
تهران طی بازه زمانی  0966تا  0931بررسی شد .ضرورت استفاده از معادالت شكست ساختاری بر این بود که اگر طی
سالهای موردبررسی اعالن سود در هرکدام از حجم نمونه سیر نزولی داشته باشد ،نقاط شكست آن پیدا و نسبت به رفع
آن اقدام شود .نتایج این سیستم دال بر تداوم پذیری صعودی اعالن سود در شرکتهایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار
رهبری هزینه میباشد .همچنین از دیگر نتایج مطالعه حاضر این است که شرکتهایی که راهبرد رهبری هزینه را دنبال
میکنند ،اعالن سود آنها بهطور عمومی نسبت به شرکتهایی که روشهای تمایز را در پیش میگیرند ،با تغییرات
بهتری اعالن سود شرکتهای خود را به استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکت به نمایش میگذارند .در نتیجه
شرکتهایی که راهبردهای متمایز را در پیش میگیرند با تفسیر ناهمگونتر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایهگذاران
همراه هستند .این پژوهش به ارتقاء سطح دانش در خصوص تغییرات مقطعی واکنش بازار به اعالن سود یاری میرساند.
عالوه بر این در این پژوهش همگرایی واکنش بازار به اعالن سود از طریق تغییر در راهبردها در کسب وکار در قالب
شرایطی قابل پیشبینی نشان داده شده است.
بهارمقدم و جوکار ( )0931تحقیقی با عنوان اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایالت سرمایهگذاران در
قیمتگذاری سهام انجام دادند .بدین منظور ،نمونهای متشكل از  ۵81سال-شرکت طی سالهای  0931-0961با
استفاده از رگرسیون چند متغیره تعدیلشده بررسیشده است .نتایج پژوهش نشان داد گزارشهای حسابرس اعتماد
سرمایهگذاران به اطالعات حسابداری را تقویت میکند و بر تمایالت سرمایهگذاران در قیمتگذاری سهام تأثیر میگذارد.
اما اندازه حسابرس دارای اثر تعدیلکنندگی نمیباشد و تأثیری بر تمایالت سرمایهگذاران در بازار سرمایه ندارد.
پيشينه تحقيقات خارجی
لیسیك و همكاران ( )0106در مطالعهای به بررسی تقلب در حسابداری ،کیفیت حسابرسی و نقش جرائم دولتی در چین
پرداختند .نتایج نشان میدهد که شرکتهای حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ با احتمال کمتری مرتكب
تقلب در صورتهای مالی میشوند .این اثر در صنایع تحت کنترل و تقلبهای مرتبط با سود قویتر است؛ و همچنین
نتایج نشان میدهد شدت تقلب ،بهاستثنای شرکتهای متقابل در سایر حوزههای قضایی ،با استفاده از اقدامات جایگزین
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تقلب ،انتخاب حسابرسان توسط حسابداران و کنترل برای سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بیشتر هستند .نتایج نقش
جرائم دولت در تضمین کیفیت حسابرسی و پیامدهای مهم عملی و کاربردی برای کمك به شرکتهای حسابرسی
بینالمللی و کسب وکار بهطورکلی موفقیت رقابت در چین را تأیید میکند.
گایا و همكاران ( )0101تحقیقی با عنوان تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالكیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی
پرداختند .بازه زمانی این تحقیق سالهای  0116تا  0109تعداد ۵۵شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات
نشان داد که بین مالكیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم معنیداری دارد و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه
بین مالكیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی تأثیر معكوس معناداری دارد بهطوریکه تمایل مالكیت خانوادگی به اجتناب
مالیاتی را کاهش میدهد.
1
آگوس پرموکا و همكاران ( )0108در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر ضریب واکنش در شرکتهای اندونزی
پرداختند .آنان برای این منظور از  11شرکت در طی دوره زمانی  0101تا  0101با استفاده از چهار مؤلفه یعنی ،اندازه
شرکت ،اهرم مالی ،سودآوری و فرصت رشد شرکتها استفاده کردند نتایج بهدستآمده نشان داد که اهرم مالی بر ضریب
واکنش سود تأثیر معنادار منفی دارد ولی فرصت رشد و اندازه و سودآوری تأثیر معنادار مثبت بر ضریب واکنش
شرکتهای اندونزی دارد.
سون )0108( ۵در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت
سود اقالم تعهدی پرداخت .وی برای این منظور با بررسی نمونهای مشتمل بر  9000سال شرکت برای یك دوره
سیساله بین سالهای  0369تا  0100به این نتیجه رسید که قابلیت مقایسه صورتهای مالی موجب کاهش مدیریت
سود اقالم تعهدی شده و از سوی دیگر موجب افزایش مدیریت سود واقعی میگردد.
مالك و سیدین )0101( 8در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین تغییر حسابرس و ضریب واکنش سود شرکتهای مالزی
پرداختند .آنان برای این منظور با استفاده از رگرسیون چند متغیره برای تعداد  963شرکت مالزی برای مدتزمان  111تا
 0100مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که ضریب واکنش سود برای شرکتهایی که حسابرس خود را
تغییر میدهند نسبت به شرکتهایی که حسابرس خود را تغییر نمیدهند بیشتر است.
روش تحقيق
تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها با استفاده از معادله رگرسیون میپردازد ،از
نوع تحقیقات همبستگی است .و ازاینجهت که با تعیین رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود
میتواند به سرمایهگذاران و اکثر استفادهکنندگان از صورتهای مالی بینش دهد ،کاربردی است و همچنین تحقیق حاضر
از نوع تاریخی یا همان پس رویدادی میباشد .به منظور انجام تحقیق ،از دادههای پانل دیتا استفادهشده است چرا که
پانل دیتا یك محیط بسیار غنی از اطالعات را برای گسترش دادن تكنیكهای تخمین و نتایج تئوریك فراهم میآورد.
فرضيههای تحقيق
با در نظر گرفتن چارچوب علمی بهدستآمده میتوان برای این تحقیق فرضیه اصلی زیر را مطرح کرد:

4

Agus Pramuka
Sohn
6
Malek, M, Saidin, S
5
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فرضيه اصلی:
کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود حسابداری در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضيه فرعی:
بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معناداری وجود دارد.
جامعه آماری تحقيق ،روش گردآوری و تجزیه تحليل دادههای تحقيق
جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیهی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای یك دورهی زمانی 1
ساله از سال  0931تا پایان سال  0938میباشد .کیفیت و سهولت دسترسی به اطالعات صورتهای مالی ازجمله دالیل
انتخاب جامعه آماری است .نمونهگیری بهصورت حذفی انجامشده و شامل کلیه شرکتهای جامعه آماری است که حائز
شرایط زیر باشند:
قبل از سال  0931در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده باشد .در محاسبهی برخی دادههای سال جاری دادههای سال قبل
را نیز مورداستفاده قرار میگیرد.
 -1اطالعات موردنیاز این تحقیق و متغیرهای تحقیق در رابطه با شرکتها از سال  0931تا  0938در دسترس باشد.
 -2پایان سال مالی شرکتها در طول این سالها تغییر نكرده باشد و منتهی به  03اسفند باشد.
 -3جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد زیرا ماهیت و طبقهبندی اقالم صورتهای مالی متفاوتی
دارند.
با توجه به شرایط فوق نمونه نهایی شامل  001شرکت انتخاب شد.
ازآنجاکه این تحقیق با دادههای واقعی شرکتها سروکار دارد ،برای فراهم کردن اطالعات شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار که با توجه بـه متغیرهای پژوهش مربوط به صورتهای مالی شرکتها میشود ،از منابع مختلفی
ازجمله لوحهای فشردهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار تدبیر پرداز ،رهآورد نوین ،سایت اطالعرسانی شرکت
بورس و سازمان بورس استفادهشده است .همچنین برای فراهم نمودن مطالب و اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق از
روش کتابخانهای استفادهشده است .پسازآن که دادهها از نمونههای جامعه آماری جمعآوری شد ،مرحله بعد آن است که
دادهها جهت آزمون فرضیهها تحلیل شود .فرایند تجزیه و تحلیل دادهها یك فرایند چند مرحلهای است که طی آن
دادههای جمعآوریشده خالصه ،کدبندی ،بستهبندی و درنهایت پردازش میشوند تا زمینه اجرای تحلیلها و انجام آزمون
فراهم گردد .در این بخش با توجه به حجم وسیع دادهها و ضرورت پردازش آنها برای برآورد آمارهای توصیفی و
پارامترهای مدل تحقیق و تجزیهوتحلیل و استنباط آماری از نرمافزارهای  Eviewsو  Excelاستفادهشده است .به این
منظور ،برای پردازش ،دستهبندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرمافزارهای  Eviewsاز نرمافزار تخصصی Excel
استفادهشده است و در نهایت برای برآورد مدل تحقیق از نرمافزار  Eviewsاستفاده گردیده است.
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متغيرهای تحقيق
متغیر مستقل پژوهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی است که برای اندازهگیری آن در تحقیق حاضر ،برای هر مشاهده
سال -شرکت ،از معیار ارائهشده از سوی دی فرانكو و همكاران )0100( 1استفادهشده است .الزم به ذکر است که از این
معیار در تحقیقات؛ سون ( )0108و مهرورز و مرفوع ( )093۵استفاده شده است .شیوه اندازهگیری بهصورت زیر میباشد:
ابتدا برای هر مشاهده سال -شرکت ،مدل زیر برآورد میشود:
()0
Earningsit = αi + βi Returnit + εit

که در این مدل:
 :Earningsسود خالص فصلی تعدیلشده با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره
 :Returnبازده سهام فصلی
ضرایب برآورد شده  αiو  βiتابع حسابداری شرکت  iرا نشان میدهد .نزدیك بودن توابع حسابداری بین دو شرکت،
قابلیت مقایسه بین این دو شرکت را نشان میدهد .حال برای اندازهگیری فاصله بین توابع حسابداری برآوردی
شرکتهای  iو ( jبرای هر ترکیب ممكن شرکتهای  iو  jدر صنعت مربوط) سود پیشبینیشده دو شرکت با استفاده از
مدلهای زیر برآورد میشوند:
( )0
E(Earnings)iit = αi+βiReturnit

( )9
E(Earnings)ijt = αj+βjReturnjt

 :Earnings iitسود پیشبینیشده شرکت با توجه به تابع شرکت iو بازده

شرکتi

 :Earnings ijtسود پیشبینیشده شرکت با توجه به تابع شرکت jو بازده

شرکتj

سپس قابلیت مقایسه صورتهای مالی بین دو شرکت  iو jبا استفاده از مدل زیر محاسبه میشود:

( )1
| )CompAcctijt = − ∗ Σt-11 | E(Earninsiit)− E(Earningsijt

 :CompAcctijtقابلیت مقایسه صورتهای مالی بین دو شرکت  iو  jمیباشد و مقدار بیشتر آن نشاندهنده قابلیت
مقایسه بیشتر میباشد.
متغیر وابسته در این تحقیق ضریب واکنش سود است که در اکثر مطالعات مشابه ازجمله ،مالك و سیدین،)0101( 6
اوکالی ،)0101( 3زکریا وهمكاران ،)0109( 01مهدوی و همكاران ( )0939از ضریب واکنش سود ( )00ERCبه شرح فرمول
زیر استفاده کردهاند:
( )۵

7

De Franco
Malek & Saidin
9
Okolie
10
Zakaria et al
11
Earnings response coefficient
8
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ARit = α0 + α1 UEit + ε

 : ARبازده غیرعادی شرکت  iدر سال
 : UEسود غیرمنتظره شرکت  iدر سال:
متغیرهای مورداستفاده در مدل باال به شرح زیر محاسبه میشود:
بازده غیرعادی سهام :منظور از بازده غیرعادی هر سهم ،عبارت است از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار آن سهم.
معموالً از مدلهای متفاوتی برای محاسبه بازده مورد انتظار سهام استفاده میشود .در این پژوهش از مدل بازده
تعدیلشده بازار مطابق با پیشینههای مشابه ذکرشده فوق استفادهشده است .طبق این مدل ،فرض میشود بازده مورد
انتظار بازار برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است .
( )8
)E(Rit)=E(Rm

بهاینترتیب بازده غیرعادی به شرح زیر خواهد بود:
( )1
ARit=Rit-Rm

بازده بازار بهصورت زیر محاسبهشده است:
( )6

 :I1شاخص کل قیمت بازار سهام در ابتدای سال
 :I0شاخص کل قیمت بازار سهام در پایان سال
بازده واقعی برای هر سهم نیز بهصورت زیر محاسبهشده است:
( )3

])

[

(
)

)

(

(

بهطوریکه:
 : Riبازده سهم  iدر سال t
 :P1قیمت هر سهم در پایان سال t
 :Dسود نقدی هر سهم،
 :P0قیمت سهم در ابتدای سال t
 : αدرصد افزایش سرمایه
سود غیرمنتظره :سود غیرمنتظره عبارت است از تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیشبینیشده آن سهم در آن
بازه؛ اوکالی ( )0101خواجوی و حسینی نیا ( )0939و مهدوی و همكاران ( )0939در پژوهش خود پیرامون ضریب
واکنش سود ،برای محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود هر سهم سال جاری و سود هر سهم سال قبل استفاده کردند.
در این پژوهش نیز برای سود غیرمنتظره از این رویكرد بهصورت زیر استفادهشده است.

39

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،1شماره  ،4زمستان (1931جلد اول)

()01
متغیر تعدیلگر در این تحقیق کیفیت حسابرسی میباشد که در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی بهعنوان کیفیت
حسابرسی محسوب میشود .هرچه این اندازه موسسه حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت حسابرسی نیز بیشتر خواهد بود
بهمنظور محاسبه اندازه شرکت حسابرسی ،درصورتیکه شرکت حسابرسی ،سازمان حسابرسی باشد عدد  0و در سایر عدد
صفر در نظر گرفته میشود .در بیشتر تحقیقاتی انجامشده در ایران سازمان حسابرسی بهعنوان موسسه حسابرسی بزرگ و
مابقی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس (بخش خصوصی) بهعنوان مؤسسات کوچك در نظر گرفتهشده است .الزم به
ذکر است که از این متغیر در تحقیقاتی همچون ،چئن و همكاران ،)0108( 00اوکالی ( ،)0101احمدی و جمالی ()0930
نیز استفاده کردهاند.
تجزیه تحليل دادههای تحقيق
آمار توصيفی

در جدول  0آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق نشان دادهشده است .بهطورکلی ،روشهایی را که بهوسیله
آنها میتوان اطالعات جمعآوریشده را پردازش کرده و خالصه نمود ،آمار توصیفی مینامند .این آمار صرفاً به توصیف
جامعه یا نمونه میپردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است .در بخش آمار توصیفی ،میانگین،
میانه ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی ،ماکزیمم و مینیمم انجام پذیرفته است.
جدول :1آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
ميانه

متغير

تعداد

ميانگين

ضریب واکنش سود

مشاهده
136

-181968

-18100

قابلیت مقایسه صورتهای

136

-18116

-18101

انحراف

ماکزیمم

معيار
080089

180303

1810

-1896

مينيمم

کشيدگی

چولگی

-0186306 88883090 -9088091
-181118

-1890

118۵0

مالی

کیفیت حسابرسی

136

1808

1

1811

0

1

0800

081۵

بازده دارایی

136

18019

18013

1838

01811

-1860

01819

06389

اندازه شرکت

136

098936

098931

0803

06811

018۵1

183۵

18۵8

اهرم مالی

136

188181

18090

18911۵

981811

1818۵1

0181181

0880۵0

آزمون ایستایی
پیش از برآورد مدل در مطالعاتی که با دادههای پانلی (مقطعی و سری زمانی) مربوط هستند باید مانایی (ثابت بودن توزیع
متغیر در طول زمان) متغیرهای موردمطالعه بررسی شوند .زیرا درصورتیکه متغیرها مانا نباشـد ،باعـث بـه وجـود آمـدن

Chen

31
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رگرسیون کاذب می شوند .برای تعیین مانایی 09متغیرهای مدل از آزمون های ریشه واحـد در داده هـای تـابلویی اسـتفاده
میشود .پایایی متغیرها به معنی ثابت بودن میانگین و واریـانس متغیرهـا در طـول زمـان و کوواریـانس متغیرهـا بـین
سالهای مختلف است .در این تحقیق ،چون تعداد شرکتها خیلی بیشتر از تعداد سالها میباشد ،نیازی بـه مانـا کـردن
دادهها نیست .ولی بااینحال نتایج آزمون ریشه واحد مورد بررسی قرار داده میشود( .جدول 0و)9
جدول  :2آزمون ایستایی متغيرهای تحقيق
نتيجه

سطح معنیداری

آماره

نام متغير

ایستا

181111

۵008131

ضریب واکنش سود

ایستا

18111

-9۵801

قابلیت مقایسه صورتهای مالی

ایستا

18111

-91806

کیفیت حسابرسی

عدم ایستایی

18981

-1899

بازده دارایی

عدم ایستایی

08111

1860

اندازه شرکت

ایستا

181111

1118961

اهرم مالی

جدول  :9آزمون ایستایی متغيرهای تحقيق
آماره

نام متغير

نتيجه

سطح معنیداری

اندازه شرکت

ایستا

18111

-00890

بازده داراییها

ایستا

18111

-8688۵

آزمونهای فروض کالسيک
آزمون نرمال بودن

یكی از مهمترین فروض استفاده از مدل رگرسیون خطی داشتن توزیع نرمال برای باقیماندههای (مانـده) مـدل و متغیـر
وابسته تحقیق است .در مدلهای برآوردی فرض میشود که باقیماندهها و بهتبع آن متغیر وابسـته ،متغیرهـای تصـادفی
هستند .بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقیماندهها پیروی میکند.
در این تحقیق نرمال بودن از طریق آماره جارك -برا موردبررسی قرار می گیرد .فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون
بهصورت زیر میباشد:
توزیع نرمال H0:
توزیع غیر

نرمال H1:

از آنجائی که سطح معنیداری آماره جارك -برا در جدول ( )1برای متغیرهای وابسته و ماندههای رگرسیونی بزرگتر از
سطح معنیداری  181۵است درنتیجه فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرهای وابسته و ماندهها رد نمیشـود .بنـابراین
نتیجه میشود که فرض نرمال بودن برقرار میباشد.
آزمون همسانی واریانس
از مفروضات دیگر رگرسیون خطی ،یكسان بودن واریانس جمالت خطا در دورههای مختلف اسـت .نقـا ایـن فـرض،
مشكلی به نام ناهمسانی واریانس ایجاد میکند.
stationary

3۵
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فرض واریانس همسانی نتیجه مستقیم فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است .واریانس ناهمسانی به معنـای تغییـر
مقدار واریانس قسمت تصادفی مدل در طول مشاهده نمونه است.
فرضیههای آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر میباشد:
واریانسهاH0 :

همسانی
ناهمسانی واریانسهاH1 :
آزمون های مختلفی برای تشخیص ناهمسانی واریانس وجود دارد که در این تحقیق برای آزمون ناهمسـانی واریـانس از
آزمون هاروی استفادهشده است .فرض صفر این آزمونها داللت بر همسانی واریـانس دارد .بـا توجـه بـه اینكـه سـطح
معناداری این آزمونها در جدول  1کمتر از سطح خطای  181۵میباشد ،بنابراین نتیجه میشود کـه فـرض صـفر ایـن
آزمونها تائید نمی شود به عبارتی مشكل ناهمسانی واریانس در مدل ها وجود دارد و برای رفع مشكل ناهمسانی از روش
حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSاستفاده میشود.
جدول  :4مفروضات کالسيک رگرسيون
آزمون همسانی واریانس وایت
مقدار آماره  (Fمدل )0

981۵86

سطح معناداری

181111

مقدار آماره  (Fمدل )0

981۵86

سطح معناداری

181111
آزمون جارك برا
مقدار آماره

سطح معنیداری

متغیر وابسته قبل از تبدیل

0103۵013

181111

متغیر وابسته بعد از تبدیل

180016

1811۵3

مانده مدل

980099

180009

برآورد روش مدل تحقيق
مدل0
ERC it = β0 + β1 Acfs it + β2 Auditguality it + β3(Acfs it* Auditguality it) + β4 SIZE it + β 5ROA it
+β6 LEV it + εit

مدل0
ERC it = β0 + β1 Acfs it + β2 SIZE it + β 3ROA it +β4 LEV it + εit

 :ERC itضریب واکنش سود
 :Acfs itقابلیت مقایسه صورتهای مالی
 : Auditguality itکیفیت حسابرسی
 :SIZE itاندازه شرکت
 :LEV itاهرم مالی
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 :ROA itبازده دارایی
در مدلهای رگرسیونی باال درصورتیکه ضریب متغیر مستقلی معنیدار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه متنـاظر بـا متغیـر
مستقل تائید میشود.
در مطالعات با دادههای پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا بهاصطالح ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا
اینكه مقطعها باهم همگن هستند؟ با استفاده از آزمون  Fلیمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد.
فرضیههای آماری آزمون  Fلیمر بهصورت زیر میباشند.
فرض صفر :مقاطع همگن میباشند یا به عبارتی مدل ترکیبی ) (pooled dataبرای برآورد مناسب میباشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی مدل پانلی ) (panel dataبرای برآورد مناسب میباشد.
درصورتیکه فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکیبی تائید شود) باید تمامی دادها با یكدیگر
ترکیب شوند و بهوسیله یك رگرسیون کالسیك پارامترها برآورد شوند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  1نشان
دادهشده است .در مدلهای تحقیق با توجه به اینكه سطح معنیداری آزمون  Fلیمر کمتر از  181۵میباشد ،نتیجه
میشود که روش پانلی برای برآورد مدلهای تحقیق مناسب میباشد .با توجه به آزمون  Fلیمر که روش برآورد با
دادههای پانلی را برای مدلهای تحقیق مناسب نشان داد ،درروش برآورد با دادههای پانلی نیز دو روش ،برآورد با مدل
اثرات ثابت یا اثرات تصادفی وجود دارد که برای تعیین اینکه برای برآورد پارامترهای مدل ،از مدل اثرات ثابت یا اثرات
تصادفی استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده میشود .فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات
تصادفی برای برآورد مدلها با دادههای پانلی است .نتیجه آزمون هاسمن برای گزینش بین اثرات ثابت و تصادفی
مدلهای تحقیق در جدول  ۵آورده شده است .با توجه به اینكه سطح معنیداری آزمون هاسمن برای مدلهای تحقیق
کمتر از  181۵میباشد بنابراین فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی در مدلهای تحقیق رد میشود و برای
برآورد مدلهای تحقیق از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده میشود.

مدل 0
فرضیه اول

مدل 0
فرضیه دوم

آزمون  Fلیمر
آزمونهاسمن
آزمون  Fلیمر
آزمونهاسمن

جدول  :5آزمون  Fليمر و هاسمن
سطح معنیداری
آماره F
181196
081918
سطح معنیداری
آماره کای اسكوئر
181110
0880۵۵3
سطح معنیداری
آماره F
181010
08139
سطح معنیداری
آماره کای اسكوئر
1811۵۵
038111

نتیجه آزمون
روش پانلی
نتیجه آزمون
روش پانلی با اثرات ثابت
نتیجه آزمون
روش پانلی
نتیجه آزمون
روش پانلی با اثرات ثابت

بررسی فرضيه تحقيق
فرضيه اصلی:
قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندههـا کـه یكـی از مفروضـات تجزیـهوتحلیـل رگرسـیون مـیباشـد و
خودهمبستگی نامیده میشود از آزمون دوربین واتسون استفادهشده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقـدار آمـاره
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دوربین واتسون مابین  08۵و  08۵بوده ،میتوان نتیجه گرفت باقیماندهها مستقل از هم مـیباشـند .مقـدار آمـاره دوربـین
واتسون برابر با  0803میباشد .ضریب تعیین مدل ( )1/11معرف قدرت توضیح کنندگی مدل بـرآورد شـده مـیباشـد .در
بررسی معنیداری ضرایب با توجه به جـدول ( ،)8ازآنجـاییکـه احتمـال آمـاره  tبـرای ضـریب متغیـر قابلیـت مقایسـه
صورتهای مالی برابر با ( ،)18110کوچكتر از  181۵میباشند ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ضریب واکنش
سود شرکت ها در سطح اطمینان  183۵رد نمی گردد .مثبت بودن ضریب متغیر اسـتقالل حسـابرس شـرکتهـا (،)1811۵
نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر ضریب واکنش سود حسابداری شـرکتهـا مـیباشـد .در بررسـی معنـیداری
ضرایب ،ازآنجاییکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر کیفیت حسابرسی برابر با ( ،)18101کوچكتر از  181۵مـیباشـند،
درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ضریب واکنش سود شرکتها در سطح اطمینان  183۵رد نمیگردد .مثبت بودن
ضریب متغیر کیفیت حسابرسی ( ،)18001نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بـر ضـریب واکـنش سـود حسـابداری
شرکتها میباشد و نهایتاً در بررسی معنیداری ضرایب ،ازآنجاییکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر تعـاملی برابـر بـا
( ،)1810۵کوچكتر از  181۵میباشند ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر رابطه بین قابلیت مقایسه صـورتهـای
مالی و ضریب واکنش سود حسابداری شرکتها در سطح اطمینان  183۵رد نمیگردد .مثبت بودن ضریب متغیر تعـدیلی
اندازه موسسه حسابرسی شرکتها ( ،)18161نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر رابطه بین بر رابطه بـین قابلیـت
مقایسه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود حسابداری میباشد.
جدول  : 6برآورد مدل  1تحقيق (روش پانلی با اثرات ثابت)
متغیرهای مستقل

متغير وابسته :ضریب واکنش سود
ضریب آماره  tضریب تورم واریانس سطح معناداری

عرض از مبدأ

رابطه

-1831 181130

30.1

18111

معنیدار

قابلیت مقایسه صورتهای مالی

1811۵

3801

3011

18110

معنیدار

کیفیت حسابرسی

18001

-1830

30.1

18101

معنیدار

متغیر تعاملی (قابلیت مقایسه* کیفیت حسابرسی)

18161

98168

3011

1810۵

معنیدار

بازده داراییها

-181۵

-0890

3031

18000

بیمعنی

اندازه شرکت

-1801

-3801

30.1

18111

معنیدار

00810 -981۵8

30.1

18119

معنی دار

اهرم مالی

ضریب تعیین مدل

1811

ضریب تعیین تعدیلشده مدل

1811

آماره Durbin-Watson

0803

آماره  Fجدول

6880

سطح معناداری

18111
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فرضيه فرعی:
بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق با استفاده از اطالعات جدول  1میتوان گفت :مقدار ضریب متغیر قابلیت مقایسه صورتهای
مالی برابر  18180میباشد .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که کمتر از سطح خطای  181۵میباشد ،نتیجه
میشود بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ضریب واکنش سود حسابداری رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .به
عبارتی میتوان گفت با افزایش یا کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،ضریب واکنش سود حسابداری نیز کاهش یا
افزایش مییابد .بنابراین با توجه به مطالب گفتهشده نتیجه میشود که فرضیه فوق یعنی بین قابلیت مقایسه صورتهای
مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .با
اطمینان  3۵درصد مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  :1برآورد مدل  2تحقيق (روش پانلی با اثرات ثابت)
متغیرهای مستقل

متغير وابسته :ضریب واکنش سود
ضریب تورم واریانس
ضریب
آماره t

سطح معناداری

رابطه

عرض از مبدأ

18111

18۵0

0810

18111

معنیدار

قابلیت مقایسه صورتهای مالی

18180

-00810

0810

18110

معنیدار

بازده داراییها

1803

-8830

0811

18109

معنیدار

اندازه شرکت

-1809

-1810

0800

18116

معنیدار

اهرم مالی

-1809

-1810

0809

18110

معنیدار

ضریب تعیین مدل

1813

ضریب تعیین تعدیلشده مدل

1811

آماره Durbin-Watson

0800

آماره  Fجدول

0۵899

سطح معناداری

18111

نتيجهگيری و پيشنهادهای تحقيق
این تحقیق باهدف بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته شد .قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،یـك موضـوع
محوری در سطح دنیا است .با توجه به اینكه یكی از شیوههای اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکتهـا ،اسـتفاده از
صورتهای مالی آنها است ،تحلیلگران صورتهای مالی یك شـرکت را مـیگیرنـد و بـا اقـدامات مقایسـه اقـدام بـه
تجزیهوتحلیل آنها میکنند ولیكن بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق که در آن تأثیر مستقیم و معنیدار
قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسـی در شـرکت هـای پذیرفتـه شـده در
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بورس اوراق بهادار تهران مورد تائید قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر با نتیجه تحقیـق دی مئـون و همكـاران ( )0108و
ژانگ لی و همكاران ( ) 010۵همسو و همخوانی دارد در تحقیقات آنان نیز وجود رابطـه مسـتقیم بـین قابلیـت مقایسـه
صورتهای مالی با ضریب واکنش سود و بازده غیرعادی مورد تائید واقعشده است.
با توجه به نتایج حاصله پیشنهادهای زیر را میتوان متصور شد:
 -0با توجه به تائید فرضیه دوم و تائید ارتباط مثبت و معنیدار بین قابلیت مقایسه صورتهای مـالی و ضـریب واکـنش
سود ،پیشنهاد میشود که برای افزایش ضریب واکنش سود ،سازمانهای نظارتی میتوانند بـا نظـارت دقیـقتـر و الـزام
شرکتها به ارائه صورتهای مالی دقیق تر ،و افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،اطالعات قابلاتكاتری ارائه دهند
تا سرمایهگذاران نیز با آگاهی کامل در امور مربوط به سرمایهگذاری تصمیمگیری نمایند.
 -0با توجه به نتایج این پژوهش میتوان به مدیران شرکتها پیشنهاد کرد که به انتخاب حسابرس توجه ویژهای نمایند
و حتی به معیارهای انتخاب حسابرس در جهت افزایش کیفیت حسابرسی توجه کنند که این موضوع عـالوه بـر ارتقـای
سالمت مالی شرکت ،در جهت کمك به کارایی بازار سرمایه و در راستای نیازسنجی اطالعاتی اسـتفادهکننـدگان و ارتقـا
ارزش فنی صورتهای مالی گامهای مؤثری بر خواهد داشت.
 -9درنهایت به مسئوالن سازمان بورس تهران پیشنهاد میشـود تـا در راسـتای کاهش مشكالت نمایندگی ،بهبود سطح
افشا اطالعات و قابلیت اطمینان بیشتر استفادهکنندگان بر صورتهای مالی افشاشده در بورس ،در این رابطه راهکارهـایی
عملـی در پیش گیرند و نظارت بیشتری بر کیفیت حسابرسی و افزایش قابلیتهای کیفی صورتهای مالی نظیر قابلیـت
مقایسه داشته باشند.
 -1درنهایت میتوان مهمترین محدودیت پیش روی تحقیق را اینچنین بازگویی کرد که پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از
دادههای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجامشده است و شرکتهای سرمایهگذاری ،لیزینگ و بیمه
به علت ماهیت خاص فعالیت آنها از جامعه آماری کنار گذاشتهشدهاند ،لذا نتایج بهدستآمـده قابلیـت تعمـیم بـهتمـامی
شرکتها را ندارد.
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