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چکیده

. باشدمیهدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگري مالی 
نمونه طی 173تعداد در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذيهاشرکتاز بین کل 

يبر روهاي انجام شده نتایج حاصل از آزموناست.شدهانتخاب1392تا 1381يهاسال
، تعدیالت سنواتی،دهد که میان اندازه موسسه حسابرسپژوهش نشان میيهاهیفرض

در گزارشگري مالی رابطه ریخاتبا اهرم مالیودوره تصدي حسابرس، حسابرساظهارنظر
بین سودآوري شرکت با تاخیر در گزارشگري رابطه معنادار معنادار مثبتی وجود دارد و

گزارش یا مدیر امضاءکنندهکیشررییتغ(متغیرهاهمچنین بین سایر.داشته استمنفی وجود 
اندازه شرکت حسابرسی دگی ورتبه نقدشونحسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، 

معناداري مشاهده نگردید.گزارشگري مالی رابطه درتاخیرباشونده)
، به موقع بودنمالیگري، گزارشحسابرسیکیفیت حسابرسی، تاخیریدي: کلهاي واژه
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مقدمه

-اطالعات براي استفادهاعتمادقابلیکی از منابع عنوانبههاي مالی حسابرسی شده صورت

کنندگان مورد تواند توسط استفادهزمانی میاطالعات اما این ، شوندکنندگان محسوب می
. )[1](بریزنده و همکارانباشدتاخیر یا به عبارتی بهنگام بدونکهاستفاده قرار گیرد

کنندگان قرار نگیرد، سودمندي در زمان مناسب در اختیار استفادهاطالعات کهیدرصورت
کرك دهد (کنندگان از دست میتوسط استفادهو قضاوتخود را جهت اتخاذ تصمیم 

ت زمان ارزش شاطالعات مالی نسبت به گذکهییازآنجا. )[36]2پیلی؛[29]1وهمکاران
، بنابراین هر چه فاصله زمانی بین دهدیماز دست هاگیريیمدر تصمخود را يو سودمند

تر شود، ) کوتاهی (تاخیر در گزارشگري مالیهاي مالپایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت
هاي مالیگزارشطرفی دیگر، قابلیت اتکا ازشود.یشتر میبمنتشرشدهارزش اطالعات 

کنندگاناستفادهخود مسئله مهمی است و اطالعاتی که از قابلیت اعتماد کافی بین 
با توجه به ادعاهاي هاي آنان اثرگذار نخواهد بود.در تصمیممسلماًبرخوردار نباشد، 
صحت ادعاي مدیریت را ارزیابی نماید، توانهایی که میروشازجملهمختلف مدیریت، 

تواند اعتماد که میز عواملی یکی امالی حسابرسی شده است.هايگزارشاتکا بر 
بر یاعتباربخشدر حسابرس مستقلدهد نقش افزایشراگزارشگري مالیبر کنندهاستفاده

تنها از طریق افزایش کیفیت کنندهاستفادهحفظ منافع همچنین . هاي مالی استگزارش
پذیرد بر همین اساس توجه به ماهیت کیفیت حسابرسی برايخدمات حسابرسی صورت می

ابرسی خود اما حسابرس نیز براي تکمیل فرآیند حسداراي اهمیت است.کنندهاستفاده
براي انجام امور حسابرسی، یازموردننیازمند زمان کافی است و بدون اختصاص زمان 

هاي گذشته، تکمیل روند نخواهد بود. در پژوهشیرپذامکانموردنظردستیابی به کیفیت 
را مرتبط به شدهیینتعهاي نظارتی یا سازمانکارصاحبحسابرسی تا تاریخی که توسط 

دیگر سوياز.[22])و همکاران 4وکارسلو[25]3(دي آنجلودانندکیفیت حسابرسی می

1 . Kirk and et al
2 . Pili
3 . De Angelo
4 . Carcello
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همواره باید بین دو مفهوم حسابداري مربوط بودن و قابلیت اتکا نوعی مصالحه برقرار شود.
بودن  موقعبهبه همین جهت در این پژوهش با توجه به مالحظه بین کیفیت حسابرسی و 

که آیا کیفیت به این سوال پاسخ داده شودگردد سعی میمالی يهاگزارشارایه 
است؟یرگذارتأثگزارشگري مالی واحد مورد رسیدگی تاخیر دربر کاهشحسابرسی 

پژوهشیشینهو پمبانی نظري 

بیان نمود کیفیت 2014در سال 5بخشیاطمینانوحسابرسی المللیبینهیئت استانداردهاي 
که به رسمیت جهانی شناخته شود، ی از آنو تعریفبوده حسابرسی یک موضوع پیچیده 

مختلف هايجنبهکه از نمودتعاریفی را پیداتوانمیاما در ادبیات گذشته ؛وجود ندارد
بیان داشته [25]6آنجلوديراهااین توضیحیکی از .انددادهکیفیت حسابرسی را توضیح 

در بااهمیتتحریفات موارد) 1(دهدمیتوضیح گونهاینرا وي کیفیت حسابرسیاست.
بااهمیتتحریف) 2(گرددکشف کارصاحبمالی یا سیستم حسابداري هايصورت

موارديطورکلیبه، حسابرسیفیتوامل موثر بر کبنابراین عشود.کشف شده گزارش 
یماليهادر صورتبااهمیتیفاتحسابرسان در کشف تحرییهستند که بر توانا

، حسابرسیفرض بدیهی کارکردي برايبیان در[34]7ماتز وشرف. هستندتاثیرگذار
مورد کیفیت در مدیریتنظرییدتأيبراکافی و معتبري شواهددارند که بیانگونهینا

منطقی و با زمانیکاین شواهد را در تواندیمهاي مالی، وجود دارند و حسابرس صورت
به تریشبهدف از بیان این فرض بدیهی توجه و ارزشیابی کند.يآورجمعمعقول ايینههز

منطقی نیست که انتشار ینبنابرا.استبازه زمانی انجام حسابرسی و زمان صدور گزارش 
ه است که از این دریچکه دیگر سودمند نباشد. افتدیبگزارش حسابرسی تا زمانی به تاخیر 

.یابدمیاهمیتگردند،میمالیگزارشگريصدورانداختنتاخیرشناسایی عواملی که منجربه
اي از برخی از اخبار خوب باشد(مانند افزایش سود) تواند نشانهاطالعات میموقعبهانتشار 

مانند افزایش زیان) باشد. بدین ترتیب بد (اي از اخبار یا تاخیر در انتشار اطالعات، نشانه
شوند.میمنتشردیرتربدو اخبارتر گردد اخبار خوب سریعمیبینییشپ

5 . International auditing and Assurance Standards board (IAASB)
6 . De Angelo
7. Mautz and Sharaf
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، [1]، بریزنده وهمکاران[6]وهمکارانآبادي دولترضاییگذشته (هاي در پژوهش
عوامل موثر بر گزارشگري ینترمهم)[16]9و آپادور و مهدنور[38]، 8شکري و نلسون

است:شدهیانباجرا و تکمیل عملیات حسابرسی به شرح زیر زمانمدتمالی و 
اندازه موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی در صنعت خاص، سودآوري، میزان 
ریسک یا خطر، عمر شرکت، سیستم کنترل داخلی شرکت، اندازه شرکت، وجود یا نبود 

.اظهارنظرنوع ،کمیته حسابرسی در شرکتداخلی و واحد حسابرسی
هاي مالی همواره از موضوعات مهم در ادبیات گزارشگري مالی صورتدر انتشارتاخیر 

هاي انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش اشاره این بخش به برخی پژوهشدربوده است.
شود.می

تاخیر در به بررسیايدورهیانمگري مالی بر گزارشخدامرادي و همکاران با تمرکز
فاصله زمانی بین پایان مهلت مقرر بورس تا زمان ارائه هاآناند.گزارشگري پرداخته

تاخیر عنوانبهماهه حسابرسی شده شرکت، به بورس را 6ايدورهیانممالی يهاگزارش
دمت بین متغیر قنشان داد کهپژوهشاند. نتایج این در زمان گزارشگري مالی در نظر گرفته

معکوس رابطه ايدورهیانمي مالی هایا سابقه شرکت در بورس با تاخیر در انتشار گزارش
یی که قدمت بورسی بیشتري هاشود، این بدان معناست که شرکتمیمشاهده يمعنادار

اند. سایر هاي آن شرکت با تاخیر کمتري نسبت به مهلت مقرر ارائه شدهدارند گزارش
.[5]ها ندارندمعناداري با تاخیر در انتشار گزارشمتغیرها ارتباط 

هاي مالی برتاخیر انتشار صورتیرگذارثاتوهمکاران به بررسی عوامل يآباددولترضایی
در.اندپرداختهتهرانبهادردر بورس اوراقشدهیرفتهپذي هاشرکتساالنه حسابرسی شده 

بین اندازه اند کهاین نتیجه رسیدهبهاوراق بهادار تهراندر بورسفعال شرکت97بررسی
بین اندازه شرکت و دوره ضمنی تأثیري منفی و ینو همچنشرکت و دوره امضاء حسابرس 

اهرم مالی) بیشتري دارند، (یبدهیی که نسبت هاشرکتیتدرنهامعناداري وجود دارد و 
یی که تعداد سهامداران هاشرکتینو همچنیی که داراي اخبار خوب هستند هاشرکت

8 . Shukeri and Nelson
9 . Apadore and Mohd  Noor
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مالی ساالنه حسابرسی شده يهاصورتدر انتشارها بیشتر است، تاخیر بیشتري عمده آن
.[6]دارند

حسابرسی با تاخیر در گزارشگري مالی طی اظهارنظرفتحی مقدم به بررسی رابطه تغییر در 
نشان داده است پژوهشنتایج حاصل از پرداخته است.1391تا 1383يهاسالدوره زمانی 

أخیر در گزارشگري مالی رابطه تغییر (بهبود یا پیشرفت) در اظهارنظر حسابرسی با تکه 
متغیرهاي کنترلی پژوهش شامل هزینه دعاوي حقوقی، تغییر کهیدرحالو داري داردامعن

یئتههمزمان ریاست تصديیا تدوین استانداردهاي حسابرسی،یدنظرتجدحسابرس، 
ندارندمعناداريرابطهمالیدر گزارشگريوسط مدیرعامل و اهرم مالی با تأخیر تمدیره
[10].

ي پذیرفته شده هادر زمان صدور گزارش حسابرسی شرکتکیفیت افشاء و تاخیر مالایمنی
از پژوهشقرار داده است. قلمرو زمانی این یموردبررسدر بورس اوراق بهادار تهران را 

بین نشان داده است که پژوهشاینحاصل ازنتایج .باشدمی1391تا پایان سال 1387سال
با تاخیردرزمان صدور گزارش هاشرکتسود بینییشپيو خطایسنواتیالتتعد

و تاخیردرزمان هاشرکتمنفی وجود دارد، اما بین رتبه کیفیت افشاي حسابرسی رابطه
.[12]حسابرسی رابطه وجود نداردصدور گزارش

به بررسی ارتباط بین تخصص موسسه حسابرسی و تاخیر در انتشار گزارش 10حبیب و برهان
این مطالعه تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی در.اندپرداختهدر کشور نیوزلندحسابرسی

یجنتااست.شدهگرفتهحسابرسی در نظر 11جهت سنجش میزان کارایییاريمععنوانبه
هاآنهاي مالی یی که صورتهاشرکتحاکی از آن است که پژوهشحاصل از این 

شود تاخیر توسط حسابرسان متخصص و موسسات حسابرسی تخصصی، حسابرسی می
این است که دهندهنشاننتایج حاصله ینهمچن.دارندخوديهاگزارشکمتري در انتشار 

همه حسابرسان به توسط IFRS12)(المللیینبگزارشگري مالی ياز استانداردهااستفاده 

10 . Habib and Borhan
11 . Efficiency
12 . International Financial Reporting Standards



6

متخصص باعث طوالنی شدن زمان و حسابرساناستثناء موسسات حسابرسی تخصصی 
.[26]گرددیمانتشار گزارش حسابرسی 

را مورد شودکشور چین میزارش حسابرسی درور گعواملی که سبب تاخیر در صد13وي
این پژوهش مشخص گردید که عواملی نظیر ریسک حسابرسی. با توجه به بررسی قرار داد

، پیچیدگی حسابرسی و تخصص و مهارت حسابرسان با طوالنی شدن زمان صدور گزارش 
سطح ریسک حسابرسی و پیچیدگی کار هرچقدرکهيطوربه. استداراي رابطه معنادار 

تريیشب، گزارش حسابرسی با تاخیر تریینپاحسابرسی باالتر باشد و مهارت حسابرسان 
همچنین مشخص گردید که تاخیر در زمان پژوهشصادر خواهد گردید. در طول این 

نادرست و تجدید ارایه اظهارنظرصدور گزارش حسابرسان احتمال نتایج نامطلوب مانند 
.[41]هاي مالی از سوي حسابرسان را باال خواهد بردصورت

. در این قراردادندیموردبررساثرگذار بر تاخیر حسابرسی را و همکاران عوامل14پورعلی
در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذي هاگزارش مالی که توسط شرکت1397تا راس

صادر گردیده بود، به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته 2010الی 2004در بازه زمانی بین 
بین اندازه شرکت، سود هر سهم، صنعت شرکت، اینکه نشان داد که پژوهشیجنتاشد.

معناداري با تاخیر حسابرسی رابطهحسابرسی اظهارنظرشرکت اقالم استثنایی داشته یا خیر و 
.[37]وجود دارد

موسسات حسابرسی برو داوطلبانهرحیمیان وهمکاران به بررسی تأثیر چرخش اجباري 
در بورس اوراق بهادار شدهیرفتهپذشرکت110پژوهش یناکیفیت حسابرسی پرداختند.

نشان پژوهشنتیجه .استقرارگرفتهیموردبررس1391تا 1385يهاسالتهران را طی 
.[7]حسابرسی نداردیفیتبرکدهد که چرخش موسسات حسابرسی تأثیري می

حسابرسیشریکتغییراجباريحسابرسی بریرکیفیتتاثبه بررسی و همکاران15بندیوپادیاي
.اندپرداخته2011تا 2004هاي شرکت در بین سال273کشورچین، با در نظر گرفتن در

13 . Wei
14 . Pourali
15 . Bandyopadhyay and et al
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کیفیت حسابرسی پس از تغییر بود کهحاکی از آن پژوهشنتایج بدست آمده از این 
.[18]یافته استنشریک حسابرسی افزایش 

اند، اما عواملی مستقیم آزمون نکردهطوربهکیفیت حسابرسی را بسیاري از مطالعات گذشته 
اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و درنتیجه کیفیت کردهبررسیرا

16فردریکلیبی و حسابرسان (یزان تجربیات مشاملیشتربعواملاینشود.حسابرسی می

حسابرسیسرپرستی کار ،[32])17لیز و واتسحسابرسان (یهبرعلدعاوي حقوقی ،)[33]
سوندیویدو[25]19دي آنجلو(یحسابرسموسسات اندازه،)[28]18(کینگ و سوچواتز

).21واتسشهرت (کسب و)[24]20و نیو [40]

پژوهشهاي فرضیه

حسابرسی بر تاخیر در گزارشگري مالی در یرکیفیتتاثحاضر، ارزیابی پژوهشهدف 
شدهگرفتهمعیارهاي در نظر .استدر بورس اوراق بهادار تهرانشدهیرفتهپذي هاشرکت

و23، لیت[21]وهمکاران22باولینگذشته (هايپژوهشمانند براي کیفیت حسابرسی
: تغییر موسسه حسابرسی، تغییر درشامل)[4]حساس یگانه و همکارانو[31]همکاران
مدیران امضاءکننده گزارش حسابرسی، میزان تعدیالت سنواتی، اندازه موسسه شرکا و

هاي فرضیهیادشدهبراي نیل به هدف کیفیت موسسات حسابرسی است.رتبهحسابرسی و
زیر مطرح شده است:

داري رابطه معنافرضیه اول: بین تغییر موسسات حسابرسی و تاخیر در گزارشگري مالی 
وجود دارد.

16. Libby and Frederick
17. Lys and Watts
18. King and Schwartz
19. De Angelo
20. David and Neu
21. Watts
22. Bowlin
23. Litt
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فرضیه دوم: بین تغییر در شرکا یا مدیران امضاء کننده گزارش حسابرسی و تاخیر در 
داري وجود دارد.ی رابطه معنازارشگري مالگ

و تاخیر در گزارشگري مالی رابطه معناداري وجود بین میزان تعدیالت سنواتیفرضیه سوم:
دارد.

بین اندازه موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارشگري مالی رابطه معناداري فرضیه چهارم:
وجود دارد.

و تاخیر در گزارشگري مالی رابطه بین رتبه کیفیت مؤسسات حسابرسیفرضیه پنجم:
معناداري وجود دارد.

پژوهشو نمونه جامعه 

براي . هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استجامعه پژوهش مرتبط با شرکت
:استشدهاستفادههستندهاي زیرهایی که داراي ویژگی، از شرکتپژوهشانتخاب نمونه

در بورس اوراق که 1392تا انتهاي سال 1384از ابتداي سال هاي انتخاب شده . شرکت1
باشند.شدهرفتهیپذبهادار تهران 

.اسفند ماه باشد30ای29هاي انتخاب شده . پایان سال مالی شرکت2
، هابانکمؤسسات مالی و ويگذارهیسرماهاي به علت تفاوت در نوع فعالیت شرکت. 3

حذف خواهند شد و جزء نمونه انتخابی نخواهند بود.ها از جامعه آماري این شرکت
مالی خود را تغییر نداده باشند.دوره1392تا 1384ها باید از سال . شرکت4
ها به همراه جزئیات حسابرسی در دسترس باشند.حسابرسی شرکت. اطالعات 5

و اندقرارگرفتهپژوهشنمونه درشرکت 173تعداد5یال1بنابراین با توجه به موارد بند 
هاي ، جهت آزمون فرضیهمشاهدهشرکت- سال1389براي هر متغیر این پژوهش تعداد 

است.قرارگرفتهمورداستفادهدر مدل نهایی پژوهش 
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پژوهشروش 

و براي استبوده و مبتنی بر اطالعات گذشته نگرگذشتههاي پژوهشازجملهاین پژوهش 
محیط کهییازآنجااست و شدهاستفادهها ها از اطالعات تاریخی شرکتآزمون فرضیه

نیمه هايپژوهششود، در گروه انتخاب میهایییتمحدودبر اساسآزمایش متغیرها 
دلیل اینکه هدف بهها مقیاس اسمی است.دادهیريگاندازهیاسمق.گیردیمتجربی قرار 

بینییشپبراي استحسابرسی بر تاخیر در گزارشگري مالی رکیفیتیتاثپژوهش ارزیابی 
است.شدهاستفادهرگرسیون وتحلیلیهتجزمدل از 

DL:پژوهشمدل = + + + + + ++ + + + ++
DL: عوامل تاخیر در يینهمدرزدر مقاله خود [13]24عفیفیمالی، يگزارشگرتاخیر در

تاخیر در گزارش [30]وهمکاران 25لونتیساز مقاالتیريگبهرهگزارش حسابرسی با 
مجموعه روزهایی که بین پایان سال مالی و ":نموده استتعریف گونهیناحسابرسی را 

مجموعه پژوهشاین در."گزارش حسابرسی) قرار دارنداتمام پروژه حسابرسی (تاریخ 
توسط مالی حسابرسی شده يهاصورتروزهاي بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارسال 

.شودیمتاخیر در گزارشگري مالی در نظر گرفته عنوانبهبه سایت کدال حسابرس 

AD: ،یکی از معیارهاي کیفیت حسابرسی را نبود [8]سجادي و قربانیتعدیالت سنواتی
) سود (زیانماندهدر تعدیلکهقبلسنواتبهمربوط. اقالماندنمودهتعدیالت سنواتی بیان 

تغییر در رویه"از شود کهمحدود میاقالمیگردد، بهمنظور میدورهابتدايانباشته
ایران)حسابداريردد(استاندارد شماره ششگمیناشی"اشتباه اصالح"و "حسابداري
این متغیر در سه ،به ارقام ترازنامهنسبتتعدیالت سنواتیسطح اهمیتبر اساسمالایمنی 

ها را تشکیل دهد عدد صفر، % خالص دارایی1بین صفرتاکهيطوربهاست. قرارگرفتهطبقه 

24 . Afify
25 . Leventis
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ا عدد یک و تعدیالت سنواتی ه% درصد خالص دارایی5% تا1میزان تعدیالت سنواتی بین 
.[12]داشته است% درصد عدد دو را 5بیش از 

AC: ،که تغییر نموده استخود بیان پژوهشدر26باولینتغییر موسسه حسابرسی
تغییر بررسی براي . استیکی از معیارهاي کیفیت حسابرسی عنوانبهموسسات حسابرسی 

به این شکل که اگر تغییر حسابرس استشدهاستفادهموسسات حسابرسی از متغیر مجازي 
.[21]صفرصورتینایک در غیر اتفاق افتاده باشد

PA: ،براي انعکاس تغییر شرکا وتغییر شرکا یا مدیران امضاء کننده گزارش حسابرسی
شود و در مجازي (یک و صفر) استفاده میمدیران امضاء کننده گزارش حسابرسی از متغیر 

صفر.صورتیناصورت تغییر شریک یا مدیر، یک و در غیر 

AR: ،موسسات حسابرسی توسط منتشرشدهي از رتبهرتبه کیفیت موسسات حسابرسی
.اندشدهيبندرتبهطبقه چهارکه موسسات در شدهاستفادهجامعه حسابداران رسمی 

AS:حسابرسی باشد، بزرگ محسوب سازمان اگر حسابرس،اندازه موسسه حسابرسی
وهمکاران27خلعتبري.صفرصورتینادر غیر شودیمداده و عدد یک اختصاص شودمی

.[27]انداز همین مبنا براي اندازه موسسه حسابرسی استفاده نموده

FS:هاشرکتهايییداراطبیعی لگاریمبا برابر است اندازه شرکت حسابرسی شونده.
هاآنپیچیده معامالتبدلیل حجم باالي فعالیت و ترگبزريهاشرکتشودیمبینییشپ

.[15]مالی داشته باشنديدر گزارشگرتاخیر بیشتري 

: PRقبل ازکسرمالیات عملیاتی سودنسبتاز طریق پور حیدري و همکاران ، سودآوري
هاي شرکتشودیمبینییشپاند،سودآوري را محاسبه نمودهها مجموع داراییبریمتقس

.[3]تاخیر کمتري در گزارشگري مالی خود داشته باشند آورسود

LQ:شوندگی یک شرکت در بازار نقدبهگذارانیهسرماازآنجا،شرکتنقد شوندگی
فشارتحتبیشتر باال به احتمال دینگی نقبا هايبنابراین شرکت، دهندیمسرمایه اهمیت 

26. Bowlin
27. Khalatbari
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تاخیر شودیمبینییشپجهتینبدناشر براي افشا اطالعات قرار دارند، وگذاریهسرما
)[35]29ناصر و نوسیبه، [17]28ال هارشانیباشند (کمتري در ارایه اطالعات داشته 

ر نسبت گردش معامالت براي محاسبهاز معیاگذشته هايپژوهشدر فروغی وهمکاران 
.[11]گرددیگیري ماندازه)1معیار بر اساس رابطه (یناگردد.استفاده میینقد شوندگ

)1رابطه (
معامله شده آن در سهم که روزهایی تعداد

ساالنه کاري روزهاي کل می سهانقد شوندگ

LEV:،بر تاخیریرگذارثاگر از عوامل ترا یکی دیهایبدهنسبت ،30العجمیاهرم مالی
تقسیم هایبدهنیز از نسبت بدهی (مجموع پژوهش. در این کندیمگزارش حسابرسی بیان 

. [15]) استفاده گردیده استهاییدارابر مجموع 

:OPتواند بر تاخیر در تعدیل در گزارش حسابرسی میازآنجاکهحسابرس،اظهارنظر
به این صورت اظهارنظرمحاسبه معیار پژوهشدر این گزارش حسابرس تاثیرگذار باشد، 

صورت ین ایرغدر یکعدد اند، گرفتهشدهیلتعدکه اظهارنظر ییهاکه شرکتاست
.صفر

: ATحسابرسیمتوالیهايتعداد سالبرابر است با دوره تصدي ،حسابرسدوره تصدي
مرتبط با دوره يهادادهدر این تحقیقاستیحسابرسموسسه یک شرکت توسط یک 

.[42]استشدهيآورجمعساله 12تصدي حسابرس در یک دوره 

E:مقدار باقیمانده مدل.

28. Al-Harshani
29. Naser and Nuseibeh
30. Al-Ajmi
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تحلیل نتایج آماري

) است.1به شرح جدول (پژوهشآمار توصیفی متغیرهاي 

میانهمیانگینمشاهداتمتغیرها
انحراف 

معیار
حداکثرحداقل

138994,5810025,620158تاخیر در گزارشگري مالی
13890,4300,5802تعدیالت سنواتی

13890,1900,401حسابرسیموسسهرییتغ
13890,4500,501یا مدیرکیشررییتغ

13890,2700,4501اندازه موسسه حسابرسی
13891,3510,6614رتبه کیفیت موسسات

138913,26131,499,818,47اندازه شرکت
0,71-13890,140,10,130,55سودآوري
13890,510,50,2901ینقد شوندگ

13890,6810,4701اظهارنظر
13893,3920,75112تصدييهاسال

13890,670,70,230,021,88اهرم مالی
پژوهش) آمار توصیفی متغیرهاي 1جدول (

و 20بوده است که کمترین و بیشترین روز آن 58/94میانگین تاخیر در گزارش حسابرسی 
مربوط به پنج مشاهده835در مورد [1]بریزنده وهمکارانپژوهشدر روز است، 158

است، حداقل و07/79میانگین تاخیر گزارش حسابرسی)، 1390تا 86سال (از سال 
وهمکاران . همچنین بیاتارایه شده است216و 17حداکثر تعداد روزهاي تاخیر به ترتیب 

میانگین تاخیر گزارش )، 1389سالپایان تا1382سال (از سالههشتدر دوره[2]
و 10تعداد روزهاي تاخیر به ترتیب و حداکثر، حداقل اندبیان نموده74/83را حسابرسی

درصد45و اندکردهربه هاي نمونه تغییر در حسابرس را تجاز شرکتدرصد19.است129
حسابرسی توسط سازماننمونهدرصد27.انداء کننده گزارش داشتهدر شرکاي امضنیز تغییر
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میانگین اند.تعدیل شده حسابرس داشتهاظهارنظرنیز نمونه درصد68و اند رسیدگی شده
.باشدمی39/3پژوهشدوره تصدي در این 

هایهفرضنتایج حاصل از آزمون 

هايدادهیعنیشوندمیگردآوريزمانی-مقطعیصورتبههادادهپانلی،تحلیلدر
صورتینبدکههاییدادهدر. استزمانطیدرمختلفمقاطعبرايشدهيآورجمع
هايسالدرشرکتهراززیراگرددینمحفظمشاهداتاستقاللشوند،میآوريجمع

بهمتعلقزیرا(اندوابستههمبهمشاهداتاینکهاستشدهتکرارمشاهدهچندینمختلف
در .گرددیماستفادهپانلیتحلیلازهادادهنوعاینتحلیل، براي)هستندشرکتیک

مباحث تحلیل پانلی سه نوع مدل بدون اثرات ثابت، با اثرات ثابت و با اثرات تصادفی 
این در.شودیممختلف براي تشخیص مدل مناسب استفاده يهاآزمونوجود دارد که از 

ادفی در پژوهش براي بررسی وجود اثرات از آزمون لیمر و براي بررسی مدل اثرات تص
نتایج آزمون فوق بصورت است.شدهاستفادهمقابل مدل اثرات ثابت از آزمون هاسمن 

ارایه شده است.2خالصه در جدول 

نتیجهنتیجهtمقدار بیمقدار ضراپارامترها

C95,188,340,00-

یمعنیب2,241,350,18تغییر موسسه حسابرسی
یمعنیب0,88-0,15-0,17تغییر شریک یا مدیر

ومثبتمعنادار4,232,320,02اندازه موسسه حسابرس
مثبتومعنادار3,543,700,00تعدیالت سنواتی

مثبتومعنادار11,932,930,00اهرم مالی
یمعنیب0,47-0,73-0,72رتبه کیفیت موسسات

یمعنیب0,18-1,34-3,42ینقد شوندگ
ومنفیمعنادار0,00-3,22-20,08سودآوري

یمعنیب0,26-1,14-0,93اندازه شرکت
ومثبتمعنادار5,693,870,00اظهارنظر
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نتیجهنتیجهtمقدار مقدارضرایبپارامترها
ومثبتمعنادار0,632,470,01سالهاي تصدي
0,54ضریب تعیین1,48دوربین واتسون

F0,00مقدار احتمالF8,16مقدار
0,00سطح معناداري:6,40مقدار آماره:لیمرFآزمون 

0,00سطح معناداري:39,14:دو-مقدارآماره کاي آزمون هاسمن
هایهفرض: نتایج حاصل از آزمون 2جدول 

مورداستفادهاست بنابراین مدل 05/0کمتر از پژوهشمقادیر احتمال آزمون چاو در مدل 
مقدار احتمال براي آزمون هاسمن کمتر از هستند.هاشرکتاي براي داراي اثرات جداگانه

با اثرات ثابت است. در ادامه از این مدل براي مورداستفادهاست، بنابراین مدل 05/0
استفاده گردیده است.هایهفرضبررسی 

ن است که آدهندهنشانکه است8,16برابر با پژوهشمدل Fآمارهمقدار 1در جدول 
است 54/0برابر با مدلمیزان ضریب تعییناست.معناداردرصد5مدل در سطح خطاي 
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل 54در حدود بدین مفهوم است که

2است مقادیر نزدیک به 48/1واتسون برابر با گردد. مقدار آماره دوربین و کنترل بیان می
ها بین باقیماندهیخودهمبستگبنابراین است، هایماندهباقاز عدم خودهمبستگی حاکی

.وجود ندارد

با مقدار)AC(متغیر آمارهکهآن استدهندهنشانپژوهشمدلنتایج حاصل از آزمون 
یه اول پژوهش بنابراین فرض،نیستمعنادار تغییر موسسه حسابرسیبهطمرتب1,35

در مورد عدم وجود [19]و همکاران31بنی مهدپژوهشاست. نتیجه فوق با نشدهیرفتهپذ
ارتباط معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارشگري مالی سازگار است.

با مقدار(PA)متغیر tآمارهآن است کهدهندهنشانپژوهشون مدل نتایج حاصل از آزم
معنادار نیست، بنابراین امضاء کننده گزارش حسابرسی تغییر شرکا یا مدیرانمرتبط به 0,15

31. Banimahd
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وهمکاران در 32بندیوپادیايپژوهشبافوقنتیجهاست.نشدهیرفتهپذفرضیه دوم پژوهش 
یماليدر گزارشگریرو تاخیموسسه حسابرسییرتغینمورد عدم وجود رابطه معنادار ب

.[18]سازگار است

با مقدار)AD(متغیر tآن است که آمارهدهندهنشانپژوهشنتایج حاصل از آزمون مدل 
پژوهش نیزاست، بنابراین فرضیه سومو مثبتمعنادارسنواتی تعدیالتدر مورد3,70

حاصل از اشتباه معموالًتعدیالت سنواتی که کهییازآنجا.استقرارگرفتهیرشموردپذ
زمان مکفی براي رسیدگی توسط تواندیماست مدیرت یا تغییر در رویه حسابداري

تاخیر در گزارشگري مالی قابل توجیه است. حسابرس را افزایش دهد ارتباط مثبت آن با
.[20]استو همکاران سازگار 33بلنکلینتیجه تحقیق فوق با تحقیق

مقدار) با(ASمتغیرtکه آمارهآن استدهندهنشانپژوهشنتایج حاصل از آزمون مدل 
و مثبتمعنادار اندشدههایی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی با شرکتمرتبط 2,32
هستند کارانشانصاحبنگران از دست دادن خصوصیبا توجه به اینکه موسسات.است
سعی کارشانصاحبدست ندادن و ازتر نشان دادن عملکردشان براي مطلوبیجهدرنت
(در تربزرگکنند تاخیر در ارائه گزارشگري مالی را به حداقل برسانند اما موسسات می

در معموالًي را داردزیادکارانصاحباینکه تعداد یلبه دلاین پژوهش سازمان حسابرسی) 
کارصاحبدادنازدستدارند یا آنکه نگرانمورد کیفیت حسابرسی خود حساسیت بیشتري 

مالایمنیپژوهشسازگار و با [27]و همکاران 34خلعتبرينتیجه فوق با پژوهش نیستند. 
. استناسازگار [12]

با مقدار )AR(متغیر tآمارهآن است کهدهندهنشانپژوهش نتایج حاصل از آزمون مدل 
معنادار نیست، بنابراین موسسات حسابرسی کیفیترتبه متغیر آن استدهندهنشان- 0,73

قرار نگرفته است.یرشموردپذفرضیه پنجم 

32. Bandyopadhyay
33. Blankely
34. Khalatbari
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در مورد سایر متغیرهاي تحقیق ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی با تاخیر در گزارش 
سازگار است. مطابق با تحقیق [9]و علوي طبري وهمکاران[39]35تحقیق سلطانیمالی با
تعدیل شده) (رمقبولیغاظهارنظرهایی که شرکت[23]37، کارسال وکاپلن[14]36اشتون

مقبول دارند. اظهارنظرباهایی شرکتد تاخیر حسابرسی بیشتري نسبت به نمایندریافت می
اثیر معناداري و مثبتی داشته مالی تيبر تاخیر گزارشگرهمچنین دوره تصدي حسابرسی 

معناداري مشاهده نگردید.با تاخیر در گزارشگري مالی رابطه. بین سایر متغیرهااست

سایر نتایج

اثرتداخلی:به شرح زیر صورت گرفته استهاآزمون، سایر پژوهشنتایجلیمنظور تکمبه
اندشدهرسیدگییسازمان حسابرستوسطکهییهاو شرکتحسابرسیتصديدورهبین

رسمیحسابدارانجامعهتوسطکههاییشرکتوحسابرستصديدورهبیناثرتداخلیو
متغیرهاي فوق با تاخیر یاثر تداخلبینآن است که دهندهنشانیجتان. استشدهيبندرتبه

با مرتبطریمتغهمچنین با ورود مشاهده نشده است. يمعناداريرابطهدر گزارشگري مالی
و بین این متغیریج نشان داده است، نتاپژوهشموسسات حسابرسی با درآمد بیشتر در مدل 

دارد.نوجودمعناداردر ارائه گزارشگري مالی رابطهتاخیر 

هایشنهادپو گیريیجهنت

در این پژوهش به بررسی کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر تاخیر در گزارشگري مالی 
هاي پژوهش نشان هاي انجام شده بر روي فرضیهاز آزموننتایج حاصل است.شدهپرداخته

برسی، تعدیالت اندازه موسسه حسامتغیرهاي نماینده کیفیت حسابرسی دهد که میان می
ی رابطه با تاخیر در گزارشگري مالو اهرم مالیدوره تصدي حسابرس،اظهارنظرسنواتی، 

همکارانو38خلعتبريگذشته(هايپژوهشبا پژوهشکه نتایج معنادار مثبتی وجود دارد 
با توجه به نتیجه مطابق است.)[23]40کارسالوکاپلن،[20]وهمکاران39بلنکلی،[27]

35. Soltani
36. Ashton
37. Carslaw and Kaplan
38. Khalatbari
39. Blankely
40. Carslaw and Kaplan
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گردد تمرکز بیشتري بر روي عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی با در این تحقیق پیشنهاد می
پیشنهاد همچنین صورت پذیرد.و تخصص حسابرسعیارهاي دیگر نظیر تجربهنظرگرفتن م

رقمگزارشگري مالی تعدیالت سنواتی بر تاخیردرتیبااهمتوجه به تاثیر با شودیم
ردیگقرارهاي آتی مورد تفسیر بیشتر شن در پژوهآدهندهلیتشکو ارقام تعدیالت سنواتی

گزارشگري برتاخیردریالت سنواتی داراي وزن بیشتري تا مشخص شود که کدام موارد تعد
مالی است.

آتیهايپژوهشبرايپیشنهادهایی

موسسات،1391سال دراوراق بهادار و بورس سازمان هاي داخلی کنترلرالعملطبق دستو
نمایند. در اظهارنظری مدیریتنسبت به گزارش کنترل داخلاندشدهملزم یحسابرس

توانیمپژوهشمدلدریدر رابطه با گزارش کنترل داخل،یراین متغواردکردنصورت 
و هم از دیدگاهیسازماندرونرا هم از دیدگاه یدر گزارشگري مالیردالیل تاخ

از یآتهايپژوهشدر شودیمیشنهادبهتر ارائه نمود، بنابراین پیوهبه شیسازمانبرون
یتهوجود کمی،گزارش حسابرس در مورد اقالم کنترل داخلداخلی،کنترلیرهايمتغ

مرتبط یو ویژگیوجود حسابرس داخلی،حسابرسکمیتهمرتبط باهايیژگیوی،حسابرس
آتیيهاپژوهشدر. همچنینشوداستفادهپژوهشدر مدل یداخلبا واحد حسابرس 

،داخلیکنترلکیفیت، مالکیتتمرکزنظیرمتغیرهاي کنترلی حاکمیت شرکتیتوانیم
خدمات مالی و هادادهپردازش الکترونیک هاي فرعی شرکت اصلی، فرآیند تعداد شرکت

.شودنظر گرفتهردکارصاحبتوسط شرکتيسپاربرون

هاي پژوهشمحدودیت

نبود معیاري که تعداد روزهاي تاخیر در ارائه گزارشگري مالی را بر اساس واقعیت نشان 
از کیفیت حسابرسی.اتکاقابلدهد. همچنین عدم وجود یک تعریف واحد، منسجم و 
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Investigation about the effect of audit quality on financial
reporting delay

This paper analyzes the impact of audit quality on delay in the
financial reporting. The research's sample includes 173
companies listed on the Tehran Stock Exchange during the
period 2003 to 2014 .Results of the research indicate that there is
a positive significant relationship between audit size with delay
in financial reporting and also the amount of restatements and
prior adjustments in financial statements have positive
significant effect on the delay in financial reporting. Other
findings show that there is a positive significant relationship
between leverage, audit opinion and audit tenure with delay in
financial reporting. The study also provides evidence that there is
a negative significant relationship between profitability with
financial reporting delay. About other variables (Partner rotation,
Audit ranking, Firm size and Liquidity) results show that there
are not any significant relationship among them with timeliness
of financial reporting.

Keywords: audit quality , timeliness , financial reporting, Delay


