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 چکيده
در  شدهرفتهیپذ یهاشرکتدر به هنگام بودن اطالعات  و دولت با سیاسی رابطه بین روابط هدف اصلی این تحقیق بررسی

اطالعات مالی  .گردید یبررس 1398تا  1389 یزمان شرکت طی بازه 138باشد. به این منظور یم بورس اوراق بهادار تهران
ی، دبنطبقه، صیافزار اکسل تلختوسط نرم و شدهاستخراج 3آورد نوین ره افزارنرمی مالی و از هارتصویاز با مراجعه به ن مورد

و با  ترکیبی یهادادهگردید. با استفاده از  وتحلیلتجزیه Stataو  Eviews افزارنرم قیاز طر تیدر نها شده ومحاسبه
دهد مالکیت یمهای تحقیق نشان یافته 95/0 نانیسطح اطمدر یافته یمرگرسیون حداقل مربعات تعمگیری از آزمون بهره

تأثیر معنادار و منفی دارد. عالوه بر این شواحد قابل  به هنگام بودن اطالعات و دولت با سیاسی خودی بر رابطه بین روابط
یافت  95/0 نانیاطم سطحدر به هنگام بودن اطالعات  و دولت با سیاسی روابط اتکایی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین

 نشد.

 .مالی گزارش در ارائه تأخیر ،مالی دولت، گزارشگری با سیاسی روابط کليدی: واژگان

 

 مقدمه

 سطح بردن باال رسد. براینظر نمی به کافی که گرفته صورت پاسخگویی راه در هاییتالش اخیر، هایسال در ایران در
 ها و اعمال مکانیزم های نظارتی نیز ضروری است. گرچهاستقرار سیستم وجود اراده سیاسی، از گذشته دولت، پاسخگویی

 و ستنی کافی های مدیریتگیریتصمیم و ریزیبرنامه هایهدف برای اما برود، میان از را هاینگرانی برخی است ممکن
اید از ظور تحقق هدف فوق بکند، به مننمی فراهم را دستشان زیر دستگاه و خود کارکرد برابر در مدیران امکان پاسخگویی

یدگاه فایده بودن از دطرفی ارائه اطالعات مالی فاقد کیفیت مناسب، افزودن بر بی سیستم حسابداری استفاده کرد. از
گذاران و (. تضاد منافع بین سرمایه1396)شاکری،  تواند اعتماد عموم به این اطالعات از بین ببردکنندگان، میاستفاده

ده شهای مالی با اصول پذیرفتهها به استخدام حسابرسان مستقل منجر شد تا در مورد انطباق صورتمدیران سازمان
(. از طرف دیگر،اتخاذ تصمیمات 1986، 1گذاران گواهی دهند )واتز و زیمرمنحسابداری  از جهات با اهمیت آن به سرمایه

یست. پذیر ناتکا، امکاناطالعات به موقع، معتبر و قابلمعقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب بدون وجود 
های مالی است، معموالً شامل اظهارنظر حسابرس در مورد قابلیت اعتماد صورت از آنجایی که گزارش حسابرسی

نتشار ا دهند. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریختر گزارش حسابرسی را  ترجیح  میگذاران دوره کوتاهسرمایه
واحدهای تجاری  های مالی حسابرسی شدهصل از صورتتر باشد، سودمندی حاهای مالی واحدهای تجاری  کوتاهصورت

                                                           
1 Watts & Zimmerman 
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  های مالی، احتمال فاش شدن اطالعاتیابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتافزایش می
تأخیر در ارائه گزارش (. 1388دهد )مرادی و پورحسینی، ن سایرین را افزایش میکنندگان و به زیابه نفع گروهی از استفاده

ت بازار به انتشار چنین اطالعات حسابداری توجه هر دو ساسیحسابرسی در به موقع بودن اطالعات حسابداری مالی و ح
داری مالی ممکن است سطح دانشگاهیان و شاغالن را به خود جلب کرده است. به موقع بودن  انتشارات اطالعات حساب

گیری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین رفتار بازار با توجه انتشار اطالعات حسابداری، تحت تأثیر عدم اطمینان در تصمیم
دریافتند که  (1984) پنمنو  برای مثال کمبرز (.1987 ،2همکاران؛ اشتون و 1984، 1)کمبرز و پنمن قرار خواهد گرفت

تشار ای از اخبار بد داشته باشند و اینکه اندهند که یک نشانهها به موقع گزارش نمیکنند که شرکترک میگذاران دسرمایه
 مهمی گزارشگری مالی ابزار از دوره، بازده غیرعادی مورد انتظار منفی دریافت خواهد کرد. ها بعدهای مالی شرکتگزارش

 های متعددییهنظر و هایهفرض موجود، ادبیات . دراستی سازمانبرونافراد  به اطالعات اثربخش انتقال مدیریت جهت برای

 تواندیم گزارشگری شفاف شده است.اشاره آن مثبت اثرات و افشا اقتصادی به پیامدهای بارها و شدهبیان افشا با رابطه در

 منظوربه هاشرکت دهی،تئوری عالمت بر اساس شود. شرکت ارزش افزایش نتیجه و در تأمین مالی هزینه کاهش موجب

مورد  در و باشد نامخوش مالی گزارشگری به لحاظ شرکت هستند. اگر رقابت در باهم سرمایه منابع محدود به دستیابی
 اعتماد داشت چرا که خواهد سرمایه جذب در بیشتری توانایی افشا نماید و اعالم بیشتری اطالعات خود هاییتفعال

 درستیبه بتوانند که افراد شودیم باعث به موقع و اتکاقابل یهاگزارشخواهد کرد.  بجل خود به را گذارانسرمایه

 انتظار مورد بازده نرخ همچنین و گذارییهسرما ریسک کاهش باعث امر نمایند. این را ارزیابی شرکت آتی اندازهایچشم

 شدهیرفتهپذ یهاشرکت برای مالی ی افشایرسم و اصلی ابزار ایران، در ساالنه گزارش .داشت خواهد دنبال به را شده

ی، کیفیت افشا، ساختار مالکیت مال تیوضع ،یشرکت مانند، سودآور هایویژگی یبرخ .است تهران بورس اوراق بهادار در
ند واتعالوه بر مواد فوق یکی از مواردی میقرار دهند.  ریها را تحت تأثشرکت تأخیر در ارائه گزارشگری، توانندمیو ... 

را تحت تأثیر قرار دهد، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است یکی از این عوامل روابط سیاسی با  تأخیر در ارائه گزارشگری
 دهد.باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع محور اصلی این پژوهش را تشکیل میمی دولت

 

 پژوهش نهيشيپمبانی نظری و 
ر اطالعات منفک کرده و سودمندی یضوابطی است که اطالعات مفید و سودمندی را از سا کیفیت گزارشگری مالی،

اطالعات را افزایش می دهد. به موقع بودن گزارشگری مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی است، 
ز ستفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان اچرا که به موقع بودن و عدم وجود تأخیر در ارائه اطالعات است که می تواند به ا

اطالعات منجر شود. با توجه به اینکه دولت بر اساس نظام حسابداری تعهدی می توانند این هدف را محقق کند، بنابراین 
ات (. ضرورت ارائه اطالع1396حت تأثیر قرار دهد )شاکری، دولت می تواند زمان ارائه گزارشگری مالی را ت با سیاسی روابط

وسیله هگونه اطالعات باعتماد به بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست، شایان به ذکر است که اینموقع مربوط و قابلبه
های گیرید به دلیل اهمیت اساسی حسابرسی و گزارشکنندگان قرار میهای مالی حسابرسی شده در دسترس استفادهصورت

 حسابرسان، در بازار است.
گذاران، اعتباردهندگان و سایر های اقتصادی مدیران، سرمایهگیری، منابع مهم اطالعاتی برای تصمیممالی هایگزارش
 اطالعاتکه آنجایی . ازکنندمی استفاده هاروند که جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود از آنکنندگان به شمار میاستفاده

ود. شمی اطالعاتی ایجاد تقارن گذاران عدمبین مدیران و سرمایه د،گیریکنندگان قرار نمیکسان در اختیار استفاده صورتبه

                                                           
1 Chambers & Penman 
2 Ashton et al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری و

     (                                                                                                                            )جلد سوم1401، تابستان 62، شماره 5دوره 
 

11 
 

مورد  نشده بیشتری در افشاء اطالعات گذاران، دارایسرمایه با مقایسه در مدیران که عدم تقارن اطالعاتی وضعیتی است
-ترین مکانیزمیکی از مهم (.1385رداریانی، آذ کردلر و حسنی )ابراهیمی باشندعملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می

   باشد.ها میشرکت نفوذ سیاسی دولتی مدیرانهایی که در کاهش این عدم تقارن اطالعاتی نقش دارد، 
 سابرسیح گزارش در ارائه تعیین تأخیر عوامل عمدتاً بر روی شناسایی حسابرسی گزارش در ارائه ادبیات پیشین تأخیر

(، در این 2006، 3همکاران و ، بهن2001، 2پین و؛ نشل 1993 ،1؛ بامبر و همکاران8919اند )اشتون و همکاران، متمرکزشده
ه عنوان گزارشگری حسابرسی ب ارائه در تأخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دولت با سیاسی میان وابستگی و روابط

 شامل یحسابرس گزارش که آنجا زفاصله بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرس تعریف شده است. ا
 دهند،می ترجیح را مدتکوتاه ارائه آن را در عموماً گذارانسرمایه است، مالی هایصورت اعتبار مورد در حسابرس نظر

)حبیب  نندک تنظیم را بر اساس آن خود گذاریسرمایه توانندمی کنند،می دریافت را حسابرسی تر اظهارنظرچراکه قبل سریع
 (. 2018، 4دیو محمو

ها غالباً مبتنی بر روابط است، یکی از عوامل اساسی که نسبت به های اقتصادی آنکه سیستم توسعهدرحالدر کشورهای 
ها به گذارد، عامل سیاسی بودن مدیران و مالکان شرکتدر گزارشگری مالی تأثیر می های مدیریتعوامل دیگر، بر انگیزه

نایع بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد و نیز نظام اقتصادی حاکم بر کشور، یعنی اقتصاد دولتی ها و صدلیل دولتی بودن شرکت
(. مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و 1392شد )نیکومرام و همکاران، بامی

نگ وابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، فرهقضائی، قوانین تجاری و مالیاتی، ماهیت و نوع ر-های حقوقیسیاسی نظیر نظام
ررات و کنندگان قوانین و مقگذاران، تدوینو نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه

. (2006، 6و پیتروسکی 5دهد )بوشمنکننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار میدیگر افراد مشارکت
( به این نتیجه رسیدند که داشتن 2012، 8؛ بوبکری و همکاران2006، 7های گذشته )برای نمونه، فاکسیوبرخی پژوهش

های شود. با این حال، برخی دیگر از پژوهشروابط خوب با دولت، سرمایه اجتماعی باارزشی برای تجارت محسوب می
های با (، به شواهدی متضاد مبنی بر عملکرد کمتر در شرکت0102؛ فاکسیو، 2007، 9فن و همکاران گذشته )برای نمونه،

ت و دولت، غیرشفاف اس با سیاسی های دارای روابطخوب، دست یافتند. همچنین، راهبری شرکت دولت با سیاسی روابط
کننده از گردد. چرا که ممکن است سهامداران کنترلاین شرایط، موجب نگرانی سهامداران اقلیت و سایر سهامداران می

 گرانه خود و ایجاد مانع برای نظارت دقیقاستفادههای غاصبانه و سوءسازی فعالیتهای مالی غیرشفاف، برای پنهانگزارش
تواند مزایایی برای شرکت به همراه می دولت با سیاسی ی، روابططورکلبه (.2015، 10استفاده کنند )پیتروسکی و همکاران

(. این مزایا در 2006، 11مند شود )فاکسیو و همکارانتواند از حمایت دولت بهرهبحران مالی میداشته باشد و در مواجهه با 
 طورهبی و گزارشگری مالی طورکلبهخصوص روابط، سیاسی، فشارها و نیازهای مالی و به نوبه خود احتمال وقوع تقلب 

الی های ملت، انگیزه کمتری برای ارائه گزارشدو با سیاسی ها با افزایش روابطدهد. از طرفی، شرکتخاص را کاهش می
یابد. بدین دولت، افزایش می با سیاسی با کیفیت باال دارند. لذا، احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی با افزایش روابط

                                                           
1 Bamber et al 
2 Knechel & Pagne 
3 Behn et al 
4 Habib & Muhammadi 
5 Bushman 
6 Piotroski  
7 Faccio 
8 Boubakri et al 
9 Fan et al 
10 Piotroski et al 
11 Faccio et al 
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ی ش کمتر، توانایی مدیریت نق دولت با سیاسی های بدون روابطسیاسی نسبت به شرکت های با روابطترتیب، در شرکت
 (.2017، 1کند )وانگ و همکارانخاص ایفا می طوربهی و کاهش احتمال وقوع تقلب طورکلبه وکارکسبدر مدیریت 

باشد، چرا که امکان دسترسی به منابع مالی و بسیاری از ها مییک موضوع فراگیر برای شرکت دولت با ارتباط سیاسی
عنوان یک عامل مخرب و مضر برای سهامداران اقلیت به دولت با سیسیا حال روابطکند. بااینمزایای دیگر را فراهم می

ی دهد و ممکم است پیامدهای منفهزینه نمایندگی را افزایش می دولت به شود، چراکه این وابستگی سیاسیمحسوب می
وص ارتباط بین در خص(. 2018)حبیب و محمودی،  ازحد، رانت، مدیریت سود و ... داشته باشندگذاری بیشمانند، سرمایه

موجب  دهیفرضیه رقابتی وجود دارد. استدالل بر این است که عالمت حسابرسی گزارش در ارائه روابط سیاسی و تأخیر
های که وابستگی سیاسی باالیی دارند با توجه به اینکه خواهد شد. چراکه شرکت حسابرسی گزارش در ارائه تأخیرکاهش 

 حسابرسی گزارش کههای غیر وابسته بیشتر زیر نظر خواهند بود. ازآنجاییشرکت باشند، نسبت بهتحت نظارت عموم می
 که کرد نیبیپیش توانمی گردد،می مالی گزارشگری کیفیت مورد در خارجی ذینفعان بخشی به موجب اطمینان موقع،به

نوان عالمت عتر بهها سریعاطالعات مالی خود را نسبت به سایر شرکت هایی که وابستگی سیاسی باالیی دارند،شرکت
دیدگاه  حسابرسی گزارش در ارائه و تأخیر دولت با سیاسی بین روابطکنند. در خصوص رابطه مثبت در بازار، منتشر می

هایی که وابستگی سیاسی باالیی دارند به دلیل وجود مباحث مانند رانت دیگری وجود دارد. آن دیدگاه این است که شرکت
 خواهد شد حسابرسی گزارش در ارائه تأخیرکنند، که این موضوع موجب افزایش کاری اطالعات میدستو ... اقدام به 

 تأخیر و دولت با سیاسی تواند رابطه بین روابط(. مالکیت خودی به عنوان یک کانال ارتباط می2011، 2)چانی و همکاران
این  باشد ومالکیت خودی دارایی پیچیدگی خاصی می را تحت تأثیر قرار دهد. چراکه معموالً حسابرسی گزارش در ارائه

 زارشگ در ارائه تأخیرهای مالی توسط حسابرس را افزایش دهد، که درنتیجه پیچیدگی ممکن است، زمان بررسی صورت
جهت  های مازادینیز بیشتر خواهد شد. در مقابل با توجه به اهمیت این معامالت ممکن است حسابرسان تالش حسابرسی

گونه معامالت را کاهش دهند که این موضوع موجب کاهش رسی آنها داشته باشند تا بتوانند ریسک سوء استفاده ازاینبر
این پژوهش با هدف (. با توجه به مطالب بیان شده، 2018خواهد شد )حبیب و محمودی،  حسابرسی گزارش در ارائه تأخیر

 ابطهربه هنگام بودن اطالعات  و دولت با سیاسی روابط آیا بینپاسخگویی به این سؤال اساسی انجام خواهد شد که: 
 معناداری یرتأثبه هنگام بودن اطالعات  و دولت با سیاسی روابط بین رابطه بر دارد یا خیر؟ آیا مالکیت خودی وجود معناداری

 ؟دارد یا خیر

 

  پژوهش های داخلی:

ژگی های شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی ( به بررسی رابطه بین برخی وی1388مرادی و پور حسینی )
در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از آزمون های آماری انجام شده 

ت بدهی ، نسباب شده در این پژوهش شامل اندازهبر روی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که پنج  متغیر مستقل انتخ
و عمر شرکت، ارتباط  ارائه شده در مورد صورت های مالیبه حقوق صاحبان سهام، سوددهی، نوع اظهارنظر حسابرسی 

 پیرامون کنکاش تحت عنوان یتحقیق( 1392معنادار آماری با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی دارند. جوکار )
ظور اطالعات به این من. انجام داد ایران سرمایه بازار در حسابرسی گزارش تأخیر بر شرکتی حاکمیت و حسابرسی عوامل تأثیر
 و مالی سال پایان میان زمانی اختالف مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از 1386-1390شرکت را طی بازه زمانی  93

 زمونآ منظور به. است شده استفاده حسابرسی گزارش تأخیر برای معیاری عنوان به ساالنه حسابرسی گزارش تاریخ

                                                           
1 Wang et al 
2 Chaney et al 
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 داد، شانن نتایج. است شده استفاده پنل هایداده بر مبتنی چندمتغیره رگرسیون آماری تکنیک از تحقیق یهاهیفرض
 نوع عت،صن در حسابرس تخصص حسابرس، تصدی دوره حسابرسی یهاگزارش تأخیر بر موثر حسابرسی عوامل نیترمهم

 اندازه حسابرسی گزارش تأخیر بر موثر شرکتی حاکمیت عوامل نیترمهم و سحسابر اظهارنظر نوع و حسابرسی موسسه
 طبری و علوی .باشدیم نهادی گذارانهیسرما مالکیت درصد و مدیرعامل تصدی دوره مدیره، هیأت استقالل مدیره، هیأت
 در حسابرسی شگزار ارائه در تاخیر و حسابرس صنعت تخصص رابطه ( تحقیقی تحت عنوان بررسی1392منش ) عارف

 تخصص بین رابطه هدف آنها از این پژوهش بررسی تهران، انجام دادند. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 ورهد در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی گزارش ارائه در تاخیر و صنعت در حسابرس

 انعنو به حسابرسی گزارش تاریخ و سال پایان بین زمانی فاصله پژوهش خود، در آنها .باشد می 1389 تا 1381 زمانی
 اندازه بازار مسه رویکرد از استفاده با صنعت در حسابرس تخصص در نظر گرفتند و حسابرسی گزارش در تاخیر از شاخصی

 ارائه در یرتاخ کننده تعیین عوامل کنترل و چتدگانه رگرسیون تحلیل و تجزیه  برای آزمون فرضیات از. نمودند گیری
 حسابرس طتوس که هایی شرکت در حسابرسی گزارش ارائه در تاخیر دهد می نشان بهره گرفتند. نتایج حسابرسی گزارش

 تأثیر بررسی عنوان تحت ( تحقیقی1393برزیده و معدنچی ها ) .است تر کوتاه اند؛ شده حسابرسی صنعت، متخصص
شرکت  167دادند. به این منظور اطالعات مالی  گزارش حسابرسی انجام تأخیر بر صنعت در حسابرسی موسسه تخصص

 حالتی در نخست. شد آزمون حالت دو در تحقق خود را فرضیه هاآن مورد بررسی قرار دادند. 1386-1390طی بازه زمانی 
 زمانی سپس و بودند هاشرکت حسابرس ایران، رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسیمؤسسات  حسابرسی و سازمان که

 در هفرضی نتایج آزموناند. بوده نمونه عضو یهاشرکت حسابرس ایران رسمی حسابداران جامعه عضومؤسسات  که تنها
 آزمون جنتای اما ندارد، معنادار حسابرسی تأثیر گزارش تأخیر بر صنعت در حسابرس تخصص که داد نشان نخست حالت

. دارد وسمعک و معنادار تأثیر حسابرسی گزارش بر تأخیر صنعت در حسابرس صصتخ که داد نشان دوم حالت در فرضیه
 .ندینمایم صادر خود رمتخصصیغ همتایان از زودتر را حسابرسی صنعت، گزارش متخصص حسابرسان دیگر عبارتی به

ظور اطالعات این من به. حسابرسی انجام داد گزارش غیرعادی تأخیر بر شرکتی حاکمیت تحت تأثیر یتحقیق( 1394پوالدی )
ها از مدل رگرسیون خطی چند جهت آزمون فرضیه مورد بررسی قرار داد. 1393-1386شرکت را طی بازه زمانی  120

دهد های حاصل از پژوهش، نشان میهای ترکیبی استفاده شده است. یافتهمتغیره و جهت برآورد مدل پژوهش، از روش داده
ر چنین تأثیعادی در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همخیر غیربین درصد سهام شناور آزاد با تأ

عادی در گزارش حسابرسی داران نهادی بر تأخیر غیرمدیره و درصد سهاممدیره، استقالل هیئتاعضای غیرموظف هیئت
. دحسابرسی انجام دا گزارش رتاخی و حسابرسی کمیته های تحت ویژگی یتحقیق( 1395اصغری ) .معنادار و معکوس است
 است موضوع این گر بیان مورد بررسی قرار داد. نتایج 1393-1391شرکت را طی بازه زمانی  123به این منظور اطالعات 

 معناداری نفیم رابطه حسابرسی گزارش ارائه در تأخیر با کمیته این استقالل و حسابرسی کمیته مالی تخصص بین که
 اندازه بین ولی دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی گزارش تأخیر و حسابرسی کمیته جنسی تنوع نبی همچنین. دارد وجود
 پژوهش، این های یافته بنابراین،. ندارد وجود معناداری رابطه گونه هیچ حسابرسی گزارش ارائه در تأخیر و حسابرسی کمیته

 می مایتح باشد، مالی گزارشگری فرآیند به خشیدنب سرعت برای عالجی تواند می حسابرسی کمیته که عقیده این از
 یرعادیمعامالت غ یریشرکتها بربکارگ یاسیاثر روابط س یبررس( تحقیقی تحت عنوان 1396مهربانپور و همکاران ) .کند

مورد بررسی قرار  1395-1388شرکت طی بازه زمانی  86انجام دادند. به این منظور اطالعات مالی  با اشخاص وابسته
 ۀموعدر مج افتهی میو روش حداقل مربعات تعم رهیچند متغ ونیپژوهش از مدل رگرس یهاهیبه منظور آزمون فرضت. گرف
اعتبار  یموجب کاهش اعطا یبطور معنادار ،یاسیپژوهش نشان داد که روابط س جیاستفاده شده است. نتا یبیترک های داده

 تیریمد ،یاسیبدست آمده، روابط س یشواهد تجرب ساسر اب ن،ی. همچنی شودبه اشخاص وابسته م یرعادیو فروش غ
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 یاسیوجود، روابط س نی. با ای دهدکاهش م یبه اشخاص وابسته را بطور معنادار یرعادیاعتبار غ یاعطا قیسود از طر
 به اشخاص وابسته ندارد. یرعادیفروش غ قیسود از طر تیریبر مد یمعنادار ریتأث

 

 پيشينه خارجی: 
 .ام دادی انجفرانسو هایشرکترا در  یگزارشگر در ارائه بررسی عوامل موثر بر تأخیرتحقیقی تحت عنوان  (2009) 1اوبرت

زیان، اهرم، بازده حقوق  بد، اخبار وی تأثیرانتخاب نمود.  2002تا  1997 هایسال یشرکت ط 1131شامل  اینمونه وی
و انواع  تیمالک هایهزینهحجم مبادله،  ،یتکنولوژ شرکت، سهام، اندازه متینوسان ق گران، لیصاحبان سهام، تعداد تحل

 ،یالم هایصورتنشان داد که انواع  قیقرار داد. نتایج تحق یرا مورد بررس یگزارشگردر ارائه  بر تأخیر یمال هایصورت
ارند و سایر د یگزارشگرئه در ارا با تأخیر یو اخبار بد رابطه معنادار لگرانیسهام، حجم مبادله، تعداد تحل متیق نوسان اهرم،

(، رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و 2011) 2حبیب و بوییان ندارند. ایرابطه یگزارشگردر ارائه با تأخیر  رهایمتغ
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذریفته شده در برورس اوراق بهادار نیوزلند انجام دادند. نتایج آنها حاکی 

گزارش برای شرکت هایی که حسابرس متخصص در صنعت استفاده می کنند، کوتاه تر  ارائه در ه تأخیراز این است ک
مالی در نیجریه انجام داد.  گزارشگری بودن موقع به و شرکت ( تحقیقی تحت عنوان ویژگی های2012) 3یوها است. آی

 بر شیرکت داد. عمر ان پژوهش وی شانمورد بررسی قرار داد. نش 1999-2008های  سال طی شرکت 61به این منظور 
 موقع به مالی گزارشات کیفیت تضمین قوانین برای طرفی از است. گذار تاثیر نیجریه در مالی گزارشیگری بودن موقع به
 .یابد اهشک تنظیمی مقررات و قوانین محکم اجرای و وجود با گزارشگری می تواند زمانی تاخیر و نیستند کافی نیجریه در

ارائه   در رتاخی و حسابرس تخصص حسابرسی، تصدی ی دوره بین ارتباط ( تحقیقی تحت عنوان بررسی2014) 4فام دائو و
نمودند.  بررسی را 2010 تا 2008  بین سال های شرکت ،7291 از ای انجام دادند. به این منظور نمونه حسابرس گزارش

 در أخیرت حسابرسی و کوتاه تصدی دوره بر رابطه بین وصنعت  متخصص حسابرس یافته های آنها حاکی از این است  که
سیاسی و مالکیت  ( در پژوهشی با عنوان روابط2017) 5حسابرسی، تاثیر مثبت و ضعیفی دارد. حبیب و همکاران گزارش ارائه

اده فسیاسی از مالکیت خودی بیشتری است های با روابط، به این نتیجه رسیدند که شرکتخودی: شواهدی از اندونزی
های مخفی کردن فعالیت منظوربهسیاسی، سود را  های با روابطکنند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که شرکتمی

 و گزارشگری سیاسی (، تحقیقی تحت عنوان توانایی مدیریت، روابط2017) 6وانگ و همکارانکنند. زنی، مدیریت میتونل
-1012های بورسی چین در دوره زمانی ای از شرکتین تحقیق به بررسی نمونهمالی متقلبانه در چین، انجام داد. آنها در ا

یابد. عالوه بر پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش توانایی مدیریت، گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می 2007
بانه را تضعیف حتمال گزارشگری مالی متقلتواند تأثیر توانایی مدیریت بر اها میاین، نتایج نشان داد که روابط سیاسی شرکت

ی چین هاتشرکنشان داد که توانایی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه  هاآنی هاافته، یگریدعبارتبهیا محدود کند. 
گری تأثیری توانایی مدیریت بر گزارش کهیطوربه دهدیمی این رابطه را تحت تأثیر قرار اسیس تأثیر منفی دارند و روابط

سیاسی افزایش  ی دارای روابطهاشرکتی که احتمال تقلب در اگونهبه کندیم ترفیضعی چین را هاشرکتمالی متقلبانه 
رسی حساب گزارش ارائه در تأخیر و سیاسی ( تحقیقی تحت عنوان تأثیر روابط2018) محمودی هریس و حبیبخواهد یافت. 

 2014 تا 2007 هایبین سال در بورس اوراق بهادار امانشده پذیرفته شرکت - سال 2296 انجام دادند. به این منظور تعداد

                                                           
1 Aubert 
2 Habib & Bhuiyan 
3 Iyoha 
4 Dao & Pham 
5 Habib et al 
6 Wang et al 
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 یحسابرس گزارش ارائه در تأخیر و سیاسی درصد نشان داد که بین روابط 95ها در سطح اطمینان نمودند. نتایج آن بررسی را
 زارشگ ارائه در تأخیر و سیاسی رابطه منفی و همچنین یافته های آنها نشان داد مالکیت خودی بر رابطه بین روابط

 حسابرسی تأثیر مثبت دارد.

 

 پژوهش روش
اساس شاخص  بر قینمود. نوع تحق یبندمیها تقسداده یبر اساس دو شاخص هدف و نحوه گردآور توانیرا م قینوع تحق

 یبه دو نوع اصل قاتیها تحقدادهی . بر اساس شاخص نحوه گردآورشودیم میتقس یکاربرد ی وادیدسته: بن دوهدف به 
و انجام آن در قالب  یفیتوص-یشیمایپ نوع حاضر از قی. روش تحقگرددیم یبندطبقه یشیو آزما ی(شیرآزمایغ) یفیتوص

کلیه سهامداران، تحلیل گران  تیلذا در نها باشدیم یکاربردتحقیق(  هدف )نوع نظر شاخصاز و  است ییاستقرا-یاسیق
 .آن استفاده کنند جیز نتاا توانندیم گذارانهیسرماو 

 

 یريگنمونهجامعه آماری و روش 
دارای باید که ، ددهحاضر را تشکیل میپژوهشجامعه آماری در بورس اوراق بهادار تهران  شدههای پذیرفته شرکتی هیکل
 :باشندزیر  یهایژگیو
 ؛داشته باشند در بورس حضور 1398تا  1389از سال باید  ها. شرکت1 
 ؛نباشد یگذارهیسرما هایشرکتلیزینگ و سایر  مالی، یگرواسطه و هابانک جزو موردنظر هایت. شرک2 
با توجه به  .ردیگیدربر م را 1398سال  انیتا پا 1389سال  یاز ابتداپژوهش نیا یزمان قلمرو ها.. ناقص نبودن داده3 

 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. 138محدودیت های فوق 
 

 پژوهشهای مدل ها ويهفرض
 ها رابطه معناداری وجود دارد.شرکتبه هنگام بودن اطالعات و  دولت با سیاسی بین روابط -1 

 مربوط به فرضیه اول :(1مدل )
ARLi,t = α + β1PCONi,t + β2Sizei,t+β3LEVi,t + β4GROWTHi,t + β5LOSSi,t + β6|DAC|i,t

+ β7AUDITi,t + β8OPINIONi,t  + β9ACi,t + β10BINDi,t + β11OCONi,t

+ β12GOWNi,t + β13Yeari,t + εi,t                  
 ها تأثیر معناداری دارد.شرکتبه هنگام بودن اطالعات  و دولت با سیاسی مالکیت خودی بر رابطه بین روابط -2 

 فرضیه دوممربوط به  :(2مدل )
ARLi,t = α + β1PCONi,t + β2RPTi,t+β3(RPT ∗ RPT)i,t + β4Sizei,t+β5LEVi,t + β6GROWTHi,t

+ β7LOSSi,t + β8|DAC|i,t + β9AUDITi,t + β10OPINIONi,t  + β11ACi,t

+ β12BINDi,t + β13OCONi,t + β14GOWNi,t + β15Yeari,t + εi,t                   
 که در اینجا:

ARLi,t:  شرکت به هنگام بودن اطالعاتi  در دوره t لگاریتم طبیعی تعداد روزهای پایان سال مالی هر شرکت تا تاریخ(
 (؛2018)حبیب و محمودی،  یگزارش حسابرس

PCONi,t روابط سیاسی با دولت :i  در دورهt( 2018محمودی ) و سیاسی به تبعیت از پژوهش حبیب ی سنجش روابط)برا ؛
مدیره سوابق دولتی مانند مجلس و سایر که اگر مدیرعامل و اعضای هیئتطوریشود، بهاز متغیر ساختگی استفاده می

 شود(.نهادهای سیاسی داشته باشند یک در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می
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RPTi,tشرکت  : مالکیت خودیi  در دورهtگونه ( معامله با شخص وابسته این1386ایـران ) 12)بر اساس اسـتاندارد شماره  ؛
ن )سرلک بۀ بهای آنظر از مطالبه یا عدم مطالشود: انتقال منابع، خدمات یا تعهـدات بـین  اشخاص وابسته، صرفتعریف می
)دادوستد کاال و دادوستد منابع مالی( افشاشده  ا اشخاص وابستۀ(. در این پژوهش از جمع کل مبالغ معامالت ب139و اکبری، 

شود، شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده میهای پذیرفتههای مالی ساالنۀ شرکتهای همراه صورتدر یادداشت
 شود.منظور استانداردسازی محاسبات آماری لگاریتم طبیعی آن در نظر گرفته میسپس به

Sizei,t : اندازه شرکتi  در دورهt  (؛هاییدارا)لگاریتم طبیعی کل 
LEVi,t اهرم مالی شرکت :i  در دورهt  (؛هاییدارای بلندمدت به کل هایبده)نسبت کل 

GROWTHi,t فرصت رشد شرکت :i  در دورهt نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(؛( 
LOSSi,t زیان ده بودن شرکت :i  در دورهt  در صورت که شرکت در سال جاری زیان داشته باشد عدد یک در غیر صورت(

 عدد صفر در نظر گرفته می شود(؛
|DAC|i,t کیفیت اقالم تعهدی شرکت :i  در دورهt در ادامه نحوه اندازه گیری تشریح شده است(؛( 

AUDITi,t کیفیت حسابرسی شرکت :i  در دورهt زمان حسابرسی باشد عدد یک در غیر )در صورت که حسابرس شرکت، سا
 (؛شودیمصورت عدد صفر در نظر گرفته 

OPINIONi,t اظهار نظر حسابرس شرکت :i  در دورهt  در صورت که اظهار نظر حسابرس برای شرکت در سال جاری(
 مقبول باشد عدد یک در غیر صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود(؛

ACi,t کمیته حسابرسی شرکت :i  در دورهt  در صورت که شرکت در سال جاری کمیته حسابرسی داشته باشد عدد یک در(
 غیر صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود(؛

BINDi,t استقالل هیئت مدیره شرکت :i  در دورهt نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره(؛( 
OCONi,t تمرکز مالکیت شرکت :i  در دورهt سهامدار عمده(؛ 5سهام در اختیار  )درصد 

GOWNi,t مالکیت دولتی شرکت :i  در دورهt درصد سهام در اختیار دولت(؛( 
Yeari,t عمر شرکت :i  در دورهt  ی تأسیس(؛هاسال)لگاریتم طبیعی تعداد 

 α  عرض از مبدأ؛ : 
 β؛: مقدار ثابت متغیرها 
 εi,t.میزان خطای مدل : 

 

 تعهدی الماق نحوه کيفيت
شده دیچو و همکاران ( از مدل تعدیل2018محمودی ) و )به پیروی از حبیب tدر دوره  iکیفیت اقالم تعهدی شرکت 

 ( به شرح زیر استفاده می شود:2005( و کوتاری و همکاران )1995)
 (:3مدل )

ACCi,t

TAi,t−1
= α0(

1

TAi,t−1
) + α1 [

∆SALESi,t−∆DEBTORSi,t

TAi,t−1
] + α2

PPEi,t

TAi,t−1
+ α3ROAi,t + εi,t  

 
 که در اینجا:

:ACCit شرکت تعهدی اقالم جمع i  در دورهtسود قبل از کسر مالیات منهای جریان نقدی عملیاتی(،  ؛(:∆SALESi,t 
 ؛tدر دوره  i د حساب های دریافتنی شرکتتغییرات درآم DEBTORSi,t∆: ؛tدر دوره  i شرکت تغییرات درآمد فروش
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:TAi,t−1 های دوره شرکتجمع دارایی i  1در دوره-tدوره قبل(؛  ؛(:PPEi,t آالت و تجهیزات شرکتاموال، ماشین i  در
 ها(.به کل دارایی مالیات کسر از قبل سود) ؛tدر دوره  i شرکت هابازده دارایی ROAi,t: ؛tدوره 

 

 هاداده ليحلت و هیتجز
 گردداستفاده می 2016افزار آفیس سازی متغیرها از نرمهای مورد نیاز پژوهش، جهت محاسبه و آمادهپس از گردآوری داده

لیمر و   Fهایترکیبی از آزمون هایداده خواهد شد. برای تعیین نوع استفاده های ترکیبیداده از هافرضیه آزمون و برای
 95( در سطح Fداری کلی مدل رگرسیون برازش شده از آماره فیشر )د. همچنین برای آزمون معنیشواستفاده می 1هاسمن

چنین شود. هم( استیودنت استفاده میtداری هر یک از متغیرهای مستقل از آزمون )درصد اطمینان و برای آزمون معنی
  7افزارهمچنین از نرماستفاده خواهد شد.  2نبرای آزمون عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل، از آزمون دوربین واتسو

Eviews وStata  ها فوق، همبستگی بین متغیرها و رگرسیون خطی چند متغیره و سایر آزمون های آزمون برای تحلیل
 شود.استفاده می

 

 آمار توصيفی

گی ه، بیشینه، انحراف معیار، چولهای توصیفی شامل میانگین، میانه، کمینشود آماره(، مشاهده می1طور که در جدول )همان
ها را ادهاند. میانگین، متوسط دهای آمار توصیفیین شاخصترپرمصرفترین و در عین حال باشد که معروفو کشیدگی می

 ها نسبت به توزیع نرمال است.وضعیت آن دهندهنشانها و دهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهنشان می
 ی متغيرهای مدل(: آمار توصيف1جدول )

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانگین متغیرها

 0.40463 83/2 91/4 4.225031  به هنگام بودن اطالعات

 0.357195 0.000 1.000 0.149847 روابط سیاسی با دولت

 2.719955 0.000 18.05 12.39679 مالکیت خودی شرکت

 1.479311 10.35 19.15 14.1589 اندازه شرکت

 0.095101 0.000 1.37 0.071804 مالی شرکت اهرم

 6.441886 -32.95 121.51 2.727187 فرصت رشد شرکت

 0.31514 0.000 1.00 0.111621 زیان ده بودن شرکت

 0.080458 0.000 0.75 0.082492 کیفیت اقالم تعهدی شرکت

 0.41155 0.000 1.000 0.215596 کیفیت حسابرسی شرکت

 0.500233 0.000 1.000 0.487768 کتاظهار نظر حسابرس شر

 0.483591 0.000 1.000 0.37156 کمیته حسابرسی شرکت

 0.191618 0.200 1.000 0.672905 استقالل هیئت مدیره شرکت

 0.177918 0.030 1.000 0.753639 تمرکز مالکیت شرکت

 0.14451 0.000 0.730 0.084373 مالکیت دولتی شرکت

 0.396966 2.300 4.1900 3.560933 عمر شرکت

اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای 
می  4.225031شرکت برابر با  به هنگام بودن اطالعاتنشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال مقدار میانگین برای 

                                                           
1 Hausman 
2 Durbin-Watson 
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حول این نقطه تمرکز یافته اند. پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها 
پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار 

زان پراکندگی رشد شرکت بیشترین میکیفیت اقالم تعهدی شرکت کمترین و متغیر فرصت  های است.در بین متغیرها هزینه
 را دارا می باشند.

 

 ليمر و هاسمن Fآزمون 
ی ترکیبی به دو صورت هادادهو  باشندیمشرکت(  -در این پژوهش ترکیبی )سال مورداستفادهی هادادهبا توجه به اینکه 
 استفادهلیمر  Fیقی در برآورد مدل، از آزمون ی تابلویی و تلفهادادهانتخاب بین روش  منظوربه، لذا باشدمیتابلویی و تلفیقی 

تایج شود.  خالصه ناست. همچنین برای انتخاب بین مدل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده می شده
 است.  شدهارائه( 2لیمر و آزمون هاسمن در جدول ) Fآزمون 

 آزمون هاسمنو ليمر  F(: آزمون 2جدول )
 ونآزم Fلیمر مدل

 نتیجه احتمال مقدار آماره

 روش تابلویی 0000/0 2297/12 1

 روش تابلویی 0.000 1569/12 2

 آزمون هاسمن

 روش اثرات 0000/0 3824/46 1

 روش اثرات 0000/0 9004/47 2

 ست. ا شدهرفتهیپذاثرات ثابت ی تابلویی و هادادهروش  جهیدرنت، باشدیم 05/0ها کمتر از مدلاحتمال آماره 
 

 یعدم خود همبستگو  واریانس یهمسانآزمون 

در این پژوهش با توجه به اینکه مدل های پژوهش با استفاده از داده های تابلویی به روش واریانس  یهمسانبرای بررسی 
ن خود وجهت آزماثرات ثابت تخمین زده شده اند از آزمون والد تعدیل شده در نرم افزار استتا استفاده شده است. همچنین 

شود، خود همبستگی بین  05/0استفاده شده است. اگر احتمال آماره بزرگتر از  1همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون ولدریج
یا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته   ARباقیمانده ها وجود ندارد. درصورت وجود خود همبستگی به وسیله جزء

(GLS برطرف می شود. خالصه )( ارائه شده است.3نتایج این آزمون در جدول ) 
 یواریانس و عدم خود همبستگ یآزمون همسان(: 3جدول )

 مدل انسیوار یهمسانآزمون  مدل

 نتیجه احتمال مقدار آماره

1 05+e5/1 0000/0  واریانس یهمساننا 

 واریانس یهمساننا  0.0000 72/84621 2

 یود همبستگعدم خ جهت تشخیص جیآزمون ولدر آزمون

 یخودهمبستگعدم  1527/0 074.2 1

 یخودهمبستگعدم  1522/0 0.74.2 2

                                                           
1 Wooldridge test 
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 000/0پژوهش برابر  های ( احتمال آماره بدست آمده برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس برای مدل3با توجه به جدول )
نا  دهدشود که نشان می( رد میکمتر است. بنابراین، فرض صفر )وجود همسانی واریانس05/0باشد که از سطح خطای می

می  05/0همچنین با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون ولدریج برای مدل پژوهش بیشتر از  همسانی واریانس وجود دارد.
 باشد، مشخص شد که باقیمانده های مدل رگرسیون دارای عدم خود همبستگی می باشند.

 

 ی پژوهشهاهيفرضآزمون 
ی پژوهش در سطح هاهیفرض، هادادهبا توجه به ماهیت  .ردیگیمپژوهش مورد آزمون قرار  یهاهیفرضدر این بخش 

  .ی ترکیبی آزمون شدهاداده

 

و جهت آزمون معنادار بودن  F( در این پژوهش جهت آزمون معناداری کل مدل از آماره 4) با توجه به جدول: فرضيه اول

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و  2Rهمچنین از ضریب تعیین است. شدهاستفاده tضرایب رگرسیون از آماره 
کمتر از  (PCONi,t) برای متغیر tوابسته استفاده شد. با توجه مدل به رگرسیونی مربوط به فرضیه اول اگر احتمال آماره 

 .دشویمباشد، فرضیه اول تایید  05/0سطح خطای 
 جهت آزمون فرضيه اول هاداده ليوتحلهیتجز(: نتایج 4) جدول

 معناداری آماره T خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.000 10.97568 0.298729 3.278754 عرض از مبدا

 0.1148 1.579713 0.023386 0.036944 روابط سیاسی با دولت

 0.2396 1.177329 0.016906 0.019904 اندازه شرکت

 0.8936 -0.133858 0.07444 -0.009964 اهرم مالی شرکت

 0.5587 -0.585155 0.000764 -0.000447 فرصت رشد شرکت

 0.009 2.620484 0.015438 0.040456 زیان ده بودن شرکت

 0.3296 0.975793 0.055456 0.054122 کیفیت اقالم تعهدی شرکت

 000/0 5.683322 0.02696 0.153224 کیفیت حسابرسی شرکت

 0.0007 -3.403142 0.013234 -0.045037 اظهار نظر حسابرس شرکت

 0.933 -0.084144 0.010673 -0.000898 کمیته حسابرسی شرکت

 0.0088 2.630812 0.021621 0.056882 استقالل هیئت مدیره شرکت

 0.0499 -1.965126 0.062841 -0.12349 تمرکز مالکیت شرکت

 0.2609 1.125526 0.04237 0.047689 مالکیت دولتی شرکت

 0.0858 1.720967 0.112904 0.194304 عمر شرکت

 0.7517 ضریب تعیین تعدیل شده 0.8525 ضریب تعیین

F 88.2421 آماره F 0.000 معناداری آماره 

دهد شود و این نشان میرد می 0Hباشد، فرض می 05/0که کمتر از  Fبا توجه به مقدار احتمال به دست آمده برای آماره 
درصد این مدل معنادار می باشد.  95بنابراین در سطح اطمینان  .طور همزمان صفر نیستند که تمامی ضرایب رگرسیون به
 به هنگام بودن اطالعاتتغییرهای متغیر وابسته ) %85.25دهدمی باشد که نشان می 0.8525مقدار ضریب تعیین مدل برابر 

ضریب متغیر روابط سیاسی با دولت برابر  (،4شرکت( توسط متغیر مستقل و کنترلی تشریح شده است. با توجه به جدول )
می  0.1148( برابر PCONi,t) برای متغیر روابط سیاسی با دولت tمی باشد که مثبت است و احتمال آماره  0.036944

 اب سیاسی درنتیجه بین روابط .است. بنابراین فرض صفر رد می شود 05/0سطح خطای  این مقدار احتمال بیشتر از .باشد
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شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.در های پذیرفتهدر شرکتبه هنگام بودن اطالعات  و دولت
ه زیان د درصد ردمی شود. الزم به ذکر است که از بین متغیرهای کنترلی، 95نتیجه فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 

(، استقالل OPINIONi,t(، اظهار نظر حسابرس شرکت )AUDITi,t(، کیفیت حسابرسی شرکت )LOSSi,tبودن شرکت )
شرکت تأثیر معنادار دارد.  به هنگام بودن اطالعات بر( OCONi,t) ( و تمرکز مالکیت شرکتBINDi,t) هیئت مدیره شرکت

 ،ر حسابرس شرکتاظهار نظ کیفیت حسابرسی شرکت، زیان ده بودن شرکت، برای متغیرها tزیرا مقدار احتمال آماره 
 است. 05/0شرکت کمتر از سطح خطای  به هنگام بودن اطالعاتو تمرکز مالکیت شرکت بر  استقالل هیئت مدیره شرکت

 

RCON) برای متغیر tبا توجه مدل به رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم اگر احتمال آماره  دوم: رضيهف ∗ RPT کمتر از)

 .دشویمباشد، فرضیه دوم تایید  05/0سطح خطای 
 جهت آزمون فرضيه دوم هاداده ليوتحلهیتجز(: نتایج 5) جدول

 معناداری آماره T خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.000 22.61382 0.140772 3.183382 عرض از مبدا

 000/0 4161/12 0.014634 0.181696 روابط سیاسی با دولت

 0.0364 2.098257 0.001727 0.003623 مالکیت خودی شرکت

 0.000 -7.61918 0.00155 -0.011806 دی و مالکیت خو دولت با سیاسی اثر تعاملی روابط

 0.1799 1.342957 0.014612 0.019623 اندازه شرکت

 0.8535 -0.184778 0.072382 -0.013375 اهرم مالی شرکت

 0.589 -0.540618 0.000816 -0.000441 فرصت رشد شرکت

 0.025 2.247674 0.017674 0.039725 زیان ده بودن شرکت

 0.3693 0.89849 0.065918 0.059226 کیفیت اقالم تعهدی شرکت

 0.000 4.1714 0.035585 0.148438 کیفیت حسابرسی شرکت

 0.0005 -3.514729 0.011849 -0.041647 اظهار نظر حسابرس شرکت

 0.7441 -0.326651 0.010225 -0.00334 کمیته حسابرسی شرکت

 0.000 5.450326 0.011103 0.060514 قالل هیئت مدیره شرکتاست

 0.0325 -2.144094 0.048269 -0.103493 تمرکز مالکیت شرکت

 0.3016 1.034071 0.038651 0.039968 مالکیت دولتی شرکت

 0.0032 2.959973 0.069391 0.205396 عمر شرکت

 0.7694 ضریب تعیین تعدیل شده 0.8508 ضریب تعیین

F 83.3749 آماره F 0.000 معناداری آماره 

دهد شود و این نشان میرد می 0Hباشد، فرض می 05/0که کمتر از  Fبا توجه به مقدار احتمال به دست آمده برای آماره 
درصد این مدل معنادار می باشد.  95بنابراین در سطح اطمینان  .که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند

به هنگام بودن تغییرهای متغیر وابسته ) %85.08 دهدمی باشد که نشان می 8508/0ار ضریب تعیین مدل برابر مقد
 با سیاسی (، ضریب متغیر اثر تعاملی روابط5( توسط متغیر مستقل و کنترلی تشریح شده است. با توجه به جدول )اطالعات

برای متغیر اثر تعاملی روابط  tمنفی است و احتمال آماره  می باشد که -011806/0و مالکیت خودی شرکت برابر  دولت
RCON)سیاسی و مالکیت خودی شرکت  ∗ RPT 05/0سطح خطای  این مقدار احتمال کمتر از .می باشد 0.000( برابر 

نگام بودن به ه و دولت با سیاسی روابطدر نتیجه مالکیت خودی بر رابطه بین  .است. بنابراین فرض صفر رد نمی شود

درصد رد نمی شود. الزم به  95در نتیجه فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  .ها تأثیر معناداری داردشرکتطالعات ا
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(، اظهار AUDITi,t(، کیفیت حسابرسی شرکت )LOSSi,tزیان ده بودن شرکت ) ذکر است که از بین متغیرهای کنترلی،
و ( OCONi,t) (، تمرکز مالکیت شرکتBINDi,t) مدیره شرکت (، استقالل هیئتOPINIONi,tنظر حسابرس شرکت )

زیان  برای متغیرها tشرکت تأثیر معنادار دارد. زیرا مقدار احتمال آماره به هنگام بودن اطالعات  (برYeari,t) عمر شرکت
مالکیت  تمرکز، استقالل هیئت مدیره شرکت ،س شرکتاظهار نظر حسابر کیفیت حسابرسی شرکت، ده بودن شرکت،

 است. 05/0شرکت کمتر از سطح خطای به هنگام بودن اطالعات شرکت و عمر شرکت بر 

 

 گيریبحث و نتيجه
. شودمی سوبمح کنندگان،استفاده برای اعتماد قابل اطالعاتی منابع از یکی عنوان به عمدتاً شدهحسابرسی مالی هایصورت

 کیفی هایویژگی سری یک دارایی که بگیرد قرار استفاده مورد کنندگانادهاستف توسط تواندمی زمانی اطالعات این اما
 کنندگانتفادهاس اختیار  در زمانی باید حسابداری اطالعات دیگر، عبارت به. باشدمی بودن مربوط هاویژگی این از یکی باشند،

 حساس یاربس زمان گذشت به نسبت مالی العاتاط که آنجا از .نشود هاآن هایگیریتصمیم در تأخیر از مانع تا بگیرد قرار
 ینب زمانی، فاصله قدر هر بنابراین دهند،می دست از هاگیریتصمیم در را خود سودمندی و ارزش زمان مرور با و باشدمی

 بقط. است بیشتر شود،می حاصل هاگزارش از که فوایدی شود، ترکوتاه حسابرسی گزارش انتشار تاریخ و مالی سال پایان
 بودن قعمو به کند،می محدودیت دچار را اطالعات کیفی خصوصیات که عواملی از یکی نیز ایران حسابداری استانداردهای

 . تگرف قرار بررسی مورد به هنگام بودن اطالعاتو  دولت با سیاسی رابطه بین روابط تحقیق این در. است اطالعات
، ها رابطه معناداری وجود نداردشرکتبه هنگام بودن اطالعات و  تدول با سیاسی نشان داد که بین روابط هاافتهی

را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. عالوه بر این به هنگام بودن اطالعات به طور معناداری  دولت با سیاسی روابط گریدعبارتبه
 هایشرکت درن اطالعات به هنگام بود و دولت با سیاسی روابط بین رابطه بر نشان داد که مالکیت خودی هاافتهی

یی هاشرکتکه  دهدیمنشان  هاافتهی گریدعبارتبهدارد.  منفی و معناداری تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته
موجب  افزایش و حسابرسی گزارش ارائه در تأخیرهستند،  دولت باالیی با سیاسی که مالکیت خودی دارند و دارای روابط

تحقیق ه از آمددستبه جیبا نتا سهیدر مقا هیفرض نیآمده از ادستبه یکل جینتاخواهد شد. بودن اطالعات  به هنگامکاهش 
یی هاشرکتی طلبفرصتباشد. در این تناقض ممکن است، ممانعت حسابرسان از متناقض می( 2018محمودی ) و حبیب

ممکن است به دلیل پیچیدگی این  چراکهباشد،  کنندیمهستند و اقدام به مالکیت خودی  دولت با سیاسی دارای روابط
معامالت، تالش خود را مضاعف کرده باشند تا بتوانند ریسک اطالعاتی را کاهش دهند و بر این اساس بتوانند اطالعات به 

 موقعی را ارائه دهند.
 

 پژوهش نتایج بر مبتنیپيشنهادها 
رابطه معناداری وجود ندارند، اما به هنگام بودن اطالعات و  دولت با سیاسی بین روابطنشان داد  هاافتههر چند که ی -1 

هنگام بودن  به دولت با سیاسی ی دارای روابطهاشرکتحاکی از این است که در  دولت با سیاسی روابط ضریب مثبت بین
أخیر اشند، اطالعات را با تممکن است، از حمایت دولت برخوردار ب هاشرکت. با توجه به اینکه این ابدییمافزایش اطالعات 

 ی به این موضوع توجه نمایند.گذارهیسرمادر هنگام  شودیمارائه دهند، بنابراین به سهامداران توصیه 
ته ها نشان یاف ،به هنگام بودن اطالعات دولت و با سیاسی روابط بین رابطه بر تأثیر منفی مالکیت خودی با توجه به -2

، شودیممالکان توصیه  شده است، بنابراین به به هنگام بودن اطالعات موجب کاهش دیدهنده این است که مالکیت خو
ی و کمیته حسابرسی مؤثر به منظور بررسی بهتر شفافیت این احرفهی مانند حسابرسان تریقواز مکانیزم های نظارتی 
 معامالت استفاده نمایند.
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