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 چکیده

بر تسریع گزارش حسابرسی شررکتهای   هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی
در این راسرتا وجرود حسرابرس داخلری و     می باشد که  2931تا  2931های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالپذیرفته

گرزارش  ه، تخصص مالی و استقالل کمیته حسابرسی( به عنوان متغیرهای مستقل و تسریع )انداز ویژگیهای کمیته حسابرسی
به عنوان متغیر وابسته می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقالم تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز حسابرسی 

. روش تحقیق از نوع توصیفی همبسرتیی برا   شرکت می باشد 221به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 
رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطالعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمرون فریریات از   

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش همبستیی و رگرسیون  به طور کلیروش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. 
تسرریع گرزارش    وجود حسابرس داخلی، تخصص مالی و استقالل کمیته حسابرسری برر   براساس نتایج تحقیق،ت. چندگانه اس

نترایج   ترأثیر معنراداری نردارد.   گزارش حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و 
اقالم تعهدی برر تسرریع گرزارش حسابرسری ترأثیر معکروس و        مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت

معناداری دارند و اندازه شرکت بر  تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی 
 و تسریع گزارش حسابرسی همبستیی معناداری یافت نشد.

 استقالل کمیته حسابرسی. ، تسریع حسابرسی،سیکمیته حسابر، وجود حسابرس داخلی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
 تعهدی اقالم میزان کنترل داخلی قوی .باشد سود مدیریت کاهش و راههای جلوگیری از یکی تواند می سیستم کنترل داخلی

کشف  خود حسابرسانها یعفهای کنترل داخلی را در گزارشات  بسیاری از شرکت .دهد می کاهش را سود مدیریت اختیاری و
هرای عملیراتی در    هرای نقردی حاصرل از فعالیرت     بخشی از جریران کنند.  را اصالح می یعفدر سال بعدی نیز این  وکنند می
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     های کمیته حسابرسی بر  وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگیبررسی 

ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار های پ تسریع گزارش حسابرسی شرکت
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های نوین به مخارج تحقیق و توسعه اختصاص یافته و این مویوع نشات گرفته از تفکر مدیران آینده نیر با توجره بره    شرکت
 تئروری  اسراس  برر (. 2931)احمدپور و همکراران،   باشد های کنترلی می ط با سیاستمنافع سهامداران عمده یا نهادی در ارتبا

 لزوما که کنند اتخاذ را هایی تصمیم یا عمل نمایند ای گونه به است ممکن سهامداران عنوان نمایندگان به مدیران نمایندگی،

 بررای  کرافی  نظرارتی  یا کنترلی کارهای و ساز باید تئوری، این نباشد. مطابق سهامداران ثروت رساندن حداکثر به در راستای

 شده ارائه اطالعات افشای کیفیت و شفافیت صورتهای مالی شود. مویوع ایجاد منافع مقابل تضاد در سهامداران از محافظت

 این تحقیق در صدد آنست که بره  (.2931است )ستایش و همکاران،  گرفته قرار توجه مورد عملی راهکار یك به عنوان آن در
هرای پذیرفتره شرده در برورس      در شرکتگزارش حسابرسی ثیر وجود حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی بر تسریع تأبررسی 

راهیشایی بررای تحقیقرات    امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان وبپردازد.  اوراق بهادار تهران
 .آتی باشد

 

 بیان مسئله 

کند. بدیهی است که کیفیت حسابرسی های مالی نیاز به حسابرسی را مطرح میعات ارائه شده در صورتاعتبار بخشی به اطال
سبب شود ترا حردود و دامنره     سهامداران نهادیرود نفوذ ها است. بنابراین انتظار میتابعی از میزان و حدود و ماهیت رسیدگی

گذاران نهادی از طریق هیئت مدیره  دهد که میزان نفوذ سرمایهیشواهد تجربی وجود دارد که نشان محسابرسی افزایش یابد. 
 حسابرسران  (.2939)مدنی،  های مدیریتی شده و کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهدتواند باعث کاهش تقلب مستقل می

جلروگیری  های مرالی  حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت  ،داخلی و مستقل
به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبرال   داخلی . حسابرسانمی کنند

حسابرسی داخلی، جاییاهی واال در سیستم کنترل داخلی دارد  .(2943)مجتهد زاده و آقایی،  افزایش کیفیت حسابرسی هستند
ادی وعمومی را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود، از طریق تقویت کنترلها یاری مری کنرد.   و مدیریت واحدهای اقتص

اما می تواند اطمینان هرای   ی اقتصادی وعمومی به وجود می آید،گرچه حسابرسی داخلی به منظور کمك به مدیریت واحدها
جنرین و   (.2943نیز فرراهم کنرد )نروروش و رمضرانی،      اطمینان دادن به مراجع قانونی و سایر مقامات ذینفع از جمله،دییری 

تواند یکی ( معتقدند کاهش تأخیر حسابرسی می2941( و نوروش و همکاران )2941(، حساس ییانه و همکاران )1111)2پیوت
الی هرای مر  هایی که صورت(. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت2938از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد )آقایی، 

حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطالعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. از دیدگاه تجربی حسابرسان متخصص در 
صنعت و با تصدی باال به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود نقرش محردود   

(.  به همان نسبتی که حسابرسان در صرنعت مرورد   2943)حساس ییانه و همکاران، کننده ای در اقالم تعهدی اختیاری دارند 
نظر تخصص پیدا می کنند، انتظار می رود که کمیته حسابرسی در مقایسه با حسابرسان غیر متخصص در شرناخت گزارشرات   

در صنعت حسابرس و سطح  ( رابطه تخصص1119) 9(. کریشنان1122، 1)بالسم و همکاران متقلبانه دقت بیشتری داشته باشد
( رابطه میان کمیته 1111) 8اقالم تعهدی اختیاری را مورد آزمون قرار داد و به رابطه منفی این دو متغیر پی برد. همچنین شوئر
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حسابرسی و تأخیر حسابرسی را مورد آزمون قرار داد و به این نتیجه رسید که شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص در 
سی می شود دارای سطوح عدم تقارن اطالعاتی کمتری هسرتند ولری ترأخیر در حسابرسری آنهرا بیشرتر اسرت        صنعت، حسابر

 بسریار  وسریله  مستقل و کمیته حسابرسری،  حسابرسان وسیله به شده حسابرسی مالی های(. صورت2931)خواجوی و ناظمی، 
 قابلیرت اعتمراد   دربراره  نظرر  اظهرار  بررای  خصش ترین شایسته مستقل، حسابرس. قابل اتکاست اطالعات انتقال در مناسبی
 طبق را حسابرسی وی فردی مستقل بوده و که است دلیل این به حسابرس شایستیی. است واحد اقتصادی مالی هایگزارش

 شده تهیه حسابداری استانداردهای با مطابق مالی هایاقالم صورت که یابد اطمینان دهد تامی انجام حسابرسی استانداردهای
 اسرت و  شرده  تهیره  مرالی  هایصورت قالب در دییری شخص توسط که دهدمی ادعاهایی اعتبار به بنابراین، حسابرس ست.ا

 (. 2939دهد )پورحیدری و افالطونی، می افزایش را اقتصادی تصمیمات در رفته کار به اطالعات اتکای بدین وسیله قابلیت

 

 تحقیق تضرور اهمیت و
، بره  قوی قابلیت اتکای اطالعات حسابداری را که مبنای اتخاذ تصرمیمات مهرم مردیریتی اسرت    وجود سیستم کنترل داخلی 

 ،دهد. کنترل های داخلی قوی قابلیت اتکای گزارش های مالی و کارایی و اثربخشی فعالیت ها را می افزایند مدیریت ارائه می
و کراهش  فرت ترر   ید منجر به گزارش های مرالی برا ک  توان از این رو، بررسی اینکه ایا بهبود سیستم کنترل داخلی شرکت می

هرا بررای افرزایش    شررکت  (.1128، 1)آاللری  حائز اهمیت زیادی است مدیریت سود و درنتیجه افزایش ارزش شرکت می شود
گذاری را کراهش دهنرد. یکری از اجرزای کراهش ریسرك       عملکرد بهینه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسك سرمایه

ری در یك شرکت افزایش کیفیت حسابرسی شرکت مورد نظر است. به ایرن معنری کره هرر چره دقرت و کیفیرت        گذاسرمایه
گرذاران کیفیرت حسابرسری آن شررکت براالتر خواهرد برود.        اطالعات ارائه شده از سوی شرکت باالتر باشد از دیدگاه سرمایه

دهد بررآورد دقیقری از ارزش   گذاران اجازه میسرمایه بخشد و بهتر صحت اطالعات ارائه شده را بهبود میحسابرسی با کیفیت
 گذارانسرمایه سوی از کمتری بازده نرخ تقایای موجب اطمینان عدم (. کاهش1128، 1شرکت بدست آورند )چن و همکاران

نررخ   شکراه  بره  منجر تر حسابرسی باالتر همراه با اندازه حسابرسی بزرگ کیفیت کرد استدالل توانمی اساس این بر و شده
شرکت های خصوصی بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و با توجه به آن که شود. می گذارانبازده مورد انتظار سرمایه

ها  های مالی این شرکت لزوم حسابرسی با کیفیت صورت شتاب بیشتری گرفته است و 88سازی با اجرای اصل  روند خصوصی
های مدیران بررای اعمرال مردیریت در سرود، الزم اسرت       بهادار تهران و وجود انییزه برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق

 .مشخص شود ها، بررسی و کنندگان این صورت گیری بهتر استفاده کیفیت حسابرسی به منظور ارائه اطالعاتی که جهت تصمیم
ه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مردیران  جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمای

اثرر بخشری تغییرر حسرابرس شررکت و      اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند:  بسیار با
 ها باشد گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت تواند راه برمدیریت سود، می شرکت و تاثیرگذاری آن کیفیت حسابرسی

گذاران اجازه بخشد و به سرمایهتر صحت اطالعات ارائه شده را بهبود میحسابرسی با کیفیت (.2939پورحیدری و افالطونی، )
-سررمایه  سوی از کمتری بازده نرخ تقایای موجب اطمینان عدم دهد برآورد دقیقی از ارزش شرکت بدست آورند. کاهشمی

 گرذاران  نرخ بازده مرورد انتظرار سررمایه    کاهش به منجر حسابرسی کیفیت کرد استدالل توانمی اساس این بر و شده گذاران
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(. جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسربت  1122، 1بالسام و همکارانشود )می
این هردف شناسرایی روابرط عرواملی ماننرد:      به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به 

توانرد   کیفیت کنترل داخلی و استاندارد های حسابرسی شرکت و تاثیرگذاری آن بر حسابرسی داخلری در ارائره اطالعرات، مری    
 ها باشد. گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت راه
 

 های پژوهش پیشینه

. روش انرد پرداختره   پکنرگذار بر به موقع بودن گزارشیری مالی در بورس عوامل اث( در تحقیقی به بررسی 1124) 4هو و چن
همبستیی می باشد. برای آزمون فرییه های تحقیق از مدل های رگرسیونی چند ، حقیق شبه تجربی و از نوع توصیفیانجام ت

شرکت، اظهار نظر حسابرس، تغییر متغیره استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، بین اندازه 
مدیریت، و درصد مالکیت نهادی با تاخیر حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. همچنرین، برین وجرود حسرابرس داخلری، تعرداد       

 سهامداران، و اقالم غیرمترقبه با تاخیر حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. 
 و تسرریع حسابرسری   آزاد نقرد  هرای  جریران  بین رابطه رسیبر به تحقیقی در کنگ، هنگ ( در1121) 3فردیناند و تی سوی

 قرار بررسی مورد را هستند پائین سرمایه گذاری های فرصت دارای که هایی شرکت برای متغیرها، بین ارتباط آنها .پرداختند

 و FCF برین  ارتباط و گیرد می قرار بدهی میزان و آزاد نقد تأثیر جریان تحت حسابرسی تسریع که گرفتند نتیجه آنها .دادند
 و است تر یعیف پائین، بدهی با مشابه های شرکت از دارند باالیی بدهی که پائین با رشد های شرکت در حسابرسی تسریع
طرور   بره  ارتبراط  بردهی،  میزان افزایش با و دارد بستیی بدهی میزان به حسابرسی و تسریع FCF دو متغیر بین مثبت رابطه

 دریافت حسابرسان انتظار است، پائین رشد های فرصت و باال آزاد نقد های جریان زمانی که زیرا .یابد می کاهش تصاعدی

شود و احتمال تسریع حسابرسی افزایش  می کاسته مثبت، ارتباط این از بدهی میزان افزایش با اما دارند، باالتری الزحمه حق
 می یابد.

ی عمومی سهام معموالً در جهت انتخاب  برسی قبل از اولین عریه( دریافتند که تغییر موسسه حسا1121) 22و ویلیامز 21منون
 .تحقیقهای انجام شده در امریکا از مدل داتار و همکارانش حمایت نمری کنرد   باشد، اما عموماَ موسسه حسابرسی بزرگ تر می

، دریافرت کره   2348ترا   2311های عمومی سهام در سرالهای   ای از اولین عریه ( با استفاده از نمونه2341) 21برای مثال بیتی
های تجاری بهتر، صاحبکاران کم ریسك تر را انتخاب و تسریع در حسابرسی را کراهش نمروده    موسسات حسابرسی دارای نام
 کند.  های است که از مدل داتار و همکارانش حمایت می اند. این یکی از معدود تحقیق

 148میان  تسریع در گزارشیری مالیو  ره تصدی گری حسابرسدوبه بررسی ارتباط بین بنیالدش در  (1121) 29محمد نورال
ترأثیر قابرل    دوره تصدی گرری حسرابرس   که رسید نتیجه این وی به. ه استپرداخت 1111 -1129شرکت در خالل سالهای 

ن دارد. با این وجود وی معتقد است که ممکن است این نتیجه در سرایر کشرورها ایر    تسریع حسابرسیبر  معکوسیمالحظه و 
 ای وجود دارد.چنین نباشد، چون بین بازار بنیالدش و سایر اقتصادها تفاوت قابل مالحظه

                                                           
7
 Balsam  And Et al 

8
 Hou and chen 

9
 Ferdinand and Tisoye 

10
 Menon 

11
 Williams 

12
 Beatty 
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به این نتیجه رسید که دوره تصدی گری  1121تا  2331شرکت طی سالهای  981( طی تحقیقی بر روی 1128) 28ویشواناتان
های باالی مدیریتی بر مردیریت   در ردهباشد. همچنین تفکیك وظایف  عامل مهمی در تسریع حسابرسی واقعی نمی حسابرس

 کننده بر مدیریت سود حقیقی دارد. مدیره اثر محدود سود واقعی اثرگذار نیست و استقالل هیئت
ترا   1111شررکت، برین سرال هرای      4241(، رابطه بین تسریع حسابرسی و اقالم تعهدی غیر اختیاری را برای 1128) 21آاللی
ن داد که بین اقالم تعهدی غیر اختیاری و تسریع حسابرسری ارتبراط مثبرت و معنراداری     بررسی کرد. نتایج تحقیق نشا 1111

(، انتظرار  د. شرکت ها در ویعیت مالی یعیف )زیانوجود دارد. همچنین تسریع حسابرسی با سودآوری شرکت رابطه منفی دار
ك این شرکت ها مری شرود و سرودآوری    دارند تا حق الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت کنند، این امر منجر به افزایش ریس

 کاهش می یابد.
کنرد کره    ( در تحقیقی به بررسی استقالل حسرابرس و تسرریع حسابرسری پرداخرت نترایج اسرتدالل مری       1128) 21دی آنجلو

گردند. بنرابراین اگرر صراحبکار خواهران تغییرر تسرریع        حسابرسان برای ایجاد سطح معینی از کیفیت حسابرسی متخصص می
 شد باید حسابرسانش را تعویض نمایید. حسابرسی با

( شواهدی را در باره عوامل ریسك صاحبکار )ساختار دارایی، ویعیت مالی، ارزش بازار و تغییر پذیری بازده( 1129) 21استایس 
ی های توانایی کنترل حسابرسان )استقالل و تجربه حسرابرس(، برا دعروی حقروق     کند که ویژگی کند، اما وی بیان می ارائه می

رسد که مطالعات مذکور بیانیر تمایل حسابرسان فاقدنام تجاری برای پذیرش صاحبکاران  حسابرسان مر تبط نیست. به نظر می
 پر ریسك است. بنابراین از عریه سطوح بایسته توانایی نظارت حسابرس عاجز است. 

موقرع گرزارش    تره حسابرسری برا ارائره بره     های کمی ارتباط میان ویژگی( در تحقیقی به بررسی 2931الری دشت و همکاران )
موقرع   دهی، ارائره بره   مطابق با تئوری عالمت پرداخته اند.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  حسابرسی در شرکت

درنتیجره، بررسری عوامرل     ،وده و بر ارزش بنیاه اثرگذار اسرت ها، دارای محتوای اطالعاتی ب های مالی از سوی شرکت صورت
طبق  2932کننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز اهمیت است. تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال  ینتعی

شرکت پذیرفته شده در برورس اوراق بهرادار    112دستورالعمل سازمان بورس الزامی شد؛ بنابراین، در این پژوهش از اطالعات 
های کمیته حسابرسی و ترأخیر   اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی ردهتهران که مشخصات کمیته حسابرسی خود را افشاء ک

باشرد. بررای آزمرون     همبسرتیی مری   ،تجربری و از نروع توصریفی    ژوهش، شبهدر ارائه گزارش حسابرسی آزمون گردد. روش پ
کره انردازه و سرابقه     های پژوهش از مدل رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است فرییه

ر ارائره گرزارش   های حسابرسری برا کراهش ترأخیر د     تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیته
ولیکن استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسری موجرب افرزایش ترأخیر در ارائره       ،حسابرسی همراه است
 .گردد گزارش حسابرسی می
 ی برررا ترررأخیر دربطررره برررین تغییرررر در اظهرررارنظر حسابرسررر را( در تحقیقررری بررره بررسررری 2931) حاجیهرررا و فتحررری

 . روش پرررژوهش از نررروع همبسرررتیی بررروده و از روش هرررای رگرسررریون بررررای  پرداختررره انررردگزارشررریری مرررالی 

راق بهادار بورس او شرکت از شرکت های پذیرفته شده در 211تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل 
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آماری انجام شرده برر روی فریریه هرای      است. نتایج حاصل از آزمون های 2931الی  2932تهران طی دوره زمانی سالهای 
حسابرسی با تأخیر در گزارشیری مالی رابطه معنی داری دارد و در حالی که متغیرهای  پژوهش نشان می دهد که در اظهارنظر

همزمران   وقی، تغییر حسابرس، تجدیدنظر یا تدوین استانداردهای حسابرسی، تصردی شامل هزینه دعاوی حق کنترلی پژوهش
 ندارند. ریاست هیئت مدیره توسط مدیرعامل و اهرم مالی با تأخیر در گزارشیری مالی رابطه معنی داری

به این  ،ایران حسابرسی بر کیفیت مالی در یریگزارشتسریع در بررسی تاثیر ، ( در تحقیقی تحت عنوان2931) موسوی شیری
سهامداران و سرمایه گذاران در تصمیمات مالی بر گزارشهای حسابرسی اتکا می کنند و ، که اعتبار دهندگاننتیجه دست یافت 

وجود  کیفیت مالی وحسابرسی  یریگزارشتاثیر دارد و رابطه معکوسی بین تسریع در  های مالی این گزارشات بر کیفیت صورت
 دارد.
اسرتفاده کننردگان    و: از دیدگاه حسابرسان مستقل شرکتحسابرسی  تسریععوامل موثر بر ، تحقیق با عنوان ( در2931) آقایی

مهمتررین عوامرل در تسرریع     کرد. براساس ایرن تحقیرق  اولویت بندی تسریع حسابرسی را عوامل موثر بر  ،خدمات حسابرسی
 برسی و زیانده بودن شرکت می باشد.عدم استقالل حسابرس، رعایت بندها در استانداردهای حسا حسابرسی،

کلیره  ، در ایران و شناسایی موانع و مشکالت موجود عوامل مؤثر بر تسریع حسابرسی ،( در تحقیقی تحت عنوان2938) لنیری
با توجه به محیط حسابرسی ایران ده عامل به عنوان عوامل کنترل کیفیت شناسایی  داد ومورد تائید قرار  را های تحقیق فرییه

کرد. )عوامل سرپرستی، آموزش حرفه ای، تقسیم کار، صالحیت حرفه ای، نظارت، استقالل، ارزیابی کارکنان، بی طرفی، شرح 
  .وظایف وترفیعات(

 

 اهداف تحقیق
  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکتگزارش حسابرسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر تسریع  . بررسی2
های پذیرفته شرده در برورس اوراق بهرادار     در شرکتگزارش حسابرسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر تسریع  . بررسی1

  تهران

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتگزارش حسابرسی تسریع بر  تأثیر اندازه کمیته حسابرسی بررسی -1-2
هرای پذیرفتره شرده در     شررکت حسابرسی تسریع بر  کمیته حسابرسی تأثیر تخصص مالی و حسابداری اعضای بررسی -1-1

 بورس اوراق بهادار تهران
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتحسابرسی تسریع بر  تأثیر استقالل کمیته حسابرسی بررسی -1-9

 

 سؤاالت تحقیق
ترأثیر   ی پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران     ها در شرکتگزارش حسابرسی ا وجود حسابرس داخلی بر تسریع . آی2

 معناداری دارند؟
ترأثیر   های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکتگزارش حسابرسی آیا ویژگیهای کمیته حسابرسی بر تسریع  .1

 معناداری دارند؟
ترأثیر   یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذ در شرکتگزارش حسابرسی آیا اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع  -2-1

 معناداری دارد؟
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هرای پذیرفتره شرده در     در شرکتگزارش حسابرسی بر تسریع  تخصص مالی و حسابداری اعضای کمیته حسابرسیآیا  -1-1
 معناداری دارد؟تأثیر  بورس اوراق بهادار تهران

 های پذیرفته شده در برورس اوراق بهرادار تهرران    در شرکت گزارش حسابرسیبر تسریع  استقالل کمیته حسابرسیآیا  -9-1
 معناداری دارد؟تأثیر 

 

 هافرضیه
هرای پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار       در شرکتگزارش حسابرسی فرییه اصلی اول: وجود حسابرس داخلی بر تسریع 

 معناداری دارد.تأثیر  تهران
های پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار      در شرکتگزارش حسابرسی فرییه اصلی دوم: وجود کمیته حسابرسی بر تسریع 

 معناداری دارد.تأثیر  تهران
های پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار      در شرکتگزارش حسابرسی فرییه فرعی اول: اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع 

 معناداری دارد.تأثیر  تهران
هرای پذیرفتره    در شرکتگزارش حسابرسی کمیته حسابرسی بر تسریع  عضایتخصص مالی و حسابداری افرییه فرعی دوم: 

 معناداری دارد.تأثیر  شده در بورس اوراق بهادار تهران
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهرادار   در شرکتگزارش حسابرسی بر تسریع  استقالل کمیته حسابرسیفرییه فرعی سوم: 

 معناداری دارد.تأثیر  تهران

 

 حقیققلمروی ت
در گرزارش حسابرسری   وجود حسابرس داخلری و ویژگیهرای کمیتره حسابرسری برر تسرریع       تأثیر  بررسیمویوع این تحقیق، 

شرده در  های پذیرفته ی شرکتی آماری این تحقیق کلیهجامعهباشد. می شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 باشد. می 2931تا  2931ی زمانی پنج ساله مربوط به سالهای  ن تحقیق دورهزمانی ایبورس اوراق بهادار تهران است.قلمرو 

 

 روش تحقیق
نیرر و از لحرات توجره بره نترایج،      این تحقیق از نوع تجقیق همبستیی و از حیث هدف از نوع کاربردی و از بعد زمان، گذشته

باشد یعنی نمونه آماری تنها در یك مقطع انی میباشد. از لحات نحوه و دقت بررسی، این تحقیق از نوع سری زمگرا مینتیجه
 اند.های مورد نیاز، مورد بررسی قرار گرفتهآوری داده، جهت جمع2931تا  2931زمانی مشخص از سال 

 
 تعیین حجم نمونه آماری (:5)جدول 

تعداد حذف از  شرایط ردیف
 نمونه

 باقیمانده

در بورس تهران  2931سال  ها باید قبل از برای انتخاب نمونه همین، شرکت 2
سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته  2931پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال 

 باشد.

211 891 
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 2931ها در طول سالهای   های فعال، معامالت این شرکت به منظور انتخاب شرکت 1
شرکت از  214نشده باشد که تعداد  در بورس بیش از چهار ماه دچار وقفه 2931الی 

 نمونه آماری حذف شدند.

291 919 

 121 41 ها منتهی به اسفند باشد. به لحات افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت 9

 293 11 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند. 2931الی  2931بین سالهای  8

 221 91 .نباشد بانك و لیزینگ  مالی، گری واسطه گذاری، سرمایهجزو صنایع  1

 

 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه در این تحقیق، انتخاب شدند. 221با اعمال شرایط فوق، تعداد 

 مدل تحقیق و روش اندازه گیری متغیرهای تحقیق

 مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Christ and et al, 2015) : مدل مفهومی تحقیق2نمودار 

 

 مدل آماری
 ن فرییات نیز بصورت زیر می باشد:مدل رگرسیونی آزمو 

tititititi

titititiit

FLACCOCFSIZE

ertcommitetcommiteindependenesizecommitINAEA

,,8,7,6,5

,4,3,2,10, exp








 

itEA itINAحسابرسررری، تسرررریع  =, iteSizecommitوجرررود حسرررابرس داخلررری،  =, انررردازه کمیتررره حسابرسررری، = ,

itertcommite ,exp=  ،تخصص مالی کمیته حسابرسیtitcommiteindependen درصرد اسرتقالل کمیتره حسابرسری       =,
FL=  ،اهرم مالیSIZE=  ،اندازه شرکتOCF=  ،جریان نقدی عملیاتیACC =نسبت اقالم تعهدی 

ای کمیته حسابرسی، اسقالل کمیتره  در این تحقیق وجود حسابرسی داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی )تخصص مالی اعض
به عنوان متغیر وابسته می باشرد.  گزارش حسابرسی تسریع به عنوان متغیرهای مستقل و  کمیته حسابرسی(حسابرسی و اندازه 

 متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقالم تعهدی و نسبت جریان نقدی عملیاتی می باشد.

 وجود حسابرس داخلی 
 استقالل کمیته حسابرسی 

 )تخصص مالی کمیته حسابرسی(
 )اندازه کمیته حسابرسی(

 متغیر وابسته:
 گزارش حسابرسیتسریع 

 

 متغیرهای کنترلی:
 اهرم مالی

 اندازه شرکت
 نسبت جریانات نقدی عملیاتی

 اقالم تعهدینسبت 
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 متغیرهای مستقل

( معیار سنجش کیفیت حسابرسری داخلری؛   1121)24در این تحقیق براساس تحقیق کریست و همکارانی: وجود حسابرس داخل
وجود حسابرس مستقل داخلی در شرکت می باشد. شرکتهایی که حسابرس داخلی دارند کیفیت حسابرسی داخلی آنران براالتر   

هایی که دارای حسابرس داخلی باشند بره آن  در شرکت کیفیت حسابرسی داخلی بدینیونه می باشد که نحوه محاسبه می باشد.
 عدد صفر داده می شود. یی که دارای حسابرس داخلی نباشند،عدد یك و شرکتها

حسابرسی معیاری جهت اندازه گیری اندازه کمیته حسابرسی می باشد کره از   کمیته اعضای کل تعداداندازه کمیته حسابرسی: 
درصد اعضای کمیته حسرابداری کره   کمیته حسابرسی: و حسابداری اعضای تخصص مالی  صورتهای مالی استخراج می شود.

 دارای مدارک معتبر دانشیاهی رشته های مالی و حسابداری و رشته های مرتبط دارند به کل اعضا می باشد.
کرل   درصد استقالل کمیته حسابرسی از طریق تقسیم تعداد اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی برکمیته حسابرسی: استقالل 

 اعضا کمیته حسابرسی  محاسبه می شود.

 

  متغیر وابسته
گزارش حسابرسی عبارت است از تفاوت بین پایان سرال مرالی و تراریس حسابرسری     تسریع شاخص : گزارش حسابرسیتسریع 

 صورتهای مالی پایان دوره به روز.

 

 متغیرهای کنترلی
 هرا دارایری  کرل  برر  بلندمردت  بدهیهای دفتری ارزش تقسیم از کتشر مالی اهرم گیریاندازه برای تحقیق، دراین: اهرم مالی

 .(2941 ،رساییان و حسینی) شودمی استفاده
FL=BV/TOTL ASSETS 

BV= ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت 
 شود که در این تحقیق از طریق داراییها محاسربه شرده  اندازه شرکت از طرق مختلفی مانند داراییها محاسبه میاندازه شرکت: 

 (.2943، مجتهدزاده و آقاییباشد )است. یعنی لیاریتم نپری کل داراییها به عنوان معیار سنجش اندازه شرکت می
اندازه شرکت  =  log  )کل داراییها(  

و جریانهرای نقرد    (EARNi,t)از تفاوت میان سود قبرل از اقرالم غیرمترقبره     (TAi,t)کل اقالم تعهدی : نسبت اقالم تعهدی
آید. کل اقالم تعهدی تقسیم بر کل داراییها نشانیر نسبت اقالم تعهدی می  بدست می (CFOi,t) تهای عملیاتیحاصل از فعالی

 (.2943باشد )حساس ییانه و همکاران، 
 برای محاسبه جریان نقدی عملیاتی از فرمول زیر استفاده می شود:جریانات نقدی عملیاتی: 

CFO = NI + NCC + ∆WC  
زیرا این نروع هزینره هرا     می بایست به سود خالص ایافه شود، هزینه های غیرنقدی که NCCلص و سود خا NIکه در آن: 

 .(1121، 23)پالم روس موجب کاهش سود خالص شده اما از بابت آن وجهی خارج نشده است مانند استهالک
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 ها روش و ابزار گردآوری داده
کنرد و بره   ای را گردآوری میهای میدانی و کتابخانهفتهقق یای گردآوری اطالعات آغاز فرآیندی است که طی آن محمرحله

های تدوین شده خرود را  پردازد و فرییهتحلیل میو  بندی و سپس تجزیهها از طریق طبقهسازی آنروش استقرایی به فشرده
های گردآوری یابد. روشها میکند و پاسس مسأله تحقیق را به اتکای آندهد و در نهایت حکم صادر میمورد ارزیابی قرار می

 (.2949و مرومنی،   آذرهرای میردانی )  ای و روشهای کتابخانهتوان تقسیم کرد: روشاطالعات را به طور کلی به دو طبقه می
 آوری شده است.ای و با استفاده از کتب و مقاالت فارسی و التین جمعمبانی نظری و تئوریك این تحقیق، به صورت کتابخانه

هرای منتشرر شرده توسرط     دیآورد نوین، سی موردنیاز، از منابع مختلفی از جمله نرم افزار ره و اطالعات مالی تحقیقای هداده
، سرایت  11هرای تویریحی همرراه، سرایت برورس      های مالی و یادداشتیابی به صورتسازمان بورس اوراق بهادار جهت دست

و.... استخراج شده که پس از 11تحقیق و توسعه و مطالعات اسالمی ، سایت مدیریت12تحقیقیاه اطالعات و مدارک علمی ایران
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   EVIWES11افزار  ، بوسیله  نرمEXCELانتقال و پردازش در صفحه گسترده 

 
 تحقیق آمار توصیفی متغیرهای :(2)جدول 

 تعداد متغیر
 مشاهدات

 انحراف میانیین
 معیار

 کمترین
 مقدار

 ترینبیش
 مقدار

 کشیدگی چولیی

 431/8 219/9 291 11 2111/2 13 111 گزارش حسابرسیتسریع 

 -311/2 232/1 2 1 1342/1 9191/1 111 وجود حسابرس داخلی

 -122/1 -111/1 1311/21 1211/3 1191/2 2124/21 111 اندازه شرکت

 123/2 811/1 9 1 2211/1 1114/1 111 استقالل کمیته حسابرسی

 422/2 319/1 2 9418/1 1131/1 1111/1 111 مالی کمیته حسابرسیتخصص 

 -121/1 -119/1 4 8 2911/1 1429/1 111 اندازه  کمیته حسابرسی

 211/21 991/1 1841/1 9921/1 2918/1 1318/1 111 اهرم مالی

 111/22 413/1 1322/1 1392/1 1911/1 9211/1 111 نسبت اقالم تعهدی

 123/9 911/8 1128/1 1414/1 2413/1 9113/1 111 ملیاتینسبت جریانات نقدی ع

 

آن بره   مقردار  ترین و بیشترین بوده و کم 13برابر با های نمونه  شرکتگزارش حسابرسی میانیین تسریع  ،1جدول با توجه به 
باشد تا متغیر دارای  9 و 1باشد. بررسی میزان چولیی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب  می 291و  11ترتیب برابر با 

آماره توصیفی متغیرهای تحقیق؛   1جدول با توجه به دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.  توزیع نرمال باشد، نشان می
می باشد. براالترین   استقالل کمیته حسابرسیباالترین میانیین مربوط به متغیر اندازه شرکت و کمترین میانیین مربوط متغیر 

می  استقالل کمیته حسابرسیگزارش حسابرسی و کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر تسریع ف معیار مربوط به متغیر انحرا
 باشد.
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 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
هرا   در این بخش با استفاده از یریب همبستیی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهرای تحقیرق و همبسرتیی موجرود برین آن     

نترایج حاصرل از   براسراس  ارائه شده اسرت.   8-8نیاره  ماتریس یرایب همبستیی بین متغیرهای تحقیق در. شود میپرداخته 
ترأثیر  و اندازه شرکت  متغیرهای وجود حسابرس داخلی، استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسیپیرسون،  آزمون همبستیی

ی نسبت اقالم تعهدی و اهرم مالی تأثیر معکوس و معناداری بر دارند. متغیرهاگزارش حسابرسی مستقیم و معناداری بر تسریع 
گزارش حسابرسی دارند. همچنین اندازه کمیته حسابرسی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی بر تسریع گزارش حسابرسی تسریع 

 تأثیری ندارند. 
 : آزمون همبستگی پیرسون(3)جدول  

 تسریع متغیر
گزارش 

حسابرس 
 مستقل

وجود 
حسابرس 

 اخلید

استقالل 
کمیته 

 حسابرسی

تخصص مالی 
کمیته 

 حسابرسی

کمیته  اندازه
 حسابرسی

 اقالم نسبت مالی اهرم اندازه شرکت
 تعهدی

 نسبت
 جریانات
 نقدی

 عملیاتی

 تسریع
گزارش 
 حسابرسی

2 211/1 
Sig(004) 

941/1 
Sig(001) 

239/1 
Sig(000) 

218/1 
Sig(133) 

843/1 
Sig(021) 

991/1- 
Sig(000) 

244/1- 
Sig(002) 

132/1 
Sig(107) 

وجود 
حسابرس 

 داخلی

 2 194/1 
Sig(563) 

111/1 
Sig(115) 

243/1 
Sig(243) 

821/1 
Sig(338) 

121/1 
Sig(018) 

991/1 
Sig(199) 

218/1 
Sig(083) 

استقالل 
کمیته 

 حسابرسی

  2 218/1 
Sig(079) 

149/1 
Sig(099) 

149/1 
Sig(225) 

814/1 
Sig(153) 

221/1 
Sig(115) 

119/1 
Sig(034) 

تخصص 
مالی 
کمیته 

 حسابرسی

   2 289/1 
Sig(103) 

231/1 
Sig(122) 

121/1 
Sig(064) 

119/1 
Sig(093) 

913/1 
Sig(109) 

اندازه 
کمیته 

 حسابرسی

    2 291/1 
Sig(095) 

118/1 
Sig(064) 

111/1 
Sig(108) 

121/1 
Sig(073) 

اندازه 
 شرکت

     2 194/1 
Sig(063) 

814/1 
Sig(173) 

923/1 
Sig(216) 

 اهرم
 مالی

      2 122/1 
Sig(229) 

122/1 
Sig(042) 

 نسبت
 اقالم

 تعهدی

       2 181/1 
Sig(095) 

 نسبت
 جریانات
 نقدی

 عملیاتی

        2 
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مردل  چنین  نتایج آزمون مفرویرات آمراری رگرسریون کالسریك،      و همچاو و هاسمن  یها ج حاصل از آزمونینتا با توجه به
ارائه شده است.  8جدول د مدل در رج برآویتانشود.  یصورت اثرات ثابت برآورد م هپانل و ب یها با استفاده از روش دادهتحقیق 

  به صورت زیر خواهد بود: Eviews 7 افزار با استفاده از نرم برآورد شده مدل

tititititi

titititiit

FLACCOCFSIZE

ertcommitetcommiteindependenesizecommitINAEA

,,8,7,6,5

,4,3,2,10, exp








 

 
 ز روش اثرات ثابتبا استفاده ا ات تحقیقنتایج آزمون فرضی: (4)جدول 

 تأثیر t P-Valueآماره  یریب متغیر

 - 1139/1 1131/1 1148/1 جزء ثابت

 مستقیم 1111/1 1233/1 2181/1 وجود حسابرس داخلی

 عدم تأثیر 1111/1 9148/2 9412/9 اندازه کمیته حسابرسی

 مستقیم 1182/1 2419/9 8912/2 تخصص مالی کمیته حسابرسی

 مستقیم 1111/1 1141/9 1339/1 سیاستقالل کمیته حسابر

 معکوس 1111/1 -1918/9 -8839/1 اهرم مالی

 مستقیم 1831/1 2144/1 1111/1 اندازه شرکت

 معکوس 1128/1 -1831/9 -1111/2 نسبت اقالم تعهدی

 عدم تأثیر 9912/1 4118/1 1248/9 نسبت جریانات نقدی عملیاتی

 9318/1 یریب تعیین مدل

 Fآماره

(ValueP ) 

2399/1 
(1134/1) 

 
( برا اطمینران   1134/1باشد ) تر می کوچك 11/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  در بررسی معنی

نوسرانات تسرریع   از درصرد   18/93  نیز گویای آن اسرت کره  مدل یریب تعیین  شود.  دار بودن کل مدل تایید می % معنی31
 گردد. ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گزارش حسابرسی شرکت

 

  اصلی اول آزمون فرضیه نتیجه
گرزارش  برر تسرریع    وجرود حسرابرس داخلری   باشد کره آیرا    هدف از آزمون فرییه اصلی اول تحقیق بررسی این مویوع می

 فرییه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است: وها تأثیر معناداری دارد یا خیر؟  حسابرسی شرکت

0H :ها تأثیر معناداری ندارد شرکتگزارش حسابرسی بر تسریع  وجود حسابرس داخلی. 

 1H: دها تأثیر معناداری دار گزارش حسابرسی شرکتبر تسریع  وجود حسابرس داخلی. 

ج ارائه شرده  یبا توجه نتاداری یرایب  های پانل برآورد گردید. در بررسی معنی مدل فوق بصورت داده این فرییه با استفاده از
باشرد   مری  11/1ترر از   کوچرك  وجرود حسرابرس مسرتقل داخلری    برای یریب متغیرر   tجایی احتمال آماره  از آن  8جدول در 

درصد مورد تأیید  31ارش حسابرسی در سطح اطمینان گزبر تسریع  وجود حسابرس داخلیدار  (، در نتیجه تأثیر معنی1111/1)
برر   وجود حسابرس داخلری توان گفت  درصد می 31گیرد. بنابراین فرییه فرعی اول تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  قرار می
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وجرود   ( حراکی از وجرود ترأثیر مسرتقیم    2181/1بودن یریب این متغیر ) مثبت. تأثیر معناداری داردگزارش حسابرسی تسریع 
گزارش ، تسریع وجود حسابرس داخلیواحدی  2طوری که با افزایش  باشد؛ به گزارش حسابرسی میبر تسریع  حسابرس داخلی

های صورت گرفته در ارتباط با تایید  یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل واحد کاهش می 2181/1حسابرسی نیز به میزان 
تأثیر معنادار و مستقیمی گزارش حسابرسی بر تسریع  وجود حسابرس داخلیتیجه گرفت که توان ن فرییه فرعی اول تحقیق می

 دارد.

 

  (5اصلی دوم )فرعی  آزمون فرضیه نتیجه
گرزارش  بر تسریع  باشد که اندازه کمیته حسابرسی ( تحقیق بررسی این مویوع می2هدف از آزمون فرییه اصلی دوم )فرعی 

 و فرییه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:ری دارد یا خیر؟ ها تأثیر معنادا حسابرسی شرکت

0H :ندارد گزارش حسابرسی تأثیر معناداریبر تسریع  اندازه کمیته حسابرسی. 

 1H: گزارش حسابرسی تأثیر معناداری دارد.بر تسریع  اندازه کمیته حسابرسی 

ج ارائه شرده  یبا توجه نتاداری یرایب  های پانل برآورد گردید. در بررسی معنی فاده از مدل فوق بصورت دادهاین فرییه با است
(، در نتیجه 1111/1باشد ) می 11/1بزرگتر از  برای یریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی tجایی احتمال آماره  از آن  8جدول در 

درصرد مرورد تأییرد قررار      31هرا در سرطح اطمینران     حسابرس مستقل شرکت گزارشبر تسریع  تأثیر اندازه کمیته حسابرسی
 گیرد.  نمی

 

 ( 2اصلی دوم )فرعی  آزمون فرضیه نتیجه
برر  تخصص مرالی کمیتره حسابرسری    باشد که آیا  ( تحقیق بررسی این مویوع می1هدف از آزمون فرییه اصلی دوم )فرعی 

 و فرییه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:رد یا خیر؟ ها تأثیر معناداری دا گزارش حسابرسی شرکتتسریع 

0H :ها تأثیر معناداری ندارد شرکتگزارش حسابرسی بر تسریع  تخصص مالی کمیته حسابرسی. 

1H: دها تأثیر معناداری دار گزارش حسابرسی شرکتبر تسریع  تخصص مالی کمیته حسابرسی. 

ج ارائه شرده  یبا توجه نتاداری یرایب  های پانل برآورد گردید. در بررسی معنی این فرییه با استفاده از مدل فوق بصورت داده
باشرد   مری  11/1ترر از   کوچرك  تخصرص مرالی کمیتره حسابرسری    برای یریب متغیرر   tجایی احتمال آماره  از آن 8جدول در 

درصرد   31گزارش حسابرسی در سطح اطمینران  بر تسریع  لی کمیته حسابرسیتخصص مادار  (، در نتیجه تأثیر معنی1182/1)
تخصص مرالی  توان گفت  درصد می 31گیرد. بنابراین فرییه فرعی دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  مورد تأیید قرار می

( حاکی از وجود تأثیر 1912/2)بودن یریب این متغیر  مثبت. تأثیر معناداری داردگزارش حسابرسی بر تسریع  کمیته حسابرسی
تخصص مالی واحدی  2طوری که با افزایش  باشد؛ به گزارش حسابرسی میبر تسریع  تخصص مالی کمیته حسابرسیمستقیم 

یابرد. بنرابراین برا توجره بره تجزیره و        واحرد افرزایش مری    1912/2گزارش حسابرسی نیز به میرزان  ، تسریع کمیته حسابرسی
   تخصص مالی کمیته حسابرسیتوان نتیجه گرفت که  ر ارتباط با تایید فرییه فرعی دوم تحقیق میهای صورت گرفته د تحلیل

 تأثیر معنادار و مستقیمی دارد.گزارش حسابرسی بر تسریع 
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 ( 3اصلی دوم )فرعی  آزمون فرضیه نتیجه 
برر تسرریع   استقالل کمیته حسابرسری  یا باشد که آ ( تحقیق بررسی این مویوع می1هدف از آزمون فرییه اصلی دوم )فرعی 

 و فرییه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:ها تأثیر معناداری دارد یا خیر؟  گزارش حسابرسی شرکت

0H :ها تأثیر معناداری ندارد شرکتگزارش حسابرسی بر تسریع  استقالل کمیته حسابرسی. 

1H: دها تأثیر معناداری دار گزارش حسابرسی شرکتبر تسریع  ل کمیته حسابرسیاستقال. 

ج ارائه شرده  یبا توجه نتاداری یرایب  های پانل برآورد گردید. در بررسی معنی این فرییه با استفاده از مدل فوق بصورت داده
(، در 1111/1باشد ) می 11/1تر از  کوچك یاستقالل کمیته حسابرسبرای یریب متغیر  tجایی احتمال آماره  از آن 8جدول در 

درصرد مرورد تأییرد قررار      31گزارش حسابرسی در سرطح اطمینران   بر تسریع  استقالل کمیته حسابرسیدار  نتیجه تأثیر معنی
برر   استقالل کمیته حسابرسری توان گفت  درصد می 31گیرد. بنابراین فرییه فرعی دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  می
اسرتقالل  ( حاکی از وجود تأثیر مسرتقیم  1339/1بودن یریب این متغیر ) مثبت. تأثیر معناداری داردگزارش حسابرسی یع تسر

، تسرریع  اسرتقالل کمیتره حسابرسری   واحدی  2طوری که با افزایش  به باشد، گزارش حسابرسی میبر تسریع  کمیته حسابرسی
های صورت گرفته در ارتباط  یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل میواحد افزایش  1339/1گزارش حسابرسی نیز به میزان 

تأثیر معنادار گزارش حسابرسی بر تسریع  استقالل کمیته حسابرسیتوان نتیجه گرفت که  با تایید فرییه فرعی سوم تحقیق می
 و مستقیمی دارد.

 

 مربوط به متغیرهای کنترلیآزمون  نتیجه
انردازه  بررای یررائب متغیرهرای     tجایی احتمال آماره  از آن 8جدول ج ارائه شده در یبا توجه نتاب داری یرای در بررسی معنی

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت اقالم باشد؛ در نتیجه  می 11/1تر از  کوچكشرکت، اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی شرکت 
گیرد. مثبت بودن یریبب متغیر  صد مورد تأیید قرار میدر 31ها در سطح اطمینان  گزارش حسابرسی شرکتبر تسریع تعهدی 

و منفری برودن    باشرد،  هرا مری   ع گزارش حسابرسی شرکتاندازه شرکت حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار اندازه شرکت بر تسری
یع گزارش حاکی از تأثیر معکوس اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی بر تسر ای اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی،یریب متغیره

 همچنین نسبت جریانات نقدی عملیاتی بر تسریع گزارش حسابرسی هیچ تأثیری ندارد.  باشد. ها میشرکتحسابرسی 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

( معتقدند کراهش تسرریع حسابرسری    2941( و نوروش و همکاران )2941(، حساس ییانه و همکاران )1111)19جنین و پیوت
هرایی کره   (. زیرا اعتقاد بر ایرن اسرت، شررکت   2931جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد )آقایی،  تواند یکی از راه هایمی

های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطالعاتی و سود برا کیفیرت بیشرتری هسرتند. از دیردگاه تجربری       صورت
حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی  حسابرسان متخصص در صنعت و با تصدی باال به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت

توان به شرح زیر بیان کرد.  را میهای مهم این تحقیق  یافتهعلیه خود نقش محدود کننده ای در اقالم تعهدی اختیاری دارند. 
های پذیرفته شرده   شرکتبراساس نتایج فرییه اصلی اول تحقیق وجود حسابرس مستقل داخلی بر تسریع گزارش حسابرسی 

داری دارد و این نتیجه به این مهم اشراره دارد   تأثیر مستقیم و معنی 2931تا  2931های  بورس اوراق بهادار تهران در سالدر 
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حفاظرت   داخلری،  حسابرسران که وجود حسابرس داخلی در شرکت موجب ارائه گزارشیری مالی به موقع شررکت مری گرردد.    
 داخلی . حسابرسانجلوگیری می کنندبا اهمیت موجود در صورت های مالی ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات 

به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افرزایش کیفیرت حسابرسری    
وعمومی را در انجام دادن حسابرسی داخلی، جاییاهی واال در سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحدهای اقتصادی  هستند.

مسئولیت ها و وظایف خود، از طریق تقویت کنترلها یاری می کند. گرچه حسابرسری داخلری بره منظرور کمرك بره مردیریت        
واحدهای اقتصادی وعمومی به وجود می آید؛ اما می تواند اطمینان های دییری از جمله؛ اطمینان دادن به مراجرع قرانونی و   

کار واحرد    با عنوان ارزیابی  121ای حسابرسی از جمله استاندارد بخش  استانداردهای حرفه فراهم کند. سایر مقامات ذینفع نیز
جویی در هزینره   عالوه بر صرفه ؛شرکت مستقلهمکاری حسابرسان  باکنند  را تشویق می داخلی، حسابرسان  داخلی  حسابرسی

موجرب   تی که بر گزارشیری حسابرسی دارند،لی با اعمال نظارحسابرسان داخ .تالش کنندموقع بودن گزارش حسابرسی  در به
( 2939( و موسروی و شریری )  1121) 18لیفشراتز و همکراران  با تحقیقات  فرییهنتایج این  کاهش تأخیر حسابرسی می گردد.

مچنرین  در این تحقیقات وجود حسابرس داخلی تأثیر مستقیمی بر تسریع گزارش حسابرسی داشته اسرت. ه زیرا مطابقت دارد 
زیرا در این تحقیقات وجود  همراستا نمی باشد. (1128) 11چن و همکاران ( و1121) 11نتایج این فرییه با نتایج تحقیقات نورال

( تحقیرق انردازه   2)فرعری   دومبراساس نتایج فرییه اصلی  حسابرس داخلی تأثیری بر تسریع گزارش حسابرسی نداشته است.
ترا   2931هرای   های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران در سرال   شرکتبرسی کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسا

داری ندارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد که تعداد کم و یا بیشتر اعضای کمیته حسابرسی ترأثیری برر    تأثیر معنی 2931
نتایج  ابرسی است که مهم و با اهمیت است.تسریع در حسابرسی گزارشات مالی ندارد و این کیفیت کاری و کارایی کمیته حس

زیررا در ایرن تحقیقرات نیرز اسرتقالل       مطابقت دارد (1128) 14ویشواناتان ( و1121) 11تحقیقات نورالاین فرییه با تحقیقات 
 13حسابرسی تأثیری بر تسریع گزارش حسابرسی نداشته است. همچنین نتایج این فرییه با نتایج تحقیقرات تحقیقرات نرورال   

در این تحقیقات استقالل حسابرسی تأثیر مسرتقیمی برر تسرریع    همراستا نمی باشد زیرا  (1128) 91چن و همکاران ( و1121)
( تحقیق تخصص مالی کمیته حسابرسی برر تسرریع   1براساس نتایج فرییه اصلی دوم )فرعی  گزارش حسابرسی داشته است.

ترأثیر مسرتقیم و    2931ترا   2931هرای   ار تهرران در سرال  های پذیرفته شده در برورس اوراق بهراد   شرکتگزارش حسابرسی 
یری مرالی بره   داری دارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد که باال بودن تخصص کمیته حسابرسی موجب ارائه گزارش معنی

ارشیری کیفیت حسابرسی نیازمند نظارت و دقت باالی کمیته حسابرسی در گزارشیری مالی دارد و گزموقع شرکت می گردد. 
که با کیفیت باالیی ارئه می شود اغلب نتیجه نظارتهای بیشتر کمیته حسابرسی می باشد. بنابراین تخصص مالی باالتر موجب 

گردد. براساس نتایج فرییه اصلی  نتیجه تسریع در حسابرسی شرکت می مهارت بیشتر و نظارت بهتر بر گزارشیری مالی و در
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهرادار   شرکتته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی ( تحقیق استقالل کمی9دوم )فرعی 

داری دارد و این نتیجه بره ایرن مهرم اشراره دارد کره هرچره درصرد         تأثیر مستقیم و معنی 2931تا  2931های  تهران در سال
اعتبرار بخشری بره    قرع شررکت مری گرردد.     ی مالی به مواین امر موجب ارائه گزارشیر کمیته حسابرسی باالتر باشد، استقالل
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کند. بدیهی است که کیفیت حسابرسی تابعی از میزان و های مالی نیاز به حسابرسی را مطرح میاطالعات ارائه شده در صورت
رود کمیته حسابرسی سبب شود تا حدود و دامنه حسابرسی افرزایش یابرد.   ها است. بنابراین انتظار میحدود و ماهیت رسیدگی

های مدیریتی شده تواند باعث کاهش تقلب دهد که میزان استقالل کمیته حسابرسی میهد تجربی وجود دارد که نشان میشوا
( و موسروی و شریری   1121) 92لیفشاتز و همکراران با تحقیقات  فرییهنتایج این  و کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد.

ل کمیته حسابرسی تأثیر مستقیمی بر تسریع گزارش حسابرسی داشته است. در این تحقیقات استقالزیرا ( مطابقت دارد 2939)
زیررا در ایرن   همراسرتا نمری باشرد     (1128) 99چن و همکاران ( و1121) 91همچنین نتایج این فرییه با نتایج تحقیقات نورال

ه متغیرهای کنترلی نشان وط بنتایج مرب تحقیقات استقالل کمیته حسابرسی تأثیری بر تسریع گزارش حسابرسی نداشته است.
اهرم مالی تأثیر معکوس بر تسریع گزارش حسابرسری دارد زیررا شررکتهایی کره اهررم مرالی براالیی دارنرد برا ریسرك           داد: 

 ت از دست ندادن اعتمراد سرهامداران،  ورشکستیی روبرو هستند و عموما سوداوری پائیینی خواهند داشت و به همین دلیل حه
نسبت اقالم تعهدی تأثیر معکوسی بر تسریع گزارش حسابرسی دارد زیررا   کنند. ارش صورتهای مالی میبه ارائه گز دیرتر اقدام

شرکتهایی که اقالم تعهدی باالیی دارند با مدیریت سود و دستکاری در گزارشهای مالی توسط مدیران روبرو می شوند و شاید 
ترأثیر مسرتقیمی برر تسرریع گرزارش حسابرسری دارد زیررا         اندازه شررکت تأخیر در گزارشیری مالی می شود. این امر موجب 

شرکتهایی که اندازه بزرگتری دارند؛ تعداد بیشتری سهامدار دارند و نظارت بیشتری بر روی این شرکتهاست. نرابراین مردیران   
لعره و نترایج   این تحقیق با توجه بره شرواهد حاصرل از مطا   وقع گزارشیری مالی شرکت دارند. این شرکتها سعی در ارائه به م

ها، پیشنهادهایی برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران و مدیران شرکتها بره شررح زیرر     حاصل از آزمون فرییه
توصیه می  رس داخلی بر تسریع گزارش حسابرسی،براساس نتایج فرییه اول مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار وجود حسابدارد: 

داخلی در شرکت داشته باشند و به سازمان بورس اوراق بهادار تهران توصیه می شود شرکتها را  شود تمامی شرکتها حسابرس
ملزم به قرار دادن حسابرس داخلی در شرکت کند زیرا این امر موجب کاهش تأخیر در گزارشیری مالی و کارایی بازار سرمایه 

اند دقت تصمیم گیری فعراالن برازار سررمایه را افرزایش     و اطالعات می گردد. زمانی که اطالعات به موقع منتشر شود می تو
 توصریه مری شرود.    حسابرسی بر تسرریع گرزارش حسابرسری،    براساس نتایج فرییه دوم مبنی بر عدم تأثیر اندازه کمیته دهد.

تجربه خصص و با تحصیالت و سازمان بورس با ارتقای کارایی و اثربخشی اعضای کمیته حسابرسی )مانند بکارگیری افراد مت
نظارتهای کمیته حسابرسی را دقیق تر کنند و افزایش یا کاهش تعداد نفرات عضو کمیته حسابرسی نمی تواند به تسریع باال(، 

حسابرسی بر  براساس نتایج فرییه دوم مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار تخصص مالی کمیته در حسابرسی شرکتها منجر شود.
شود افراد متخصص به بازار سرمایه در کمیته حسابرسی به کار گرفته شوند و به سازمان  توصیه می تسریع گزارش حسابرسی،

 کرده دریافت حسابرسی تعدیل نشده گزارش کنند سعی الزم تمهیدات اندیشیدن بورس اوراق بهادار تهران توصیه می شود با

 حسابرسری  ترأخیر  اینکره  بره  توجه با چنین،هم .را کاهش دهند حسابرسی گزارش ارائۀ در تأخیر زمان مدت وسیله این به و

)مانند مدیریت سود و یا زیان ده بودن شرکت(  آنها کنترل خطر و ذاتی خطر رسیدگی شرکتهای مورد که اتفاق می افتد زمانی
 کنترل و ذاتی خطرهای کاهش به کمیته حسابرسی از راهنمایی دریافت با پیشنهاد می شود مدیران به باشد، باالیی سطح در

براساس نتایج فرییه دوم مبنی برر ترأثیر مسرتقیم و     .یابد کاهش حسابرسی ارائۀگزارش در تأخیر زمان مدت تا خود بپردازند
توصیه می شود با افرزایش تعرداد اعضرای غیرموظرف کمیتره       حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی، معنادار استقالل کمیته
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با توجه به تأثیر معکوس نسبت اقالم تعهدی و اهررم مرالی برر     شوند.حسابرسی؛ موجب تسریع در گزارش حسابرسی شرکت 
به گزارشهای صورتهای مالی شرکتهایی  شود سازمان بورس و کمیته حسابرسی،تسریع گزارش حسابرس مستقل؛ توصیه می 
 ارند، نظارت بیشتری داشته باشند.که اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی باالیی د

 گزارش حسابرس مستقل به تفکیك صنعت در بورس تهران رل داخلی بر تسریع تأثیر کیفیت کنت بررسی .2
 گزارش حسابرس مستقل به تفکیك صنعت در بورس تهران تأثیر کیفیت گزارشیری مالی بر تسریع  بررسی .1
 گزارش حسابرس مستقلبر تسریع  مالکیت نوع تأثیر مطالعه .9

 

 منابع
 ر بررسی تأثیر حاکمیت شررکتی و ترأخیر حسابرسری بر     (،2931) مدریا،احمدپور، احمد، کاشانی پور، محمد، شجاعی، مح
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