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 چکيده

 باهید   تحقيی   ایی  . گیاارد  میي  تأثير گيري تصميم در اطمينان عدم سطح بر مالي حسابداري اطالعات موقع به انتشار عدم
 در حسیابر   تخصص حسابرسي، موسسه اندازه گري ميانجي با حسابرسي گزارش تأخير با مالي درماندگي ميان رابطه بررسي
 نوع نظر از شده انجام پژوهش گرفت صورت تهران بهادار اوراق بور  در شده پایرفته هاي شرکت در صاحبکار، تنوع و صنعت
 در پیژوهش  انجیام . باشد مي معلولي و علت محتوایي و ماهيت نظر از پژوهش روش و است کاربردي هاي پژوهش جزء هد ،

 بیراي . اسیت  استفادشیده  پانلي تحليل از ها فرضيه وتحليل تجزیه براي و گرفته صورت استقرایي -قياسي استدالالت چارچوب
 اسیتفاده  1931-1931 زمیاني  بیازه  در تهران بهادار اوراق بور  در شده پایرفته شرکت 141 هاي داده از اطالعات، آوري جمع
 همچنیي  . نیدارد  حسابرسیي  گیزارش  تیأخير  بر معناداري تاثير مالي درماندگي که دهد مي نشان پژوهش ای  نتایج. است شده

 تیاثير  صیاحبکار  تنیوع  و منفیي  تاثير حسابرسي، گزارش در تأخير و مالي درماندگي بي  رابطه بر صنعت در حسابر  تخصص
 نيست. گاار تاثير رابطه ای  بر حسابرسي موسسه اندازه عالوه به دارد، مثبت

 .صاحبکار تنوع ،صنعت در حسابر  تخصص حسابرسي، موسسه اندازه حسابرسي، گزارش تأخير مالي، درماندگي :کليد واژگان

 

 مقدمه
ی  در حالي است که تأخير در ا باشد. ميیک ضرورت  کنند ميعمل  درستي بهبراي بازارهایي که  موقع بهگزارشگري مالي 
)صالحي و همکاران،  دگااربء وافزایش داده و بر بازار تأثير س را گيري تصميمعدم اطمينان در  تواند ميگزارشگري مالي 

 مالي موضوع هاي صورتبودن  موقع بهتمرکز بر روي تأخير در گزارش حسابرسي از دو جهت اهميت دارد. اول اینکه  (.1933

اطالعات  اي حاوي هاي دوره گزارش( 1111) کميسيون اوراق بهادار ي بيانيهاست، زیرا بر اسا   گااران سرمایههمي براي م
شود  باعث مي گااران است و قبل از اینکه ای  اطالعات در دستر  قرار بگيرد، وجود تأخير طوالني ارزشمندي براي سرمایه
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 شده  اشارهکه تأخير  کنند مياینگونه استدالل ( 1111) 1ش شود. بارتوو و کونيچيکيارز گااران کم ای  اطالعات براي سرمایه
شود. با توجه به اینکه  مي قيمت سهام غيرطبيعي هاي واکنشتوسط کميسيون بور  اوراق بهادار، باعث به وجود آمدن 

تحقي  در مورد تأخير گزارش  گفت توان مي درنتيجهمالي قبل از تاریخ گزارش حسابرسي قابل ارائه نيستند،  هاي صورت
دومي  دليل ای  است که تأخير در گزارش  .(1114، 1شود )ویتوورث و لمبرت تحقيقات مربوط محسوب مي ازجملهحسابرسي، 

یا خير. زیرا مشتریان تنها پس از  برند ميحسابرسي سود  هاي شرکتکه آیا مشتریان از ادغام  دهد ميحسابرسي مستقيماً نشان 
(. بنابرای  درمجموع 1933)مؤمني و حسيني،  استفاده کنند از مزایاي آن توانند ميمالي توسط حسابر   هاي صورت تأیيد

کاهش داده؛ باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتي شده و بر شدت  شدت بهکيفيت سود را  تأخير در ارائه اطالعات حسابداري،
محرمانه براي  تا از اطالعات دهد ميامکان « مطلع»گااران  و به سرمایه گاارد ميگااران اثر  فریب خوردن سرمایه امکان

 برداري بهرهو بازده مورد انتظار  گااري سرمایه هاي ارزیابيو افزایش عدم قطعيت « اطالع کم»گااران  سوءاستفاده از سرمایه
باعث غناي  و  لي گزارشگري باکيفيت استاص هاي مؤلفه، یکي از ها شرکتگزارش مالي از سوي  موقع . درنتيجه ارائه بهکنند

 .(1931)الري دشت بياض و همکاران،  بر ارزش بنگاه اثرگاار است درنتيجهو  محتواي اطالعاتي شده
عموالً رابطه ميان درماندگي مالي و تأخير در گزارش حسابرسي در تحقيقات به ای  صورت موردتوجه قرار گرفته است که م

قانوني قرار گيرند، افزایش  احد تجاري افزایش یابد، احتمال اینکه حسابرسان مستقل تحت تعقيباحتمال شکست و زماني که
مدارك و  آوري جمعحسابرسي بيشتري را انجام داده و با  . لاا در چني  شرایطي ممک  است حسابر  ملزم شود تایابد مي

کار  ابله و دفاع از اظهارنظر خود را داشته باشد و بنابرای ،توان مق دادخواهي حقوقي احتمالي آتي، مستندات بيشتر، عليه هرگونه
 .(1331)سيمنت و همکاران،  حسابرسي با تأخير بيشتري به پایان خواهد رسيد

هاي حسابرسان و مؤسسات بر تأخير در گزارش حسابرسي مؤثر است )حبيب و  اند که ویژگي تحقيقات قبلي نشان داده
 حسابرسي. دهند مي خدمت ارائه صاحبکار چندی  به حسابرسان بيشتر که دهد مي نشان (. برخي تجربيات1111، 9محمودي
)بایر و  بگاارد تأثير ها شرکت مالي هاي گزارش اطمينان قابليت بر مختلف دالیل به است ممک  زمان یک در صاحبکار چندی 
غير متنوع و تخصص گرا نسبت به هاي مؤسسات حسابرسي  ها کيفيت گزارش موجب برخي پژوهش (. به1113، 4سریدار

ها گسترده در دنيا توسط  مثال نتایج پژوهش عنوان (. به1911 مؤسسات حسابرسي متنوع بيشتر است )یعقوب نژاد و اميري،
( نشان داده است که تخصص گرایي موجب ارتقاي کيفيت گزارش حسابرسي خواهد شد. پيري و همکاران 1331) 1هوگان

د که مؤسسات حسابرسي بزرگ و داراي تعداد صاحبکار باال، در مقایسه با مؤسسات حسابرسي کوچک و ( نيز نشان دادن1931)
هاي  تري برخوردارند. بنابرای  با توجه به اهميت به موقع بودن گزارش داراي تعداد صاحبکار کم از کيفيت حسابرسي پایي 

 با حسابرسي گزارش تأخير با مالي درماندگي ميان کنندگان، در ای  تحقي  به بررسي رابطه حسابرسي براي استفاده
 پردازیم. صاحبکار مي تنوع و صنعت در حسابر  تخصص حسابرسي، موسسه اندازه گري ميانجي
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 مباني نظری و پيشينه پژوهش
 قراراستفاده  مورد یکدیگر يجا به در ادبياتمعموالً  ورشکسیتگي و 1مالي، نکول ، ناتواني1موفقيت عدم عمومي اصطالح چهار
درماندگي مالي به معني عملکرد منفي شرکت است و به شکل فني بيشتر میورد اسیتفاده قیرار (. 1111، 9)بلوواري گيرند يم

درماندگي مالي است.  تعهیدات فعلیي خیود را بیرآورده کنید، دچیار تواند نميیک شرکت  که هنگامي دیگر عبارت به. گيرد مي
. یک باشد مي یک حالیت میزم  میوقتي دهنده نشان معموالًاز ورشکستگي است و  تر وخيمدوره درماندگي مالي، ( 1313)والتر 

آن باشد.  هاي دارایيمنصفانه کل  بیيش از ارزش هایش بدهيکیه مجمیوع  بيند ميشرکت زماني خود را در ای  وضعيت 
 که درحالياست،  تشخيص قابلکي در پرداخت دیون به راحتي ناتواني تکني. بنابرای ، خالص ارزش واقعي شرکت منفي است

  .(1113، 4)آلتم  شود نميانجام معموالً جامع دارد که  وتحليل تجزیهتر نياز به یک  طورجدي بهورشکسیتگي 
کاررفته در  به سرمایه یافته که هرگاه نرخ بیازده تحق  کنند يتعریف م گونه ی درماندگي مالي را ا( 1113) 1آلتم  و هاتچکيس

 که درحالي شیده باشید، درمانیدگي میالي روي داده اسیت؛ درخواسیت بازده نرخاز  کمتر مداومصورت معنادار و  به بنگاه
درگير  هاي گروهارائه تعریفي دقي  از . دهد يمالي روي م درماندهورشکستگي وضعيتي حقوقي و قانوني است که براي بنگاه 

گااران، بستانکاران و نهادهاي قانوني  مدیریت، سرمایه مدعي شد که توان ميسيار مشکل است اما مسئله درماندگي مالي ب
درماندگي مالي از اهميتي بسيار زیاد  بيني پيش. لاا، امروزه گيرند ميپيش از سایری  تحت تاثير پدیده درماندگي مالي قرار 

آورده شده است. در  درد، انیدوه، فقیدان منیابع پیولي و تنگدسیتيدر فرهنگ لغات آکسیفورد، واژه پریشیاني ،. برخوردار است
 نظر ازنقطه (.1933)شاه نظري و مرانجوري،  ادبيات مالي نيز تعاریف مختلفیي از درمانیدگي میالي ارائیه شیده اسیت

چار عدم موفقيت شده حالت شرکت د به زیان ده بودن شرکت تعبير کرد که در ایی  توان مياقتصادي، درماندگي مالي را 
 دهد مينرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگر درماندگي مالي زماني رخ  در ای  حالت نرخ بازدهي شرکت کمتر از درواقعاست. 

براسا   نسبت جیاري داشت  نگهرعایت کردن یک یا تعداد بيشتري از بندهاي مربوط به بدهي، مانند  کیه شیرکت موفی  بیه
نقدي  هاي جریانکه  دهد ميقرارداد نباشد که به ای  حالت نکول تکنيکي گویند. حالت دیگیر از درمانیدگي میالي،زماني رخ 

)سليمانيان و  و ای  زماني است که ارزش ویژه شرکت عدد منفي شود بدهي کافي نباشید وفرع اصلشرکت براي بازپرداخت 
 .(1933دارابي، 
 اتکا، قابل و معتبر موقع، به اطالعات وجود بدون کمياب، و محدود منابع ي بهينه تخصيص و اقتصادي معقول تصميمات اتخاذ
 است، مالي هاي صورت اعتماد قابليت مورد در حسابر  اظهارنظر شامل حسابرسي گزارش که  آنجایي از. نيست پایر امکان
 تاریخ و مالي سال پایان بي  زماني فاصله چه هر. دهند مي ترجيح را حسابرسي گزارش تر کوتاه دوره گااران سرمایه معموالً
 واحدهاي ي شده حسابرسي مالي هاي صورت از حاصل سودمندي باشد، تر کوتاه تجاري واحدهاي مالي هاي صورت انتشار
 شدن فاش احتمال مالي، هاي صورت انتشار تاریخ و مالي سال پایان بي  زماني ي فاصله افزایش. یابد مي افزایش تجاري
 (.  1931، همیکاران و محمدرضایي) دهد مي افزایش را سایری  زبان به و کنندگان استفاده از گروهي نفع به اطالعات
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 با. شود مي تعریف حسابرسي رشاگز تاریخ و مالي سال بي  زمان مدت عنوان به( ARL) حسابرسي گزارش ي ارائه در تأخير
 احتمالي عوامل درك است، متفاوت مقطعي طور به آنها حسابر  و ها شرکت خاص ویژگي دليل به ARL اینکه به توجه
 گزارش ارائه در تأخير(. 1931 همکاران، و طبري علوي) آورد مي فراهم حسابر  کارایي جهت در بينشي ،ARL کننده تعيي 

 نظر حسابداري اطالعات چني  و یافته انتشار بازار حساسيت و اطالعات بودن موقع به به، توجه با مالي حسابداري در حسابر 
 اطمينان عدم سطح بر است ممک  مالي حسابداري اطالعات موقع به انتشار. است کرده جلب خود به را محققان و دانشگاهيان

 ،1همکاران و کوه ) است یافته انتشار حسابداري اطالعات تأثير تحت بازار رفتار ای  از  پس. گاارد تأثير گيري تصميم در
1119). 

است.  تخصص حسابر  در صنعتتبع آن،  از جمله عوامل مؤثر بر تأخير گزارشگري و به موقع بودن و کيفيت حسابرسي به
، همچني  کاران صاحب( به افزوده ارزش کمک )خل  منظور بهشامل به وجود آوردن افکار سازنده  تخصص حسابر  در صنعت

در صنایع مربوط به خود با آن  کاران صاحبکه  شود ميبرخي از موضوعاتي  ارهاي تازه برايو یا راهک ها دیدگاهفراهم کردن 
کنند  حسابرسان متخصص در صنعت را حسابرساني تعریف مي (1333 ،9همکاران و سولومون)(. 1111، 1)کند شوند مي رو روبه
در  حسابرساني که زیادي در یک صنعت خاص دارند. اند و تجربه اند، آموزش کافي دیده وسيله صاحبکار خود انتخاب شده که به

 توانند ميمشکالت ویژه آن صنعت،  تخصص دارند، به دليل داشت  توانایي بيشتر در شناسایي و برخورد با موردنظرصنعت 
ای ، هرچه مؤسسه حسابرسي تجربه بيشتري در صنعت خاصي کسب  افزون بر .حسابرسي را با کيفيت بيشتري انجام دهند

، 4)دان و مایهي کند مي افزایش حس  شهرت، عالقه بيشتري به ارائه خدمات حسابرسي با کيفيت برتر پيدا د، به دليلکن
1114). 

، تعدد صنعت، مهارت در صنعت خاص، 1متعدد کاران صاحب. وجود کار و اندازه موسسه حسابرسي  استعامل دیگر تنوع صاحب
(. مؤسسات حسابرسي داراي 1114، 3)آرونادا دهد مختلفي تحت تأثير قرار ميیل هاي حسابرسي را به دال کيفيت گزارش

مثال  عنوان . بهکنند يمي درك خوب بهرا  کاران گوناگون در یک صنعت خاص مخاطرات تجاري و عملياتي آن صنعت بصاح
 1111بنزآکسلي در سال سهامي عام و تصویب قانون سار هاي شرکتالزاماتي که در آمریکا در پي تشکيل هيئت نظارت بر 

 اند نمودهي بيشتر را منوط به تحق  کيفيت مناسب حسابرسي ها يحسابرسکاران و قبول  ایجاد شده است، موضوع تنوع صاحب
 (. 1911)یعقوب نژاد و اميري، 

 

 پيشينه پژوهش
( با بررسي تاثير درماندگي مالي بر تأخير گزارشگري حسابرسي و راهگزیني داوطلبانه حسابر  به ای  1111) 1یانتي و بدرا

نتيجه رسيدند که تأخير گزارشگري تاثير مثبتي بر راه گزیني داوطلبانه حسابر  دارد؛ اما درماندگي مالي بر راهگزیني 
. قادر به تأثيرگااري بر رابطه درماندگي مالي و تأخير گزارشگري نيستداوطلبانه تاثير معناداري ندارد و اظهارنظر حسابر  
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 و اثر اندازه شرکت، سود شرکت و پرداخت بدهي بر تأخير گزارش حسابرسي پرداختند بررسي به 1(1111یاسيا و همکاران )
ثير منفي و معنادار بر تأخير و سود شرکت تأ اري بر تأخير گزارش حسابرسي دارداندازه شرکت تاثير منفي و معناد دریافتند

و  هاي حسابرسي ندارد. سلطالنا، سينگ توجهي بر تأخير گزارش گزارش حسابرسي دارد. همچني  پرداخت بدهي تأثير قابل
اند. آنها  هاي کميته حسابرسي بر تأخير در ارائه گزارش حسابرسي پرداخته در پژوهشي به بررسي ویژگي 1(1111همکاران )

حسابرسي، تجربه قبلي در کميته حسابرسي و استقالل کميته حسابرسي با تأخير گزارش يته ي  تخصص مالي کمدریافتند که ب
حسابرسي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچني  آنها شواهدي مبني بر ارتباط بي  تأخير گزارش حسابرسي با تنوع 

به بررسي رابطه  9(1114ور )نياوردند. محمد نجلسات به  دست جنسيتي کميته حسابرسي، اندازه کميته حسابرسي و فراواني 
يدند که پرداختند. و به ای  نتيجه رس مالکيت تمرکز و يحسابرس هکميت اندازه رکت،ش دازهان با يحسابرس زارشگ در تأخير

مسیتقيم دارد اما بیا تأخير در گیزارش حسابرسیي با انیدازه شیرکت، اندازه کميتیه حسابرسیي و تمرکز مالکيت رابطه 
تأخير در زمان  با بررسي عوامل مؤثر بر( 1119) 4تخصص مالي کميته حسابرسیي رابطه معنیاداري ندارد. آپادور و مهد نور
حسابرسي، تمرکز مالکيت، اندازه شرکت و ميزان  صدور گزارش حسابرسي و حاکميت شرکتي بيان نمودند که اندازه کميته

کميته  گزارش حسابرسي رابطه دارد. نتایج تحقي  آنها نشان داد که با افزایش تعداد اعضاي زمان صدورسودآوري با تأخير در 
درصد  1افزایش تعداد سهامداران باالي  حسابرسي تأخير در زمان صدور گزارش حسابرسي افزایش خواهد یافت. همچني  با

دليل افزایش تقاضا براي انجام حسابرسي با کيفيت باالتر،  گزارش حسابرسي به مالکيت )تمرکز مالکيت( تأخير در زمان صدور
نيز رابطه معکو  برقرار  خواهد یافت. ميان اندازه شرکت و سودآوري با تأخير در زمان صدور گزارش حسابرسي افزایش
( در بررسي رابطه ميان تخصص حسابر  در صنعت و تأخير در گزارش حسابرسي نشان 1111) 1باشد. حبيب و بویيان مي

 تر است. کنند، دوره تأخير کوتاه هایي که از حسابرسان متخصص استفاده مي دادند که براي شرکت
رداختند. تحليل گر مالکيت خانوادگي پ ( به بررسي تأخير در گزارش حسابرسي و نقش تعدیل1931) محمدرضایي و همکاران

دهد تأخير در گزارش حسابرسي با خطاي حسابرسي نوع اول رابطۀ معناداري ندارد، اما با خطاي  هاي رگرسيوني نشان مي مدل
کند. همچني ، بي  مالکيت خانوادگي با خطاي حسابرسي نوع اول رابطۀ  حسابرسي نوع دوم رابطۀ منفي و معناداري برقرار مي

دهد مالکيت  ها نيز نشان مي دارد، اما با خطاي حسابرسي نوع دوم رابطۀ معناداري ندارد. سایر یافته مثبت و معناداري وجود
( در 1931کند. الري دشت بياض ) خانوادگي رابطۀ تأخير در گزارش حسابرسي و خطاي حسابرسي نوع دوم را تعدیل نمي

هاي پایرفته شده در  ه به موقع گزارش حسابرسي در شرکتهاي کميته حسابرسي با ارائ تحقيقي به بررسي ارتباط ميان ویژگي
بور  اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکي از آن است که اندازه و سابقه تشکيل کميته حسابرسي و وجود اعضاي 

تقالل کميته هاي حسابرسي با کاهش تأخير در ارائه گزارش حسابرسي همراه است؛ وليک  اس داراي تخصص مالي در کميته
مهدوي و حسيني نيا گردد.  حسابرسي و تجربه اعضاي کميته حسابرسي موجب افزایش تأخير در ارائه گزارش حسابرسي مي

 هاي شرکتبررسي اثربخشي کيفيت حسابرسي بر کاهش تأخير در ارائه گزارش حسابرسي ( در تحقيقي با عنوان 1934)
 طهحسابرسي، راب گزارش ارائهنوع گزارش حسابر  با تأخير در  بي نشان دادند که ، پایرفته شده در بور  اوراق بهادار تهران
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 بيشتر حسابرسي ئه گزارش، تأخير در اراشده تعدیلحسابرسي  گزارش دریافت صورت در یعني،. دارد وجود معناداري و مثبت
 ارائه گزارش که بي  تغيير حسابر  و تخصص حسابر  در صنعت با تأخير در دهد ميپژوهش نشان  نتایج همچني ،. شود مي

ئه حسابر  در صنعت باعث کاهش تأخير در ارا تخصص و حسابر  تغيير یعني،. ندارد وجود آماري معنادار رابطه حسابرسي،
 تأخير و حسابر  نعتص تخصص در تحقيقي با عنوان رابطه (1931) منش عار  و طبري علوي. شود نمي حسابرسي گزارش

نشان دادند، تأخير در گزارش حسابرسي  تهران اوراق  بهادار بور  در شده پایرفته هاي شرکت در حسابرسي گزارش ارائه در
 تر است. هاي با تخصص صنعت کوتاه در شرکت

 

 تحقيق  فرضيه
 .رابطه معناداري دارد حسابرسي گزارش تأخير با مالي فرضيه اول: درماندگي

  حسابرسي تاثير گاار است. گزارش تأخير با مالي حسابرسي بر رابطه درماندگي موسسه دوم: اندازه فرضيه
  حسابرسي تاثير گاار است. گزارش تأخير با مالي فرضيه سوم: تخصص حسابر  در صنعت بر رابطه درماندگي

  تاثير گاار است. حسابرسي گزارش تأخير با مالي فرضيه چهارم: تنوع صاحبکار  بر رابطه درماندگي
 

 روش تحقيق و جامعه آماری
ها، از نوع تحقيقات نيمه تجربي پس رویدادي در حوزه  نظر شيوه گردآوري داده نظر هد  کاربردي و از تحقي  حاضر از

هاي  مدلتحقيقات اثباتي حسابداري است که با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره )استفاده از روش پانل با اثرات ثابت( و 
آورد نوی  و  افزار تدبير پرداز و ره ها، از طری  نرم هاي مالي شرکت صورت اطالعات مربوط به  شده است. اقتصادسنجي انجام

 EVIEWS9افزارهاي  هاي از نرم وتحليل داده و براي تجزیه شده است آوري هاي اینترنتي بور  اوراق بهادار تهران جمع پایگاه
ساله  1در یک بازه زماني  بازار سرمایه ایراندر  شده پایرفتههاي  شامل کليه شرکت عه آماري پژوهشجام .شده است استفاده

که با استفاده از روش حا  سيستماتيک و بعد از مدنظر قرار دادن معيارهاي زیر تعداد  باشد مي 1931-1931طي دوره زماني 
  ؛عنوان جامعه آماري انتخاب شدند شرکت به 141
 در بور  فعال باشد؛ 1931 شده و تا پایان سال در بور  پایرفته 1931قبل از سال شرکت  .1
 اسفند باشد و طي زمان تحقي  تغيير سال مالي نداشته باشد؛ 13. سال مالي شرکت منتهي به 1
 ؛ليزینگ و نهاد مالي نباشد ، بانکداري،گااري سرمایهفعاليت اصلي شرکت . 9
 و تعریف متغيرها در دستر  باشد. اطالعات موردنياز در بخش 4
 د.تغيير سال مالي نداده باش موردمطالعهشرکت در دوره . 1
 

 متغيرها و مدل تحقيق

فاصله زماني بي  تیاریخ پایان سیال میالي و تیاریخ امضیاي گیزارش      (:  ARLتأخير در گزارش حسابرسي ) متغير وابسته؛

  .شود محاسبه مي حسابرسي
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 قانون 141 ماده اسا  بر هاي ورشکسته شرکت انتخاب اصلي معيار پژوهش ای  در(: FDمالي )درماندگي ؛ متغير مستقل

 احتمیال ورشکسیتگي   پیژوهش،  هیاي  فرضیيه  بودن پایر همچني  آزمون و آن صحت از اطمينان منظور به اما باشد مي تجارت

 دادیم.قرار  موردبررسي زیر شرح ( به1319)آلتم ،  مدل از استفاده با را ها شرکت
 (1رابطه )

z = 1.1x1 + 1.4x2 + 3.3x3 + 0.6x4 + 0.99x5V       

 در ای  مدل:

X1 = )سرمایه در گردش( / )کل دارایي( 
X2 = )سود انباشته( / )کل دارایي( 

X3 = )درآمد قبل از بهره و ماليات / )کل دارایي 

X4 = )ارزیابي بازار سهام( / )ارزش دفتري بدهي( 

X5 = )فروش( / )کل دارایي( 
احتمیال   و دارد قیرار  میالي  نابسیاماني  و باشید. نیامطمئ    19/1از  کمتیر  ها براي شرکت شده محاسبه Z مقدار اگر مدل ای  در

باشد شرکت در ناحيه خاکستري است و احتمیال ورشکسیتگي آن    3/1و  19/1بي   اگر و است باال خيلي شرکت ورشکستگي
 خيلي ورشکستگي شرکت احتمال و دارد قرار مالي باشد شرکت در وضعيت مطمئ  و سالمت 3/1از  تر وجود دارد و اگر بزرگ

 .است کم
 

 متغير ميانجي

چهار حسیابر   معمیوالً در تحقيقات خارجي نوع حسیابر  از طری  تعيي (: BIG: )الف( اندازه موسسه حسابرسي

عنوان  راهبر( را به ي مفيدشده است. ما در ای  پژوهش دو موسسیه )سازمان حسابرسي و موسسیه حسابرس بزرگ تعيي 
 عدد صورت ای  غير در یک عدد باالي ای  مؤسسات باشد رتبه حسابرسان جزو حسابر  حسیابر  بزرگ در نظر گرفتيم اگر

 .صفر

 از رویکیرد سیهم   از حسیابر   تخصص گيري اندازه براي پژوهش، ای  در(: Spau: )ب( تخصص حسابرس در صنعت

 حسیابر   صینعتي  تخصیص  بیا آن،  مطاب  که رود مي کار به پالمرز رویکرد بازار، از سهم محاسبه شود. براي مي استفاده بازار
مؤسسیه حسابرسیي خیاص در    کیاران هیر    هاي تمام صاحب )مجموع دارایي )دووجهي( است. چنانچه سهم بازار دامي متغيري

آمده  دست کاران در صنعت خاص( مؤسسه حسابرسي خاصي از نسبت به هاي تمام صاحب بر مجموع دارایي صنعت خاص تقسيم

*1/1) از رابطۀ
 

             
ییک   ( بيشتر باشد، مؤسسه حسابرسي میاکور متخصیص در صینعت محسیوب شیده و بیه آن      

کننیده   شود. در رابطۀ یادشده، مخیر  کسیر بيیان    ي ای  متغير صفر در نظر گرفته ميیابد؛ در غير ای  صورت برا اختصاص مي
هیاي   هاي حسابرسي مشغول به کار در صنعتي خاص است. از سویي دیگر، سهم از بازار عبارت اسیت از فیروش   تعداد مؤسسه

 هاي آن صنعت.  بر کل فروش  رسيدگي شده توسط مؤسسه حسابرسي در صنعتي خاص، بخش
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هاي بورسي را بر  صنعت حسابرسي شرکت 1که حسابرسان حداقل در  درصورتي: (Client Diversityنوع صاحبکار: )ج( ت

که حسابرسي کمتر از پنج صنعت را بر عهده داشته باشیند غيیر متنیوع بیه      عهده داشته باشند، داراي تنوع صاحبکار درصورتي
 (.1911اند )یعقوب نژاد و اميري،  حساب آمده
 شده است: تأثير متغيرهاي کنترلي زیر نيز بر ای  رابطه بررسيهمچني  

 آید.  دست مي ها به دارایي کل بهها  از طری  تقسيم کل بدهي؛ که (LEV) اهرم مالي 

    
    

  
 

عملکرد شرکت بوده و از طری   يرمتغشود که  از طری  نسبت کيوتوبي  محاسبه مي  شرکت ارزش  ؛(TobinsQ)توبين  کيو

 .شد خواهد محاسبه ها دارایي يبر جمع ارزش دفتر يمتقس يجمع بده دفتري بازار سهام و ارزش يمتجمع ق
 هاي  پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد. بر ای  اسا  مدل

 شود: هاي تحقي  به شرح زیر ارائه مي که بر ای  اسا  مدل
ALR,t= β0+ β1 FD,t+ t+ β2 Lev,t + β3 TobinsQ i,t +εit 

                                                                       

                                                                         

                                                                                

                 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفي متغيرهای پژوهش

 دهد. هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در طي زمان مورد برسي نشان مي ، آماره1جدول 

 آمار توصيفي متغيرها (:9) جدول
 هاي پراکندگي شاخص هاي مرکزي شاخص نام و تعداد متغيرها

 بيشينه کمينه انحرا  معيار ميانه ميانگي  عالمت اختصاري متغيرها

تأخير در گزارش 
 حسابرسي 

ALR 13/11 19 13/14 1 1 

 FD 11/9 31/1 94/1 14/1- 31/11 درماندگي مالي

اندازه موسسه 
 حسابرسي

BIG 13/1 1 13/1 1 1 

تخصص حسابر  در 
 صنعت

Spau 91/1 1 44/1 1 1 

 Client تنوع صاحبکار

Diversity 
93/1 1 91/1 1 1 
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 LEV 31/1 39/1 11/1 19/1 11/1 مالي اهرم

 TobinsQ 11/1 33/1 11/1 91/1 14/1 کيوتوبي 

 

 انتخاب مدل اول
ها یکسان است  هاي ترکيبي با دو حالت کلي روبرو هستيم. در حالت اول عرض از مبدأ براي کليه شرکت در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در ای  حالت روش پانل  براي تمام شرکت عرض از مبدأ  که در ای  صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنيم. ليمر استفاده مي-شود. براي شناسایي دو حالت ماکور از آزمون ا   انتخاب مي

 و آزمون هاسمن )مدل اول( آزمون چاو یا ليمر (:2)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون نوع

 F 13/13 111/1 مريل F آزمون

 2 91/113 111/1 هاسم  آزمون

بنابرای  فرض صفر یعني برابري  هست؛ 11/1دو براي مدل کمتر از  –و آماره کاي Fمقدار احتمال آماره  1با توجه به جدول 
دارد. لاا الزم است براي انتخاب الگوي اثرات ثابت یا شود، بنابرای  استفاده از روش پانل ارجحيت  عرض از مبدأها رد مي

دهد که روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت  اثرات تصادفي آزمون هاسم  انجام شود. نتایج آزمون هاسم  نيز نشان مي
 هست.

 تحقيق اول نتایج برآورد مدل :(3) جدول
t مقدار ضرایب متغير مقدار   مقدار احتمال 

FD 91/1-  911/1-  119/1  

LEV 13/1-  13/1-  119/1  
TobinsQ 41/1-  31/4-  111/1  

 C )49/1 )مقدار ثابت  99/1  111/1  

F مقدار   99/19  F 111/1    مقدار احتمال   

R)ضریب تعيي 
2
) 3111/1 31/1 دوربي  واتسون   

شده لیتعدضریب تعيي    1113/1  (P-Value) برا  –آماره جارکو   113/1  

و برابر با بوده  11/1از  تر بزرگ درماندگي مالي مربوط به  tآماره  يدار يمعن سطح، 9 شده در جدول ارائهبر اسا  نتایج 
که ای  مقادیر   هست  -911/1براي آن برابر با  t( و مقدار آماره -91/1ي هست، و ضریب آن برابر با  )معن يب( یعني 119/1)

گفت که درماندگي مالي تاثير معناداري بر تأخير  توان يم ها افتهبراسا  ای  ی؛ رديگ يمدر ناحيه رد فرض صفر قرار ن tآماره 
 .شود يمفرضيه پژوهش رد  جهيدرنتندارد و  حسابرسي گزارش
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 انتخاب مدل دوم

 )مدل دوم(و آزمون هاسمن آزمون چاو یا ليمر (:4)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون نوع

 F 41/11 1111/1 مريل F آزمون

 2 91/134 111/1 هاسم  آزمون

بنابرای  فرض صفر یعني برابري  هست؛ 11/1دو براي مدل کمتر از  –و آماره کاي F، مقدار احتمال آماره 4با توجه به جدول 
دهد که روش مورد  ارجحيت دارد. نتایج آزمون هاسم  نيز نشان ميشود، بنابرای  استفاده از روش پانل  عرض از مبدأها رد مي

 استفاده پانل با اثرات ثابت هست.

 تحقيق دوم نتایج برآورد مدل(: 5)جدول 
t مقدار ضرایب متغير مقدار   مقدار احتمال 

FD 43/1-  13/1-  111/1  

BIG 33/1-  31/1-  131/1  
Spau 11/1-  41/9-  111/1  

Client 

Diversity 
13/1  13/4  111/1  

(FD * BIG) 43/1- 11/1- 111/1 

(FD * Spau) 41/1- 13/9- 111/1 
(FD * Client 

Diversity) 
11/1 11/3 111/1 

LEV 41/1-  31/1-  144/1  

TobinsQ 14/1- 13/1- 10111 

 C )41/1 )مقدار ثابت  13/1  111/1  

F مقدار   91/11  F 111/1    مقدار احتمال   

R)ضریب تعيي 
2
) 4311/1 11/1 دوربي  واتسون   

شده لیتعدضریب تعيي    4313/1  (P-Value) برا  –آماره جارکو   111/1  

بوده  11/1از   تر بزرگ« (FD * BIG)»مربوط به متغير  tآماره   يدار يمعن، که سطح 1بر اسا  نتایج ارائه شده در جدول 
« (FD * Spau)»مربوط به متغير  t آماره يدار يمعنگيرد. همچني  سطح  ( و در ناحيه رد فرض صفر قرار نمي111/1)

( در ناحيه رد فرض صفر قرار -13/9(. همچني  مقدار آماره آن )-41/1( و ضریب آن )111/1بوده ) 11/1از  تر کوچک
( و ضریب آن 111/1بوده ) 11/1از   تر کوچک FD * Client Diversityمربوط به متغير  t آماره  يدار يمعنگيرد؛ سطح  مي
گفت که تخصص حسابر  در  توان يم  یبنابراگيرد؛  ( در ناحيه رد فرض صفر قرار مي11/3(. همچني  مقدار آماره آن )11/1)

اندازه  عالوه بهو تنوع صاحبکار تاثير مثبت دارد،  صنعت بر رابطه بي  درماندگي مالي و تأخير در گزارش حسابرسي، تاثير منفي
 .موسسه حسابرسي بر ای  رابطه تاثير گاار نيست
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 گيری بحث و نتيجه
 حسابرسي، موسسه اندازه گري ميانجي با حسابرسي گزارش تأخير با مالي درماندگي ميان ای  تحقي  باهد  بررسي رابطه

آوري  جمعشده در بور  اوراق بهادار تهران صورت با  هاي پایرفته صاحبکار، در شرکت تنوع و صنعت در حسابر  تخصص
نتایج ای  پژوهش ، 1931-1931بازه زماني شده در بور  اوراق بهادار تهران در  یرفتهپاشرکت  141هاي  اطالعات، از داده

تخصص حسابر  در صنعت بر . همچني  ندارد حسابرسي درماندگي مالي تاثير معناداري بر تأخير گزارش دهد که نشان مي
عالوه اندازه موسسه  رابطه بي  درماندگي مالي و تأخير در گزارش حسابرسي، تاثير منفي و تنوع صاحبکار تاثير مثبت دارد، به

 .حسابرسي بر ای  رابطه تاثير گاار نيست
 دارند، تري ضعيف مالي وضعيت که هایي شرکت راناز پژوهشگ بسياري عقيده به يه اول برخال  انتظار بود؛ چراکهنتایج فرض
یابد. ای  نتيجه  مي افزایش حسابرسي گزارش تأخير و بنابرای ، دهند مي قرار بيشتري خطر حسابرسي معرض در را حسابر 

اند و  شتههاي درمانده زمان و توجه کافي مباول ندا تواند ناشي از ای  امر بوده باشد که مؤسسات حسابرسي در مورد شرکت مي
اند که از ای  لحاظ  تشخيص و یا فشار صاحبکار( قائل نبوده هاي غير درمانده )به علت عدم درواقع تفاوتي ميان آنها با شرکت

هاي درمانده را  هاي مالي شرکت تواند هشداري براي مؤسسات حسابرسي فعال باشد که با توجه و صداقت بيشتري صورت مي
، به مؤسسات اول با توجه به نتایج فرضيه باشد. ( مي1111نتيجه همراستا با نتایج یانتي و بدرا ) مورد بررسي قرار دهند. ای 

هاي درمانده را با دقت و صر  وقت زیادي موردمطالعه  هاي مالي شرکت شود که صورت حسابرسي و حسابرسان پيشنهاد مي
تواند منجر به ارائه اطالعات نادرست و عدم  ها مي گرفت  واقعيتقرار دهند، چراکه در صورت عدم ارائه گزارش واقعي و نادیده 

 .گااران تقارن اطالعاتي به زیان سرمایه
دهد که حسابرسان متخصص در صنعت به دليل دانش تخصصي خود در حوزه یک  هاي ای  تحقي  نشان مي همچني  یافته 

هاي حبيب  ت حسابرسي هستند که ای  نتيجه مطاب  با یافتهصنعت در مقایسه با سایر حسابرسان، قادر به تکميل زودتر عمليا
هایي که به دنبال ارائه به موقع اطالعات  باشد. بنابرای  شرکت مي 1111) همکاران و سينگ ( و سلطالنا،1111و بویيان )
شود که جهت  يسوم پيشنهاد م فرضيه نتایج به توجه توانند از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده کنند. با هستند، مي

هایي که متخصص  افزایش اعتبار خود و بهبود کيفيت حسابرسي، تخصص خود را در صنایع افزایش دهند و تنها در زمينه
شود و تأخير در  هستند اقدام به حسابرسي کنند. اما نتایج نشان داد که تنوع صاحبکار منجر به افزایش دوره گزارشگري مي

کاران  تواند به دليل ای  باشد که چني  مؤسساتي معموالً با طيف وسيعي از صاحب ی  امر ميدهد. ا گزارشگري را افزایش مي
شود که تحقيقاتي با عنوان  درنهایت پيشنهاد ميدهد.  ابرسي آنها را نيز کاهش ميدر ارتباط هستند که عمدتاً کيفيت کار حس

 .انجام شودکاران با تأخير در گزارشگري مالي  بررسي مدت تصدي و چرخش صاحب
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