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چکيده
اطالعات به منظور مفید بودن براي تصمیم گیري باید قابل فهم ،مربوط ،قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند .به موقع بودن
صورتهاي مالي یکي از مهمترین عوامل تعیین کننده مربوط بودن اطالعات است .اطالعات مذکور باید در کوتاه ترین زمان بعد
از پایان سال مالي در دسترس استفاده کنندگان خارجي باشد .این تحقیق متشکل از دو بخش اصلي است ،در بخش اول تاثیر
پیچیدگي حسابداري شرکت ها از نظر تهیه صورت هاي مالي تلفیقي بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس بررسي شده
است و در بخش دوم نیز تاثیر شفافیت پایین گزارشگري مالي از نظر کیفیت اقالم تعهدي شرکت ها بر میزان تاخیر در ارائه
گزارش حسابرس مورد ارزیابي قرار گرفته است .براي این منظور پس از نمونه گیري انجام شده تعداد  383سال  -شرکت براي
سال هاي  1321تا  1321با استفاده از مدل هاي رگرسیوني براي تجزیه و تحلیل ،ارتباط بین پیچیدگي حسابداري و شفافیت
گزارشگري مالي شرکت ها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است ،همچنین روش تحقیق بکار
برده شده از حیث هدف کاربردي و از نظر نحوه اجرا توصیفي ،پیمایشي و از نوع همبستگي است .نتایج تحقیق نشان داد که
بین تهیه صورتهاي مالي تلفیقي توسط شرکت مادر و پایین بودن شفافیت گزارشگري مالي با تاخیر درگزارش حسابرس رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر ،نتایج نشان داد که تهیه صورتهاي مالي تلفیقي توسط شرکت مادر و پایین بودن
شفافیت گزارشگري مالي شرکتها موجب افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس خواهد شد.
واژههای كليدی :پیچیدگي حسابداري  ،شفافیت گزارشگري مالي  ،تاخیر در ارائه گزارش حسابرس  ،صورت هاي مالي تلفیقي ،اقالم تعهدي
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مقدمه
فراهم آوردن اطالعات مفید براي تصمیمگیري استفادهکنندگان خارجي از صورتهايمالي ،یکي از اهداف مهم گزارشگري مالي
شرکتها است .اطالعات به منظور مفید بودن براي تصمیمگیري باید قابل فهم ،مربوط ،قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند .به
موقع بودن صورتهايمالي یکي از مهمترین عوامل تعیین کننده مربوط بودن اطالعات است .اطالعات مذکور باید در کوتاهترین
زمان بعد از پایان سال مالي باید در دسترس استفادهکنندگان خارجي باشد ،درغیر اینصورت با گذشت هرچه بیشتر زمان
ارزش اقتصادي این اطالعات کمتر خواهد شد .بههنگام بودن گزارشات مالي شرکت توسط استفادهکنندگان از اطالعات
حسابداري ،حرفه حسابداري و سازمآنهاي حرفهاي و نظارتي بهعنوان یکي از خصوصیات اطالعات حسابداري مالي شناخته
شده است .اهمیت به موقع بودن اطالعات براي تصمیمگیري در بسیاري از تحقیقات مورد بررسي قرار گرفته است (چمبرز و
پنمان1281 ،1؛ چوي و چو1228 ،9؛ بال 3و همکاران9111 ،؛ سهالي و سپیر .)9111 ،1برخي از محققان به موقع بودن را یکي
از معیارهاي اندازه گیري کیفیت حسابرسي معرفي میکنند(لونیتس و کارامانیس )9113 ،3بعالوه ،در بازار سرمایه کشورهاي
در حال توسعه ،گزارشگري مالي به موقع یکي از ابزارهاي اصلي براي کاهش سوء استفاده از اطالعات دست اول شرکت توسط
افراد داخل شرکت به شمار ميرود (اوسوآنسا.)9111 ،6
به عبارت دیگر ،ارائه بهموقع اطالعات میتواند راهي براي کاهش عدم تقارن اطالعات و کاهش پخش شایعات در مورد سالمت و
عملکرد مالي شرکت باشد .عواملي نظیر اندازه موسسه حسابرسي ،اندازه شرکت ،سطح نظارت خارجي ،اخبار خوب و بد و غیره
بر فرآیند ارائه اطالعات تاثیرگذار ميباشند .پیچیدگي حسابداري شرکت مورد بررسي و همچنین کیفیت گزارشگري مالي نیز
ميتواند بر میزان بهموقع بودن گزارشات مالي تاثیرگذار باشد .کیفیت پایین گزارشگري مالي و پیچیدگي حسابداري میتواند
باعث افزایش زمان حسابرسي گردد که در نهایت منجر به افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و همچنین صورتهاي مالي
حسابرسي شده خواهد شد .بنابراین هدف از این تحقیق بررسي تاثیر پیچیدگي حسابداري و شفافیت گزارشگري مالي شرکت
بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس ميباشد.

مبانی نظری
7

سرمایه گذاري را ميتوان یکي از ارکان اساسي اقتصاد هر کشوري دانست .تردیدي نیست که افزایش تولید به عنوان یکي از
نخستن گامهاي فرایند توسعه ،مستلزم افزایش سرمایهگذاري خواهد بود و به همین دلیل ،نظریههایي در علم اقتصاد مطرح
است که علت توسعه نیافتگي برخي کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاري پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشي از
نبود سرمایهگذاري ميدانند .افزون بر پیامدهاي کالن اقتصادي سرمایهگذاري ،این مقوله از دیدگاه سرمایهگذاران نیز پدیدهاي
مطلوب قلمداد ميشود ،زیرا که افزون بر حفظ قدرت خرید پول در برابر تورم ،سبب ميشود تا ارزش زماني پول و پاداش ناشي
از تاخیر مصرف نیز مدنظر قرار گیرد .به همین دلیل سرمایهگذاري از هر دو جنبهي عرضه و تقاضاي سرمایه موضوعي ضروري
و پیش نیاز حیاطي براي پیشرفت محسوب ميشود (اسالمي بیدگلي و همکاران .)1383 ،در کشور ما نیز ،با گسترش و
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توسعهي بازار سرمایه که در راس آن بورس اوراق بهادار قرار دارد؛ بخش قابل توجهي از دارایيهاي سرمایهگذاران در قالب
سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس است.
مناسب بودن یکي از عوامل تعیین کننده مربوط بودن اطالعات است .بیانیه حسابداري مالي مناسب بودن را به عنوان
خصوصیت کیفي مهم اطالعات حسابداري بیان ميکند .یک چنین اطالعاتي ميتواند داراي ارزش باشد ،اگر بتواند در
پیشبیني وقایع و رویدادهاي آینده شرکت و یا تایید و تصحیح انتظارات به استفادهکنندگان کمک کند .با این حال مناسب
بودن به تنهایي اطالعات مربوط را فراهم نميآورد .اطالعات براي مربوط بودن باید به موقع باشند .یعني اطالعات باید قبل از
اینکه اعتبار خود را از دست بدهند باید در دسترس باشند تا بر تصمیمات سرمایهگذاران موثر واقع شوند.
عوامل مختلفي میتواند بر به موقع بودن گزارشگري مالي شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس موثر باشد .در تحقیقهایي
که در این زمینه انجام شده ،تاثیر عوامل مربوط به حسابرسي و همچنین ویژگيهاي خاص شرکت بر به موقع بودن گزارشگري
مالي و تاخیر در ارائه گزارش حسابرس مورد بررسي قرار گرفته است .ویژگیهاي مورد بررسي شامل اندازه شرکت ،سودآوري،
ساختار مالي ،اخبار خوب و بد ،سطح نظارت خارجي و اندازه موسسه حسابرسي بوده است .عواملي مانند پیچیدگي حسابداري
شرکت و شفافیت گزارشگري مالي نیز میتواند بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس موثر باشد(کاشاني پور و همکاران.)1388 ،
شرکتهاي مادر براي تهیه صورتهايمالي تلفیقي ناچار هستند که صورتهايمالي شرکتهاي فرعي خود در را نیز در اختیار
داشته باشند .بنابراین تاخیر شرکتهاي فرعي در تهیه صورتهايمالي خود ،ميتواند منجر به تاخیر در ارائه صورتهايمالي
شرکت مادر و به تبع آن صورتهايمالي تلفیقي ميگردد .تهیه صورتهايمالي تلفیقي به نوعي پیچیدگيهاي حسابداري
شرکت مادر را افزایش میدهد .افزایش این پیچیدگي به طور مستقیم ميتواند بر مدت زمان الزم براي حسابرسي شرکت مادر
تاثیرگذار باشد و زمان انجام حسابرسي را افزایش دهد .در مورد حسابرسي شرکتهاي مادر ،حسابرس ميبایست بر فرایند
حسابرسي شرکتهاي فرعي نیز نظارت مناسب داشته باشد ،زیرا تحریف در صورتهایمالي شرکتهاي فرعي ميتواند باعث
خدشهدار شدن صورتهايمالي تلفیقي گردد (بني مهد و همکاران.)1382 ،
بنابراین هدف این تحقیق به دنبال بررسي تاثیر پیچیدگي حسابداري و شفافیت گزارشگري مالي شرکت بر تاخیر در ارائه
گزارش حسابرس ميباشد.
پيشينه تحقيق
حاجیها و فتحي مقدم بادي (  ) 1323رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسي با تأخیر در گزارشگري مالي را مورد بررسي قرار
دادند .آنها به این نتیجه دست یافتند که تغییر از اظهارنظر مشروط به اظهارنظر مقبول با بند توضیحي رابطه معنادار ضعیف و
منفي با تأخیر در گزارشگري مالي دارد .همچنین بین بهبود در اظهارنظر حسابرسي با تأخیر در گزارشگري مالي رابطه معنادار
ضعیف و مثبت برقرار ميباشد .از دیگر نتایج این تحقیق ،عدم وجود رابطه معنادار بین متغیر تأخیر در گزارشگري مالي و
متغیرهاي هزینه دعاوي حقوقي ،تغییر حسابرس ،تجدید نظر در استانداردهاي حسابرسي ،تصدي همزمان ریاست هیأت مدیره
توسط مدیر عامل و اهرم مالي ،ميباشد
علوي طبري و عارف منش ( )1329به بررسي رابطه تخصص صنعت حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسي پرداختند.
آنها به این نتیجه دست یافتند که انجام فرآیند حسابرسي توسط حسابرس متخصص صنعت میتواند تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسي را کاهش دهد.
آپادور و مهد نور )9113( 8با بررسي عوامل موثر بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسي و حاکمیت شرکتي بیان نمودند که
اندازه کمیته حسابرسي ،تمرکز مالکیت ،اندازه شرکت و میزان سودآوري با تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسي رابطه دارد.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که با افزایش تعداد اعضاي کمیته حسابرسي تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسي افزایش خواهد
یافت .همچنین با افزایش تعداد سهامداران باالي  3درصد مالکیت (تمرکز مالکیت) تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسي به
- Apadore and Mohd Noor
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دلیل افزایش تقاضا براي انجام حسابرسي با کیفیت باالتر ،افزایش خواهد یافت .میان اندازه شرکت و سودآوري با تأخیر در
زمان صدور گزارش حسابرسي نیز رابطه معکوس بر قرار ميباشد.
عفیفي )9113( 2به تحقیق پیرامون عوامل موثر در تأخیر صدور گزارش حسابرسي پرداخت .وي بیان ميکند که تأخیر در
زمان صدور گزارش حسابرسي با وجود کمیته حسابرسي ،تصدي ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل توسط یک نفر و استقالل
هیأت مدیره داراي رابطه معنادار بوده و از طرف دیگر ،با تمرکز مالکیت داراي رابطه ضعیف ميباشد .وي بیان ميکند که
عوامل کنترلي نظیر اندازه شرکت ،صنعت و سودآوري نیز از عوامل با اهمیت تأثیرگذار بر تأخیر گزارش حسابرسي میباشند.
نتایج تحقیق وي نشان داد که وجود کمیته حسابرسي و استقالل هیأت مدیره موجب کاهش تأخیر ،و تصدي ریاست هیأت
مدیره و مدیریت عامل توسط یک نفر موجب افزایش تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسي ميباشد.
العجمي )9113( 11سه عامل اندازه شرکت ،سودآوري و اهرم مالي را به عنوان عوامل موثر بر تأخیر در زمان صدور گزارش
حسابرسي بیان ميکند .وي بیان ميکند هر چه شرکت بزرگتر باشد ،تأخیر در زمان صدور گزارش کمتر خواهد بود ،همچنین
شرکتهایي داراي تاخیر بیشتري هستند که داراي اخبار خوب و یا سودآوري بیشتري هستند و درجه اهرم مالي آنها بیشتر
است.
فرضيههای تحقيق
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقهاي قبلي انجام گرفته در سایر کشورها و نیز در داخل کشور به دنبال بررسي تاثیر
پیچیدگي حسابداري و شفافیت گزارشگري مالي شرکت بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس بوده ولذاجهت دستیابي به هدف
فوق الذکر ،فرضیه هاي تحقیق بشرح ذیل تدوین ميگردد:
 پیچیدگي حسابداري شرکتها از نظر تهیه صورتهاي مالي تلفیقي بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیرمثبت و معنيداري دارد.
 شفافیت پایین گزارشگري مالي شرکتها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنيداري دارد.جامعهی آماری
شرط الزم براي انجام هر تحقیقي در دسترس بودن اطالعات است .در وضعیت کنوني ایران ،اطالعات مربوط به شرکتهاي
عضو بورس از کیفیت باالتري برخوردار بوده ،منسجمتر و همگنتر است.
جامعه آماري تحقیق شامل کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد که تعداد  836شرکت

ميباشند.
تعيين حجم نمونه و نمونهگيری
نمونه عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده ،از تجانس و
همگني با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظنیا .)1381 ،نمونه گیري یعني انتخاب تعداي از افراد ،حوادث و اشیاء از یک
جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه .نمونهگیري به شیوه هاي متفاوتي صورت ميگیرد از جمله :نمونه گیري
خوشهاي ،سهمیهاي ،تصادفي و ......که دراین تحقیق از غربالگري جهت انتخاب نمونهها استفاده ميشود.
شرکتهاي پذیرفته شده در صنایع مختلف با داشتن شرایط زیر جامعه آماري تحقیق حاضر را تشکیل ميدهند.

- Afify
- Al-Ajmi
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 شرکتها باید اطالعات کامل را براي همهي صورتهاي مالي مانند ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه
نقد دارا باشند.
 سال مالي آنها منتهي پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 شرکتها باید طي دورهي زماني تحقیق در بورس اوراق بهادار توقف معامالتي نداشته باشند.
 طي دورهي زماني تحقیق تغییر سال مالي نداده باشند.
 شرکتها باید داراي صورتهايمالي تلفیقي باشند.
 شرکتهایي که سال  1321پذیرفته شده باشند.
در تحقیق حاضر با توجه به محدودیتهاي ذکر شده 77 ،شرکت به عنوان نمونهي تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که با
توجه به ماهیت ترکیبي دادهها تعداد مشاهدات این تحقیق  383سال-شرکت ميباشد.
روش ونوع تحقيق
مرحله ي گردآوري اطالعات آغاز فرآیندي است که طي آن محقق یافتههاي میداني و کتابخانهاي را گردآوري ميکند و به
روش استقرایي به فشردهسازي آنها از طریق طبقهبندي و سپس تجزیه و تحلیل ميپردازد و فرضیههاي تدوین شده خود را
مورد ارزیابي قرار ميدهد و در نهایت حکم صادر ميکند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکاي آنها ميیابد .روشهاي گردآوري
اطالعات را به طور کلي به دو طبقه ميتوان تقسیم کرد :روشهاي کتابخانهاي و روشهاي میداني (حافظنیا.)1381 ،
دادههاي تحقیق و اطالعات مالي موردنیاز ،از منابع مختلفي از جمله نرم افزار رهآورد نوین ،سيديهاي منتشر شده توسط
سازمان بورس اوراق بهادار جهت دستیابي به صورتهايمالي و یادداشتهاي توضیحي همراه ،سایت بورس ،11سایت
تحقیقگاه اطالعات و مدارک علمي ایران ،19سایت مدیریت تحقیق و توسعه و مطالعات اسالمي13و ....استخراج شده که پساز
انتقال و پردازش در صفحه گسترده اکسل ،11بوسیله نرمافزار ایویوز 13مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
با توجه به موارد بیان شده به طور خالصه روش تحقیق حاضر به شرح زیر است:
روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردي واز نظر نوع داده ها کمياست.
روش تحقیق از نظر نحوه اجرا توصیفي ،پیمایشي واز نوع همبستگي و روششناسي ،از نوع شبه تجربي و در حوزه تحقیقات
پس رویدادي و اثباتي حسابداري قرار دارد و با استفاده از اطالعات واقعي صورت ميگیرد.
مدلها و متغيرهای تحقيق
براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره زیر استفاده شده است.
مدل شماره9
A-Delayit= β0+ β1Groupu+ β8Rqu+ β3Sizeu+ β4A-Sizeu+ β8Proftit+ ε
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تاخير در گزارش حسابرس
نشان دهنده میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس شرکت  iدر سال  tاست که از طریق محاسبه تفاوت بین تاریخ پایان سال مالي
و تاریخ گزارش حسابرس به دست مي آید .شرکتها طبق قانون تا پایان تیر ماه فرصت دارند که صورتهاي مالي خود را به
سازمان امور مالیاتي و بورس اوراق بهادار تحویل دهند .به عبارت دیگر ،شرکتها از پایان سال مالي191 ،روز فرصت براي انجام
این کار را دارند .بنابراین تعداد روزهاي تاخیر در ارائه گزارش حسابرس بر عدد  191تقسیم شده است.
تهيه صورتهای مالی تلفيقی
صورتهاي مالي یک گروه است که آن گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادي واحد محسوب ميشود( .استاندارد حسابداري
شماره  )18متغیر موهومي است و اگر شرکت صورت مالي تلفیقي تهیه کند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر مي پذیرد.
شفافيت گزارشگری مالی
نشان دهنده شفافیت گزارشگري مالي شرکت  iدر سال  tاست .در این تحقیق شاخص مورد استفاده براي نشان دادن شفافیت
گزارشگري مالي ،کیفیت اقالم تعهدي مي باشد .بنابراین قدر مطلق پسماند اقالم -تعهدي به عنوان معیار شفافیت گزارشگري
مالي استفاده مي شود .هر چه قدر مطلق پسماند اقالم تعهدي بیشتر باشد ،کیفیت اقالم تعهدي پایین تر است .به عبارت دیگر،
باال بودن قدر مطلق پسماند اقالم تعهدي حاکي از پایین بودن شفافیت در گزارشگري مالي است.براي به دست آوردن پسماند
اقالم تعهدي از مدل کاسنیک (1222) 16استفاده خواهد شد به این منظور مدل زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
مدل شماره2
ACCRit=α0+α1[ΔREVit-ΔRECit+ΔINVit]+ α8PPEit+ α3ΔCFOit+εit
در این رابطه اقالم تعهدي ( )ACCRitميباشد که به صورت زیر محاسبه ميشود:
AACRit=EARNit-CFOit

در این رابطه  ،EARNitسود ناشي از فعالیتهاي عملیاتي و  ،CFOitجریان نقدي ناشي از فعالیتهاي عملیاتي است
 = ΔREVitبیانگر تغییر در درآمد امسال شرکت نسبت به سال قبل.
 = ΔRECitتغییر در حسابهاي دریافتني امسال شرکت نسبت به سال قبل.
 = ΔINVitتغییر در موجودي کاالي امسال شرکت نسبت به سال قبل.
 = ΔPPEitناخالص اموال ماشین آالت و تجهیزات.
 = ΔCFOitتغییر در جریان نقدي عملیاتي امسال شرکت نسبت به سال قبل.
 =ε itپسماند مدل و تعیین کننده کیفیت اقالم تعهدي.
به منظورهمگن کردن داده ها ،کلیه عوامل الگوي مزبور برمجموع دارایي هاي اول دوره تقسیم مي شوند .براي برآوردمدل اقالم
تعهدي از اطالعات  3ساله شرکتها طي سال هاي  1321تا  1321استفاده خواهد شد.
اندازه شركت):( Sizeit
از لگاریتم طبیعي ارزش دارایي هاي شرکت به دست مي آید .در تحقیقات قبلي بین به موقع بودن گزارش حسابرس و
اندازه شرکت مورد رسیدگي رابطه معکوس دیده شده) دیر و مک هاگ 1273 ،17؛ داویس و ویترد 128118؛ اوسوآنسا و
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لونیتیز (9116،12منطقي است که فکر کنیم شرکت هاي بزرگ براي خدمات حسابرسي باکیفیت تقاضاي بیشتري
دارند ،زیرا مشکالت نمایندگي در شرکت هاي بزرگ بیشتر از شرکت هاي کوچک است که این مشکل با دریافت
خدمات حسابرسي باکیفیت تر مي تواند کاهش داده شود .تحلیلگران بیشتري وضعیت شرکت هاي بزرگ تر را پیگیري
مي کنند و ممکن است که گزارش حسابرسي تاثیرگذاري بیشتري در مورد این شرکت ها داشته باشد .بنابراین شرکت
هاي بزرگ تر تقاضاي شدیدتري جهت اتمام سریع تر حسابرسي دارند .از سوي دیگر باید به این نکته توجه داشت که
شرکت هاي بزرگ تر داراي چرخه هاي مالي بزرگ تر و پیچیده تري هستند و عملیات گسترده تري را اجرا مي کنند.
به دنبال این خصیصه ،عملیات حسابرسي شرکت هاي بزرگ ،گسترده تر و طوالني تر و وقت گیرتر خواهد بود.
اندازه موسسه حسابرسی ):(A-Sizeit
متغیر موهومي است که نمایانگر اندازه موسسه حسابرسي است که شرکت را حسابرسي کرده است .اگر شرکت توسط
سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرارگرفته باشد یک ودرغیراین صورت صفرمي پذیرد .تحقیقات قبلي در زمینه
کیفیت حسابرسي بیان مي کند که موسسات حسابرسي بزرگ ،کیفیت حسابرسي باالتري را ارائه مي کنند ) دي
آنجلو1281 ،91؛ لوزو و رچیا9111،91؛ آشباق و وارفیلد (9113 ،99واتز و زیمرمن )93 (1286قبال بیان کردند که
موسسات حسابرسي بزرگ به دلیل توانایي نظارت بیشتر ،کیفیت حسابرسي باالتري را عرضه مي کنند .برخي از
تحقیقات تجربي دریافتند که گزارشات مالي شرکت هایي که توسط موسسات حسابرسي بزرگ حسابرسي شده است به
موقع تر ارائه شده اند وتاخیرآنها کمتر بوده است )عبداهلل 1226،91؛ کریشنان 9113،93؛اوسوآنسا و لونیتیز (9116 ،با
این حال در تحقیقاتي که در ایران در این زمینه صورت گرفته رابطه این متغیر با تاخیر درگزارش حسابرس مثبت
مشاهده شده ،اما معنادار نگردیده.
سودآوری):(Proft
از تقسیم سود ) زیان ( خالص بر جمع کل دارایي ها به دست مي آید .لوري و پاستنا  (1273)96توضیح دادند که
فرضیه گزارشگري داخلي حاکي از آن است که مدیران در مورد ارزیابي عملکرد داخلي نگران هستند .زیرا ارزیابي
عملکرد آنها تعیین کننده پاداش و سرانجام آنها در پست مدیریت است .بر این اساس ،مدیران مایلند اخبار بد تنها بعد
از رسیدگي ،توجیه ،تصریح ،تصحیح و یا پس از اتمام دوره مسئولیت او منتشر شود .از طرف دیگر هاو (9111) 97اشاره
کرد که اخبار خوب به سرعت منتشر مي شود ،زیرا آن کمتر تحت موشکافي سرمایه گذاران قرار مي گیرد .بنابراین
انتظار بر این است که مدیران اخبار خوب را هرچه سریع تر منتشر کنند.
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تجزیه و تحليل و توصيف متغيرهای تحقيق
تحلیل آماري متغیرهاي تحقیق به عنوان بخشي از متدلوژي براي اهداف توصیف شواهد تجربي درباره موضوع مورد تحقیق و
تفسیر نتایج توصیفي به منظور ارزشیابي فرضیههاي تحقیق بکار ميرود .مشخصههاي توصیفي ویژگیهاي پدیده مورد تحقیق را
در گروه مطالعه به صورت دقیق بیان ميکند که استنباط آماري براساس شاخصهاي این متغیرهاي مشاهده شده انجام
ميپذیرد .متغیرهاي تحقیق با استفاده از شاخصهاي آماري گرایش مرکزي و پراکندگي توصیف و تحلیل شده است .بهطور
کلي ،روشهایي را که بهوسیله آنهاميتوان اطالعات جمعآوري شده را پردازش کرده و خالصه نمود ،آمار توصیفي مينامند.
الزم به ذکر است که پساز حذف دادههاي پرت و مرتبسازي دادهها ،تعداد شرکت-سالهاي متغیرهاي تحقیق با اندکي
کاهش مواجه شده است.
جدول آمار توصیفي بیانگر مقدار میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر هریک از متغیرهاي مستقل ،وابسته و کنترل
ميباشد .در این جدول ،اصليترین شاخص مرکزي ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و
شاخص خوبي براي نشاندادن مرکز دادهها ميباشد.
تعيين نوع آزمون و روش تجزیه و تحليل
براي تعیین روش به کارگیري دادههاي ترکیبي و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آنهااز آزمون چاو و آماره  Fلیمر استفاده
شده است .فرضیههاي آماري این آزمون به شرح زیر است:
98
فرض صفر :دادههاي تلفیقي
92
فرض یک :دادههاي تابلویي
در صورتيکه نتایج این آزمون ،مبني بر به کارگیري دادهها به صورت دادههاي پانلي شود ،ميبایست براي تخمین مدل تحقیق
از یکي از مدلهاي اثرات ثابت یا اثرات تصادفي استفاده شود .براي انتخاب یکي از این دو مدل باید آزمون هاسمن اجرا شود.
31
فرض صفر :اثرات تصادفي
31
فرض یک :اثرات ثابت
جدول ( )2نتایج آزمون چاو ،جهت تشخيص همگن یا ناهمگن بودن مقاطع
الگوی تحقيق F
نتیجه آزمون چاو
احتمال
آماره F
مدل اول

3/869

1/1111

فرض صفر رد ميشود

همانگونه که در جدول شماره  3-1دیده ميشود ،نتیجه آزمون چاو ،نشان ميدهد که احتمال بهدست آمده براي آماره  Fدر
مدل تحقیق کمتر از  3درصد است ،بنابراین براي آزمون این فرضیه ،دادهها در تمام مدلها به صورت تابلویي مورد استفاده
قرار ميگیرند.

- Pooled Data
- Panel Data
- Random Effects
- Fixed Effects
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آزمون هاسمن
در این آزمون از آماره چيدو با  Kدرجه آزادي استفاده ميشود اگر چيدو بدست آمده از مقدار جدول بیشتر بود ،فرض صفر
مبني بر تصادفي بودن رد ميشود و فرض آثار ثابت پذیرفته ميشود.
جدول ( )3نتایج آزمون هاسمن ،جهت تشخيص استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی
الگوی تحقيق

مقدار
آماره

احتمال
آماره

نتیجه آزمون

مدل اول

92/113

1/1137

اثرات ثابت

در این آزمون فرضیه صفر بر مدل پانل دیتا با اثرات تصادفي و فرضیه مقابل بر مدل پانل دیتا با اثرات ثابت داللت دارد .اگر
آماره آزمون هاسمن بزرگتر از مقادیر بحراني اش و یا آماره احتمال آن ( )probکوچکتر از  3درصد باشد فرضیه صفر رد و
فرضیه یک مبني بر تایید مدل اثرات ثابت پذیرفته ميشود.

طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن براي مدل تحقیق ،با توجه به اینکه در ازاء  ،میزان آماره هاسمن براي مدل
( )92/113شده است و از طرفي میزان  P- Value <1013است ،لذا فرضیه صفر رد ميشود .رد فرضیه صفر( )H1نشان مي-
دهد که روش اثرات تصادفي ناسازگار ميباشد و بایستي از روش اثرات ثابت استفاده شود.
نتایج آزمون فرضيههای تحقيق

در مطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس دادههاي تابلویي است .این روش ترکیبي از اطالعات سري زماني ( )1321-1321و
دادههاي مقطعي  77شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) ميباشد .تمامي ارقام محاسبه شده براي هر یک از متغیرهاي
مدل بر حسب میلیون ریال ميباشد .برنامهي نرمافزاري مورد استفاده در این تحقیق ،برنامه نرمافزاري ایویوز  8ميباشد.
مدلهاي برآورد شده با توجه به فرضیههاي ارائه شده به صورت مدلهاي رگرسیون چند متغیره ارائه شدهاند.

نتایج آزمون فرضيه اول و مدل مورد استفاده
آزمون فرضيه اول
برای فرضيه اول ،فرضيههای  H0و  H9بهصورت زیر خواهد بود:
 :H1پیچیدگي حسابداري شرکتها از نظر تهیه صورتهاي مالي تلفیقي بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیر مثبت
و معني داري ندارد.
 :H1پیچیدگي حسابداري شرکتها از نظر تهیه صورتهاي مالي تلفیقي بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیر مثبت و
معني داري دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه یک با استفاده از روش اثرات ثابت در جدول  3ارائه گردیده است.
مهمترین هدف این جدول ،ارائه آمارهاي براي اندازهگیري نیکویي برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام
ميگردد .ضریب تعیین ،معیاري براي سنجش شدت رابطه بین  xو  yميباشد که مقدار آن در اینجا  1/113است .یعني
ضریب تعیین قادر است  11درصد از تغییرات متغیر وابسته (تاخیر در گزارش حسابرسي) را توضیح دهد .همبستگي متوالي
بین باقیماندهها بهمعناي اثرگذاري مشاهدات بر هم است .با توجه به مقدار آمارهي دوربین – واتسون ،)1/288( 2همبستگي
متوالي بین دادهها وجود ندارد.

37

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،4شهریور 9317

جدول ( .)4ضرایب و مقدار آماره t
متغير

عالمت اختصاری

انحراف استاندارد

ضریب

آماره t

معنیداری

مقدار ثابت

C

1/313

1/911

9/337

0/0000

تهیه صورت تلفیقي

Grop

1/189

1/173

1/169

0/0009

اندازه شرکت

Size

1/182

1/138

9/311

0/9941

اندازه موسسه

A-Size

1/132

3/836 1/117

0/0094

سودآوري

Proft

-1/937

-9/782 1/129

0/0007

1/192
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده 1/113
1/288
آماره دوربین واتسن

آماره F
معنيداري F

11/169
1/111

نتيجه آزمون:
با توجه به نتایج آزمون مدل اول تحقیق ،سطح معنيداري آماره  )1/111( Fکمتر از سطح خطاي مورد پذیرش ( 3درصد)
بوده و کل مدل رگرسیوني معنيدار است .آماره دوربین واتسون ( )1/288در فاصله بین  1/3تا  9/3قرار دارد بنابراین
همبستگي بین اجزاي خطاي مدل وجود ندارد .با توجه به پایین بودن ( )P-Valueآماره  tاز سطح خطاي مورد پذیرش براي

ضریب  1نتایج آزمون نشان ميدهد تهیه صورت مالي تلفیقي بر تاخیر در گزارش حسابرسي تاثیر مثبت و معنيداري دارد.
بنابراین فرضیه  H1تحقیق را ميتوان در سطح خطاي  3درصد رد کرد .این نتیجه بدین معني است که تاخیر در ارائه گزارش
حسابرس براي شرکتهایي که ملزم به تهیه صورتهايمالي تلفیقي هستند ،بیشتر است .همچنین ،نتایج تحقیق نشان ميدهد
متغیرهاي کنترلي وارد شده سودآوري تاثیر منفي و معنيداري بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و متغیرهاي کنترلي اندازه
شرکت و اندازه موسسه حسابرسي تاثیر مثبت و معناداري بر تاخیر در ارائه گزارش حسابرس دارند .ضریب تعیین و ضریب
تعیین تعدیل شده نیز نشان ميدهد که متغیرهاي وارد شده در رگرسیون توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را
توضیح دهند.
بنابراین ،با توجه به مطالب ذکرشده ،مدل رگرسیوني مربوط به فرضیه اول بهشکل زیر نوشته ميشود:
A-Delay = 1/313 +1/189Grop +1/182SIZE+1/132A-Size+-1/937Proft

نتيجه كلی
همانگونه که در جدول مشاهده ميگردد ،متغیر تهیه صورت مالي تلفیقي با ضریب  1/189و سطح معناداري  1/1111وارد
مدل شده است ،بنابراین ميتوان بیان نمود که تهیه صورت مالي تلفیقي بر تاخیر در گزارش حسابرسي تاثیر مثبت و
معنيداري دارد .و فرض  H1رد ميگردد.
آزمون مدل اول و فرضيه دوم
برای فرضيه دوم ،فرضيههای  H0و  H9بهصورت زیر خواهد بود:
 :H1شفافیت پایین گزارشگري مالي شرکتها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنيداري ندارد.
 :H1شفافیت پایین گزارشگري مالي شرکتها بر میزان تاخیر در ارائه گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنيداري دارد.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه دوم با استفاده از روش اثرات ثابت در جدول  6-1ارائه گردیده است.
مهمترین هدف این جدول ،ارائه آمارهاي براي اندازهگیري نیکویي برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام
ميگردد .ضریب تعیین ،معیاري براي سنجش شدت رابطه بین  xو  yميباشد که مقدار آن در اینجا  1/113است .یعني

38

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،4شهریور 9317

ضریب تعیین قادر است  11درصد از تغییرات متغیر وابسته (تاخیر در گزارش حسابرسي) را توضیح دهد .همبستگي متوالي
بین باقیماندهها بهمعناي اثرگذاري مشاهدات بر هم است .با توجه به مقدار آمارهي دوربین – واتسون ،)1/288( 2همبستگي
متوالي بین دادهها وجود ندارد.
جدول ( .)6-1ضرایب و مقدار آماره t
متغير

عالمت اختصاری

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

معنیداری

مقدار ثابت

C

1/313

1/911

9/337

0/0000

شفافیت گزارشگري

Rq

1/939

1/162

3/698

0/0010

اندازه شرکت

Size

1/182

1/138

9/311

0/9941

اندازه موسسه

A-Size

1/132

1/117

3/836

0/0094

سودآوري

Proft

-1/937

1/129

-9/782

0/0007

آماره F
معنيداري F

1/192
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده 1/113
1/288
آماره دوربین واتسن

11/169
1/111

نتيجه آزمون:
با توجه به نتایج آزمون مدل اول پژوهش ،سطح معنيداري آماره  )1/111( Fکمتر از سطح خطاي مورد پذیرش ( 3درصد)
بوده و کل مدل رگرسیوني معنيدار است .آماره دوربین واتسون ( )1/288در فاصله بین  1/3تا  9/3قرار دارد بنابراین
همبستگي بین اجزاي خطاي مدل وجود ندارد .با توجه به پایین بودن ( )P-Valueآماره  tاز سطح خطاي مورد پذیرش براي

ضریب  9نتایج آزمون نشان ميدهد شفافیت گزارشگري مالي بر تاخیر در گزارش حسابرسي تاثیر مثبت و معنيداري دارد.
بنابراین فرضیه  H1پژوهش را ميتوان در سطح خطاي  3درصد رد کرد .گفت که در شرکتهایي که شفافیت گزارشگري مالي
پایین است ،حسابرسان باید زمان بیشتري براي بررسي صورتهايمالي آنهاصرف کند که موجب تاخیر در ارائه گزارش
حسابرس ميگردد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان ميدهد متغیرهاي کنترلي وارد شده سودآوري تاثیر منفي و معنيداري بر
تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و متغیرهاي کنترلي اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسي تاثیر مثبت و معناداري بر تاخیر
در ارائه گزارش حسابرس دارند .ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان ميدهد که متغیرهاي وارد شده در
رگرسیون توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
بنابراین ،با توجه به مطالب ذکرشده ،مدل رگرسیوني مربوط به فرضیه اول بهشکل زیر نوشته ميشود:
A-Delay = 1/313 +1/939Rq +1/182SIZE+1/132A-Size+-1/937Proft
نتيجه كلی
همانگونه که در جدول مشاهده ميگردد ،متغیر شفافیت گزارشگري مالي با ضریب  1/939و سطح معناداري  1/1138وارد
مدل شده است ،بنابراین ميتوان بیان نمود که شفافیت گزارشگري مالي بر تاخیر در گزارش حسابرسي تاثیر مثبت و
معنيداري دارد .و فرض  H1رد ميگردد.
نتيجهگيری كلی
نتایج تحقیق نشان داد که بین تهیه صورتهايمالي تلفیقي توسط شرکت مادر و پایین بودن شفافیت گزارشگري مالي با تاخیر
در گزارش حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر ،نتایج نشان داد که تهیه صورتهايمالي تلفیقي توسط
شرکت مادر و پایین بودن شفافیت گزارشگري مالي شرکتها موجب افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس خواهد شد.
خالصه نتایج تحقیق در جدول  1-3ارائه شده است:
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جدول( )1خالصه نتایج تأثيرگذاری متغيرهای مستقل بر متغيرهای وابسته
تاخیر در
حسابرسي

گزارش متغير وابسته
متغيرها

رد فرضیه صفر

شفافیت گزارشگري

متغیرهاي مستقل

رد فرضیه صفر

پیچدگي حسابداري

پيشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقيق
با توجه به نتایج فرضیه اول ،پیشنهاد ميشود که مدیران شرکتها نظرات حسابرسان شرکت مادر را در انتخاب حسابرسان
شرکتهاي فرعي متعلق به شرکت مادر مد نظر قرار دهند .با انجام این کار حسابرسان شرکت مادر ميتوانند موسسات
حسابرسي را پیشنهاد دهند که بیشترین اطمینان را به آن دارند .بااینکار ميتوان زمان مورد انتظار براي بررسي کار
حسابرسان شرکتهاي فرعي را به حداقل رسانید.
ازآنجاکه شواهد به دست آمده در این تحقیق نشان مي دهد اطالعات تلفیقي در مقایسه با اطالعات غیر تلفیقي به موقعتر است
و میتواند در اتخاذ تصمیم جهت انتخاب پرتفوي بهینه مفیدتر و مؤثرتر ميباشد .به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان
مهمترین گروه استفادهکنندگان صورتهايمالي توصیه ميشود از حسابهاي تلفیقي به عنوان یک منبع اطالعاتي ارزشمند در
اتخاذ تصمیمات خود استفاده نمایند.
با توجه به نتایج فرضیه اول ،پیشنهاد ميشود که شرکتها با بهکارگیري سیستمهاي کنترل داخلي و سیستم حسابرسي داخلي
قوي ،در افزایش شفافیت گزارشگري مالي خود قدم بردارندو همچنین شرکتها میتوانند از زبان گذارشگري " XBRLزبان
گزارشگري تجاري گسترشپذیر" یا گزارشگري تحت وب و حتي شبکههاي داخلي اطالعات صورتهاي مالي را تهیه نموده تا
اصالعات واحدهاي تجاري فرعي به سرعت در دسترس حسابرسان و شرکت مادر ودرصورت لزوم سایر استفاده کنندگان قرار
بگیرد که این اقدام باعث کوتاهتر شدن زمان حسابرسي و به موقع ارسال شدن گزارش حسابرسان میگردد.
با توجه به نتایج فرضیه دوم ،نظر به اینکه اقالم تعهدي جزو آن دسته از اطالعات مالي هستند که امکان مدیریت و دستکاري
بیش تري دارند ،به تدوین کنندگان استاندارد هاي حسابداري پیشنهاد ميشود که با مدنظر قراردادن کیفیت و الزامات افشاي
این اقالم در استانداردهاي حسابداري ،موجبات کاهش قابلیت دستکاري آنها را فراهم آورند ،تا اطالعاتي مفید و قابل اتکا براي
استفادهکنندگان صورتهايمالي فراهم شود.
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