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 چکیده

. باشدیمالی مهدف از اين مطالعه، ارزيابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری 

نمونه طی  173تعداد در بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهيپذ یهاشرکتاز بین کل 

 یبر روهای انجام شده نتايج حاصل از آزمون است. شده انتخاب 1392تا  1381 یهاسال

، تعديالت سنواتی ،دهد که میان اندازه موسسه حسابرسپژوهش نشان می یهاهیفرض

طه الی رابمدر گزارشگری  ریخاتبا  اهرم مالی و دوره تصدی حسابرس، حسابرس اظهارنظر

نادار طه معبین سودآوری شرکت با تاخیر در گزارشگری راب معنادار مثبتی وجود دارد و

گزارش ءکنندهيا مدير امضا کيشررییتغ) متغیرهاهمچنین بین ساير .داشته استمنفی وجود 

رسی اندازه شرکت حساب دگی ورتبه نقدشونحسابرسی، رتبه کیفی موسسات حسابرس، 

 معناداری مشاهده نگرديد.گزارشگری مالی رابطه  در تاخیربا شونده(

 وقع بودن، به ممالی گری، گزارشحسابرسیکیفیت حسابرسی، تاخیریدی: کلهای واژه
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 مقدمه

-اطالعات برای استفاده اعتمادقابليکی از منابع  عنوانبههای مالی حسابرسی شده صورت

کنندگان مورد تواند توسط استفادهزمانی میاطالعات اما اين ، شوندکنندگان محسوب می

. ( [1])بريزنده و همکاران باشدتاخیر يا به عبارتی بهنگام  بدون که استفاده قرار گیرد

کنندگان قرار نگیرد، سودمندی در زمان مناسب در اختیار استفادهاطالعات  کهیدرصورت

کرک دهد )کنندگان از دست میتوسط استفاده و قضاوتخود را جهت اتخاذ تصمیم 

ت زمان ارزش شاطالعات مالی نسبت به گذ کهيیازآنجا. ( ]36[2پیلی ؛ ]29[1وهمکاران

، بنابراين هر چه فاصله زمانی بین دهدیماز دست  هاگیرییمدر تصمخود را  یو سودمند

تر شود، ( کوتاهی )تاخیر در گزارشگری مالیهای مالپايان سال مالی و تاريخ انتشار صورت

 های مالیگزارشطرفی ديگر، قابلیت اتکا  از شود.یشتر میب منتشرشدهارزش اطالعات 

 کنندگاناستفادهخود مسئله مهمی است و اطالعاتی که از قابلیت اعتماد کافی بین 

با توجه به ادعاهای  های آنان اثرگذار نخواهد بود.در تصمیم مسلماًبرخوردار نباشد، 

صحت ادعای مديريت را ارزيابی نمايد،  توانهايی که میروش ازجملهمختلف مديريت، 

تواند اعتماد که میز عواملی يکی ا مالی حسابرسی شده است. هایگزارشاتکا بر 

بر  یاعتباربخشدر  حسابرس مستقلدهد نقش  افزايش را گزارشگری مالیبر  کنندهاستفاده

تنها از طريق افزايش کیفیت  کنندهاستفادهحفظ منافع همچنین . های مالی استگزارش

 پذيرد بر همین اساس توجه به ماهیت کیفیت حسابرسی برایخدمات حسابرسی صورت می

ابرسی خود اما حسابرس نیز برای تکمیل فرآيند حس دارای اهمیت است. کنندهاستفاده

برای انجام امور حسابرسی،  یازموردننیازمند زمان کافی است و بدون اختصاص زمان 

های گذشته، تکمیل روند نخواهد بود. در پژوهش يرپذامکان موردنظردستیابی به کیفیت 

را مرتبط به  شدهیینتعهای نظارتی يا سازمان کارصاحبحسابرسی تا تاريخی که توسط 

ديگر  سوی از .)]22[و همکاران  4وکارسلو ]25 [3)دی آنجلو دانندکیفیت حسابرسی می

                                                           
1 .  Kirk and et al 

2 .  Pili 

3 . De Angelo 

4 . Carcello  
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 همواره بايد بین دو مفهوم حسابداری مربوط بودن و قابلیت اتکا نوعی مصالحه برقرار شود.

بودن   موقعبهبه همین جهت در اين پژوهش با توجه به مالحظه بین کیفیت حسابرسی و 

که آيا کیفیت  به اين سوال پاسخ داده شودگردد سعی میمالی  یهاگزارشارايه 

  است؟ یرگذارتأثگزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی  تاخیر در بر کاهشحسابرسی 

 پژوهش یشینهو پمبانی نظری 

بیان نمود کیفیت  2014در سال  5بخشی اطمینان وحسابرسی  المللیبینهیئت استانداردهای 

که به رسمیت جهانی شناخته شود،  ی از آنو تعريفبوده حسابرسی يک موضوع پیچیده 

مختلف  هایجنبهکه از  نمود تعاريفی را پیدا توانمیاما در ادبیات گذشته  ؛وجود ندارد

بیان داشته  ]25[ 6آنجلودی را هااين توضیحيکی از  .انددادهکیفیت حسابرسی را توضیح 

در  بااهمیتتحريفات  موارد( 1) دهدمیتوضیح  گونهاينرا  وی کیفیت حسابرسی است.

 بااهمیت تحريف( 2) گرددکشف  کارصاحبمالی يا سیستم حسابداری  هایصورت

 مواردی طورکلیبه، حسابرس یفیتوامل موثر بر کبنابراين ع شود.کشف شده گزارش 

 یمال یهادر صورت بااهمیت يفاتحسابرسان در کشف تحر يیهستند که بر توانا

، حسابرسی فرض بديهی کارکردی برایبیان  در ]34[ 7ماتز وشرف. هستند تاثیرگذار

مورد کیفیت در  مديريت نظر يیدتأ یبراکافی و معتبری  شواهددارند که  بیان گونهينا

منطقی و با  زمانيکاين شواهد را در  تواندیمهای مالی، وجود دارند و حسابرس صورت

به  تریشبهدف از بیان اين فرض بديهی توجه  و ارزشیابی کند. یآورجمعمعقول  ایينههز

منطقی نیست که انتشار  ينبنابرا .استبازه زمانی انجام حسابرسی و زمان صدور گزارش 

ه است که از اين دريچکه ديگر سودمند نباشد.  افتدیبگزارش حسابرسی تا زمانی به تاخیر 

 .يابدمی اهمیت گردند،میمالی گزارشگریصدورانداختنتاخیرشناسايی عواملی که منجربه

ای از برخی از اخبار خوب باشد)مانند افزايش سود( تواند نشانهاطالعات می موقعبهانتشار 

مانند افزايش زيان( باشد. بدين ترتیب بد )ای از اخبار يا تاخیر در انتشار اطالعات، نشانه

 شوند.می منتشر ديرتر بد و اخبارتر گردد اخبار خوب سريعمی بینییشپ

                                                           
5 . International auditing and Assurance Standards board (IAASB) 

6 . De Angelo 

7  .  Mautz and Sharaf 
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، [1]، بريزنده وهمکاران[6]وهمکارانآبادی دولترضايیگذشته )های در پژوهش

عوامل موثر بر گزارشگری  ينترمهم (]16[ 9و آپادور و مهدنور]38[، 8شکری و نلسون

 است: شدهیانباجرا و تکمیل عملیات حسابرسی به شرح زير  زمانمدتمالی و 

ن اندازه موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی در صنعت خاص، سودآوری، میزا

د نبو ريسک يا خطر، عمر شرکت، سیستم کنترل داخلی شرکت، اندازه شرکت، وجود يا

 .اظهارنظرنوع  ،کمیته حسابرسی در شرکتداخلی و  واحد حسابرسی

الی های مالی همواره از موضوعات مهم در ادبیات گزارشگری مصورت در انتشارتاخیر 

شاره های انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش ااين بخش به برخی پژوهش در بوده است.

 شود.می

ر در تاخی به بررسی ایدورهیانمگری مالی بر گزارش خدامرادی و همکاران با تمرکز

رائه اتا زمان  فاصله زمانی بین پايان مهلت مقرر بورس هاآن اند.گزارشگری پرداخته

تاخیر  عنوانبهورس را بماهه حسابرسی شده شرکت، به  6 ایدورهیانممالی  یهاگزارش

ت دمتغیر قبین م نشان داد که هشپژواند. نتايج اين در زمان گزارشگری مالی در نظر گرفته

معکوس رابطه  ایدورهیانمی مالی هايا سابقه شرکت در بورس با تاخیر در انتشار گزارش

تری يی که قدمت بورسی بیشهااست که شرکتشود، اين بدان معنمیمشاهده  یمعنادار

اند. ساير های آن شرکت با تاخیر کمتری نسبت به مهلت مقرر ارائه شدهدارند گزارش

 .[5]ها ندارندمعناداری با تاخیر در انتشار گزارشمتغیرها ارتباط 

های مالی برتاخیر انتشار صورت یرگذارثاتوهمکاران به بررسی عوامل  یآباددولترضايی

 در .اندپرداخته تهران بهادر در بورس اوراق شدهيرفتهپذی هاشرکتساالنه حسابرسی شده 

بین اندازه  اند کهاين نتیجه رسیده به اوراق بهادار تهران در بورسفعال  شرکت 97 بررسی

بین اندازه شرکت و دوره ضمنی تأثیری منفی و  ینو همچنشرکت و دوره امضاء حسابرس 

اهرم مالی( بیشتری دارند، ) یبدهيی که نسبت هاشرکت يتدرنهامعناداری وجود دارد و 

يی که تعداد سهامداران هاشرکت ینو همچنيی که دارای اخبار خوب هستند هاشرکت

                                                           
8 . Shukeri and Nelson 

9 . Apadore and Mohd  Noor 
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مالی ساالنه حسابرسی شده  یهاصورت در انتشارها بیشتر است، تاخیر بیشتری عمده آن

 .[6]دارند

الی طی مشگری حسابرسی با تاخیر در گزار اظهارنظرفتحی مقدم به بررسی رابطه تغییر در 

شان داده است ن پژوهشنتايج حاصل از  پرداخته است. 1391تا  1383 یهاسالدوره زمانی 

رابطه  مالی أخیر در گزارشگریتغییر )بهبود يا پیشرفت( در اظهارنظر حسابرسی با تکه 

قوقی، تغییر حمتغیرهای کنترلی پژوهش شامل هزينه دعاوی  کهیدرحالو  داری داردامعن

 ئتیههمزمان رياست  تصدی يا تدوين استانداردهای حسابرسی، يدنظرتجدحسابرس، 

 ندارند معناداری رابطه مالی در گزارشگریوسط مديرعامل و اهرم مالی با تأخیر ت مديره

[10]. 

ده ی پذيرفته شهادر زمان صدور گزارش حسابرسی شرکتکیفیت افشاء و تاخیر  مالايمنی

از  وهشپژين اقرار داده است. قلمرو زمانی  یموردبررسدر بورس اوراق بهادار تهران را 

بین داده است که  نشان پژوهش اين حاصل ازنتايج  .باشدمی 1391تا پايان سال  1387 سال

ر گزارش با تاخیردرزمان صدو هاشرکتسود  بینییشپ یو خطا یسنوات يالتتعد

و تاخیردرزمان  هاشرکتمنفی وجود دارد، اما بین رتبه کیفیت افشای  حسابرسی رابطه

 .[12]حسابرسی رابطه وجود ندارد صدور گزارش

به بررسی ارتباط بین تخصص موسسه حسابرسی و تاخیر در انتشار گزارش  10حبیب و برهان

اين مطالعه تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی  در .اندپرداخته در کشور نیوزلند حسابرسی

 يجنتا است. شده گرفتهحسابرسی در نظر  11جهت سنجش میزان کارايی یاریمع عنوانبه

 هاآنهای مالی يی که صورتهاشرکتحاکی از آن است که  پژوهشحاصل از اين 

شود تاخیر توسط حسابرسان متخصص و موسسات حسابرسی تخصصی، حسابرسی می

اين است که  دهندهنشاننتايج حاصله  ینهمچن .دارند خود یهاگزارشکمتری در انتشار 

همه حسابرسان به توسط   )12IFRS) المللیینبگزارشگری مالی  یاز استانداردهااستفاده 

                                                           
1 0  . Habib and Borhan 

1 1   . Efficiency 

1 2  . International Financial Reporting Standards 
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متخصص باعث طوالنی شدن زمان  و حسابرساناستثناء موسسات حسابرسی تخصصی 

 .[26]گرددیمانتشار گزارش حسابرسی 

را مورد  شودکشور چین میزارش حسابرسی درور گعواملی که سبب تاخیر در صد 13وی

 اين پژوهش مشخص گرديد که عواملی نظیر ريسک حسابرسی. با توجه به بررسی قرار داد

، پیچیدگی حسابرسی و تخصص و مهارت حسابرسان با طوالنی شدن زمان صدور گزارش 

سطح ريسک حسابرسی و پیچیدگی کار  هرچقدر کهیطوربه. استدارای رابطه معنادار 

 ترییشب، گزارش حسابرسی با تاخیر تريینپاحسابرسی باالتر باشد و مهارت حسابرسان 

همچنین مشخص گرديد که تاخیر در زمان  پژوهشصادر خواهد گرديد. در طول اين 

نادرست و تجديد ارايه  اظهارنظرصدور گزارش حسابرسان احتمال نتايج نامطلوب مانند 

 .[41]های مالی از سوی حسابرسان را باال خواهد بردصورت

. در اين قراردادند یموردبررساثرگذار بر تاخیر حسابرسی را  و همکاران عوامل 14پورعلی

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهيرفتهپذی هاگزارش مالی که توسط شرکت 1397تا راس

صادر گرديده بود، به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته  2010الی  2004در بازه زمانی بین 

بین اندازه شرکت، سود هر سهم، صنعت شرکت، اينکه نشان داد که  پژوهش يجنتا شد.

معناداری با تاخیر حسابرسی رابطهحسابرسی  اظهارنظرشرکت اقالم استثنايی داشته يا خیر و 

 .[37]وجود دارد

 ررسی بموسسات حساب و داوطلبانهرحیمیان وهمکاران به بررسی تأثیر چرخش اجباری 

راق بهادار در بورس او شدهيرفتهپذ شرکت 110پژوهش  ينا کیفیت حسابرسی پرداختند.

نشان  وهشپژنتیجه  .است قرارگرفته یموردبررس 1391تا  1385 یهاسالتهران را طی 

 .[7]حسابرسی ندارد یفیتبرکیری دهد که چرخش موسسات حسابرسی تأثمی

 حسابرسیشريکتغییراجباریحسابرسی بر یرکیفیتتاثبه بررسی  و همکاران 15بنديوپاديای

 .اندپرداخته 2011تا  2004های شرکت در بین سال 273کشورچین، با در نظر گرفتن در

                                                           
1 3 .  Wei 

1 4 . Pourali  

1 5  . Bandyopadhyay and et al 
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کیفیت حسابرسی پس از تغییر  بود کهحاکی از آن  پژوهشنتايج بدست آمده از اين 

 .[18]یافته استنشريک حسابرسی افزايش 

اند، اما عواملی مستقیم آزمون نکرده طوربهکیفیت حسابرسی را بسیاری از مطالعات گذشته 

اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و درنتیجه کیفیت کردهبررسیرا

 16فردريکلیبی و حسابرسان )یزان تجربیات م شامل یشترب عوامل اينشود.حسابرسی می

 حسابرسیسرپرستی کار  ،)]23[17لیز و واتسحسابرسان ) یهبرعلدعاوی حقوقی  ،(]33[

 سونديويد و  ]25[19دی آنجلو) یحسابرسموسسات  اندازه ،(]28[18)کینگ و سوچواتز

  ). ]04[21واتسشهرت )کسب و (]42[20و نیو

 

 پژوهشهای فرضیه

حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی در  یرکیفیتتاثحاضر، ارزيابی  پژوهشهدف 

 شدهگرفتهمعیارهای در نظر  .است در بورس اوراق بهادار تهران شدهيرفتهپذی هاشرکت

 و 23، لیت]21[وهمکاران 22باولینگذشته ) هایپژوهشمانند  برای کیفیت حسابرسی

 : تغییر موسسه حسابرسی، تغییر درشامل ([4]حساس يگانه و همکاران و [31]همکاران

مديران امضاءکننده گزارش حسابرسی، میزان تعديالت سنواتی، اندازه موسسه  شرکا و

های فرضیه يادشدهبرای نیل به هدف  کیفیت موسسات حسابرسی است.رتبه حسابرسی و

 زير مطرح شده است:

اری دعنارابطه مفرضیه اول: بین تغییر موسسات حسابرسی و تاخیر در گزارشگری مالی 

 وجود دارد.

                                                           
1 6 .  Libby and Frederick 

1 7 .  Lys and Watts 

1 8 .  King and Schwartz 

1 9.  De Angelo 

2 0.  David and Neu 

2 1.  Watts 

22. Bowlin  

23.  Litt  
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فرضیه دوم: بین تغییر در شرکا يا مديران امضاء کننده گزارش حسابرسی و تاخیر در 

 داری وجود دارد.ی رابطه معنازارشگری مالگ

ی وجود عنادارمو تاخیر در گزارشگری مالی رابطه  بین میزان تعديالت سنواتی فرضیه سوم:

 دارد.

اداری ه معنبین اندازه موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارشگری مالی رابط فرضیه چهارم:

 وجود دارد.

ابطه رو تاخیر در گزارشگری مالی  بین رتبه کیفیت مؤسسات حسابرسی فرضیه پنجم:

 معناداری وجود دارد.

 پژوهشو نمونه جامعه 

برای . های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استجامعه پژوهش مرتبط با شرکت

 :است شده استفاده هستند های زيرهايی که دارای ويژگی، از شرکتپژوهش انتخاب نمونه

رس اوراق در بوکه  1392تا انتهای سال  1384از ابتدای سال های انتخاب شده . شرکت1

 باشند. شدهرفتهيپذبهادار تهران 

 .اسفند ماه باشد 30 اي 29های انتخاب شده . پايان سال مالی شرکت2

، هابانکو  مؤسسات مالی و یگذارهيسرماهای به علت تفاوت در نوع فعالیت شرکت. 3

 بود. حذف خواهند شد و جزء نمونه انتخابی نخواهندها از جامعه آماری اين شرکت

 ند.مالی خود را تغییر نداده باش دوره 1392تا  1384ها بايد از سال . شرکت4

 ها به همراه جزئیات حسابرسی در دسترس باشند.حسابرسی شرکت. اطالعات 5

و  اندرارگرفتهق پژوهشنمونه  درشرکت  173 تعداد 5 یال 1بنابراين با توجه به موارد بند 

های ، جهت آزمون فرضیهمشاهده رکتش -سال 1389برای هر متغیر اين پژوهش تعداد 

 است. قرارگرفته مورداستفادهدر مدل نهايی پژوهش 
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 پژوهشروش 

ای و بر استگذشته  بوده و مبتنی بر اطالعات نگرگذشتههای پژوهش ازجملهاين پژوهش 

محیط  کهيیازآنجااست و  شدهاستفادهها ها از اطالعات تاريخی شرکتآزمون فرضیه

نیمه  هایپژوهششود، در گروه انتخاب می هايیيتمحدود بر اساسآزمايش متغیرها 

دف هدلیل اينکه  به ها مقیاس اسمی است.داده یریگاندازه یاسمق .گیردیمتجربی قرار 

 بینییشپبرای  استحسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی  رکیفیتیتاثپژوهش ارزيابی 

 است. شدهاستفادهرگرسیون  وتحلیليهتجزمدل از 

 :پژوهش مدل

DL = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐶 + 𝛽2 𝐴𝐷 + 𝛽3 𝑃𝐴 + 𝛽4𝐴𝑆 + 𝛽5 𝐴𝑅  +  𝛽6  𝐹𝑆 
+ 𝛽7𝑃𝑅 + 𝛽8 𝐿𝑄 + 𝛽9 𝐿𝐸𝑉 + 𝛽10𝑂𝑃 + 𝛽11 𝐴𝑇     
+ 𝜀              

DL :  عوامل تاخیر در  یینهمدرزدر مقاله خود ]31[ 24عفیفیمالی،  یگزارشگرتاخیر در

تاخیر در گزارش  ]03[وهمکاران  25لونتیس از مقاالت یریگبهرهگزارش حسابرسی با 

مجموعه روزهايی که بین پايان سال مالی و " :نموده استتعريف  گونهيناحسابرسی را 

مجموعه  پژوهشاين  در ."گزارش حسابرسی( قرار دارنداتمام پروژه حسابرسی )تاريخ 

توسط مالی حسابرسی شده  یهاصورتروزهای بین تاريخ پايان سال مالی و تاريخ ارسال 

 .شودیمتاخیر در گزارشگری مالی در نظر گرفته  عنوانبهبه سايت کدال حسابرس 

 AD:  ،يکی از معیارهای کیفیت حسابرسی را نبود  [8]سجادی و قربانیتعديالت سنواتی

( سود )زيان مانده در تعديل که قبل سنوات به مربوط . اقالماندنمودهتعديالت سنواتی بیان 

 تغییر در رويه "از  شود کهمحدود می اقالمی گردد، بهمنظور می دوره ابتدای انباشته

 ايران(حسابداریردد)استاندارد شماره ششگمی ناشی"اشتباه  اصالح "و  "حسابداری

اين متغیر در سه  ،به ارقام ترازنامه نسبت تعديالت سنواتی سطح اهمیت بر اساسمالايمنی 

ها را تشکیل دهد عدد صفر، خالص دارايی %1بین صفرتا کهیطوربهاست.  قرارگرفتهطبقه 

                                                           
24 . Afify 

25 . Leventis 
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ا عدد يک و تعديالت سنواتی هدرصد خالص دارايی %5تا %1میزان تعديالت سنواتی بین 

 .[12]داشته استدرصد عدد دو را  %5بیش از 

AC :  ،که تغییر  نموده استخود بیان  پژوهش در 26باولینتغییر موسسه حسابرسی

تغییر بررسی برای . استيکی از معیارهای کیفیت حسابرسی  عنوانبهموسسات حسابرسی 

به اين شکل که اگر تغییر حسابرس  است شدهاستفادهموسسات حسابرسی از متغیر مجازی 

 .[21]صفر صورت ينايک در غیر  اتفاق افتاده باشد

 PA:  ،ا وییر شرکبرای انعکاس تغتغییر شرکا يا مديران امضاء کننده گزارش حسابرسی 

شود و در یممجازی )يک و صفر( استفاده مديران امضاء کننده گزارش حسابرسی از متغیر 

 صفر. صورت يناصورت تغییر شريک يا مدير، يک و در غیر 

 AR:  ،توسط  موسسات حسابرسی منتشرشدهی از رتبهرتبه کیفیت موسسات حسابرسی

 .اندشده یبندرتبهطبقه  چهارکه موسسات در  شدهاستفادهجامعه حسابداران رسمی 

 AS: حسابرسی باشد، بزرگ محسوب سازمان  اگر حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی

 وهمکاران 27خلعتبری .صفر صورت ينادر غیر  شودیمداده و عدد يک اختصاص  شودمی

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

 FS: هاشرکت هایيیداراطبیعی  لگاريمبا برابر است  اندازه شرکت حسابرسی شونده. 

 هاآنپیچیده  امالتمعبدلیل حجم باالی فعالیت و  ترگبزر یهاشرکت شودیم بینییشپ

 .[15] مالی داشته باشند یدر گزارشگرتاخیر بیشتری 

 : PRرمالیات قبل ازکسعملیاتی  سود نسبتاز طريق پور حیدری و همکاران ، سودآوری

های شرکت شودیم بینییشپ اند،سودآوری را محاسبه نمودهها مجموع دارايی بر یمتقس

 .[3]تاخیر کمتری در گزارشگری مالی خود داشته باشند  آورسود

 LQ: شوندگی يک شرکت در بازار  نقدبه گذارانيهسرما ازآنجا ،شرکت نقد شوندگی

 فشار تحتبیشتر باال به احتمال دينگی نقبا  هایبنابراين شرکت، دهندیمسرمايه اهمیت 

                                                           
2 6 .  Bowlin 

2 7 .  Khalatbari 
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تاخیر  شودیم بینییشپ جهتينبدناشر برای افشا اطالعات قرار دارند،  و گذاريهسرما

 (]35[29ناصر و نوسیبه، ]17[28ال هارشانیباشند )کمتری در ارايه اطالعات داشته 

 اسبهر نسبت گردش معامالت برای محاز معیاگذشته  هایپژوهشدر فروغی وهمکاران 

 .[11]گرددیگیری ماندازه (1معیار بر اساس رابطه ) ينا گردد.استفاده می ینقد شوندگ

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

 کل روزهای  کاری ساالنه
     می سهانقد شوندگ  

LEV : ،بر تاخیر یرگذارثاگر از عوامل ترا يکی دي هایبدهنسبت  ،30العجمی اهرم مالی 

تقسیم  هایبدهنیز از نسبت بدهی )مجموع  پژوهش. در اين کندیمگزارش حسابرسی بیان 

 . [15]( استفاده گرديده استهايیدارابر مجموع 

:OP تواند بر تاخیر درتعديل در گزارش حسابرسی می ازآنجاکه حسابرس، اظهارنظر 

 ين صورتبه ا اظهارنظرمحاسبه معیار  پژوهشدر اين گزارش حسابرس تاثیرگذار باشد، 

صورت ين ا یرغر د يکعدد اند، گرفته شدهيلتعدکه اظهارنظر  يیهاکه شرکت است

 .صفر

: AT حسابرسی متوالی هایتعداد سالبرابر است با دوره تصدی  ،حسابرس دوره تصدی 

وره مرتبط با د یهاداده در اين تحقیق است یحسابرسموسسه يک شرکت توسط يک 

 .[42] است شدهیآورجمعساله  12تصدی حسابرس در يک دوره 

 E: مقدار باقیمانده مدل. 

 

 

 

 

                                                           
2 8 . Al-Harshani 

2 9 . Naser and Nuseibeh 

3 0 . Al-Ajmi 
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 تحلیل نتایج آماری

 ( است.1به شرح جدول ) پژوهشآمار توصیفی متغیرهای 

 میانه میانگین مشاهدات متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 158 20 25.6 100 94.58 1389 تاخیر در گزارشگری مالی

 2 0 0.58 0 0.43 1389 تعديالت سنواتی

 1 0 0.4 0 0.19 1389 حسابرسی موسسه رییتغ

 1 0 0.5 0 0.45 1389 يا مدير کيشر رییتغ

 1 0 0.45 0 0.27 1389 اندازه موسسه حسابرسی

 4 1 0.66 1 1.35 1389 رتبه کیفیت موسسات

 18.47 9.8 1.49 13 13.26 1389 اندازه شرکت

 0.71 -0.55 0.13 0.1 0.14 1389 سودآوری

 1 0 0.29 0.5 0.51 1389 ینقد شوندگ

 1 0 0.47 1 0.68 1389 اظهارنظر

 12 1 0.75 2 3.39 1389 تصدی یهاسال

 1.88 0.02 0.23 0.7 0.67 1389 اهرم مالی

 پژوهش( آمار توصیفی متغیرهای 1جدول )

و  20بوده است که کمترين و بیشترين روز آن  58/94میانگین تاخیر در گزارش حسابرسی 

مربوط به پنج  مشاهده 835در مورد  [1]بريزنده وهمکاران پژوهشدر روز است،  158

 است، حداقل و 07/79میانگین تاخیر گزارش حسابرسی(، 1390تا  86سال )از سال 

وهمکاران  . همچنین بیاتارايه شده است 216و  17حداکثر تعداد روزهای تاخیر به ترتیب 

میانگین تاخیر گزارش (، 1389 سالپايان  تا 1382سال )از  ساله هشت در دوره [2]

و  10تعداد روزهای تاخیر به ترتیب  و حداکثر، حداقل اندبیان نموده 74/83را  حسابرسی

 درصد 45و  اندکردهربه های نمونه تغییر در حسابرس را تجاز شرکت درصد 19 .است 129

حسابرسی توسط سازمان نمونه درصد 27.انداء کننده گزارش داشتهدر شرکای امضنیز تغییر
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میانگین  اند.تعديل شده حسابرس داشته اظهارنظرنیز نمونه  درصد 68و اند رسیدگی شده

 .باشدمی 39/3 پژوهشدوره تصدی در اين 

 هایهفرضنتایج حاصل از آزمون 

 هایداده يعنی شوندمی گردآوری زمانی -مقطعی صورتبه هاداده پانلی، تحلیل در

 صورتينبد که هايیداده در. است زمان طی در مختلف مقاطع برای شدهیآورجمع

 هایسال در شرکت ره از زيرا گرددینم حفظ مشاهدات استقالل شوند،می آوریجمع

 به متعلق زيرا) اندوابسته هم به مشاهدات اين که است شده تکرار مشاهده چندين مختلف

در  .گرددیم استفاده پانلی تحلیل از هاداده نوع اين تحلیل ، برای(هستند شرکت يک

صادفی ترات مباحث تحلیل پانلی سه نوع مدل بدون اثرات ثابت، با اثرات ثابت و با اث

 اين در .شودیممختلف برای تشخیص مدل مناسب استفاده  یهاآزمونوجود دارد که از 

در  ادفیپژوهش برای بررسی وجود اثرات از آزمون لیمر و برای بررسی مدل اثرات تص

وق بصورت فنتايج آزمون  است. شدهاستفادهمقابل مدل اثرات ثابت از آزمون هاسمن 

 ارايه شده است. 2خالصه در جدول 

 نتیجه نتیجه tمقدار  بيمقدار ضرا پارامترها

C 95.18 8.34 0.00 - 

یمعنیب 0.18 1.35 2.24 تغییر موسسه حسابرسی  

یمعنیب 0.88 -0.15 -0.17 تغییر شريک يا مدير  

ومثبت معنادار 0.02 2.32 4.23 اندازه موسسه حسابرس  

مثبتو معنادار 0.00 3.70 3.54 تعديالت سنواتی  

مثبتو معنادار 0.00 2.93 11.93 اهرم مالی  

یمعنیب 0.47 -0.73 -0.72 رتبه کیفیت موسسات  

ینقد شوندگ یمعنیب 0.18 -1.34 -3.42   

ومنفی معنادار 0.00 -3.22 -20.08 سودآوری  

یمعنیب 0.26 -1.14 -0.93 اندازه شرکت  

ومثبت معنادار 0.00 3.87 5.69 اظهارنظر  
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 نتیجه نتیجه tمقدار  مقدارضرايب پارامترها

ومثبت معنادار 0.01 2.47 0.63 سالهای تصدی  

 0.54 ضريب تعیین 1.48 دوربین واتسون

 F 0.00مقدار احتمال F 8.16مقدار

 0.00             سطح معناداری: 6.40                     مقدار آماره: لیمر  Fآزمون 

 0.00              سطح معناداری: 39.14    :ود -مقدارآماره کای  آزمون هاسمن

 هایهفرض: نتايج حاصل از آزمون 2جدول 

 ورداستفادهماست بنابراين مدل  05/0کمتر از  پژوهشمقادير احتمال آزمون چاو در مدل 

متر از رای آزمون هاسمن کمقدار احتمال ب هستند. هاشرکتای برای دارای اثرات جداگانه

برای  ين مدلبا اثرات ثابت است. در ادامه از ا مورداستفادهاست، بنابراين مدل  05/0

 استفاده گرديده است. هایهفرضبررسی 

ن است که آ دهندهنشانکه  است 8.16برابر با  پژوهشمدل  F آمارهمقدار  1در جدول 

است  54/0برابر با  مدل میزان ضريب تعیین است. معنادار درصد 5مدل در سطح خطای 

رهای مستقل درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغی 54در حدود  بدين مفهوم است که

 2قادير نزديک به است م 48/1واتسون برابر با گردد. مقدار آماره دوربین و کنترل بیان می

ها اقیماندهبین ب یخودهمبستگبنابراين است،  هایماندهباقاز عدم خودهمبستگی  حاکی

  .وجود ندارد

 با مقدار (AC)متغیر  آماره که آن است دهندهنشان پژوهش مدلنتايج حاصل از آزمون 

یه اول پژوهش بنابراين فرض ،نیستمعنادار  تغییر موسسه حسابرسی به طمرتب 1.35

در مورد عدم وجود  ]19[و همکاران 31بنی مهد پژوهشاست. نتیجه فوق با  نشدهيرفتهپذ

  ارتباط معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارشگری مالی سازگار است.

 با مقدار (PA)متغیر  t آماره آن است که دهندهنشان پژوهشون مدل نتايج حاصل از آزم

معنادار نیست، بنابراين امضاء کننده گزارش حسابرسی  تغییر شرکا يا مديرانمرتبط به  0.15

                                                           
3 1 .  Banimahd  
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وهمکاران در  32بنديوپاديای پژوهش با فوق نتیجه است. نشدهيرفتهپذفرضیه دوم پژوهش 

 یمال یدر گزارشگر یرو تاخ یموسسه حسابرس ییرتغ ینمورد عدم وجود رابطه معنادار ب

  .[18]سازگار است

 با مقدار (AD)متغیر  t آن است که آماره دهندهنشان پژوهشنتايج حاصل از آزمون مدل 

 پژوهش نیز است، بنابراين فرضیه سوم و مثبت معنادارسنواتی  تعديالت در مورد 3.70

حاصل از اشتباه  معموالًتعديالت سنواتی که  کهيیازآنجا .است قرارگرفته يرشموردپذ

زمان مکفی برای رسیدگی توسط  تواندیماست  مديرت يا تغییر در رويه حسابداری

تاخیر در گزارشگری مالی قابل توجیه است.  حسابرس را افزايش دهد ارتباط مثبت آن با

 .]02[استو همکاران سازگار  33بلنکلی نتیجه تحقیق فوق با تحقیق

 مقدار ( با(AS متغیرt  که آماره آن است دهندهنشان پژوهشنتايج حاصل از آزمون مدل 

 و مثبتمعنادار  اندشدههايی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی با شرکتمرتبط  2.32

هستند  کارانشانصاحبنگران از دست دادن  خصوصی با توجه به اينکه موسسات .است

سعی  کارشانصاحبدست ندادن  و ازتر نشان دادن عملکردشان برای مطلوب یجهدرنت

)در  تربزرگکنند تاخیر در ارائه گزارشگری مالی را به حداقل برسانند اما موسسات می

در  معموالً ی را داردزياد کارانصاحباينکه تعداد  یلبه دلاين پژوهش سازمان حسابرسی( 

 کارصاحبدادنازدستدارند يا آنکه نگرانمورد کیفیت حسابرسی خود حساسیت بیشتری 

 مالايمنی پژوهشسازگار و با  ]27[و همکاران  34خلعتبرینتیجه فوق با پژوهش نیستند. 

 . استناسازگار [12]

با مقدار  (AR)ر متغی t آماره آن است که دهندهنشانپژوهش نتايج حاصل از آزمون مدل 

نادار نیست، بنابراين معموسسات حسابرسی  کیفیترتبه متغیر  آن است دهندهنشان -0.73

 قرار نگرفته است. يرشموردپذفرضیه پنجم 

                                                           
3 2 .  Bandyopadhyay 

3 3.  Blankely  

3 4 .  Khalatbari  
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در مورد ساير متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی با تاخیر در گزارش 

سازگار است. مطابق با تحقیق  ]9[و علوی طبری وهمکاران ]39 [35تحقیق سلطانی مالی با

تعديل شده( ) رمقبولیغ اظهارنظرهايی که شرکت]32 [37، کارسال وکاپلن]14[ 36اشتون

مقبول دارند.  اظهارنظر باهايی شرکتد تاخیر حسابرسی بیشتری نسبت به نمايندريافت می

اثیر معناداری و مثبتی داشته مالی ت یبر تاخیر گزارشگرهمچنین دوره تصدی حسابرسی 

 معناداری مشاهده نگرديد. با تاخیر در گزارشگری مالی رابطه . بین ساير متغیرهااست

 سایر نتایج

 اثرتداخلی :ت گرفته استبه شرح زير صور هاآزمون، ساير پژوهش نتايج لیمنظور تکمبه

 اندشدهرسیدگی یسازمان حسابرس توسط که يیهاو شرکت حسابرسی تصدی دوره بین

 سمیر حسابدارانجامعه توسط که هايیشرکت و حسابرس تصدی دوره بین اثرتداخلیو

یر متغیرهای فوق با تاخ یاثر تداخل بینآن است که  دهندهنشان يجتان. است شده یبندرتبه

با  تبطمر ریغمتهمچنین با ورود مشاهده نشده است.  یمعنادار یرابطه در گزارشگری مالی

و  غیرين متابین  يج نشان داده است، نتاپژوهشموسسات حسابرسی با درآمد بیشتر در مدل 

 دارد.ن وجود معنادار در ارائه گزارشگری مالی رابطهتاخیر 

  هایشنهادپو  گیرییجهنت

در اين پژوهش به بررسی کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر تاخیر در گزارشگری مالی 

های پژوهش نشان های انجام شده بر روی فرضیهاز آزموننتايج حاصل  است. شدهپرداخته

برسی، تعديالت اندازه موسسه حسامتغیرهای نماينده کیفیت حسابرسی دهد که میان می

ی رابطه با تاخیر در گزارشگری مال و اهرم مالی دوره تصدی حسابرس ،اظهارنظرسنواتی، 

 همکارانو 38خلعتبریگذشته) هایپژوهشبا  پژوهشکه نتايج معنادار مثبتی وجود دارد 

با توجه به نتیجه  مطابق است. (]23[ 40کارسالوکاپلن ،]02[وهمکاران39بلنکلی ،]27[

                                                           
3 5 .  Soltani 

3 6 .  Ashton 

3 7 .  Carslaw and Kaplan 

3 8 .  Khalatbari 

3 9  . Blankely 

4 0 .  Carslaw and Kaplan 
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گردد تمرکز بیشتری بر روی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی با در اين تحقیق پیشنهاد می

پیشنهاد همچنین  صورت پذيرد. و تخصص حسابرس عیارهای ديگر نظیر تجربهنظرگرفتن م

 رقمگزارشگری مالی تعديالت سنواتی بر تاخیردر تیبااهمتوجه به تاثیر با  شودیم

 ردیگ قرارهای آتی مورد تفسیر بیشتر شن در پژوهآ دهندهلیتشکو ارقام  تعديالت سنواتی

گزارشگری برتاخیردريالت سنواتی دارای وزن بیشتری تا مشخص شود که کدام موارد تعد

 مالی است.

 آتی هایپژوهش برای پیشنهادهایی

 موسسات ،1391سال در اوراق بهادارو بورس سازمان های داخلی کنترل رالعملطبق دستو

د. در نماين اظهارنظر ی مديريتنسبت به گزارش کنترل داخل اندشدهملزم  یحسابرس

 توانیم پژوهش مدل در یدر رابطه با گزارش کنترل داخل ،یراين متغ واردکردنصورت 

 و هم از ديدگاه یسازماندرونرا هم از ديدگاه  یدر گزارشگری مال یرداليل تاخ

از  یآت هایپژوهشدر  شودیم یشنهادبهتر ارائه نمود، بنابراين پ یوهبه ش یسازمانبرون

 هیتموجود ک ی،گزارش حسابرس در مورد اقالم کنترل داخل داخلی، کنترل یرهایمتغ

ط مرتب یژگو وي یوجود حسابرس داخل ی،حسابرس کمیته مرتبط با هایيژگیو ی،حسابرس

 آتی یهاپژوهش در . همچنینشود استفاده پژوهشدر مدل  یداخلبا واحد حسابرس 

 ،داخلی ترلکن کیفیت، مالکیت تمرکز نظیر متغیرهای کنترلی حاکمیت شرکتی توانیم

 خدمات مالیو  هادادهپردازش الکترونیک های فرعی شرکت اصلی، فرآيند تعداد شرکت

 .شود نظر گرفته رد کارصاحب توسط شرکت یسپاربرون

 های پژوهشمحدودیت

ن عیت نشاواق نبود معیاری که تعداد روزهای تاخیر در ارائه گزارشگری مالی را بر اساس

 سابرسی.از کیفیت ح اتکاقابلدهد. همچنین عدم وجود يک تعريف واحد، منسجم و 
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Investigation about the effect of audit quality on financial 

reporting delay 

 

 

This paper analyzes the impact of audit quality on delay in the 

financial reporting. The research's sample includes 173 

companies listed on the Tehran Stock Exchange during the 

period 2003 to 2014 .Results of the research indicate that there is 

a positive significant relationship between audit size with delay 

in financial reporting and also the amount of restatements and 

prior adjustments in financial statements  have positive 

significant effect on the delay in financial reporting. Other 

findings show that there is a positive significant relationship 

between leverage, audit opinion and audit tenure with delay in 

financial reporting. The study also provides evidence that there is 

a negative significant relationship between profitability with 

financial reporting delay. About other variables (Partner rotation, 

Audit ranking, Firm size and Liquidity) results show that there 

are not any significant relationship among them with timeliness 

of financial reporting. 
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