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چکیده
هدف این مقاله بررسی ارتباط میان ویژگیها ی کمیته حسابرسی با ارائه بهموقع گزارش
حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .مطابق با تئوری
عالمتدهی ،ارائه بهموقع صورتهای مالی از سوی شرکتها ،دارای محتوای اطالعاتی بوده و بر
ارزش بنگاه اثرگذار است؛ درنتیجه ،بررسی عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز
اهمیت است .تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال  1931طبق دستورالعمل
سازمان بورس الزامی شد؛ بنابراین ،در این پژوهش از اطالعات  101شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران که مشخصات کمیته حسابرسی خود را افشاء کردهاند؛ استفاده شده تا رابطه
میان ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی آزمون گردد .روش پژوهش،
شبهتجربی و از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل
رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه
تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیتههای حسابرسی با کاهش
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی همراه است؛ ولیکن استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای
کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی میگردد.
واژههای كلیدی :تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،کمیته حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی،
تئوری عالمتدهی.
 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران( ،نویسنده اصلی)M.lari@ferdowsi.um.ac.ir .

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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يهايکمیتهحسابرسيوتأخیردرگزارشحسابرسي
ویژگ 

 -1مقدمه
توازن بین «گزارشگری بهموقع» و «ارائه اطالعات قابلاتکا» ،سالها است گریبانگیر حسابرسان
مستقل شده است .پژوهشهای پیشین نشان میدهد که تأخیر در ارائه اطالعات حسابداری،
کیفیت سود را به شدت کاهش داده؛ باعث افزایش عدم تقارن اطالعاتی شده و بر شدت امکان
فریب خوردن سرمایهگذاران اثر میگذارد و به سرمایهگذاران «مطلع» امکان میدهد تا از اطالعات
محرمانه برای سوءاستفاده از سرمایهگذاران «کماطالع» و افزایش عدم قطعیت ارزیابیهای
سرمایهگذاری و بازده مورد انتظار بهرهبرداری کنند (هاکانسون1311 ،1؛ بوشمن و اسمیت،1
 .)1001فناوریهای نوظهور و تشکیل انجمنهای حرفهای در جامعه واکنشی و خبرگرای امروزی،
فقط به تشدید معضل حسابرسان مستقل در مورد بهموقع بودن و قابلیت اتکاء اطالعات کمک
میکنند  .تقلیل موانع برای جریان وجوه نقد ،افزایش یکپارچگی بازار و توسعه محیطهای تجاری با
سرعت باالتر ،به سرمایهگذاران این امکان را داده است تا در مجموعه وسیعتری از بازارهای سرمایه
حضور داشته باشند؛ ولیکن این تغییرات باعث اف زایش نوسان بازار نیز شده است .در نتیجه ،نیاز به
صورت های مالی مورد تأیید حسابرس و اطالعات مربوط در حوزه حسابداری و مالی ،بیش از پیش
اهمیت یافته است .بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر زمان مورد نیاز حسابرس مستقل برای صدور
گزارش حسابرسی ،با عنوان «تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی» ،یکی از حوزههای مهم تحقیقاتی
تلقی میشود .این شناخت میتواند به توسعه نظام راهبری شرکتیِ اثربخش منجرشده و رویههای
گزارشگری درون سازمانی را بهبود ببخشد و همچنین باعث ارائه اطالعات مالی بههنگام و قابلاتکا
به فعاالن بازار سرمایه گردد.
ارائه بهموقع گزارش مالی از سوی شرکتها ،یکی از مؤلفههای اصلی گزارشگری باکیفیت است.
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که ارائه بهموقع گزارش مالی باعث غنای محتوای اطالعاتی شده
و در نتیجه بر ارزش بنگاه اثرگذار است (بیور ،لمبرت و مورس1320 ،9؛ شوارتز و سو،1331 ،4
بلنکلی ،هارت و مکگرگور .)1014 ،2مدت زمان حسابرسی ساالنه به عنوان مهمترین عامل
تعیینکننده ارائه بهموقع گزارش مالی از سوی بنگاهها شناخته شده است (گیولی و پالمون،1
1321؛ کنچل و شارما .)1011 ،1بنابراین افشای بههنگام گزارش مالی از طریق صورتهای مالی
حسابرسیشده نقش مهمی در ارزش بنگاه و کاهش عدم تقارن اطالعات مالی ایفا میکند (جاگی و
تسوی1333 ،2؛ لی ،ماند و سان.)1003 ،3
توجهی که امروزه به گزارشگری مالی در شرکتهای سهامی عام معطوف میشود؛ پیش از این
بهندرت وجود داشته است .سرمایهگذاران از طرفی و قانونگذاران از سمتی دیگر ،خواستار شفافیت
و سختگیری روزافزون نسبت به خطاها و سوءاستفادههای حسابداری هستند .تشکیل کمیته
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابرسی در شرکتها میتواند به بهبود گزارشگری مالی کمک کند (کرمی و بیکبشرویه،
 .)1930کمیته حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ،پیشنهاد
حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور انتصاب ،تعیین حقالزحمه و عزل
حسابرسان مستقل ،بررسی دفعات حسابرسی ،دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از
انجام اقدامات اصالحی بهموقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعفها و کاستیها ،عدم تطابق
با سیاستها ،قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان است (منشور
کمیته حسابرسی.)1931 ،
هرچند پژوهش در زمینه عوامل تعیینکننده تأخیر در گزارش حسابرسی سابقهای زیاد و
طوالنی دارد اما تمرکز بخش عمدهای از منابع پیشین بر ویژگیهای صاحبکار (نظیر سودآوری،
کنترلهای داخلی ،نوع صنعت) ،ویژگیهای فعالیت حسابرسی (نظیر ریسک و پیچیدگی
حسابرسی) ویا مشخصات حسابرس مستقل (نظیر اندازه موسسه حسابرسی ،مهارت ،تخصص و ارائه
خدمات غیرحسابرسی) بوده است .پژوهشهایی کمی وجود دارد که تأثیر ساختار نظام راهبری
شرکتی بنگاه را بر تأخیر گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار دادهاند؛ در این راستا ،باتوجه به
رهنمودها و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تشکیل کمیته حسابرسی و
افشاء عمومی اطالعات آنها از طریق سامانه جامع اطالعرسانی ناشران (کدال )10که به تازگی (12
بهمن  ) 1931به تصویب رسیده؛ پژوهش تجربی در خصوص تأثیر کمیته حسابرسی و ویژگیهای
آن بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به انجام نرسیده است .بنابراین هدف اصلی مطالعه پیشرو
این است که با بررسی ارتباط بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و ویژگیهای اصلی کمیته
حسابرسی (که در منابع پیشین شناسایی شدهاند ،بیشترین تأثیر را بر اثربخشی کمیته حسابرسی
دارند و باتوجه به افشاء در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج
بوده اند) مشکل عدم تعادل موجود در منابع را رفع کند .پنج مشخصه یا ویژگی کمیته حسابرسی
که در این مطالعه بررسی میشوند عبارتاند از اندازه کمیته حسابرسی ،استقالل کمیته حسابرسی،
سابقه تشکیل کمیته حسابرسی ،خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تجربه اعضای
کمیته حسابرسی .نتایج حاصل از این پژوهش به قانونگذاران کمک خواهد کرد تا دستورالعملهای
کمیته حسابرسی را تهیه و بازبینی کنند که این موضوع مزایای بیشتری برای تمام فعاالن بازار
سرمایه (ازجمله سرمایهگذاران) ایجاد خواهد کرد.
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 -2مبانی نظری ،پیشینه و بسط فرضیههای پژوهش
 -1-2مبانی نظری
انتشار بههنگام صورتهای مالی از سوی شرکتها  ،یکی از ابعاد مهم گزاشگری مالی است که
نقشی اساسی در بازار سرمایه و تصمیمات سرمایهگذاران دارد .تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به
دلیل عدم ارائه اطالعات بههنگام به سهامداران کلیدی ،کیفیت اطالعات را به خطر میاندازد .اساساً
گفته میشود که بین ارزش اطالعات و زمان مورد نیاز برای تهیه صورتهای مالی رابطه معکوسی
وجود دارد؛ براساس نظریه عالمتدهی ،11هرچه زمان مورد نیاز حسابرس برای اتمام حسابرسی
طوالنیتر باشد (که در تأخیر گزارش حسابرسی نمود پیدا میکند) عالمت صادرشده به بازار در
مورد وجود مسائل منفی احتمالی ناشی از حسابرسی تقویت میگردد .قانونگذاران بازار سرمایه
(نظیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ( )SEC11و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار
ایران) باتوجه به اهمیت ارائه اطالعات مالی بههنگام در فرآیند تصمیمگیری فعاالن بازارسرمایه در
تئوری و عمل ،بازهها ی زمانی اجباری را جهت ارائه گزارش حسابرسی تعیین کردهاند که در آن
بنگاهها باید صورتهای مالی حسابرسیشده را از طریق الزامات افشای قانونی به سهامداران و سایر
ذی نفعان کلیدی ارائه کنند .مطالعات پیشین نشان داده است که تأخیر در انتشار بههنگام
گزارشهای مالی میتواند تأثیر منفی بر ارزش بنگاه داشته باشد (گیولی و پالمون1321 ،؛ بلنکلی و
همکاران .)1014 ،به طور خاص گیولی و پالمون ( )1321نشان دادند که واکنش قیمت سهام به
اعالم سود زودهنگام چشمگیرتر از واکنش به اعالم سود دیرهنگام است که نشان میدهد انتشار
زودهنگام اطالعات یک عملکرد مالی مطلوبتر تلقی میشود .همچنین بلنکلی و همکاران ()1014
دریافتند تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی در بنگاههایی که صورتهای مالی خود را دوباره ارائه
میکنند در مقایسه با بنگاههایی که اقدام به تجدید ارائه صورتهای مالی میکنند؛ کوتاهتر است.
ب نابراین چارچوب نظام راهبری شرکتی درون سازمان (برای نمونه ،کمیتههای حسابرسی) باید
تضمین کند که تمام اطالعات گزارش مالی واقعی (از جمله اطالعات مربوط به عملکرد مالی و
راهبری شرکتی) به موقع به دست سرمایهگذاران کلیدی و سایر ذینفعان میرسد.
سهامداران به خاطر محدودیت ساختار راهبری شرکتی و سایر محدودیتها ،قادر به نظارت و
کنترل مدیر نیستند .مدیریت نیز به منظور ایفای نقش مباشرتی خود ،نیازمند شهادتدهی
حسابرسان مستقل است .از طرف دیگر کارایی ،اثربخشی و استقالل حسابرس مستلزم نهاد دیگری
مانند کمیته حسابرسی است .در واقع ،سهامداران از طریق سازوکار تعیین هیأت مدیره شرکت ،به
صورت غیرمستقیم بر عملکرد مدیریت نظارت میکنند و مدیریت با تأیید و ارزیابی حسابرس به
ایفای مسئولیت پاسخگویی عملکرد خود میپردازد .درنهایت ،کمیته حسابرسی است که به ایجاد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ارتباط مناسب بین هیأت مدیره ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک میکند.
(بذرافشان ،حجازی و رحمانی .)1934 ،در نتیجه افزون بر وضع قوانین و مقررات جدید و
بهره گیری از تجربیات برتر ،اصالح در نظام راهبری شرکتی جامع نیز ،نقش و مسئولیتهای کمیته
حسابرسی در فرآیند گزارشگری مالی را تقویت کرده و افزایش نقش کمیته حسابرسی بر اقدامات و
فعالیتها ی حسابرس مستقل (برای نمونه ،زمان مورد نیاز برای صدور گزارش حسابرسی) را به
اثبات میرساند .از طرفی ،کمیته حسابرسی اثربخش ،به عنوان عاملی تعیینکننده در روند
گزارشگری مالی ،موجب افزایش اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده میشود .اعضای این کمیته
با هیأت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت
صورتهای مالی ،فرآیند حسابداری و حسابرسی ،کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت میکند.
برقراری ارتباط حسابرسان ،کمیتههای حسابرسی و هیأت مدیره موجب افزایش جریان اطالعات
سودمند ،اثربخش و آگاهیدهنده میشود .این امر به تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک کرده و
افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را نیز در پی خواهد داشت (محمدیان.)1930 ،
کمیته حسابرسی انگیزهها ی متفاوتی برای کاهش تأخیر طوالنی در ارائه گزارش حسابرسی
دارد .برای نمونه ،کیفیت سود یکی از معیارهای اصلی موفقیت و اعتبار کمیته حسابرسی (از جمله
تکتک اعضای آن) شناخته میشود .اطمینان از افشای بههنگام اطالعات قابلاتکا به بازار ،بیشترین
تأثیر را در حفظ کیفیت سود خواهد داشت و به استفادهکنندگان امکان اتخاذ تصمیمات اثربخش
می دهد .تأخیرهای طوالنی در انتشار گزارش حسابرسی ،موجب کاهش کیفیت سود شده و به
اعتبار کمیته حسابرسی خدشه وارد میکند؛ به گونهای که استفادهکنندگان ،نقش این کمیته را در
واسطهگری ،ناکارآمد ارزیابی می کنند .اعضای مستقل کمیته حسابرسی (خصوصاً استقالل مدیر
کمیته حسابرسی) احتماالً برای حفظ اعتبار خویش ،کاهش ریسک شکایات و افزایش فرصتهای
آتی انتصاب در هیأت مدیره؛ خواهان کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی میباشند .در همین
راستا ،بسیاری از نویسندگان (بسلی و سالتریو ،1001 19وافیس ،1001 14کالین ،1332 12منون و
ویلیامز ،133411ویکنایر و همکاران ،1339 11ورسچور .1339 12به نقل از سلطانا و همکاران،
 )1012به این نتیجه دست یافتهاند که اگر کمیتهٔ حسابرسی تنها از مدیران مستقل و غیرموظف
تشکیل شود به پاسخگویی بهتر و شفافیت سازمان منجر میشود.
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 -2-2پیشینه پژوهش
 -1-2-2كمیته حسابرسی
پژوهشگران و قانونگذاران نیز بیش از پیش باعث ارتقای نقش محوری کمیته حسابرسی در
فرآیند گزارشگری مالی شدهاند که مجموعه پژوهشهای تجربی در این خصوص (کدبری ریپورت،13
ریپورت1331 ،13؛ کمیته بلو ریبون1333 ،10؛ پترا )1001 ،11و معرفی مقررات ،سیاستها و
پیشنهادها (برای نمونه قانون ساربنز -اکسلی 1004 ،11و در ایران ،منشور کمیته حسابرسی،
 )1921نشاندهنده این موضوع است .همانطور که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ()SEC
بیان میکند؛ «کمیتههای حسابرسی با نظارت و پایش حضور مدیران و حسابرسان مستقل در
فرآیند گزارشگری مالی نقش مهمی در نظام گزارشگری مالی ایفا میکنند»؛ کمیتههای حسابرسی
باید بخشی از شرکت باشند که بیشترین توانایی را در ایفای نقش نظارتی دارند .از آنجایی که بخش
عمده نقشها و مسئولیتهای کمیته حسابرسی در راستای بهبود فرآیند گزارشگری مالی است؛
پژوهشگران قطعاً بر تأثیر احتمالی کمیته حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری تأکید دارند .برای
نمونه ،کالین ( )1001بیان میکند که نقش اصلی کمیته حسابرسی کاهش میزان اقالم تعهدی
غیرعادی و از این طریق افزایش کیفیت سود است .کمیته حسابرسی برای تضمین کیفیت سود
احتماالً به ارائه به موقع اطالعات و تأیید کامل اطالعات افشاء شده (در صورت لزوم) توجه میکند.
بنابراین تأخیر گزارش حسابرسی احتماالً یکی از مالحظات مدنظر کمیته حسابرسی برای افزایش
کیفیت سود است.
19
دیزورت ،هرمانسون ،آرچامبلت و رید ( )1001که ترکیبی از منابع تجربی مربوط به کمیته
حسابرسی را بررسی کردهاند نشان میدهند عوامل مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی را میتوان
در چهار گروه اصلی دستهبند ی کرد :الف) ترکیب (مثل استقالل کمیته حسابرسی ،اندازه و
دوگانگی نقش مدیر)؛ ب) منابع (مثل تخصص مالی ،تجربه قبلی در کمیته)؛ ج) اختیار (مثل قدرت
واگذار شده به کمیته)؛ و د) سختکوشی (مثل فراوانی جلسات کمیته) .به طور کلی عمده عواملی
که تصور میشود بر ترکیب کمیته حسابرسی تأثیر میگذارند بر اثربخشی کمیتههای فرعی اثرگذار
هستند.
14
سلطالنا ،سینگ ،زان و میچل ( )1012در پژوهشی به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی بر
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پرداختهاند .آنها دریافتند که بین تخصص مالی کمیته
حسابرسی ،تجربه قبلی در کمی ته حسابرسی و استقالل کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش
حسابرسی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .همچنین آنها شواهدی مبنی بر ارتباط بین تأخیر
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گزارش حسابرسی با تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی ،اندازه کمیته حسابرسی و فراوانی جلسات به
دست نیاوردند.
سپاسی و کاظمپور ( )1934در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین وجود کمیته حسابرسی و
واحد حسابرسی داخلی با هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،
نشان دادند که بین وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی با هموارسازی سود رابطه
معکوس و معناداری وجود دارد و در نتیجه ،میتوان با مستقر کردن کمیته حسابرسی و واحد
حسابرسی داخلی ،هموارسازی سود را کاهش داد از سوی دیگر نتایج حاکی از آن بودند که بین
تعداد اعضای کمیته حسابرسی و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد.
رؤیایی و ابراهیمی ( )1934به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه
اخالق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1931پرداختهاند؛ آنها
دریافتند که تنها دو ویژگی استقالل کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته بر افشای داوطلبانه
اخالق تأثیر میگذارد.
بذرافشان ،حجازی و رحمانی ( )1934در پژوهشی با هدف رویدادکاوی الزامات کنترلهای
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با تأکید بر نقش کمیته حسابرسی دریافتند که تصویب
دستورالعمل کنترلهای داخلی موجب بهبود قابلاتکابودن و بهموقعبودن گزارشگری مالی شده
است .همچنین یافتهها حاکی از آن است که تشکیل کمیته حسابرسی موجب افزایش قابلاتکابودن
و بهموقعبودن میگردد.
کوکبی ،کردلویی و میرابی ( )1934در پژوهشی به بررسی تأثیر کارایی عملکرد حسابرسی
داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق
بهادار تهران پرداختهاند؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد کارایی عملکرد حسابرسی
داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتها تأثیر معکوس دارد.
 -2-2-2تأخیر در گزارش حسابرسی
پژوهش در زمینه تأخیر گزارش حسابرسی سابقه طوالنی دارد؛ تمرکز اصلی مطالعات پیشین
تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی بر روی مشخصات مربوط به شرکت (برای
نمونه :اندازه شرکت ،نوع صنعت ،سودآوری ،اهرم ،محتوای صورت مالی و ارائه مجدد صورتهای
مالی) بوده است (دیویس و ویترد1320 ،12؛ اشتون و رایت1323 ،11؛ اترج ،لی و سان1001 ،11؛
مانسیف ،راگوناندان و داساراتا1011 ،12؛ بلنکلی و همکاران .1014 ،به نقل از سلطانا و همکاران،
 .)1012یکی دیگر از جریانهای پژوهشی مهم در تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش
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حسابرسی ،بررسی ویژگیها ی حسابرس مستقل (برای نمونه :اندازه حسابرس ،ساختار حسابرس
مستقل ،ارائه خدمات غیر حسابرسی ،تصدی حسابرس ،فناوری بنگاه حسابرسی ،جابجایی شریک
حسابرسی و تغییرات حسابرس) است (بامبر ،بامبر و شودربک1339 ،13؛ جاگی و تسوی1333 ،؛
لی و همکاران1003 ،؛ تانی ،راگوناندان و باروا1010 ،90؛ کنچل و شارما .1011 ،به نقل از سلطانا و
همکاران.)1012 ،
هرچند پ ژوهشگران و سایر فعاالن بازارسرمایه ،در چند دهه گذشته توجه زیادی به نظام
راهبری شرکتی داشتهاند ؛ ولیکن مطالعات کمی به بررسی ارتباط این مفهوم با تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی پرداخته است .در بین مطالعات مربوط به عوامل تعیینکننده تأخیر گزارش
حسابرسی که در حوز ه نظام راهبری شرکتی معطوف گشته است؛ بیشتر به ساختار مالکیت (جاگی
و تسوی1333 ،؛ اترج و همکاران )1002 ،91و کنترلهای داخلی (اشتون ،ویلینگهام و الیوت،91
1321؛ اترج و همکاران1001 ،؛ مانسیف و همکاران )1011 ،توجه داشتهاند.
درایران نیز در زمینه تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پژوهشهای متعددی انجام گرفته است.
برای نمونه ،بیات و علی احمدی ( )1939در پژوهشی دریافتند بین اندازه شرکت ،اظهارنظر
حسابرس ،تغییر مدیریت و درصد مالکیت نهادی با تأخیر حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
همچنین آنها دریافتند بین وجود واحدحسابرسی داخلی ،تعداد سهامداران و اقالم غیرمترقبه با
تأخیر حسابرسی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
حاجیها و رفیعی ( )1939در پژوهشی به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر
بههنگام بودن گزارش حسابرس مستقل پرداختهاند؛ نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان میدهد که
بیطرفی و قدمت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل رابطه معکوس دارند ولی در خصوص
اندازه واحد حسابرسی داخلی با این متغیر رابطه معناداری یافت نشد.
 -3-2بسط فرضیههای پژوهش
99

دیدگاه نظری اصلی برای تدوین فرضیهها ،نظریه نمایندگی است .اما برای تکمیل دیدگاههای
نظریه نما یندگی (خصوصاً در مورد اندازه کمیته حسابرسی) از اطالعات به دست آمده از نظریه
وابستگی منابع 94نیز استفاده شده است .هواداران نظریه نمایندگی و نظریه وابستگی منابع بر لزوم
طراحی ،متوازنسازی و ساختاردهی مکانیزمهای «انسانمحور »92نظام راهبری شرکتی (برای
نمونه :هی أت مدیره و کمیته حسابرسی) برای دستیابی به انسجام گروهی تأکید میورزند .نظریه
نمایندگی فرض میکند که تمام طرفها ی قرارداد با شرکت در جهت منافع خود عمل میکنند
(جنسن و مکلینگ1311 ،91؛ آیزنهارت .)1323 ،91هواداران نظریه نمایندگی معتقدند که
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مکانیزمهای انسانمحور نظام راهبری شرکتی باید طوری سازماندهی شوند که توانایی عوامل (برای
نمونه :مدیریت شرکت) را برای فعالیت در جهت منافع فردی خود و به ضرر سهامداران کاهش
دهند .ضمناً تمرکز اصلی نظریه وابستگی منابع ،بر جریان و تبادل منابع بین بنگاهها و
تأمینکنندگان منابع آنها است .حامیان نظریه وابستگی منابع معتقدند که بنگاهها به سازمانهای
محیط خود که منابع مهم مورد نیاز برای عملیات آنها را کنترل میکنند و گاهی کنترل ضعیفی
بر روی آن دارند واکنش نشان میدهند و به آنها وابسته هستند (اولیور1331 ،92؛ هیلمن و
دالزیل .)1009،93بنابراین هدف و نقش مکانیزمهای انسانمحور حاکمیت شرکتی حداکثر کردن
قدرت منابع بنگاه است.
 -1-3-2اندازه كمیته حسابرسی
نظریه نمایندگی و نظریه وابستگی منابع در خصوص تأثیر اندازه کمیته حسابرسی بر اثربخشی
آن اختالف دارند .نظریه نمایندگی معتقد است که کوچک بودن کمیته حسابرسی باعث افزایش
پویایی و انسجام گروهی خواهد شد .حامیان این نظریه (کولیر و گرگوری1333 ،40؛ هیلمن و
دالزیل ) 1009 ،معتقدند که با افزایش اندازه کمیته حسابرسی نقش کنترل و پایش تضعیف
میشود .سایرین (ایوانز و دیون1331 ،41؛ جنسن و تانگ )1339 ،41معتقدند که افزایش اندازه
کمیته حسابرسی میتواند مشکل «غیرفعال شدن اعضا» را ایجاد کند همچنین با کاهش حضور
فعال برخی از اعضا انسجام کاهش مییابد و در نهایت توانایی کمیته حسابرسی برای دستیابی به
اجماع الزم در مورد کنترل و پایش کاهش پیدا کند .باتوجه به موارد ذکرشده ،به نظر میرسد که
مطابق با این نظریه ،افزایش اندازه کمیته حسابرسی موجب تأخیر طوالنیتری در ارائه گزارش
حسابرسی خواهد شد.
در مقابل ،حامیان نظریه وابستگی منابع معتقدند که افزایش اندازه کمیته حسابرسی باعث
حضور اعضایی با مجموعه گستردهای از ویژگیها نظیر تخصص ،تجربه ،دانش و ارتباطات میشود.
طبق نظر حامیان وابستگی منابع ،گستره وسیع دیدگاههای ارائه شده از سوی یک کمیته بزرگتر
به کمیته حسابرسی کمک میکند تا ارزیابی بهتری از نقش ،مسئولیتها و کار حسابرس مستقل
داشته باشد (دیزورت و همکاران1001 ،؛ تورلی و زمان .)1001 ،49از این رو ،افزایش اندازه کمیته
حسابرسی به کمیته میکند تا از مجموعه وسیعتر مهارتها برای انجام بهتر فعالیتهای
میانجیگر ی به منظور حل اختالفات (نظیر اختالف در مورد گزارش حسابرسی) استفاده کند
(دیزورت ،هرمانسون و هاستون .)1009 ،44نتیجه اینکه ،افزایش اندازه کمیته حسابرسی براساس
این نظریه ،باعث تأخیر کوتاهتری در ارائه گزارش حسابرسی میگردد.
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باتوجه به اختالف (تضاد) نظریه نمایندگی و نظریه وابستگی منابع در خصوص اثر اندازه کمیته
حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،به منظور روشن شدن این موضوع ،فرضیه زیر
تدوین شده است:
فرضیه اول :رابطه معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود
دارد.
 -2-3-2استقالل كمیته حسابرسی
قانونگذاران و پژوهشگران توجه زیادی به استقالل کمیته حسابرسی داشتهاند (کمیته بلو
ریبون1333 ،؛ ابوت ،پارک و پارکر .)1000 ،42حامیا ن نظریه نمایندگی و وابستگی منابع
دیدگاهها ی مشابهی در این زمینه دارند و معتقدند که افزایش نسبت مدیران خارج از شرکت در
یک کمیته حسابرسی احتمال سازش این کمیته در مورد انجام نقش و مسئولیت کمیته را کاهش
میدهد .افزون بر این ،کمیتههای حسابرسی مستقلتر به دلیل عدم جانبداری احتماالً بهتر
میتوانند مسائل مهم حسابداری مالی نظیر کیفیت سود ،مواجهه با حسابرس مستقل و
میانجیگری اختالفات را رفع کنند (کالین1001 ،؛ بدارد ،چتورو و کورتیو .)1004 ،41پژوهشهای
پیشین نشان میدهند؛ آن دسته از کمیتههای حسابرسی که بخش اعظم آنها را مدیران مستقل
تشکیل میدهند به احتمال زیاد با استخدام حسابرسان متخصص در صنعت ،بهکارگیری واحد
حسابرسی داخلی در بنگاه و محافظهکاری بیشتر در حسابداری ،کیفیت گزارشدهی مالی بنگاهها را
بهبود میدهند (گودوین .)1009 ،41به طور کلی ،اقدامات یک کمیته حسابرسی مستقل احتماالً
باعث کاهش زمان مورد نیاز برای صدور گزارش حسابرسی میشود .فرضیه زیر برای بررسی ارتباط
بین استقالل کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی ارائه شده است:
فرضیه دوم :رابطه معناداری بین استقالل کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
وجود دارد.
 -3-3-2سابقه تشکیل كمیته حسابرسی
استداللها ی نظریه نمایندگی و وابستگی منابع از سابقه حضور کمیته حسابرسی در شرکت
حمایت میکنند  .از دیدگاه نظریه نمایندگی ،این تجربه قبلی توانایی کمیته حسابرسی را برای
پایش صحیح مدیریت شرکت و حسابرس مستقل افزایش میدهد .ضمناً نظریه وابستگی منابع
نشان میدهد که قدمت تشکیل کمیته حسابرسی کمک میکند تا به جای وابستگی به مدیریت
شرکت و حسابرس مستقل ،بر روی اطالعات حسابداری مالی و افشاهای مرتبط با آن کنترل داشته
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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باشند .به طور کلی ،تجربه قبلی به اعضای کمیته حسابرسی کمک میکند تا در شناخت الزامات و
مسئولیتهای کمیته و اعضای آن کارآمدتر و اثربخشتر باشند (دیزورت1332 ،42؛ بیسلی و
سالتریو .) 1001 ،افزون براین ،تجربه قبلی در کمیته حسابرسی دانش و اطمینان بیشتری برای
مذاکره با حسابرس مستقل و میانجیگری در اختالفات بین مدیران شرکت و حسابرس مستقل
فراهم میکند و از این طریق باعث کاهش تأخیر گزارش حسابرسی میشود (بدارد و بیگس،43
1331؛ دیزورت و سالتریو1001 ،20؛ دیزورت و همکاران .)1009 ،فرضیه زیر برای بررسی رابطه
بین سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی ارائه شده است:
فرضیه سوم :رابطه معناداری بین سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی وجود دارد.
 -4-3-2خبرگی و تخصص مالی اعضای كمیته حسابرسی
بخش قابلتوجهی از پژوهشها و بحثهای اخیر در حوزه کمیتههای حسابرسی ،بر لزوم
تخصص اعضای کمیته در گزارشگری مالی و حسابرسی تأکید میکنند (دیزورت1332 ،؛ بیسلی و
سالتریو .) 1001 ،حامیان نظریه نمایندگی معتقدند که حضور اعضای دارای تخصص مالی ،توانایی
کمیته حسابرسی برای اطمینان از انجام صحیح فعالیت حسابرس ،درک اظهارنظرهای حسابرسی و
شناخت و رفع اختالفات حسابرس و شرکت را افزایش میدهد و نهایتاً از این طریق تأخیر گزارش
حسابرسی را کاهش میدهد  .افزون بر این ،اعضای دارای تخصص مالی به کمیته حسابرسی کمک
میکنند تا فرآیندهای مؤثرتری برای کنترل داخلی و مدیریت ریسک ایجاد کنند (مکدانیل،
مارینت و ماینس1001 ،21؛ کوهن ،هویتاش ،کریشنامورسی و رایت .)1019 ،21حامیان نظریه
وابستگی منابع در حمایت از حضور متخصصان مالی در کمیتههای حسابرسی بیان میکنند که این
حضور به کمیتههای فرعی کمک میکند تا قدرت بیشتری در مورد اطالعات حسابداری مالی و
اظهارنظرهای حسابرسی داشته باشند .اگر کمیته حسابرسی فاقد این تخصص باشد به شدت به
حسابرس مستقل وابسته میشوند تا تضمین بدهد ارقام مهم حسابداری مالی (مثل سود)
قابلاطمینان و مناسب تصمیمگیران برون سازمانی هستند (دیفوند ،هان و هو1002 ،29؛ سولتانا و
فن در زان .)1019 ،24فرضیه زیر برای بررسی رابطه بین خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی پیشنهاد شده است:
فرضیه چهارم :رابطه معناداری بین خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تأخیر در
ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد.
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 -5-3-2تجربه اعضای كمیته حسابرسی
نظریه نمایندگی و وابستگی منابع از حضور افرادی با تجربه در کمیته حسابرسی حمایت
میکنند .منابع پیشین نشان میدهند که آن دسته از اعضای کمیته حسابرسی که زمان تصدی
طوالنیتری داشتهاند؛ تجربه و دانش بیشتری درباره شرکت به دست میآورند که این موضوع به
آنها کمک میکند تا بهتر بر کیفیت گزارشگری مالی نظارت کنند (وافیس1002 ،؛ شارما و
آیسلین .1011 ،22برای نمونه ،شارما و آیسلین ( )1011معتقدند که مدیرانی که سابقه طوالنیتری
داشتهاند اطالعات بیشتری درباره محیط درونی و بیرونی بنگاه از جمله گزارشگری مالی ،مدیریت
21
ریسک و سیستمها ی کنترل داخلی دارند .همچنین بدارد و همکاران ( )1004و یانگ و کریشنان
( )1002نشان دادند که آن کمیتههای حسابرسی که اعضای آنها سابقه طوالنیتری دارند به دلیل
تخصص و دانش بیشتر درباره بنگاه در کاهش دستکاری سود موفقتر هستند .بسلی)1331( 21
دریافت که با افزایش میانگین سابقه مدیران مستقل احتمال تقلب کاهش مییابد .دالیوال ،نایکر و
نویسی ) 1010( 22نیز معتقد است که کیفیت اقالم تعهدی با میانگین سابقه اعضای کمیته
حسابرسی در هیئت مدیره ارتباط مثبت دارد که نشان میدهد کمیتههای حسابرسی که اعضای
آنها سابقه طوالنیتر ی دارند در مقایسه با اعضایی که سابقه کمتری دارند بهتر بر کیفیت
گزارشدهی مالی نظارت میکنند .سرانجام ،چان ،لئو و سان )1019( 23معتقدند که اعضای باتجربه
کمیته حسابرسی تخصص ،اعتبار ،تعهد و تمایل بیشتری به ایفای بهتر نقشهای نظارتی دارند و
بنگاههایی که اعضای کمیته حسابرسی آنها سابقه طوالنیتری دارد حقالزحمه حسابرسی کمتری
پرداخت میکنند.
در خصوص تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،انتظار داریم (بر اساس استداللهای نظری و
یافتهها ی تجربی مرتبط با تجربه اعضای کمیته حسابرسی) که اعضای باتجربهتر کمیتههای
حسابرسی در مقایسه با اعضای کمتجربهتر کمیته حسابرسی بهتر و سریع تر بتوانند مسئولیتهای
نظارتی مربوط در خصوص صورتهای مالی را ارائه کنند .فرضیه زیر این ادعا را بررسی میکند:
فرضیه پنجم :رابطه معناداری بین تجربه اعضای کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی وجود دارد.
 -3متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
در این پژوهش متغیر وابسته ،تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی است که عبارت است از فاصله
زمانی بین تاریخ امضای گزارش حسابرسی و تاریخ پایان دوره مالی.
مدل استفاده شده در پژوهش به شرح  1میباشد:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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() 1
ARLit = β0 + β1 AC Sizeit + β2 AC Independenceit + β3 AC Oldit + β4 Expertiseit + β5
Experienceit + β6 Sizeit + β7 Leverageit + β8 Growthit + β9 A typeit + β11 Busyit + β12
Riskit + ε.

که در آن ،متغیرهای مستقل عبارتاند از:
( AC Sizeitاندازه کمیته حسابرسی) :عبارت است از تعداد اعضای کمیته حسابرسی.
( AC Independenceitاستقالل کمیته حسابرسی) :به صورت نسبت اعضای مستقل کمیته
حسابرسی به کل اعضای کمیته حسابرسی محاسبه شده است.
( AC Olditسابقه تشکیل کمیته حسابرسی) :متغیر مجازی که اگر شرکتی در سال پیشین ،دارای
کمیته حسابرسی بوده ،عدد  1و در غیر اینصورت صفر منظور شده است.
( Expertiseitخبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) :متغیر مجازی به صورتی که اگر
بیش از  %20اعضای کمیته حسابرسی دارای تحصیالت یا سابقه حرفهای در رشتههای حسابداری و
حسابرسی باشند؛ عدد  1و در غیر اینصورت عدد صفر منظور میشود.
( Experienceitتجربه اعضای کمیته حسابرسی) :میانگین فاصله زمانی بین تاریخ عضویت اعضاء در
کمیته حسابرسی و تاریخ گزارش مشخصات کمیته حسابرسی میباشد.
( Sizeitاندازه شرکت) :به صورت لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها تعریف شده است.
( Leverageitاهرم) :از نسبت کل بدهیها به ارزش دفتری کل داراییها محاسبه شده است.
( Growthitرشد) :نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری کل داراییها میباشد.
( A typeitنوع حسابرس) :در ص ورتی که حسابرسی توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد؛ عدد
 1و در غیر اینصورت عدد صفر منظور شده است.
( Busyitفصل شلوغی کار) :در صورتی که سال مالی موسسه منتهی به  13اسفندماه باشد؛ عدد  1و
در غیر اینصورت عدد صفر درج میشود.
( Riskitریسک) :به صورت نسبت بدهیهای جاری به داراییهای جاری تعریف شده است.
 -4روش پژوهش و گردآوری داده
اگر دادهها از محیطی که به گونهای طبیعی وجود داشته فراهم شود یا از واقعهای که بدون
دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است به وجود آمده باشد؛ پژوهشگر از یک طرح پسرویدادی یا
شبه تجربی استفاده میکند (نمازی )1923 ،این پژوهش نیز به دنبال کشف و بررسی روابط بین
عوامل و شرایط خاص یا نوع رفتاری که قبالً رخ داده؛ در حوزه تحقیقات اثباتی بر اساس اطالعات
تاریخی است .بنابراین از طرح شبهتجربی استفاده میشود .این طرح برای انجام پژوهشهایی به کار
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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می رود که پژوهشگر در جستجوی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام
شده است .اطالعات بخش نظری پژوهش از طریق مراجعه به کتب ،مجالت فارسی و انگلیسی،
پایاننامهها و اینترنت تأمین شده است .همچنین داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل از نرم
افزار رهآورد نوین و تارنمای سامانه جامع اطالع رسانی ناشران (کدال) گردآوری شده است.
 -5جامعه آماری و نمونه پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که
نسبت به افشاء مشخصات کمیته حسابرسی خود ،مبادرت ورزیدهاند را شامل میشود .باتوجه به
اینکه دستورالعمل افشاء مشخصات کمیته حسابرسی از سال  1931برای کلیه شرکتهای بورسی،
الزامآور شد؛ کلیه گزارشهای شرکتهای بورسی از آن تاریخ تا پایان  91شهریور  1934مورد
بررسی قرار گرفت .از میان  911شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تنها 194
شرکت به افشاء مشخصات کمیته حسابرسی اقدام کرده بودند که پس از حذف  99شرکت با
ماهیت متفاوت (شامل شرکتهای موجود در صنایع :بانکها و مؤسسات اعتباری و بیمه و
بازنشستگی ،چندرشتهایهای صنعتی ،سرمایهگذاریها و سایر واسطهگریهای مالی) ،نمونه
پژوهش شامل  101شرکت در طی سالهای  1931تا  1939انتخاب شد.
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمارتوصیفی
پیش از تحلیل دادهها و به منظور کسب شناخت بیشتر درخصوص مشخصات نمونه پژوهش و
متغیرهای مورد استفاده در آن ،الزم است با استفاده از شاخصهای مرکزی و شاخصهای
پراکندگی به عنوان دو رکن اساسی از آمار توصیفی ،به بررسی چگونگی توزیع دادهها پرداخته شود.
آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شدهاند .آمارههای مذکور ،شمایی
کلی از وضعیت توزیع دادهها ارائه میدهند.
بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان میدهد که در نمونه مورد بررسی ،طوالنیترین زمان
برای انجام عملیات حسابرسی  112روز (که تقریباً برابر با آخرین حد مجاز مطابق دستورالعمل
سازمان بورس میباشد) و کوتاهترین فاصله زمانی برابر با  13روز میباشد .همچنین باتوجه به
میانگین و میانه متغیر «تعداد اعضای کمیته حسابرسی» در می یابیم که در اکثر موارد ،تعداد
اعضای کمیته حسابرسی از سه نفر تجاوز نخواهد کرد .شاخص استقالل اعضای کمیته حسابرسی
نیز عمدتاً برابر با  0/111بوده است که باتوجه به نکته قبلی ،میتوان نتیجه گرفت که اکثر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شرکت های بورسی ،کمیته حسابرسی برابر با حداقل اعضاء مطابق منشور کمیته حسابرسی (یعنی
سه نفر عضو) تشکیل داده و از این تعداد ،دونفر به عنوان عضو مستقل معرفی شده است.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
تأخیر در گزارش حسابرسی
اندازه کمیته حسابرسی

*

**

كمینه

میانگین

بیشینه

میانه

انحراف
معیار

چولگی كشیدگی

13

19/322

112

19

11/149

0/009

1/142

9

9/122

2

9

0/219

9/112

10/349

استقالل کمیته حسابرسی

0

0/119

1

0/111

0/141

0/941

1/111

سابقه تشکیل کمیته حسابرسی

0

0/212

1

1

0/431

-0/114

1/012

خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی

0

0/191

1

1

0/449

-1/020

1/109

4

992/393

1021

911

113/210

0/412

1/229

تجربه اعضای کمیته حسابرسی

*

اندازه شرکت

4/192

1/142

2/121

1/141

0/141

0/19

9/212

اهرم

0/019

0/292

1/392

0/293

0/149

0/134

1/422

رشد

0/044

1/100

4/293

1/011

0/121

1/121

4/112

نوع حسابرس

0

0/192

1

0

0/414

1/121

1/212

فصل شلوغی کار

0

0/139

1

1

0/402

-1/429

9/111

ریسک

0/019

0/133

9/101

0/111

0/411

1/221

10/302

** واحد اندازهگیری به صورت «تعداد -نفر» تعریف شده است.
* واحد اندازهگیری به صورت «روز» تعریف شده است.
منبع :یافتههای پژوهشگر

باتوجه به نتایج آماره های توصیفی و اینکه در اکثر متغیرهای پژوهش ،مقادیر میانه و میانگین
نزدیک به هم میباشند؛ میتوان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار میباشند.
همچنین جدول باال نشان میدهد؛ متغیر اندازه کمیته حسابرسی با چولگی  9/112و کشیدکی
 10/349باالترین چولگی و کشیدگی را دارد؛ بااین وجود ،متغیر ریسک پس از آنها (با مقدار
 ،)10/302دارای کشیدگی باالیی است .احتمال غیرنرمال بودن این دومتغیر ،باتوجه به چولگی و
کشیدگی باال در مشاهدات وجود دارد.
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 -2-6آزمون بروش پاگان

60

آزمون بروش پاگان به تشخیص بین اثرات مقاطع (شرکتها) ،سالها یا اثر همزمان این دو،
می پردازد .این آزمون اثر اولیه موارد مطرح شده را در مقابل روش حداقل مربعات معمولی مورد
آزمون قرار میدهد .نتایج این آزمون برای مدل  1پژوهش به شرح جدول  1میباشد .همانطور که
در جدول مشخص است؛ مقاطع (شرکتها) به صورت جداگانه یا همزمان با سالها دارای اثر
هستند؛ بنابراین بایستی به آزمون چاو F( 11لیمر )11و هاسمن 19جهت تشخیص نوع اثرات
(وزندهی ساده ،اثرات ثابت یا تصادفی) پرداخته شود.
جدول  -2آزمون بروش پاگان برای یافتن اثرات در مقاطع (شركتها) ،سالها یا هردو
شرح

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

مقاطع (شرکتها)

114/4242

0/0000

سالها

0/231111

0/4932

هر دو

112/0219

0/0000

مقاطع (شرکتها) به صورت
جداگانه یا همزمان با سالها اثر
گذارند.

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-6آزمون چاو ( -Fلیمر)
باتوجه به نتایج جدول  ،9مدل  1پژوهش خاصیت پانلپذیری نداشته؛ به همین دلیل اثرات
ثابت و تصادفی متغیرهای وابسته را از نظر قدرت توضیحدهندگی نمیتوان از نظر آزمون هاسمن
مشخص نمود؛ بنابراین از مدل بدون اثرات ثابت استفاده شده است .باتوجه به تشخیص آزمون
بروش پاگان مبنی بر اثر مقاطع (شرکتها) ،از مدل بدون اثرات ثابت با وزندهی به شرکتها
استفاده شده است.
جدول  -3آزمون چاو ( -Fلیمر) برای انتخاب مدل مناسب
آزمون اثرات
مقدار

مقدار

سطح
معناداری

0/313411

0/9201

مقدار کای -دو 1/332311

0/9121

F

نتیجه
مدل بدون اثرات ( OLSساده -با اختصاص وزن به شرکتها)

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -7نتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای مدل  1پژوهش
در جدول  4مدل بدون اثرات ثابت ( OLSساده با اختصاص وزن به شرکتها) برآورد شده
است .سطح معناداری  Fبرابر با  0/000است .این مقدار کمتر از  0/02است بنابراین مدل معنادار
است .میزان ضریب تعیین برابر با  0/9212است یعنی در حدود  92درصد از تغییرات تأخیر در
گزارش حسابرسی توسط مشخصات کمیته حسابرسی و متغیرهای کنترل معرفی شده تبیین
میگردد .همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/9111میباشد که اختالف چندانی با
ضریب تعیین نداشته و نشاندهنده نبود رگرسیون کاذب میباشد .مقدار آماره دوربین واتسون برابر
با  1/1491میباشد که عدم خودهمبستگی باقیماندهها که یکی از فروض رگرسیون کالسیک است؛
را نشان میدهد؛ بنابراین خودهمبستگی بین باقیماندهها وجود ندارد.
جدول  -4نتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای مدل  1پژوهش
متغیرهای پژوهش

مقدار ضرایب

مقدار آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

21/19241

2/1222

0/0000

اندازه کمیته حسابرسی

-9/012104

-1/1013

0/0031

استقالل کمیته حسابرسی

10/21110

1/9132

0/0102

سابقه تشکیل کمیته حسابرسی

-10/21239

-1/1211

0/0000

خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

-3/221411

-1/1321

0/0000

تجربه اعضای کمیته حسابرسی

0/013112

2/1010

0/0000

اندازه شرکت

1/211024

4/1412

0/0000

اهرم

19/40110

9/3291

0/0001

رشد

-4/412110

-4/3912

0/0000

نوع حسابرس

1/101149

1/19110

0/1193

فصل شلوغی کار

-3/402011

-2/0124

0/0000

ریسک

-2/131122

-1/2321

0/0031

ضریب تعیین

0/3225

مقدار F

25/0030

ضریب تعیین تعدیل شده

0/3672

سطح معناداری F

0/0000

دوربین واتسون

1/7436

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 -1-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
از آنجا که سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیر اندازه کمیته حسابرسی کوچکتر از 0/02
میباشد ( )0/0031لذا میتوان بیان کرد که این متغیر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس
تأثیردارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  32درصد پذیرفته میشود .منفی بودن
ضریب این متغیر ( )-9/0121گویای این ا ست که رابطه معکوسی میان اندازه کمیته حسابرسی با
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد؛ به عبارت بهتر با افزایش اندازه کمیته حسابرسی،
تأخیر در گزارش حسابرسی کوتاهتری را تجربه خواهیم کرد.
 -2-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
از آنجا که سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیر استقالل کمیته حسابرسی کوچکتر از 0/02
میباشد ( )0/0102لذا می توان بیان کرد که این متغیر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس تأثیر
دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  32درصد پذیرفته میشود .مثبت بودن ضریب
این متغیر ( )10/2111گویای این است که رابطه مستقیمی میان استقالل کمیته حسابرسی با
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد؛ به عبارت بهتر با افزایش استقالل کمیته حسابرسی،
تأخیر در گزارش حسابرسی طوالنیتری را تجربه خواهیم کرد.
 -3-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
از آنجا که سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیر سابقه تشکیل کمیته حسابرسی کوچکتر از
 0/02میباشد ( )0/0000لذا می توان بیان کرد که این متغیر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس
تأثیر دارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان  32درصد پذیرفته میشود .منفی بودن
ضریب این متغیر ( )-10/2123گویای این است که رابطه معکوسی میان سابقه تشکیل کمیته
حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد؛ به عبارت بهتر با افزایش سابقه تشکیل
کمیته حسابرسی ،تأخیر در گزارش حسابرسی کوتاهتری را تجربه خواهیم کرد.
 -4-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
از آنجا که سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیر خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی کوچکتر از  0/02میباشد ( )0/0000لذا میتوان بیان کرد که این متغیر بر تأخیر در
ارائه گزارش حسابرس تأثیر دارد .بنابراین فرضیه چهارم پژوهش در سطح اطمینان  32درصد
پذیرفته میشود .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-3/221411گویای این است که رابطه معکوسی
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میان خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود
دارد؛ به عبارت بهتر با افزایش خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،تأخیر در گزارش
حسابرسی کوتاهتری را تجربه خواهیم کرد.
 -5-7نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
از آنجا که سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیر تجربه اعضای کمیته حسابرسی کوچکتر از
 0/02میباشد ( )0/000لذا می توان بیان کرد که این متغیر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرس
تأثیر دارد .بنابراین فرضیه پنجم پژوهش در سطح اطمینان  32درصد پذیرفته میشود .مثبت بودن
ضریب این متغیر ( ) 0/013112گویای این است که رابطه مستقیمی میان تجربه اعضای کمیته
حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد؛ به عبارت بهتر با افزایش تجربه اعضای
کمیته حسابرسی ،تأخیر در گزارش حسابرسی طوالنیتری را تجربه خواهیم کرد.
 -2بحث و نتیجهگیری
مطابق انتظارات ،نتایج این پژوهش ارتباط منفی و معنادار بین اندازه کمیته حسابرسی ،سابقه
تشکیل کمیته حسابرسی و خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی را تأیید میکند .بنابراین نتایج ما نشان میدهد که اگر تعداد اعضای کمیته
حسابرسی افزایش یابد؛ سابقه تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت وجود داشته باشد و اعضای
کمیته حسابرسی دارای خبرگی و تخصص مالی باشند؛ به احتمال زیاد اثربخشی کمیته حسابرسی
افزایش مییابد و به همین دلیل میتوانند زمان مورد نیاز برای صدور گزارش حسابرسی را به شدت
کاهش دهند .بر خالف پیشبینیها شواهدی مبنی بر ارتباط منفی و معنادار بین تأخیر گزارش
حسابرسی با استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی به دست نیاوردیم؛ ولیکن
در این خصوص ،ارتباط مثبتی یافت شد .علت این موضوع احتماالً عدم توجه شرکتها به بحث
استقالل کمیته حسابرسی میباشد .باوجود اینکه فلسفه کمیته حسابرسی ،استقالل آن از
مدیرعامل و دیگر مدیران اجرایی است به اعتقاد برخی صاحبنظران ،کمیتههای حسابرسی کنونی،
عضو مستقل ندارند .علت اصلی اینکه ،این کمیتهها متشکل از اعضای هیات مدیره است .باتوجه به
اینکه متغیر مستقل از طریق به صورت نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی به کل اعضای
کمیته حسابرسی محاسبه شده است و اکثر شرکتها ،حتی با وجود این واقعیت که کمیتههای
حسابرسی عضو مستقل ندارند؛ اعضای کمیته حسابرسی خود را دارای استقالل معرفی کردهاند؛
نتایج مطابق با انتظارات حاصل نشد .در خصوص رابطه مثبت و معنادار بین تجربه اعضای کمیته
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حسابرسی باید اشاره کرد که باتوجه به محدودیتهای پژوهش ،برای محاسبه این متغیر از میانگین
فاصله زمانی بین تاریخ عضویت اعضاء در کمیته حسابرسی و تاریخ گزارش مشخصات کمیته
حسابرسی استفاده شده است؛ همانطور که مشخص است این نسبت نشان از سابقه واقعی اعضا
نمیباشد؛ کمااینکه ممکن است عضوی تازه وارد در کمیته حسابرسی ،سابقهای بالغ بر  10سال در
حوزه حسابرسی داشته باشد که بااستفاده از تعریف متغیر در این پژوهش سابقهای برای وی در نظر
گرفته نمی شود .بنابراین در این پژوهش ،تجربه اعضا در کمیته حسابرسی شرکت مورد نظر مالک
است که بر اساس نتایج ،با افزایش این تجربه ،زمان رسیدگی جهت گزارشگری طوالنیتر میشود.
علت این موضوع را میتوان در نوپا بودن کمیته حسابرسی در ایران جست؛ ضمن اینکه باید توجه
داشت که در سالهای اولیه ،باتوجه به عدم تجربه افراد در عضویت کمیته حسابرسی و فقدان
آشنایی کافی با وظایف کمیته ،در بسیاری از مسئولیتهای مربوط به کمیته حسابرسی ،در عمل
آزمون و خطا صورت گرفته و در سالهای اولیه تشکیل ،انتظار کاهش تأخیر در گزارش حسابرسی
توأم با افزایش تجربه اعضا کمی دور از انتظار میباشد.
نتایج پژوهش در خصوص اندازه کمیته حسابرسی و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی همسوء با
پژوهش سلطانا و همکاران ( )1012میباشد؛ اما در خصوص سه مشخصه استقالل کمیته
حس ابرسی ،خبرگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی
نتایج متفاوت با پژوهش سلطانا و همکاران ( )1012بود که علت را درتفاوت محیط حسابداری ایران
و استرالیا و همچنین نوپا بودن کمیتههای حسابرسی در بورس ایران ،میتوان جست.
یافتههای این مطالعه ،اهمیت تحمیل الزامات خاص بر ترکیب کمیتههای حسابرسی را از
دیدگاه اطالعات بههنگام به قانونگذاران نشان میدهد ضمن آنکه رهنمودهای سادهای در خصوص
تأمین منابع به مدیران شرکتها میدهد .نتایج این پژوهش این فرضیه را تقویت میکند که
مکانیزمهای اثربخش راهبری شرکتی ،ارائه بهموقع و در نتیجه کیفیت گزارشهای مالی شرکتها را
افزایش میدهد .این پژوهش در جهت پرکردن یکی از شکافهای منابع موجود ،یعنی کمبود
شواهد تجربی درباره نحوه تأثیرگذاری کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی پایهریزی شده
است .این موضوع بسیار مهم است زیرا نقش و مسئولیتهای کمیته حسابرسی در افزایش کیفیت
گزارشگری مالی (از جمله بههنگام بودن آن) را ارتقا میدهند .همچنین این مطالعه با بررسی
جمعی پنج مشخصه اصلی کمیته حسابرسی (که بر اساس گزارش شرکتها در بورس اوراق بهادار
ایران ،قابل اندازهگیری بود) مطالعات پیشین را بهبود می دهد .در نهایت ،این نتایج شناخت ما را از
عوامل تعیینکننده تأخیر گزارش حسابرسی افزایش میدهد و بر ارائه احتمالی مقررات حاکم بر
این عوامل تأثیر میگذارد.
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باگذشت سه سال از ارائه گزارش مشخصات کمیتههای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،به پژوهشگران پیشنهاد میگردد در حوزه کمیتههای حسابرسی،
پژوهشهای خود را ساماندهی نمایند؛ زیرا در آغاز راه ،موجبات اصالح در ساختار کمیتههای
حسابرسی راحتتر میباشد .در این راستا بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر محافظه
کاری حسابداری ،کیفیت حسابداری و کیفیت حسابرسی پیشنهاد میگردد.
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