
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

های بررسی رابطه کیفیت حسابرسی  و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 کرم صالحی، اله

 )A.k.salehi@iaumis.ac.ir(گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران.

 حسین جنت مکان  

خرمشهر، حسابداری،ارشدفارس،کارشناسخلیجالمللیبینآموزشمرکزاسالمیآزادحسابداری،دانشگاهگروه

 (.  hjannatmakan@yahoo.comایران)

 شاهرخ بزرگمهریان، 

 (Sharokh2076@yahoo.comایران.) گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان،

 

 

 :چکیده 

های پذیرفته ی بین کیفیت حسابرسی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکتهدف این پژوهش بررسی رابطه

-می8831-8833بازه زمانی  شرکت بورسی در 38باشد. نمونه پژوهش شامل شده در بورس اوراق بهادار تهران می

های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، دوره تصدی موسسه حسابرسی و تخصص باشد. شاخص

حسابرس در صنعت است. در این راستا برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده 

مالی توسط اعضا هیئت مدیره و تاریخ گزارش حسابرسی به  هایاست. همچنین فاصله زمانی بین تاریخ تایید صورت

های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه و باشد. جهت آزمون فرضیهعنوان شاخصی از تاخیر در گزارش حسابرسی می

دهد های تحقیق نشان میبهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه Eviews7افزار اقتصاد سنجی نرم

هایی که توسط حسابرس متخصص صنعت و موسسات حسابرسی با دوره ارائه گزارش حسابرسی در شرکت تاخیر در

 اند؛ کوتاه تر است.    تصدی باال حسابرسی شده

 

 

 

، تاخیر در ارائه گزارش  : کیفیت حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت ،دوره تصدی حسابرسهای کلیدیواژه

 حسابرسی
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 مقدمه :  -1

ها به استخدام حسابرسان مستقل منجر شد تا در مورد انطباق گذاران و مدیران سازمانبین سرمایه تضاد منافع

ی حسابداری از جهات با اهمیت آن به سرمایه گذاران گواهی دهند. از طرف های مالی با اصول پذیرفته شدهصورت

اب بدون وجود اطالعات به موقع، دیگر، اتخاذ تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمی

معتبر و قابل اتکا، امکان پذیر نیست. از آنجایی که گزارش حسابرسی شامل اظهار نظر حسابرس در مورد قابلیت 

دهند هر چه های مالی است، معموال سرمایه گذاران دوره کوتاه تر گزارش حسابرسی را ترجیح میاعتماد صورت

تر باشد، سودمندی حاصل های مالی واحدهای تجاری کوتاهلی و تاریخ انتشار صورتفاصله زمانی بین پایان سال ما

ی زمانی بین پایان سال مالی یابد. افزایش فاصلهی واحدهای تجاری افزایش میهای مالی حسابرسی شدهاز صورت

ان و به زیان سایرین را های مالی احتمال فاش شدن اطالعات به نفع گروهی از استفاده کنندگو تاریخ انتشار صورت

 (. 8833دهد)مرادی و پورحسینی ،افزایش می

 با ارتباط نزدیکی حسابرسی گزارش ارایه در تاخیر و مالی هایصورت ارایه در تاخیر مالی، گزارشگری ادبیات در

 گزارش ارایه بودن به موقع کنار در مالی هایصورت ارایه بودن موقع به موضوع موارد اغلب در و است داشته یکدیگر

 گرددمی اطالعات انتشار در به تاخیر منجر نهایتاً حسابرسی گزارش موقع به ارایه عدم .گردد می بحث حسابرسی

 رابطه حسابرسی، گزارش موقع به ارایه با عدم سالیانه، مالی هایصورت در شده افشا اطالعات بودن مفید بنابراین

 (.8831گردد)پورحیدری و همکاران ،می اطالعات سودمندی کاهش به منجر و داشته عکس

و دوره تصدی  صنعت در حسابرس تخصص استفاده کنندگان، تصمیمات در حسابرس نقش و جایگاه به توجه با

-می قرار کنندگان  -استفاده توجه مورد حسابرسی، هایگزارش تهیه در کلیدی عامل عنوان موسسه حسابرسی به

 باعث و دوره تصدی باال موسسه حسابرسی صنعت در حسابرس تخصص رودمی انتظار نظری مبانی طبق گیرد.

 تخصص آیا که باشدمی این سوال به پاسخ پی در تحقیق این راستا، این در .گردد حسابرسی گزارش سرعت افزایش

 یا گرددمی گزارشگری حسابرس بودن موقع به موجب دوره تصدی باال موسسه حسابرسی  و صنعت در حسابرس

 خیر؟

تواند به بهبود ادبیات مرتبط با کیفیت حسابرس در ایران کمک نماید. در این تحقیق های این پژوهش مییافته

شود. سپس روش تحقیق و فرضیه ای از تحقیقات انجام شده ارایه میابتدا تعریفی از کیفیت حسابرسی و پیشینه

 گردد.حلیل و نتیجه گیری کلی بیان میهای تحقیق، تپژوهش مطرح شده و در پایان یافته
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 مبانی نظری تحقیق :  -2

 :  1کیفیت حسابرسی 2-1

افزاید. حسابرسی ابزارهای نظارتی برای کیفیت حسابرسی یکی از عواملی است که بر اعتبار اطالعات مالی می

نمایند. به طور گزارش می های مالی راشود، زیرا حسابرسان موارد نادرست در صورتسهامداران محسوب می

خالصه، حسابرسی وسیله اتصال بین حسابرسان و سهامداران است تا نشان دهد که مدیران به دنبال رفتارهای 

 (.8833فرصت طلبانه نیستند)سجادی و عربی، 

 در اطالعات و کیفیت بهبود موجب تواند می اهمیت، با تحریفات کننده کشف مکانیزم یک عنوان به حسابرس

 کیفیت از عملیات حسابرسی اگر .گردد سازمانی برون بهینه گیریهای تصمیم و گذاری سرمایه ریسک کاهش تیجهن

 خرد اقتصاد سطح در کند، خوبی تعیین به را شده منتشر اطالعات بودن اتکا قابل نتواند و نباشد برخوردار مطلوب

 همچنین، .آورد خواهند دست به کالنی کمی سودهای افراد و دهندمی دست از را خود هایسرمایه بسیاری افراد

 و حسابرس درخواستی الزحمه حق شهرت، حسن برای اعتبار، تهدیدی است ممکن حسابرسی کیفیت کاهش

 (8338،  همکاران و مالون( باشد حسابرسی حرفه مشروعیت

( ارایه شده است. 8338) 1آنجلوها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دیترین تعریفیکی از متداول

 او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است : 

های مالی و یا سیستم حسابداری ارزیابی)استنباط( بازار از احتمال این که حسابرس تحریف با اهمیت در صورت

برس موارد کار را کشف کند، و نیز تحریف با اهمیت گزارش شده را گزارش دهد.احتمال این که حساصاحب

های با اهمیت های با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریف تحریف

 (. 8831کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگی دارد)بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه ،

شده است. که  گیری کیفیت حسابرسی بهره گرفته در تحقیقات مختلف تا به حال از معیارهای مختلفی برای اندازه

-در این پژوهش از دو معیار به عنوان کیفیت حسابرسی استفاده شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می

 شود :

 

 : 8دوره تصدی موسسه حسابرسی -2-1-1

 تصدی دوره چه هر است.  "حسابرس تصدی دوره" حسابرسی، کیفیت گیریاندازه شاخصهای کمی از یکی

 کیفیت افزایش موجب و رفته باالتر خاص صنعت آن در او تخصص و از صاحبکار او شناخت باشد، بیشتر حسابرس

در مورد دوره تصدی)طول مدت تجربه( موسسه حسابرسی دو  ).1۰۰8 همکاران، و  1مایرز(شد حسابرسی خواهد

نظریه حائز اهمیت است نظریه اول اینکه دوره تصدی موسسه حسابرسی باعث این شده که به مرور زمان از 

استقالل حسابرس کاسته شده که این روند به مدت طوالنی می تواند موجب از دست دادن انگیزه و کمرنگ شدن 

                                                           
1. Audit Quality 
2. DeAngelo 
3. Audit firm tenure 

4. Myers & et al  
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داشتن روابط نزدیک با مدیریت باعث به وجود آمدن این موضوع می شود)گول و  هدف حسابرسان شود،

(. از سوی دیگر، مخالفان کاهش استقالل حسابرسی با تصدی حسابرسی به مدت طوالنی معتقدند 8،1۰۰2همکاران

واند موجب حسابرسان قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد مشتریان خود کسب کنند در نتیجه این تجربه می ت

عمدتاً بحث حاضر به عدم تقارن اطالعاتی مربوط  .(1،1۰۰3مانری و همکاران)شود تا کیفیت حسابرسی افزایش یابد

سطح اطالعات نامتقارن را میان کاربران صورت های مالی و مدیریت کاهش  برای اینکه بتواند می باشد حسابرس

امکان دسترسی به اطالعات بیشتر را در مورد شرکت تر دارد تا اینکه بتواند  تصدی حسابرسی طوالنی نیاز بهدهد. 

 (.8،1۰8۰)زنگین و اوزکانرا تشخیص دهند گزارشات غلط بتواند دنبال آن که بهفراهم آورد 

( در پژوهش های انجام گرفته این 1۰۰5)5(، چن و همکاران1۰۰2(، گول و همکاران)1۰۰1)1گیجر و راقونادان

ورد تاکید قرار دادند که امکان شکست گزارش حسابرس در سال های اولیه بیشتر است بنابراین دوره بحث را م

 .تواند مدیریت را در انجام مدیریت سود، دچار محدودیت کندتصدی باالتر می

 : 6تخصص حسابرس در صنعت -2-1-2

در خلق ارزش افزوده همچنین ی ایده های سازنده به منظور کمک به صاحبکاران درصنعت شامل توسعه تخصص

فراهم کردن دیدگاهها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن 

 (.8831شوند)علوی طبری،عارف منش،روبرو می

 حسابرسان برای اینکه به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته شوند باید :

 بشناسند و درک کنندمسایل خاص صنعت را  -8

 های کلیدی در آن صنعت را بشناسند سازمان -1

 در آن صنعت فعال باشند  -8

 های مختلف صنعت رابدانندچگونگی تاثیر مسایل خاص صنعت بر بخش -1

 هایی برای تخصص حسابرس در صنعت بکار گرفته شده عبارتند از :دو رویکرد به عنوان شاخص

 

 

 

 

                                                           
1- Gul et al 

2- Manry et al 
3. Zengin & Ozkan 
4- Geiger and Raghunandan 

5- Chen et al 
6. industry specialist auditors 
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 :  8بازاررویکرد سهم  -2-1-2-1

سهم بازار،یک موسسه حسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازار در یک صنعت متمایز کرده  در رویکرد

ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد از شود. موسسهاست به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته می

 (. 8831است)علوی طبری،عارف منش،دانش تخصصی باالتری در مورد آن صنعت برخوردار 

 : 1رویکرد سهم پرتفوی -2-2-1-2

دهد. سهم پرتفوی توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر موسسه مورد لحاظ قرار می رویکرد

صنایعی هستند که دانش پایداری  صنایع صاحب کار موسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان دهنده

گذاری ی این است که سرمایهاند و سهم بزرگ پرتفوی نشان دهندهداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کردهمعنا

های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته معناداری توسط موسسات حسابرسی در توسعه فناوری

 (. 8838است)آقایی، اردکانی،

 تاخیر گزارش حسابرسی :  -2-1-3

(. به موقع بودن به 8332و همکاران، 8بودن با عکس العمل بازار و اطالعات منتشر شده رابطه دارد)اشتون  به موقع

. کیفیت مورد 1. کیفیت مورد نظر در زمان مناسب در دسترس باشد؛ یا 8عنوان کیفیتی تعریف شده است که : 

( به موقع بودن گزارش 1۰۰5کاران)(طبق گفته لونتیس و هم8368، 1نظر به هنگام باشد)جرجوری و وان هورن

های مهمی در بازارهای نوظهور است. زیرا سرمایه گذاران برای استفاده از اطالعات منبع قابل حسابرس ویژگی

به موقع موجب بهبود تصمیم گیری و های مالی حسابرسی شده، ندارند. بنابراین، گزارشگری اتکایی غیر از صورت

 شود.بازار سرمایه می کاهش عدم تقارن اطالعاتی در

افزون بر این، به موقع بودن حسابرسی معموال با اثر بخشی حسابرسی همراه است که تمرکز آن بر میزان صالحیت 

تصویری صحیح از عملیات شرکت  دهندهحسابرسان در انجام وظیفه برای ارایه اظهار نظری است که نشان

 (.8831است)مهدوی و حسینی نیا، 

توان چنین بیان کرد که با افزایش دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در بانی نظری تحقیق میبا توجه به م

تواند زودتر از سایر موسساتی حسابرسی دیگر فرآیند حسابرسی را با کیفیت باال به اتمام صنعت، حسابرسان می

 برساند. 

 

 

 

 

 

                                                           
1. share of market approach 
2. share of portfolio approach 

3. Ashton & et al  
4. Gregory & Van Horn 
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 پیشینه پژوهش :  -2-2

 های خارجی :پژوهش -2-2-1

 توسط افشا کیفیت لحاظ از صنعت متخصص حسابرسی مؤسسات صاحبکاران که ( دریافتند1۰۰۰)8و همکاران دان

 .شوند می بندی رتبه باالتری رده در مالی گران تحلیل

 موقع به بر حسابرسی، عملیات هایویژگی و شرکتی هایویژگی تاثیر بررسی به تحقیقی در (1۰۰6)1لونتیس و انشا

 آنها تحقیق از حاصل نتایج .آتن پرداختند بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی گزارشگری بودن

-می بیان خود گزارش در حسابرسان که تعداد بندهایی سازمانی، درون افراد سرمایه سهام میزان بین که داد نشان

 .شودمی دیده اهمیتی با همبستگی مالی، بودن گزارشگری موقع به با حسابرسی موسسات بزرگی و نمایند

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  613( با بررسی تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی در 1۰8۰)8نور و همکاران

تر شدن ی حسابرسی فعال و بزرگ باعث کوتاهبه این نتیجه دست یافتند که کمیته 1۰۰1بهادار مالزی در سال 

ی حسابرسی بر به موقع بودن گزارش ما تخصص و استقالل کمیتهشود، اتاخیر در ارایه گزارش حسابرسی می

 حسابرسی رابطه معناداری ندارد.

 گزارش موقع بودن به و صنعت در حسابرس تخصص بین ارتباط بررسی به تحقیقی در (1۰81) 1زلوکی و آبدین

 به نسبت است صنعت متخصص آنها حسابرس که هاییشرکت که داد نشان آنها تحقیق نتایج .پرداختند حسابرسی

 در حسابرس تخصص لذا تری ندارند، موقع به حسابرسی گزارش نیست متخصص آنها حسابرس که هاشرکت سایر

 حسابرس اندازه که رسیدند نتیجه این آنها به همچنین، ندارد. حسابرسی گزارش بودن موقع به بر تاثیری صنعت

 .گرددمی حسابرسی گزارش سرعت افزایش باعث

( نشان دادند که کیفیت باالی حسابرسی که بر اساس تخصص صنعت حسابرس اندازه 1۰81همکاران )چن و 

 گیری شده است، با اطالعات مالی به موقع و مفید رابطه مثبت معناداری دارد.

های پذیرفته شده در ( نشان دادند عوامل موثر بر گزارش به موقع حسابرسی در شرکت1۰88بهروزی و همکاران )

س اوراق بهادار تهران عبارتند از حق الزحمه حسابرسی، نوع حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی،نوع اظهار نظر بور

 باشد.حسابرسی و زیان ده بودن شرکت می

 های داخلی : پژوهش -2-2-2

 زمانی در دوره حسابرسی گزارش بودن موقع به بر موثر عوامل بررسی به تحقیقی در (8835) معیری و برزیده

 گزارش ارایه در بین تاخیر ارتباط تا کردند مطرح فرضیه پنج تحقیق انجام جهت آنها پرداختند، 8831 تا 8831

 مورد مالی سال پایان تاریخ و مالی(، حسابرس شرکت)ریسک ریسک شرکت، سودآوری شرکت، اندازه با حسابرسی،

 حسابرسی گزارش ارایه در تاخیر که بود آن از حاکی آنها انتخابی نمونه بر شده انجام تحقیق نتایج گیرد قرار بررسی

                                                           
1. Dunn & et al  
2. Ansha & Leventis 

3. Nor & et  al  
4. Abidin & Zaluki 
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 سایر و است بوده بیشتر اسفندماه، 13 به منتهی مالی پایان سال تاریخ دارای هایشرکت برای اهمیتی با طور به

 .نگرفت قرار تایید مورد تحقیق هایفرضیه

 با هایدر شرکت گذاری سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت میان رابطه بررسی به (883۰فاضل) معتمدی و ثقفی

 سرمایه امکانات با هایشرکت چنانچه داد نشان آنها تحقیق از حاصل نتایج پرداختند، باال گذاری سرمایه امکانات

 خواهند تجربه را گذاری کارایی سرمایه از باالتری سطح کنند، استفاده باالتر کیفیت با حسابرسان از زیاد، گذاری

 تعهدی اقالم در دستکاری کاهش در انتظار، تأثیری خالف بر باالتر، حسابرسی کیفیت که است حالی در این .کرد

 .ندارد اختیاری

 تعهدی مدیریت اقالم و صنعت در حسابرس تخصص بین رابطه بررسی به تحقیقی ( در8838) ناظمی و آقایی

 متخصص حسابرسان که توسط هاییشرکت در اختیاری تعهدی اقالم قدرمطلق تحقیق این در .پرداختند اختیاری

 از حاصل نتایج .گرفتند قرار مورد مقایسه سود مدیریت آزمون برای ها،شرکت سایر با اندشده رسیدگی صنعت

 تعهدی اقالم مدیریت سطح دارای صنعت است متخصص آنها، حسابرس که هاییشرکت داد نشان آنها تحقیق

 .باشندمی تر پایین اختیاری

ی تخصص صنعت حسابرس و تاخیر در ارائه ( در تحقیقی به بررسی رابطه8831عارف منش)علوی طبری و 

-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان میهای حسابرسی در شرکتگزارش

 هایی که توسط حسابرس متخصص دهد تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت

 تر است.اند کوتاهشدهصنعت حسابرسی 

 در حسابرسی گزارش بودن موقع به بر حسابرسی کیفیت ( در تحقیقی به بررسی تاثیر8831پورحیدری و همکاران)

 در حسابرس تخصص تهران پرداختند. نتایج آنها نشان داد که بین بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکتهای

 و حسابرسی اندازه بین و همچنین، .دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط حسابرس گزارش بودن موقع به و صنعت

 ندارد. وجود معناداری ارتباط حسابرس گزارش بودن موقع به

 

 روش شناسی تحقیق :  -3

 فرضیه های تحقیق :  3-1

 با بررسی ادبیات و نتایج تحقیقات گذشته فرضیه های ذیل تدوین گردیدند :  

 حسابرس و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.بین دوره تصدی   -8

 بین تخصص حسابرس در صنعت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. -1

 روش تحقیق  -3-2

وش، پژوهش توصیفی این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف ،کاربردی و از نظر طبقه بندی بر اساس ر

های وابسته و ی بین متغیرهای توصیفی از نوع همبستگی است زیرا رابطهشود. و از میان انواع پژوهشمحسوب می

و برای آزمون فرضیه ها از نرم  1۰8۰برای جمع آوری داده های خام از نرم افزار اکسل کند.مستقل را بررسی می

 ها بهره گرفته شده است. ها از رگرسیون ساده و همبستگی  دادهادهو تحلیل د برای  تجزیهEViews7 افزار
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 جامعه آماری  -3-2

در یک بازه زمانی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت 

 باشد. می 8831تا  8833ساله، از سال پنج

های عضو شود. به گفته دیگر کل شرکتمند استفاده میگیری از روش حذف نظام، برای نمونهدر این پژوهش

 های ذیل باشند، به عنوان نمونه انتخاب شده است: جامعه آماری که دارای ویژگی

 در بورس پذیرفته شده باشند  8833قبل از سال  -8

 اسفند باشد 13ها منتهی به سال مالی آن -1

 ت تولیدی داشته باشند فعالی -8

 ها در بورس اوراق بهادار مبادله شده باشد ، سهام آنحداقل هر سه ماه یکبار -1

 ی زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشند .در بازه -5

 صنعت انتخاب شدند 81شرکت از  38ها، فرضدر این تحقیق بعد از اعمال پیش

 متغیرها و مدل پژوهش :  -3-4

 ه اول و دوم  تحقیق ازاین مدل استفاده می شود :و برای فرضی

 

A-DELAY =β0 +β1TENUREit+β2SPELit+ β3sizeit + β4LOSSit+ εit 

به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. و  ((A– DELAYدر این مدل تاخیر در گزارش حسابرس

مدیره تا زمان های مالی حسابرسی نشده اعضای  هیات صورتباشد، از تاریخ تایید نحوه محاسبه بصورت روزانه می

 پایان عملیات اجرایی حسابرسی که در گزارش حسابرسی قید شده است.

TENURE :  دوره تصدی موسسه حسابرسی به عنوان نمایه کیفیت حسابرسی به عنوان یکی از متغیرهای

،حسابرس سال 1 مستقل در نظر گرفته شده است. در صورتی که در طی دوره پژوهش، موسسه حسابرسی بیش از

ورت مقدار آن صشرکت صاحبکار بوده باشد، مقدار متغیر مجازی دوره تصدی حسابرس برابر با یک و در غیراین

 .شودبرابر با صفر در نظر گرفته می

 

SPEL :  .تخصص حسابرس در صنعت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل در مدل بکار گرفته شده است

شد. در رویکرد سهم بازار، مجموع با( می8336نحوه محاسبه بر اساس رویکرد سهم بازار و با توجه به مدل پالم رز)

های کاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییاحبدارایی تمام ص

-شود. موسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته میصاحبکاران در این صنعت لحاظ می

 (. 8838،، ناظمی اردکانی([باشد)آقایی8های موجود در یک صنعت/شرکت×) 1/8شوند که سهم بازارشان بیش از ])

و در  8های مورد مطالعه حسابرس متخصص در صنعت را داشته باشند متغیر مجازی در صورتی که شرکت

 شود.صورت مقدار صفردر نظر گرفته میغیراین
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 جدا یبراده بودن شرکت، ی اندازه شرکت و زیانکنترل ریاز متغبرای فرضیه اول و دوم تحقیق  پژوهش نیدر ا

 .ردیگیمورد استفاده قرار م مستقل بر متغیر وابسته ی تاثیر متغیرهایساز

Size  )رابطه های واحد تجاری است.برابر با لگاریتم طبیعی جمع دارایی ریمتغ نیا: نحوه محاسبه )اندازه شرکت

بزرگتر دارای  هایشرکتهای مالی حسابرسی شده وجود دارد زیرا منفی بین اندازه شرکت و ارائه صورت

کنند.به دنبال این خصیصه،عملیات اجرامیتری راگسترده اتیهستند و عمل تریدهیچیبزرگتر و پ یهای مالچرخه

 .گیرتر خواهد بودتر و وقتترو طوالنیهای بزرگ،گستردهحسابرسی شرکت

Lossو 8های مورد پژوهش زیان گزارش کرده باشد عدد ده بودن شرکت(: چنانچه شرکت در هر یک از سال) زیان

تواند به عنوان یک خبر خوب یا بد در مورد نتایج ر اینصورت عدد صفر خواهد بود. گزارش سود و زیان میدر غی

ده،مدیران شرکت تمایل دارند انتشار های  زیانی شرکت مورد توجه قرار گیرد. در مورد شرکتعملکرد ساالنه

های رو مدیران  شرکتبد اجتناب نمایند. از اینهای مالی ساالنه با تاخیر باشد تا از عواقب انتشار یک خبر گزارش

تر باشند و عملیات حسابرسی با تاخیر ده تمایل دارند حسابرسان از برنامه زمانی معمول حسابرسی عقبزیان

 بیشتری انجام شود.

 های تحقیق :یافته -4

 آمار توصیفی :  4-1

 دهد که در دوره پژوهشنتایج آمار توصیفی نشان می( ارائه شده است. 8نتایج مربوط به آمار توصیفی در جدول )

روز زمان نیاز دارد. بیشترین مدت زمان 8۰های مورد نظر تحقیق به طور متوسط فرآیند گزارش حسابرسی در شرکت

های مورد نظر در پژوهش از موسسه های درصد شرکت 86باشد. روز می 8روز و کمترین آن  38فرایند حسابرسی 

های مورد نظر از حسابرسان متخصص درصد شرکت 11برند و سال بهره می 1وره تصدی بیش از حسابرسی با د

باشند و از نظر اندازه)لگاریتم ده میهای مورد نظر در تحقیق زیانکنند. تنها پنج درصد از  شرکتصنعت استفاده می

 ها( تقریبا همگن هستند وپراکندگی خاصی مشاهده نشد. طبیعی کل دارایی

 

 ( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول )

 میانه میانگین مشاهدات متغیر
 کمترین

 مقدار

 بیشترین

 مقدار

انحراف 

 معیار

A – 

DELAY 
185 21/8۰ 3 8 38 88/8۰ 

TENURE 185 86/۰ ۰ ۰ 8 13/۰ 

SPEL 185 11/۰ ۰ ۰ 8 13/۰ 

LOSS 185 ۰5/۰ ۰ ۰ 8 11/۰ 

SIZE 185 6۰/88 52/88 63/2 35/86 85/8 
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 ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه -4-2

های ترکیبی مورد آزمون های تحقیق با استفاده از روش دادهبر اساس نتایج آزمون چاو، در این تحقیق تمام مدل

است. همچنین در این تحقیق به منظور رفع مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس موجود در تمام قرار گرفته

( استفاده شده GLSو رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ) AR(1)اتورگرسیون مرتبه اولهای تحقیق از مدل

 است.

  لیمرF ( آزمون 2جدول )

 دادهای تلفیقی

 آزمون اثرات ثابت مقطعی

 داریمعنی درجه آزادی آماره اثرات آزمون

 8 (11111/31) ۰ لیمرF آزمون 

 8 31 ۰ آزمون خی دو

 

 فرضیه  اول و دوم تحقیق :نتایج آزمون  -4-2-1

( بیان شده است. ضریب متغیر تخصص حسابرس و دوره تصدی 8نتایج آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش در جدول)

است که در  -18/11و  -۰6/3ها به ترتیب استیودنت آناست و آماره تی -81/1و  -۰3/8حسابرس به ترتیب  

گردد. به عبارت . بنابراین فرضیه اول  و دوم تحقیق رد نمیسطح خطای پنج درصد معنی دار و منفی می باشند

دیگر، تخصص بیشتر حسابرس و دوره تصدی باالتر حسابرس موجب کاهش مدت زمان فرایند گزارش حسابرسی 

های بزرگ و زیان ده  مدت زمان فرآیند دهد که در  شرکتشود. نتایج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان میمی

 ر است.حسابرسی بیشت

 

 (: نتایج آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق3جدول)

 ضریب متغیر نام متغیر
خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح  

 داریمعنی

 ۰۰/۰ -35/81 28/۰ -83/3 عرض از مبدا

 ۰۰/۰ -۰6/3 88/۰ -۰3/8 تخصص حسابرس

 ۰۰/۰ -18/11 8۰/۰ -81/1 دوره تصدی حسابرس

 ۰۰/۰ 68/81 18/۰ 83/8 ده بودن شرکتزیان

 ۰۰/۰ 23/12 ۰5/۰ 13/8 اندازه شرکت

 F 518 ۰۰/۰ آماره ۰2/۰ تعدیل شدهتعیینضریب 

    81/1 آماره دوربین واتسون
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 گیری و پیشنهادات :نتیجه -5

 گیری نتیجه -5-1

 در ارائهتاخیر  تاثیری بر حسابرسی کیفیت ویژگیهای آیا که بود سوال این برای پاسخی یافتن دنبال به پژوهش این

 خیر؟ یا گرددمی حسابرسی سرعت فرایند افزایش باعث حسابرسی کیفیت آیا دیگر عبارت به .دارند حسابرسی گزارش

 کیفیت ویژگیهای عنوان به موسسه حسابرسی دوره تصدی و صنعت در حسابرس تخصص معیارهای از راستا، این در

صنعت و  در حسابرس تخصص بین که داد نشان دوم تحقیقاول و  فرضیه از حاصل گردید. نتایج استفاده حسابرسی

 مطابق دیگر عبارت به دارد، وجود معناداری ارتباط حسابرس بودن گزارش موقع به و دوره تصدی موسسه حسابرسی

 و حسابرسی فرایند سرعت افزایش و دوره تصدی موسسه حسابرسی باعث  در صنعت متخصص حسابرس نظری مبانی

نتایج این فرضیه ها با نتایج تحقیقات علوی طبری و عارف  .گرددمی فرایند این نتیجه عنوان به حسابرسی گزارش

 (مطابقت دارد.1۰88( و بهروزی و همکاران)1۰81(، چن و همکاران)8831( ، پورحیدری و همکاران )8831منش )

های بزرگ و زیان ده  اثر معکوس است که شرکت ذکر قابل نیز وابسته متغیر و کنترلی متغیرهای ارتباط با رابطه در

ها بزرگ و زیان ده مدت زمان فرآیند معناداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی دارد. بدین معنی که در شرکت

توان اعمال مراقبت حرفه ای بیشتر توسط حسابرس و حجم باالی حسابرسی بیشتر است. که علت این امر را می

 ها بیان کرد.عملیات شرکت

 تحقیق : کاربردی پیشنهادهای -5-2

. با توجه به این که دوره تصدی بلندمدت موسسه حسابرسی سبب کاهش مدت زمان فرآیند حسابرسی در 8

شود و با توجه به اینکه پدیده چرخش اجباری حسابرسان، بهادار تهران می های پذیرفته شده دربورس اوراقشرکت

ه کاری، کیفیت اقالم تعهدی، قابلیت پیش بینی سود، عدم ای است که با مفاهیمی همچون محافظمقوله

شود به منظور رد یا حمایت قطعی ادعای چرخش اجباری هماهنگ است، پیشنهادمی ... هموارسازی سود و

حسابرس و کوتاه کردن دوره تصدی حسابرس،تحقیقات بیشتری درمورد رابطه میان دوره تصدی حسابرس و موارد 

 .یاد شده انجام گیرد

 کنندگان پیشنهاد استفاده سایر و مالی صورتهای از کنندگان استفاده به تحقیق، های فرضیه نتایج به توجه با . 1

 .باشند داشته توجه کافی حسابرسی موقع به گزارش ارایه در صنعت در متخصص حسابرس نقش به که گرددمی

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی : -5-3

 :گرددمی پیشنهاد آتی تحقیقات جهت زیر موضوعات تحقیق این راه ادامه برای

 گزارش بودن موقع به بر حسابرسی کیفیت اثر سنجش برای دیگری معیارهای گرفتن نظر در .8

 ... و حسابرس اظهارنظر نوع مانند حسابرس

 گرددمی پیشنهاد.شد استفاده بازار سهم رویکرد از صنعت در حسابرس تخصص گیری اندازه برای تحقیق این . در1

 .شود استفاده آن گیریاندازه برای پرتفوی سهم رویکرد از دیگر تحقیقی در

 های تحقیق : محدویت -5-4
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تواند بر تعمیم نتایج اثر بگذارد به عنوان مثال همانند هایی است که مییافته های این پژوهش شامل محدودیت

های مرتبط حذف شده وجود دارد. در این پژوهش های تجربی در حسابداری، احتمال وجود متغیرسایر پژوهش

های پیشین در نظر گرفته ودر برآورد های کنترل متعددی که بر متغیر وابسته موثر بودند مطابق با پژوهشمتغیر

 الگو لحاظ شد، اما همچنان احتمال وجود متغیرهای مرتبط حذف شده وجود دارد.

های احتمالی ابرس و اعتبار درونی آن یکی دیگر از محدودیتگیری تخصص صنعت حسهمچنین دقت الگوی اندازه

گیری تخصص های آینده پژوهشگران از الگوهای دیگری جهت اندازهشود در پژوهشباشد لذا پیشنهاد میمی

 حسابرس استفاده کنند. 
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The Investigation Impact of Audit Quqality on reducing delays in auditing report 

in companies listed in Tehran Stock Exchange 

 

8Hossein Jannat Makan ,1,shahrokh bozorgmehrian8 Allahkaram Salehi 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate relationship between Audit quality on 

reducing delays in auditing report in companies listed in Tehran Stock Exchange. The 

sample consisted of 83 listed companies in the period in 2010- 2014. Audit Quality 

proxies used in this study Audit Firm Tenure and Industry Specialist Auditors. In this 

regard, to calculate the market share approach auditor industry specialization is used. 

Also period between the date of the financial statements confirmed by the board of 

directors and on the audit report as an proxy of delay in the audit report is based. To 

test the hypotheses of multivariate regression analysis and econometric software 

Eviews7 been used.The results of the study hypothesis suggests delay in the 

presentation of audit reports for companies by auditor industry specialization and 

Audit Firm with high tenure have been shorter. 

 

Key words: Audit Quality, Industry specialization, Audit Firm Tenure, delay in the 

presentation of audit reports 
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