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 اندازه و عمر شركت  بررسي تاثير كيفيت اطالعات مالي و به موقع بودن و

 مدت زمان تكميل و اجراي عمليات حسابرس مستقل

 
 دانشجوي دكتري حسابرسی ،فرشاد گنجي

 دانشجوي دكتري حسابداريافسانه تازيكه لمسكي، 

 

موقع بودن به این شود بهوب میهاي كيفی اطالعات مالی محسموقع بودن یكی از مهمترین ویژگیبه -چكيده
كنندگان ترین شكل ممكن در دسترس استفادهترین زمان و به سریعمفهوم است كه اطالعات باید در كوتاه

تر هاي مالی واحدهاي تجاري كوتاهقرارگيرد. هر چه فاصله زمانی بين پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت

. تجارت یابدلی حسابرسی شده ساالنه واحدهاي تجاري افزایش میهاي ماباشد، سودمندي حاصل از صورت
الكترونيك، تغييراتی بنيادین در معامالت تجاري، قوانين و مقررات بازار، محيط رقابتی بازار و... پدید آورده 

ها قرار گرفته است. فنآوري اطالعات زمانی حالل مشكالت خواهد بود كه در خدمت توسعه و پرورش انسان

مدیران ارشد سازمان تأثير قابل توجهی را  . وري منجر گردد هاي انسانی باهم تلفيق و به توسعه و بهرهقابليتو 
 {2و2و1} اند درک كردهتواند روي موفقيت سازمان داشته باشد،  كه فناوري اطالعات می

عمليات هاي شركت با مدت زمان اجرا و تكميل هدف این تحقيق، بررسی رابطه بين برخی ویژگی
هاي توليدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره حسابرسی است . جامعه آماري شامل شركت

هاي تحقيق هاي آماري انجام شده بر روي فرضيهاست  .نتایج حاصل از آزمون 1201الی  1299هاي زمانی سال
اندازه، نسبت بدهی به حقوق صاحبان  دهد كه پنج متغير مستقل انتخاب شده در این پژوهش شاملنشان می

دار عمر شركت، ارتباط معنی هاي مالی وسهام، سوددهی، نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت
 آماري  با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی وجود دارد.

 تكميل عمليات حسابرسیعمر شركت، مدت زمان اجرا و  موقع بودن، اندازه شركت،به هاي كليدي:واژه

 

 مقدمه -1
هاي تجاري مطرح پاسخگویی كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در سطوح مختلف ملی و بنگاه

اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع، موظفند از طریق ارائه اطالعات  گذاران،است. مدیران در مقابل سرمایه
كارگيري منابع اقتصادي و نتایج عمليات واحد تجاري ها در جریان نحوه ببه موقع، شفاف و قابل اعتماد، آنها ر

. اتخاذ تصميمات معقول [2]گيري و قضاوت منطقی را براي آنها فراهم سازندقرار داده و امكان تصميم

ر هاي برتر بدون وجود اطالعات به موقع، معتبسوي فعاليتاقتصادي و تخصيص بهينه منابع محدود و كمياب  به
 پذیر نيست. و قابل اتكا، امكان
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عنوان دو ویژگی كيفی مهم هاي حسابداري، مربوط بودن و قابل اتكابودن، بهدر بيانيه اساسی تئوري

-اطالعات مالی، همواره از موضوعات مهم ادبيات گزارشگري مالی بوده و مورد توجه و تاكيد نهادهاي حرفه

به این مفهوم است كه اطالعات باید  1موقع بودنالعات مالی است. بهكنندگان اطاستفاده اي، مراجع قانونی و

كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زمانی بين ترین شكل ممكن در دسترس استفادهترین زمان و به سریعدر كوتاه

از  تر باشد، منافع و سودمندي حاصلهاي مالی واحدهاي تجاري كوتاهپایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت

یابد. افزایش فاصله زمانی بين پایان سال هاي مالی حسابرسی شده ساالنه واحدهاي تجاري افزایش میصورت

كنندگان و به زیان هاي مالی، احتمال فاش شدن اطالعات به نفع گروهی از استفادهمالی و تاریخ انتشار صورت

 دهد. سایرین را افزایش می

گيري و حفظ بودن اطالعات مالی بيان شده است. كمك به تصميم ویژگی كيفی مهم دیگر، قابل اتكا

مات قانونی تعيين شده در بسياري اچنين الزهاي ذینفع  و همگذاران، اعتباردهندگان و سایر گروهمنافع سرمایه

توسط شخصی مستقل از تهيه كننده اطالعات  هاي مالی،از كشورها موجب شده است كه حسابرسی صورت

هاي مالی حسابرسی شده، بر كسی پوشيده كه مزایاي حاصل از صورترغم اینزي و اجرا شود. علیریبرنامه

 تواند بر به موقع بودن اطالعات مالی ارائه شده ونيست، ولی مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی می

-مختلفی است. این عوامل میموقع تابع عوامل گزارشگري مالی به در نتيجه بر مربوط بودن آن اثرگذار باشد.

 هاي واحد مورد رسيدگی باشد.تواند مربوط به حسابرس و عمليات حسابرسی یا مربوط به ویژگی

 

 عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع -2

تكميل  مدت زمان اجرا و در تحقيقات انجام شده قبلی، مهمترین عوامل موثر بر گزارشگري مالی به موقع و

 اند: عنوان شده سی به شرح زیرعمليات حسابر

اندازه شركت، سودآوري، پيچيدگی عمليات و نوع صنعت، ميزان ریسك یا خطر )اهرم(، عمر شركت، 

تاریخ پایان سال مالی، ميزان همكاري كاركنان صاحبكار با حسابرسان، بودجه زمانی حسابرسی، سيستم كنترل 

خلی و كميته حسابرسی در شركت، اندازه موسسه داخلی شركت، وجود یا عدم وجود واحد حسابرسی دا

چنين در مؤسسه حسابرسی، نوع و ميزان هاي مورد استفاده در شركت و همحسابرسی، تكنولوژي و فنآوري

خدمات ارائه شده به صاحبكار، عوامل محيطی )وضعيت اقتصادي، نرخ بهره، تورم، رقابت و مالحظات سياسی 

و شخصيت حسابرس، وجود یا عدم وجود اقالم غيرمترقبه در شركت، نوع و قانونی(، سطح تجربه و تخصص 

                                                             
1 timeliness 
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هاي مالی، وضعيت شركت در بورس اوراق بهادار، تعداد اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت

 .[10] .[11]. [0]. [4] .[1] مواردي از این قبيل هاي فرعی و وابسته، وسهامداران، وجود یا عدم وجود شركت

هاي زیر با مدت زمان از بين عوامل مختلف موثر بر گزارشگري مالی، رابطه  بين ویژگی قيق  حاضر،در تح

 اجرا و تكميل عمليات حسابرسی شركت مورد بررسی قرار گرفته است:

دار هاي انجام شده قبلی در خارج از كشور، وجود رابطه معنیدر  بيشتر  پژوهشاندازه شركت:  (الف

ن گزارشگري مالی ساليانه با اندازه شركت مورد تایيد قرار گرفته است. بيشتر این محققين بين به موقع بود

هاي كوچك، عمليات حسابرسی خود را اجرا و هاي با اندازه بزرگ زودتر از شركتكه شركت معتقدند

احتمال وقوع  هاي بزرگ،شركت هاي كنترل داخلی قوي دربه دليل استقرار سيستم -كنند. زیرا اوالتكميل می

توانند اتكاي كند و به تبع آن حسابرسان میهاي مالی كاهش پيدا میاشتباه چه سهوي و چه عمدي در صورت

 .كاهندهاي محتوا باي از حجم آزمونبيشتري بر سيستم كنترل داخلی شركت نموده و به نحو قابل مالحظه

درند كارمندان حسابداري بيشتر با تخصص و هاي بزرگ به دليل داشتن منابع مالی زیاد قاشركت -ثانيا

ها تري را به خدمت بگيرند. از طرف دیگر این شركتهاي اطالعاتی پيشرفتهتحصيالت باالتر و همچنين سيستم

با در اختيار حسابرسان گذاشتن تعدادي از پرسنل خود و انجام قسمتی از كارهاي حسابرسی و بكارگيري 

هاي مالی آنها الزحمه حسابرسی بيشتر، عمليات حسابرسی صورتاخت حقموسسات حسابرسی كارآمد و پرد

هاي بزرگ از حساسيت بيشتري نسبت شركت -شود. ثالثادر مدت زمان اندكی بعد از اتمام سال مالی انجام می

-هاي سياسی بيشتري نسبت به شركتتر داراي هزینههاي  بزرگهاي كوچك برخوردارند. شركتبه شركت

تر هستند. بزرگ بودن شركت، تعداد زیاد ذینفعان را به همراه دارد كه تمایل دارند، عمليات كهاي كوچ

هاي بزرگ تمایل دارند، مدت زمان شركت را با دقت و حساسيت زیادي تعقيب كنند. بنابراین مدیران شركت

ا شدیدا از طرف تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسی و گزارشگري مالی را كاهش دهند. زیرا آنه

هاي مالی موقع صورتكنندگان براي ارائه بهگذاران، اعتباردهندگان، نهادهاي قانونی و دیگر استفادهسرمایه

دار آماري بين اندازه شركت و مدت خود تحت فشارند. لذا، این فرض قابل تصور وجود دارد كه ارتباط معنی

 . [11]زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی وجود دارد

هایی كه نسبت بدهی به شركت این امكان وجود دارد، :نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ب(

آنها ممكن  حقوق صاحبان سهام آنها باال باشد؛ تمایل داشته باشند ميزان و سطح ریسك خود را پنهان نمایند.

نتشر كنند. از طرف دیگر باال هاي مالی ساالنه خود را با تاخير ماست براي این منظور درصدد برآیند، صورت

بدهی به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتوانی شركت در بازپرداخت بدهی و ایفاي تعهدات را  بودن نسبت

ها توسط شركت خواهند دهد. در چنين مواردي حسابرسان نگران كمتر از واقع نشان دادن بدهیافزایش می
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وليت خوددر مقابل دعاوي مطروحه احتمالی در آینده، رسيدگی مسئ بود. بنابراین حسابرسان براي كاستن ميزان

نمایند كه از كامل بودن اي طراحی و اجرا میگونهههاي حسابرسی را بریزي كرده و روشتري را برنامهكامل

گونه اقدامات از جانب حسابرسان، موجب طوالنی شدن هاي ثبت شده اطمينان حاصل كنند. انجام اینبدهی

 . [13]هاي مالی خواهد شديل عمليات حسابرسی و تاخير در انتشار صورتزمان تكم

عنوان یكی از متغيرهاي اثرگذار بر مدت زمان اجرا و تكميل توان سودآوري شركت به :سودآوري ج(

عمليات حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود یك رابطه منفی بين توان سودآوري شركت با مدت 

هاي سودده ر اجرا و تكميل عمليات حسابرسی شركت قابل تصور است. بدین معنی كه شركتزمان تاخير د

 [18]كنندده، عمليات حسابرسی خود را اجرا و تكميل میهاي زیانزودتر از شركت

عنوان یك خبر خوب یا بد در مورد نتایج عملكرد ساالنه شركت مورد تواند بهگزارش سود یا زیان می

هاي مالی ساالنه با ده، مدیران شركت تمایل دارند انتشار گزارشهاي زیاند. در مورد شركتگير توجه قرار

ده تمایل دارند، هاي زیانرو، مدیران شركتاین تاخير باشد تا از عواقب انتشار یك خبر بد اجتناب نمایند. از

با تاخير بيشتري انجام شود.  تر باشند و عمليات حسابرسیحسابرسان از برنامه زمانی معمول حسابرسی عقب

اي ده، حسابرسان عمليات  حسابرسی را با احتياط و اعمال مراقبت حرفههاي زیانچنين در مورد شركتهم

كه احتمال بروز ناتوانی مالی، ورشكستگی یا عدم تداوم فعاليت یا تقلب دهند. به ویژه زمانیبيشتري انجام می

منظور انتشار یك خبر هاي سودده بهداشته باشد. در نقطه مقابل، شركت ده وجودهاي زیانمدیران در شركت

رو نسبت به تكميل هاي مالی ساالنه حسابرسی شده دارند. از اینخوب تمایل به انتشار زودتر از موعد صورت

ر چنين ددهند. همسریع عمليات حسابرسی و جلوگيري از تاخير در تكميل عمليات حسابرسی عالقه نشان می

چه حاشيه سود یا نرخ بازده آنها باالتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار این خبر هاي سودده، چنانشركت

كنندگان در مورد شركت منتفع خواهند شد. عملكرد هاي بازار و تصميمات استفادهبينیخوب، از مزایاي پيش

 .[11] [18] اي بر روي ارزش سهام شركت خواهد داشتمثبت یك شركت اثر برجسته

عنوان  تابعی از هتكميل عمليات حسابرسی ب مدت زمان تاخير در اجرا ود( نوع اظهارنظر حسابرسي: 

هایی كه اظهارنظر ؛ شركتشوداین اساس عنوان می . برشودمینوع اظهارنظرحسابرسی ارائه شده در نظر گرفته 

هایی كه ل است، احتماال زودتر از شركتهاي مالی آنها به شكل مقبوحسابرسی ارائه شده در مورد صورت

عبارت دیگر، كنند. بهكنند، عمليات حسابرسی خود را اجرا و تكميل میاظهارنظر غيرمقبول دریافت می

كنند، هایی كه اظهارنظر مقبول دریافت میمتوسط تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسی براي شركت

 .[11]كنندغيرمقبول دریافت میهایی است كه اظهارنظر كمتر از شركت
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هاي مالی صورت عنوان یك خبر بد در نظر گرفته شده و باعث كندي در انتشارهاظهارنظرهاي غيرمقبول ب

شركت  نظرهاي موجود بين حسابرس واختالف ،شود. عالوه بر آنساالنه حسابرسی شده شركت می

تكميل  یش مدت زمان تاخير در اجرا وافزا ، موجبدرخصوص بندهاي شرط گزارش حسابرسی مطرح شده

  .[11]شودمیعمليات حسابرسی شركت 

 

 پيشينه تحقيق  -3

در  برانگيز در ادبيات گزارشگري مالی بوده است.هاي مالی همواره از موضوعات بحثتاخير در انتشار صورت

 شود.  این بخش به برخی  تحقيقات انجام شده  مرتبط با موضوع تحقيق اشاره می

هاي پذیرفته در تحقيقی، رابطه بين چهار ویژگی انتخابی و زمان گزارشگري مالی در شركت 1ورتيسك

شركت، تعداد سهامداران،  داد. چهار ویژگی انتخابی شامل عمر شده در بورس نيوزلند را مورد مطالعه قرار

عت با زمان گزارشگري هاي مالی و حسابرسی ساليانه و نوع صنعت بود. تنها نوع صنتعداد صفحات گزارش

داري بودند. براساس تحقيق كورتيس، دار بوده و سه ویژگی دیگر فاقد رابطه معنیمالی داراي رابطه معنی

گزارشگران مالی سریعی  گري مالی فعاليت داشتند،هایی كه در زمينه صنایع سوخت و انرژي و واسطهشركت

ایع معدنی، استخراجی و خدماتی گزارشگري كندي هاي شاغل در زمينه صنبودند. در نقطه مقابل شركت

-هاي نمونه با تاریخ گزارشگري مالی و انتشار صورتچنين فاصله زمانی بين پایان سال مالی شركتداشتند. هم

هاي مالی آنها چهارونيم ماه بوده است. از كل زمان گزارشگري مالی یعنی چهارونيم ماه، سه ماه آن براي 

 .[9]الی صرف شده استهاي محسابرسی صورت

شركت غيرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق  69موقع بودن گزارشگري مالی ساليانه در پژوهشی، به 2انسه

عنوان هاي انتخاب شده به% شركت30بهادار زیمبابوه را مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد كه 

اند. نتایج تحقيق آنها نشان داد كه ی ساليانه خود را ارائه نمودههاي مالگزارش نمونه در مهلت مقرر قانونی،

داري متغيرهایی مانند اندازه شركت، توان سودآوري و عمر شركت با زمان گزارشگري مالی ارتباط معنی

 [6]اند.داشته

هاي و احمد جهت بررسی مهمترین دالیل طوالنی شدن تكميل عمليات حسابرسی شركت 2و آدزرین

الالمپور را براي دوره زمانی بين اهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار كوشركت از شركت 188ایی، مالزی

ميالدي را انتخاب كردند. هشت متغير مستقل تحقيق شامل اندازه شركت، نوع  2888تا  1334هاي  سال

                                                             
1 Courtis  
2 Ansah 
3 Adzrin 
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ميزان تخصص موسسات صنعت، سود یا زیان شركت، اقالم غيرمترقبه، نوع اظهارنظر حسابرسی، اندازه و 

حسابرسی، پایان سال مالی و نسبت بدهی به دارایی شركت بودند. آمار توصيفی نشان داد كه متوسط مدت 

روز با  188ساله، بيش از  1هاي انتخابی در طول دوره زمانی زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی شركت

ن، نشان داد كه از بين هشت متغير مستقل تعریف چنينتایج تحقيق هم روز بوده است. 24انحراف استاندارد 

شده، شش متغير نوع صنعت، سود یا زیان، اظهارنظر حسابرسی، حسابرسان، پایان سال مالی و نسبت بدهی به 

اند. مدت زمان اجراي عمليات حسابرسی، با زیان، نوع دار بودهدارایی، با متغير وابسته تحقيق داراي رابطه معنی

سبت بدهی به دارایی شركت رابطه مستقيم و با نوع صنعت، حسابرسان و پایان سال مالی شركت اظهارنظر و ن

 [2]رابطه منفی داشته است.

هاي حسابرسی همكاران تحقيقی را در زمينه شناسایی دالیل طوالنی شدن زمان ارائه گزارش و 1ليونتيس

هاي پذیرفته شده در بورس آتن انجام دادند. به عقيده آنها، طوالنی شدن زمان صدور گزارش در مورد شركت

حسابرسی یكی از عوامل تاثيرگذار در ایجاد و توسعه بازارهاي سرمایه در رابطه با شركت است. به ویژه، 

باشد. نتایج حاصل از گذاران هاي مالی ساالنه شركت تنها منبع اطالعات قابل اتكاي سرمایهكه صورتزمانی

ها با اندازه هاي آماري نشان داد كه بين طوالنی شدن زمان ارائه گزارش حسابرسی شركتاجراي آزمون

الزحمه حسابرسی، تعداد و ماهيت بندهاي گزارش حسابرسی شركت، وجود یا عدم مؤسسه حسابرسی، حق

دار وجود دارد. حسابرسی شركت رابطه معنی هايوجود اقالم غيرمتر قبه در شركت، و ميزان ابهام در گزارش

المللی و پرداخت در این تحقيق بيان شده است كه در صورت استفاده از موسسات حسابرسی بزرگ و بين

چنين كند. همالزحمه اضافی به حسابرسان، مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی كاهش پيدا میحق

-هاي حسابرسان میر شركت، موجب طوالنی شدن مدت زمان رسيدگیوجود اطالعات و اخبار منفی بالقوه د

  [14] شود.

شناسایی اثر تغيير وظایف كاركنان موسسه حسابرسی و تغيير مؤسسه  ( جهت2881) 2كام و چك

شركت استراليایی را   243ول انجام عمليات حسابرسی بر زمان ارائه گزارش حسابرسی، تعداد ئحسابرسی مس

عنوان نمونه تحقيق انتخاب كردند. نتایج این پژوهش  نشان داد كه تغيير در وظایف و به 2881براي سال مالی 

هاي كاركنان مؤسسه حسابرسی و واگذاري عمليات حسابرسی به یك مؤسسه حسابرسی هم اندازه، مسئوليت

حسابرسی به یك  اثر با اهميتی بر زمان صدور گزارش حسابرسی ندارد. ولی واگذاري مسئوليت انجام عمليات

 .[16]داري با مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی هستداراي ارتباط معنی مؤسسه حسابرسی بزرگتر،

                                                             
1 Leventis 
2 Kam and Cheuk 
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هاي پذیرفته شده در بورس اوراق دالیل طوالنی شدن زمان صدور گزارش حسابرسی شركت 1پيوت

از  گذاري(هاي سرمایهستثناي شركتشركت )به ا 238تعداد  بهادار فرانسه را مورد شناسایی قرار داده است.

عنوان هب 2881الی  1333هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فرانسه براي دوره زمانی مجموع شركت

نمونه تحقيق انتخاب گردیدند. نتایج این تحقيق نشان داد كه، زمان صدور گزارش حسابرسی با ميزان ریسك و 

چنين وجود اطالعات و هم رنگی دارد.د و زیان( وابستگی جزئی و كم)سو هاي مالیارقام مندرج در صورت

داري دارد. ضمنا، انجام عمليات اخبار خوب و بد در مورد  شركت با زمان گزارشگري مالی ارتباط معنی

 .[13]حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بزرگ، بر مدت زمان صدور گزارش حسابرسی تاثير زیادي دارد

سایی دالیل طوالنی شدن مدت زمان اجراي عمليات حسابرسی و گزارشگري مالی، جهت شنا 2هسلين

عنوان نمونه تحقيق به  2886شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزي را  براي سال مالی  241تعداد 

 انتخاب كرد. نتایج حاصل از آمار توصيفی نشان داد كه، متوسط مدت زمان تكميل گزارش حسابرسی در

روز بوده  است، كه این مدت كمتر از مهلت قانونی چهار ماهه تعيين شده در  34هاي مورد مطالعه شركت

الزامات  هاي انتخابی،% از كل شركت34030شركت یا در حدود  219مقررات بورس مالزي است. تعداد 

شركت  0اند. تنها ئه دادههاي مالی خود را ظرف مهلت مقرر به بورس اراقانونی مقرر را رعایت كرده و صورت

 [12]اند.هاي مالی خود را در مهلت مقرر ارائه ندادهها مورد مطالعه(، صورت% از كل شركت2082)

هاي پذیرفته شده موقع بودن گزارشگري مالی، نمونه خود را  از شركتو همكاران در خصوص به 2دغان

ین تحقيق بررسی رابطه بين چهار متغير مستقل؛ اخبار المللی انتخاب كردند. هدف ادر بورس اوراق بهادار بين

موقع بودن زمان )سود یا زیان( در مورد شركت، ریسك مالی، اندازه و نوع صنعت شركت با  به خوب و بد

موقع بودن زمان گزارشگري مالی، تحت تاثير توان سودآوري گزارشگري مالی بوده است. نتایج نشان داد، به

گذاري ویا نرخ بازده حقوق صاحبان ی كه داراي اخبار خوب )نرخ بازده سرمایههایشركت است. شركت

اند. نتایج  هاي مالی خود را منتشر نمودههاي داراي اخبار نامساعد، صورتاند، زودتر از شركتباالتر( بوده

ري به موقع بندي مربوط به گزارشگمشی و زمانچنين نشان داد كه اندازه شركت، ریسك مالی باال، خطهم

 [3]اند.ها موثر بودهموقع شركتدر گزارشگري مالی به هاي گذشته،سال

هاي مالی و ( تحقيقی را با عنوان بررسی تحليلی رابطه بين اقالم صورت1201پور و همكاران )كاشانی

 شركت 420شركت از مجموع  18مدت زمان الزم براي حسابرسی انجام دادند. براي این منظور، تعداد 

عنوان نمونه هصورت تصادفی ب، مورد به1202تا   1294هاي حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در سال

                                                             
1 Piot 
2 Haslin 
3 Dogan 
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هاي مالی با مدت زمان وجود همبستگی بين اقالم صورت تحقيق انتخاب گردید. آزمون آماري انجام شده،

-دارایی" اوت بود. متغيرهایی مثلحسابرسی را بيان نمود. ميزان این همبستگی بسته به نوع متغير حسابداري متف

 .[1]بيشترین همبستگی را در كل دوره تحقيق با متغير وابسته تحقيق داشتند "هاي جاريبدهی" و "هاي جاري

 

 شناسي تحقيق  وشر -4

 جامعه آماري 4-1

ن  هاي توليدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مياجامعه آماري تحقيق شامل شركت

 هایی كه واجد شرایط زیر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند:هاي عضو جامعه آماري شركتكليه شركت

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1299هایی كه حداقل از ابتداي سال الف( شركت 

توسط موسسات  هاي مالی ساالنه آنها براي دوره زمانی موردنظرهایی كه حسابرسی صورتب( شركت 

 حسابرسی مورد تایيد بورس انجام شده باشد. 

هایی كه اطالعات موردنياز جهت محاسبه متغيرهاي تحقيق در مورد آنها در دوره زمانی مورد ج( شركت

 بررسی در دسترس و اطالعات آن قابل اتكا باشد.

هاي مالی تقيما از صورتاي موردنياز تحقيق حاضر مسهبودند. داده شركت واجد شرایط فوق 112تعداد

ها به بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اطالعاتی بورس، هاي مالی ارائه شده توسط شركتساالنه و گزارش

 ها استخراج شده است.افزارهاي دنا سهم، تدبيرپرداز و لوح فشرده اطالعات مالی شركتنرم

 

 مدل تحقيق و محاسبه متغيرها - 4-2

مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی شركت و پنج متغير مستقل  قيق  حاضر،متغير وابسته در  تح

ده بودن ها(، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سودده یا زیاناین تحقيق شامل اندازه شركت )جمع دارایی

 هاي مالی وعمر شركت  هستند. شركت، نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت

 شرح زیر استفاده شده است هب از مدل رگرسيونی چندگانه اهداف تحقيق براي بررسی فرضيات، با توجه به
void  qu icks or t ( in t  a r r ay[ ]  ,  int  l ef t  ,  int  r ight ){  
i f  ( l ef t  <  r ight ){  

in t  midd le =  pa r t i t ion(a r r ay ,  l ef t  ,  r ight )  ;  

qu icks or t (a r r ay ,  l ef t  ,  middl e - ۱ )  ;  
qu icks or t (a r r ay ,  mid dl e+ ۱  ,  r ight ) ;  

}  

}  

in t  pa r t i t ion( in t  a r r ay[]  ,  int  l ef t  ,  int  r ight ){  
in t  midd le  ;  
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in t  x  =  a r r ay[ lef t ]  ;  
in t  l  =  lef t  ;  

in t  r  =  r ight  ;  

whi l e( l  <  r ){  
whi l e( (a r r ay[ l ]  <= x)  && ( l  <  r ight ) )  l++  ;  

whi l e( (a r r ay[r ]  >  x)  && (r  >= lef t ) )  r - -  ;  

i f ( l  <  r ){  

in t  t emp  = a r r ay[ l] ;  
a r r ay[ l ]  =  a r r ay[r ] ;  

a r r ay[r ]  =  t emp  ;  

}  
}  

mi ddl e =  r  ;  

in t  t emp  = a r r ay[ lef t ] ;  
a r r ay[ lef t ]  =  a r r ay[mi ddl e]  ;  

a r r ay[mid dl e]  =  t emp ;  r et ur n middl e  ;  }  

 

 سازي به زبان پاسكال پياده

 واند باشدت صورت زیر میبه pascalتر به زبان  سازي مشابه ولی فشردهپياده
procedur e S or t ( l ,  r :  I nt eg er ) ;  

va r  i ,  j ,  x ,  y :  int eger ;  
b egin  

i  :=  l ;  j  :=  r ;  x  :=  a [ ( l+r )  DIV 2 ] ;  

r ep ea t  

whi l e  a [ i ]  <  x  do  i  :=  i  +  1 ;  

whi l e  x  <  a [ j]  do  j  :=  j  -  1 ;  

i f  i  <= j  t hen  
b egin  

y :=  a [ i ] ;  a [ i ]  :=  a [ j] ;  a [ j ]  :=  y;  

i  :=  i  +  1 ;  j  :=  j  -  1 ;  

end;  

u nt i l  i  >  j ;  
i f  l  <  j  t hen  S or t ( l ,  j ) ;  

i f  i  <  r  t hen  S or t ( i ,  r ) ;  

end;  

 كه:

Yبه روز( : مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی( 

  عرض از مبداء : 
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 Assets لگاریتم طبيعی متوسط جمع دارایی : 

  D/E Ratio متوسط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام : 

Profit  ده بودن شركت )سود یا زیان خالص بعد از كسر ماليات(زیان: سودده یا 

 Opinionهاي مالی : نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت 

 Life براساس تاریخ پذیرش شركت در بورس(: عمر شركت) 

 جزء خطاي تصادفی : 

1
،2،

3
،4 و

5
  ضرایب متغيرهاي مستقل هستند. ضرایب متغير مستقل سوم  در حقيقت متغيري

13اي كه،گونهموهومی )مجازي (است به  03)اگر شركت سودده باشد( و  ده )اگر شركت زیان

هاي ضریب متغير مستقل  چهارم )نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتشود. باشد( تعيين می

14اي است  كه اگرگونهمالی( نيز به  هاي مالی ) اگر نوع اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت

04شركت مقبول باشد( و هاي مالی شركت ائه شده در مورد صورت) اگر نوع اظهارنظر حسابرسی ار

 شود. غيرمقبول باشد( تعيين می

 

 ها و تجزيه وتحليل نتايج آزمون فرضيه -4-3

 فرضيه اول  تجزيه و تحليل نتايج -الف

 اولين فرضيه به شرح زیر تدوین شد:

وجود آماري  داربين اندازه شركت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی شركت رابطه معنی"   

 "دارد.

ضریب همبستـگی پيرسن بين لگاریتم كل دارایی و مدت زمان انجام (، 1با عنایت به جدول شماره )

0:0داري آن )و مقدار احتمال مربوط به بررسی معنی 106/8عمليات حسابرسی برابر  H 824/8( برابر 

داري مورد تایيد وجود ارتباط مستقيم و معنیدرصد  31ان بنابراین با اطمين .كوچكتر است 81/8است كه از 

( جهت بررسی فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود Tگيرد. مقدار احتمال مربوط به آماره تی )قرار می

:0ارتباط بين متغير مستقل و متغير پاسخ ) 10 H)  تر است كوچك 81/8باشد كه از می 829/8برابر

بدین ترتيب فرضيه شماره یك تحقيق  .شودداري بين دو متغير مشاهده میارتباط معنی ،%31با اطمينان بنابراین 

 گيرد. مورد تایيد قرار می

انسه، هسلين و دغان و ، فرست و پونالهاي انجام شده قبلی از جمله تحقيق مقایسه نتایج این فرضيه با تحقيق

مشابهت دارد.   تكميل عمليات حسابرسی شركت با مدت زمان اجرا واز نظر وجود رابطه بين اندازه همكاران 
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هاي انجام شده قبلی مدت زمان اجراي عمليات حسابرسی در تحقيق ولی نوع ارتباط بين اندازه شركت و

  كه در این تحقيق نوع این رابطه مستقيم بيان شده است. معكوس بوده است در صورتی

 

 دوم  فرضيه تجزيه و تحليل نتايج -ب

 فرضيه به شرح زیر تدوین شد: دومين 

بين نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شركت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی رابطه "

 "وجود دارد. آماري دارمعنی

ضریب همبستگی پيرسن بين متغير مستقل نسبت بدهی به حقوق صاحبان  (،1با عنایت به جدول شماره )

باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسی می 131/8اجرا و تكميل عمليات حسابرسی برابر سهام و مدت زمان 

0:0داري آن )معنی H داري وجود ارتباط مستقيم و معنی 31/8بنابراین با اطمينان  .است 822/8( برابر

 گيرد.مورد تایيد قرار می

سی فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بين متغير ( جهت بررTمقدار احتمال مربوط به آماره تی )

:0مستقل و متغير پاسخ ) 20 H)  داري بين دو % ارتباط معنی31بنابراین با اطمينان  است. 820/8برابر

 گيرد. بدین ترتيب فرضيه شماره دو تحقيق نيز مورد تایيد قرار می .شودمتغير مشاهده می

 هسلين و دغان مطابقت دارد. ،انجام شده توسط آدزرین و احمد يه با تحقيقاین فرض نتایج

 

 سوم فرضيه  تجزيه و تحليل نتايج -ج

 "كنند.ده عمليات حسابرسی خود را اجرا و تكميل میهاي زیانهاي سودده زودتر از شركتشركت"

ين متغير مستقل سودده یا ضریب همبستگی پيرسن بشود، ( مالحظه می1گونه كه در جدول شماره )همان

داري آن )باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسی معنیمی -104/8ده بودن و مدت زمان تاخير برابر زیان

0:0 H داري مورد تایيد قرار وجود ارتباط مستقيم و معنی 31/8بنابراین با اطمينان  .است 821/8( برابر

 گيرد. می

( جهت بررسی فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بين متغير Tربوط به آماره تی )مقدار احتمال م

:0مستقل و متغير پاسخ ) 30 H)  داري بين دو متغير % ارتباط معنی31با اطمينان لذا  است. 822/8برابر

روز و  9/31ده برابر اي زیانهشود. متوسط مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی در شركتمشاهده می

 شود.تایيد می سوم نيزاست، بنابراین فرضيه  روز 4/03هاي سودده برابر در شركت
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همكاران،  انسه، هسلين، دغان و همكاران، آدزرین و احمد، ليونتيس و نتایج این فرضيه با نتایج تحقيق

  مطابقت دارد.  

 

 چهارم فرضيه  تجزيه و تحليل نتايج -د

هایی هایی كه اظهارنظر حسابرسی ارائه شده در مورد آنها به شكل مقبول  باشد زودتر از شركتشركت"

 "كنند.عمليات حسابرسی خود را اجرا و تكميل می ،كنندكه اظهارنظر غيرمقبول  دریافت می

قدار باشد و ممی 289/8ضریب همبستگی پيرسن بين متغير مستقل نظر حسابرسی و مدت زمان تاخير برابر 

0:0داري آن )احتمال مربوط به بررسی معنی H وجود ارتباط  31/8است كه با اطمينان  812/8( برابر

 گيرد. مستقيم و معنی داري مورد تایيد قرار می

( جهت بررسی فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بين متغير Tمقدار احتمال مربوط به آماره تی )

:0و متغير پاسخ )مستقل  40 H)  داري بين دو % ارتباط معنی31بنابراین با اطمينان . است 821/8برابر

شود. متوسط مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی در مورد اظهارنظرهاي غيرمقبول متغير مشاهده می

 شود.نيز تایيد می چهارماست، بنابراین فرضيه شماره روز   0/02روز و در اظهارنظرهاي مقبول برابر  1/38برابر 

همكاران  انسه، هسلين، دغان و همكاران، آدزرین و احمد، ليونتيس و با نتایج تحقيقمشابه  نتایج این فرضيه

  است.  

 

 پنجم  فرضيه  تجزيه و تحليل نتايج -ه

-ميل عمليات حسابرسی رابطه معنیبين عمر شركت )تاریخ پذیرش در بورس( و مدت زمان اجرا و تك"

 "داري وجود دارد.

ضریب همبستگی پيرسن بين متغير مستقل عمر شركت و مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی برابر 

0:0داري آن )باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسی معنیمی 262/8 H بنابراین  .است 882/8( برابر

 گيرد. داري مورد تایيد قرار میوجود ارتباط مستقيم و معنی 31/8با اطمينان 

( جهت بررسی فرض صفر آماري مبنی بر عدم وجود ارتباط بين متغير Tمقدار احتمال مربوط به آماره تی )

:0مستقل و متغير پاسخ ) 10 H)  در  شود% این فرض رد می31بنابراین با اطمينان  .است 882/8برابر

بدین ترتيب فرضيه شماره پنج تحقيق نيز مورد تایيد قرار  .شودداري بين دو متغير مشاهده مینتيجه ارتباط معنی

 گيرد. می

 انسه مشابه است.  نتایج این فرضيه با تحقيق
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 هاي انجام شده جهت بررسي فرضيات تحقيقجدول خالصه نتايج آزمون

 نتيجه آزمون
ضریب متغير 

 مستقل در مدل

مقدار احتمال 

 متغير مستقل

ضریب همبستگی 

 اسپيرمن

ضریب همبستگی 

 پيرسن

 

متغيرهاي 

 مستقل

 Asset 106/8 191/8 829/8 116/6 تایيد فرضيه

 D/E Ratio 131/8 211/8 820/8 312/8 تایيد فرضيه

 Profit -104/8 -196/8 822/8 -916/1 تایيد فرضيه

 Opinion 289/8 219/8 821/8 246/1 تایيد فرضيه

 Life 262/8 202/8 882/8 648/8 تایيد فرضيه

 

 ست از:ا مدل برازش شده عبارت

 =  62.072  +  4.554  LOG ASSETS + 0.912  D/E RATIO – 5.714  PROFIT  
       + 5.264  Opinion + 0.460 Life 

% از 60ن معنی كه حدود بدی است. 602/8ضریب تعيين تعدیل شده برابر  112/8برابر  ،ضریب تعيين مدل

 ( F)وسيله متغيرهاي مستقل قابل توصيف است. ضمناً مقدار احتمال مربوط به آمارههب وابسته،تغييرات متغير 

:0فيشر جهت بررسی عدم كفایت مدل ) 543210  H) ،  است 881/8برابر .

 قيق برخوردار است. % مدل از كفایت الزم جهت بررسی فرضيات تح31بنابراین با اطمينان 

 

 گيرينتيجه -5

هاي مالی معلول عوامل متعددي است. حسابرسی ساالنه صورت ،هاهاي مالی شركتتاخير در انتشار صورت

هاي مالی  باشد. بعد از پذیرفتن این مطلب كه انجام حسابرسی صورتعنوان یكی از این عوامل قابل اشاره میهب

هاي مالی باشد، شناسایی عواملی كه از تاخير صورت گرفته در انتشار صورتكننده قسمتی توانند توجيهمی

طوركلی عواملی كه باعث تاخير ه. باستنيز بااهميت  ،شودباعث تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسی می

د كه به گيرند. گروه اول  عواملی هستنشوند در دو گروه كلی قرار میدر اجرا و تكميل عمليات حسابرسی می

گروه دوم عوامل مربوط به  حسابرسان و كار  .شوندها و خصوصيات شركت مورد رسيدگی مربوط میویژگی

 باشند.حسابرسی می

عمر شركت،  رابطه بين پنج ویژگی انتخابی اندازه، ،در این تحقيق با درنظرگرفتن دسته اول این عوامل

نوع اظهارنظر حسابرسی با مدت زمان اجرا و تكميل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، توان سودآوري و 

هاي مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون شده، هاي انتخابعمليات حسابرسی در شركت

با مدت زمان  آماري دارداراي رابطه معنی ،دهد كه هر پنج  ویژگی انتخابیتحقيق نشان می ،آماري انجام شده
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از ميانگين كل مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسی كه  هستند.حسابرسی  اجرا و تكميل عمليات

 شود. % آن توسط این پنج عامل توجيه می18در حدود  ،روز است 22/38

در این تحقيق تنها پنج  متغير مستقل  مورد بررسی قرار گرفته است. متغيرهاي دیگري نيز وجود دارند كه 

هاي این تحقيق با بنابراین تعميم نتایج و یافته در عمليات حسابرسی موثر باشند.ممكن است بر مدت زمان تاخير 

ضمنا براي تعيين اندازه شركت در این تحقيق از معيار جمع دارایی مندرج در  این محدودیت روبروست.

هاي تمام شده ها برمبناي بها، استفاده شده است. استفاده از این معيار به علت انعكاس داراییترازنامه شركت

ها با محدودیت هاي جاري داراییهاي دفتري و متفاوت بودن بهاي تمام شده تاریخی با ارزشتاریخی و ارزش

 همراه است. 

 

 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي  -6

 شود:هاي بعدي پيشنهاداتی به شرح زیر ارائه میجهت  انجام پژوهش

مان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسی با سایر  مطالعات مشابهی در مورد رابطه بين مدت ز -1

 ها صورت گيرد.  هاي مالی شركتویژگی

صورت یك مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسی برحسب نوع فعاليت و نوع صنعت به -2

 گيرد. هاي مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحليل قراراي بين شركتمطالعه مقایسه

ها و خصوصيات عاتی در زمينه بررسی رابطه بين مدت زمان انجام عمليات حسابرسی با ویژگیمطال  -2

 حسابرسان و موسسات حسابرسی انجام شود.
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