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چکیده:
هدف این تحقیق ،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .شاخصهای کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این
تحقیق ،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی است .در این راستا برای محاسبه
تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شده است .همچنین ،به موقع بودن گزارش
حسابرسی به کوتاه بودن مدت زمان گزارش حسابرس پس از پایان سال مالی اشاره دارد .بدین منظور،
دادههای مورد استفاده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  1383تا
 1341استخراج شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون چند
متغیره و دادههای پانلی استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که
بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین ،بین اندازه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط معناداری وجود ندارد .در ضمن،
بین اندازه شرکت  ،فرصتهای رشد و بازده داراییها با به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .ولی ب ین اهرم مالی و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباطی مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی :تخصص حسابرس در صنعت ،اندازه حسابرس ،به موقع بودن گزارش حسابرسی
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شده در بورس اوراق بهادار تهران
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مقدمه
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وجود اطالعات مالی شفاف و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب می-
باشد ،از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در شرکت به
حساب میآید .در هر رویداد اقتصادی ،سرمایهگذاران برای تصمیمگیری نیازمند اطالعات قابل اتکا
هستند .انتشار به موقع گزارشهای مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و بهبود
ع ملکرد بازار سرمایه است تاخیرهای مرتبط با انتشار صورتهای مالی عدم اطمینان مرتبط با تصمیمات
سرمایه گذاری را افزایش میدهد (اوسو.)2111 ،1
از دیدگاه سرمایهگذاران ،اطالعاتی قابل اتکا تلقی میشود که یک سازمان مستقل بر فرایند
گزارشگری شرکتها و مرکز ثقل این فرایند یعنی صورتهای مالی ،نظارت نمایند .نمونهای از این گونه
سازمانهای مستقل ،موسسات حسابرسی میباشند .حسابرسی ،برای صورتهای مالی گزارش شده ارزش
افزوده فراهم می کند ،زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکا محتوای صورتهای مالی را گزارش می-
دهد.
در ادبیات گزا رشگری مالی ،تاخیر در ارایه صورتهای مالی و تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی ارتباط
نزدیکی با یکدیگر داشته است و در اغلب موارد موضوع به موقع بودن ارایه صورتهای مالی در کنار به
موقع بودن ارایه گزارش حسابرسی بحث می گردد .عدم ارایه به موقع گزارش حسابرسی نهایتاً منجر به
تاخیر در انتشار اطالعات می گردد بنابراین مفید بودن اطالعات افشا شده در صورتهای مالی سالیانه ،با
عدم ارایه به موقع گزارش حسابرسی ،رابطه عکس داشته و منجر به کاهش سودمندی اطالعات میگردد.
با توجه به جایگاه و نقش حسابرس در تصمیمات استفادهکنندگان ،تخصص حسابرس در صنعت و
اندازه موسسه حسابرسی به عنوان عامل کلیدی در تهیه گزارشهای حسابرسی ،مورد توجه استفاده-
کنندگان قرار میگیرد .طبق مبانی نظری انتظار میرود تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه
حسابرسی باعث افزایش سرعت گزارش حسابرسی گردد .در این راستا ،این تحقیق در پی پاسخ به این
سوال می باشد که آیا تخصص حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس موجب به موقع بودن گزارشگری
حسابرس میگردد یا خیر؟
ساختار بقیه مقاله به این صورت میباشد که در ادامه بیان مسئله ،ضرورت تحقیق  ،مبانی نظری و
پیشینه تحقیق ارائه خواهد شد .در بخش بعدی روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری ،تعریف متغیرهای
تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها ارائه میگردد .در نهایت تحقیق با نتایج حاصل از آزمونهای
آماری فرضیهها  ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها و محدودیت تحقیق خاتمه مییابد.
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بیان مسئله تحقیق
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تصمیم گیری اقتصادی مطلوب نیازمند دسترسی داشتن به اطالعات مربوط و قابل اتکاست .در این
زمینه ،حسابرسی نیاز استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ارزیابی کیفیت اطالعات پیش از استفاده از
آنها در فرآیند تصمیم گیری را برطرف ساخته و زمینه مناسبی برای اخذ تصمیمات اقتصادی مطلوب
فراهم می آورد .مفید بودن گزارشهای منتشره از سوی شرکتها ،به صحت اطالعات و به هنگام بودن آنها
بستگی دارد .به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطالعات می باشد .و طبق نظر انجمن
حسابداری آمریکا( ،) AAAبه عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی کیفی مربوط بودن اطالعات طبقه بندی
می گردد.
با توجه به گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آنها ،افزایش نیاز به اطالعات
اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین
اطالعاتی هستند ایجاد گردیده است و چنین اطالعاتی هستند ایجاد گردیده است و چنین عواملی
موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطالعات شده است .به
هر حال این نکته را نمی توان نادیده انگاشت که اجرای فرایند حسابرسی و اظهارنظر درباره منصفانه ارایه
صورتهای مالی تبدیل به یکی از عواملی شده است که معموال منجر به ایجاد فاصله زمانی در ارایه
صورتهای مالی به استفاده کنندگان میگردد (.برزیده و معیری )1385 ،
تحقیقات مختلف نشان داده اند که هرچه فاصله زمانی بین تاریخ صورتهای مالی و تاریخ انتشار آنها
کمتر باشد ،استفاده کنندگان صورتهای مالی به شکلی بهتر و موثرتر قادر خواهند بود ازاطالعات منتشر
شده آن استفاده نمایند(عبداله .)1446،در هر حال باید به این نکته توجه داشت که نمی توان صورتهای
مالی را بدون اظهارنظر حسابرسان و یا افراد مستقل حرفهای ،در اختیار استفاده کنندگان قرار داد و
اظهارنظر افراد ذیصالح درباره صور تهای مالی ،قابلیت اتکای اطالعات را افزایش داده و استفاده کنندگان
نسبت به اطالعات ارایه شده ،و نیز تصمیمات اتخاذ شده خود ،اطمینان بیشتری خواهند داشت.
جامعه در معنای عام آن همواره خواستار دریافت خدمات با کیفیت حسابرسی است زیرا انتظار می-
رود بهبود کیفیت حسابرسی ،بهبود کیفیت افشا و گزارشگری مالی و نیز غنی تر شدن محیط اطالعاتی
پیرامون یک شرکت را به دنبال داشته باشد و در نهایت زمینه مناسبتری برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی
مطلوب فراهم آورد(حساس یگانه و همکاران.)1341 ،
از دیدگاه هنجاری کیفیت حسابرسی اغلب به شکل برخورداری از استقالل ،صالحیت حرفهای،
تردید حرفهای ،برنامه ریزی و سرپرستی مناسب کار حسابرسی و مواردی از این دست تعریف میشود .با
این حال از دیدگاه توصیفی ،صاحبنظران عواملی چون تخصص حسابرس در یک صنعت خاص،شهرت
حسابرس ،عضویت حسابرس در مجامع حرفهای ،حق الزحمه حسابرسی ،اندازه موسسه حسابرسی ،نتایج
بررسی همپیشگان و موارد دیگری از این دست را نیز مبین کیفیت حسابرسی برمیشمارند .پژوهش
حاضر نیز که یک تحقیق توصیفی به شمار میرود ،تاثیرگذاری تخصص حسابرس در یک صنعت و اندازه
موسسه حسابرسی را بر به موقع بون گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار میدهد.
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ضرورت تحقیق
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امروزه به موقع بودن اطالعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع حرفه ای ،مراجع قانون
گذار ،تجزیه و تحلیل کنندگان اطالعات مالی ،سرمایه گذاران ،مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار
گرفته است .به منظور کسب اطمینان نسبت به ارایه اطالعات جاری و مربوط ،می بایست جمع آوری،
تلخیص و انتشار اطالعات مالی در حد امکان سریع و بدون وقفه انجام گیرد .در فرایند تصمیم گیری،
اطالعات قدیمی ارزش چندانی برای تصمیم گیرندگان و فعاالن بازار نخواهد داشت .بدین ترتیب ویژگی
به موقع بودن اطالعات تبدیل به یکی از معیارهای مهم کیفی ،در ارایه اطالعات حسابداری شده است.
به سبب محدودیت دسترسی به اطالعات مالی بیشتر از صورتهای مالی ،به موقع بودن انتشار صورتهای
مالی به ویژه در بازارهای نوظهور برای تامین گردش سرمایه پایدار حیاتی است .با این حال ،به دلیل
الزامات قوانین و مقررات یک شرکت میتواند تنها صورتهای مالی را بعد از تایید توسط حسابرسان
مستقل منتشر سازد .در نهایت سرعت انتشار صورتهای مالی برای عموم توسط سرعت کار حسابرسی و
ارائه گزارش حسابرسی تعیین میگردد (آبدین و زلوکی.)2112 ،2
از این رو ،با توجه به اهمیت موضوع ارایه به موقع اطالعات به بازار سرمایه و استفاده کنندگان ،و نیز
ارتباط تنگاتنگ آن با فرایند حسابرسی ،در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارایه
به موقع گزارش حسابرسی می باشیم و در صورت موثر بودن تدابیری اندیشید تا بتوان گزارش حسابرسی
را هر چه سریع تر مهیا کرده و صورتهای مالی حسابرسی شده را با صرف زمان کمتری در اختیار استفاده
کنندگان قرار داد.
مبانی نظری تحقیق
صورتهای مالی اطالعات مفید برای اتخاذ تصمیم گیریهای اقتصادی و سرمایه گذاری ارائه می-
کنند ،این اطالعات برای استفاده کنندگان در ارزیابی وضعیت و عملکرد مالی شرکت مهم هستند .از این
رو صورتهای مالی حسابرسی شده احتماال تنها منبع مورد اعتماد اطالعات قابل دسترس است(لونتیس و
همکاران ) 2115 ،3دقیق بودن و به موقع بودن دو شاخص حیاتی برای مفید بودن گزارشهای شرکت
میباشند .مفید بودن اطالعات افشا شده در گزارشهای ساالنه کاهش خواهد یافت اگر مدت زمان کامل
شدن فرایند حسابرسی (ارائه گزارش حسابرسی) افزایش یابد(عبداله.)1446 ،
به موقع بودن یکی از خصوصیات مربوط بودن اطالعات بوده و بدین معناست که ،اطالعات مالی
زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم ،قضاوت و اقدام به موقع نسبت به
موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،اطالعات مالی باید پیش از سپری شدن
فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آنها داوری و یا تصمیم گیری نمایند ،در اختیار آنها قرار
گیرند .بنابراین هر قدر ارایه اطالعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوطه نزدیک تر باشد ،اطالعات به
هنگام تر خواهند بود(برزیده و معیری) 1385،
با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان ،کیفیت حسابرسی به
عنوان عامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی ،مورد توجه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
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حسابرس به عنوان یک مکانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت ،می تواند موجب بهبود کیفیت اطالعات
و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای بهینه برون سازمانی گردد .اگر عملیات
حسابرسی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد و نتواند قابل اتکا بودن اطالعات منتشر شده را به خوبی
تعیین کند ،در سطح اقتصاد خرد افراد بسیاری سرمایههای خود را از دست میدهند و افراد کمی
سودهای کالنی به دست خواهند آورد .همچنین ،کاهش کیفیت حسابرسی ممکن است تهدیدی برای
اعتبار ،حسن شهرت ،حق الزحمه درخواستی حسابرس و مشروعیت حرفه حسابرسی باشد (مالون و
همکاران)1443 ،9
در مطالعهای که جمع آوری دادههای آن از طریق پرسشنامه صورت گر فت و پاسخ دهندگان آن،
مؤسسات حسابرسی بودند ،تخصص صنعت حسابرس بدین گونه تعریف شد :تخصص حسابرس در صنعت
شامل به وجود آوردن افکار سازنده به منظور کمک خلق ارزش افزوده به صاحبکاران ،هم چنین فراهم
کردن دیدگاه ها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوعاتی میشود که صاحبکاران در صنایع مربوط به
خود با آن روبه رو میشوند(کند.)2118 ،
در این رابطه گراملینگ و استون ( )2111استدالل کردند که تخصص حسابرس در صنعت به سبب
تکنولوژی بهتر حسابرسی ،کاهش هزینه های ناشی از مقیاس های اقتصادی و داشتن دانش بیشتر در آن
صنعت باعث افرایش کیفیت حسابرسی میشود  .بعالوه در در صنعتهای که قوانین و مقررات سنگین
وجود دارد ،حضور حسابرسی متخصص میتواند باعث افزایش رعایت قوانین خاص صنعت و یا الزامات
گزارشگری توسط شرکتها و مشتریان گردد(.آبدین و همکاران .)2111 ،اوکف و همکاران )1449( 5نیز به
این نتیجه رسیدند که تخصص حسابرس در صنعت باعث افزایش کیفیت حسابرسی میگردد .از این رو
می توان استدالل کرد که در درون چارچوب کیفیت ،تخصص حسابرسان در صنعت بهتر میتواند بیانگر
یا انتقال دهنده کیفیت حسابرسی باشد و در نتیجه منجر به افزایش سرعت گزارش حسابرسی و به
عبارتی منجر به ارائه گزارش به موقع میگردد.
در بسیاری از موارد بر اساس مبانی نظری ،موسسه حسابرسی بزرگ از لحاظ اندازه ،باعث افزایش
سطح کیفیت حسابرسی شرکت میشوند .موسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات حسابرسی را با کیفیت
باالتری ارایه میکنند ،زیرا عالقه مندند شهرت بهتری در بازار کار بدست آورند و از آنجا که تعداد
صاحبکارانشان زیاد است ،نگران از دست دادن آنها نیستند (دی آنجلو)1481 ،6
کاپالن و کارسلو ) 1441( 7در تحقیق خود نشان دادند که ،اگر شرکتها توسط موسسات حسابرسی
بزرگ مورد حسابرسی قرار گیرند ،تاخیر کمتری در ارایه گزارش حسابرسی خواهند داشت .زیرا این
موسسات معموال نیروهای حرفهای و با تجربه حسابرسی باال استفاده میکنند که به علت تجربه حرفهای،
با بیشتر سیستمهای مالی مورد استفاده شرکتها آشنایی داشته و مدت زمان کمتری برای شناسایی
سیستمهای مالی مشتریان خود صرف کرده و پیچیدگی سیستمهای پردازش اطالعات ،منجر به تاخیر
در ارایه گزارش حسابرسی نخواهد گردید.
نتایج حاصل از مطالعاتی که به بررسی تعیین به موقع بودن گزارش حسابرسی در هر دو بخش
عمومی و خصوصی پرداختند نشان داد که اندازه حسابرس میتواند به موقع بودن گزارش حسابرس را
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بهبود بخشد .با این حال اطالعات کمی در باره نقش تخصص حسابرس در صنعت در بهبود مدت زمان
گزارش حسابرسی وجود دارد .این چنین استدالل میشود که تخصص حسابرسان در صنعت خاص می-
تواند باعث افزایش کیفیت خدمات حسابرس در آن صنعت و در نتیجه موجب بهبود عملکرد در خصوص
مدت زمان گزارش حسابرسیگردد(ابدین و زلوکی.)2112 ،
پیشینه تحقیق
آبدین و زلوکی ( ) 2112در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع
بودن گزارش حسابرسی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکتهایی که حسابرس آنها متخصص
صنعت است نسبت به سایر شرکتها که حسابرس آنها متخصص نیست گزارش حسابرسی به موقع تری
ندارند ،لذا تخصص حسابر س در صنعت تاثیری بر به موقع بودن گزارش حسابرسی ندارد .همچنین ،آنها
به این نتیجه رسیدند که اندازه حسابرس باعث افزایش سرعت گزارش حسابرسی میگردد .دان و
همکاران ) 2111 ( 8دریافتند که صاحبکاران مؤسسات حسابرسی متخصص صنعت از لحاظ کیفیت افشا
توسط تحلیل گران مالی در رده باالتری رتبه بندی می شوند.
دفوند )1442( 4استدالل کردکه تخصص حسابرس در صنعت میتواند امنیت بیشتری به صورتهای
مالی از طریق کشف بهتر تخلفات بدهد .گول و همکاران )2114( 11به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در
صنعت بر رابطه بین دوره ابقای حسابرس و کیفیت سود می پردازند .نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه
بین دوره کوتاه مدت ابقای حسابرس و کیفیت ضعیفتر سود برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان
متخصص صنعت رسیدگی میشوند نسبت به دیگران ،ضعیف تر است.
انشا و لونتیس )2116( 11در تحقیقی به بررسی تاثیر ویژگیهای شرکتی و ویژگیهای عملیات
حسابرسی ،بر به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن
پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که بین میزان سهام سرمایه افراد درون سازمانی ،تعداد
بندهایی که حسابرسان در گزارش خود بیان مینمایند و بزرگی موسسات حسابرسی با به موقع بودن
گزارشگری مالی ،همبستگی با اهمیتی دیده میشود.
سلطانی ) 2112( 12برخی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی و نیز تاخیر حسابرسی را
برای شرکتهای فرانسوی مورد بررسی قرار داد که در این تحقیق اندازه شرکت و نوع گزارش حسابرسی
بر به موقع بودن گزارش حسابرسی تاثیر با اهمیتی داشت.
بالسام و همکاران )2113( 13اقالم تعهدی اختیاری و ضرایب واکنش سود شرکتهایی را که توسط
متخصصان صنعت ،حسابرسی شده اند با شرکتهایی که توسط متخصصان صنعت رسیدگی نشده اند ،مورد
مقایسه و بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت دارای
اقالم تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به صاحبکاران حسابرسانی است که
متخصص صنعت نیستند .بنابراین یافتههای این تحقیق با این دیدگاه موافق است که صاحبکاران
حسابرسان متخصص صنعت از کیفیت سود بهتری نسبت به صاحبکاران حسابرسان غیر متخصص صنعت
برخوردارند.
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فرضیههای تحقیق
با توجه به سوال اصلی تحقیق ،دو فرضیه به شرح زیر مطرح شده است:
فرضیه اول :بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط معناداری وجود
دارد.
فرضیه دوم :بین اندازه حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ ه دف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت ،شبه تجربی است .به منظور تجزیه و تحلیل
داده ها و آزمون فرضیه تحقیق ،از معادله رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .به منظور انجام
پژوهش ،اطالعات و داده های کمی مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها و سایر گزارشات
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برزیده و معیری ( ) 1385در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در
دوره زمانی  1382تا  1389پرداختند ،آنها جهت انجام تحقیق پنج فرضیه مطرح کردند تا ارتباط بین
تاخیر در ارایه گزارش حسابر سی ،با اندازه شرکت ،سودآوری شرکت ،ریسک شرکت (ریسک مالی)،
حسابرس و تاریخ پایان سال مالی مورد بررسی قرار گیرد نتایج تحقیق انجام شده بر نمونه انتخابی آنها
حاکی از آن بود که تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی به طور با اهمیتی برای شرکتهای دارای تاریخ پایان
سال مالی منتهی به  24اسفندماه ،بیشتر بوده است و سایر فرضیههای تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.
ثقفی و معتمدی فاضل( )1341به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در
شرکتهای با امکانات سرمایه گذاری باال پرداختند ،نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد چنانچه شرکت
های با امکانات سرمایه گذاری زیاد ،از حسابرسان با کیفیت باالتر استفاده کنند ،سطح باالتری از کارایی
سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد .این در حالی است که کیفیت حسابرسی باالتر ،بر خالف انتظار،
تأثیری در کاهش دستکاری در اقالم تعهدی اختیاری ندارد.
آقایی و ناظمی ( ) 1341در تحقیقی به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت
اقالم تعهدی اختیاری پرداختند .در این تحقیق قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهایی که
توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی شدهاند با سایر شرکتها ،برای آزمون مدیریت سود مورد
مقایسه قرار گر فتند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد شرکتهایی که حسابرس آنها ،متخصص صنعت
است دارای سطح مدیریت اقالم تعهدی اختیاری پایین تر میباشند.
اعتمادی و همکاران( ) 1384به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت واقعی
سود و تاثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت
واقعی سود پرداختند .در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و
از دستکاری فروش ،کاهش هزینههای اختیاری و اضافه تولید به عنوان معیارهای مدیریت واقعی سود
بهره گرفته شده است .همچنین ،برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی از بازده داراییها استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد شرکتهایی که حسابرس آنها ،متخصص صنعت است دارای سطح باالتر
مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکتها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمییابد.
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مالی آن ها و همچنین ،نرم افزارهای تدبیر و ره آورد نوین استخراج شده است .دادهها پس از جمع آوری
در صفحه گسترده  ،Excelمرتبط و طبقهبندی شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار  Eviews 6مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق ش رکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند .قلمرو
زمانی پژوهش حاضر ،بین سالهای  1383تا  ،1341میباشد .برای نمونهگیری از روش حذفی
سیستماتیک استفاده شده است و شرکتهایی که دارای کلیه شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب
شدهاند:
 .1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .2شرکت قبل از سال  ،1383در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 .3اطالعات مورد نیاز در رابطه با اینگونه شرکتها در دسترس باشد.
 .9شرکتها جزء بانکها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ و
لیزینگها) نباشند ،زیرا افشاهای مالی و ساختارها در آنها متفاوت است.
 .5شرکت طی دوره قلمرو زمانی ،تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشد.
با اعمال شرایط فوق الذکر از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد 69
شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند که در مجموع تعداد  576سال شرکت شدهاند.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها
تخصص حسابرس در صنعت :از آنجا که حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم
قابل مشاهده نیست ،تحقیقات گذشته شاخصهای مختلفی را برای اندازهگیری تخصص حسابرس در
صنعت به کار گرفته است .رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً به عنوان شاخصهایی برای تخصص
حسابرس در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد(اعتمادی و همکاران.)1384 ،
رویکرد سهم بازار ،متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خود را از سایر رقیبان خود
از نظر سهم بازار در هر صنعت خاص متمایز کرده است ،تعریف میکند .این رویکرد فرض می کند که با
مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارائه خدمت می کنند ،می توان به
میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد .مؤسسهای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار
دارد از دانش تخصصی باالترین در مورد آن صنعت خاص برخوردار است(آقایی و ناظمی.)1341 ،
رویکرد سهم پرتفوی ،توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسه
حسابرسی مورد لحاظ قرار می دهد .این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است .
صنایع صاحبکار مؤسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی ،نشاندهنده صنایعی هستند که مؤسسات
حسابرسی دانش پایه ای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوی
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اندازه موسسه حسابرسی :شاخص دیگر اندازهگیر کیفیت حسابرسی ،اندازه موسسه حسابرسی است که
این دو با هم رابطه مستقیم دارند ،به طوری که هر چه اندازه موسسه حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت
حسابرسی هم باالتر خواهد بود .در این تحقیق منظور از اندازه موسسه حسابرسی ،حسن شهرت موسسه
حسابرسی (نام تجاری) است .در نتیجهی حسن شهرت موسسه حسابرسی ،اعتبار اطالعات صورتهای
مالی افزایش یافته و لذا کیفیت حسابرسی باالتر خواهد بود(چن و همکاران2115 ، 19؛ دی آنجلو،
.)1481
به منظور اندازهگیری اندازه موسسه حسابرسی ،موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
در زمره موسسات حسابرسی کوچک و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر به عنوان
موسسات حسابرسی بزرگ قرار میگیرد .برای سنجش این متغیر ،اگر سازمان حسابرسی به عنوان
حسابرس شرکت انتخاب شده باشد عدد  1و در غیر اینصورت عدد 1تعلق میگیرد.
متغیر وابسته و تعریف عملیاتی آن
در این تحقیق به موقع بودن گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعریف میشود ،از این رو فرض
شده است که ،هر چه تاریخ گزارش حسابرسی به تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد ،گزارش حسابرسی
به موقع تر ارایه شده است .در نتیجه مدت زمان ارایه گزارش حسابرسی در تحقیق مزبور فاصله زمانی
بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت ،تا تاریخ گزارش حسابرسی در نظر گرفته میشود.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشاندهنده گویای این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی در توسعه فناوریهای
حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است(همان منبع).
در این تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرسی بهره
گرفته می شود .داشتن سهم زیاد بازار سهم غالب بازار هم چنین به این نکته اشاره دارد که حسابرس به
طور موفقیت آمیزی خود را از سایر رقیبان از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز میکند(می هو و ویلکینز،
.)2112
برای محاسبه سهم بازار در این تحقیق به پیروی به از پیروی از پالم رز( )1486سهم بازار
حسابرسان به صورت زیر محاسبه می شود( :مجموع داراییهای تمام صاحبکاران هر مؤسسه حسابرسی
خاص در صنعت خاص) تقسیم بر
(مجموع داراییهای تمام صاحبکاران در این صنعت) .مؤسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت
در نظر گرفته می شوند که سهم بازارشان (یعنی معادله فوق) بیش از]( 1/2شرکتهای موجود در یک
صنعت [ )1/باشد.
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متغیرهای کنترلی
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق ،به پیروی از (آبدین و زلوکی )2112 ،تاثیر متغیرهای اهرم مالی ،اندازه شرکت،
نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده داراییها نیز کنترل شد .در ادامه هر یک از این متغیرها توضیح داده
شدهاند.
اهرم مالی (  :) LEVi ,tاهرم مالی معموال با گزارشگری به موقع ارتباط مستقیم دارد .زیرا اهرم مالی
باعث میشود احتمال ورشکستگی شرکت افزایش یابد و متقابال احتمال اینکه حسابرس مستقل تحت
پیگرد قانونی قرار بگیرد افزایش مییابد .لذا در چنین شرایطی حسابرس ملزم تا حسابرسی بیشتری را
انجام داده و بالتبع کار حسابرسی با تعویق بیشتری به پایان خواهد رسید( .سمینت .)1445 ،در این
تحقیق اهرم مالی از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل می شود.
بازده داراییها(  :) ROAi.tپیش بینی میشود سودآوری شرکت با به موقع بودن گزارش حسابرس رابطه
مستقیم داشته باشد چون عملکرد خوب شرکت باعث کاهش نگرانیهای حسابرس از لحاظ ورشکستگی و
تداوم فعالیت شرکت میشود و بنابراین فرایند رسیدگی با سرعت و اطمینان بیشتری انجام میپذیرد و
بالتبع گزارش حسابرسی سریعتر مهیا می گردد .در این تحقیق از نسبت بازده داراییها به عنوان معیار
سودآوری شرکت استفاده شده است .این نسبت از حاصل تقسیم سود خالص بر کل داراییهای پایان دوره
حاصل میگردد.
اندازه شرکت(  :) SIZEi.tدر مطالعات انجام شده قبلی (اشتون و نیوتن ،1484 ،کپالن و کارسلو،
 ) 1441بین تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی و اندازه یا بزرگی شرکتهای مورد رسیدگی نوعی رابطه
معکوس دیده شده است .اندازه شرکت در این تحقیق از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت به
دست می آید.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(  :) MBi ,tاز نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش
دفتری آن به عنوان نماینده ای برای رشد شرکت استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق ،برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده
است .در این مدل به موقع بودن گزارش حسابرسی متغیر وابسته و تخصص حسابرس در صنعت و اندازه
موسسه حسابرسی به عنوان شاخصهای کیفیت حسابرسی ،متغیرهای مستقل میباشند .به لحاظ کنترل
اثر عوامل ریسک ،چهار متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار به دفتری ،اهرم مالی ،بازده داراییها و اندازه
شرکت وارد مدل رگرسیون شدهاند .مدل رگرسیون مورد استفاده در رابطه شماره ( )1آورده شده است.
()1
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که در آن:
 AuditSize itاندازه موسسه حسابرسی Sizeit ،اندازه شرکت Levit ،اهرم مالی شرکت MBit ،نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری و  ROAi ,tبازده داراییها می باشد.
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
آمار توصیفی
اولین گام در تحلیل آماری ،تعیین مشخصات خالصه شده دادهها و محاسبه شاخصهای توصیفی
میباشد .هدف از این تحلیل ،شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنیهاست تا مقدمات
تحلیل آماری فراهم شده و خصوصیات توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار شود .جدول شماره ( )1نشان
دهنده اندازه شاخصهای آمار توصیفی دادههای مورد استفاده در تحقیق برای شرکتهایی است ،که
حسابرس آنها متخصص صنعت میباشد .مدت زمان گزارش حسابرسی برای شرکتهایی که حسابرس آنها
متخصص صنعت میباشد برابر با  69روز میباشد و در مقایسه با آمار توصیفی شرکتهایی که حسابرس
آنها متخصص صنعت نمیباشد(جدول شماره  )2که برابر با  83روز میباشد ،کمتر است و بیانگر این می-
باشد که تخصص حسابرس در صنعت باعث سرعت در فرایند گزارش حسابرس میگردد.
جدول شماره ( :)1آمار توصیفی شرکتهایی که حسابرس آنها متخصص صنعت میباشد.
نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

به موقع بودن گزارش حسابرس

ARTit

69/3

63/5

1.86

AuditSize it

1/385

1/31

1/98

اندازه شرکت

Sizeit

12/81

12/71

1/21

نسبت ارزش بازار به دفتری

MBit

2/176

1/492

1/951

بازده داراییها

ROAi ,t

1/196

1/125

1/132

اهرم مالی

Levit

1/71

1/63

3/12

اندازه حسابرس

همانطور که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود ،میانگین اندازه حسابرس برابر  1/375است.
وبیانگر این است که در شرکتهای مورد بررسی از هر  11شرکتی که حسابرسی شدهاند ،به طور متوسط
 9شرکت حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی ،انجام شده است .اهرم مالی بیانگر این است که به
طور متوسط  %71داراییهای شرکتهای مورد بررسی از محل بدهیها تامین مالی شدهاند.

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 ARTitبه موقع بودن گزارش حسابرسی spec_30feeit ،تخصص حسابرس در صنعت،

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 58بهار 49

46

جدول شماره ( :)2آمار توصیفی شرکتهایی که حسابرس آنها متخصص صنعت نمیباشد.
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

به موقع بودن گزارش حسابرس

ARTit

83

81/5

2/98

AuditSize it

1/192

1/11

1/35

اندازه شرکت

Sizeit

12/97 12/524

1/29

نسبت ارزش بازار به دفتری

MBit

2/176

1/82

1/951

بازده داراییها

ROAi ,t

1/116

1/14

1/13

اهرم مالی

Levit

1/76

1/65

1/912

اندازه حسابرس

همانطور که مشاهده میگردد،جدول شماره ( )2نشاندهنده آمار توصیفی شرکتهایی است که
حسابرس آنها متخصص صنعت نمیباشد .متوسط اندازه حسابرس به طور متوسط برابر با  1/192است
که بیانگر این است که در شرکتهای مورد بررسی از هر  21شرکتی که حسابرسی شدهاند ،به طور
متوسط  3شرکت حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی ،انجام شده است .آمار کم حسابرسی توسط
سازمان حسابرسی نسبت به جدول شماره ( )1نشاندهنده این است که سازمان حسابرسی در گروه
حسابرس متخصص صنعت در بیشتر صنعتها میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
قبل از آزمون فرضیههای تحقیق باید از نرمال بودن دادهها اطمینان پیدا کرد .برای آزمون نرمال
بودن جمالت خطا از آزمونهای مختلفی میتوان استفاده نمود .یکی از این آزمونها ،آزمون جارکوا برا
می باشد.در این پژوهش نیز ،به منظور آزمون کردن نرمال بودن جمالت خطا ،از این آزمون استفاده شده
است .در صورتی که اجزای باقیمانده از توزیع نرمال برخوردار باشند ،میتوان ادعا نمود که جامعه نیز
دارای توزیع نرمال میباشد.
جدول شماره ( :)3آزمون نرمال بودن دادهها
فرضیه
آزمون
جارکوا برا

فرضیه ()4

فرضیه ()1
آماره

سطح معناداری

آماره

سطح معناداری

2/82

1/29

2/59

1/28

همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود ،نتیجه این آزمون برای هر دو فرضیه تحقیق بیشتر از
 5درصد میباشد که بیانگر نرمال بودن دادهها در تمام فرضیهها است .بنابراین ،با اطمینان  45درصد،
نرمال بودن دادههای تحقیق تایید میگردد.
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ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش

عالمت اختصاری آماره آزمون سطح معناداری

متغیرهای پژوهش
به موقع بودن گزارش حسابرس

ARTit

-19/16

1/111

تخصص حسابرس در صنعت

spec_30feeit

11/12

1/111

اندازه حسابرس

AuditSize it

8/38

1/111

اهرم مالی

Levit

-7/64

1/111

نرخ بازده داراییها

ROAi ,t

-19/81

1/111

اندازه شرکت

Sizeit

-4/17

1/111

نسبت ارزش بازار به دفتری

MBit

-13/43

1/111

همانطور که مالحظه می شود ،در کلیه متغیرهای مسـتقل ،وابسـته و کنترلـی سـطح معنـاداری در
آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو کوچکتر از  1/15است و نشـاندهنـده ایـن اسـت کـه متغیرهـا پایـا
هستند .این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمـان و کوواریـانس متغیرهـا بـین
سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجـه ،شـرکتهـای مـورد بررسـی تغییـرات سـاختاری نداشـته و
استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود ،از روش (دادههای ترکیبی)
استفاده میشود و به منظور تشخیص روش مناسب برای تخمین دادهها از آزمون هاسمن و چاو( Fلیمر)
استفاده شده است.
جدول شماره ( :)5نتایج حاصل از آزمون انتخاب نوع مدل فرضیهها
فرضیه
آزمون

فرضیه دوم

فرضیه اول
آماره

سطح معناداری

آماره

سطح معناداری

آزمون چاو

1/659

1/111

1/751

1/111

آزمون هاسمن

29/185

1/111

37/525

1/111

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بر اساس آزمون ریشه واحد از نوع آزمونلوین ،لین و چو ( ،)2112چنانچه معناداری آماره آزمون کمتر از
 1/15باشد ،متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا هستند.
نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از این آزمون در جدول شماره ( )9ارائه شده
است.
جدول ( :)9نتایج حاصل از آزمون لوین ،لین و چو

دانش حسابرسی -سال چهاردهم – شماره  – 58بهار 49

48

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

همانطور که در جدول شماره ( )5مشاهده می شود برای هر دو فرضیه تحقیق با توجه به اینکه سطح
معناداری به دست آمده از آزمون چاو برابر ( )1/111می باشد .در نتیجه فرض ( H0روش حداقل مربعات
معمولی) در سطح اطمینان بیشتر از  %44رد شده است و روش داده های تابلویی پذیرفته میشود.
همچنین ،برای آزمون استفاده از روش پانل(دادههای تابلویی) با اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون
هاسمن استفاده شده است .از آنجایی که سطح معناداری به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با
( )1/111می باشد بنابراین فرض ( H0روش اثرات تصادفی) رد شده است و در نتیجه روش اثرات ثابت
پذیرفته میشود.
همانطور که در جدول شماره ( )6مشاهده میشود ،با توجه به مقدار آماره  )11/17( Fو سطح
معناداری مربوط به آن ( ،)1/111مدل برازش شده در سطح اطمینان  %44معنادار است .با توجه به
ضریب تعیین تعدیل شده مدل برازش شده ،میتوان ادعا نمود که حدود  %67از تغییرات بازده غیرعادی
آتی سهام شرکت توسط متغیرهای مدل توضیح داده میشود .همچنین ،آماره دوربین واتسون ()1/44
بین مقدار  1/5تا  2/5است که استقالل مشاهدات را نشان میدهد.
جدول شماره ( :)6برآورد الگوی شماره ()1

ARTit   0   1 spec_30feeit   2 AuditSize it   3 Sizeit   4 Levit   5 MBit  B6 ROAi ,t   it
عرض از مبدأ

0

ضریب

آماره

نام متغیر

عالمت اختصاری

99/6

2/49

1/113

تخصص حسابرس در صنعت

spec_30feeit

-7/128

-2/43

1/113

اندازه حسابرس

AuditSize it

1/124

1/98

1/63

اندازه شرکت

Sizeit

-2/38

-2/11

1/135

فرصتهای رشد

MBit

-1/923

-9/98

1/111

اهرم مالی

Levit

1/15

1/967

1/69

بازده داراییها

ROAi ,t

-22/47

-3/15

1/112

آماره دوربین واتسون

1/48

آماره F

ضریب تعیین تعدیل شده

1/67

سطح معناداری آماره

t

سطح معناداری

11/17
F

1/111
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فرضیه اول پژوهش به این صورت مطرح شده بود که بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع
ضریب و آماره  tمتغیر تخصص حسابرس در صنعت به ترتیب برابر با  -7/128و  -2/43میباشد .این
ارقام بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش حسابرس
در سطح اطمینان  %45میباشد .به عبارتی مطابق مبانی نظری ،حسابرس متخصص در صنعت باعث
افزایش سرعت گزارشگری حسابرسی میگردد و تاییدی بر آمار توصیفی در بخش قبل میباشد .بنابراین،
فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
فرضیه دوم پژوهش به این صورت مطرح شده بود که بین اندازه حسابرس و به موقع بودن گزارش
حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد ،همانطور که در جدول شماره ( )6مشاهده میشود ضریب و آماره
 tمتغیراندازه حسابرس به ترتیب برابر با  1/124و  1/98میباشد .این ارقام بیانگر عدم وجود ارتباط
معنادار بین اندازه حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس در سطح اطمینان  %45میباشد .به
عبارتی اندازه موسسه حسابرس تاثیری بر افزایش سرعت گزارش حسابرسی ندارد .بنابراین ،فرضیه دوم
پژوهش مورد تایید قرار نمیگیرد .نتایج این فرضیه با تحقیق برزیده و معیری ( )1385مطابقت دارد.
در رابطه با ارتباط متغیرهای کنترلی و متغیر وابسته نیز قابل ذکر است که ضریب و آماره  tمتغیر
اندازه شرکت به ترتیب برابر با  -2/38و  -2/11میباشدکه بیانگر ارتباط منفی و معنادار بین اندازه
شرکت و به مدت زمان ارائه گزارش حسابرسی میباشد .به عبارت دیگر ،بین اندازه شرکت و به موقع
بودن گزارش حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .در توضیح این نتیچه باید گفت ،در
شرکتهای بزرگ از لحاظ اندازه به دلیل امکانات بیشتر شرایط بهتری جهت ارائه به موقع تر گزارش
حسابرسی امکان پذیر بوده است.
ضریب و آماره  tمتغیر فرصتهای رشد نیز برابر با  -1/923و -9/98میباشد که نشاندهنده ارتباط
منفی و معناداری بین به مدت زمان ارائه گزارش حسابرس و فرصتهای رشد میباشد .به عبارت دیگر ،در
شرکتهای با رشد باال گزارش حسابرسی به موقعتر میباشد .همچنین ،ضریب متغیر بازده داراییها بیانگر
ارتباط مثبت و معناداری بین این نسبت با به موقع بودن گزارش حسابرسی میباشد .در ضمن سطح
معناداری متغیر اهرم مالی بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین ریسک مالی شرکت و به موقع بودن
گزارش حسابرسی میباشد.
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این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال بود که آیا ویژگیهای کیفیت حسابرسی تاثیری
بر به موقع بودن گزارش حسابرسی دارند .به عبارت دیگر آیا کیفیت حسابرسی باعث افزایش سرعت
فرایند حسابرسی می گردد یا خیر؟ در این راستا ،از معیارهای تخصص حسابرس در صنعت و اندازه
موسسه حسابرسی به عنوان ویژگیهای کیفیت حسابرسی استفاده گردید .همچنین ،برای سنجش به
موقع بودن گزارش حسابرس در این تحقیق فرض شده است که ،هر چه تاریخ گزارش حسابرسی به
تاریخ پایان سال مالی نزدیکتر باشد ،گزارش حسابرسی به موقع تر ارایه شده است.
نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن
گزارش حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد ،به عبارت دیگر مطابق مبانی نظری حسابرس متخصص در
صنعت باعث افزایش سرعت فرایند حسابرسی و گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه این فرایند میگردد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین اندازه
حسابرس و به موقع بودن گزارش حسابرس میباشد .به عبارتی اندازه موسسه حسابرس تاثیری بر
افزایش سرعت گزارش حسابرسی ندارد .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار نگرفت .نتایج این
فرضیه با تحقیق برزیده و معیری ( )1385مطابقت دارد.
در رابطه با ارتباط متغیرهای کنترلی و متغیر وابسته نیز قابل ذکر است که ارتباط منفی و معنادار
بین اندازه شرکت و به موقع بودن گزارش حسابرسی میباشد .به عبارتی در شرکتهای بزرگ از لحاظ
اندازه به دلیل در اختیار داشتن کنترلهای قوی در این نوع از شرکتها و تقاضای شدید آنها جهت اتمام
هر چه سریعتر فرایند حسابرسی ،منجر به سرعت بیشتر فرایند حسابرسی و کاهش مدت زمان گزارش
حسابرس میگردد .این نتیجه با تحقیق آبدین و زلولکی( )2112مطابقت دارد.
ضریب و آماره  tمتغیر فرصتهای رشد نیز نشاندهنده ارتباط منفی و معناداری بین به موقع بودن
گزارش حسابرس و فرصتهای رشد میباشد .میتوان چنین نتیجه گرفت که در این شرکتها به دلیل
فرصتهای رشد و عملکرد خوب شرکت ،حسابرس نیز نظر مساعدتری نسبت به عملیات داشته باشد که
منجر به حسابرسی کمتر و افزایش سرعت گزارشگری میشود.
همچنین ،ضریب بازده داراییها بیانگر ارتباط منفی و معناداری بین این نسبت با به موقع بودن
گزارش حسابرسی میباشد .که با تحقیق آبدین و زلولکی( )2112مطابقت دارد .در ضمن سطح
معناداری متغیر اهرم مالی بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین ریسک مالی شرکت و به موقع بودن
گزارش حسابرسی میباشد .این نتیجه با تحقیق تحقیق برزیده و معیری ( )1385مطابقت دارد.
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پیشنهادهای کاربردی تحقیق
پیشنهاد می گردد که به نقش حسابرس متخصص در صنعت در ارایه گزارش به موقع حسابرسی توجه
کافی داشته باشند.
 .2به مدیران شرکتها پیشنهاد می شود جهت پاسخگویی بهتر به ذینفعان از جمله ارایه گزارشهای مالی
به موقع تر به نقش حسابرسان متخصص در صنعت جهت افزایش سرعت به موقع بودن صورتهای مالی
منتشر شده توجه نمایند.
 .3همچنین ،باتوجه به ارتباط منفی بین اندازه شرکت ،فرصتهای رشد و بازده داراییها با به موقع بودن
گزارش حسابرسی به استفاده کنندگان پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های خود به این عوامل توجه
کافی داشته باشند.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
برای ادامه راه این تحقیق موضوعات زیر جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد:
 . 1در نظر گرفتن معیارهای دیگری برای سنجش اثر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش
حسابرس مانند چرخش شریک حسابرس ،نوع اظهارنظر حسابرس و ...
 .2در نظر گرفتن معیارهای دیگری برای سنجش اندازه موسسه حسابرسی .....
 .3در این تحقیق برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده شد.
پیشنهاد میگردد در تحقیقی دیگر از رویکرد سهم پرتفوی برای اندازهگیری آن استفاده شود.
محدودیت تحقیق
در فرایند انجام تحقیق علمی ،مجموعه ای شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق می
باشد ولی به طور بالقوه می تواند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد .برخی از این محدودیت ها ذاتی و
بعضی دیگر ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی تحقیق می باشد .مهم ترین محدودیت تحقیق
عمده پژوهش های انجام شده در ایران ،عدم دسترسی مستقیم به کلیه اطالعات مورد نیاز است .در
تحقیق حاضر هر چند با مراجعه به منابع اطالعاتی قوی مشاهدات زیادی در اختیار محقق قرارگرفت ،باز
هم از این قضیه مستثنی نیست.
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