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 چکیده

کنندگان دسترسی یکسانی به شود تا استفادهمی ثباع در گزارش های مالی تأخیرهای بیش از حد

های مالی کاهش یابد. تأخیر در گزارشگری مالی، صورت اطالعاتیشرکت نداشته و محتوای  اطالعات

-اریگذقطعیت در مورد ارزیابی سرمایه مو عد اطالعاتیتقارن  مکاهش کیفیت سود، افزایش عد عثبا

های .  از این رو هدف پژوهش بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزمگرددها می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکت

 آوریمعج برای. باشدمی تحلیلی ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش تهران است.  این

 آماری نمونه. است شدهاستفاده تهران بهادار اوراق بورس هایشرکت مالی هایصورت از آن هایداده

 الی 1393 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت از شرکت 105 پژوهش

رابطه منفی و معنادار با نتایج پژوهش نشان می دهد که استقالل هیات مدیره دارای . باشدمی 1397

تاخیر گزارش حسابرسی است. اندازه کمیته حسابرسی موجب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می 

شود و پییچدگی حسابرس رابطه ی بین اندازه کمیته حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را 

 تعدیل می کند.

 .تاخیر در گزارش حسابرسی، کمیته حسابرسی، هیات مدیره: لمات کلیدیک

                                                           
  1  دکتری تخصصی حسابداری، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر، ایران. 
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 مقدمه -1

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

شود می ثتأخیرهای بیش از حد باع (.2019و همکاران،  ی )ساریسحسابر گزارش ئهتاریخ ارا

-صورت اطالعاتیشرکت نداشته و محتوای  اطالعاتکنندگان دسترسی یکسانی به تا استفاده

تقارن  مکاهش کیفیت سود، افزایش عد عثهای مالی کاهش یابد. تأخیر در گزارشگری مالی، با

و همکاران،  1)باشمن گرددها میگذاریقطعیت در مورد ارزیابی سرمایه مو عد اطالعاتی

 افشا برای الزم زمان تمد باشد، ترکوتاه حسابرسی گزارش تأخیر زمان مدت (. هرچه2001

 انتشار تا شودمی ترکوتاه نیز کنندگانشده جهت استفاده حسابرسی ساالنه مالی گزارش

 افشای به. شود کنندگان نیز حفظبا استفاده آن ارتباط و ترسریع شرکت ساالنه مالی هایصورت

 (.2010 همکاران، و 2احمد) دارد حسابرسی کار سرعت بستگی به مالی هایصورت موقع

. داشت خواهد تأثیر سهام قیمت کاهش یا افزایش در شده حسابرسی گزارش به موقع بنابراین،

 سود به مربوط اطالعات حاوی شده حسابرسی مالی هایصورت که است این امر این دلیل

 حسابرسی گزارش. است گذارانسرمایه به متعلق مالکیت فروش یا خرید گیریتصمیم برای

 (.2001 و همکاران، 3پین) است همراه کیفیت پایین اطالعات با طوالنی

 اثربخشی پذیری،مسئولیت شفافیت، که است بعدی چند مفهوم یک شرکتی حاکمیت 

 گفت توانمی .است آن بنیادی مفاهیم جمله از ذینفعان حقوق و مالکیت اثر مدیره،هیئت

 پیدا کاهش نمایندگی مشکالت ها،آن اعمال طریق از که است ساز و کارهایی شرکتی حاکمیت

 و سهامداران حقوق رعایت و یافته بهبود ها شرکت سوی از شده ارائه اطالعات کیفیت کرده،

(. در 2013، 4گیرد )کاکمانوامی قرار توجه مورد جامعه عموم و دولت جمله از ذینفعان سایر

مدیره، تعداد اعضای کمیته شرکتی شامل استقالل هیئتاین پژوهش معیارهای مکانیزم حاکمیت 

ترین (. یکی از مهم2019حسابرسی و دوره تصدی حسابرسی است )ساری و همکاران، 

                                                           
1. Bushman 
2. Ahmed 
3. Payne 
4. Kocmanova 
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ای کنندهمدیره شرکت به عنوان نهاد هدایتهای داخلی حاکمیت شرکتی، توجه به هیئتمکانیزم

به منظور حفظ منافع مالکیتی است که نقش مراقبت و نظارت را بر کار مدیران اجرایی 

رسد که رمز موفقیت یک شرکت در گرو هدایت سهامداران بر عهده دارد. چنین به نظر می

-های معروف و خوشتوان ادعا نمود راز ماندگاری شرکتای که میمطلوب آن است. به گونه

 (.2017کاران، و هم 1مدیره کارا و اثربخش است )تبیاحها از یک هیئتنام، در برخورداری آن

 واسطه حل با تواندمی که است شرکتی حاکمیت از مهمی معیار مستقل مدیرههیئت 

 در تأخیر مدیریت، مشاوره با و مدیریت هایسیاست بر نظارت داخلی، مدیران بین اختالفات

مدیره مستقل تأثیر منفی هیئت .(2014و همکاران،  2دهد )ایالبویا کاهش را حسابرسی گزارش

 (. یکی دیگر از معیارهای2019تأخیر در گزارش حسابرسی دارد )ساری و همکاران، بر 

 حسابرسی کمیته دهد، کاهش را حسابرسی تأخیرگزارش دامنه تواند می که شرکتی حاکمیت

زاری برای بی از ساختار حاکمیت شرکتی ائعنوان جزکمیته حسابرسی به ،. در ادبیات مالیاست

چنین یک ابزار نظارتی اثربخش برای بهبود روابط نمایندگی نمایندگی و همهای کاهش هزینه

 مدیریت، و حسابرسان مستقل بین ارتباط . تقویت(1393 ،سلیمانی و مقدسیشود )یتلقی م

 آزمون های سطح حسابرسی، ریسک کنترل و ریسک دو هر از حسابرس ارزیابی بر تأثیرگذاری

 در بالقوه مشکالت. است حسابرسی کمیته وظایف مالی خوب از گزارشگری و حسابرسی

 به شوند که در نتیجهمی کشف بزرگتر حسابرسی های کمیته توسط احتماالً مالی گزارشگری

 (. 2019و همکاران،  دهند )حسین کاهش را حسابرسی گزارش تأخیر توانند می راحتی

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

   و اهداف آن حاکمیت شرکتی -2-1

طیف،  یسوشود. در آنالگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می کینیا

ها و مالکان تنها بین شرکتصورت یک شبکه از روابط دید که نهبه توانیشرکتی را م تیحاکم

ها )سهامداران(، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان، مشتریان، آن

                                                           
1. Tobiah 
2. Ilaboya 
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دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان  نیوجود دارند. چن …فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و

 .(1385،  شود )حساس یگانهدیده می

هایی تعریف توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشسامانه حاکمیت شرکتی را می

 (.1984، تری گر) شوندیها چگونه و به نفع چه کسانی اداره مکنند شرکتکرد که تعیین می

واحدهای تجاری ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش شرکت

باشند. برای کلیه ذینفعان می یانهیها قادر به ارائه بازده بهکند؛ بنابراین شرکترا تسهیل می

 شود.صورت زیر خالصه میاهداف حاکمیت شرکتی به

 افزایش ارزش سهامداران

طور ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان و عموم جامعه به ریمحافظت از منافع سهامداران و سا

 .لک

اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطالعات و قابلیت دسترسی به اطالعات کامل، 

 .صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان

 .اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح

 .(1384نه، )حساس یگا گرانیمنظور رقابت با دسطح استاندارد به نیهدایت شرکت با باالتر

 رابطه بین کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت  -2-2

مدیره و کمیته حسابرسی در افزایش کیفیت با توسعه حاکمیت شرکتی، نقش کارایی هیئت

گرفت بیشتر موردتوجه قرار  ها با خدمات حسابرسیگزارشگری مالی و همچنین ارتباطات آن

 یحسابرسان برا ییتحت تأثیر توانا یخدمات حسابرس تیفیک (.2009، 1کیرشنان و ویسوانتان)

)تحریف یا نقص  ییهایی است که به شناساو تکنیک یحسابرس ضروری هایانجام روش

. همچنین ارائه گزارش آزادانه در مورد این کندشرکت کمک می یحسابدار ستمیدر ستقلب( 

د، استقالل و عدم ها دیگر عامل کیفی در خدمات حسابرسی است. در این مورتحریف

. بدون شک، کارایی (1996، 2گرگوریو  ریکولمحدودیت در حسابرسی امری ضروری است )

مدیره و کمیته حسابرسی به حفاظت بیشتر از استقالل و همچنین کاهش احتمال ارائه هیئت

                                                           
1 -Krishnan and Visvanathan 
2 -Collier and Gregory 
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 شودهای مدیریت منجر میشده( حسابرسان در خصوص سیاستتعدیلمقبول )گزارش غیر 

 (.2011همکاران، و 1زامان )

مورد  دیدگاهدر مطالعات حسابداری، رابطه بین حاکمیت شرکتی و حسابرس مستقل از دو 

سو، افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی احتماالً تقاضا برای حسابرسی گیرد. از یکتوجه قرار می

الزحمه دهد. کاهش دامنه فعالیت حسابرسان مستقل با کاهش حقمستقل گسترده را کاهش می

باشد. در این دیدگاه، حاکمیت شرکتی باکیفیت جایگزین عملکرد حسابرسان ها در پی میآن

(. 2008همکاران،  و 2هیشود )مستقل است و منجر به کاهش کیفیت حسابرسی موردتقاضا می

های با ثبات معموالً بیشتر از کنند شرکت( بیان می1993در همین راستا، اندرسون و همکاران )

 کنند.گذاری میهای نظارتی داخل شرکت بر کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل سرمایهمکانیسم

کتی و دهنده رابطه مکمل بین کیفیت حاکمیت شرها نشاندر دیدگاه دیگر، سایر پژوهش

(. به بیانی دیگر، در این دیدگاه 2014کیفیت حسابرسی است )سرینیدهی و همکاران، 

های نظارتی گذاری در مکانیسمهای حاکمیت شرکتی با سرمایهگذاری در مکانیسمسرمایه

های دارای حاکمیت شرکتی قوی احتماالً حسابرسان خارجی همراه است. برای مثال، شرکت

 و 3بیسلی)کنند الزحمه بیشتری نیز پرداخت میاستخدام و حق ترمشهورتر و متخصص

 (.2001همکاران، 

 پیشینه پژوهش -2-3

مدیره شرکت بر ( در پژوهشی به بررسی تأثیر رابطه سیاسی هیئت1398جمالی و همکاران )

-تئهی یمعکوس بین روابط سیاس یارتباطتأخیر گزارش حسابرسی پرداختند. نتایج نشان داد 

 وجود دارد.   یشرکت و تأخیر گزارش حسابرس رهیمد

( تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورت 1396رضازاده و همکاران )

رکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی ش 136های مالی است. نمونه آماری آنان شامل 

بین استقالل و تخصص  می باشد. نتایج آنان حاکی از آن است که 1394الی  1391بازه زمانی 

                                                           
1 - Zaman 
2 - Hay 
3 - Beasley 
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رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین  اعضای کمیتۀ حسابرسی با تجدید ارائه

 جود ندارد. اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و تجدید ارائه رابطۀ معناداری و

( رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه 1396عباس زاده و همکاران )

شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  134حسابرسی در نمونه ای از 

است. یافته های آنان نشان می دهد که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی  1393الی  1391

کیل کمیته حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری دارد و هرچه تنها سابقه تش

 سابقه بیشتر باشد، حق الزحمه حسابرسی نیز افزایش می یابد.

 هنقش میانجی تأخیر غیرعادی در ارائ( در پژوهشی به بررسی 1395مهدوی و همکاران ) 

داختند و نشان دادند بین بین کیفیت سود و ارزش شرکت پر هگزارش حسابرسی در تبیین رابط

گـزارش حسابرسـی و ارزش شـرکت، رابطۀ منفی و معناداری وجود  هتأخیر غیرعادی در ارائ

 .دارد

اطالعات و  یافشا( در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت 1394مالامینی و همکاران )

که بین  دهدیپژوهش نشان م جی. نتاندپرداختی گزارش   حسابرس در زمان صدور تأخیر

در زمان  با متغیر تأخیر یسنوات  التیسود  و میزان  تعد یبینپیش یمستقل خطا یمتغیرها

متغیر مستقل رتبه  کیفیت  ینبرقرار بوده و ب یرابطه معنادار و منف یصدور گزارش حسابرس

-یبرقرار نم یارابطه ،یها و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرساطالعات شرکت یافشا

 .باشد

أخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین ت1394احمدی )

 هأخیر غیرعادی در ارائپرداختند. نتایج نشان داد بین ت صورتهای مالی هحسابرسی و تجدید ارائ

منفی و معناداری وجود دارد و فشار  هصورتهای مالی رابط هگزارش حسابرسی و تجدید ارائ

بین این دو  هزمانی بر حسابرس و وابستگی اقتصادی او به صاحبکار، تأثیر معناداری بر رابط

 .گذارندمتغیر می

( در ژوهشی به بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه 2019ساری و همکاران )

های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی پرداختند. نتایج نشان داد که بین مکانیزم

اندازه کمیته حسابرسی و دوره تصدی حسابرسی رابطه منفی و معناداری با تأخیر در گزارش 
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مدیره تأثیری بر تأخیر در گزارش حسابرسی ندارد. حسابرسی دارند لکن استقالل هیئت

همچنین نتایج نشان داد که پیچیدگی حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین اندازه 

 تأخیر در گزارش حسابرسی دارد. کمیته حسابرسی و

الزحمه حسابرسی مدیره و حق( به بررسی رابطه بین کارایی هیئت2018نهمه و همکاران )

شده در بورس اوراق بهادار لبنان در های پذیرفتهپرداختند. جامعه آماری پژوهش آنان شرکت

د افزایش اندازه و دهباشد. نتایج پژوهش نشان میمی 2015تا  2011های بازه زمانی سال

منظور حفاظت از منافع ذینفعان همراه الزحمه حسابرسی بهمدیره با افزایش حقاستقالل هیئت

مدیره ریسک دهد که حضور مدیران زن در هیئتهای آنان نشان میباشد. همچنین یافتهمی

یی کمیته دهد. سایر نتایج حاکی از ارتباطات مثبت کاراهای مدیریت را کاهش میکاریدست

 الزحمه حسابرس مستقل است.حسابرسی و حق

( به بررسی تاثیر نظارت هیات مدیره بر حق الزحمه حسابرسی با 2018جیزی و همکاران )

در نظر گرفتن نقش دوگانگی وظایف مدیر عامل پرداختند. به منظور اندازه گیری مکانیسم های 

، دوگانگی مسئولیت هیات مدیره و تخصص نظارتی هیات مدیره، از معیار های استقالل، اندازه

و تجربه کمیته حسابرسی استفاده می گردد. نتایج وی نشان می  دهد که افزایش استقالل هیات 

مدیره و همچنین افزایش کارایی کمیته حسابرسی تقاضا برای کیفیت باالی حسابرسی را 

 یز می شود. افزایش می دهد و بنابراین منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی ن

حسابرس و مشتری و به موقع  ایییبه بررسی نزدیکی جغراف( 2018و همکاران ) 1دانگ 

 ایییها حاکی ازآن بود که نزدیکی جغرافبودن گزارش حسابرس پرداختند. نتایج پژوهش آن

 گردد.حسابرس و مشتری باعث به موقع بودن گزارش حسابرس می

در  ریتأخ بر حسابرسی تهیهای کمبه بررسی ویژگیدر پژوهشی (2015و همکاران ) 2سلطانا

حسابرسی، تجربه  تهیتخصص مالی کم نیها دریافتند که بارائه گزارش حسابرسی پرداختند. آن

گزارش حسابرسی ارتباط منفی و  ریحسابرسی با تأخ تهیحسابرسی و استقالل کم تهیقبلی در کم

 معناداری وجود دارد.

                                                           
1. Dong 
2. Sultana 
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های مدیرعامل بر به موقع بودن گزارش حسابرسی ویژگی ریثأبه بررسی ت( 2015) 1باتواح

ها با به تخصص مالی آن نیها عنوان کردند که دوره تصدی مدیر عامل و همچنپرداختند. آن

داد دوره تصدی مدیر عامل اثر مثبت و موقع بودن گزارش حسابرسی مرتبط است. نتایج نشان 

 بودن گزارش حسابرسی دارد. قعمعناداری بر به مو

 زیر قابل بیان است؛ صورتبهپژوهش  هایفرضیهنابراین ب

مدیره و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود فرضیه اول: بین استقالل هیئت

 دارد.

ازه کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری فرضیه دوم: بین اند

 وجود دارد.

فرضیه سوم: بین دوره تصدی حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه معناداری 

 وجود دارد.

فرضیه چهارم: پیچیدگی حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و 

 حسابرسی دارد.تأخیر در گزارش 

 روش تحقیق -4

این پژوهش همانند سایر پژوهش های حسابداری از نوع تحلیلی و نیمه تجربی است. از 

لحاظ هدف نیز پژوهش حاضر، کاربردی است. از آنجایی که نتایج پژوهش از نمونه به جامعه 

پژوهش مقطعی، آماری قابل تعمیم است، از نظر منطق اجرای به توصیفی است. زمان انجام 

 پیمایشی  و از نظر داده ها نیز به صورت کمی است.-نحوه اجرا توصیفی

 قلمرو موضوعی

 موضوع تحقیق حاضر  در حوزه مطالعات مالی و حسابداری است.

 قلمرو زمانی

                                                           
1. Baatwah 
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باشند که این می 1397لغایت پایان سال  1393ساله از ابتدای سال  5قلمرو زمانی یک دوره 

های هایی که دارای ویژگیو شرکت شدهنییتعگیری هدفمند ها با استفاده از روش نمونهشرکت

 شوند.ها حذف میگیرند و سایر شرکتموردنظر باشند مورد مطالعه قرار می

 قلمرو مکانی

 باشد.شده در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفتهقلمرو مکانی این پژوهش شرکت

 نمونه آماری وجامعه 

 1393جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در بازه زمانی 

 با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های زیر می باشد: 1397الی 

 پژوهش در دسترس باشد. نیدر ا یمورد بررس یشرکت در بازده زمان یداده ها-1

نداده  یسال مال رییباشد و در دوره مورد آزمون تغاسفند ماه  29به  یآنها منته یسال مال-2

 باشند.

 نگیزیبانک و ل نگ،یهلد ،یمال یها یواسطه گر ،یگذار هیسرما یدر گروه شرکتها-3

 نباشند.

مذکور در  ینشده و سهام آنها در طول سالها یدچار وقفه معامالت ،یدر دوره مورد بررس-4

 .بورس فعال بوده باشد

 ابزار گردآوری اطالعات

 این شده ذکر اطالعاتی منابع سایر و مالی های صورت از آماری های داده استخراج از پس

 ایویوز افزار نرم به سپس و اکسل افزار نرم به ابتدا بندی طبقه و آوری جمع جهت ها داده

 حاضر، پژوهش در. گردد می منتقل پژوهش های فرضیه آزمون و تحلیل و تجزیه جهت

 داخلی و خارجی مقاالت و مجالت طریق از پژوهش نظری ادبیات به مربوط اطالعات

 مالی های صورت از نیز پژوهش متغیرهای به مربوط های داده همچنین. است شده گردآوری

 به توجه با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شده حسابرسی و نهایی

 سایت کدال، نظیر آماری مراجع سایر و نوین آورد ره افزار نرم از استفاده با و نمونه حجم
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های این به طور کلی اطالعات و داده.است شده استخراج.... و تهران بهادار اوراق بورس

 ای و اسناد سازمانی گردآوری شده است.کتابخانهپژوهش با استفاده از دو روش 

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:

𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒍𝒂𝒈𝒕

=  𝜶 + 𝜷𝟏 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓𝒊𝒕

+ 𝜷𝟐𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑻𝒆𝒏𝒖𝒓𝒆𝒊𝒕

+ 𝜷𝟒𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒕𝒚 𝒊𝒕

+ 𝜷𝟓𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒕𝒚 ∗ 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟕𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

 

 

 هاافتهینتیجه  -5

 آمار توصیفی -5-1

 وضعیت خالصه موردمطالعه، متغیرهای و آماری نمونه درباره بیشتر شناخت کسب منظوربه

 میانه، میانگین، شامل توصیفی هایاست. آماره گردیده محاسبه تحقیق توصیفی متغیرهای آمار

 که است مرکزی شاخص تریناصلی باشد. میانگینمی متغیر انحراف معیار هر حداکثر و حداقل،

 مرکزیت دادن نشان برای خوبی شاخص و است توزیع ثقل و مرکز تعادل نقطه دهنده نشان

 از باالتر درصد 50 و آن از ترپایین نمونه هایدرصد داده 50 که است مقداری میانه است. هاداده

 هاآن شکل که هاییمرکز توزیع تمایل به اندازه عنوانبه میانه از کلی طورگیرند. بهمی قرار آن

 از جذر که پراکندگی است پارامتر ترینمهم معیار شود. انحرافمی استفاده است، غیرمتقارن

ها آن میانگین از مشاهدات نوسان متوسط دهنده نشان شاخص، این آیدمی دست به واریانس

آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش، اعم از مستقل، وابسته و کنترلی  زیر است. در جدول

 آورده شده است.

 آمار توصیفی متغیرها؛ (1)جدول 
نام 

 فارسی
 کمترین بیشترین میانه میانگین نماد

انحراف 

 معیار

 در تأخیر

 گزارش

 حسابرسی
AUDITREPORTLAG 74.26 73.00 134.00 18.00 25.63 
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 پیچیدگی

 حسابرسی
AUDITCOMPLEXITY 14.41 14.23 19.77 11.12 1.48 

اندازه 

کمیته 

 حسابرسی
AUDITCOMMITTEE 2.91 3.00 5.00 0.00 0.90 

دوره 

تصدی 

 حسابرس
AUDITTENURE 3.74 3.73 6.00 2.00 1.74 

 استقالل

 مدیرههیئت
INDEPENDENT_COMMISSIONER 0.69 0.80 1.00 0.20 0.17 

 AGE 2.88 2.89 3.91 1.79 0.35 سن شرکت

 LEV 0.58 0.58 0.87 0.29 0.14 اهرم مالی

 
روز است به این معنی که شرکت های  74میانگین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی حدود 

روز از پایان سال مالی ) در خردادماه( نسبت به  74نمونه به طور میانگین پس از گذشت حدود 

ارائه گزارش های حسابرسی شده صورت های مالی اقدام می کنند. در بیشترین حالت این 

روز می رسد. میانگین پیچیدگی حسابرسی که با استفاده از لگاریتم کل  134متغیر به عدد 

است. هرچه عدد مذکور  14.41دارایی های شرکت اندازه گیری می شود نشان دهنده عدد 

باالتر باشد، پیچیدگی حسابرسی نیز باالتر است. میانگین تعداد اعضای کمیته حسابرسی در 

 5ن می دهد که این متغیر در بیشترین حالت به عدد نفر را نشا 2.9شرکت های نمونه حدود 

می رسد و عدد صفر مرتبط با کمترین حالت متغیر ممکن است مربوط به عدم افشای اطالعات 

کمیته حسابرسی شرکت در آن سال باشد. میانگین دوره تصدی حسابرس نشان می دهد که 

ماه در شرکت  7سال و  3حسابرس مستقل شرکت های نمونه به طور صورت میانگین حدود 

به عنوان حسابرس مستقل فعالیت می نمایند. میانگین استقالل هیات مدیره نیز نشان می دهد 

درصد اعضای هیات مدیره شرکت های نمونه را اشخاص غیر موظف تشکیل  69که بیش از 

اهرم درصد استقالل دارد. همچنین میانگین  69می دهند. به بیانی دیگر هیات مدیره بیش از 

مالی حاکی از آن است که شرکت های نمونه تامین مالی از طریق بدهی را در اولویت خود 

درصد دارایی های خود را از محل بدهی تامین نموده اند.  58قرار می دهند چرا که بیش از 
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را نشان می دهد. جزئیات سایر  2.84همچنین میانگین لگاریم سن شرکت های نمونه عدد 

 نمایان گردیده است. فوقیفی در جدول آماره های توص

 استنباطیآمار  -5-2

باشد. در این پژوهش برای یکی دیگر از فروض کالسیک آزمون ناهمسانی واریانس می

بررسی این موضوع از آزمون بروش پاگان گادفری استفاده شده است. باتوجه به تأثیر مهم 

ی استنباط آماری، الزم لهأمسناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین 

به هرگونه تخمین، درمورد وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس است قبل از پرداختن 

 .تحقیق شود

 وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس؛ (2)ول جد

 χ2 آماره آزمون ناهمسانی واریانس
سطح 

 معناداری

 000/0 78/3 (1مدل )

در مدل کمتر از   χ2بیانگر این موضوع است که احتمال آماره  فوقنتایج حاصل از جدول 

دهد بین متغیرهای پژوهش ناهمسانی وجود دارد. با عنایت به این که است که نشان می 05/0

یکی از روش های رفع مشکل ناهمسانی واریانس تخمین مدل با روش حداقل مربعات تعمیم 

 یافته است، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد ذکر شده استفاده می شود.

 بررسی در است. شده ترکیبی استفاده –رگرسیون تحلیلی  مدل از هافرضیه آزمون برای

 توانمی نشود، معنادار زمانی اثرات و مقطعی اثرات ضرایب اگر سری زمانی، و مقطعی هایداده

 زد. در تخمین معمولی مربعات حداقل رگرسیون یک وسیلهبه و کرد یکدیگر ترکیب با را هاداده

 مدل به مدل این هستند، معنادار زمانی هایسری یا مقاطع ضرایب اغلب های ترکیبیداده بیشتر

بررسی  برای ها،داده ترکیبی ساختار به توجه با است. معروف ترکیب شده رگرسیون

است.  شده استفاده هاسمن آزمون از ثابت اثر وجود بررسی و برای چاو آزمون از پذیریترکیب

 پانل هایروش داده از مدل برآورد برای بنابراین است 05/0 چاو زیر آزمون معناداری اگر سطح

های پول باشد برای برآورد مدل از داده 05/0شود و اگر سطح معناداری  بیشتر از می استفاده

 گردد. استفاده می
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 انتخاب الگوی مناسب برآورد مدل (؛3) جدول

 مقدار آماره آزمون مدل ها
سطح 

 معناداری
 روش تایید شده نتیجه

 (1مدل )
 صفر Hرد  000/0 90/15 آزمون چاو

های روش داده

 تابلویی

 الگوی اثرات تصادفی صفر H عدم رد 24/0 13/9 آزمون هاسمن

بنابراین با توجه به نتایج جدول فوق، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش می بایست از 

 روش داده های تابلویی با الگوی اثرات تصادفی استفاده گردد.  
 (1نتایج حاصل از برآورد آزمون مدل )  (4) جدول

 معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام فارسی

استقالل 

هیات 

 مدیره
INDEPENDENT_COMMISSIONER 6.938- 2.471 2.807- 0.005 

اندازه 

کمیته 

 حسابرسی

AUDITCOMMITTEE 13.811 6.370 2.168 0.031 

دوره 

تصدی 

 حسابرس

AUDITTENURE 0.194- 0.303 0.639- 0.523 

پیچیدگی 

 حسابرس
AUDITCOMPLEXITY 4.128 2.621 1.575 0.116 

اثرات 

همزمان 

پیجیدگی 

حسابرس 

و کمیته 

 حسابرس

AUDITCOMPLEXITY*AUDITCOMMITTEE 1.008- 0.454 2.221- 0.027 

 LEV 7.926 3.011 2.633 0.009 اهرم مالی

سن 

 شرکت
AGE 22.206 4.876 4.554 0.000 

 C 45.871- 34.212 1.341- 0.181عرض از 
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 مبدا

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

 15/16 آماره اف 76/0

دوربین 

 واتسون
 000/0 احتمال آماره اف 79/1

مدیره و تأخیر در گزارش فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین استقالل هیئت 

بین استقالل هیات مدیره و  فوقحسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 

تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه ی منفی و معناداری برقرار است. بنابراین فرضیه اول 

 درصد رد نمی شود. 95پژوهش در سطح اطمینان 

ه بین اندازه کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش فرضیه دوم پژوهش بیان می کند ک

بین اندازه کمیته حسابرسی  فوق حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول

و تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری برقرار است. بنابراین فرضیه دوم 

 درصد رد نمی شود. 95پژوهش در سطح اطمینان 

سوم پژوهش بیان می کند که بین دوره تصدی حسابرسی و تأخیر در گزارش فرضیه 

بین دوره تصدی و تاخیر  فوقحسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 

درصد برقرار است. بنابراین  95در گزارش حسابرسی رابطه غیر معناداری در سطح اطمینان 

 درصد رد می شود. 95 فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان

 بین رابطه بر معناداری تأثیر حسابرسی فرضیه چهارم پژوهش بیان می کند که پیچیدگی

بین  فوقبا توجه به نتایج جدول  .دارد حسابرسی گزارش در تأخیر و حسابرسی کمیته اندازه

 اثرات همزمان پیچیدگی حسابرسی و اندازه کمیته حسابرس با  تاخیر در گزارش حسابرسی

درصد برقرار است. بنابراین فرضیه چهارم  95رابطه ی منفی و معناداری در سطح اطمینان 

 درصد رد نمی شود. 95پژوهش در سطح اطمینان 

همچنین متغیر های کنترلی سن و اهرم مالی شرکت دارای رابطه ی معنادار با تاخیر در ارائه 

 گزارش حسابرسی می باشند.
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که   f هآمار سطح معناداریشود که رگرسیون مشاهده می با توجه به نتایج آزمون مدل

است؛ به این مفهوم که مدل در سطح  %5کمتر از دهد، معناداری کل رگرسیون را نشان می

این مطلب است که تقریباً  هکنندبیانعدیل شده ضریب تعیین ت .درصد معنادار است 95اطمینان 

همچنین با توجه به شود. درصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل تبیین می 76

است می توان گفت بین متغیر های پژوهش مشکل  5/2و  5/1اینکه مقدار دوربین واتسون بین 

 خود همبستگی سریالی وجود ندارد.

  یریگجهینت -6

 مو عد اطالعاتیتقارن  مکاهش کیفیت سود، افزایش عد عثمالی، باتأخیر در گزارشگری 

 مدت (. هرچه2001و همکاران،  1)باشمن گرددها میگذاریقطعیت در مورد ارزیابی سرمایه

 ساالنه مالی گزارش افشا برای الزم زمان مدت باشد، ترکوتاه حسابرسی گزارش تأخیر زمان

 ساالنه مالی هایصورت انتشار تا شودمی ترکوتاه نیز کنندگانشده جهت استفاده حسابرسی

 مالی هایصورت موقع افشای به. شود کنندگان نیز حفظبا استفاده آن ارتباط و ترسریع شرکت

-ترین مکانیزمیکی از مهم (.2010 همکاران، و 2احمد) دارد حسابرسی کار سرعت بستگی به

ای است کنندهمدیره شرکت به عنوان نهاد هدایتبه هیئتهای داخلی حاکمیت شرکتی، توجه 

که نقش مراقبت و نظارت را بر کار مدیران اجرایی به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر 

رسد که رمز موفقیت یک شرکت در گرو هدایت مطلوب آن است. عهده دارد. چنین به نظر می

نام، در برخورداری های معروف و خوشدگاری شرکتتوان ادعا نمود راز مانای که میبه گونه

 (.2017و همکاران،  3مدیره کارا و اثربخش است )تبیاحها از یک هیئتآن

 را حسابرسی تأخیرگزارش دامنه تواند می که شرکتی حاکمیت یکی دیگر از معیارهای

ی از ساختار ئعنوان جزکمیته حسابرسی به ،. در ادبیات مالیاست حسابرسی کمیته دهد، کاهش

چنین یک ابزار نظارتی اثربخش های نمایندگی و همزاری برای کاهش هزینهبحاکمیت شرکتی ا

 بین ارتباط . تقویت(1393 ،سلیمانی و مقدسیشود )یبرای بهبود روابط نمایندگی تلقی م

                                                           
1. Bushman 
2. Ahmed 
3. Tobiah 
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 کنترل و ریسک دو هر زا حسابرس ارزیابی بر تأثیرگذاری مدیریت، و حسابرسان مستقل

 کمیته وظایف مالی خوب از گزارشگری و حسابرسی آزمون های سطح حسابرسی، ریسک

  . است حسابرسی

 منابع -7

ررسی ارتبـاط بـین تـأخیر غیرعـادی در گـزارش حسابرسی و (. ب1394احمدی، محمد ) 

کارشناسی  هامنتهران. پایانهای مالی در بورس اوراق بهادار آتـی صورت هتجدیـد ارائـ

 .ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان

بررسی رابطه بین (، 1395اورادی، جواد، الری دشت بیاض، محمود و ساالری فورگ، زینب )

، صص 11، دانش حسابداری مالی، شماره ویژگیهای کمیتۀ حسابرسی و عملکرد شرکت

131-151. 

تأثیر تنوع  یبررس(. 1396ایمانی برندق، محمد، عبدی، مصطفی و کاظمی علوم، مهدی )

شده در بورس پذیرفته یهاشرکت یِحسابرس ۀالزحمبر حق یحسابرس ۀتیدر کم یتیجنس

، 24، دوره پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی-فصلنامه علمی .اوراق بهادار تهران

 .322-303، ص ص 3شماره 

گزارش  ریشرکت بر تأخ رهیمدتیئه یاسیرابطه س ریتاث(. 1398نیکی؛ پورزمانی، زهرا ) جمالی،

 .43-35، صص 31ی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره هشتم، شماره حسابرس

، جلد 32. فصلنامه حسابرس، شماره رانیدر ا یشرکت تی(. حاکم1385) یحیی گانه،یحساس 

 .39-33، صص 7

(. نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی، مجله 1385یگانه، یحیی، باغومیان، رافیک )حساس 

 .35-20حسابدار، شماره صد و هفتادو سه، ص ص 

 .167(. مفاهیم حاکمیت شرکتی. مجله حسابدار. شماره 1384حساس یگانه، یحیی. )

های کمیته حسابرسی و ویژگی(. 1396رضازاده، جواد، عبدی، مصطفی، کاظمی علوم، مهدی. )

، ص ص 3، شماره 9دوره  پژوهش های حسابداری مالی، .های مالیتجدید ارائۀ صورت

1-16. 



   1401 تابستان، 2، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد 

 

17 

 

های کمیته حسابرسی بر کیفیت (. اثر ویژگی1395زارعی، علیرضا، قاسمی، معصومه. )

 .64-43، ص ص 12، شماره 3، دوره های حسابداریبررسی .گزارشگری مالی

(. ضرورت ایجاد 1385سید حسین. دستگیر. محسن. افشار جهانشاهی. مجتبی. )سجادی. 

، ص 15، شماره 4دوره  ,مطالعات تجربی حسابداری مالی .کمیته ی حسابرسی صاحبکار

 86-65ص 

آمدهای متفاوت (. چرخش اجباری حسابرسان: پی 1390سجادی، سید حسین؛ دلفی. مهدی. )

 ( 13حسابدار رسمی، )کوچک و بزرگ. مجله هایدر شرکت

کمیته  و داخلی حسابرس داخلی، یهاکنترل نقش"(. 1393).سلیمانی، غالمرضا و مقدسی، مینا

حسابداری، دوره  . فصلنامه پژوهش"راهبری)حاکمیت( شرکتی نظام بهبود در حسابرسی

 .77-63. صص 4 شماره سوم،

أثیر وجود کمیته حسابرسی (. ت1395صالحی، مهدی، اورادی، جواد و ساالری فورگ، زینب. )

، صص 26، شماره 7های آن بر تاخیر گزارش حسابرسی. دانش حسابداری، سال و ویژگی

59-83. 

(. نحوه تشکیل و وظایف کمیته حسابرسی، مجله دانش حسابرسی، 1384کثیری، حسین )

 .16-4، ص ص 14شماره 

 دیدگاه از مستقل حسابرسی کیفیت بر مؤثر عوامل” ،(1383. )پروین آقایی، ویدا، مجتهدزاده،

 یازدهم، سال حسابرسی، و حسابداری بررسیهای ،“کنندگان استفاده و مستقل حسابرسان

 .76 -53 صص ،38 شماره

اطالعات و تأخیر در زمان  یکیفیت افشا(. رابطه بین 1394مالامینی، وحید؛ مرفوع، محمد )

، صص 45، شماره 11مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره  .یصدور گزارش حسابرس

51-71. 

 (. سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران.1391منشور کمیته حسابرسی. )

 شماره بورس، مجله حسابرسی، کمیته و فکری های سرمایه(. 1392) مهدی، محمد زاده، مومن

 .53-52 صص ،108
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