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چکیده
درک عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا ،بهطور مستقیم
بر بهموقعبودن گزارشهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی صورتهای
مالی اثر میگذارد .ارائه دیرهنگام اطالعات حسابداری ،در تصمیمگیریهای اقتصادی و
مالی ارزش ندارد .در این مقاله ،رابطه بین اثربخشی کیفیت حسابرسی (از طریق سه عامل:
تغییر حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس) و کاهش تأخیر
در ارائۀگزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
میشود .نمونه پژوهش شامل  44شرکت بورسی در بازه زمانی  2334-2312و روش مورد
استفاده برای آزمون فرضیهها رگرسیون دادههای ترکیبی است .نتایج آزمون آماری
فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .یعنی ،در صورت دریافت گزارش
حسابرسی تعدیلشده ،تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی بیشتر میشود .همچنین ،نتایج
پژوهش نشان میدهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در
دانشیار حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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ارائۀگزارش حسابرسی،رابطه معنادار آماری وجود ندارد .یعنی ،تغییر حسابرس و تخصص
حسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی نمیشود.

واژههای کلیدی :کیفیت حسابرسی ،تغییر حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت ،نوع
گزارش حسابرس ،تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی.

مقدمه

صورتهایمالی حسابرسی شده یکی ازمنابع قابلاتکا اطالعات برای استفادهکنندگان
محسوب میشود اما این اطالعات زمانی میتواند بهوسیله استفادهکنندگان مورد استفاده
قرار بگیرد که ویژگیهای کیفی مربوط از جمله بهموقعبودن را دارا باشد .اطالعات مالی
نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در
تصمیمگیریها از دست میدهد .طبق استانداردهای حسابداری ایران ،چنانچه صورتهای
مالی ظرف مدت معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استفادهکنندگان قرار نگیرد مفید
بودن آن کاهش مییابد .بهموقعبودن گزارش حسابرس بر قابلیت اطمینان اطالعات
حسابداری نیز تأثیر دارد .در نتیجه  ،هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار
گزارش حسابرسی کوتاهتر شود ارزش اطالعاتی آن بیشتر میشود (بدری و علیخانی،
 .) 2981در این راستا ،درک عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا،
بهطور مستقیم بر بهموقعبودن گزارشهای مالی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای
کیفی صورتهای مالی اثر میگذارد (کارسال2وکاپالن.)2332،1
بهموقعنبودن میواند منجر به کاهش مربوطبودن و مفیدبودن اطالعات مالی شود
(هیئت استانداردهای حسابداری مالی .)2383،9افزون بر این ،بهموقعبودن گزارشهای مالی
شرکتها عنصری ضروری برای بازار سرمایه با عملکرد خوب است (افیفی.)1333 ،1
سرمایهگذاران به اطالعات بهموقع تهیه شده بهوسیله حسابداران اتکا میکنند .گزارشگری
مالی بهموقع ،اطالعات را قبل از این که ظرفیت خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای
تجاری ازدست بدهد در اختیارتصمیمگیران قرار میدهد.اتالف وقت درانتشار صورتهای
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مالیموجب عدم قطعیت درارتباط با تصمیمهایسرمایهگذاریمیشود (اشتون وهمکاران،1
 .)2387بنابراین ،هر چه تأخیر در انتشار صورتهای مالی بیشتر شود عدم اطمینان مربوط
به تصمیمگیریهای مبنی بر اطالعات مندرج در صورتهای مالی افزایش مییابد (اشتون و
همکاران .)2387 ،با توجه به مطالب مزبور و عواقب مربوط به تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی ،سؤال اساسی مطرح در این پژوهش این است که آیا کیفیت حسابرسی ،تأخیر
در ارائۀگزارش حسابرسی را بهبود میبخشد؟ به عبارت دیگر ،آیا کیفیت حسابرسی باالتر
موجب کاهش تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی میشود؟
مبانی نظری
کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی مفهومی است که تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است.
دی آنجلو )2382(6تعریفی دو بعدی 7برای کیفیت حسابرسی ارائه کرد .به این ترتیب ،که
اول ،اشتباه با اهمیت باید کشف شود و دوم ،اشتباه کشف شده باید گزارش شود .قسمت
اول تعریف به ظرفیتهای حرفهای (شایستگی) 8حسابرس بستگی دارد؛ در حالیکه قسمت
دوم تعریف به استقالل 3وی بستگی دارد .از آنجا که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم
قابل مشاهده نیست برای اندازهگیری آن معیارهای متفاوتی معرفی شده است .از جمله این
معیارها میتوان به تغییر حسابرس (سیمونیک 23و استین ،)2336،22تخصص حسابرس در
صنعت(فرناندو و همکاران ،)1323،21نوع گزارشحسابرس(هوپ ود و همکاران،)2331،29
اندازهمؤسسۀحسابرسی (سیمونیک واستین)2336 ،و قیمتگذاری خدمات حسابرسی
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(گیست )2331،21اشاره کرد .در این پژوهش از معیارهای تغییر حسابرس ،تخصص
حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس برای بررسی کیفیت حسابرسی استفاده شده
است.
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تغییر حسابرس

چرخش اجباری شرکای مؤسسات حسابرسی در ایاالت متحده آمریکا از سال 2373
آغاز شد ،زمانی که جامعه حسابداران رسمی آمریکا 26الزام کرد که شرکای مؤسسات
حسابرسی مسئول در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( 27)1331حداقل هر شش سال یکبار
تغییر کنند .موضوع تغییر حسابرس ،موافق و مخالفانی دارد.فرض ضمنی در سیاست تغییر
اجباری شرکا این است که سیاست چرخش اجباری شرکای موسسات حسابرسی منجر به
افزایش کیفیت هدفهای عمومی صورتهای مالی میشود (کری28وسیمنت.)1336 ،23
چی و همکاران )1333(13نیز این نظر را مورد تأیید قرار میدهند و معتقدند که این چرخش
کیفیت حسابرسی را بهبود میبخشد (چی و همکاران.)1333 ،
مخالفان چرخش اجباری حسابرسان بیان میکنند زمانی که حسابرس مجبور به
جابجایی می شود ،با ورود حسابرس جانشین ،با ضعف دانش از صاحبکار (مشتری) مواجه
میشود؛ زیرا ،حسابرسان با صاحبکاران جدید منحنی یادگیری را تجربه میکنند
(نپ .)2332،12به نظر اونچکا و همکاران ( ،)1321تغییر مؤسسه حسابرسی موجب تکمیل
نشدن بهموقع کار حسابرسی میشود .بنابراین ،تغییر مؤسسه حسابرسی بهصورت پی در پی،
به زمان زیادی برای درک فرآیند حسابداری ،رویهها و نظام حسابداری صاحبکار جدید
نیاز دارد (اونچکا و همکاران .)1321 ،شوارتز 11و سو )2336( 19بیان میکنند که زمان تغییر
مؤسسه حسابرسی میتواند اثرات متفاوتی بر تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی بگذارد .از
آنجا که تغییر مؤسسه حسابرسی قبل از موعد (زود) در طی یک سال ،با برنامه و کنترل
شده است ،انجام فرآیند و رویههای حسابداری آسانتر خواهد بود .برعکس ،تغییر مؤسسه
حسابرسی در سال بعد سبب ایجاد پدیدهای با نام فروش اظهارنظر 11میشود .بنابراین ،انتظار
میرود زمان تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی برای شرکتهایی کوتاهتر باشد که قبل از
موعد به تغییر مؤسسه حسابرسی خود میپردازند (شوارتز و سو.)2336 ،
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تخصص حسابرس در صنعت

یکی از شاخص های پرکاربرد برای ارزیابی کیفیت حسابرسی ،تخصص حسابرس در
صنعت است .سولومون و همکاران)2333(11حسابرسان متخصص در صنعت را حسابرسانی
تعریف میکنند که بهوسیله صاحبکار خود انتخاب شدهاند ،آموزش کافی دیدهاند و تجربه
زیادی دریک صنعتخاص دارند (سولومن و همکاران.)2333 ،حبیب16و بهیویان)1322(17
اثبات کردند که تخصص حسابرس در صنعت منجر به کوتاهتر شدن تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی می شود؛ به این علت که متخصصان در صنعت برای آشنایی با عملیات تجاری و
نظام گزارشگری مالی صاحبکار زمان کمتری الزم دارند .برای شناسایی تخصص
حسابرس در صنعت دو رویکرد ارائه شده است :رویکرد سهم بازار (دان 18و میهو،13
 )1331و رویکرد سهم پرتفوی مؤسسههای حسابرسی (سان 93و لیو .)1329،92افزون بر این،
نیل 91و ریلی )1331(99معیار ترکیبی جدیدی را برای شناسایی تخصص حسابرس در
صنعت شامل تابعی ترکیبی از رویکرد سهم بازار و رویکرد سهم پرتفوی معرفی کردند.
در رویکرد سهم بازار ،سهم بازار حسابرسان به صورت مجموع داراییهای تمام
صاحبکاران مؤسسه حسابرسی مشخص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای
صاحبکاران در آن صنعت محاسبه میشود .همچنین ،مؤسساتی به عنوان متخصص صنعت
در نظر گرفته میشوند که سهم بازارشان بیش از ](*2/1شرکتهای موجود در یک
صنعت [)2/باشد(پالمروز.)2386،91در رویکرد سهم بازار برای شناسایی تخصص حسابرس
در صنعت از رابطه شمارۀ  2در زیر استفاده میشود (الموتاری و همکاران:)631 :1333 ،
()2

∑Jik
j=1 SALESijk
Jik
∑Ik
i=1 ∑j=1 SALESijk

= MKTSHRik

که در آن  iشاخصی برای حسابرسانj ،شاخصی برای تعداد شرکتهای صاحبکاران،
kشاخصی برای صنایع حسابرسیشده Ik ،تعداد حسابرسان در صنعت Jik ،kتعداد
صاحبکارانی که بهوسیله حسابرس iدر صنعت  kحسابرسی شدهاند؛ SALESijkدارایی برای
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صاحبکار  jحسابرس iو MKTSHRikتخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد
سهم بازار.
رویکرد سهم پرتفوی ،توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر
مؤسسه حسابرسی مورد بررسی قرار میدهد .این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه
حسابرسی مربوط است .همان طور که آمد معیار سوم بر مبنای معیار ترکیبی است که
بهوسیله نیل و ریلی ( )1331پیشنهاد شد .معیار معرفی شده بهوسیله آنان رویکرد سهم بازار
و رویکرد سهم پرتفوی حسابرسان را ترکیب میکند 96.در این پژوهش برای اندازهگیری
تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده است.
نوع گزارش حسابرس

گزارش حسابرس که پل ارتباطی مطمئنی بین تهیهکنندگان صورتها و گزارشهای
مالی و استفادهکنندگان آن است ،اعتبار گزارشهای مالی را افزایش میدهد (ارباب-
سلیمانی .)2987 ،طبق استاندارد حسابرسی شمارۀ  731ایران ،انواع اظهارنظرهای حسابرسی
شامل اظهارنظر مقبول ،مشروط ،عدماظهارنظر و مردود میباشد .به اظهارنظر مقبول
گزارش تعدیلنشده و به سایر اظهارنظرها گزارش تعدیلشده نیز میگویند .شرکتها،
گزارش تعدیل شده حسابرسی را به عنوان «اخبار بد» 97در نظر میگیرند و ممکن است به
درخواستهای حسابرس بدون معطلی جواب ندهند .این موضوع نشآنهای از تضاد بین
حسابرس -صاحبکار است که همچنین ،میتواند موجب افزایش تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی شود .بنابراین ،شرکتهایی که گزارش تعدیلشده دریافت میکنند ،ممکن
است آن را به عنوان اخبار بد در نظر بگیرند و فرآیند حسابرسی را به تأخیر بیندازند
(کارسال و کاپالن.)2332 ،
تأخیر حسابرسی

تأخیر حسابرسی به معنای اختالف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار
صورتهای مالی ساالنه حسابرسیشده بهوسیله شرکتها است (مهدوی و جمالیانپور،
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 .)2983بهموقعبودن با عکسالعمل بازار و اطالعات منتشر شده رابطه دارد (اشتون و
همکاران .)2387 ،بهموقعبودن به عنوان کیفیتی تعریف شده است که .2 :کیفیت مورد نظر
در زمان مناسب در دسترس باشد؛ یا  .1کیفیت مورد نظر بههنگام 98باشد (جرجوری ،93و
وان هورن .)2369،13طبق گفته لیونتیس و همکاران ،)1331(12بهموقعبودن گزارش
حسابرس ویژگی مهمی در بازارهای نوظهور 11است؛ زیرا ،سرمایهگذاران برای استفاده از
اطالعات منبع قابلاتکایی غیر از صورتهای مالی حسابرسیشده ،ندارند .بنابراین،
گزارشگری بهموقع موجب بهبود تصمیمگیری و کاهش عدمتقارن اطالعاتی در بازار
سرمایه میشود (اوسو آنساه 19و لی وینتس .)1336،افزون بر این ،بهموقعبودن حسابرسی
معموالً با اثربخشی حسابرسی همراه است که تمرکز آن بر میزان صالحیت حسابرسان در
انجام وظیفه برای ارائه اظهارنظری است که نشاندهنده تصویری صحیح از عملیات شرکت
است.
پیشینهپژوهش
در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ،پژوهش میدانی داخلی انجام نشده است و اکثر
پژوهش های داخلی انجام شده ،تنها یک جنبه از موضوع مزبور را مورد بررسی قرار داده-
اند .اما پژوهشی به طور خاص به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کاهش تأخیر در
گزارش حسابرس نپرداخته است .در زیر خالصهای از پژوهشهای انجامشده در زمینه این
موضوع بیان شده است .لی و همکاران)1333(11در پژوهشی به بررسی رابطه بین تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس پرداختند .نتایج پژوهش آنان بیانگر وجود
رابطه معنادار و منفی بین دورۀ تصدی حسابرس و انجام خدمات غیرحسابرسی با تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی بود.
تانی و همکاران)1323(11در پژوهشی به بررسی تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی بعد
از تغییر اختیاری و اجباری حسابرس پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که مدت زمان
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی برای شرکتهایی که بهطور ادواری حسابرسان خود را
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تغییرمیدهند ،درمقایسهباشرکتهاییکهکمترتغییر میدهند ،بیشتر است .تورل)1323(16نیز
به بررسی بهموقع بودن گزارشگری مالی در بازارهای نوظهور پرداخت .نتایج پژوهش وی
نشان داد که عالمت سود ،اظهارنظر حسابرس ،مؤسسات حسابرسی و نوع صنعت بر
بهموقعبودن گزارش اثر میگذارد .نتایج پژوهش تورل بیانگر این بود که گزارش استاندارد
حسابرس و سود در صنایع تولیدی موجب این میشود که این شرکتها صورتهای مالی
خود را زودتر ارائه دهند در حالی که شرکتهای حسابرسی شده بهوسیله مؤسسات
حسابرسی بزرگ صورتهای مالی خود را دیرتر ارائه میدهند.
مانده 17و سان )1322(18به بررسی رابطه بین تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی و تغییر
حسابرس پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر چه تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی افزایش یابد ،تغییر حسابرس سیر نزولی پیدا میکند .حبیب و بهیویان ( )1322در
پژوهشی به بررسی تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی با
بررسی  131سال -شرکت ،مشاهده در بازه زمانی  1331-1338برای شرکتهای پذیرفته
شده در بورس نیوزلند پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی برای شرکتهایی کمتر است که بهوسیله حسابرس متخصص در صنعت
حسابرسی میشود .همچنین ،پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی را افزایش داده است ،بهجز شرکتهایی که بهوسیله حسابرس
متخصص در صنعت حسابرسی میشود.
لی 13و ژانگ )1322( 13در پژوهشی به تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی و
هزینه های غیرحسابرسی ،نوع مؤسسه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرس رابطه منفی
وجود دارد .همچنین ،بین تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس،
هزینههای حسابرسی غیرعادی رابطۀ معناداری مشاهده نشد .تجزیه و تحلیلهای اضافی
بیانگر این بود که ساعات غیرعادی حسابرسی ،خدمات مالیاتی و خدماتی که مربوط به
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طراحی کنترل داخلی است بهطور با اهمیتی موجب کاهش تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی میشود.
عابیدین12واحمد زالکی )1321( 11رابطه تخصص حسابرس و بهموقعبودن گزارشگری
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین تخصص حسابرس و
سرعت گزارشگری رابطه وجود ندارد .در مقابل ،بین اندازه مؤسسه حسابرسی ،اندازۀ
شرکت ،شرکتهایی که سود گزارش میکنند و شرکتهای مالی ،با سرعت گزارشگری
رابطه معنادار وجود داشت .همچنین ،در شرکتهای دریافتکننده گزارش حسابرسی
مشروط و گزارشکننده اقالم استثنائی و نیز ،دارای اهرم مالی ،تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی بیشتر بود .تورل و همکاران ( )1329به بررسی رابطه بین پذیرش استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد که بین نوع گزارش حسابرس ،اندازه مؤسسه حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر
در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد.
ریهویل 19و همکاران( )1329در پژوهشی به بررسی دالیل تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی پرداختند و یافته های آنان حاکی از آن بود که بین تخصص حسابرس در صنعت
و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .در ایران نیز علوی-
طبری و عارفمنش( )2931به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی پرداختند .یافتههای آنان حاکی از آن بود که تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی ،در شرکتهایی که بهوسیله حسابرس متخصص در صنعت حسابرسی شدهاند،
کوتاهتر است.
فرضیههای پژوهش

برای بررسی موضوع پژوهش ،با توجه به مبانی نظری بیان شده ،سه فرضیه به شرح
زیر طراحی و آزمون شد:
فرضیۀاول :بینتغییرحسابرس و تأخیر در ارائۀگزارشحسابرسیرابطۀ معناداری وجود دارد.
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فرضیۀدوم :بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ
معناداری وجود دارد.
فرضیۀسوم :بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری
وجود دارد.
روش پژوهش

این پژوهش کاربردی است .طرح پژوهش آن از نوع شبهتجربی و با استفاده از
رویکرد پسرویدادی (از طریق اطالعات گذشته) انجام شده است .در این پژوهش برای
جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز در بخش مبانی و پیشینه از روش کتابخآنهای
استفاده شده است .دادههای میدانی مورد نیاز شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای
مالی ،یادداشتهای توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
موجود در سامانه مدیریت پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران و رهآورد نوین
گردآوری شده است.
الگوهای آزمون فرضیهها

الگوی کلی پژوهش بهصورت زیر است:
ARL = α0 + α1Auditchanit + α2Specializationit + α3Auditor Reportit +
α4Sizeit + α5Levit + α6CEOit + α7Profitit + εit

()1

برای آزمون فرضیۀ اول از الگوی رگرسیونی شمارۀ ( )9استفاده میشود که مستخرج
از الگوی شمارۀ ( )1میباشد.
ARL = α0 + α1Auditchanit + α2Sizeit + α3Levit + α4Profitit +εit

()9

برای آزمون فرضیۀ دوم نیز از الگوی شمارۀ ( )1استفاده شده است که به شرح زیر
میباشد.
()1

ARL = α0+α1Specializationit +α2Sizeit +α3Levit + α4Profitit +εit
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فرضیۀ سوم پژوهش نیز با استفاده از الگوی رگرسیونی شمارۀ ( )1مورد آزمون قرار
میگیرد که به صورت زیر می باشد:
ARL = α0 +α1Auditor Reportit +α2Sizeit +α3Levit +α4Profitit+εit

()1

در الگوهای باال؛  ،Specializationitتخصص حسابرس در صنعت؛ ،Auditchanit
تغییر حسابرس؛  ،AuditorReportitنوع گزارش حسابرس؛  ،ARLitتأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی؛  ،Sizeitاندازۀ شرکت؛  ،Levitاهرم مالی؛  ،Profititسودآوری؛  ،α0مقدار ثابت؛
α3 ،α2 ،α1و  ،α4ضرائب متغیرها؛  ،εمقدار پسماند میباشد.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل

تغییر حسابرس (:)Auditchanitبرای محاسبه تغییر حسابرس از متغیر مجازی استفاده
میشود که در صورت بروز تغییر یک و در غیراین صورت صفر به آن اختصاص مییابد.
تخصص حسابرس در صنعت ( :)Specializationitبرابر بامجموع فروش تمام صاحبکاران
یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع فروش صاحبکاران
در این صنعت است .همانند پژوهش حبیب و بهیویان ( )1322مؤسساتی به عنوان متخصص
در صنعت در نظر گرفته میشود که سهم بازارشان بیش از  %93باشد .اگر سهم بازار بیش
از  %93باشد عدد یک اختیار میکند و در غیراین صورت عدد صفر اختیار میکند.
نوع گزارش حسابرس ( :)Auditor Reportitبرای محاسبه نوع گزارش حسابرس از یک
متغیر مجازی استفاده می شود که در صورت وجود گزارش تعدیل شده عدد یک و در
غیراین صورت عدد صفر میباشد.
متغیر وابسته

تأخیر در گزارش حسابرسی ( :)ARLitبرای محاسبه تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی از
تفاضل بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس استفاده میشود.
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متغیرهای کنترلی

اندازۀ شرکت (:)Sizeitانتظار میرود شرکتهای بزرگتر خدمات حسابرسی با
کیفیت تری را دریافت کنند .ارائه نوع این خدمات حسابرسی معموالً وقتگیرتر است،
زیرا گزارشهای مالی شرکتهای بزرگتر پیچیدهتر است (الخطیب11ومارجی.)1321 ، 11
در این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش شرکت به عنوان معیاری از اندازۀ شرکت استفاده
میشود.
اهرم مالی ( :)Levitاهرم مالی معیاری برای اندازهگیری توانایی شرکت برای بازپرداخت
تعهدات مالی در سررسید است .در این پژوهش برای محاسبه اهرم مالی از نسبت تقسیم
بدهیها به داراییها استفاده میشود.
سودآوری ( :)Profititسودآوری نسبتی مالی برای ارزیابی ظرفیت سودآوری شرکت
است .در این پژوهش ،از این نسبت (تقسیم سودخالص بر مجموع داراییها در پایان دوره)
استفاده میشود.
جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی دورۀ  8ساله از سال  2981الی  2932تشکیل میدهد و هیچگونه نمونهگیری
انجام نمیشود .بنابراین ،تجزیه و تحلیل روی کل اجزای جامعه است ،اما برای انتخاب
شرکتهایموردمطالعهپیشفرضهای زیراعمال میشود .2:جز شرکتهای سرمایهگذاری،
هلدینگ ،بانک و لیزینگ نباشند .1 ،پایان سال مالی شرکت  13اسفند هر سال باشد .9 ،در
دورۀ زمانی مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند .1 ،در دورۀ بعد از سال  2986حداکثر
دورۀ تصدی حسابرس  1سال باشد ،و  .1اطالعات مورد نیاز در دسترس باشند .با در نظر
گرفتن محدودیتهای مزبور ،سرانجام  121سال -شرکت باقی ماند که بهعنوان نمونه
پژوهش در نظر گرفته شده است.
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یافتههای پژوهش

جدول شمارۀ  ،2آمارههای توصیفی محاسبه شده شامل میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه
و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همانطور که جدول شمارۀ  2نشان
میدهد میانگین متغیر تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی برابر با  77روز است .این موضوع
نشاندهندۀ این است که گزارش حسابرسی شرکتهای مورد بررسی با تأخیر ارائه میشود.
همچنین ،این متغیر دارای میانه  73روز است .بیشینه و کمینه متغیر تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی ،به ترتیب ،برابر با  297و  11روز است که بیانگر متفاوتبودن سرعت
ارائۀگزارش حسابرسی در بین شرکتهای مورد بررسی است .انحراف معیار این متغیر برابر
با  11است که نشان از پراکندگی باالی این متغیر دارد.
جدولشمارۀ  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

نام متغیر

77/239

73

297

11

11/111

3/986

3

2

3

3/188

3/2333

3

2

3

3/931

3/672

2

2

3

3/17

اندازۀ شرکت

21/629

21/791

29/336

23/332

3/81

اهرم مالی

3/681

3/671

2/312

3/336

3/233

سودآوری

3/237

3/38

2/197

-3/931

3/266



تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی
تغییر حسابرس



تخصص حسابرس در صنعت
نوع گزارش حسابرس





بر حسب روز
 بر حسب صفر و یک (متغیر مجازی)

پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش

همانطور که جدول شمارۀ  1نشان میدهد کلیۀمتغیرهای پژوهش پایا است .نتایج
آزمون چاو ،مندرج در جدول شمارۀ  ،9بیانگر استفاده از روش اثرات مشترک است.
همچنین ،نتایج آزمون هاسمن نشاندهنده لزوم استفاده از روش اثرات تصادفی است .با
توجه به این که نتایج حاصل از آزمون چاو اثرات مشترک و آزمون هاسمن اثرات تصادفی
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را تأیید می کند ،برای انتخاب از بین این دو روش ،آزمون بروشپاگان اجرا شد .نتایج این
آزمون به شرح مندرج در جدول شمارۀ  9است که لزوم استفاده از روش اثرات تصادفی را
تأیید میکند.
جدول شمارۀ  .2پایایی متغیرهای پژوهش

آماره

سطح معناداری

متغیر
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی

-29/689

3/333

تغییر حسابرس

-29/231

3/333

تخصص حسابرس در صنعت

-1/117

3/329

نوع گزارش حسابرس

-9/18

3/333

اندازۀ شرکت

-9/228

3/332

اهرم مالی

-2/363

3/311

سودآوری

-13/132

3/333

جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون چاو ،هاسمن و بروشپاگان

نتایج آزمون چاو
فرضیه

آماره

سطح
معناداری

نتایج آزمون هاسمن
آماره

سطح
معناداری

نتایج آزمون بروشپاگان
آماره

سطح
معناداری

اول

3/6881

3/6828

9/6311

3/1611

26/2312

3/333

دوم

3/6332

3/6713

9/7197

3/1128

26/1996

3/333

سوم

3/8811

3/1281

1/9917

3/9616

21/8171

3/333

نتایج آزمون فرضیۀ اول

فرضیۀ اول پژوهش به این صورت مطرح شده بود که بین تغییر حسابرس و تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول در
جدول شمارۀ  1آورده شده است .همانطور که در جدول شمارۀ  1مالحظه میشود ضریب
متغیر تغییر حسابرس ( )Auditchanitمعادل  ،3/179آمارۀ  tبرابر  3/116و سطح معناداری
آن  3/737میباشد که نشاندهنده عدم تأیید فرضیۀ اول پژوهش است .به این معنی که
تغییر حسابرس با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری ندارد و در نتیجه ،تغییر
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حسابرس بر کاهش تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای کنترلی اندازۀ
شرکت و سودآوری با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود
دارد ،اما بین متغیر کنترلی اهرم مالی با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار
وجود ندارد .آمارۀ Fو سطح معناداری  Fنیز بیانگر معنادار بودن الگوی مربوط به فرضیۀ
اول پژوهش میباشد.
جدول شمارۀ  .1مقادیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون فرضیۀ اول

ضریب

آمارۀt

سطح معناداری

221/632

6/896

3/333

تغییر حسابرس

3/179

3/116

3/737

اندازۀ شرکت

-1/677

-1/391

3/319

اهرم مالی

9/621

3/689

3/131

سودآوری

-16/738

-1/392

3/333

متغیر
مقدار ثابت

ضریب تعیین تعدیل شده3/3169 :

ضریب تعیین3/3693 :

آمارۀ297/117 :F

سطح معناداری آمارۀ:3/333F

دوربین واتسون

1/286

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

فرضیۀ دوم پژوهش به این صورت بیان شده بود که بین تخصص حسابرس در صنعت
و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون
فرضیۀ دوم در جدول شمارۀ  1آورده شده است .همانطور که در جدول شمارۀ  1مالحظه
میشود ضریب متغیر تخصص حسابرس در صنعت ( )Specializationitمعادل ،3/638
آمارۀ  tبرابر  3/277و سطح معناداری آن  3/813میباشد که نشاندهنده عدم تأیید فرضیۀ
دوم پژوهش است .به این معنی که تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی رابطۀ معناداری ندارد و در نتیجه ،تخصص حسابرس در صنعت بر کاهش تأخیر
در ارائۀگزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
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ندارد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای کنترلی اندازۀ شرکت و سودآوری با
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،اما بین متغیر کنترلی
اهرم مالی با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.
جدول شمارۀ  .1مقادیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون فرضیۀ دوم

ضریب

آمارۀt

سطح معناداری

229/968

6/779

3/333

تخصص حسابرس در صنعت

3/638

3/277

3/813

اندازۀ شرکت

-1/717

-1/312

3/311

اهرم مالی

9/739

3/633

3/181

سودآوری

-16/831

-1/397

3/333

متغیر
مقدار ثابت

ضریب تعیین تعدیل شده3/31617 :

ضریب تعیین3/36122 :

آمارۀ296/866 :F

سطح معناداری آمارۀ:3/333F

دوربین واتسون

1/2811

نتایج آزمون فرضیۀ سوم

فرضیۀسوم پژوهش بیان مینمود که بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در ارائۀ
گزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد .در جدول شمارۀ  6نتایج حاصل از آزمون
فرضیۀ سوم آورده شده است .همانطور که در جدول شمارۀ  6مالحظه میشود ضریب
متغیر نوع گزارش حسابرس ( )Auditor Reportitمعادل  ،26/917آمارۀ tبرابر  7/939و
سطح معناداری آن  3/333میباشد که نشاندهنده تأیید فرضیۀ سوم پژوهش در سطح
اطمینان بیش از  %33می باشد .با توجه به این نتیجه میتوان گفت که نوع گزارش حسابرس
با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی دارد و در نتیجه ،نوع گزارش
حسابرس بر کاهش تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر دارد .به این معنا که تأخیر ارائۀگزارش حسابرسی در شرکتهایی
که دارای گزارش تعدیلنشده هستند کوتاهتر است .همچنین ،نتایج نشان میدهد که بین
متغیرهای کنترلی اندازۀ شرکت ( )Sizeitو سودآوری ( )Profititبا تأخیر در ارائۀگزارش
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حسابرسی ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین متغیر کنترلی اهرم مالی ( )Levitبا
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.
جدول شمارۀ  .6مقادیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون فرضیۀ سوم

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

33/238

6/161

3/333

نوع گزارش حسابرس

26/917

7/939

3/333

اندازۀ شرکت

-1/199

-2/763

3/377

اهرم مالی

-3/782

-3/219

3/878

سودآوری

-11/191

-9/831

3/333

متغیر

ضریب تعیین تعدیل شده3/623 :

ضریب تعیین3/611 :

آمارۀ 297/113 :F

سطح معناداری آماره:3/333F

دوربین واتسون

1/2727

جدول شمارۀ  .7نتایج الگوی کلی پژوهش

متغیر

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

37/2916

6/337

3/333

تغییر حسابرس

3/3177

3/1196

3/61

تخصص حسابرس در صنعت

-2/1669

-3/9918

3/79

نوع گزارش حسابرس

26/6177

7/1236

3/333

اندازۀ شرکت

-1/2211

-2/6971

3/2

اهرم مالی

-3/7916

-3/2191

3/88

سودآوری

-11/3619

-9/7121

3/333

ضریب تعیین تعدیل شده3/627 :

ضریب تعیین3/619 :

آمارۀ 37/121 :F

سطح معناداری آماره:3/333F

دوربین واتسون

1/273
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نتایج الگوی کلی پژوهش

نتایج حاصل از الگوی شمارۀ ( ) 2پژوهش که به بررسی رابطه متغیرهای مستقل با
متغیر تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی میپردازد در جدول شمارۀ  7آورده شده است.
نتایح الگوی شمارۀ یک بیانگر معناداربودن کل الگو میباشد .نتایج مزبور ،نشاندهنده این
است که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد ،اما بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی رابطهای وجود ندارد .به این معنی که ،تأخیر در ارائۀگزارش
حسابرسی در شرکتهایی بیشتر است که دارای گزارش تعدیلشده میباشند .همچنین،
نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای کنترلی سودآوری با تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی،
رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،اما بین متغیرهای کنترلی اندازۀ شرکت و اهرم مالی با
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.
نتیجهگیری

نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول پژوهش بیانگر این است که بین تغییر حسابرس و
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد .نتیجه آماری آزمون این
فرضیه مطابق با نتیجه پژوهشهای لی و همکاران ( ،)1333لی و ژانگ ( )1322و مغایر با
پژوهشهای تانی و همکاران ( )1323و مانده و سان ( )1322و دیبیا و اونچکا)1329(16
است .الزم به ذکر است که در پژوهشهای تانی و همکاران ( )1323و مانده و سان
( ،)1322دورۀ تصدی درازمدت حسابرس بررسی شده و سایر پژوهشگران همانند لی و
همکاران ( )1333و لی و ژانگ ( )1322دورۀ تصدی کوتاهمدت را بررسی کردهاند .یک
دلیل احتمالی برای معنادارنبودن نتیجه پژوهش این است که این فرضیه مطابق با قانون
چرخش اجباری حسابرسان در نظر گرفته شده است .طبق این قانون ،در ایران بنابر تبصرۀ 1
مادۀ  23دستورعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب  2986/1/8شورای
عالی بورس اوراق بهادار ،مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت چهار سال،
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مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند .این قانون به این
معنی است که حداکثر دورۀ تصدی حسابرس میتواند چهار سال باشد .طبق پژوهشهای
انجامشده (تانی و همکاران1323 ،؛و مانده و سان)1322 ،با افزایش دورۀ تصدی حسابرس،
انتظار می رود که اثربخشی حسابرسی افزایش یابد و درنتیجه تأخیر در گزارشگری مالی
کاهش یابد .میتوان چهارسال را جزء دورۀ تصدی کوتاهمدت حسابرس در نظر گرفت.
در نتیجه ،حسابرسان باید زمان زیادی را صرف یادگیری عملیات شرکت صاحبکار در
سالهای اولیه کنند و این میتواند دلیل احتمالی معنادار نبودن این فرضیه باشد .همچنین،
تفاوت در محیط حسابرسی کشور ایران با سایر کشورها میتواند دلیل احتمالی دیگری
برای این مغایرت باشد.
نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیۀ دوم بیانگر این است که بین تخصص حسابرس
در صنعت و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد .نتیجه این فرضیه
همسو با نتیجه پژوهش عابیدین و زالکی ( )1321و مغایر با پژوهشهای حبیب و بهیویان
( ،)1322ریهویل و همکاران ( )1329و علوی و عارفمنش ( )2931است .یک دلیل
احتمالی برایمغایر بودن نتیجه این فرضیهمتفاوتبودن تعریفتخصص حسابرس در صنعت
در کشورهای مختلف است (بدون در نظر گرفتن پژوهش علویطبری و عارفمنش).
حبیب و بهیویان( )1322و عابیدین و زالکی ( )1321در پژوهشهای خود برای اندازهگیری
تخصص حسابرس در صنعت از حقالزحمه حسابرس و حقالزحمه مؤسسه حسابرسی
استفاده کردند که این دو متغیر در ایران به ندرت افشاء میشود .همچنین ،از نظر آنان
مؤسساتی به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته میشود که سهم بازارشان بیش از 93
درصد باشد که وجود چنین نسبتی در نمونه مورد بررسی و همچنین در کشور ایران تقریباً
دور از انتظار است .در این پژوهش ،با توجه به محیط اقتصادی ایران نسبت مزبور به 13
درصد (مطابق با پژوهش فرناندو و همکاران )1323 ،کاهش یافت و فرضیۀ مربوط تأیید
شد .الزم به ذکر است که سهم بازار در نظر گرفتهشده در پژوهش علوی و عارفمنش
( )2931برابر با  23درصد است .همچنین ،دلیل احتمالی دیگر برای مغایر بودن نتیجه
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آزمون آماری این فرضیه با نتیجه سایر پژوهشها میتواند در نظر نگرفتن سازمان
حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر (مؤسسههای بزرگ حسابرسی در ایران) در
نمونه مورد بررسی باشد .زیرا طبق پژوهشهای انجام شده (مانده و سان1322 ،؛ و اتردج و
همکاران )1322 ،تغییر حسابرس (یعنی تغییر از یک مؤسسه حسابرسی بزرگ به مؤسسۀ
حسابرسی کوچک) موجب کاهش تخصص حسابرس در صنعت میشود.
نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیۀ سوم بیانگر این است که بین نوع گزارش
حسابرس و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .نتیجه این
فرضیه همسو با نتیجه پژوهشهای تورل ( ،)1323عابیدین و زالکی ( )1321و تورل و
همکاران ( )1329است .یعنی ،شرکتهایی که گزارش تعدیلشده دریافت میکنند
گزارش حسابرسی آنها دارای تأخیر بیشتری است.
پیشنهادهای پژوهش

با توجه به رابطۀمعنادار بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی،
به مدیران توصیه میشود با اندیشیدن تمهیدات الزم سعی کنند گزارش حسابرسی
تعدیلنشده دریافت کرده و به این وسیله مدت زمان تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی را
کاهشدهند .همچنین ،با توجه به اینکه تأخیر حسابرسی زمانی اتفاقمیافتد که شرکتهای
مورد رسیدگی خطر ذاتی و خطر کنترل آنها در سطح باالیی باشد ،به مدیران پیشنهاد
میشود با دریافت راهنمایی از حسابرسان خود به کاهش خطرهای ذاتی و کنترل خود
بپردازند تا مدت زمان تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی کاهش یابد .به پژوهشگران آینده
پیشنهاد میشود رابطۀ بین تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرس و تأخیر در
ارائۀگزارش حسابرسی را بررسی کنند .همچنین ،بررسی وضعیت تداوم فعالیت شرکت و
تأخیر در ارائۀگزارش حسابرسی نیز به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود.
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محدودیت پژوهش

این پژوهش با محدودیت مربوط به مدت زمان در نظر گرفتهشده برای دورۀ تصدی
حسابرس در قانون چرخش اجباری حسابرس مواجه است .در ایران ،حسابرس باید هر
چهار سال یکبار تغییر کند اما در سایر کشورها این زمان طوالنیتر است .بهعنوان نمونه ،در
کشور اسپانیا ،حسابرس هر نه سال یکبار تغییر میکند .بنابراین ،متفاوتبودن حداکثر دورۀ
تصدی حسابرس در کشورهای مختلف میتواند بر نتایج بهدست آمده تأثیرگذار بوده و
موجب خدشهدارشدن قابلیت مقایسه نتایج کشورها با یکدیگر شود.
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