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 چکيده
 است. شتریآن بر شرکت ب یمنف ریباشد، تأث تر یقو یتیریاز حد مد شیگزارش شده است که هر چه اعتماد ب یبه طور کل

به . کند یم لیو تحل هیرا تجز یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریمد اطمینانی شیب نیرابطه ب یمطالعه به طور تجرب نیا
های پذیرفته گزارش حسابرسی در شرکت ریتأخبیش اطمینانی مدیران و  عبارتی، هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین

گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که سعی شده است. برای نمونه شده در بورس اوراق بهادار تهران
با استفاده از روش تحلیل رگرسیون کالسیک انجام شود.  5933الی  5931های سالهای مورد نیاز در بازه زمانی داده
-ی بیش اطمینانی از دو مدل سرمایهریگ اندازههست. برای  نوین تهیه شده آورد ره افزار نرمهای پژوهش حاضر از داده

استاتا استفاده  افزار نرمها از داده لیوتحل هیتجزی براگذاری بیش از حد و سود پیش بینی شده استفاده گردیده و همچنین، 
های پذیرفته شده در گزارش حسابرسی در شرکت ریتأخبیش اطمینانی مدیران و  دهد که بینشده است. نتایج نشان می

 ریتأخبیش اطمینانی مدیران و  به عبارت دیگر هیچ گونه ارتباطی بین؛ ای وجود نداردبورس اوراق بهادار تهران رابطه
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد. سابرسی شرکتگزارش ح

 گزارش حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران. ریتأخبیش اطمینانی مدیران،  کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 شیب. کند یم لیو تحل هیرا تجز یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریمد اطمینانی شیب نیرابطه ب یمطالعه به طور تجرب نیا

( 5338 ک،یو هامبر واردیخود دارند )ها یها ییاز حد به توانا شیاعتماد ب رانیاست که در آن مد یحالت یتیریمد اطمینانی
عملکرد باالتر از حد متوسط خواهد داشت )براون و  یآت یشرکت در سودها نکهیا زا نانیو اطم ینیب شیبه پ لیو تما

 یها ییاز حد به توانا شیاعتماد ب قیاز طر شتریاز حد دارند، ب شیبه اعتماد ب یادیز لیکه تما یرانی(. مد7008سارما، 
که  رود یها انتظار م و از آن کنند یخودسرانه اتخاذ م ماتینظرات مختلف از اعضا، تصم یآور جمع یخود به جا یتیریمد
پارک،  را وخود اتخاذ کنند ) یگذار هیسرما ماتیتصم تیاثبات مشروع یرا برا یتر یتهاجم یمال یگزارشگر یها زهیانگ

7052.) 
 استی(، س7007 ت،یو ت ری)مالمند یگذار هیسرما یریگ میتصم یها در حوزه یتیریاز حد مد شیدر مورد اعتماد ب قاتیتحق
احمد و دولمن، )شرکت  یمال گری بر گزارش ری( و تأث7057 م،ی؛ هوانگ و ک7059سود )دشموک، گوئل و هو،  میتقس

 انجام شده است. (7051 م،یو ک وری؛ 7057راند و زچمن، ؛ ش7059
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شرکت  در حسابرسی گزارش تاخير و مدیران اطمينانی بيش بين رابطه بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های
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است.  شتریآن بر شرکت ب یمنف ریباشد، تأث تر یقو یتیریاز حد مد شیگزارش شده است که هر چه اعتماد ب یبه طور کل
بحران اعتماد داشته باشد، به احتمال  کیکنار آمدن با  یخود برا ییتوانا ایاز حد به قضاوت  شیب ریمد کیکه  یزمان

کم  مانند دست یاشتباه ماتیتصم نیبنابرا، کند یآور جمع یدرست هسازمان را ب ینظرات مختلف اعضا تواند ینم ادیز
؛ 7004و پوالک،  ندوایر وارد،ی؛ ه7057 ،یاز حد اتخاذ کند )چو شیب یگذار هیشرکت و سرما یرو شیگرفتن خطرات پ

 (.7057مون، 
و  شود یاطالق م یگزارش حسابرس خیتا تار یسال مال انیپا یبه بازه زمان یگزارش حسابرس ریتأخ گر،ید یسو از

انجام شده است. ارائه به موقع اطالعات  یگزارش حسابرس ریتأخ راتیو تأث کننده نییدر مورد عوامل تع یمطالعات متعدد
کنندگان  و استفاده هیبازار سرما یگذار هیسرما یریگ میتصم هاست که ب یمال یمهم گزارشگر یها یژگیاز و یکی یمال

از  یناش یاحتمال یبه بازار از مسائل منف یگنالیبه عنوان س یدر گزارش حسابرس ری. تأخکند یاطالعات کمک م
تر  کوتاه یگزارش حسابرس ریباشد، تأخ شتریشده ب یحسابرس یها سود شرکت تیهر چه شفاف. شود یم ریتفس یحسابرس

شواهد  نیتأم یبرا یشتریباالتر باشد، زمان ب یتیریمد یهر چه سطح درآمدها ن،یعالوه بر ا (. 7077، اوه و جئون)است 
؛ 7004 ،ی)نا و چو افتد یم ریبه تأخ یرسگزارش حساب ریتأخ جه،یاست. در نت ازیمورد ن ینظر حسابرس لیتشک یالزم برا

خواهد  شتریبر شرکت ب یمنف ریباشد، تأث شتریب یتیریاز حد مد شیهر چه اعتماد ب ب،یترت نیبه ا (.7057و جئون،  میرو، ل
کاهش  یبرا رایز فتد،یب ریممکن است به تأخ یو گزارش حسابرس ابدی یم شیافزا یحسابرس سکیاساس، ر نیبود. بر ا

که  شود یم ینیب شیمطالعه، پ نیبا ا ابطهشود. در ر یگذار هیسرما یحسابرس یبرا یشتریزمان ب دیبا ،ییشناسا سکیر
، اوه و جئون) ابدی یم شیافزا یگزارش حسابرس ریباشد، تأخ تر یاز حد قو شیبه اعتماد ب یتیریمد لیکه تما یزمان

7077.) 
از حد  شیکه چگونه اعتماد ب پردازد یموضوع م نیا یمطالعه به بررس نی، ایو مطالعات قبل ینظر نهیشیبر اساس پ

از حد  شیدر مورد اعتماد ب یطور که اشاره شد، مطالعات . همانگذارد یم ریتأث یگزارش حسابرس ریبر تأخ یتیریمد
انجام شده است، اما بحث در مورد ارتباط  یمال یسود و گزارشگر میتقس استیس ،یگذار هیسرما یریگ میتصم ،یتیریمد

گزارش  ریو تأخ یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیرابطه ب یمطالعه به بررس نیا ن،یوجود ندارد؛ بنابرا یآن با حسابرس
 .پردازد یم یحسابرس

. ابتدا، با دهد یرا انجام م ریز یاضاف یها مطالعه کمک نیا ،یگزارش حسابرس ریمرتبط با تأخ یبا مطالعات قبل سهیدر مقا
درک  ر،یمد یدیکل یژگیبه عنوان و یتیریاز حد مد شیبا استفاده از اعتماد ب یگزارش حسابرس ریرابطه با تأخ یبررس

گزارش  ریو تأخ یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیرابطه ب لیو تحل هیتجز با. دوم، دهد یرا گسترش م رانیمد یها یژگیو
باشد. سوم، نشان  یگزارش حسابرس ریتأخ کننده نییتع تواند یم یتیریمد یها یژگیکه و شود یمشخص م ،یحسابرس

 هیرو کننده نییو به عنوان عامل تع دهد یم شیکنترل شرکت را افزا سکیر ،یتیریاز حد مد شیکه اعتماد ب دهد یم
 .کند یعمل م یعملکرد حسابرس

 حیرا توض شناسی پژوهشروش بعدیبخش در و  ادبیات و پیشینه پژوهششرح است. در ادامه،  نیمقاله بد نیساختار ا
 در نهایتو  کند یرا گزارش م یتجرب لیتحل جینتا بعدیبخش متغیرها و مدل پژوهش و در . در مرحله بعد، دهد یم
 .دهد یرا ارائه م ها تیو محدود یریگ جهینت

 

 ادبيات و پيشينه پژوهش

 ادبيات پژوهش

 بيش اطمينانی مدیران:
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بازده  ،یآت ینقد یها انیاز حد در مورد جر شیبودن ب نیب به خوش رانیمد لیبه تما یتیریاز حد مد شیاعتماد ب
که شرکت در حال حاضر با آن مواجه است،  یغلبه بر مشکالت یها برا آن ییتوانا ای شده یزیر برنامه یها یگذار هیسرما

 ییباالبیش اطمینانی سطح از که  یرانی( نشان دادند که مد7001) تیو ت ریمالمند (.7052اشاره دارد )را و پارک، 
 یریگ میو بازده مورد انتظار را هنگام تصم رندیکم بگ را دست یگذار هیسرما یذات یها سکیدارند ر لی، تمابرخوردارند

 کیبا  یخالص منف یفعل رزشپروژه ا کیها استدالل کردند که  آن ن،یاز حد برآورد کنند؛ بنابرا شیب یگذار هیسرما
( اظهار 7007) تونی. هشود یاز حد م شیب یگذار هیو باعث سرما شود یخالص مثبت اشتباه گرفته م یفعل رزشپروژه ا

وجوه استفاده  یآور در هنگام جمع یداخل یدارند تا حد امکان از منابع مال لیبا اعتماد به نفس باال تما رانیداشت که مد
به  لیشده است. هر چه تما یگذار کمتر از ارزش کنند یها اداره م که آن یشرکت یکنند و قضاوت کردند که ارزش آت

 یها یگذار هیوجوه انباشته شده در شرکت بر سرما رایاست ز تر نییباشد، سطح سود سهام پا شتریاز حد ب شیاعتماد ب
 زانیم شیبا افزا یو حت کنند یم یگذار هیبا سود انباشته به شدت سرما رانی(. مد7003 رو،یمتمرکز شده است )کورد دیجد
 (.7059 ،یگراهام و هارو د،یوی)بن د کنند یم یگذار هیسرما یبده
اشتباه کنند )شراند و زچمن،  یمال یها صورت هیدارند عمداً در ته لیاز حد اعتماد به نفس دارند تما شیکه ب یانریمد

با  رانیمد ن،ی(. همچن7059ندارند )احمد و دولمن،  یکار به محافظه لیاز حد تما شیبا اعتماد به نفس ب رانی(. مد7057
 م،یک بار،یدرآمد دارند )هر شیو افزا یتیریمد ینیب شیاطالعات پ طلبانهداو یبه افشا لیاز حد تما شیسطح اعتماد ب

به  لیباالتر تما یتیریاز حد مد شیبا اعتماد ب ییها که شرکت افتندی( در7054) ویو  میک (.7059 انگ،یو  لسونیو
 ندهیبهبود فروش در آ یانتظارات باال برا لیفروش به دل رایز دهد یدارند که منابع مرتبط را کاهش نم نهیهز یچسبندگ

 یکار و محافظه یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیب ی( رابطه منف7051) ئوی( و هوانگ، چا و 7051) میو ک وی. ابدی یکاهش م
الزحمه  باشد، حق شتریب یتیریاز حد مد شی( اظهار داشتند که هر چه اعتماد ب7057)ایم و همکاران  کردند. دییرا تأ

به  یتیریاز حد مد شیحسابرس اعتماد ب یکرد که وقت ریمعنا تفس نیبه ا توان یرا م جینتا نیباالتر است. ا زین یحسابرس
را بدتر  یمال یها صورت تیفیک جهیو در نت دهد یم شیرا افزا یکه خطر حسابرس یرا به عنوان عامل یخارج یحسابرس

 .کند یقضاوت م دهد یم شیو خطر کنترل را افزا کند یم

 ی:گزارش حسابرس ريتأخ
را مختل  یاطالعات مال تیفیک ،یدیکل نفعانیبا عدم ارائه به موقع اطالعات به ذ یحسابرس یها در گزارش ریتأخ

 یها در گزارش ریرابطه معکوس وجود دارد. تأخ یمال یها صورت هیارزش اطالعات و زمان ته نیب ی. به طور کلکند یم
هارت و مک گرگور،  ،یبگذارد )بالنکل یمنف ریارزش شرکت تأث بر تواند یکه اطالعات به موقع افشا نشود، م یزمان ،یمال

المبرت و  ور،ی)ب اندازند یم قیمعامالت سهام را تا زمان اعالم سود به تعو گذاران هی(. سرما5377و پالمون،  یوولی؛ گ7054
 یریسود تأخ یها ارشسهام به گز متیتر از واکنش ق مهم هیسود اول یها سهام به گزارش متی(. واکنش ق5370مورس، 
 (.5377و پالمون،  یوولیسودمند است )گ یکه اعالم زودهنگام عملکرد مال دهد ینشان م نیاست. ا

 یحسابرس یها شرکت یها یژگیعمدتاً در مورد و یگزارش حسابرس ریتأخ کننده نییمربوط به عوامل تع یمطالعات قبل
( یمال یها صورت یها یو بازنگر اتیاهرم و محتو ،یصنعت، سودآور یها یژگیشده )به عنوان مثال، اندازه شرکت، و

و سان،  یل ج،ی؛ اتتر5370 ترد،یو و سیوی؛ د7054و همکاران،  ی؛ بلنکل5373 وتن،ی)اشتون، گرول و ن اند گزارش شده
 یگزارش حسابرس ری( اظهار داشتند که تأخ5378) وتیو ال نگهامیلی(. اشتون، و7057راغوناندان و راما،  ف،ی؛ مونس7002

کارسالو و  ن،یهمچن .شود یم نییو عوامل خطر تع یورفهرست، سودآ تیوکار، اندازه شرکت، وضع کسب یدگیچیتوسط پ
 کردند. یمعرف یگزارش حسابرس ریمهم تأخ کننده نییعامل تع کیرا به عنوان  ی( بده5335کاپالن )
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از  شتریب افتهیساختار  اریبس یدر مؤسسات حسابرس یحسابرس زارشگ ریاستدالل شده است که تأخ ،یکلبه طور 
(. 7000؛ هندرسون و کاپالن، 5373قابل توجه است )اشتون و همکاران،  یحسابرس یندهایبا فرآ یمؤسسات حسابرس

 راً،یاخ (.5339، لیو مک دان ینیک) مورد استفاده حسابرسان است یحسابرس کردیاز رو یتابع زین یگزارش حسابرس ریتأخ
 ن،یو زارو تیکوون، اسم ج،ی)اتر تیساختار مالک ،یشرکت تیحاکم کننده نییعوامل تع ،یحسابرس یها گزارش نهیدر زم
)اشتون  یو کنترل داخل 7075 ائو،یچو و هس ن،یل انگ،ی؛ ل5333 ،ییو تسو ی؛ جاگ7077 نگروم،یو کوسومان وی؛ هاند7001

( 7059اند. بائه و سون ) ( مورد مطالعه قرار گرفته7057و همکاران،  فی؛ مونس7002 ان،؛ اتترج و همکار5378و همکاران، 
 یگزارش حسابرس ریباشد، تأخ شتریشده ب یدادند که هر چه تفاوت در نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت حسابرس نشان

 است. شتریب
 

 پژوهشپيشينه 

 های داخلیپيشينه پژوهش
وری مالی داخلی و بهره نیتأمبا بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت،  5405پور افشار و رئیسی در سال صفی

مالی داخلی نیز با  نیتأمگذارد و می ریتأثمالی داخلی  نیتأمگذاری نشان دادند بیش اطمینانی مدیریت بر میزان سرمایه
مالی  نیتأمگذاری مدیران در ارتباط است. همچنین، مدیران بیش اطمینان با افزایش سرمایهگذاری و کمسرمایهبیش

 دهند.گذاری را کاهش میداخلی، کارایی سرمایه
کاری حسابداری با نقش های رشد بر محافظهدرماندگی مالی و فرصت ریتأثبا بررسی  5405سال  درحیدری و همکاران 

مثبت و  ریتأثکاری حسابداری های رشد بر محافظهاطمینانی مدیریت دریافتند درماندگی مالی و فرصتگری بیش تعدیل
ی ندارد ولی معنادار ریتأثکاری حسابداری بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه درماندگی مالی و محافظه معناداری دارند.

ها دارد؛ منفی و معناداری بر رابطه بین آن ریتأثه و کاری حسابداری را تعدیل کردهای رشد و محافظهرابطه بین فرصت
-به عبارت دیگر، مدیران با وضعیت مالی نامطلوب، چشم اندازه مثبتی به وضعیت آتی شرکت نداشته و سطح محافظه

 دهند.کاری حسابداری را افزایش می
اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و  به بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش 5400ایوانی و همکاران در سال 

توسعه با لحاظ شرایط محدودیت مالی پرداختند. نتایج نشان داد مدیران بیش اطمینان نسبت به مدیران منطقی، منابع 
کنند. از طرفی، رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می

تر بوده است. در نهایت، رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و سطوح باالتر، محدودیت مالی، قوی های بادر شرکت
تر های دولتی قویهای غیردولتی نسبت به شرکتمخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت

ر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی ب
 تحقیق و توسعه د شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

بیش اطمینانی مدیران بر لحن گزارشگری مالی پرداختند.  ریتأثبه بررسی  5400منش و اورج اوغلی در سال بشیری
ای باشد، ش از حد و افزایش مخارج سرمایهگذاری بیدهد بیش اطمینانی مدیران وقتی به صورت سرمایهنتایج نشان می

های مالی دارد. لذا، در این حالت با توجه به بیش اطمینانی رابطه مثبت و معناداری با بکارگیری واژگان مثبت در صورت
-بینانه میی مدیران لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی از واژگان مثبت بیشتری برخوردار بوده و خوشنیب خوشو 

ها و دریافت تسهیالت بانکی بروز کند، د؛ اما در صورتی که رفتار بیش اطمینانی مدیر به صورت افزایش میزان بدهیشو
رابطه منفی و معناداری با لحن ساده و غیرمنتظره گزارشگری مالی دارد. لذا در این حالت با توجه به افزایش ریسک 

 شود.لی کمتر میمالی شرکت، بکارگیری واژگان مثبت در گزارشگری ما
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در گزارش حسابرسی  ریتأخهای کمیته حسابرسی و به بررسی ویژگی 5938الری دشت بیاض و همکاران در سال 
پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص 

استقالل کمیته حسابرسی و  کنیوله گزارش حسابرسی همراه است؛ های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائمالی در کمیته
 گردد.تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می

ها و تأخیر در ارائه گذاری شرکتهای سرمایهبه بررسی رابطه بین فرصت 5938بختیار و همکاران در سال آقا باالیی
گذاری بیشتر در مقایسه با سایر های با فرصت سرمایهدهد شرکت. نتایج پژوهش نشان میپرداختندگزارش حسابرس 

تری دارند. افزون بر این، بر مبنای آزمون تحلیل حساسیت، نتایج به دست ها، تأخیر در گزارش حسابرسی کوتاهشرکت
یر غیرعادی در گزارش حسابرسی رابطه ها و تأخگذاری غیرعادی شرکتبین فرصت سرمایه کهآن است  دیمؤآمده 

 منفی و معناداری برقرار است.
های به بررسی عوامل موثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی پرداختند. یافته 5938بزرگ اصل و همکاران در سال 

دهی، شهای اندازه موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارپژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی
تعداد بندهای گزارش حسابرسی و اندازه هیئت مدیره با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
همچنین، بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در گزارش حسابرسی، رابطه منفی و معناداری 

های کیفی اطالعات، توجه بیشتری شود در راستای افزایش ویژگیشنهاد میهای پژوهش پیبرقرار است. با توجه به یافته
 به عوامل موثر بر تأخیر گزارش حسابرسی شود.

 

 های خارجیپيشينه پژوهش

اعتماد  نیبر رابطه ب رهیمد ئتیه یها یژگیاثر و یتجرب لیو تحل هیبا هدف تجز ایمطالعه 7077در سال  اوه و جئون
 شیاعتماد ب نیبود. اول، ب ریبه شرح ز لیو تحل هیتجز جی. نتادادندانجام  یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریاز حد مد شیب

تر  بزرگ رهیمد ئتیمثبت و معنادار وجود داشت. دوم، هرچه اندازه ه رابطه یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریاز حد مد
اعضای نسبت  شی. سوم، با افزادهد یرا کاهش م یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریاز حد مد شیب داعتما نیباشد، رابطه ب

 .افتیکاهش  یگزارش حسابرس ریو تأخ یتیریاز حد مد شیاعتماد ب نیرابطه مثبت ب ره،یمد ئتیدر ه غیرموظف
 یمال یها ارسال به موقع صورت ریتأث لیو تحل هیتجزبه بررسی و  7077رحمت و نور فاضله حسیبوان در سال 

که  دهد ینشان م یشواهد تجربی پرداختند. شده در بورس اوراق بهادار اندونز رفتهیحمل و نقل پذ یها شرکت
 ریکه متغ ی. در حالگذارد یم ریتأث یمال یها و نظر حسابرس بر به موقع بودن ارائه صورت ینگینقد ،یسودآور یرهایمتغ

 .داردن یمال یها ورتبر به موقع بودن ارائه ص یدار یمعن ریاندازه شرکت تأث و اهرم
 پژوهش جینتای پرداختند. مال یبر بهنگام بودن گزارشگر رهیمد ئتیه یها یژگیو به بررسی 7075سون و هو در سال 

هیئت  سیسن رئ ،مدیرعامل یدارد: دوگانگ ییبسزا ریتأث یمال یها که سه عامل بر به موقع بودن صورت دهد ینشان م
کنترل  یمنجر به کاهش اثربخش مدیرعامل یاز آن است که دوگانگ یحاک ها افتهی. رهیمد ئتیه یاعضا رییو تغ مدیره

مثبت  رییمنجر به تغ رهیمد ئتیاعضاء در ه ریی. ضمناً تغگذارد یم یمنف ریتأث یمال یها موقع بودن صورت  و بر به شود یم
 دارد. یمال یها بر به موقع بودن صورت یمثبت ریتأث زین رهیمد ئتیه سیخواهد شد. سن رئ طالعاتدر ارائه به موقع ا

پرداختند.  شده یحسابرس یمال یها و به موقع بودن صورت یشرکت تیحاکمبه بررسی  7053متوا و همکاران در سال 
 ئتیو استقالل در ه رهیمد ئتیجلسات ه ره،یمد ئتیاندازه ه ،یحسابرس تهیدر کم یکه تخصص مال دادندنشان  ها، افتهی

 یشرکت تیحاکم یها یژگیاز و یهمراه است. برخ تر یشده طوالن یحسابرس یمال یها با به موقع بودن صورت رهیمد
ساالنه  یها ( با بهبود به موقع گزارشرهیمد ئتیمختلف در ه یها تیو مل زنان)به عنوان مثال  رهیمد ئتیمانند تنوع ه
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با به موقع  رهیمد ئتیمستقل در ه رانیمد یبرا تر یطوالن یکه دوره تصد دهد ینشان م نیهمچن جیمرتبط است. نتا
 یشرکت تیحاکم ازیکه امت افتندیدر سندگانینو ،یتر همراه است. به طور کل شده کوتاه یحسابرس یمال یها بودن صورت

 .ساالنه دارد یها بودن گزارش موقع هبر ب یمثبت ریتأث یبیترک
 ایآ نکهیو ا یدر گزارش حسابرس ریو تأخ یاسیس ارتباطات نیارتباط ب یبا هدف بررس 7057حبیب و محمدی در سال 

نشان ، ریخ ای کند یم لیرا تعد یدر گزارش حسابرس ریو تأخ یاسیس ارتباطات نیرابطه ب با اشخاص وابستهمعامالت 
 گونه نیا یت اما وقتنسبتاً کوتاه اس دارای روابط سیاسی یاقتصاد یها بنگاه یبرا یدر گزارش حسابرس ریکه تأخ دهد یم

ها و  که حسابرسان مشوق دهد یامر نشان م نی. اابدی یم شی، افزادهند یرا انجام م با اشخاص وابستهها معامالت  بنگاه
 یبررس یرا برا یگرید حسابرسی کنند یرو تالش م نیو از ا کنند یرا درک م با اشخاص وابستهمعامالت  یامدهایپ

 .ابدی شیافزا یگزارش حسابرس ریتأخ شود یباعث م که این موضوع انجام دهند یمال یها صورت
 ریحسابرس و خدمات غ تیفیحسابرس، ک یتصددوره  ریبا هدف تأث ایمطالعه در 7057در سال  و عثمان انتورویو

 یتصدی، دوره حسابرس ریکه خدمات غ دهد ینشان م پژوهش نیا جینتاپرداختند.  یگزارش حسابرس ریبر تأخ یحسابرس
صنعت در تخصص حسابرس و  دارد یگزارش حسابرس ریبر تأخ یو معنادار یمنف ریتأث حسابرس تیفیکو  حسابرس

 نیصنعت رابطه بدر ؛ و تخصص حسابرس کند یم لیرا تعد یحسابرس گزارش ریو تأخ حسابرس یتصددوره  نیرابطه ب
 .کند یم لیرا تعد یگزارش حسابرس ریو تأخ یحسابرس تیفیک

آن بر  ریو تأث نیدر رقابت در بازار چ رییبا تغ یحسابرس نهیهز یچسبندگ یبه بررس 7057چانگ و همکاران در سال 
 یبازار، کاهش چسبندگ تمرکز شی، با افزاینیذکر شده چ یها از شرکت یا پرداختند. با استفاده از نمونه یحسابرس تیفیک

رو به باال و رو به  یها نهیهز یچسبندگ نی. عدم تقارن بشده استمشاهده  نییرو به پا یچسبندگ شیرو به باال و افزا
 ی، چسبندگنیاست. عالوه بر ا شتریبرتر تسلط دارند ب یحسابرس داخل 50توسط  شتریکه ب یمحل یدر بازارها نییپا

 .)مثبت( دارد یارتباط منف یحسابرس تیفی( با کنییرو به باال )رو به پا نهیهز
الزحمه حسابرسی به با بررسی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و حق 7057و همکاران در سال  مودوگو

دهند اما رابطه معناداری بین نوع صنعت، نسبت می ریتأثدر ارائه گزارش حسابرسی را تحت  ریتأخمیزان قابل توجهی 
در ارائه گزارش حسابرسی وجود ندارد. الی و چک در  ریتأخحقوق صاحبان سهام، سوددهی و اندازه موسسه حسابرسی با 

تغییر وظایف کارکنان موسسه حسابرسی و تغییر موسسه حسابرسی بر زمان ارائه گزارش  ریتأثبا شناسایی  7001سال 
های کارکنان موسسه حسابرسی و واگذاری عملیات حسابرسی به یک حسابرسی دریافتند که تغییر در وظایف و مسئولیت

سسه حسابرسی هم اندازه، اثر با اهمیتی بر زمان صدور گزارش حسابرسی ندارد، ولی واگذاری مسئولیت انجام عملیات مو
 تر دارای رابطه معناداری با مدت زمان اجراء و تکمیل عملیات حسابرسی دارد.حسابرسی به یک موسسه حسابرسی بزرگ

مه اضافی با به موقع بودن گزارش حسابرسی مرتبط است. نوع الزحدریافتند که حق 7001لونتیس و همکاران در سال 
و تغییر  اظهارنظرهای تابعه، نوع صنعت، اتکا به حسابرس دیگر جهت مالکیت، سودآوری، اهرم مالی، تعداد شرکت

 حسابرس ارتباط معناداری با مدت زمان انجام حسابرسی نداشتند.
 

 پژوهش شناسیروش
 که است نیمه تجربی نوع از تحلیلی پژوهش یک پژوهش ایناست.  یکاربرد هایپژوهش هدف جزء این پژوهش از نوع

 این بنابراین؛ گرددمی تعیین و گیریاندازهها  آن بین طریق رگرسیون خطی چندگانه از بررسی مورد متغیرهای آن در
از لحاظ نحوه استدالل، یک  ها کمی بوده واست و از لحاظ نوع داده رویدادی پس بررسی از نوع پژوهش یک پژوهش

 جامعه گردد.ی میبند طبقههای اثباتی حسابداری بنابراین این پژوهش جزء پژوهش؛ گرددپژوهش استقرایی محسوب می
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نمونه  باشد که می تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده هایشرکتبررسی در این پژوهش شامل  مورد آماری
 از نمونه مورد بررسی مالی های . صورتاست 5933 سال پایان تا 5931طی بازه زمانی شرکت  549 ازپژوهش متشکل 

 پژوهش های فرضیه آزمون و ها داده لیوتحل هیتجز ج شده و برایاستخرا آورد نوینکدال و نرم افزار ره اطالعاتی پایگاه

 شده است. استفاده افزار استاتا نرم از
 

 پژوهش شناسیروش
 باشد:پژوهش به شرح زیر می ادبیات و مبانی نظری فرضیهبا توجه به 

 گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. ریتأخفرضیه پژوهش: بین بیش اطمینانی مدیران و 
 

 پژوهشی متغيرها

 متغير مستقل

 (:OC1) بيش اطمينانی مدیران مدل اول

سود برای محاسبه بیش اطمینانی مدیران استفاده شده است؛ بینی ( از معیار پیش5939مشابه پژوهش مشایخ و بهزادپور )
بینی شده را بیشتر از سود واقعی اعالم کرده باشند، گرفتار بیش اطمینانی هستند؛ به طوری که اگر مدیران سود پیش

ینانی هایی که گرفتار بیش اطمیابد و شرکتهای گرفتار در بیش اطمینانی عدد یک اختصاص میبنابراین برای شرکت
 (. 5405نیستند عدد صفر )ایوانی و همکاران، 

 

 (:OC2) بيش اطمينانی مدیران مدل دوم

گذاری است، استفاده شده است. برای این منظور ابتدا گذاری بیش از حد که مرتبط با سرمایهدر مدل دوم از معیار سرمایه
ال، باقیمانده محاسبه خواهد شد. در صورتی که ( به صورت مقطعی برآورد شده و سپس در هر س5مدل رگرسیونی رابطه )

گذاری بیش از حد انجام داده است و باقیمانده مدل برای شرکتی مثبت باشد، بیانگر این است که شرکت مذکور سرمایه
 (.5400گردد )حیدری و همکاران، برای این متغیر عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر لحاظ می

 :(5رابطه )

tititi GrowthSaleGrowthAsset ,,10, ..   
 

نشان  Sale.Growthi,tاست. و  tدر سال  iهای شرکت نشان دهنده رشد دارایی Asset.Growthi,tدر رابطه فوق، 
 شوند. ( محاسبه می9( و )7است و به صورت روابط ) tدر سال  iدهنده رشد فروش شرکت 

 :(7رابطه )

1,

1,,

,.





ti

titi

ti
Assets

AssetsAssets
GrowthAsset

 
 :(9رابطه )

1,

1,,

,.





ti

titi

ti
Sales

SalesSales
GrowthSale
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 وابسته: متغير

 (:ARLگزارش حسابرسی ) ريتأخ
گزارش  خیتا تار یسال مال انیپا یتعداد روزها ،ی در این پژوهش متغیر وابسته است و از طریقگزارش حسابرس ریتأخ

 است. t در سال iشرکت  یبرا یحسابرس
 

 متغيرهای کنترلی:
بر اساس مبانی نظری مطرح شده و مرور متون، ی گزارش حسابرس ریتأخبر  رگذاریتأثکنترل متغیرهای  منظور  به

 اند از اندازه شرکت، اهرم مالی سودآوری و نرخ رشد فروش.ی عبارتکنترل یرهایمتغ
SIZE it  = ،شرکت  سال قبل یها ییکل دارا یعیطب لگاریتماندازه شرکتi در سال t .است 
LEV it  =شرکت  یها ییبر کل دارا میتقس ی، کل بدهمالی اهرمi در سال t .است 
ROA it  =شرکت  یها ییبر کل دارا میتقس اتیاز مال سود قبل ،یسودآورi در سال t .است 
GRW it  = شرکت  یساله فروش برا کینرخ رشد، نرخ رشدi سال t .است 

 

 پژوهش و مدل متغيرها
 گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. ریتأخفرضیه پژوهش: بین بیش اطمینانی مدیران و 

itititititititit ROAGRWLEVSIZEOCOCTimeliness   6543210 21 
 

 در آن: که

OC1 it  =ها را بینی شده و سود واقعی شرکتسود پیش مدل اولِ مورد استفاده برای محاسبه بیش اطمینانی است و از
 مبنای محاسبه قرار داده است.

OC2 it  =گذاری بیش از حد محاسبه معیار سرمایه طمینانی است و از طریقمدل دومِ مورد استفاده برای محاسبه بیش ا
 شده است.

 Timeliness it یگزارش حسابرس خیتا تار یسال مال انیپا یتعداد روزها ،ی است و از طریقگزارش حسابرس ری= تأخ 
 است. t در سال iشرکت  یبرا

SIZE it  ،شرکت  سال قبل یها ییکل دارا یعیطب لگاریتم= اندازه شرکتi در سال t .است 
LEV it شرکت  یها ییبر کل دارا میتقس ی، کل بدهمالی = اهرمi در سال t .است 
ROA it شرکت  یها ییبر کل دارا میتقس اتیاز مال سود قبل ،ی= سودآورi در سال t .است 
GRW it  شرکت  یساله فروش برا کی= نرخ رشد، نرخ رشدi سال t .است 

ε it برآورد شده در مدل. یخطا مانده،ی= باق 
 

 های پژوهشیافته

 آمار توصيفی
 (: آمار توصيفی1) جدول

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین متغیر

 یگزارش حسابرس ریتأخ

(Timeliness) 

7519/77 8507/73 775 75 
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 8954/54 9817/5 7873/53 2815/55 (Sizeاندازه شرکت )
 -5284/0 5225/0 2078/0 7971/0 (ROAسودآوری )

 1935/0 7543/0 7495/5 0247/0 (LEVمالی ) اهرم
 5411/918 8507/707 808 7 (GRW) نرخ رشد فروش

 آمار توصیفی متغیر کیفی پژوهش
 0 5 مفهومی ندارد 9344/0 (OC1مدل اولِ بیش اطمینانی )

 0 5 مفهومی ندارد 1827/0 (OC2مدل دوم بیش اطمینانی )

درصد سودآوری  52متوسط  طور  بهی این پژوهش، های مورد بررسی در نمونهاین است که شرکت نشان دهنده نتایج
 ریتأخروز  77های مذکور است، همچنین به طور متوسط دارای بودن شرکت سودآوراند که این موضوع نشان دهنده داشته

روز طول کشیده تا حسابرسان گزارش  77در گزارش حسابرسی هستند، بدین معنا که بعد از پایان سال به طور متوسط 
درصد  93ها را امضاء کنند. متوسط بیش امینانی مدیران مطابق مدل اول )سود پیش بینی شده مدیران( حسابرسی شرکت

گزارش  ریتأخدرصد است. نتایج بیشترین و کمترین برای  18گذاری بیش از حد ( برابر ولی مطابق مدل دوم )سرمایه
 روز است. 775روز و بیشترین آن  75دهد کمترین بازه زمانی که گزارش حسابرسی ارائه شده است یحسابرسی نشان م

 (: فراوانی برای متغير بيش اطمينانی )مدل اول(2) جدول
 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 1827/0 457 های که دارای بیش اطمینانی هستند.شرکت

 4797/0 909 نیستند.های که دارای بیش اطمینانی شرکت

 درصد 500 851 جمع

 
 (: فراوانی برای متغير بيش اطمينانی )مدل دوم(3) جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 9344/0 777 های که دارای بیش اطمینانی هستند.شرکت

 2012/0 499 های که دارای بیش اطمینانی نیستند.شرکت

 درصد 500 851 جمع

 

 فرضيهنتایج آزمون 
 دهد.های اول و دوم پژوهش را نشان می( نتایج آزمون برای مدل4جدول )

 ی پژوهشهافرضيهنتایج آزمون (: 0جدول )
 متغیر وابسته
 ریسک بانکی

 فرضیه دوم فرضیه اول

 VIF احتمال ضریب VIF احتمال ضریب های مستقلمتغیر

بیش اطمینانی مدل 
 اول

217344/7- 748/0 07/5    

اطمینانی مدل بیش 
 دوم

   453877/9 552/0 07/5 
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 52/5 009/0 0587722/0 52/5 004/0 0522399/0 نرخ رشد فروش

 01/5 000/0 932477/9 01/5 000/0 928858/9 اندازه شرکت

 35/5 000/0 -47252/22 73/5 000/0 -57127/29 سودآوری

 28/5 000/0 -50742/77 21/5 000/0 -08357/78 اهرم مالی 

  000/0 49521/10  058/0 737/17 مبدأعرض از 

 04/21 آماره والد 50/13 آماره والد

 0000/0 احتمال والد 0000/0 احتمال والد

 0748/0 ضریب تعیین تعدیل شده 0791/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 00000/3 آماره والد تعدیل شده 40000/8 آزمون والد تعدیل شده

 0000/0 احتمال 0000/0 احتمال

 041/0 آزمون ولدریچ 079/0 آزمون ولدریچ

 7951/0 احتمال 7701/0 احتمال

 970/8 نرمال بودنِ جزء اخالل 535/8 نرمال بودنِ جزء اخالل

 00005/0 احتمال 00005/0 احتمال

 30/8 آزمون چاو 37/8 آزمون چاو

 0000/0 احتمال 0000/0 احتمال

 04/99 آزمون هاسمن 87/77 آزمون هاسمن

 0000/0 احتمال 0005/0 احتمال

های پژوهش، پیش نیازهای رگرسیون کالسیک، برای بررسی قبل از انجام تخمین نهایی فرضیهدر پژوهش حاضر 
آزمون والد تعدیل شده، شاپیرو و ناهمسانی واریانس، نرمال بودن جزء اخالل و خودهمبستگی سریالی به ترتیب از 

 و ولدریچ استفاده شده است. فرانسیس 
ناهمسانی واریانس در هر دو نشان دهنده این است که مشکل  ( نتایج4بر اساس خروجی نرم افزار آماری به شرح جدول )

های وجود ندارد. از طرفی سطح معناداری آزمون شاپیرو و خودهمبستگی سریالی در فرضیه مشکل ولی وجود دارد مدل
جزء اخالل نرمال نیست ولی با توجه به قاعده حد مرکزی و بزرگ بودن نمونه پژوهش، جزء  دهد کهفرانسیس نشان می

شود. شایان توجه است که مشکل ناهمسانی واریانس در تخمین نهایی هر دو مدل با استفاده از اخالل نرمال قلمداد می
باشد می 1نس با توجه به اینکه کمتر از عامل تورم واریا مقادیر آماره روش حداقل مربعات تعمیم یافته حل شده است.

 ییتابلو یها داده الگوی پذیرش بیانگر چاو آزمون جینتاخطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر است. بیانگر عدم وجود هم
 است. ثابت برای هر دو فرضیه اثرات الگوی پذیرش بیانگر هاسمن و آزمون باشد یم

احتمال آماره والد رگرسیون برازش شده برای فرضیه اول و دوم ( 4رح جدول )بر اساس خروجی نرم افزار آماری به ش
درصد است که نشان  0748/0و  0791/0تعدیل شده برای فرضیه اول و دوم به ترتیب  ضریب تعیین باشد ومعنادار می

برای هر دو فرضیه شود نتیجه آزمون ولدریچ مذکور است. همچنان که مشاهده می دهنده قدرت توضیح دهندگی فرضیه
باشد، افزون براین نتیجه آزمون والد تعدیل شده در هر دو فرضیه در نرم افزار استاتا بیانگر عدم وجود خودهمبستگی می

نشان دهنده وجود مشکل ناهمسانی است. همچنین، مقدار احتمال متغیر مستقل یعنی بیش اطمینانی  مدیران در هر دو 
 .گزارش حسابرسی است ریتأخبین بیش اطمینانی مدیران و بطه مدل بیانگر عدم معناداری را
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 گيرینتيجه
های پذیرفته شده در گزارش حسابرسی در شرکت ریتأخبیش اطمینانی مدیران و  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین

های تهران طی سالشرکتِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  549است که برای این منظور بورس اوراق بهادار تهران 
بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش بیش اطمینانی مدیران از دو مدل مختلف استفاده شده  5933الی  5931

به طور خالصه نتایج نشان داد  های مورد استفاده هیچ تغییری در نتایج حاصله ندارد.است. نتایج نشان داد تفاوت در مدل
 گردد یمبه پژوهشگران پیشنهاد گزارش حسابرسی ندارد. بنابراین،  ریتأخای با رابطهونه که بیش اطمینانی مدیران هیچ گ

گزارش حسابرسی از بیش اطمینانی مدیران به عنوان متغیرهای تعدیلی بهره گیرند  ریتأخبر  رگذاریتأثبرای بررسی عوامل 
گزارش حسابرسی داشته  ریتأختباط معناداری با چرا که متغیر بیش اطمینانی مدیران در جایگاه متغیر مستقل نتوانست ار

 ( مطابقت ندارد. 7077) اوه و جئونهای پژوهش حاضر با مطالعه باشد. یافته
 

 پيشنهادهای پژوهش
شود از بیش گزارش حسابرسی پیشنهاد می ریتأخاز اطالعات  کنندگان استفادههای پژوهش به محققان و بر اساس یافته

یا عدم  ریتأخبر گزارش حسابرسی استفاده نکنند. به عبارتی نتایج نشان داد  رگذاریتأثاطمینانی مدیران به عنوان متغیری 
های حاصل از در ارائه گزارش حسابرسی به هیچ عنوان با بیش اطمینانی مدیران مرتبط نیست. یکی از این یافته ریتأخ

ها در ارتباط نبوده و استقالل خود را سان به طور مستقل عمل کرده و با مدیران شرکتاین مطالعه این است که حسابر
های مورد استفاده های پژوهش شده است متفاوت بودن مدلفرضیه دییتأاحتماالً دلیلی که موجب عدم اند. حفظ کرده

بیش اطمینانی مدیران از مدل  ( برای سنجش7077) اوه و جئون برای محاسبه بیش اطمینانی است. چرا که در پژوهش
( توسط امتیاز بندی اعطا شده به پنج شاخص محاسبه 7077) اوه و جئون( استفاده شده است، مدل 7057شراند و زچمن )

شده است. در نهایت به دلیل اینکه در این پژوهش از متغیرهای تصنعی برای محاسبه متغیر بیش اطمینانی استفاده شده 
ی بیش اطمینانی مدیران نتایج متفاوتی دربر داشته باشد. به همین جهت ازبندیامتها از جمله یگر مدل، استفاده از دشاید

های دیگری که به صورت تصنعی نیست برای سنجش متغیر بیش های آتی از روشگردد محققان در پژوهشپیشنهاد می
 گردد.اطمینانی مدیران استفاده نمایند تا تفاوت در نتایج حاصله مشخص 

 

 منابع 

 یگذار هیسرما یفرصت ها نیرابطه ب ،(5938) ،حسن ،یحنانه، صراف، فاطمه، فرج زاده دهکرد ار،بختی ییآقاباال 
  .70-5، صص 53، شماره 1 دوره ،یحسابدار یها یدر ارائه گزارش حسابرس، مجله بررس ریشرکت ها و تأخ

 نیبر رابطه ب تینقش ساختار مالک یبررس، (5400) ،دهیکاسپور، سع ث،یحد ،یعبد د،یفرش ،یراللهیفرزاد، خ ،یوانیا 
 دوره ،یمال نیو تام ییدارا تیریمد ،یمال تیمحدود طیو توسعه با لحاظ شرا قیو مخارج تحق رانیمد ینانیاطم شیب

 .570-38، صص 4، شماره 3
 عوامل موثر بر انتشار به هنگام گزارش  یبررس ،(5938) ،منوچهر ن،یخرم ن،یرجب دُری، حس ،یاصل، موس بزرگ

 .542-551، صص 5، شماره 3 دوره ،یمجله دانش حسابدار ،یحسابرس
 های پژوهش ،یمال یبر لحن گزارشگر رانیمد ینانیاطم شیب ریتاث، (5400) ،رین ،یاورج اوغل ن،ینازن منش، یریبش 

  .33-75، صص 7، شماره 5 دوره ،یدر حسابدار یرفتار یمال

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 مدیریتفصلنامه چشم انداز حسابداری و 

     (                                                                                                                            دوم)جلد 1041، زمستان 96، شماره 5دوره 
 

37 
 

 های و فرصت یمال یدرماندگ ریتاث یبررس ،(5405) ،میابراه درانلو،یخاکپور ح رضا،یاکبرلو، عل یعل ،یمهد ،یدریح 
 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب ،تیریمد ینانیاطم شیب گری لیبا نقش تعد یحسابدار کاری رشد بر محافظه

 .707-588، صص 84، شماره 53 دوره
 هیسرما وری و بهره یداخل یمال نیتام ت،یریمد ینانیاطم شیب ،(5405) ،الیل ،یسیرئ ،یافشار، مجتب پور یصف 

 .705-571، صص 5، شماره 59 دوره ،یدانش حسابدار ،گذاری
 در گزارش  ریو تأخ یحسابرس تهیکم یها یژگیو ،(5938) ،نیفکور، حس ،یمحمود، قناد، مصطف اض،یدشت ب یالر

 .745-751، (98) .745-751، صص 98، شماره 50 دوره ،یو حسابرس یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یحسابرس
 رفتهیپذ های سود شرکت میتقس استیبر س رانیمد ینانیاطم شیب ریتاث ،(5939) ،رایشهناز، بهزادپور، سم خ،یمشا 

  .104-471، صص 4، شماره 75 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یها-یبررس ،شده در بورس اوراق بهادار تهران
 Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting 

conservatism. Journal of accounting research, 51(1), 1-30. 

 Brown, R., & Sarma, N. (2007). CEO overconfidence, CEO dominance and corporate 

acquisitions. Journal of Economics and business, 59(5), 358-379. 

 Chang, H., Guo, Y., & Mo, P. L. L. (2018). Market competition, audit fee stickiness, and 

audit quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 38(2), 79-

99. 

 Choi, Y. G. (2012). The Effect of CEO's Human Capital Characteristics on IPO 

Performance of Venture Business. Korean Journal of Business Administration, 25(2), 

1197-1217. 

 Deshmukh, S., Goel, A. M., & Howe, K. M. (2013). CEO overconfidence and dividend 

policy. Journal of Financial Intermediation, 22(3), 440-463. 

 Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: 

Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 

26(1), 59-80. 

 Hasibuan, R. P. A., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analysis of The Influence of Timely 

Submission of Financial Statements of Transportation Companies Listed on The Indonesia 

Stock Exchange 2017-2021. Journal Economy And Currency Study (JECS), 4(1), 87-96. 

 Hayward, M. L., & Hambrick, D. C. (1997). Explaining the premiums paid for large 

acquisitions: Evidence of CEO hubris. Administrative science quarterly, 103-127. 

 Hayward, M. L., Rindova, V. P., & Pollock, T. G. (2004). Believing one's own press: The 

causes and consequences of CEO celebrity. Strategic Management Journal, 25(7), 637-

653. 

 Hwang, G. Y., & Kim, E. G. (2018). CEO Overconfidence and Dividend Policy: Evidence 

from Korean Large Business Group (Chaebols). Review of Financial Information Studies, 

7(1), 61-90. 

 Mathuva, D. M., Tauringana, V., & Owino, F. J. O. (2019). Corporate governance and the 

timeliness of audited financial statements: The case of Kenyan listed firms. Journal of 

Accounting in Emerging Economies. 

 Moon, C. H. (2012). The performance consequences of aligning CEO characteristics with 

competitive strategy in Korean Manufacturing venture firms. Korean Journal of Business 

Administration, 25(8), 3335-3355. 

 Nah, C. K., & Choi, G. (2004). The effect of accounting accruals on the audit report lag. 

Korean Accounting Review, 29(1), 179-206. 

 Oh, H. M., & Jeon, H. J. (2022). The Effect of Board Characteristics on the Relationship 

between Managerial Overconfidence and Audit Report Lag: Evidence from Korea. 

International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 13(2), 50-60. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 مدیریتفصلنامه چشم انداز حسابداری و 

     (                                                                                                                            دوم)جلد 1041، زمستان 96، شماره 5دوره 
 

33 
 

 Roh, H. C., Lim, G. H., & Jeon, Y. J. (2012). The relationship between audit report filing 

lag and accounting information quality. J. Tax. Account, 13, 249-279. 

 Ryu, H. Y., & Kim, S. R. N. (2015). Managerial Overconfidence and Accounting 

Conservatism, Korea Accounting Review. 

 Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery 

slope to financial misreporting. Journal of Accounting and economics, 53(1-2), 311-329. 

 

http://www.jamv.ir/

