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 دکتر غالمحسین مهدوی
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 چکیده

طور مستقیم حسابرسی مهم است؛ زیرا، به ارائۀگزارشدرک عوامل مؤثر بر تأخیر در 

های های کیفی صورتترین ویژگیهای مالی به عنوان یکی از مهمبودن گزارشموقعبر به

های اقتصادی و گیریتصمیمگذارد. ارائه دیرهنگام اطالعات حسابداری، در مالی اثر می

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 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی حسابرسی شرکت ارائۀگزارشدر 

و روش مورد  2334-2312شرکت بورسی در بازه زمانی  44نمونه پژوهش شامل  شود.می

های ترکیبی است. نتایج آزمون آماری ها رگرسیون دادهاستفاده برای آزمون فرضیه

 ارائۀگزارشدهد که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در های پژوهش نشان میفرضیه

د. یعنی، در صورت دریافت گزارش و معناداری وجود دار رابطۀ مثبتحسابرسی، 

چنین، نتایج شود. همحسابرسی بیشتر می ارائۀگزارششده، تأخیر در حسابرسی تعدیل

دهد که بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در پژوهش نشان می
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رابطه معنادار آماری وجود ندارد. یعنی، تغییر حسابرس و تخصص حسابرسی، ارائۀگزارش

 شود. حسابرسی نمی ارائۀگزارشسابرس در صنعت باعث کاهش تأخیر در ح
 

کیفیت حسابرسی، تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، نوع  های کلیدی:واژه
 حسابرسی. ارائۀگزارشگزارش حسابرس، تأخیر در 

 مقدمه

ان گکننداتکا اطالعات برای استفادهشده یکی ازمنابع قابل مالی حسابرسیهایصورت

کنندگان مورد استفاده وسیله استفادهتواند بهشود اما این اطالعات زمانی میمحسوب می

را دارا باشد. اطالعات مالی بودن موقعهای کیفی مربوط از جمله بهقرار بگیرد که ویژگی

نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در 

های دهد. طبق استانداردهای حسابداری ایران، چنانچه صورتاز دست می هاگیریتصمیم

کنندگان قرار نگیرد مفید مالی ظرف مدت معقولی بعد از تاریخ ترازنامه در اختیار استفاده

بودن گزارش حسابرس بر قابلیت اطمینان اطالعات موقعیابد. بهبودن آن کاهش می

، هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار حسابداری نیز تأثیر دارد. در نتیجه

شود )بدری و علیخانی، تر شود ارزش اطالعاتی آن بیشتر میگزارش حسابرسی کوتاه

(. در این راستا، درک عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی مهم است؛ زیرا، 2981

های ترین ویژگیعنوان یکی از مهمهای مالی به بودن گزارشموقعطور مستقیم بر بهبه

 (.1،2332کاپالنو2کارسالگذارد )های مالی اثر میکیفی صورت

بودن و مفیدبودن اطالعات مالی شود واند منجر به کاهش مربوطنبودن میموقعبه

های مالی بودن گزارشموقع. افزون بر این، به(9،2383هیئت استانداردهای حسابداری مالی)

. (1333، 1افیفی)ها عنصری ضروری برای بازار سرمایه با عملکرد خوب است شرکت

کنند. گزارشگری وسیله حسابداران اتکا میموقع تهیه شده بهگذاران به اطالعات بهسرمایه

های اطالعات را قبل از این که ظرفیت خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم موقع،مالی به

های درانتشار صورتدهد.اتالف وقت گیران قرار میاختیارتصمیم ازدست بدهد در تجاری
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، 1اشتون وهمکاران)شود میگذاریسرمایههایموجب عدم قطعیت درارتباط با تصمیممالی

های مالی بیشتر شود عدم اطمینان مربوط .  بنابراین، هر چه تأخیر در انتشار صورت(2387

اشتون و )یابد های مالی افزایش میهای مبنی بر اطالعات مندرج در صورتگیریصمیمبه ت

 ارائۀگزارش. با توجه به مطالب مزبور و عواقب مربوط به تأخیر در (2387، همکاران

پژوهش این است که آیا کیفیت حسابرسی، تأخیر  حسابرسی، سؤال اساسی مطرح در این

بخشد؟ به عبارت دیگر، آیا کیفیت حسابرسی باالتر حسابرسی را بهبود می ارائۀگزارشدر 

 شود؟حسابرسی می ارائۀگزارشموجب کاهش تأخیر در 

 مبانی نظری
 کیفیت حسابرسی

       است.کیفیت حسابرسی مفهومی است که تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده 

برای کیفیت حسابرسی ارائه کرد. به این ترتیب، که  7دو بعدیتعریفی  (2382)6دی آنجلو

اول، اشتباه با اهمیت باید کشف شود و دوم، اشتباه کشف شده باید گزارش شود. قسمت 

که قسمت حسابرس بستگی دارد؛ در حالی 8(شایستگیای )های حرفهظرفیتاول تعریف به 

جا که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم وی بستگی دارد. از آن 3استقاللدوم تعریف به 

های متفاوتی معرفی شده است. از جمله این گیری آن معیاربرای اندازهقابل مشاهده نیست 

، تخصص حسابرس در (22،2336و استین 23)سیمونیکتوان به تغییر حسابرس معیارها می

 ،(29،2331)هوپ ود و همکارانحسابرسنوع گزارش ،(21،1323)فرناندو و همکارانصنعت

  21خدمات حسابرسی گذاریقیمت و(2336 استین،و )سیمونیک حسابرسیمؤسسۀاندازه

اشاره کرد. در این پژوهش از معیارهای تغییر حسابرس، تخصص  (21،2331)گیست

حسابرس در صنعت و نوع گزارش حسابرس برای بررسی کیفیت حسابرسی استفاده شده 

 است.
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 تغییر حسابرس

 2373چرخش اجباری شرکای مؤسسات حسابرسی در ایاالت متحده آمریکا از سال 

الزام کرد که شرکای مؤسسات  26جامعه حسابداران رسمی آمریکاآغاز شد، زمانی که 

حداقل هر شش سال یکبار  27(1331) کمیسیون بورس و اوراق بهادارحسابرسی مسئول در 

فرض ضمنی در سیاست تغییر تغییر حسابرس، موافق و مخالفانی دارد.تغییر کنند. موضوع 

که سیاست چرخش اجباری شرکای موسسات حسابرسی منجر به  اجباری شرکا این است

. (1336، 32سیمنتو28کری)شود های مالی میهای عمومی صورتافزایش کیفیت هدف

دهند و معتقدند که این چرخش نیز این نظر را مورد تأیید قرار می (1333)13چی و همکاران

 . (1333، چی و همکاران)بخشد کیفیت حسابرسی را بهبود می

کنند زمانی که حسابرس مجبور به مخالفان چرخش اجباری حسابرسان بیان می

شود، با ورود حسابرس جانشین، با ضعف دانش از صاحبکار )مشتری( مواجه جابجایی می

کنند شود؛ زیرا، حسابرسان با صاحبکاران جدید منحنی یادگیری را تجربه میمی

، تغییر مؤسسه حسابرسی موجب تکمیل (1321) اونچکا و همکارانبه نظر  .(12،2332)نپ

صورت پی در پی، شود. بنابراین، تغییر مؤسسه حسابرسی بهکار حسابرسی می موقعنشدن به

حسابداری صاحبکار جدید ها و نظام به زمان زیادی برای درک فرآیند حسابداری، رویه

کنند که زمان تغییر بیان می (2336) 19و سو 11شوارتز. (1321، اونچکا و همکاران)نیاز دارد 

حسابرسی بگذارد. از  ارائۀگزارشتواند اثرات متفاوتی بر تأخیر در مؤسسه حسابرسی می

آنجا که تغییر مؤسسه حسابرسی قبل از موعد )زود( در طی یک سال، با برنامه و کنترل 

تر خواهد بود. برعکس، تغییر مؤسسه های حسابداری آسانشده است، انجام فرآیند و رویه

شود. بنابراین، انتظار می 11اظهارنظر فروشای با نام حسابرسی در سال بعد سبب ایجاد پدیده

تر باشد که قبل از هایی کوتاهحسابرسی برای شرکت ارائۀگزارشرود زمان تأخیر در می

 . (2336)شوارتز و سو، پردازند موعد به تغییر مؤسسه حسابرسی خود می
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 تخصص حسابرس در صنعت

های پرکاربرد برای ارزیابی کیفیت حسابرسی، تخصص حسابرس در یکی از شاخص

حسابرسان متخصص در صنعت را حسابرسانی (2333)11سولومون و همکارانصنعت است. 

اند و تجربه اند، آموزش کافی دیدهوسیله صاحبکار خود انتخاب شدهکنند که بهتعریف می

 (1322)17و بهیویان16حبیب.(2333)سولومن و همکاران، خاص دارند زیادی دریک صنعت

 ارائۀگزارشتر شدن تأخیر در اثبات کردند که تخصص حسابرس در صنعت منجر به کوتاه

و  شود؛ به این علت که متخصصان در صنعت برای آشنایی با عملیات تجاریحسابرسی می

برای شناسایی تخصص تری الزم دارند. نظام گزارشگری مالی صاحبکار زمان کم

، 13میهو و18 دان)حسابرس در صنعت دو رویکرد ارائه شده است: رویکرد سهم بازار 

. افزون بر این، (92،1329و لیو 93سان)های حسابرسی و رویکرد سهم پرتفوی مؤسسه (1331

معیار ترکیبی جدیدی را برای شناسایی تخصص حسابرس در  (1331)99و ریلی 91نیل

 صنعت شامل تابعی ترکیبی از رویکرد سهم بازار و رویکرد سهم پرتفوی معرفی کردند. 

های تمام در رویکرد سهم بازار، سهم بازار حسابرسان به صورت مجموع دارایی

های دارایی صاحبکاران مؤسسه حسابرسی مشخص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع

چنین، مؤسساتی به عنوان متخصص صنعت شود. همصاحبکاران در آن صنعت محاسبه می

های موجود در یک *)شرکت1/2 [شوند که سهم بازارشان بیش ازدر نظر گرفته می

.در رویکرد سهم بازار برای شناسایی تخصص حسابرس (91،2386)پالمروزباشد ](2صنعت/

 :(631 :1333، الموتاری و همکاران)شود در زیر استفاده  می 2 شمارۀدر صنعت از رابطه 

MKTSHRik = 

∑ SALESijk
Jik
j=1

∑ ∑ SALESijk
Jik
j=1

Ik
i=1

                                                                                      )2( 

های صاحبکاران، شاخصی برای تعداد شرکتjشاخصی برای حسابرسان،  iکه در آن 

kشده، شاخصی برای صنایع حسابرسیIk  تعداد حسابرسان در صنعتk ،ikJ تعداد

دارایی برای ijkSALESاند؛ حسابرسی شده kدر صنعت iوسیله حسابرس صاحبکارانی که به
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تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از رویکرد ikMKTSHRو  iحسابرس jصاحبکار 

 سهم بازار.

رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر 

دهد. این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه مؤسسه حسابرسی مورد بررسی قرار می

طور که آمد معیار سوم بر مبنای معیار ترکیبی است که حسابرسی مربوط است. همان

وسیله آنان رویکرد سهم بازار پیشنهاد شد. معیار معرفی شده به (1331) ریلی نیل ووسیله به

گیری در این پژوهش برای اندازه 96کند.ترکیب میو رویکرد سهم پرتفوی حسابرسان را 

 بازار استفاده شده است.تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم 

 نوع گزارش حسابرس

های ها و گزارشکنندگان صورتگزارش حسابرس که پل ارتباطی مطمئنی بین تهیه

-ارباب)دهد های مالی را افزایش میکنندگان آن است، اعتبار گزارشمالی و استفاده

ایران، انواع اظهارنظرهای حسابرسی  731 شمارۀ. طبق استاندارد حسابرسی (2987، سلیمانی

باشد. به اظهارنظر مقبول اظهارنظر و مردود میشامل اظهارنظر مقبول، مشروط، عدم

ها، گویند. شرکتشده نیز مینشده و به سایر اظهارنظرها گزارش تعدیلگزارش تعدیل

گیرند و ممکن است به در نظر می 97«اخبار بد»ابرسی را به عنوان گزارش تعدیل شده حس

ی از تضاد بین هاآنهای حسابرس بدون معطلی جواب ندهند. این موضوع نشدرخواست

 ارائۀگزارشتواند موجب افزایش تأخیر در چنین، میصاحبکار است که هم -حسابرس

کنند، ممکن شده دریافت میهایی که گزارش تعدیلحسابرسی شود. بنابراین، شرکت

است آن را به عنوان اخبار بد در نظر بگیرند و فرآیند حسابرسی را به تأخیر بیندازند 

 . (2332، کارسال و کاپالن)

 ر حسابرسیتأخی

تأخیر حسابرسی به معنای اختالف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار 

پور، )مهدوی و جمالیانها است وسیله شرکتشده بههای مالی ساالنه حسابرسیصورت
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اشتون و )العمل بازار و اطالعات منتشر شده رابطه دارد بودن با عکسموقع. به(2983

. کیفیت مورد نظر 2بودن به عنوان کیفیتی تعریف شده است که: موقع. به(2387، همکاران

،  و 93)جرجوریباشد  98هنگامکیفیت مورد نظر به. 1در زمان مناسب در دسترس باشد؛ یا 

بودن گزارش موقعبه ،(1331)12ونتیس و همکارانلیطبق گفته  .(13،2369وان هورن

گذاران برای استفاده از است؛ زیرا، سرمایه 11بازارهای نوظهورحسابرس ویژگی مهمی در 

شده، ندارند. بنابراین، های مالی حسابرسیاتکایی غیر از صورتاطالعات منبع قابل

تقارن اطالعاتی در بازار گیری و کاهش عدمموقع موجب بهبود تصمیمگزارشگری به

بودن حسابرسی موقع. افزون بر این، به(1336و لی وینتس، 19)اوسو آنساهشود سرمایه می

معموالً با اثربخشی حسابرسی همراه است که تمرکز آن بر میزان صالحیت حسابرسان در 

دهنده تصویری صحیح از عملیات شرکت انجام وظیفه برای ارائه اظهارنظری است که نشان

 است.

 پژوهشپیشینه

، پژوهش میدانی داخلی انجام نشده است و اکثر در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر

-های داخلی انجام شده، تنها یک جنبه از موضوع  مزبور را مورد بررسی قرار دادهپژوهش

اند. اما پژوهشی به طور خاص به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کاهش تأخیر در 

شده در زمینه این نجامهای اای از پژوهشگزارش حسابرس نپرداخته است. در زیر خالصه

در پژوهشی به بررسی رابطه بین تأخیر در (1333)11لی و همکاران موضوع بیان شده است.

حسابرس پرداختند. نتایج پژوهش آنان بیانگر وجود  دورۀ تصدیحسابرسی و  ارائۀگزارش

حسابرس و انجام خدمات غیرحسابرسی با تأخیر در  دورۀ تصدیرابطه معنادار و منفی بین 

 حسابرسی بود. ارائۀگزارش

حسابرسی بعد  ارائۀگزارشدر پژوهشی به بررسی تأخیر در (1323)11تانی و همکاران

از تغییر اختیاری و اجباری حسابرس پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که مدت زمان 

طور ادواری حسابرسان خود را هایی که بهحسابرسی برای شرکت ارائۀگزارشتأخیر در 
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نیز (1323)16تورلدهند، بیشتر است. ترتغییر میکمکههاییباشرکتدرمقایسه دهند،تغییرمی

بودن گزارشگری مالی در بازارهای نوظهور پرداخت. نتایج پژوهش وی موقعبه بررسی به

نشان داد که عالمت سود، اظهارنظر حسابرس، مؤسسات حسابرسی و نوع صنعت بر 

بیانگر این بود که گزارش استاندارد  تورلگذارد. نتایج پژوهش بودن گزارش اثر میموقعبه

های مالی ها صورتشود که این شرکتحسابرس و سود در صنایع تولیدی موجب این می

وسیله مؤسسات های حسابرسی شده بها زودتر ارائه دهند در حالی که شرکتخود ر

 دهند.های مالی خود را دیرتر ارائه میحسابرسی بزرگ صورت

حسابرسی و تغییر  ارائۀگزارشبه بررسی رابطه بین تأخیر در  (1322)18و سان 17مانده

 ارائۀگزارشداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر چه تأخیر در حسابرس پر

در  (1322حبیب و بهیویان )کند. حسابرسی افزایش یابد، تغییر حسابرس سیر نزولی پیدا می

حسابرسی با  ارائۀگزارشپژوهشی به بررسی تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در 

های پذیرفته برای شرکت 1331-1338شرکت، مشاهده در بازه زمانی  -سال 131بررسی 

 ارائۀگزارششده در بورس نیوزلند پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که تأخیر در 

وسیله حسابرس متخصص در صنعت تر است که بههایی کمحسابرسی برای شرکت

المللی تأخیر در ذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بینشود. همچنین، پحسابرسی می

وسیله حسابرس هایی که بهجز شرکتحسابرسی را افزایش داده است، به ارائۀگزارش

 شود.متخصص در صنعت حسابرسی می

 ارائۀگزارشدر پژوهشی به تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در  (1322) 13و ژانگ 13لی 

حسابرسی و  ارائۀگزارشحسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین تأخیر در 

های غیرحسابرسی، نوع مؤسسه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرس رابطه منفی هزینه

حسابرس،  دورۀ تصدیحسابرسی و  ارائۀگزارشچنین، بین تأخیر در وجود دارد. هم

های اضافی مشاهده نشد. تجزیه و تحلیل ۀ معناداریرابطهای حسابرسی غیرعادی هزینه

بیانگر این بود که ساعات غیرعادی حسابرسی، خدمات مالیاتی و خدماتی که مربوط به 
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 ارائۀگزارشطور با اهمیتی موجب کاهش تأخیر در طراحی کنترل داخلی است به

 شود.حسابرسی می

بودن گزارشگری موقعرابطه تخصص حسابرس و به (1321) 11احمد زالکیو12عابیدین

را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین تخصص حسابرس و 

اندازۀ سرعت گزارشگری رابطه وجود ندارد. در مقابل، بین اندازه مؤسسه حسابرسی، 

های مالی، با سرعت گزارشگری کنند و شرکتهایی که سود گزارش می، شرکتشرکت

کننده گزارش حسابرسی های دریافتچنین، در شرکت. همرابطه معنادار وجود داشت

 ارائۀگزارشکننده اقالم استثنائی و نیز، دارای اهرم مالی، تأخیر در مشروط و گزارش

به بررسی رابطه بین پذیرش استانداردهای  (1329تورل و همکاران )حسابرسی بیشتر بود. 

حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش  ارائۀگزارشو تأخیر در  المللیگزارشگری مالی بین

نشان داد که بین نوع گزارش حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر 

 حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. ارائۀگزارشدر 

 ارائۀگزارشیر در در پژوهشی به بررسی دالیل تأخ (1329و همکاران) 19ریهویل

حسابرسی پرداختند و یافته های آنان حاکی از آن بود که بین تخصص حسابرس در صنعت 

-علویحسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در ایران نیز  ارائۀگزارشو تأخیر در 

به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در  (2931)منشطبری و عارف

 ارائۀگزارشهای آنان حاکی از آن بود که تأخیر در حسابرسی پرداختند. یافته ارائۀگزارش

اند، وسیله حسابرس متخصص در صنعت حسابرسی شدههایی که بهحسابرسی، در شرکت

 تر است.کوتاه

 های پژوهشفرضیه

ش، با توجه به مبانی نظری بیان شده، سه فرضیه به شرح برای بررسی موضوع پژوه

 زیر طراحی و آزمون شد:

 وجود دارد. رابطۀ معناداریحسابرسیارائۀگزارشتغییرحسابرس و تأخیر در اول: بینۀفرضی
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رابطۀ حسابرسی  ارائۀگزارشدوم: بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر در ۀفرضی

 وجود دارد. معناداری

 رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارشسوم: بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در ۀفرضی

 وجود دارد.

 روش پژوهش

تجربی و با استفاده از این پژوهش کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه

رویدادی )از طریق اطالعات گذشته( انجام شده است. در این پژوهش برای رویکرد پس

ی هاآنطالعات مورد نیاز در بخش مبانی و پیشینه از روش کتابخها و اآوری دادهجمع

های های منتخب با مراجعه به صورتهای میدانی مورد نیاز شرکتاستفاده شده است. داده

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران های توضیحی شرکتمالی، یادداشت

آورد نوین ق بهادار تهران و رهموجود در سامانه مدیریت پژوهش سازمان بورس اورا

 گردآوری شده است. 

 هاالگوهای آزمون فرضیه

 صورت زیر است:الگوی کلی پژوهش به

(1)  ARL = α0 + α1Auditchanit + α2Specializationit + α3Auditor Reportit + 

α4Sizeit + α5Levit + α6CEOit + α7Profitit + εit 
شود که مستخرج ( استفاده می9) شمارۀاز الگوی رگرسیونی  فرضیۀ اولبرای آزمون 

 باشد.( می1) شمارۀاز الگوی 

(9)  ARL = α0 + α1Auditchanit + α2Sizeit + α3Levit + α4Profitit +εit 

(  استفاده شده است که به شرح زیر 1) شمارۀنیز از الگوی  فرضیۀ دومبرای آزمون 

 باشد.می

(1)  ARL = α0+α1Specializationit +α2Sizeit +α3Levit + α4Profitit +εit 
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( مورد آزمون قرار 1) شمارۀسوم پژوهش نیز با استفاده از الگوی رگرسیونی  ۀفرضی

 گیرد که به صورت زیر می باشد:می

(1)  ARL = α0 +α1Auditor Reportit +α2Sizeit +α3Levit +α4Profitit+εit 

، itAuditchan، تخصص حسابرس در صنعت؛ itSpecializationدر الگوهای باال؛ 

 ارائۀگزارش، تأخیر در itARL، نوع گزارش حسابرس؛ itAuditorReportتغییر حسابرس؛ 

، مقدار ثابت؛ 0α، سودآوری؛ itProfit، اهرم مالی؛ itLev؛ اندازۀ شرکت، itSizeحسابرسی؛ 

1α ،2α ،3α 4وα ضرائب متغیرها؛ ،ε باشد.پسماند می، مقدار 

 متغیرهای پژوهش
 متغیرهای مستقل

(:برای محاسبه تغییر حسابرس از متغیر مجازی استفاده itAuditchanتغییر حسابرس )

 یابد.شود که در صورت بروز تغییر یک و در غیراین صورت صفر به آن اختصاص میمی

(: برابر بامجموع فروش تمام صاحبکاران itSpecializationتخصص حسابرس در صنعت )

یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع فروش صاحبکاران 

مؤسساتی به عنوان متخصص  (1322حبیب و بهیویان )در این صنعت است. همانند پژوهش 

باشد. اگر سهم بازار بیش  %93شود که سهم بازارشان بیش از در صنعت در نظر گرفته می

 کند. کند و در غیراین صورت عدد صفر اختیار میباشد عدد یک اختیار می %93از 

(: برای محاسبه نوع گزارش حسابرس از یک itAuditor Reportنوع گزارش حسابرس )

شود که در صورت وجود گزارش تعدیل شده عدد یک و در متغیر مجازی استفاده می

 باشد. د صفر میغیراین صورت عد

 متغیر وابسته

حسابرسی از  ارائۀگزارش(: برای محاسبه تأخیر در itARLتأخیر در گزارش حسابرسی )

 شود.تفاضل بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس استفاده می
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 متغیرهای کنترلی

با تر خدمات حسابرسی های بزرگرود شرکت(:انتظار میitSize) اندازۀ شرکت

گیرتر است، تری را دریافت کنند. ارائه نوع این خدمات حسابرسی معموالً وقتکیفیت

. (1321،  11مارجیو11الخطیبتر است )تر پیچیدههای بزرگهای مالی شرکتزیرا گزارش

استفاده  اندازۀ شرکتدر این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش شرکت به عنوان معیاری از 

 شود. می

گیری توانایی شرکت برای بازپرداخت (: اهرم مالی معیاری برای اندازهitLevاهرم مالی )

تعهدات مالی در سررسید است. در این پژوهش برای محاسبه اهرم مالی از نسبت تقسیم 

 شود.ها استفاده میبه داراییها بدهی

(: سودآوری نسبتی مالی برای ارزیابی ظرفیت سودآوری شرکت itProfitسودآوری )

ها در پایان دوره( است. در این پژوهش، از این نسبت )تقسیم سودخالص بر مجموع دارایی

 شود.استفاده می

 آماری ۀجامعه و نمون

ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار های پاین پژوهش را کلیه شرکت جامعۀ آماری

گیری گونه نمونهدهد و هیچتشکیل می 2932الی  2981ساله از سال  8 ۀتهران طی دور

شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل روی کل اجزای جامعه است، اما برای انتخاب انجام نمی

گذاری، سرمایههای . جز شرکت2شود:های زیراعمال میفرضپیشموردمطالعههایشرکت

. در 9اسفند هر سال باشد،  13. پایان سال مالی شرکت 1هلدینگ، بانک و لیزینگ نباشند، 

حداکثر  2986از سال  دورۀ بعد. در 1مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند،  دورۀ زمانی

. اطالعات مورد نیاز در دسترس باشند. با در نظر 1سال باشد، و  1حسابرس  دورۀ تصدی

عنوان نمونه شرکت باقی ماند که به -سال 121های مزبور، سرانجام رفتن محدودیتگ

 شده است.پژوهش در نظر گرفته 
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 های پژوهشیافته

های توصیفی محاسبه شده شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه ، آماره2جدول شمارۀ 

نشان  2طور که جدول شمارۀ دهد. همانو انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می

روز است. این موضوع  77حسابرسی برابر با  ارائۀگزارشدهد میانگین متغیر تأخیر در می

شود. های مورد بررسی با تأخیر ارائه میاین است که گزارش حسابرسی شرکت ۀدهندنشان

 ارائۀگزارشر تأخیر در روز است. بیشینه و کمینه متغی 73چنین، این متغیر دارای میانه هم

بودن سرعت روز است که بیانگر متفاوت 11و  297حسابرسی، به ترتیب، برابر با 

های مورد بررسی است. انحراف معیار این متغیر برابر حسابرسی در بین شرکت ارائۀگزارش

 است که نشان از پراکندگی باالی این متغیر دارد.   11با 
 

 توصیفی متغیرهای پژوهشهای . آماره1شمارۀ جدول

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر

  239/77 73 297 11 111/11حسابرسی ارائۀگزارشتأخیر در 
  986/3 3 2 3 188/3تغییر حسابرس

  2333/3 3 2 3 931/3تخصص حسابرس در صنعت
  672/3 2 2 3 17/3نوع گزارش حسابرس

 81/3 332/23 336/29 791/21 629/21 اندازۀ شرکت
 233/3 336/3 312/2 671/3 681/3 اهرم مالی

 266/3 -931/3 197/2 38/3 237/3 سودآوری
بر حسب روز 

 )بر حسب صفر و یک )متغیر مجازی 
 

 پایایی )ایستایی( متغیرهای پژوهش 

متغیرهای پژوهش پایا است. نتایج ۀدهد کلینشان می 1شمارۀ طور که جدول همان

، بیانگر استفاده از روش اثرات مشترک است. 9شمارۀ آزمون چاو، مندرج در جدول 

دهنده لزوم استفاده از روش اثرات تصادفی است. با چنین، نتایج آزمون هاسمن نشانهم

ادفی که نتایج حاصل از آزمون چاو اثرات مشترک و آزمون هاسمن اثرات تصتوجه به این
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پاگان اجرا شد. نتایج این کند، برای انتخاب از بین این دو روش، آزمون بروشرا تأیید می

است که لزوم استفاده از روش اثرات تصادفی را  9شمارۀ آزمون به شرح مندرج در جدول 

 کند.تأیید می
 . پایایی متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ 

 سطح معناداری آماره متغیر
333/3 -689/29 ارائۀگزارش حسابرسیتأخیر در   

333/3 -231/29 تغییر حسابرس  

329/3 -117/1 تخصص حسابرس در صنعت  

333/3 -18/9 نوع گزارش حسابرس  

332/3 -228/9 اندازۀ شرکت  

311/3 -363/2 اهرم مالی  

333/3 -132/13 سودآوری  
 

 پاگان. نتایج آزمون چاو، هاسمن و بروش3شمارۀ جدول 

 نتایج آزمون چاو نتایج آزمون هاسمن پاگانآزمون بروشنتایج 
سطح  فرضیه

 معناداری
 آماره

سطح 

 معناداری
 آماره

سطح 

 معناداری
 آماره

333/3  2312/26  1611/3  6311/9  6828/3  6881/3  اول 

333/3  1996/26  1128/3  7197/9  6713/3  6332/3  دوم 

333/3  8171/21  9616/3  9917/1  1281/3  8811/3  سوم 
 

 فرضیۀ اولنتایج آزمون 

پژوهش به این صورت مطرح شده بود که بین تغییر حسابرس و تأخیر در  فرضیۀ اول

در  فرضیۀ اولوجود دارد. نتایج حاصل از آزمون  رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارش

شود ضریب مالحظه می 1شمارۀ آورده شده است. همانطور که در جدول  1شمارۀ جدول 

و سطح معناداری  116/3برابر  tآمارۀ ، 179/3( معادل itAuditchanتغییر حسابرس )متغیر 

پژوهش است. به این معنی که  فرضیۀ اولدهنده عدم تأیید باشد که نشانمی 737/3آن 

ندارد و در نتیجه، تغییر  رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارشتغییر حسابرس با تأخیر در 
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های پذیرفته شده در بورس حسابرسی شرکت ارائۀگزارشدر حسابرس بر کاهش تأخیر 

اندازۀ دهد که بین متغیرهای کنترلی چنین، نتایج نشان میاوراق بهادار تهران تأثیر ندارد. هم

حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود  ارائۀگزارشو سودآوری با تأخیر در  شرکت

حسابرسی رابطه معنادار  ارائۀگزارشیر در دارد، اما بین متغیر کنترلی اهرم مالی با تأخ

فرضیۀ نیز بیانگر معنادار بودن الگوی مربوط به  Fو سطح معناداری  Fۀوجود ندارد. آمار

 باشد.  پژوهش می اول

 فرضیۀ اول. مقادیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون 1شمارۀ جدول 

 سطح معناداری tۀآمار ضریب متغیر
333/3 896/6 632/221 مقدار ثابت  

737/3 116/3 179/3 تغییر حسابرس  

319/3 -391/1 -677/1 اندازۀ شرکت  

131/3 689/3 621/9 اهرم مالی  

333/3 -392/1 -738/16 سودآوری  
3693/3ضریب تعیین:  3169/3ضریب تعیین تعدیل شده:   

: F :117/297 333/3ۀآمار F ۀسطح معناداری آمار  

286/1 دوربین واتسون  
 

 فرضیۀ دومنتایج آزمون 

بیان شده بود که بین تخصص حسابرس در صنعت  پژوهش به این صورت فرضیۀ دوم

وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون  رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارشو تأخیر در 

مالحظه  1شمارۀ آورده شده است. همانطور که در جدول  1شمارۀ در جدول  فرضیۀ دوم

، 638/3( معادل itSpecializationمتغیر تخصص حسابرس در صنعت )شود ضریب می

فرضیۀ دهنده عدم تأیید باشد که نشانمی 813/3و سطح معناداری آن  277/3برابر  tآمارۀ 

 ارائۀگزارشپژوهش است. به این معنی که تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در  دوم

صص حسابرس در صنعت بر کاهش تأخیر ندارد و در نتیجه، تخ رابطۀ معناداریحسابرسی 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر حسابرسی شرکت ارائۀگزارشدر 
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و سودآوری با  اندازۀ شرکتدهد که بین متغیرهای کنترلی چنین، نتایج نشان میندارد. هم

حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین متغیر کنترلی  ارائۀگزارشتأخیر در 

 حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.  ارائۀگزارشاهرم مالی با تأخیر در 
 فرضیۀ دوم. مقادیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون 1شمارۀ جدول 

 سطح معناداری tۀآمار ضریب متغیر
333/3 779/6 968/229 مقدار ثابت  

813/3 277/3 638/3 تخصص حسابرس در صنعت  

311/3 -312/1 -717/1 اندازۀ شرکت  

181/3 633/3 739/9 اهرم مالی  

333/3 -397/1 -831/16 سودآوری  
 36122/3ضریب تعیین:  31617/3ضریب تعیین تعدیل شده: 

: F :866/296 333/3ۀآمار F ۀسطح معناداری آمار  

2811/1 دوربین واتسون  
 

 فرضیۀ سومنتایج آزمون 

 ارائۀنمود که بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در پژوهش بیان می فرضیۀسوم

نتایج حاصل از آزمون  6شمارۀ وجود دارد. در جدول  رابطۀ معناداریحسابرسی  گزارش

شود ضریب مالحظه می 6شمارۀ آورده شده است. همانطور که در جدول  فرضیۀ سوم

و  939/7برابر tآمارۀ ، 917/26( معادل itAuditor Reportحسابرس )متغیر نوع گزارش 

پژوهش در سطح  فرضیۀ سومدهنده تأیید باشد که نشانمی 333/3سطح معناداری آن 

توان گفت که نوع گزارش حسابرس می باشد. با توجه به این نتیجه می %33اطمینان بیش از 

دار و مثبتی دارد و در نتیجه، نوع گزارش حسابرسی رابطه معنا ارائۀگزارشبا تأخیر در 

های پذیرفته شده در بورس حسابرسی شرکت ارائۀگزارشحسابرس بر کاهش تأخیر در 

هایی حسابرسی در شرکت ارائۀگزارشاوراق بهادار تهران تأثیر دارد. به این معنا که تأخیر 

دهد که بین نشان میچنین، نتایج تر است. همنشده هستند کوتاهکه دارای گزارش تعدیل

 ارائۀگزارش( با تأخیر در itProfit( و سودآوری )itSize) اندازۀ شرکتمتغیرهای کنترلی 
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( با itLevحسابرسی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین متغیر کنترلی اهرم مالی )

 حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.  ارائۀگزارشتأخیر در 
 فرضیۀ سومیر مربوط به ضرائب معادله رگرسیون . مقاد6شمارۀ جدول 

 سطح معناداری tآمارۀ  ضریب متغیر
333/3 161/6 238/33 مقدار ثابت  

333/3 939/7 917/26 نوع گزارش حسابرس  

377/3 -763/2 -199/1 اندازۀ شرکت  

878/3 -219/3 -782/3 اهرم مالی  

333/3 -831/9 -191/11 سودآوری  
 611/3ضریب تعیین:  623/3شده: ضریب تعیین تعدیل 

: F :113/297 333/3آمارۀ  Fسطح معناداری آماره 

2727/1 دوربین واتسون  
 

 . نتایج الگوی کلی پژوهش7شمارۀ جدول 

 سطح معناداری tآمارۀ  ضریب متغیر
333/3 337/6 2916/37 مقدار ثابت  

61/3 1196/3 3177/3 تغییر حسابرس  

79/3 -9918/3 -1669/2 تخصص حسابرس در صنعت  

333/3 1236/7 6177/26 نوع گزارش حسابرس  

2/3 -6971/2 -2211/1 اندازۀ شرکت  
88/3 -2191/3 -7916/3 اهرم مالی  
333/3 -7121/9 -3619/11 سودآوری  

 619/3ضریب تعیین:  627/3ضریب تعیین تعدیل شده: 
: F :121/37 333/3آمارۀ  Fسطح معناداری آماره 

273/1 واتسوندوربین   

 

 



 بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی.../ 11

 نتایج الگوی کلی پژوهش 

( پژوهش که به بررسی رابطه متغیرهای مستقل با 2) شمارۀنتایج حاصل از الگوی 

آورده شده است.  7شمارۀ پردازد در جدول حسابرسی می ارائۀگزارشمتغیر تأخیر در 

دهنده این باشد. نتایج مزبور، نشانیک بیانگر معناداربودن کل الگو می شمارۀنتایح الگوی 

و  رابطۀ مثبتحسابرسی  ارائۀگزارشاست که بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در 

معناداری وجود دارد، اما بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر در 

 ارائۀگزارشای وجود ندارد. به این معنی که، تأخیر در حسابرسی رابطه ارائۀگزارش

چنین، باشند. همشده میهایی بیشتر است که دارای گزارش تعدیلحسابرسی در شرکت

حسابرسی،  ارائۀگزارشدهد که بین متغیرهای کنترلی سودآوری با تأخیر در نتایج نشان می

و اهرم مالی با  اندازۀ شرکترابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین متغیرهای کنترلی 

 حسابرسی رابطه معنادار وجود ندارد.  زارشارائۀگتأخیر در 

 گیرینتیجه

پژوهش بیانگر این است که بین تغییر حسابرس و  فرضیۀ اولنتایج حاصل از آزمون 

وجود ندارد. نتیجه آماری آزمون این  رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارشتأخیر در 

و مغایر با  (1322لی و ژانگ )، (1333لی و همکاران ) هایفرضیه مطابق با نتیجه پژوهش

 (1329)16دیبیا و اونچکاو  (1322مانده و سان )و  (1323همکاران ) تانی وهای پژوهش

مانده و سان و  (1323تانی و همکاران )های م به ذکر است که در پژوهشاست. الز

لی و درازمدت حسابرس بررسی شده و سایر پژوهشگران همانند  دورۀ تصدی، (1322)

اند. یک مدت را بررسی کردهکوتاه دورۀ تصدی (1322لی و ژانگ ) و (1333همکاران )

دلیل احتمالی برای معنادارنبودن نتیجه پژوهش این است که این فرضیه مطابق با قانون 

 1 ۀچرخش اجباری حسابرسان در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، در ایران بنابر تبصر

شورای  8/1/2986د سازمان بورس مصوب دستورعمل مؤسسات حسابرسی معتم 23 ۀماد

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 

های تواند چهار سال باشد. طبق پژوهشحسابرس می دورۀ تصدیمعنی است که حداکثر 

حسابرس،  دورۀ تصدیبا افزایش (1322مانده و سان، ؛و 1323)تانی و همکاران، شده انجام

رود که اثربخشی حسابرسی افزایش یابد و درنتیجه تأخیر در گزارشگری مالی انتظار می

مدت حسابرس در نظر گرفت. تاهکو دورۀ تصدیتوان چهارسال را جزء کاهش یابد. می

در نتیجه، حسابرسان باید زمان زیادی را صرف یادگیری عملیات شرکت صاحبکار در 

چنین، تواند دلیل احتمالی معنادار نبودن این فرضیه باشد. همهای اولیه کنند و این میسال

دیگری  تواند دلیل احتمالیتفاوت در محیط حسابرسی کشور ایران با سایر کشورها می

 برای این مغایرت باشد.

بیانگر این است که بین تخصص حسابرس  فرضیۀ دومنتایج حاصل از آزمون آماری 

وجود ندارد. نتیجه این فرضیه  رابطۀ معناداریحسابرسی  ارائۀگزارشدر صنعت و تأخیر در 

حبیب و بهیویان های و مغایر با پژوهش (1321) و زالکیعابیدین همسو با نتیجه پژوهش 

است. یک دلیل  (2931) منشعلوی و عارفو  (1329ریهویل و همکاران )، (1322)

تخصص حسابرس در صنعت بودن تعریفمتفاوتنتیجه این فرضیهمغایر بودن احتمالی برای

(. منشطبری و عارفعلویدر کشورهای مختلف است )بدون در نظر گرفتن پژوهش 

گیری های خود برای اندازهدر پژوهش (1321) و زالکیعابیدین و  (1322حبیب و بهیویان)

الزحمه مؤسسه حسابرسی الزحمه حسابرس و حقتخصص حسابرس در صنعت از حق

چنین، از نظر آنان شود. هماستفاده کردند که این دو متغیر در ایران به ندرت افشاء می

 93ن بیش از شود که سهم بازارشامؤسساتی به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته می

چنین در کشور ایران تقریباً درصد باشد که وجود چنین نسبتی در نمونه مورد بررسی و هم

 13دور از انتظار است. در این پژوهش، با توجه به محیط اقتصادی ایران نسبت مزبور به 

مربوط تأیید  ۀ( کاهش یافت و فرضی1323درصد )مطابق با پژوهش فرناندو و همکاران، 

 منشعلوی و عارفشده در پژوهش م به ذکر است که سهم بازار در نظر گرفتهشد. الز

چنین، دلیل احتمالی دیگر برای مغایر بودن نتیجه درصد است. هم 23برابر با  (2931)
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گرفتن سازمان تواند در نظر نها میآزمون آماری این فرضیه با نتیجه سایر پژوهش

های بزرگ حسابرسی در ایران( در حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر )مؤسسه

و اتردج و ؛ 1322)مانده و سان، های انجام شده نمونه مورد بررسی باشد. زیرا طبق پژوهش

 ۀبه مؤسس( تغییر حسابرس )یعنی تغییر از یک مؤسسه حسابرسی بزرگ 1322همکاران، 

 شود. حسابرسی کوچک( موجب کاهش تخصص حسابرس در صنعت می

بیانگر این است که بین نوع گزارش  فرضیۀ سومنتایج حاصل از آزمون آماری 

حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه این  ارائۀگزارشحسابرس و تأخیر در 

تورل و و  (1321) عابیدین و زالکی، (1323تورل )های فرضیه همسو با نتیجه پژوهش

کنند شده دریافت میهایی که گزارش تعدیلاست. یعنی، شرکت (1329همکاران )

 دارای تأخیر بیشتری است. هاآنگزارش حسابرسی 

 نهادهای پژوهشپیش

حسابرسی،  ارائۀگزارشمعنادار بین نوع گزارش حسابرس و تأخیر در ۀبا توجه به رابط

شود با اندیشیدن تمهیدات الزم سعی کنند گزارش حسابرسی به مدیران توصیه می

حسابرسی را  ارائۀگزارشنشده دریافت کرده و به این وسیله مدت زمان تأخیر در تعدیل

های افتد که شرکتمیچنین، با توجه به اینکه تأخیر حسابرسی زمانی اتفاقهمدهند. کاهش

در سطح باالیی باشد، به مدیران پیشنهاد  هاآنمورد رسیدگی خطر ذاتی و خطر کنترل 

شود با دریافت راهنمایی از حسابرسان خود به کاهش خطرهای ذاتی و کنترل خود می

حسابرسی کاهش یابد. به پژوهشگران آینده  ئۀگزارشارابپردازند تا مدت زمان تأخیر در 

بین تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرس و تأخیر در  ۀشود رابطپیشنهاد می

چنین، بررسی وضعیت تداوم فعالیت شرکت و حسابرسی را بررسی کنند. هم ارائۀگزارش

 شود.حسابرسی نیز به پژوهشگران آینده پیشنهاد می ارائۀگزارشتأخیر در 
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 محدودیت پژوهش

 دورۀ تصدیشده برای این پژوهش با محدودیت مربوط به مدت زمان در نظر گرفته

حسابرس در قانون چرخش اجباری حسابرس مواجه است. در ایران، حسابرس باید هر 

عنوان نمونه، در تر است. بهچهار سال یکبار تغییر کند اما در سایر کشورها این زمان طوالنی

دورۀ بودن حداکثر کند. بنابراین، متفاوتا، حسابرس هر نه سال یکبار تغییر میکشور اسپانی

دست آمده تأثیرگذار بوده و تواند بر نتایج بهحسابرس در کشورهای مختلف می تصدی

 شدن قابلیت مقایسه نتایج کشورها با یکدیگر شود.دارموجب خدشه

 هااشتدیاد
1.Carslaw    2.Kaplan 

3.Financial Accounting Standards Board(FASB) 

4. Afify     5. Ashton  

6.DeAngelo    7.Two-dimensional 

8.Technological Capabilities  9.Independence 

10. Simunic    11. Stein     

12. Fernando    13. Hopwood     
14. Pricing of Audit Services  15. Gist 
16. American Institute of Certified Accountants (AICPA) 

17. Securities and Exchange Commission (SEC) 

18. Carey    19.Simnett 
20. Chi      21. Knapp 

22. Schwartz    23. Soo 

24. Opinion Shopping   25. Solomon  

26. Habib    27. Bhuiyan 
28. Dunn    29. Mayhew 
30. Sun     31. Liu 
32.Neal     33. Riley 

34. Palmrose    35. Almutairi 
(؛ و الموتاری و 1331(؛ نیل و ریلی )2983. برای کسب اطالعات بیشتر به اعتمادی و همکاران )96

 ( مراجعه شود.1333همکاران )
37. Bad News    38. Well-Timed    

39. Gregory    40. VanHorn    

41. Leventis    42. Emerging Markets   

43. Abidin    44. Owusu-Ansah   

45. Lee      46. Tanyi    

47. Turel    48. Mande   
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