
 

 

 39تا  13 ص/ 5931/ پاییز 62مجله دانش حسابداری/ سال هفتم/ ش 

 

گزارش  تأخیربر های آن  حسابرسی و ویژگی کمیتۀوجود تأثیر 
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 دکتر مهدی صالحی

 جواد اورادی

 زینب ساالری فورگ

 چکیده

های آن بر تأخیر  حسابرسی و ویژگی به بررسی تأثیر وجود کمیتۀ مطالعۀ حاضر

ها شامل تخصص مالی، تجربهه، جسسهی ،    پردازد. این ویژگی رش حسابرسی میگزا

حسابرسهی   حسابرسی اس . در این راستا تأثیر وجود کمیتۀ و استقالل کمیتۀ اندازه

قبهل و بعهد از تصهویس دسهتورالعمل      بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازۀ زمهانی 

ن قرار گرف . نتایج بهر  مورد آزمو 8838تا  8811های  های داخلی، طی سال کسترل

های ترکیبی به روش تابلویی، رابطۀ معسهاداری بهین    شرک  از طریق داده 45اساس 

-. در ادامه تأثیر ویژگینشان ندادحسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی  وجود کمیتۀ

حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازۀ زمهانی بعهد از تصهویس     های کمیتۀ

مهورد آزمهون قهرار     8838تها   8838های  داخلی، طی سالهای  دستورالعمل کسترل

ههای ترکیبهی بهه روش     شرک  از طریهق داده  851گرف . نتایج حاصل از بررسی 

حسابرسهی بها تهأخیر     تجربۀ کمیتۀ، بیانگر آن اس  که بین تخصص مالی و ییتابلو
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رابطهۀ دیگهر    کهه  یدرحهال رابطهۀ معسهادار مس هی وجهود دارد.      ،گزارش حسابرسی

 های کمیتۀ حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی معسادار نیس .  ویژگی

های کمیتۀ حسابرسهی، تهأخیر گهزارش حسابرسهی،      کمیتۀ حسابرسی، ویژگی :های کلیدی واژه

 .تئوری نمایسدگی

 مقدمه

 شررکت  مالی سال پایان بین روزهای تعداد از است عبارت حسابرسی گزارش در تأخیر

باعر    حد از  شیبهای تأخیر (.5337، 5همکاران و اشتون) حسابرسی ارائۀ گزارش تاریخ و

محتروای   نداشرته و  بره االععرات شررکت   دسترسری یکسرانی   کننردگان   اسرتفاده  شرود ترا   می

 کیفیرت  کراهش  باع  ،مالی یگزارشگر در تأخیر .کاهش یابدهای مالی  صورتاالععاتی 

 هرا  گرذاری  سررمایه  ارزیرابی  مرورد  در قطعیرت  عرد   و االععراتی  تقرارن  عرد   افزایش سود،

 محتروای  ،مرالی  گزارشرگری  برودن  موقر   به. در مقابل، (6005 6،اسمیت باشمن و) گردد می

بیرور و  ) دهرد  مری  قررار  ترأییر  تحرت را  شررکت  ارزش تیدرنها و داده افزایش را االععات

 افشررای ،بنررابراین(. 6059، 1همکررارانبلنکلرری و  ؛5332، 9سررو و شرروارتز ؛5330، 9رانهمکررا

 ارزش در مهمری  نقرش  ،شرده  یحسابرسر  مرالی  های صورت الریق از االععات مالی موق  به

 (.  6003، 2لی و همکاران)کند  می ایفا یاالععات تقارن عد  کاهش و شرکت

 فعرانن  گیری تصمیم برای مالی االععات موق  بودن عملی به و نظری اهمیت به اذعان با

 را برور   در شرده  پذیرفتره  هرای  شررکت  ایران، سرمایه بازار مقررات و قوانین سرمایه، بازار

 را گرروه  تلفیقری  و صرلی ا شررکت  شرده  یحسابرسر  مرالی  هرای  صورت اینکه به کرده الزا 

 افشرا  مرالی  سرال  پایران  از پس ماه 9 حداکثر و عادی مجم  برگزاری از قبل روز 50 حداقل

 حسابرسری  ترأخیر  ابر  شرده  یحسابرسر  مالی های صورت اعع  زمان هرچقدر ،بنابراین. کنند

(. 5939بیرات و احمردی،   )گردد  می رعایت بهتر االععات بودن موق  به ویژگی باشد، کمتر

 20 به روز 30 از را حسابرسان ارائۀ گزارش مهلتنیز  909 7ساکس قانون ،مشابه با این الزا 
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 حسابرسانموق   به دهی گزارش نیاز  ۀدهند نشان این .داد کاهش ساله سه ۀدور یک الی روز

   (.6002، 3اتردج و سان) کمترین زمان ممکن است در بیشتر تعش انجا  به توجه با مستقل

 ینرردفرآ بررر نظررارت جهررت سررهامداران الررر  از یتیبررااهم ۀوظیفرر ،حسابرسرری کمیتررۀ

 سرهامداران  کنرونی،  زمان در .دارد مستقلحسابرسی  و داخلی حسابرسی، مالی گزارشگری

 در حسابرسری  ترۀ کمی نقرش  برر  ای فزاینرده  الرور  بره  مالی بازارهای در گذار قانون نهادهای و

 بررر نظررارت منظررر از بخصرروص خررود وظررای  برره نسرربت گررویی پاسررخ مسررئولیت، ایفررای

بسریاری از پژوهشرگران    (.6059 ،3یفر ) انرد  کررده  تمرکرز  شده یحسابرس مالی های صورت

 و یوآنترررو ؛6055، 56همکررراران و نکریشرررنا ؛6000، 55پرررارکرت و بررروا ؛5332، 50یبیسرررل)

حسابرسری در بهبرود    کمیترۀ  ریترأی نقش و  (5939بذرافشان و همکاران،  ؛6051 ،59همکاران

هرای حسابرسری مسرتقل را     آن برر جنبره   ریتأیکیفیت گزارشگری مالی، عملکرد اقتصادی و 

حسابرسری برر بهبرود کیفیرت      کمیترۀ نتایج تحقیقرات نشران از ترأییر مثبرت     ند. ا هررسی کردب

 .داردگزارشگری مالی و ارتقای عملکرد واحد اقتصادی 

 از قبیرل  گرزارش حسابرسری  خیر تأ عوامل تأییرگذار بر ۀنیدرزماگرچه تحقیقات زیادی 

، پیچیدگی حسابداری و شفافیت گزارشرگری مرالی، درمانردگی    تخصص صنعت حسابر 

ایرزدی نیرا و    ؛5936علوی البری و عار  مرنش،  )مالی، کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی 

 در ایران وجرود دارد،  (5939حاجیها و رفیعی،  ؛5939همکاران،  رحیمیان و ؛5939فدوی، 

زارش حسابرسری  گر  ریترأخ  برر حسابرسری   کمیترۀ ترأییر   تحقیق تجربری کره بره بررسری    ولی 

وجرود   ترأییر  بررسری  ،پرژوهش  ایرن  اصرلی  هد  ،بنابراین. است نشده انجا پرداخته باشد، 

 برسی است.گزارش حسا تأخیر بر های آن و ویژگی حسابرسی کمیتۀ

گیرد. بخش  قرار می یبررس موردادبیات مربوط به این مطالعه  ،در بخش دو در ادامه و 

 در شود. ارائه می  در بخش چهار پژوهشهای  یافته پردازد. به توضیح روش تحقیق می و س

 .گردد ارائه می مدر بخش پنج هاپیشنهاد نهایت نتایج و
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 پیشینۀ پژوهشمبانی نظری و 

 ابرسی و تأخیر گزارش حسابرسیحس کمیتۀ

 هرای مرالی   صرورت  موقر   ارائرۀ بره   تروان بره   مری  مرالی  گزارشگری کیفی های ویژگی از

شرود   باع  مری  شده یحسابرس مالی های ارائۀ صورت در تأخیر. اشاره کرد شده یحسابرس

 کراهش  موضرو   ایرن . نگیررد  قررار  کننردگان  اسرتفاده  اختیار در موق  به مالی های گزارشتا 

 در معرامعتی های  فعالیت نیز گذاران سرمایه از الرفی. را در پی دارد مالی االععات توایمح

بیرور و  ) اندازنرد  مری  تعویرق  بره  ،منتشرر گرردد   االععرات مرالی   کره  زمانی تا را بهادار اوراق

 هرای  کمیتره  برویژه  هرا،  شرکت در شرکتی حاکمیت چارچوب ،بنابراین. (5330، 59همکاران

 االععرات  ازجملره  مرالی  گزارشگری تیبااهم موارد تا کنند حاصل االمینان باید حسابرسی

 شرود  تهیه ممکن زمان در دارانسهام دیگر و اصلی گذاران سرمایه به مربوط نظارتی و مالی

 .(6059، 51نهمکارا و ولتاناس)

 برره ایررران در مرردیره اسررت کرره از اعضررای هیئررتای متشررکل  حسابرسرری، کمیترره ۀکمیترر

 یعنی نه مدیر اجرایی شرکت و نه در استخدا ) رموظ یغاز سه تا پنج نفر مدیر  الورمعمول 

سرازمان   های داخلری  دستورالعمل کنترل 9بند ب ماده  بر اسا است.  شده لیتشک (شرکت

بور  اوراق بهادار تهران  شده در ناشران پذیرفته ۀریمد ئتیه (5935)بور  و اوراق بهادار 

را تشکیل داده  ازین موردهای تخصصی  کمیتهحسابرسی و سایر  کمیتۀباید  و فرابور  ایران

ها و واحد حسابرسی داخلی، از استقرار و اجرای  کمیتهو تمهیداتی فراهم نماید که با تعامل 

 اوراق  برور  کره  الرور  همران  االمینران حاصرل شرود.    ایرربخش ناسب و های داخلی م کنترل

 گزارشرگری  فراینرد  در مهمری  نقرش  حسابرسری  کمیترۀ  کند، می بیان (5333)بهادار آمریکا 

 کمیترۀ  .کنرد  می بازی مستقل حسابر با  مشارکت و مدیریت بر نظارت و سرپرستی با مالی

 را داخلری  کنترل ساختار به توجه و حسابرسی کیفیت مستقل، حسابر  استقعل ،حسابرسی

 بخرش  نهادهرای  در پاسرخگویی  مسرئولیت  سرطح  ارتقرای  باعر  چنرین  . همدهد می افزایش

 شود. می عمومی
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 کمیترۀ  چررا  کره  قررارداد  یبررسر  مرورد  این موضرو  را  توان می یمختلف های دیدگاهاز 

در ایرن  . باشد انگیزه دارایباید  حسابرسی گزارش تأخیر رساندن حداقل به برای حسابرسی

 اشراره کررد  حسابرسری   کمیترۀ در  کلیردی  معیار یک عنوان به سود کیفیت به توان می رابطه

 کمیترۀ  محروری  نقرش  کره  برر ایرن براور اسرت     (6006)52نکلری . (6059سولتانا وهمکاران، )

او ابرراز  . اسرت  سرود  کیفیرت  افرزایش  و یعر یرالبیغ تعهردی  اندازۀ اقع  کاهش ،حسابرسی

 برودن  موقر   بره قابلیرت اتکرا و    برر  سرود،  کیفیرت  از االمینران برای  حسابرسی کمیتۀدارد  می

 گرزارش  ترأخیر عامرل  حسابرسری   کمیترۀ  ،جره ینت در. کنرد  می تمرکز شده گزارش االععات

 افشرای  از االمینران . دهرد  قررار مری  مردنظر   سرود  کیفیرت االمینران از   منظرور  بره  را حسابرسی

، بهتررین کمرک را بره    سرود  کیفیرت  حفر  ، عرعوه برر   ربازا به موق  و به اتکا قابل االععات

 . خواهد کرد مؤیر گیری تصمیم برای کنندگان استفاده

 موقر   بره  و حسابرسری  کمیترۀ  ایربخشی بین ارتباط بررسی به (6055) 57و همکاران سیتی

 کمیترۀ ایربخشری   کره  ایرن برود   ۀکننرد  برازگو  آنها نتایج پرداختند. حسابرسی گزارش بودن

ارائرۀ   زمران  کراهش  مثبتری دارد و بره   رابطرۀ  ،گرزارش حسابرسری   بودن موق  به حسابرسی با

 دوگرانگی، تخصص در امور مالی، تجربه،  از قبیل عواملی .شود ختم می حسابرسی گزارش

در ارتبراط   حسابرسری  کمیترۀ  یایربخشر  برا  تعداد جلسرات  و کمیته قدرت  استقعل، اندازه،

 تخصرص شامل )های گذشته  برگرفته از پژوهش ترکیبی عامل پنجاز  این پژوهش در است.

، 53 هرا )اسرت   شرده  اسرتفاده حسابرسری(   کمیترۀ  اسرتقعل  و جنسریت  اندازه، تجربه، مالی،

 (.6051 نا،ولتاس ؛6059 همکاران، و ناولتاس  ؛6006، 53همکاران و دزورت ؛5333

 گزارش حسابرسی تأخیرحسابرسی و  کمیتۀ یها یژگیو

 حسابرسی کمیتۀتخصص مالی 

اکثریت اعضای کمیتره بایسرتی دارای    ،حسابرسی ۀمنشور کمیت 1 ۀماد یکبر اسا  بند 

مردر  دانشرگاهی یرا     ،اعضرا تخصرص مرالی   ، 5 ۀماد ششمطابق بند  تخصص مالی باشند.

در امور مالی )حسرابداری، حسابرسری، مردیریت     یالملل نیبای داخلی یا معتبر  مدر  حرفه

مردیریت برا گررایش مرالی یرا اقتصرادی( همرراه برا توانرایی           یهرا  رشرته مالی، اقتصاد، سرایر  
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ارشرگری  هرای داخلری حراکم برر گز     های مالی و کنتررل  ها و گزارش صورت لیوتحل هیتجز

 .(5935)سازمان بور  اوراق بهادار تهران،  شود مالی، تعری  می

 نیراز اعضرای   برر ، حسابرسی کمیتۀ در مورد شده انجا  های پژوهش از یتوجه قابل تعداد

 تئروری  الرفداران. دارندد یتأک حسابرسی و مالی گزارشگری در و تخصص دانش به کمیته

را  حسابرسی کمیتۀ توانایی ،مالی تخصص با اعضای حضور که کنند می استدنل نمایندگی

 تخصرص  برا  اعضرای  ایرن،  برر  ععوه .دهد می افزایش مستقل حسابر  کاراز  االمینان برای

 ریسرک  مردیریت  فرآینردهای  و مرؤیرتر  داخلی های کنترل حسابرسی، کمیتۀ توسعه به مالی

کره   رسرید بره ایرن نتیجره     (6051ولتانا )سر  .(6006 ،60نو همکرارا  دنیل مک) کند می کمک

ق سرود و اقرع    از الریر  گیرری شرده   انردازه  کراری  محافظهبا  حسابرسی کمیتۀتخصص مالی 

حاکی از ارتباط منفری و   (6059)   نا و همکارانولتاس های یافته. معناداری دارد رابطۀ ،تعهدی

 ،گرر ید انیر ب به. بود گزارش حسابرسی تأخیر وحسابرسی  کمیتۀبین تخصص مالی معناداری 

. شرود  مری گرزارش حسابرسری    ترأخیر  ترر شردن   باع  کوتاهحسابرسی  کمیتۀتخصص مالی 

حسابرسری و کیفیرت    کمیترۀ  هرای  بره بررسری ویژگری    (6051) و همکراران  وآنترو ین همچنی

 کمیترۀ تخصرص مرالی   آنها نشان از آن دارد کره   پژوهشرشگری مالی پرداختند. نتایج گزا

 شود. ه افزایش کیفیت گزارشگری مالی میحسابرسی منجر ب

 حسابرسی  تجربۀ کمیتۀ

 حسابرسری  کمیترۀ  در و متخصرص  تجربرۀ قبلری   با اعضای دادن قرار به نمایندگی تئوری

ایرن   توانرایی  ،حسابرسری  کمیترۀ  تجربرۀ قبلری   نماینردگی،  تئروری  دیردگاه  از. کند می تأکید

دزورت . دهرد  مری  افرزایش  را مسرتقل  یحسابرسر  و شرکت مدیریت بر مؤیر ، نظارتکمیته

 نداشرت  کره  دارد ، ابرراز مری  حسابرسری             کمیتۀ اعضای قضاوت بر تجربه ییرتأ  ۀباردر (5333)

 ایجراد  حسابرسی  کمیتۀ اعضای توسط داخلی کنترل ارزیابی در را معناداری تفاوت تجربه،

 بره  مربروط  هرای  قضراوت  حسابرسری،            کمیترۀ  در  باتجربره  اعضرای  دیگرر،  گفترار  به .کند می

 مستقل حسابرسان با مشابه و تجربه بدون اعضای از تر هوشمندانه بسیار را داخلی های کنترل

 دورۀ تصردی  کره دهرد   نشان مری  (6001)65نکریشنا و یانگ پژوهششواهد  .دهند می انجا 
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 شررکت  مرورد  در کافی دانش و تجربه ، موجب افزایشحسابرسی کمیتۀ اعضای تر الوننی

 تقدنرد مع ،(6059)66نچران و همکرارا   همچنین،. است مؤیرمدیریت سود  کاهش درشده و 

 بره  تمایل و دارند بیشتری تعهد و شهرت تخصص، ،حسابرسی کمیتۀدر   باتجربه اعضای که

این مطلب اسرت کره   حاکی از  آنهاپژوهش  های یافتهدارند. نیز ی بهتر نظارتی نقش اجرای

منفری و معنراداری    رابطرۀ  الزحمرۀ حسابرسری،   حرق  با حسابرسی کمیتۀاعضای  دورۀ تصدی

برا   حسابرسری  کمیترۀ ازگوکننرده ایرن برود کره تجربره اعضرای       ب (6051سولتانا )تایج ن دارد.

 همچنرین . معناداری دارد رابطۀق سود و اقع  تعهدی از الری گیری شده اندازه کاری محافظه

حسابرسری و    کمیترۀ اعضرای    بین تجربه که به این نتیجه رسیدند (6059) نا و همکارانولتاس

 .وجود دارد و معناداری منفی ارتباطگزارش حسابرسی تأخیر 

 حسابرسی کمیتۀجنسیت 

بره انسرجا  گروهری     حسابرسی  کمیتۀ بخشیایر که کنند بیان می نمایندگی پردازان ظریهن

 شرکیل ت به منجر که را کوچک گروه پویایی است ممکن جنسیت های تفاوت. وابسته است

 نماینردگی، تئروری   دیردگاه  از بنرابراین، . از برین ببررد   شرود،  در گرروه مری   اقلیت و اکثریت

در مقابرل اسرتدنل    .دهرد  کراهش  را حسابرسری   کمیتۀ ایر است ممکن جنسیت های تفاوت

نران و تفراوت جنسریت در ترکیرب     کره حضرور ز   نرد مخالفان تئوری نماینردگی معتقد فوق، 

توانررد کمیتررۀ  هررای مختلرر  مری  دی بررا تجررارب و دیردگاه حسابرسرری و حضررور افررا  ۀکمیتر 

و  ،ای از موضروعات حسرابداری کمرک کنرد     بررسی الی  گسرترده  به منظورحسابرسی را 

گیرول و  ) گرردد مرالی   یهرا  صرورت نادرست  ۀش فرصت تقلب و ارائمنجر به کاه رو نیازا

گررزارش  تررأخیرآن بررا  ارتبرراطحسابرسری و    کمیتررۀدر مررورد جنسرریت  (.6055، 69همکراران 

بین تنو  جنسیت  یمعنادار پژوهش خود، ارتباط در (6059) و همکاران ولتاناسحسابرسی، 

هرا   تعرداد زن  ،ایرانها همانند شرایط در پژوهش آن .پیدا نکردندگزارش حسابرسی  تأخیر و

 نشران  ،جنسریت  تنرو   در مرورد  گذشتههای  پژوهش حسابرسی اند  بوده است. کمیتۀدر 

 از گریزترر  ریسک تر و اخعقی موظ  ازلحاظ کارتر، محافظه مالی ازلحاظ زنان که دهد می
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برا توجره بره ایرن      (.5337، 61انیسرک  و ؛ پراول 5339، 69لیرون و همکراران  ) باشرند  مری  مردان

 باشد. ن پژوهشیموضو  جالبی در اتواند  می در این حوزهجنسیت بررسی تأییر  ،ها ویژگی
 حسابرسی اندازۀ کمیتۀ

 انتصراب  و انتخاب با عضو پنج تا سه از منشور کمیته 1مادۀ  5البق بند  حسابرسی کمیتۀ

 نماینردگی  تئوری .(5935)سازمان بور  اوراق بهادار تهران،  گردد می تشکیل مدیره هیئت

 پیردا  افرزایش  ترر  کوچرک  حسابرسری   کمیتۀ توسط انسجا  و وهگر پویاییکه  دهد می نشان

 (6009، 67لدازیر  و هیلمن ؛5333، 62یگرگور و کالیر) تئوری نمایندگی الرفداران .دکن می

 و کنتررل  توابر   باعر  از برین رفرتن    حسابرسری  انردازۀ کمیترۀ   کنند که افرزایش  می استدنل

 .شود می نظارت

 ۀکه بین انرداز  به این نتیجه رسیدند (5333) 63و همکاراندالتون ، قابل استدنل فوقدر م

د دارد و هرچره  مسرتقیمی وجرو    رابطرۀ حسابرسری    کمیترۀ نظرارتی   وظیفۀحسابرسی و   کمیتۀ

نظرارتی    ۀزیرا وظیفر اشد، عملکرد شرکت بهتر خواهد بود، ب بزرگترحسابرسی    اندازۀ کمیتۀ

 کمیترۀ نیز معتقدند کره   (6009زورت و همکاران )د   خواهد شد.حسابرسی بهتر انجا  کمیتۀ

مهرارت نز    تجربه و شامل اعضای با تخصص، ،فرعی ای تواند کمیته می  بزرگ حسابرسی

 (6050) 63نرور و همکراران  هرای   یافتره  ل دهرد. جهت رف  مشکعت گزارشگری مالی تشرکی 

منفری و معنراداری    رابطرۀ حسابرسی با ترأخیر گرزارش حسابرسری     کمیتۀنشان داد که اندازه 

حاکی از عرد  ارتبراط برین انردازه      (6059) و همکاران ولتاناسق دارد. همچنین شواهد تحقی

 زمینهدر این  ضیضدونقابرسی بود. با توجه به ادبیات حسابرسی و تأخیر گزارش حس کمیتۀ

 بهتری عملکرد و نظارت بزرگترحسابرسی  کمیتۀکه آیا  نمود الور شفا  اذعان بهتوان  نمی

 دارد یا خیر.
 حسابرسی کمیتۀاستقالل 

چنین تعری  شده اسرت:   حسابرسی ۀمنشور کمیت 5 ۀماد یکبر اسا  بند  عضو مستقل

 مسرتقل  گیرری  تصرمیم  برر  مستقیم یا غیرمستقیم که یا مناف  هرابط نههرگو عضوی است فاقد

سهامداران یا سرایر   از خاصی گروه یا فرد مناف  از وی یجانبدار باشد، موجب ایرگذار وی
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سرازمان برور  اوراق   ) یکسران سرهامداران گرردد    شود یا سبب عد  رعایت منراف   ذینفعان

حسابرسری برا     کمیترۀ کنند که  نمایندگی استدنل می تئوری الرفداران (.5935، بهادار تهران

ی هرا  ها و مسئولیت نقش )غیرموظ (، در انجا  دارا بودن درصد بانتری از مدیران خارجی

 کره ایرن نتیجره رسریدند     بره  (6056) 90همکاران و آکل .شوند مواجه میبا خطر ، کمتر خود

هرا   توسط شرکت مالی های ارائۀ صورت تجدیدشود تا  می باع ، حسابرسی کمیتۀ استقعل

 معتقدنرد  (6059) و همکراران  ولتاناس .افزایش یابد آنها درستی و قابلیت اتکای و کمتر شده

 برای شده صر  زمان کاهش برای فراوان احتمال به تر مستقل حسابرسی  کمیتۀ اقدامات که

برین   هرای پرژوهش آنهرا ارتبراط منفری و معنراداری را       . یافتهاست حسابرسی گزارش صدور

 نشان داد.گزارش حسابرسی  تأخیرحسابرسی و   کمیتۀاستقعل 

 های پژوهش فرضیه

بره   ی پرژوهش ها فرضیه ،های قبل با توجه به مبانی نظری و پیشینه تشریح شده در قسمت

 :شود مطرح میشرح زیر 

و  منفرریارتبرراط  ،گررزارش حسابرسرری تررأخیرحسابرسرری و   کمیتررۀ وجررود برریناول:  فرضرریۀ

 .وجود دارد معناداری

ارتبراط   ،گزارش حسابرسی تأخیرحسابرسی و   کمیتۀتخصص مالی اعضای بین : دو  فرضیۀ

 وجود دارد.و معناداری منفی 

و منفی ارتباط  ،ابرسیگزارش حس تأخیرحسابرسی و   کمیتۀعضای ا  تجربه بین: سو   فرضیۀ

 وجود دارد.معناداری 

ارتبراط   ،گرزارش حسابرسری   ترأخیر حسابرسری و    کمیتۀاعضای  جنسیت بین: چهار فرضیۀ 

 معناداری وجود دارد.

ارتبراط معنراداری    ،حسابرسری  گرزارش  ترأخیر حسابرسری و    اندازۀ کمیترۀ  : بینپنجمفرضیۀ 

 وجود دارد.

و  منفری ارتبراط   ،گرزارش حسابرسری   ترأخیر برسری و  حسا  کمیترۀ استقعل  ششم: بین فرضیۀ

 وجود دارد. معناداری
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 پژوهش یشناس روش

اسرت. ایرن    یتجربر  شربه ناسی، از نرو   ش ین پژوهش از نو  همبستگی و به لحاظ روشا

 ماهیت و اهدا ، کاربردی است. لحاظ ازپژوهش 

 جامعه و نمونۀ آماری

د که حداقل از ابتدای سال مرالی  هایی محدود ش شرکت یتمام به پژوهشآماری  جامعۀ

در آن  5939و تررا پایرران سررال مررالی    شررده رفتررهیپذدر بررور  اوراق بهررادار تهررران   5933

 های زیر برخوردار باشند: و از ویژگی حضورداشته

( 5935ی برور  اوراق بهرادار تهرران )   داخل کنترلکمیتۀ حسابرسی را البق دستورالعمل 

منتهی بره پایران اسرفند     آنهاپذیری، دورۀ مالی  ان مقایسهتشکیل داده باشد. برای رعایت امک

، تغییرر فعالیرت یرا تغییرر سرال مرالی نداشرته باشرد. جرز           5939ترا   5933های  باشد. الی سال

گذاری نباشند، زیرا ممکن  های سرمایه ها، لیزینگ و شرکت مالی، بیمه مؤسساتها یا  بانک

ی در ایرن پرژوهش بررای    موردبررسر عوامرل    ، رابطۀآنهااست به دلیل ماهیت فعالیت خاص 

در دسرتر  و   آنهرا  به دیگران نباشرد. االععرات   میتعم قابلی متفاوت باشد و مؤسساتچنین 

هرا را دچرار انحررا      تواند نتایج آزمرون  معامعتی می ۀمعامعتی نداشته باشد. زیرا وقفوقفۀ 

 (.5939)دموری و زارعی، سازد 

الرری  شرررکت( -سرال  969شرررکت ) 19هرا نمونرره   دیتدادن ایررن محرردو مرردنظر قررار  برا 

کمیترۀ   5935هرایی کره سرال     اول )شررکت  الگروی برای بررسی  ،5939الی  5933های  سال

شررکت   596و نمونره   انرد(  بروده  این کمیتهدارای  5939 سال تاحسابرسی را تشکیل داده و 

 ۀجامعر  دو ، الگروی بررای بررسری    5939الری   5935هرای   شررکت(، الری سرال    -سال 960)

ای بروده و برا    جرا  پرژوهش کتابخانره   روش ان ازآنجاکره را تشرکیل داد.   پژوهشآماری این 

هررای  د، برررای فررراهم کررردن االععررات شرررکت دار سررروکارهررا  ی شرررکتهررای واقعرر داده

رسرانی   سرایت االرع    ازجملره منراب  مختلفری   در بور  اوراق بهرادار تهرران از    شده رفتهیپذ

 Stataافرزار   هرا از نرر    ، و برای تحلیل دادهنوین آورد ره افزار نر راق بهادار تهران و بور  او

 استفاده شد.
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 پژوهش یالگوها

زمرون  آ) گرزارش حسابرسری   ترأخیر  و حسابرسری  کمیتۀ وجود ارتباط بینبرای بررسی 

 است: شده استفاده 5شماره  الگوی از اول( فرضیۀ

(5) 
LNARLit = α1Xit + α2LogAssetsit + α3Leverageit + α4Growthit + 

α5Riskit + α6Size-FAit + α7Qual_Rit + α8BrdIndit + 
α9Dualityit + εit 

گرزارش حسابرسری    ترأخیر  حسابرسی و کمیتۀهای  ویژگی ارتباط بینبرای بررسی  همچنین

، همکاران سولتانا واز پژوهش  برگرفته) 6شمارۀ الگوی از (های دو  تا ششم زمون فرضیۀ)آ

 است: شده استفاده (6059

 

 (6) 

LNARLit = β0 + β1F_Expertiseit + β2Experinceit + β3Femaleit + 
β4Sizeit + β5Independenceit + β6LogAssetsit + 

β7Leverageit + β8Growthit + β9Riskit + β 10Size-FAit + 

β11Qual_Rit + β12BrdIndit + β13Dualityit + εit 

 گیری متغیرها اندازه

 متغیر وابسته پژوهش

اختع  در تعداد روزهای بین پایان سرال   برابر است با :(LNARLitگزارش حسابرسی ) تأخیر

در ایرن   کنرد.  گرزارش حسابرسری را امضرا مری     ،مستقل مالی شرکت تا روزی که حسابر 

، 95)جراگی و تسروی  است  شده  استفادهسی پژوهش از لگاریتم البیعی تأخیر گزارش حسابر

گرزارش   ریترأخ عوامرل پررت و غیرر هرم خطری در       ریترأی کنتررل   منظور به. این معیار (5333

نتایج برخروردار   ۀو از االمینانی بیشتری در ارائ شود استفاده میحسابرسی در صورت وجود 

 است.
 مستقل پژوهش هایمتغیر

است و بیانگر عردد صرفر بررای     دو ارزشیمتغیری  (:Xit) حسابرسی کمیتۀ م وجودو عد وجود

( و عدد یرک بررای سره    کمیتهو عد  وجود  قبل از دستورالعمل کنترل داخلی)سه سال اول 

 باشد. ( میکمیتهو وجود  بعد از دستورالعمل کنترل داخلیسال دو  )
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درصد اعضرای دارای تخصرص   است با برابر  :(F_Expertiseit) حسابرسی کمیتۀتخصص مالی 

البرق تعریر    ) کمیتره حسابرسی که از تقسیم اعضای دارای تخصرص مرالی در    کمیتۀمالی 

 شود. بر تعداد اعضای آن محاسبه میتخصص و دانش مالی در مبانی نظری( 

یرک نفرر از   اگر حرداقل   ،کند مقدار یک را اتخاذ می :(Experinceit) حسابرسی تجربۀ کمیتۀ

حسابرسری داشرته باشرد، در غیرر ایرن        کمیترۀ عضرو   عنوان بهرا  تجربۀ قبلیابرسی حس کمیتۀ

مقردار صرفر را اتخراذ     تمامرا   5935های سال  )بدیهی است شرکتصورت صفر خواهد بود. 

دات ایرن متغیرر را   مشراه  تروان  الگوی دو  پژوهش مری مشاهدات . با توجه به تعداد (دکن می

حساسیت نیز تغییرری در نترایج پرژوهش مشراهده      آنالیزبا  زیرا .داد تعمیم حجم نمونه کل به

 (.ردیگ یبرمرا در  نمونهحجم  %39مشاهده در این متغیر، که بیش از  622) نشد

 کمیترۀ برابر یک خواهد برود اگرر حرداقل یرک زن در      :(Femaleit) حسابرسی کمیتۀجنسیت 

 در غیر این صورت صفر خواهد بود. وجود داشته باشد،حسابرسی 

 کره در ایرران   اسرت،  حسابرسری  کمیترۀ اعضای  بیانگر تعداد :(Sizeit) حسابرسی کمیتۀندازه ا

 باشد. نفر می 1الی  9متشکل از 

 کمیترۀ درصرد اعضرای مسرتقل    برابرر اسرت برا     :(Independenceit) حسابرسیی  کمیتۀاستقالل 

ظرری  مبرانی ن البرق تعریر  اسرتقعل در    ) کمیتره قل در که از تقسیم اعضای مسرت حسابرسی 

 شود. بر تعداد اعضای آن محاسبه می( پژوهش

 متغیرهای کنترلی پژوهش

 شرکت.های  م ارزش دفتری مجمو  داراییلگاریت :(LogAssetsit) شرکت ۀانداز

هرا منهرای    مجمرو  دارایری   برر  میتقسر هرا   مجمرو  دارایری   :(Leverageit) شیرکت  میالی  اهرم

 (.6059تانا و همکاران، )سول شرکتهای  بدهی

 ی سها .نسبت ارزش بازار سها  به ارزش دفتر :(Growthit) رشد شرکت

 های جاری. های جاری به دارایی دهینسبت ب :(Riskit) ریسک شرکت

اگررر حسررابر  مسررتقل   ،یررک خواهررد بررود برابررر   :(Size-FAit) انییدازه موسسییه حسابرسییی 

 عنروان  بره حسابرسری ) سرازمان  رکت، شر هرای مرالی    بررای حسابرسری صرورت    شرده  انتخاب
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ؤسسرات حسابرسری   محسابرسی( باشد و در غیر این صورت صفر اسرت.    سسهمؤ نیبزرگتر

 احتمرال  بره  از ایرن رو،  .، از متخصصان و مناب  بیشتری برخروردار هسرتند  تر باسابقهو  بزرگتر

 .(5333، 96)اشتون و رایتهستند همراه  کمتری در گزارش حسابرسی هایخیرتأ فراوان با

حسابرسی برای اگر گزارش  ،کند اتخاذ مییک را  مقدار :(Qual-Rit) نوع گزارش حسابرسی

در غیر این  باشد و شده )مشروط، مردود و عد  اظهارنظر( تعدیلهای مالی شرکت،  صورت

ترعش  شرده برا افرزایش     گرزارش حسابرسری تعردیل    ازآنجاکره صورت صرفر خواهرد برود.    

)سرعید و   شرود  منجر میحسابرسی  ارائۀ گزارشافزایش تأخیر در  هدارد، ب هرابطحسابرسی 

 (.6051، 99همکاران

 .رهیمد ئتیهاعضای غیرموظ   درصد :(BrdIndit) رهیمد ئتیهاستقالل 

نقش رئریس   زمان هماگر مدیرعامل شرکت  ،استبرابر یک  :(Dualityit) بودن یتیمسئول دو

 صفر خواهد بود. صورت نیارا ایفا کند و در غیر  رهیمد ئتیه سیرئ بینایا 

 های پژوهش یافته

  1شماره  الگوی متغیرهای آمار توصیفی

همانطور کره   آورده شده است. 5آمار توصیفی الگوی شماره نتایج  5در جدول شماره 

الری برازۀ    گزارش حسابرسی در تأخیر میانگین الور به مشاهده می شود، 5شمارۀ  جدول در

بر  ععوهروز بوده است.  66و کمترین آن  592بیشترین تأخیر باشد.  روز می 63/76ساله،  2

عهرده داشرته اسرت.     حسابرسی برر های نمونه را سازمان  درصد از شرکت 69این حسابرسی 

 25ت. همچنرین  اسر  تعردیل شرده  هرای نمونره    درصرد از شررکت   99های حسابرسی  گزارش

دو  زمران  هرم درصد از مردیران عامرل    60 تقریبا مدیره مستقل بوده و  درصد از اعضای هیئت

 اند. را بر عهده داشته مسئولیت

 فرضیۀ اولنتایج آزمون 

هرای   که بتوان مشخص نمود که آیرا اسرتفاده از روش داده   برای اینهای ترکیبی  در داده

در صرورت  و  لیمر F، از آزمون خیرود یا نظر کارآمد خواهد ب مورد الگویپانل در برآورد 

که مشخص گردد کدا  روش )ایررات یابرت و    این منظور های پانل، به استفاده از روش داده
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شرود.   ن اسرتفاده مری  از آزمرون هاسرم   ،تر اسرت  برآورد مناسب به منظوریا ایرات تصادفی( 

در الگرو،   یالیخودهمبسرتگی سرر  همچنین در این الگو برای تشخیص ناهمسانی واریانس و 

اسرتفاده گردیرد. نترایج حاصرل از ایرن       91و وولردریج  99شرده  والد تعدیلاز آزمون به ترتیب 

 شده است. ، ارائه6 شمارۀ ها در جدول آزمون
 1شماره  الگوی متغیرهایآمار توصیفی  .1 شمارۀ جدول

 حداقل حداکثر انحرا  معیار میانه میانگین متغیر

ARL 630/76 26 663/63 591 66 
LNARL 609/9 567/9 937/0 301/9 035/9 
X 10/0 10/0 100/0 5 0 
LogAssets 599/2 090/2 292/0 093/3 933/9 

Leverage 236/6 695/6 139/5 316/3 056/5 

Growth 396/6 995/6 329/5 60/55 103/0 
Risk 327/0 777/0 923/0 559/9 066/0 
Size_FA 699/0 0 969/0 5 0 
Qual_R 999/0 0 937/0 5 0 
BRD_Ind 253/0 20/0 520/0 30/0 60/0 

Duality 602/0 0 901/0 5 0 

 وولدریجو  شده یلتعدوالد ، لیمر، هاسمن F. نتایج آزمون 2جدول شمارۀ 

 آزمون تعداد مقدارآماره آزادی ۀدرج سطح معناداری

000/0 625/19 60/7 969  Fلیمر 

 هاسمن 969 32/96 3 000/0

000/0 19 01 +e3/2 969  شده یلتعدوالد 

 وولدریج 969 059/0 19/5 3025/0

کمترر از   (000/0آن ) سطح معناداریو  لیمر F آزمون ،6 ۀراشمجدول  جیبا توجه به نتا

این است که  بیانگر % رد شده و31نان یدر سطح االمآزمون  H0 ۀیفرض است، بنابراین 01/0

سرطح   و هاسرمن  ج آزمرون یبا توجه به نتا چنین هم .کرد پانل استفاده یها از روش داده باید
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 H1 ۀی% رد شررده و فرضرر31نرران یدر سررطح االمآزمررون  H0 ۀی، فرضرر(000/0آن ) معنرراداری

 ،بنرابراین  با استفاده از روش ایرات یابت برآورد شود. الگونز  است  ،لذا شود. یرفته میپذ

شده اسرتفاده کررد.    ون والد تعدیلتوان از آزم وجود دارد می الگوزمانی که ایرات یابت در 

دهرد کره ناهمسرانی واریرانس در      ، نشان می(000/0آن ) سطح معناداری و این آزموننتایج 

حاکی از عد  وجرود   (333/0) وولدریجآزمون  سطح معناداری درنهایتجود دارد. و الگو

  ناهمسرانی  و بررای رفر   با توجه به این نترایج  ،بنابراین است. الگوخودهمبستگی سریالی در 

GLSاز روش  الگو نهاییبرآورد  درواریانس 
نتایج  ،9شمارۀ  جدول در شود. استفاده می  92

 .است شده  ارائه 5الگوی شمارۀ برآورد 
  فرضیۀ اولآزمون نتایج  .3شمارۀ  جدول

LNARLit = α1Xit + α2LogAssetsit + α3Leverageit + α4Growthit + α5Riskit + 

α6Size-FAit + α7Qual_Rit + α8BrdIndit + α9Dualityit + εit 

 سطح معناداری z آمارۀ متغیر ضریب متغیر

 000/0 91/60 066/9 مقدار یابت

X 092/0- 96/5- 511/0 

LogAssets 669/0 75/50 000/0 

Leverage 753/0 70/55 000/0 

Growth 002/0- 39/0- 993/0 

Risk 630/0- 37/50- 000/0 

Size_FA 609/0 76/1 000/0 
Qual_R 530/0 39/2 000/0 

BRD_Ind 930/0- 25/9- 000/0 

Duality 039/0 76/6 007/0 

 000/0                               مقدار معناداری الگو: wald        :             32/272دو  خی ۀآمار

حراکی از   مرارۀ والرد  آمقدار معنراداری   ،9شمارۀ  جدول در شده ارائهج ینتا به با توجه

 X برای ضریب Z ۀاحتمال آمارمقدار  که ازآنجایی است. شده الگوی برازشمعنادار بودن 

حسابرسری و    کمیترۀ وجرود   برین  معناداری ارتباط، باشد می 511/0 (حسابرسی  کمیتۀوجود )
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در د. شرو  مری رد  پرژوهش  اول  فرضریۀ  ،. بنرابراین شود مینمشاهده گزارش حسابرسی  تأخیر

ۀ شررکت، اهرر  مرالی، انردازۀ     انرداز  در ایرن الگرو   کره  دهرد  نتایج این جدول نشان میمه ادا

ش گرزار  تأخیربا  بودن مدیرعامل مسئولیتی دوو  گزارش حسابرسینو  مؤسسه حسابرسی، 

شرکت و اهر  مالی  هرچه اندازۀ بدین معنی کهد. نارتباط مثبت و معناداری دار ،حسابرسی

سابرسی آن با ترأخیر بیشرتری همرراه اسرت. همچنرین گرزارش       باشد، گزارش ح بزرگترآن 

 داشته است و نرو   عهده برهایی که حسابرسی آنها را سازمان حسابرسی  حسابرسی شرکت

ععوه بر ایرن در   .است شده ارائهبیشتری  تأخیربا ، شده است  تعدیل آنها گزارش حسابرسی

، بروده اسرت  مردیره   هیئرت  ئریس ر نایرب سمت رئیس یرا   زمان همهایی که مدیرعامل  شرکت

 برا افرزایش  دهرد کره    ها نشان می یافته نهایت در است. یافته افزایشتأخیر گزارش حسابرسی 

گردد  تری ارائه می مدیره گزارش حسابرسی با تأخیر کوتاه استقعل هیئت ریسک شرکت و

 معناداری با تأخیر در گزارش حسابرسی ندارد. رابطۀرشد شرکت و 

 2شمارۀ الگوی  تغیرهایم یفیآمار توص

همانطور کره   آورده شده است. 6شمارۀ آمار توصیفی الگوی نتایج  9شمارۀ در جدول 

 72سراله،   9 برازۀ گزارش حسابرسی در  تأخیرمتوسط  مشاهده می شود، 9شمارۀ  جدول در

برخوردارنرد.   تخصرص مرالی  های نمونه از  حسابرسی شرکتکمیتۀ اعضای  %70. روز است

 تجربرۀ حضرور و   حسابرسری، سرابقۀ   هکمیتر های بعد از ایجاد  در سالاز اعضا  %13همچنین 

ها از زن در کمیترۀ   شرکتدرصد از  1/7اند. ععوه بر این  قبلی در کمیتۀ حسابرسی را داشته

تروان گفرت کره اکثرر      حسابرسی می  اندازۀ کمیتۀبرند. در ارتباط با  حسابرسی خود بهره می

هرای نمونره    تعرداد انردکی از شررکت    .باشرند  می هکمیتو در عض 9های نمونه دارای  شرکت

  انردازۀ کمیترۀ  هرای مرا    البرق یافتره   .باشرند  ابرسری خرود مری   حس  کمیتۀعضو در  1 یا 9 دارای

حسابرسری مسرتقل     از اعضای کمیترۀ  %75ین باشد. همچن می 60/9میانگین  الور بهحسابرسی 

را حسابرسرری کرررده اسررت و  هررای نمونرره  از شرررکت %61سررازمان حسابرسرری شررند. با مرری

 رهیمرد  ئرت یهاعضرای   %21 تیر نها دربروده اسرت.    تعدیل شده ،حسابرسی یها گزارش97%

 باشند. دو مسئولیت در شرکت می از مدیران دارای %53مستقل بوده و 
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 2شمارۀ  الگویمتغیرهای آمار توصیفی  .9 شمارۀ جدول

 کمترین بیشترین انحرا  معیار میانه میانگین متغیر

ARL 93/72 79 39/62 592 96 
LNARL 670/9 630/9 923/0 356/9 921/9 
F-Expertise 702/0 270/0 613/0 5 0 

Experince 173/0 5 939/0 5 0 

Famele 071/0 0 629/0 5 0 
Size 60/9 9 200/0 1 9 
Endependence 757/0 270/0 511/0 5 0 
LogAssets 609/2 550/2 759/0 093/3 222/0 

Leverage 727/6 655/6 760/5 119/3 056/5 
Growth 096/9 112/6 721/5 797/3 329/9- 
Risk 777/0 713/0 923/0 399/6 066/0 
Size_FA 61/0 0 999/0 5 0 
Qual_R 973/0 0 100/0 5 0 
BRD_Ind 210/0 20/0 526/0 30/0 60/0 
Duality 539/0 0 931/0 5 0 

 شمهای دوم تا ش نتایج آزمون فرضیه

 الگودر این استفاده شده است.  6های دو  تا ششم از الگوی شمارۀ  برای آزمون فرضیه

الگوی مشابه با  ،الگوانتخاب روش مناسب برای برآورد  به منظورهای آماری  آزمون نیز

توان از  با ایرات تصادفی دیگر نمی یالگوبا این تفاوت که در  شود. انجا  می 5شمارۀ 

از آزمون  ،کش  ناهمسانی واریانس استفاده کرد. بنابراین شده برای آزمون والد تعدیل

ها در جدول  نتایج حاصل از این آزمون .گردد در این الگو استفاده می 97پاگانو  روشب

 .است شده ارائه ،1 ۀشمار

کمترر از   (000/0آن ) سطح معناداریو  لیمر Fآزمون  ،1شمارۀ جدول  جیبا توجه به نتا

این است که  بیانگر % رد شده و31نان یدر سطح االمآزمون  H0 ۀیفرض ،ابراینبن ؛است 01/0
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مقردار  و  هاسرمن  ج آزمرون یبا توجه به نتا چنین هم .کرد پانل استفاده یها از روش داده باید

 رد H1 ۀیو فرض شده یرفتهپذ% 31نان یدر سطح االمآزمون  H0 ۀی(، فرض0195/0آن ) احتمال

همچنین نتایج  برآورد شود. تصادفیبا استفاده از روش ایرات  لگوانز  است  ،شود. لذا یم

دهد که ناهمسانی واریانس در  (، نشان می000/0آن ) سطح معناداریو  پاگان روشبآزمون 

( حراکی از وجرود   0609/0) وولردریج آزمرون   سطح معنراداری  یتنها دروجود دارد.  الگو

و بررای رفر  ناهمسرانی     توجه به این نترایج  با ،است. بنابراین الگوخودهمبستگی سریالی در 

در شود.  استفاده می GLSاز روش  الگودر برآورد نهایی  و خودهمبستگی سریالی واریانس

 ست.ا شده  ارائه 6 ۀنتایج برآورد الگوی شمار ،2 ۀشمار جدول
 جوولدریو  پاگان روشب لیمر، هاسمن، F. نتایج حاصل از آزمون 1شمارۀ  جدول

 مقدار احتمال درجۀ آزادی مقدار آماره تعداد آزمون

F 0000/0 593 ،523 73/9 960 لیمر 

 0195/0 59 51/66 960 هاسمن

 0000/0 5 32/77 960 پاگان روشب

 0609/0 5، 19 759/1 960 وولدریج

حراکی از   آمرارۀ والرد   سرطح معنراداری   ،2 ۀجردول شرمار   در شده ارائهج ینتا به با توجه

های کمیترۀ حسابرسری، تخصرص     در ارتباط با ویژگی است. شده  رازشب الگومعنادار بودن 

( رابطررۀ منفرری و معنرراداری را بررا تررأخیر 012/0) سررطح معنرراداری و -016/0مررالی بررا ضررریب 

 %30االمینران  پرژوهش در سرطح    دو   دهرد. بنرابراین، فرضریۀ    گزارش حسابرسری نشران مری   

 سرطح معنراداری   و( -059/0)حسابرسری   تجربرۀ کمیترۀ  همچنرین ضرریب    شرود.  پذیرفته می

 ،بنرابراین رابطرۀ منفری و معنراداری برا ترأخیر گرزارش حسابرسری اسرت.          حاکی از( 000/0)

تروان   در تحلیرل ایرن نترایج مری     شود. پذیرفته می %33االمینان پژوهش در سطح  فرضیۀ سو 

ترری در   های حسابرسی دارای تخصص مالی و تجربه برا ترأخیر کوتراه    اذعان نمود که کمیته

 گزارش حسابرسی روبرو هستند.
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جنسریت،  معنراداری برین    رابطرۀ  حسابرسری  کمیترۀ و با بررسی دیگر متغیرهرای  در ادامه 

سرطح  ) 027/0، و -092/0، -060/0به ترتیب برا ضرریب    حسابرسی کمیتۀو استقعل  اندازه

فرضریۀ  شرود و   با تأخیر گزارش حسابرسی مشاهده نمی (995/0، و 213/0، 957/0معناداری 

انردازۀ  دهرد کره    یایرن جردول نشران مر    های دیگر  یافته. شود میششم پژوهش رد  تا چهار 

با تأخیر گزارش  و دومسئولیتی بودن مدیرعامل نو  گزارش حسابرسی، اهر  مالی، شرکت

و اهر  مالی  اندازۀ شرکتارتباط مثبت و معناداری دارند. بدین معنی که هرچه  ،حسابرسی

هرایی   باشد، گزارش حسابرسی آن با تأخیر بیشتری همراه است. همچنین شرکت بزرگترآن 

دوم تا ششم. نتایج آزمون فرضیه 2 ۀجدول شمار  

LNARLit = β0 + β1F_Expertiseit + β2Experinceit + β3Femaleit + β4Sizeit + 

β5Independenceit + β6LogAssetsit + β7Leverageit + β8Growthit + 

β9Riskit + β 10Size-FAit + β11Qual_Rit + β12BrdIndit + β13Dualityit + εit 
 متغیر متغیر ضریب zآمارۀ  سطح معناداری 

000/0  09/91  مقدار یابت 576/9 

012/0  35/5-  016/0- F-Expertise 

000/0  30/9-  059/0- Experince 

957/0  00/5-  060/0- Famele 

213/0  99/0-  092/0- Size 

995/0  37/0  027/0 Endependence 

000/0  07/9  097/0 LogAssets 

000/0  33/9  066/0 Leverage 

000/0  92/1-  050/0- Growth 

169/0  29/0-  051/0- Risk 

000/0  33/2-  513/0- Size_FA 

060/0  99/6  090/0 Qual_R 

053/0  97/6-  533/0- BRD_Ind 

097/0  33/5  059/0 Duality 

 wald:          66/669دو  خیۀ آمار 000/0                          مقدار معناداری الگو:       



 های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی حسابرسی و ویژگی تأثیر وجود کمیتۀ/ 61

برا   اسرت،  تیمسرئول و مردیرعامل دارای دو   شرده اسرت   گزارش حسابرسی آنها تعردیل  که

، شررکت  رشرد دهرد کره برا افرزایش      ها نشان می یافته تینها درشود.  تأخیر بیشتری ارائه می

گرزارش  هرای نمونره در ایرن الگرو،      شرکت رهیدم ئتیهو استقعل  اندازۀ موسسه حسابرسی

معنراداری برا ترأخیر در     رابطۀشرکت  ریسکگردد و  تری ارائه می حسابرسی با تأخیر کوتاه

 گزارش حسابرسی ندارد.

 یریگ جهینتبحث و 

موق  بودن گزارشگری  به رآن ب های سابرسی و ویژگیح  کمیتۀوجود  تأییر پژوهشاین 

ار تهرران را  برور  اوراق بهراد   در شده رفتهیپذهای  سی( شرکتگزارش حسابر تأخیرمالی )

 بره گرذاران و افرراد ذینفر  و     سررمایه هرا بررای    عملکرد مالی شررکت . داد قرار یبررس مورد

و برا   در کمتررین زمران   اتکرا  قابلافراد جامعه مهم بوده و خواستار انتشار االععات  یالورکل 

امرری ضرروری    گرزارش حسابرسری   تأخیروامل بررسی ع رو  نیا ازهستند. بیشترین سرعت 

)تخصرص   هرای آن  حسابرسری و ویژگری    کمیترۀ ها بر روی وجرود   تحلیل. آید می حساب به

از  مبرانی نظرری پرژوهش   و در  کررده سیت، اندازه و استقعل( تمرکرز  ، جنتجربۀ قبلیمالی، 

 شد. استفادهاصول تئوری نمایندگی 

گزارش حسابرسی  تأخیرحسابرسی بر   کمیتۀجود تأییر واول  ،ها لیوتحل هیتجز اسا  بر

، آن تصررویببعررد از  از دسررتورالعمل کنترررل داخلرری و سرره سررال سرره سررال قبررل ۀسرربررا مقای

 با بعد از تصویب کنترل داخلی حسابرسی  کمیتۀبین وجود  ها یافتهقرار گرفت.  یموردبررس

الزامرات  تروان گفرت    مری  جره ینت در. ددانرا نشان  معناداری رابطۀ ،گزارش حسابرسی تأخیر

موقر    بهعنوان یک عامل نظارتی بر  حسابرسی به  کمیتۀدستورالعمل کنترل داخلی و تشکیل 

در گررا  بعرردی . اسرت  نبرروده گررذارتأییر هررای نمونره  برودن گررزارش حسابرسری در شرررکت  

)بعرد از   حسابرسری در زمران وجرود آن     کمیترۀ هرای   با بررسی تأییر ویژگی ها لیوتحل هیتجز

 ۀهرای نمونر   گرزارش حسابرسری در شررکت    ترأخیر برر   دستورالعمل کنترل داخلی( تصویب

تجربرۀ  و معنراداری برین تخصرص مرالی     حاکی از ارتبراط منفری و    . نتایجبیشتری ادامه یافت
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هرای کمیترۀ    دیگرر ویژگری   برین ولری   .برود گرزارش حسابرسری    ترأخیر ابرسری برا   حس  کمیتۀ

 .  دنگردی مشاهدهعناداری ارتباط م ،گزارش حسابرسی تأخیر با حسابرسی

 و برین تخصرص مرالی    (6059سرولتانا و همکراران )  پرژوهش   مشابه برا پژوهش این نتایج 

ی نشران داد.  دارمعنرا منفری و  گرزارش حسابرسری ارتبراط     ترأخیر  حسابرسی برا   تجربۀ کمیتۀ

بین جنسیت و اندازه کمیتۀ حسابرسری   (6059ا و همکاران )سولتان مشابه با پژوهش همچنین

پژوهش آنها، در این  برخع اما مشاهده نشد.  رابطۀ معناداری ،با تأخیر گزارش حسابرسی

از سروی  . ای وجرود نداشرت   رابطره  و تأخیر گزارش حسابرسری  کمیتۀ استقعلبین پژوهش 

همخروانی   (5939بذرافشران و همکراران )   پژوهش با نترایج پرژوهش   نتایج فرضیۀ اولدیگر 

موقر  برودن گزارشرگری     بره  برر حسابرسی  کمیتۀوجود که  ها در پژوهشی دریافتنددارد. آنن

 مالی، بعد از تصویب دستورالعمل کنترل داخلی تأییرگذار بوده است.

 های پژوهش پیشنهادها و محدودیت

هرا را   شررکت  رهیمرد  ئتیهعانن بازار سرمایه و اعضای فتواند  می ی این پژوهشها یافته

،  موقر   بره گزارشرگری مرالی   زیررا   ؛حسابرسی ترغیرب نمایرد   یها تهیکمو استقرار به تقویت 

 سرهامداران و بیشرتر   رضرایت عمرومی  مردیره و   اعضرای هیئرت   ریسک قانونیباع  کاهش 

 شود. های آنها می افزایش پاداش جهیدرنت

تبراط برا   ارهای کمتر در این زمینه، در  حسابرسی و پژوهش کمیتۀ به دلیل نوظهور بودن

حسابرسی با موضروعات مرالی و    کمیتۀهای  تا ویژگی گردد پیشنهاد می های بعدی، پژوهش

 قرار گیرد. یبررس موردکیفیت حسابرسی  جمله ازحسابرسی دیگر 

 یایربخشر  در مؤیر عوامل از یکی که حسابرسی  کمیتۀ جلسات تعداد از پژوهش این در

 .نشد استفاده جلسات تعداد افشای در محدودیت دلیل به آید، می حساب به حسابرسی کمیتۀ

 ها یادداشت
1. Ashton    2. Bushman and Smith 

3. Beaver    4. Schwartz and Soo 

5. Blankley    6. Lee 

7. SOX     8. Ettredge and Sun 

9. FEE     10. Beasley 
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