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چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر ويژگيهاي کمیته حسابرسي بر رابطه میان پیچیدگي حسابرس و تاخیر در گزارش
حسابرسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است .بدين صورت که
محققین پس از طرح مباني نظري و فرضیههاي پژوهش ،از طريق نمونهگیري به روش حذف سیستماتیک،
تعداد  39شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در يک قلمروي زماني  6ساله از  1391تا
( 1396يعني  234مشاهده) بهعنوان نمونه آماري برگزيدند .جهت انجام اين پژوهش سه فرضیه مطرح شد تا
ارتباط میان پیچیدگي حسابرسي و تاخیر در گزارش حسابرسي ،با اندازه کمیته حسابرسي ،استقالل کمیته
حسابرسي و تخصص مالي کمیته حسابرسي مورد بررسي قرار گیرد .پس از استخراج دادههاي الزم،
فرضیه هاي طرح شده با استفاده از آزمون فروض کالسیک و رگرسیون خطي چند متغیره آزمون شد.
يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که ويژگيهاي کمیته حسابرسي شامل اندازه کمیته حسابرسي،
استقالل کمیته حسابرسي و تخصص مالي کمیته حسابرسي ارتباط میان پیچیدگي حسابرسي و تاخیر در
گزارش حسابرسي را تضعیف نميکند.
واژگان کلیدی :تاخیر در گزارش حسابرسي ،به موقع بودن گزارش حسابرس ،پیچیدگيحسابرسي،
ويژگيهاي کمیته حسابرسي.

 استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) hosein470@gmail.com
 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1398/6/26 :
تاریخ دریافت1397/7/30 :
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مقدمه
گزارش حسابرسي براي سرمايهگذاران ،تحلیلگران و ساير استفادهکنندگان صورتهاي
مالي حاوي اطالعات مالي بااهمیت است .تأخیر در گزارش حسابرسي ،اعتبار و کیفیت
گزارشگري مالي را کاهش ميدهد؛ در حرفه حسابداري ،زمانبندي گزارشهاي مالي براي
استفادهکنندگان صورتهاي مالي ،از جمله موارد بااهمیت محسوب ميگردد .انتشار به
موقع اطالعات به استفادهکنندگان کمک خواهد نمود تا تصمیمهاي منطقي اتخاذ کنند
(آکین گانوال و همکاران .)2018 ،بسیاري از رسواييهاي بازار سرمايه زماني است که
سرمايهگذاران به اطالعات به موقع دسترسي ندارند .بنابراين انتشار به موقع اطالعات يک
عنصر ضروري براي عملکرد خوب در بازار سرمايه محسوب ميشود و هچنین فضاي
اطمینان را براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه ايجاد ميکند (لونتیس و همکاران.)2005 ،
عوامل متعددي وجود دارد که ميتواند موجب تاخیر در ارائه گزارش حسابرسي (فاصله
میان تاريخ پايان سال مالي صاحبکار و تاريخ گزارش حسابرس) شود؛ از جمله اين موارد
پیچیدگي حسابرسي است .در انجام خدمات حسابرسي ،حسابرس مستقل پیچیدگي
صاحبکار را در نظر ميگیرد .پیچیدگي حسابرسي در واقع میزان پیچیدگي معامالت متعلق
به صاحبکار است که حسابرس با آن روبهرو ميباشد و اين پیچیدگي با روشهاي متفاوت
باالخص تعداد شرکتهاي فرعي اندازهگیري ميشود؛ چراکه شرکت فرعي توسط واحد
تجاري اصلي تحت کنترل است (ناگروهو و فواد .)2017 ،انتظار ميرود وجود تعداد زياد
شرکتهاي فرعي حجم عملیات حسابرسي را افزايش دهد و منجر به تاخیر گزارش
حسابرسي شود.
يک شرکت با پیچیدگي باال نیاز به کنترل و نظارت قوي دارد .کمیته حسابرسي يک
مکانیزم کنترلي است که منجر ميشود قابلیت اطمینان حسابرس به حسابهاي شرکت
مورد رسیدگي بیشتر شده و حسابرس فرآيند سادهتري را جهت ارزيابي طي خواهد کند.
وجود يک کمیته حسابرسي به ايجاد يک ارتباط مناسب بین هیئتمديره ،حسابرسان
مستقل و حسابرسان داخلي کمک ميکند .اين کمیته عملیات حسابرسي را انجام نميدهد
بلکه با تاکید بر مسئولیتها و منابع موردنیاز حسابرسي ،اجراي فرايند حسابرسي را تسهیل
ميکند (الري دشت بیاض و اورادي.)1395 ،
از سوي ديگر ،کمیته حسابرسي يک مکانیزم کنترلي است که منجر ميشود قابلیت
اطمینان حسابرس به حسابهاي شرکت مورد رسیدگي بیشتر شده و حسابرس فرآيند
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ساده تري را جهت ارزيابي طي کند و همچنین منجر به کاهش تاخیر گزارش حسابرسي
ميشود.
انجام اين تحقیق به چند دلیل ضرورت دارد .نخست اينکه تاکنون در ايران مطالعهاي به
تاثیر پیچیدگي حسابرسي بر به موقع بودن گزارش حسابرسي و اثر ويژگیهاي کمیته
حسابرسي بر آن نپرداخته است؛ دوم آنکه نتايج اين پژوهش در مقايسه با نتايج حاصل از
تحقیقات پیشین ميتواند اطالعات سودمندتري در اختیار تحلیلگران ،سرمايهگذاران و
مديران قرار دهد چراکه کیفیت و به موقع بودن گزارشهاي حسابرسي براي سرمايهگذاران
بالقوه و بالفعل همیشه داراي اهمیت بوده و باعث باال رفتن اطمینان به اطالعات مالي
شرکتها ميشود؛ افزون بر اين ،نتايج اين پژوهش ميتواند موجب بسط مباني نظري
م رتبط با اهمیت و محتواي اطالعاتي گزارشگري مالي ،پیچیدگي حسابرسي ،به موقع بودن
گزارش حسابرسي و ويژگیهاي کمیته حسابرسي گردد .لذا با توجه به اين موضوعات،
هدف پژوهش حاضر آن است تا دريابد چگونه پیچیدگي حسابرسي بر به موقع بودن
گزارش حسابرس تاثیر دارد؟ و چگونه ويژگيهاي کمیته حسابرسي بر ارتباط میان
پیچیدگي حسابرسي و به موقع بودن گزارش حسابرس اثرگذار است؟

مباني نظری و پیشینه پژوهش
گزارشهاي مالي ضمن ارزش هاي کمي ،بايد از کیفیت بااليي نیز برخوردار باشند.
ويژگيهاي کیفي اطالعات حسابداري (شامل مربوط بودن ،قابل اتکا بودن ،قابلیت مقايسه

و قابل فهم بودن) منتج به ايجاد اطالعات مفیدي جهت تصمیمگیري استفادهکنندگان مي-
شوند .اطالعات حسابداري زماني سودمند است که از ويژگي مربوط بودن برخوردار
باشند .اين ويژگي ازجمله ويژگيهاي کیفي مهم اطالعات حسابداري است ،چراکه

استفادهکنندگان را در اخذ تصمیمات منطقي ياري ميکند و ميتواند عاملي براي
جلوگیري از ابهام و سردرگمي در بررسي و مطالعه اطالعات مالي محسوب شود .ويژگي
مربوط بودن اطالعات مالي شامل مولفههاي به موقع بودن ،سودمندي در ارزيابي و
سودمندي در پیشبیني است (فاگبمي و ياديل .)2011 ،به موقع بودن گزارش سالیانه
حسابرسي يک عامل مهم تاثیرگذار بر سودمندي اطالعات ارائه شده براي استفادهکنندگان
است (آل جیفري و خاش ارکه .)2010 ،اسچردو و همکاران ( )2008بیان ميدارند که به
هنگام بودن اطالعات ويژگي پشتیبانيکننده براي مربوط بودن اطالعات است .اگر اين
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اطالعات براي تصمیمگیري دير افشا شود با وجود قابلیت اتکا و کامل بودن ،براي عاملین
اقتصادي بيفايده است.
بديهي است که فرآيند حسابرسي واحد مورد رسیدگي بعد از ارائه گزارشهاي مالي
توسط شرکت مربوطه به حسابرسان ،نهايي ميگردد .در صورتي گزارشهاي مالي اعتبار و
قابلیت اتکا پیدا مي کنند که حسابرسان مستقل آنها را تايید کنند .در نهايت سرعت انتشار
گزارشهاي مالي حسابرسي شده براي عموم ،از طريق سرعت کار دايره حسابداري واحد
مورد رسیدگي تعیین ميشود (آبدين و زلوکي  .)2012از اينرو ،در ادبیات گزارشگري
مالي به موقع بودن صورتهاي مالي و عدم تاخیر در ارائه گزارش حسابرسي ارتباط نزديکي
با يکديگر داشته و در اغلب موارد موضوع به موقع بودن ارائه صورتهاي مالي در کنار به
موقع بودن گزارش حسابرسي مطرح ميگردد (اسماعیل و مصطفي ومینگ  2012،ساکا
)2016،
به طور کلي ،عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارشگري مالي ساالنه را ميتوان به دو گروه
تقسیم نمود .گروه اول عواملي هستند که به ويژگیها و خصوصیات شرکت گزارشگر
مربوط ميشود و گروه دوم عوامل مربوط به حسابرسي است (رضايي دولت آبادي و
همکاران.)1393 ،
از سوي ديگر ،رشد واحدهاي انتفاعي نامتجانس و توسعه فعالیتهاي آنان در بازارهاي
جهاني ،موجب تجمیع اطالعات مالي حاوي عناصر ناهمگن شده است .با توسعه
مجتمعهاي تجاري مشتمل بر فعالیتهاي متنوع که از طريق ادغام يا تحصیل سهام شرکت-
هاي ناهمگن انجام پذيرفته ،مساله تجمیع اطالعات ،حادتر نیز شده است .با هر فقره ترکیب
واحدهاي انتفاعي ،بخشي از اطالعات سودمند در دسترس سرمايهگذاران و جامعه ميتواند
از دست برود ،زيرا گزارشهاي جداگانهاي که قبالً منتشر ميشد ،پس از ترکیب معموال در
يک گزارش خالصه ميشود .عالوه بر اين ،به دلیل تنوع فعالیتها ،ارزيابي مجتمعهاي
تجاري و پیشبیني فعالیتهايآتي و موفقیت آنان برمبناي يک گزارش تجمیع شده مشکلتر
خواهد بود (شباهنگ .)1393 ،نشر به موقع صورتهاي مالي يک عامل مهم براي کاهش
تقارن اطالعاتي است .همچنین تاخیرهاي مرتبط با نشر صورتهاي مالي ،عدم اطمینان
تصمیمات سرمايهگذاران را افزايش ميدهد (اوسو .)2011،انتظار ميرود پیچیدگي
اطالعات حسابداري منجر به دسترسي برخي از افراد درونسازماني به اطالعات و افزايش
عدم تقارن اطالعاتي گردد.
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سطح قابلیت اطمینان و عدالت در روند ارائه و افشاي گزارشگري مالي حائز اهمیت
است .براي افزايش کیفیت گزارشهاي مالي نیاز به فرآيند انجام حسابرسي توسط
حسابرسان مستقل است .در انجام خدمات حسابرسي ،حسابرس مستقل پیچیدگي تجاري
صاحبکار را درنظر ميگیرد .پیچیدگي حسابرسي در واقع میزان پیچیدگي معامالت متعلق
به صاحبکار است که حسابرس با آن روبهرو ميشود .ايزدي نیا و همکاران ( )1393در
پژوهش خود از وجود صورتهاي مالي تلفیقي به عنوان معیاري براي پیچیدگي اطالعات
حسابداري استفاده کردند؛ همچنین نگروهو و فواد ) )2017و ال قامال ( )2012بیان کردند
که تعداد شرکتهاي فرعي ،نشاندهنده پیچیدگي حسابرسي است .اعتمادي و يارمحمدي
( ) 1382تنوع محصوالت را به عنوان عامل پیچیدگي اطالعات حسابداري در نظر گرفتند.

شرکتهاييکه يک محصول تولید ميکنند پیچیدگي عملکرد پايینتري نسبت به شرکت
هايي که بیش از يک محصول تولید ميکنند دارند ،که اين پیچیدگي بر زمان تهیه
صورتهاي مالي اثرگذار است .فیالتي ( )2017در مقاله خود از میزان زمان صرف شده
حسابرسان در پروژه واحد مورد رسیدگي براي سنجش میزان پیچیدگي حسابرسي استفاده
کرد .الزم به ذکر است که در اين پژوهش پیچیدگي حسابرسي بر مبناي تعداد شرکتهاي
فرعي يک شرکت مادر در نظر گرفته ميشود .هنگامي که يک شرکت داراي شرکتهاي
زيرمجموعه يا فرعي است ،بايد صورتهاي مالي تلفیقي ارائه کند .ساندرا و پاتريک
( ،)1996نشان دادند که در حسابرسي ،وجود تعداد بیشتر شرکتهاي فرعي نیازمند
مهارتهاي بیشتري هنگام بررسي و اطمیناندهي به صورتهاي مالي است؛ چراکه با
وجود تعداد بیشتر شرکتهاي فرعي ،معامالت مالي بهطور فزايندهاي پیچیده ميشود که
مسئولیتي را براي حسابرسان ايجاد ميکند که اين مورد باعث افزايش تاخیر در گزارش
حسابرس خواهد شد.
طبق چارچوب مفهومي گزارشگري مالي هیئت استانداردهاي بینالمللي حسابداري که
در سال  2018تجديدنظر شده است ،از داليل پیچیدگي تهیه اطالعات مالي ميتوان به
الف) روشهاي اندازهگیري ب) تخمینهاي ارزشگذاري ج) تلفیق داراييها با
ارزشگذاري متفاوت اشاره کرد (چارچوب مفهومي گزارشگري مالي .)2018 ،همچنین
در گزارش نظرسنجي از اعضاي جامعهحسابداران رسمي انگلستان ،از حسابداري ترکیبهاي
تجاري در کنار حسابداري مصونسازي ،افشاي ابزارهاي مالي ،پرداخت مبتني بر سهام،
حسابداري صندوقهاي بازنشستگي و حسابداري مالیات بر دآرمد ،به عنوان موضوعات
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پیچیده حسابداري ياد شده است (گزارش اعضاي جامعه حسابداران رسمي انگلستان،
 .)2018در نهايت ،پیچیدگي حسابداري ميتواند باعث افزايش زمان رسیدگي و پیچیدگي
پروژه حسابرسي شرکت اصلي گردد.
از نگاه ديگر ،طبق استانداردهاي حسابرسي ملي ،حسابرس بايد بر فرايند حسابرسي
شرکتهاي فرعي نیز نظارت مناسب داشته باشد ،چراکه تحريف در صورتهاي مالي
شرکتهاي فرعي منتج به تحريف در صورتهاي مالي تلفیقي ميشود .اين چنین است که
پیچیدگي حسابرسي باعث افزايش تاخیر در ارائه گزارش حسابرس خواهد شد (ايزدينیا و
همکاران.)1393 ،
برمبناي تئوري نمايندگي ،جدايي مالکان از مديريت ،باعث ايجاد تضاد منافع میان مدير
و سهامداران ميشود .سهامداران به اطالعات داخلي شرکت دسترسي دارند ،درحاليکه
مدير بر عملیات شرکت کنترل دارد .اين تضاد منافع زماني به وجود ميآيد که مکانیزمهاي
راهبري شرکتي بهاندازه کافي موثر نباشد .سهامداران در تالش هستنند که منافع خود را
حداکثر کنند ،از سوي ديگر مدير تالش ميکند تا منافع خود را به حداکثر برساند .مدير با
توجه به جايگاهي که دارد ،تمايل به دستکاري اطالعات جهت کسب سود بیشتر دارد.
اطالعات ارائهشده از سوي مديريت که با شرايط واقعي سازگار نباشد ،عدم تقارن
اطالعاتي نامیده ميشود .عالوه بر اين ،عدم تقارن اطالعاتي موجب ميشود تا سهامداران
نتوانند به اطالعات مرتبط با رفتار فرصتطلبانه مدير ،دسترسي داشته باشند و همچنین به
ارزيابي و تفسیر آنها بپردازند .سازمان بورس اوراق بهادار ،شرکتهاي بورسي را ملزم
نموده تا کمیته هاي حسابرسي را تشکیل داده و نسبت به برقراري نظام کنترلهاي داخلي و
تقويت آن اقدام کنند .کمیته حسابرسي به عنوان يک مکانیزم نظارتي ،به سهامداران در
نظارت بر مديريت و همچنین کاهش عدم تقارن اطالعاتي کمک ميکند (بذرافشان،
 .)1395از طرفي ،نحوه رفتار با شرکتهاي فرعي موضوعي است که کمیته حسابرسي
شرکت اصلي بايد به آن توجه کند و نیازمند حمايت هیاتمديره و مديريت ارشد شرکت
اصلي خواهد بود و اگر اين حمايت در عمل محقق نگردد ،کمیته حسابرسي مسلماً در
انجام وظايف خود موفق نخواهد بود .ويژگيهاي کمیته حسابرسي را ميتوان از طريق
چندين شاخص از قبیل اعضاي مستقل ،اندازه ،تعداد جلسات و تخصص مالي اعضاي
کمیته حسابرسي بررسي کرد .کمیته حسابرسي نظارت فعاالنه بر روند گزارشگري مالي
انجام مي دهد و همچنین بر ارتباط بین مديران شرکت و حسابرسان مستقل نظارت دارد .به
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عنوان يک مکانیزم داخلي ،الزم است بر وظايف و عملکرد شرکت نظارت و کنترل داشته
باشد .راغونندان و راما ( )2007بیان کردند که وجود کمیته حسابرسي کارا و اثربخش
موجب عملکرد بهتر شرکت ميشود ،که ميتواند کار حسابرسان مستقل را کاهش دهد و
همچنین کیفیت باالتر گزارشگري مالي را فراهم کند .حضور کمیته حسابرسي موثر
موجب کاهش مسئولیت حسابرس ميشود چراکه در چنین وضعیتي میزان رسیدگي
محتوايي و کنترلي حسابرسان کاهش يافته و در نتیجه زمان کمتري براي رسیدگي به واحد
موردنظر تخصیص ميدهند که اين امر موجب کاهش حجم رسیدگي حسابرسان و در
نهايت به موقع بودن گزارش حسابرس ميشود.
درخصوص موضوع پژوهش حاضر ،برخي مطالعات خارجي و داخلي انجام شده است
که در ادامه به معرفي آنها پرداخته ميشود .هاشانا ( )2006جهت شناسايي داليل طوالني
شدن مدت زمان اجراي عملیات حسابرسي و گزارشگري مالي ،تعداد  265شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزي را براي سال مالي  2004به عنوان نمونه انتخاب
کرد .نتايج نشان داد که متوسط مدت زمان تکمیل گزارش حسابرسي در شرکتهاي مورد
مطالعه  96روز بوده است ،که اين مدت کمتر از مهلت قانوني چهار ماهه تعیین شده در
مقررات بورس مالزي است .حدود  %96.98از کل شرکتهاي انتخابي ،الزامات قانوني
مقرر را رعايت کرده و صورتهاي مالي خود را ظرف مهلت مقرر به بورس ارائه دادهاند.
تنها  %3.02از کل شرکت ها ،صورتهاي مالي خود را در مهلت مقرر ارائه ندادهاند.
آنسا و لونتیس ( )2006با بررسي  95شرکت فعال در بازار سرمايه آتن به اين نتیجه
رسیدند که شرکت هاي بزرگتر ،شرکتهاي خدماتي و شرکتهايي که توسط پنج مؤسسه
بزرگ حسابرسي شدهاند ،گزارشگري سريعتري به نسبت بقیه شرکتها داشتهاند.
همچنین ،میانگین تأخیر زماني اين شرکتها  161روز بوده است وشرکتهاي فعال در
صنعت پیمانکاري و شرکتهاي با گزارش مقبول حسابرسي ،تالش بیشتري براي
گزارشگري به موقعتر دارند.
اوبرت ( )2009به بررسي داليل متفاوت بودت عاليق مديران واحد تجاري در تاخیر
زماني گزارشگري مالي ساالنه در شرکتهاي فرانسوي پرداخت .وي به اين نتیجه رسید
که تاخیر زماني گزارشگري مالي ساالنه با اهرم مالي رابطه مستقیم و با تاخیر زماني در
دوره قبل رابطه اي منفي دارد .افزون بر اين ،نتايج پژوهش وي نشان داد که میانگین تاخیر
زماني  250شرکت مورد مطالعه  116/05روز بوده است.
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فاگبمي و يوديال ( )2011به ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي در
شرکتهاي نیجريه پرداختند .آنها نمونهاي از  45شرکت سهامي را مورد بررسي قرار دادند،
که بالغ بر  76درصد صورتهاي مالي آنها توسط موسسات حسابرسي بزرگ و  24درصد
توسط موسسات حسابرسي کوچک مورد حسابرسي قرار گرفته بود .نتايج تحقیق آنها نشان
داد که هیچگونه رابطهاي بین به موقع بودن گزارش حسابرسي و پیچیدگي تجاري وجود
ندارد ،ه مچنین بین به موقع بودن گزارش حسابرسي و اهرم مالي هیچگونه رابطه معنيداري
مشاهده نشد.
يان ( )2012به بررسي اين موضوع پرداخت که آيا ويژگيهاي موسسات حسابرسي بر
به موقع بودن گزارش حسابرس تاثیر دارد يا خیر .وي تاثیر ويژگيهايي از قبیل اندازه
موسسات حسابرسي ،تخصص حسابرس و اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن گزارش
حسابرسي را مورد آزمون قرار داد .نتايج تحقیق نشان داد بین اندازه موسسات حسابرسي و
تخصص حسابرس با به موقع بودن گزارش حسابرسي هیچگونه رابطه معناداري وجود
ندارد .اما بین نوع اظهارنظر حسابرس با به موقع بودن حسابرس رابطه معناري وجود دارد.
باتوا ( )2015به بررسي تاثیر ويژگيهاي مديرعامل بر به موقع بودن گزارش حسابرسي
پرداختند .آنها عنوان کردند که دوره تصدي مدير عامل و همچنین تخصص مالي آنها با
به موقع بودن گزارش حسابرسي مرتبط است .نتايج نشان داد دوره تصدي مدير عامل اثر
مثبت و معناداري بر به موقع بودن گزارش حسابرسي دارد.
سلطالتا ،سینگ و زان ( )2015در پژوهشي به بررسي ويژگيهاي کمیته حسابرسي بر
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسي پرداختند .آنها دريافتند که بین تخصص مالي کمیته
حسابرسي ،تجربه قبلي در کمیته حسابرسي و استقالل کمیته حسابرسي با تأخیر گزارش
حسابرسي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد.
دانگ و روبینسون ( ) 2018به بررسي نزديکي جغرافیايي حسابرس و مشتري و به موقع
بودن گزارش حسابرس پرداختند .نتايج پژوهش آنها حاکي ازآن بود که نزديکي
جغرافیايي حسابرس و مشتري باعث به موقع بودن گزارش حسابرس ميگردد.
در زمینه موردبحث تحقیقاتي در ايران نیز انجام شده است .براي مثال ،برزيده و معیري
( )1385دريافتند که تاخیر حسابرسي براي شرکتهاي با سال مالي منتهي به  29اسفند
نسبت به ساير شرکتها بهطور معناداري بیشتر است.
مرادي و پورحسیني ( )1388به بررسي رابطه بین خصوصیات مالي و غیرمالي با مدت
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زمان اجراي عملیات حسابرسي پرداختند .آنها دريافتند که اندازه ،نسبت بدهي بهسرمايه،
سوددهي ،نوع اظهارنظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسي
رابطه دارند.
بني مهد و محسني شريف ( )1389در تحقیق خود تعداد  311شرکت بورسي را به
صورت مقطعي مورد مطالعه قرار دادند .آنها رتبه افشاي اعالم شده توسط سازمان بورس را
به عنوان معیار کفايت افشا در نظر گرفتند .نتايج نشان داد که رتبه افشا با اندازه شرکت و
نوع صنعت رابطه معنادار و مثبت دارد ،اما با نوع گزارش حسابرس و درصد مالکیت سهام
رابطه معنيدار منفي دارد .همچنین رابطهاي میان بازده داراييها ،اهرم مالي ،نوع حسابرس
و نوع واحد تجاري با رتبه افشا مشاهده نشد.
فخاري و همکاران ( )1393به بررسي اثر ويژگيهاي کمیته حسابرسي بر مديريت سود
از طريق اقالم واقعي پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که رابطه معنيداري بین ويژگيهاي
کمیته حسابرسي و مديريت سود از طريق اقالم واقعي وجود دارد.
خدادادي و همکاران ( ،) 1395تاثیر معیارهاي راهبري شرکتي بر به موقع بودن افشاي
گزارشگري مالي را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد از میان معیارهاي انتخابي براي
راهبري شرکتي تنها متغیرهاي تمرکز مالکیت و دوگانگي وظیفه مديرعامل و رئیس
هیات مديره تاثیر مثبت معنادار و مالکیت مديريت تاثیر منفي معناداري بر به موقع بودن
افشاي گزارشگري مالي دارد .همچنین ،نتايج نشان داد که متغیرهاي مالکیت نهادي ،اندازه
هیئتمديره و استقالل هیئت مديره تاثیر معناداري بر به موقع بودن افشاي گزارشگري مالي
ندارند.
تاريوردي و قادري ( )1396به بررسي تاثیر نقش تخصص مالي اعضاي کمیته
حسابرسي بر نگرش کوتاهمدت مديران پرداختند .نتايج نشان داد تخصص مالي اعضاي
کمیته حسابرسي بر مديريت سود از طريق دستکاري در فروش و کاهش مخارج اختیاري
تاثیر منفي دارد.
بزرگاصل و همکاران ( )1397به بررسي عوامل موثر بر انتشار بههنگام گزارش
حسابرسي پرداختند .يافتههاي پژوهش حاکي از آن بود که بین ويژگيهاي اندازۀ مؤسسۀ
حسابرسي ،نوع اظهارنظر ،ريسک گزارشدهي ،تعداد بندهاي گزارش حسابرس و اندازۀ
هیئت مديره با تأخیر در گزارش حسابرسي ،رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد .همچنین،
بین تمرکز مالکیت و تخصص اعضاي کمیتۀ حسابرسي با تأخیر در گزارش ،رابطۀ منفي و
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معنادار برقرار است.

فرضیههای پژوهش
يکي از مهمترين ويژگیهاي کیفي صورتهاي مالي ،به موقع بودن اطالعات مندرج در آنها
مي باشد ،و مدت زمان حسابرسي عاملي مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارائه اطالعات مالي
است .وجود شرکتهاي زيرمجموعه ،پیچیدگي حسابرسي را افزايش ميدهد و منجر به
افزايش فرايند انجام حسابرسي ميگردد (نگروهو و فواد)2017 ،که اين امر تاخیر در
گزارش حسابرسي را در پي خواهد داشت .از سوي ديگر ،ويژگيهاي کمیته حسابرسي
شامل اندازه ،استقالل و تخصص اعضاي کمیته به عنوان يک مکانیسم کنترلي منجر به
قابلیت اطمینان بیشتر حسابرس به حسابهاي شرکت مورد رسیدگي شده و حسابرس
فرآيند ساده تري را جهت ارزيابي طي خواهد کند؛ همچنین منجر به کاهش تاخیر گزارش
حسابرسي ميشود .با توجه به اين مورد ،فرضیههاي پژوهش به شرح زير طراحي و تدوين
ميشود:
فرضیه اول :اندازه کمیته حسابرسي ،رابطه منفي میان پیچیدگي حسابرسي و به موقع بودن
گزارش حسابرس را تضعیف ميکند.
فرضیه دوم :استقالل اعضاي کمیته حسابرسي ،رابطه منفي میان پیچیدگي حسابرسي و به
موقع بودن گزارش حسابرس را تضعیف ميکند.
فرضیه سوم :تخصص مالي اعضاي کمیته حسابرسي ،رابطه منفي میان پیچیدگي حسابرسي
و به موقع بودن گزارش حسابرس را تضعیف ميکند.

روششناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفي بوده که به بررسي اثر ويژگیهاي کمیته حسابرسي بر
رابطه بین پیچیدگي حسابرسي و تاخیر در گزارش حسابرسي ميپردازد .طرح پژوهش از
نوع تجربي و با استفاده از رويکرد پسرويدادي است .بهمنظور آزمون فرضیههاي پژوهش
از رگرسیون خطي چند متغیره که مبتني بر دادههاي پانل و ترکیبي بوده ،استفاده شده
است.
داده هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق از صورتهاي مالي شرکتهاي نمونه و گزارش
هیئتمديره به مجمع استخراج شده است .براي تحلیل دادهها و انجام آزمون فرضیه از
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نرمافزارهاي اکسل و ايويوز نسخه  9استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش حاضر ،کلیه
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است .نمونه آماري پژوهش شامل کلیه
شرکتهايي است که مجموعه شرايط زير را داشته باشند:
 .1شرکت قبل از سال  91در بورس پذيرفته شده و تا پايان سال  96در بورس فعال
باشد.
 .2شرکت نبايد از گروه شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي باشد.
 .3سال مالي شرکت منتهي به  29اسفند باشد و نبايد طي بازه زماني تحقیق تغییر
سال مالي داشته باشد.
 .4شرکت مربوطه جز شرکتهاي اصلي و داراي شرکتهاي فرعي باشد.
با توجه به محدوديتهاي باال ،تعداد  39شرکت ( 234مشاهده) بهعنوان نمونه انتخاب شد.
براي آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل شماره ( )1به شرح زير استفاده ميگردد:
مدل ()1

ARLit = β0 + β1 ACSizeit + β2 ACOMPit + β3 ACSize ∗ ACOMPit
+ β4 AUDCHit + β5 ROIit + β6 LEVit + εit

براي آزمون فرضیه دوم پژوهش از مدل شماره ( )2به شرح زير استفاده ميگردد:
مدل ()2

ARLit = β0 + β1 ACInd it + β2 ACOMPit + β3 ACInd ∗ ACOMPit
+ β4 AUDCHit + β5 ROIit + β6 LEVit + εit

براي آزمون فرضیه سوم پژوهش نیز از مدل شماره ( )3به شرح زير استفاده ميگردد:
مدل ()3

ARLit = β0 + β1 ACExit + β2 ACOMPit + β3 ACEx ∗ ACOMPit
+ β4 AUDCHit + β5 ROIit + β6 LEVit + εit

هر  3مدل فوق ،برگرفته از پژوهش نگروهو و فواد ( )2017ميباشد .در روابط باالARL ،

تاخیر در گزارش حسابرسي؛  ACOMPپیچیدگي حسابرسي؛  ACSizeاندازه کمیته
حسابرسي؛  ACIndاستقالل اعضاي کمیته حسابرسي؛  ACExتخصص مالي اعضاي
کمیته حسابرسي؛  AUDCHتغییر حسابرس؛  ROIنسبت سودآوري؛ و  LEVاهرم مالي
است.
متغیر وابسته در اين تحقیق ،تاخیر در گزارش حسابرسي ( )ARLاست .اين متغیر بر
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اساس فاصله بین تاريخ پايان اسفند ماه هر سال و تاريخ گزارش حسابرسي شرکتهاي
نمونه اندازهگیري ميشود (لونتیس .)2013 ،متغیر مستقل اين پژوهش ،پیچیدگي حسابرسي
( )ACOMPاست .متغیر پیچیدگي حسابرسي مطابق با پژوهش نگروهو و فواد ( )2017با
استفاده از تعداد شرکتهاي زيرمجموعه شرکت اصلي عملیاتي شده است .در صورتي که
تعداد شرکتهاي زيرمجموعه باالتر از میانگین تعداد کل شرکتهاي فرعي باشد ،به اين
متغیر ،عدد يک و در غیر اينصورت ،عدد صفر تخصیص داده ميشود.
در اين پژوهش ،از سه متغیر مداخلهگر (شامل اندازه کمیته حسابرسي ،ACSize
استقالل اعضاي کمیته حسابرسي  ،ACIndو تخصص مالي اعضاي کمیته حسابرسي
 )ACExاستفاده شده است .اندازه کمیته حسابرسي برابر است با تعداد اعضاي کمیته
حسابرسي .استقالل اعضاي کمیته حسابرسي از تقسیم تعداد اعضاي غیرموظف بر تعداد
کل اعضاي کمیته حسابرسي به دست ميآيد .تخصص مالي اعضاي کمیته حسابرسي نیز
از تقسیم تعداد اعضايي که داراي مدرک تحصیلي حسابداري و حسابرسي هستند ،بر
تعداد کل اعضاي کمیته حسابرسي حاصل ميشود .دادههاي مربوط به هر  3متغیر
تعديلکننده از گزارش هیئتمديره به مجمع عمومي صاحبان سهام گردآوري شده است.
همچنین از  3متغیر (طبق مباني نظري) به عنوان متغیر کنترلي استفاده شده است که
عبارتنداز تغییر حسابرس ( :)AUDCHيک متغیر مصنوعي است که با مقدار يک و صفر
نشان داده ميشود .مقدار يک براي شرکتهايي است که حسابرس خود را نسبت به سال
قبل تغییر دادهاند و صفر براي شرکتهايي که حسابرس خود را تغییر ندادهاند .با عنايت
به پیشینه  ،از آنجايي که حسابرس جديد با فعالیت و سیستم حسابداري صاحبکار آشنايي
ندارد ،لذا تغییر حسابرس موجب صرف زمان بیشتري براي حسابرسي است (بنيمهد و
بهاري.)1393 ،
نسبت سودآوري ( :)ROIعبارت است از نسبت سود به جمع داراييها .اين نسبت
نشاندهنده عملکرد مديريت است .با توجه به پیشینه شرکتهاي سودآور ،صورتهاي مالي
خود را زودتر ارائه مينمايند.
اهرم مالي ( :)LEVعبارت است از نسبت جمع بدهي به جمع داراييها .اين نسبت
نشاندهنده ريسک مالي شرکت است .با توجه به نتايج پژوهشهاي قبلي ،رابطهاي منفي
میان نسبت بدهي شرکت و ارائه به موقع صورتهاي مالي وجود دارد.
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش .آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش بهاختصار در جدول 1
ارائه شده است .چنانچه مشهود است ،به طور میانگین حدود  58درصد دارايیهاي شرکتهاي
نمونه از طريق بدهي تامین مالي شده است .میانگین درصد اعضاي داراي تخصص مالي در
کمیته حسابرسي برابر با  1/6و حدکثر اين مقدار برابر با  4ميباشد؛ اين مورد نشاندهنده
آن است که دانش مالي اعضاي کمیته حسابرسي در سطح متوسطي است و از تخصص
نسبي برخوردارند .همچنین مقدار متغیر استقالل اعضا با میانگین  37درصد حاکي از عدم
استقالل اکثريت اعضا است .میانگین اندازه کمیته حسابرسي با رقم  2/35نفر نشان ميدهد
که اکثر شرکتها داراي کمیتههاي  3نفري ميباشند.
جدول  :1آمار توصیفي متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

تاخیر در گزارش حسابرسی

549/86

93

142

258-

391/32

پیچیدگی حسابرسی

436/0

0

1

0

497/0

اندازه کمیته حسابرسی

359/2

3

5

0

464/1

پیچیدگی × اندازه کمیته

107/0

0

5

0

605/1

استقالل کمیته حسابرسی

373/0

333/0

1

0

182/0

پیچیدگی × استقالل اعضا

126/0

0

1

0

209/0

تخصص مالی اعضا

662/1

2

4

0

232/1

842/0

0

4

0

279/0

تغییر حسابرس

205/0

0

1

0

404/0

نسبت سودآوری

106/0

098/0

631/0

541/0-

139/0

اهرم مالی

582/0

539/0

539/10

100/0

697/0

پیچیدگی × تخصص مالی
اعضا

بررسي پايايي متغیرهاي پژوهش .پايايي به اين معناست که میانگین و واريانس متغیرها
در طول زمان ،و کوواريانس آنها ،در بین سالهاي مختلف ثابت بوده است .بدين منظور،
از آزمون لوين ،لین و چو استفاده شده است و نتايج آزمون مذکور به شرح جدول 2است.
با توجه به اينکه سطح معناداري آماره آزمون در مورد تمام متغیرها کمتر از  5درصد است،
لذا مشکل رگرسیون کاذب وجود ندارد.
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جدول  :2نتایج آزمون پایایي متغیرهای پژوهش
نام متغیر

آماره لوین ،لین و چو

احتمال آماره لوین ،لین و چو

تاخیر در گزارش حسابرسی

8173/10-

0/0000

پیچیدگی حسابرسی

3301/6-

0/0000

اندازه کمیته حسابرسی

97024/5-

0/0000

پیچیدگی × اندازه کمیته

6353/11-

0/0000

استقالل کمیته حسابرسی

23410/5-

0/0000

پیچیدگی × استقالل اعضا

73887/3-

0/0001

تخصص مالی اعضا

7120/16-

0/0000

64816/7-

0/0000

تغییر حسابرس

99293/7-

0/0000

نسبت سودآوری

7844/15-

0/0000

اهرم مالی

7577/27-

0/0000

پیچیدگی × تخصص مالی
اعضا

آزمون نرمال بودن پسماند مدل رگرسیون .بهمنظور بررسي نرمال بودن پسماند مدل
رگرسیون از آزمون جارکبرا در محیط نرمافزاري ايوبوز استفاده شده است .نتیجه آزمون
مذکور در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3نتیجه آزمون نرمال بودن پسماند مدل رگرسیون
مدل پژوهش

آماره جارک برا

احتمال آماره جارک برا

نتیجه

مدل 1

13/913

0/000

غیرنرمال

مدل 2

9/782

0/007

غیرنرمال

مدل 3

11/348

0/003

غیرنرمال

با توجه به اينکه احتمال بهدست آمده براي آماره جارکبرا در هر  3مدل کمتر از 0/05
است ،بنابراين فرض صفر اين آزمون رد ميشود .اما زماني که اندازه نمونه بهاندازه کافي
بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بياهمیت و پیامدهاي آن ناچیز است .در
شرايط مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزي ميتوان دريافت که آمارههاي آزمون بهطور
مجانبي از توزيع نرمال پیروي ميکنند .لذا ميتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را ناديده
گرفت (سوري.)1393 ،
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آزمون واریانس ناهمساني .بهمنظور بررسي واريانس ناهمساني جزء پسماند از آزمون
وايت استفاده شده که نتايج آن به شرح جدول  4است.
جدول  :4نتیجه آزمون واریانس ناهمساني
شرح

آماره وایت

احتمال آماره وایت

نتیجه

مدل 1

1/0114

0/4517

وجود همسانی واریانس

مدل 2

11/0313

0/0000

وجود ناهمسانی واریانس

مدل 3

2/0443

0/0053

وجود ناهمسانی واریانس

نتايج جدول  4نشان مي دهد که فرضیه صفر در مدل اول ،مبني بر وجود همساني
واريانس ،رد نميگردد (به دلیل بیشتر از  5درصد بودن احتمال آماره آزمون)؛ اما براي
مدلهاي دوم و سوم پژوهش رد ميشود (به دلیل کمتر از  5درصد بودن احتمال آماره
آزمون) .براي رفع اين مورد ،از مدل حداقل مربعات تعمیم يافته برآوردي استفاده شده
است.
همخطي .همخطي به معناي وجود رابطه خطي شديد بین متغیرهاي توضیحي مدل
رگرسیون است .وجود همخطي شديد بین متغیرهاي توضیحي يک مدل موجب تورش
ضرايب آن و بياعتباري آزمون معنيداري ضرايب خواهد بود (سوري .)1393 ،يکي از
شیوه هاي بررسي همخطي محاسبه آماره عامل تورم واريانس است .چنانچه اين آماره از
عدد  10کوچکتر باشد همخطي شديد وجود ندارد (مومني و فعال قیومي .)1391 ،جداول
 6 ،5و  7مقادير عامل تورم واريانس متغیرهاي مدل پژوهش را گزارش ميکند .طبق اين
جداول ،عامل تورم واريانس هیچکدام از متغیرهاي توضیحي براي مدلهاي پژوهش ،بیشتر
از عدد  10نیست .بنابراين ميتوان گفت که بین متغیرهاي توضیحي مدلهاي پژوهش
همخطي شديد وجود ندارد.
جدول  :5نتایج آزمون همخطي (مدل )1
متغیر

نماد

عامل تورم واریانس

پیچیدگی حسابرس

ACOMP

1/829925

پیچیدگی حسابرس × اندازه کمیته حسابرسی

ACSize
ACSize×ACOM

2/138697
3/056561

تغییر حسابرس

AUDCH

1/017350

اندازه کمیته حسابرسی

 60فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  16ـ شماره  62ـ تابستان 1398
متغیر

نماد

عامل تورم واریانس

نسبت سودآوری

ROI

1/068674

اهرم مالی

LEV

1/061396

جدول  :6نتایج آزمون همخطي (مدل )2
متغیر

نماد

عامل تورم واریانس

پیچیدگی حسابرس

ACOMP

5/225687

استقالل اعضای کمیته حسابرسی
پیچیدگی حسابرس × استقالل اعضای کمیته

ACInd
ACInd×ACOM

2/115045
6/255469

تغییر حسابرس

AUDCH

1/005987

نسبت سودآوری

ROI

1/102538

اهرم مالی

LEV

1/072266

جدول  :7نتایج آزمون همخطي (مدل )3
متغیر

نماد

عامل تورم واریانس

پیچیدگی حسابرس

ACOMP

3/000751

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

ACEx

2/088070

پیچیدگی حسابرس × تخصص مالی
اعضا

ACEx×ACOM

4/546719

تغییر حسابرس

AUDCH

1/014342

نسبت سودآوری

ROI

1/074850

اهرم مالی

LEV

1/077428

نتایج آزمون فرضیهها .نتايج آزمون فرضیهها در جداول  9 ،8و  10ارائه شده است.
به منظور تعیین نوع چینش دادهها از آزمونهاي Fلیمر و هاسمن استفاده گرديد .نتیجه
آزمون  Fلیمر براي هر سه مدل پژوهش حاکي از آن است که معناداري آماره آزمون
بیشتر از سطح خطاي  %5ميباشد ،بنابراين مدل تلفیقي مناسب است .همچنین در ادامه،
آماره دوربین واتسون براي مدلهاي پژوهش بترتیب  0/98 ،0/96و  1/05محاسبه شد .در
واقع با توجه به آنکه اين مقدار بین  1/5تا  2/5قرار ندارد ،لذا پسماند مدلها خودهمبسته
هستند ،براي رفع اين مشکل از روش کمترين مجذورات تعمیم يافته برآوردي استفاده
گرديد.
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جدول  :8نتایج برازش مدل اول پژوهش
متغیر

ضریب

آماره تی

احتمال آماره تی

پیچیدگی حسابرس

2/683036-

0/588795-

0/5566

اندازه کمیته حسابرسی

2/451695-

2/117876-

0/0353

پیچیدگی حسابرس × اندازه کمیته حسابرسی

1/126645

0/686531

0/4931

تغییر حسابرس

0/471444

0/184183

0/8540

نسبت سودآوری

37/20235-

3/918174-

0/0001

اهرم مالی

3/446874

1/691210

0/0922

عرض از مبدا

96/03455

27/22201

0/0000

آماره اف لیمر

احتمال آماره اف لیمر

0/2360

0/9463

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره اف

احتمال آماره اف

0/102

5/251

0/000

طبق جدول  ، 8مقدار آماره اف ( )5/25و احتمال آن ( )0/009بیانگر آن است که
رگرسیون مورد استفاده معنيدار است .همچنین مقدار ضريب تعیین تعديل شده حاکي از
آن است که اين مدل  10درصد از تغییرات تاخیر در گزارش حسابرسي را توضیح و تبیین
مي کند .همچنین ،ضريب تعاملي دو متغیر اندازه کمیته حسابرسي و پیچیدگي حسابرسي
 1/126وسطح احتمال آن  0/493محاسبه شده است .در واقع ،اثر تعاملي اين دو متغیر بر

تاخیر گزارش حسابرسي معنيدار نیست .لذا ،اين شواهد فرضیه اول تحقیق را تايید نمي-
کند .اين بدان معناست که اندازه کمیته حسابرسي رابطه بین پیچیدگي حسابرسي و به موقع
بودن گزارش حسابرسي را تضعیف نميکند.
جدول  :9نتایج برازش مدل دوم پژوهش
متغیر

ضریب

آماره تی

احتمال آماره تی

پیچیدگی حسابرس

5/296009

0/713638

0/4765

استقالل اعضای کمیته حسابرسی

4/427358-

0/229468-

0/8188

پیچیدگی حسابرس × استقالل

15/74338-

0/761872-

0/4472

اعضا
تغییر حسابرس

1/928653-

0/672882-

0/5020

نسبت سودآوری

40/51028-

3/594767-

0/0004
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متغیر

ضریب

آماره تی

احتمال آماره تی

اهرم مالی

3/319373

1/783555

0/0763

عرض از مبدا

93/34472

13/26532

0/0000

آماره اف لیمر

احتمال آماره اف لیمر

0/2788

0/9242

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره اف

احتمال آماره اف

0/104

4/342

0/000

طبق جدول  ،9مقدار آماره اف ( )4/34و احتمال آن ( )0/000بیانگر آن است که
رگرسیون مورد استفاده معنيدار است .همچنین مقدار ضريب تعیین تعديل شده حاکي از
آن است که اين مدل  10/4درصد از تغییرات تاخیر در گزارش حسابرسي را توضیح و
تبیین ميکند .همچنین ،ضريب تعاملي دو متغیر استقالل اعضاي کمیته حسابرسي و
پیچیدگي حسابرسي  -15/743و سطح احتمال آن  0/447محاسبه شده است .در واقع ،اثر
تعاملي اين دو متغیر بر تاخیر گزارش حسابرسي معنيدار نیست .لذا ،اين شواهد فرضیه دوم
تحقیق را تايید نميکند . .اين بدان معناست که استقالل اعضاي کمیته حسابرسي رابطه بین
پیچیدگي حسابرسي و به موقع بودن گزارش حسابرسي را تضعیف نميکند.
جدول  :10نتایج برازش مدل سوم پژوهش
متغیر

ضریب

آماره تی

احتمال آماره تی

پیچیدگی حسابرس

10/89129-

2/989175-

0/0031

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

6/552382-

4/879903-

0/0000

پیچیدگی حسابرس × تخصص مالی

6/619659

3/591767

0/0004

اعضا
تغییر حسابرس

1/199348

0/485596

0/6277

نسبت سودآوری

35/88672-

3/888445-

0/0001

اهرم مالی

3/239130

1/481956

0/1398

عرض از مبدا

100/5754

35/46315

0/0000

آماره اف لیمر

احتمال آماره اف لیمر

0/2973

0/9140

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره اف

احتمال آماره اف

0/157

8/130

0/000
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طبق جدول  ،10مقدار آماره اف ( )8/130و احتمال آن ( )0/000بیانگر آن است که
رگرسیون مورد استفاده معنيدار است .همچنین مقدار ضريب تعیین تعديل شده حاکي از
آن است که اين مدل  15/7درصد از تغییرات تاخیر در گزارش حسابرسي را توضیح و
تبیین مي کند .همچنین ،ضريب تعاملي دو متغیر تخصص مالي اعضاي کمیته حسابرسي و
پیچیدگي حسابرس  6/619و سطح احتمال آن  0/000محاسبه شده است .در واقع اثر
تعاملي اين دو متغیر بر تاخیر گزارش حسابرسي مثبت و معنيدار است .اما از آنجا که اين
ارتباط مغاير با فرضیه سوم پژوهش است؛ لذا فرضیه سوم تحقیق تايید نميشود.

بحث و نتیجهگیری
پیچیدگي حسابرسي ،در واقع میزان پیچیدگي معامالت متعلق به صاحبکار است که
حسابرس با آن روبهرو ميشود ،اين پیچیدگي با روشهاي متنوعي محاسبه ميشود اما در
اين پژوهش برمبناي تعداد شرکتهاي فرعي اندازهگیري شده است .شرکت فرعي توسط
واحد اصلي تحت کنترل است ،از آنجايي که اکثر سهام آن متعلق به واحد اصلي ميباشد،
انتظار ميرود وجود تعداد زياد شرکتهاي فرعي حجم عملیات حسابرسي را افزايش دهد
و منجر به تاخیر گزارش حسابرسي شود (نگروهو و فواد .)2017 ،يک شرکت با پیچیدگي
باال نیاز به کنترل و نظارت قوي دارد .کمیته حسابرسي يک مکانیزم کنترلي است که منجر
ميشود قابلیت اطمینان حسابرس به حسابهاي شرکت مورد رسیدگي بیشتر شده و
حسابرس فرآيند سادهتري را جهت ارزيابي طي کند .وجود يک کمیته حسابرسي به ايجاد
يک ارتباط مناسب بین هیئتمديره ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي کمک ميکند.
اين کمیته عملیات حسابرسي را انجام نميدهد بلکه با تاکید بر مسئولیتها و منابع موردنیاز
حسابرسي ،اجراي فرايند حسابرسي را تسهیل ميبخشد (الري دشت بیاض و اورادي،
.)1395
اين تحقیق ،به دنبال پاسخ به اين سؤال بود که آيا ويژگيهاي کمیته حسابرسي ميتواند
ارتباط میان پیچیدگي حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسي را تحت تاثیر قرار دهد؟
نتايج نشان داد که ويژگيهاي کمیته حسابرسي شامل اندازه کمیته حسابرسي ،استقالل
اعضاي کمیته حسابرسي و تخصص مالي اعضاي کمیته حسابرسي ،رابطه منفي میان
پیچیدگي حسابرسي و به موقع بودن گزارش حسابرسي را تضعیف نميکند .اين نتايج با
نتیجه پژوهش سلطالتا و همکاران ( )2015همسو نبوده است .در اين خصوص ميتوان به
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اين مورد اشاره نمود که تشکیل کمیته حسابرسي الزاما به معناي اثربخشي آن نیست؛ کمیته
حسابرسي در ايران از سال  1391به بعد شکل گرفته است و ميتوان گفت در حال حاضر
در ايران به صورت خوب و اثربخش جا نیفتاده است .بر اين اساس ،به نهادهاي نظارتي
همچون سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد ميشود نظارت بیشتري بر عملکرد
کمیتهها ي حسابرسي داشته باشند تا از اين طريق ،رابطه منفي میان پیچیدگي حسابرسي و به
موقع بودن گزارش حسابرسي تضعیف گردد.
نتايج اين تحقیق به درک ما از بازار درخصوص عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش
حسابرسي کمک ميکند .با اين وجود ،تحقیقات بیشتري ميتواند در بین صنايع مختلف يا
در شرکتهاي غیربورسي انجام گیرد .همچنین پیشنهاد ميشود از ساير ويژگيهاي کمیته
حسابرسي (به عنوان نمونه میزان تجربه اعضاي کمیته ،تعداد جلسات اعضاي کمیته و )...
براي سنجش تاثیر ويژگيهاي کمیته حسابرسي بر رابطه میان پیچیدگي حسابرسي و به
موقع بودن گزارش حسابرسي استفاده گردد.
انجام هر پژوهش با برخي محدوديتها همراه است .مهمترين محدوديت پژوهش حاضر
مربوط به تعداد شرکتهاي نمونه است .با توجه به اينکه براي سنجش متغیر پیچیدگي
حسابرسي ،تنها از شرکتهايي استفاده شد که داراي شرکت فرعي هستند ،تعداد شرکتهاي
نمونه به  39مورد تقلیل يافت .طبعاً در تعمیم نتايج بايد به اين محدوديت توجه کرد.
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