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Abstract:
The purpose of this article is to investigate the relationship between auditor-

client geographic proximity and audit report lag. Research data include 917 firm-
year observations which consist of 131 sample firms listed on the Tehran Securities 
& Exchange over the period 2013 to 2019. Research hypotheses analyzed using 
multivariate regression models based on panel data with fixed effect and generalized 
least squares method. The results indicated that auditor- client geographic proximity 
caused to decrease the audit report lag. Because such auditors are able to interact 
more frequently with the client and obtain client-specific news, which increases their 
ability to monitor the client effectively; so it leads to decrease in the auditor report 
lag. According to the findings, some client characteristics, auditor characteristics, 
board and audit committee characteristics had an impact on audit report lag. Modified 
audit opinion, board financial expertise, bad news,financial distress position, reporting 
risk and complexity, external financing and product market competition had a direct 
impact on auditor report lag; auditor rotation, auditor quality rank, audit committee 
independence and firm size had an inverse impact on auditor report lag. But audit 
fee, board independence, institutional ownership, ownership concentration, audit 
committee financial expertise, financial leverage, capital expenditure and loss had no 
impact on auditor report lag.
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چکیده
هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین تأخیر زماني در ارائه ی گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله ی جغرافیایی دفتر 
مؤسسه ی حسابرسی به دفتر مرکزي صاحبکار است. داده های پژوهش شامل 917 مشاهده شرکت-سال است که طبق 
شرایط غربال گری تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 را در بر 
گرفته است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته جهت 
آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نزدیکی موقعیت جغرافیایی دفتر مؤسسه ی 
حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار سبب کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی شده است. زیرا حسابرسان نزدیک 
به صاحبکار تعامل بیشتری با صاحبکار داشته و اخبار خاص صاحبکار را با سهولت بیشتری دریافت می کنند. این موضوع 
سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحبکار، افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی 
می شود. طبق سایر نتایج، برخی ویژگی های حسابرس، شرکت، هیأت مدیره و کمیته ی حسابرسی بر تأخیر در ارائه 
گزارش حسابرسی تأثیر دارند. اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، تخصص مالی هیأت مدیره، اخبار بد، شرایط درماندگی 
مالی، پیچیدگی و ریسک گزارش گری، رقابت در بازار محصول و تأمین مالی از طریق بدهی و سهام تأثیر مستقیمی 
بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند. از طرفی چرخش حسابرس، رتبه ی کیفی حسابرس، استقالل کمیته ی 
ارائه ی گزارش حسابرسی دارند اما حق الزحمه ی حسابرس،  اندازه ی شرکت تأثیر معکوسی بر تأخیر در  حسابرسی، 
استقالل هیأت مدیره، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، تخصص مالی کمیته ی حسابرسی، اهرم مالی، مخارج سرمایه ای و 

گزارش زیان تأثیر معنا داري بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی ندارد.

دفتر مؤسسه ی  بین  فاصله ی  نزدیکی جغرافیایی،  ارائه ی گزارش حسابرسی،  در  زمانی  تأخیر  واژههایکلیدی: 
حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار، کارایی حسابرسی 
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1-مقدمه
یکی از معیارهای بررسی محتوای گزارش گری مالی و حسابرسی گزارش های مالی، به موقع بودن است 
که می تواند برای تهیه کنندگان اطالعات، استفاده کنندگان اطالعات و حسابرسان از اهمیت برخوردار 
باشد. به موقع بودن اطالعات از سوی مراجع حرفه ای، مراجع قانون گذار، تحلیلگران مالی، مدیران و 
سرمایه گذاران مهم تلقی شده است و از این رو انتشار اطالعات مالی باید بدون وقفه انجام شود. وقتی 
فاصله ی زمانی بین تاریخ صورت هاي مالی و تاریخ انتشار آن ها کوتاه باشد، استفاده کنندگان بهتر می توانند 
از اطالعات منتشرشده استفاده کنند. سرعت انتشار اطالعات مالی طبق سرعت کار حسابرسی و ارائه  ی 
گزارش حسابرسی تعیین می شود )آبدین، احمدزالوکی، 2012(. تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی تعداد 
روزهای تقویمی از پایان سال مالی تا تاریخ گزارش حسابرسی است )کریشنان، یانگ، 2009؛   ویتورث، 
المبرت1، 2014(. عوامل گوناگونی ممکن است تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار 
دهند )آبرناتی، بارنز، استفانیاک، ویسبارث، 2017(. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر زمانی در 
ارائه ی گزارش حسابرسی و درک عوامل کاهنده ی آن جهت بهبود به موقع بودن اطالعات اهمیت دارد. 

جغرافیایی  نزدیکی  گزارش حسابرسی،  ارائه ی  در  تأخیر  کاهش  با  مرتبط  مهم  ابعاد  از  یکی 
حسابرس به صاحبکار است )دونگ، رابینسون، ژو، 2018(. هرچند حسابرسان محلی ممکن است 
کیفیت سود مشتریان را بهبود بخشند اما مشخص نیست آیا این امر سبب ارائه به موقع گزارش 
با  بیشتر  می توانند  به صاحبکار  نزدیک  نظر می رسد حسابرسان  به  یا خیر.  حسابرسی می شود 
مشتری تعامل داشته باشند و اخبار خاص مشتری را با سهولت بیشتری دریافت کنند. این امر 
به دلیل آگاهی بیشتر از محیط اقتصادی و مقرراتی منطقه و تأثیر آن بر مشتری سبب می شود 
توانمندی حسابرسان در نظارت مؤثر و کارا بر مشتری افزایش یابد و با افزایش کارایی حسابرس، 

تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی کاهش می یابد )چوی، کیم، کیو و ژانگ2، 2012(. 
ارائه ی گزارش  تأخیر زمانی در  بین  رابطه ی  ارزیابی  به  مقاله  این مباحث،  اهمیت  به  توجه  با 
حسابرسی و نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار پرداخته است. جست وجوی موضوعی حاکی از 

آن است که پژوهشی منسجم در این حوزه در داخل کشور انجام نشده است. 

٢-مبانینظریوپیشینهیپژوهش
یکی از مفاهیم کلیدی در ارزیابی کیفیت گزارش گری مالی و حسابرسی آن بحث به موقع بودن 
گزارش های مالی و گزارش حسابرسی است. تأخیر در ارائه ی گزارش مالی و گزارش حسابرسی ارتباط 
گزارش  ارائه  بودن  موقع  به  کنار  در  مالی  ارائه ی صورت هاي  بودن  موقع  به  و  دارند  با هم  نزدیکی 
اطالعات  انتشار  در  تأخیر  گزارش حسابرسی سبب  موقع  به  ارائه ی  عدم  می شود.  بحث  حسابرسی 
می گردد. بنابراین مفید بودن اطالعات افشاء شده در صورت هاي مالی با عدم ارائه ی به موقع گزارش 
حسابرسی رابطه ی عکس داشته و سبب کاهش سودمندي اطالعات می شود. به موقع بودن اطالعات 
عامل مهم ارزیابی سودمندی گزارش های مالی حسابرسی شده است و نگرانی دیرینه ی قانون گذاران، 
سهامداران، تحلیلگران، مدیران و حسابرسان است. شواهد حاکی از واکنش بازار به گزارش های مالی 
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حسابرسی شده و اعمال جریمه برای شرکت های دارنده ی تأخیر در گزارش گری مالی حسابرسی شده 
است. چون به موقع بودن صورت های مالی حسابرسی شده تابعی از به موقع بودن گزارش حسابرسی 
است، بهبود به موقع بودن گزارش حسابرسی می تواند تأثیر قابل توجه بر به موقع بودن گزارش های مالی 
حسابرسی داشته باشد. با این حال تغییرات اخیر محیط گزارش دهی قانونی و شرکتی، دشواری ارائه ی 
گزارش های مالی حسابرسی شده به موقع را افزایش داده است )کریشنان و یانگ، 2009(. به موقع بودن 
گزارش حسابرسی ویژگی مهمی در بازارهای نوظهور است )لونتیس، ویتمن و کارامانیس، 2005( و 
تحت تأثیر چند عامل است. درک این عوامل می تواند به بهبود فرآیند برنامه ریزی حسابرسی و افزایش 
اثربخشی حسابرسی کمک کند )جاگی و تسوی، 1999(. هر چه تاریخ گزارش حسابرسی به تاریخ پایان 
سال مالی نزدیک تر باشد، گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شده است. در نتیجه مدت زمان ارائه ی 
گزارش حسابرسی طبق فاصله ی زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش حسابرسی 
در نظر گرفته می شود )کریشنان، یانگ، 2009؛ آبدین، احمدزالوکی، 2012، ویتورث، لمبرت، 2014(.

تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی بحثی مهم در ارزیابی به موقع بودن اطالعات مالی گزارش شده 
و حسابرسی آن است. تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی به دلیل مسائل مبهم و مناقشه های بین 
حسابرسان و مشتریان است و مکانیزم معینی می تواند ضمن حل مناقشه ها، تأخیر گزارش حسابرسی 
را کاهش دهد )بالنکلي، هارت، مک گرگور، 2014(. در برخی مطالعات تأخیر در ارائه ی گزارش 
حسابرسی معیار سنجش کارایی حسابرسی در نظر گرفته شده است. تمرکز اصلی مطالعات پیشین 
بر تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی است که طبق آن ویژگی های حسابرسی 
و حسابرس )وابستگی حسابرس، سرپرستی حسابرس، خدمات غیرحسابرسی و تغییر حسابرس(، 
متغیرهای بنیادی خاص شرکت )پیچیدگی حسابرسی، عملیات خارجی یا تعداد شرکت های تابعه(، 
وضعیت مالی مشتری )وجود زیان یا ریسک( و ریسک سازمانی )اهرم(، تأخیر حسابرسی را تحت 
تأثیر قرار می دهند )آبرناتی و همکاران، 2017(. در زمینه ویژگی های شرکت مواردی مانند اندازه ی 
شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نوع صنعت، محتوای اطالعات مالی و ارائه ی مجدد صورت های مالی 
بررسی شده اند )اترج، لی و سان، 2006؛ مانسیف، راقوناندان و داساراتا، 2012؛ بالنکلی و همکاران، 
ویژگی های حسابرس  ارائه ی گزارش حسابرسی،  تأخیر در  بر  مؤثر  از عوامل  2014(. یکی دیگر 
غیرحسابرسی، ساختار حسابرسی،  ارائه ی خدمات  اندازه ی حسابرس،  نقش  زمینه  این  در  است. 
فناوری شرکت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، جابه جایی شریک حسابرسی، ریسک حسابرسی، 
پیچیدگی حسابرسی، تخصص حسابرسان و تغییر حسابرس بررسی شده اند )بامبر، بامبر، شودربک، 
1993؛ جاگی، تسوی، 1999؛ لی، ماند، سون، 2009؛ تانی، راقوناندان، باروا، 2010؛ وي، 2012؛ 
راسمین، ایوانس، 2017(. در مطالعاتی نیز تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی به نحوه ی ارتباط 

حسابرس و صاحبکار مرتبط شمرده شده است )دونگ و همکاران، 2018(. 
حسابرسی،  گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  تعیین کننده ی  عوامل  مورد  در  بسیار  مطالعات  علی رغم 
مطالعات محدودی در زمینه پیامدهای ناخوشایند تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی وجود دارد. 
تسریع در انجام فرآیند حسابرسی در مهلت تعیین شده باعث کاهش کیفیت سود و افزایش تجدید 
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ارائه ی صورت های مالی آتی می گردد و تسریع در انجام فرآیند حسابرسی در مهلت تعیین شده 
ممکن است بر توانایی حسابرسان در تشخیص تحریف های مالی تأثیر گذارد )المبرت و همکاران3، 
باال شرکت  احتمال  به  که  است  آن  بیانگر  گزارش حسابرسی  ارائه ی  در  تأخیر طوالنی   .)2011
اظهارنظر حسابرسی غیراستاندارد دریافت کرده یا صورت های مالی سال آتی تجدید ارائه خواهد 
شد. از این رو تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی بیانگر مشکالت حسابداری و افزایش عدم 
اطمینان سرمایه گذاران است )حبیب، هوانگ، 2019(. تأخیر غیرعادی در ارائه ی گزارش حسابرسی 
مربوط به فشار زمانی بر حسابرسان برای تکمیل کار حسابرسی در چارچوب زمانی است و یا ممکن 
بین  قابل توجه  برای حل اختالفات  به دلیل مذاکرات طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار  است 
حسابرس و صاحبکار باشد )بالنکلی و همکاران، 2014(؛ چنین اختالف نظرهایی اغلب در ارتباط با 
کیفیت سود ضعیف و رویه های حسابداری نادرست است )چن، گول، ترونگ، ویراراقاوان، 2016(. 
برخی مطالعات نشان داده اند تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی به میزان کار حسابرسی مورد نیاز 
و انگیزه شرکت جهت مهیا کردن اطالعات به موقع بستگی دارد. تأخیر در انتشار گزارش حسابرس 
ممکن است نشانه ی  جود مشکالت در سیستم حسابداری صاحبکار باشد که منجر به کاهش کیفیت 
اطالعات حسابداری می شود. این ویژگی را نمی توان به راحتی جزء شایستگی یا استقالل حسابرس 
قرار داد. زیرا تأخیر در انتشار گزارش حسابرس ممکن است به توانایی حسابرس در کشف خدشه های 

موجود در حساب های صاحبکار ارتباط داشته یا نداشته باشد )کریشنان، یانگ، 2009(.
ارائه شدن گزارش حسابرسی  به موقع  با  از عواملی که ممکن است  مطالعات نشان داده اند یکی 
مرتبط باشد، نزدیکی جغرافیایی حسابرس به صاحبکار است. در این مطالعات قرار گیری دفتر مؤسسه ی 
حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار در منطقه جغرافیایی یکسان به مفهوم نزدیکی جغرافیایی حسابرس 
و صاحبکار است )دونگ و همکاران، 2018(. حسابرسان محلی به دلیل داشتن مزیت اطالعاتی، کیفیت 
گزارش های مالی مشتریان را نسبت به حسابرسان غیر محلی بهبود می بخشند. حسابرسان محلی اطالعات 
بهتری در مورد کسب و کارهای مشتریان، انگیزه ها و خطر دارند و قادرند عملیات رسیدگی را به راحتی 
اجرا نمایند. عالوه بر این، حسابرسان محلی بیشتر از محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر چنین 
محیطی بر مشتریان آگاه هستند. این مزیت اطالعات، برنامه ریزی کارآمدتر و اجرای حسابرسی با کارایی 
بیشتر را نشان می دهد. منافع کارایی برای حسابرسی به واسطه ی نزدیکی حسابرس و مشتری، به موقع 
بودن گزارش حسابرسی را افزایش می دهد )چوی و همکاران، 2012(. حسابرسانی که از بعد جغرافیایی 
به مشتری نزدیک هستند، دارای مزیت اطالعاتی هستند و از این رو عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس 
و مشتری را کاهش می دهند. حسابرسان محلی می توانند راحت تر دانش خاص مشتری را نسبت به 
حسابرسان غیرمحلی به دست آورند )چوی و همکاران، 2012؛ جنسن، کیم، یی، 2015(. به عالوه، 
حسابرسان محلی می توانند بیشتر با مشتری تعامل داشته و اخبار خاص مشتری را از رسانه های محلی 
دریافت کنند که توانایی آن ها برای نظارت مؤثر بر مشتری را افزایش می دهد )پیترسن، راجان، 2002؛ 
کانگ، کیم، 2008؛ آگروال، هوسؤالد، 2010؛ چوی و همکاران، 2012(. به نظر می رسد راحتی نسبی 
در دسترسی به اطالعات مشتری و آگاهی بیشتر از محیط اقتصادی و مقرراتی در منطقه و تأثیر آن بر 
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مشتری، باید کارایی حسابرس محلی را افزایش و تأخیر در حسابرسی را کاهش دهد. بر عکس، نزدیکی 
جغرافیایی حسابرس به مشتری ممکن است با توجه به وجود فناوری، استفاده از برنامه های حسابرسی 
استاندارد و شیوه معمول تسهیم دانش در بین شرکت های حسابرسی، بازده حسابرسی را بهبود نبخشد. به 
عالوه، در حالی که حسابرسان محلی کیفیت گزارش های مالی مشتریان خود را بهبود می بخشند، واضح 
نیست که آیا این امر سبب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرسی می شود یا خیر. برخی مطالعات وجود 
رابطه ی بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را نشان داده اند )راسمین، ایوانس، 
2017(. نتایج برخی مطالعات حاکی از این است که سرعت انجام فرآیند حسابرسی توسط حسابرسان 
به کاهش کیفیت حسابرسی مربوط می شود )بریانت کوتچر، پنگ و وبر، 2013، دویل، مگیلک، 2013(. 
همچنین برخی مطالعات وجود رابطه  بین نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری و کیفیت حسابرسی 
را نشان داده اند )چوی و همکاران، 2012؛ جنسن و همکاران، 2015(. مطالعاتی حاکی از وجود رابطه 
بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری است )دونگ و همکاران، 
2018(. در این پژوهش این موضوع بررسی می شود که آیا نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری با 
تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی مرتبط است یا خیر. با توجه به وجود فناوری، استفاده از برنامه های 
حسابرسی استاندارد، و عملکرد رایج اشتراک دانش در شرکت های حسابرسی، نزدیکی جغرافیایی به 
مشتریان ممکن است مزیت خاصی ایجاد نکند. با این حال، مطالعات اخیر بهبود کیفیت گزارش های 
مالی مشتریان حسابرسی شده توسط حسابرسان محلی را نسبت به حسابرسان غیرمحلی مستند کرده اند 

)چوی و همکاران، 2012؛ جنسن و همکاران، 2015؛ لوپز، ریچ، 2017(.
ارائه  انجام شده در حوزه ی موضوع مورد بررسی شواهدی  در ادامه به پشتوانه ی مطالعات تجربی 
شده اند. پرادیپتا )2020( نشان داد حسابرسان متخصص در صنعت جهت حسابرسي گزارش هاي مالي 
صاحبکار به زمان بیشتری نیاز داشته و این موضوع بر تأخیر ارائه ی گزارش حسابرسي اثر دارد. حبیب، 
بوئیان، هوانگ و میاح )2019( دریافتند اظهارنظر حسابرس، فصل شلوغ حسابرسی، دوره ی تصدی 
تأخیر  افزایش  داخلی سبب  کنترل  و ضعف  حسابرس، حق الزحمه ی حسابرسی، چرخش حسابرس 
در ارائه ی گزارش حسابرسی اما بزرگی حسابرس و ارائه ی خدمات غیرحسابرسی سبب کاهش تأخیر 
در ارائه گزارش حسابرسی می شوند. تخصص صنعت حسابرس بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی 
تأثیر  اندازه ی کمیته حسابرسی، استقالل هیأت مدیره و تمرکز مالکیت  و  ندارد. تخصص مالی  تأثیر 
منفی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی و جلسات کمیته حسابرسی و دوگانگی وظایف مدیر عامل 
تأثیر مثبت بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند اما اندازه ی هیأت مدیره و جلسات هیأت مدیره 
تأثیری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ندارند. پیچیدگی شرکت سبب افزایش و سودآوری سبب 
کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی می شوند. دوراند )2019( نشان داد سودآوری، اهرم مالی، 
ارائه ی  تأخیر در  افزایش  تعدیل شده حسابرسی سبب  اظهارنظر  و  مالی  پیچیدگی شرکت، وضعیت 
گزارش حسابرسی می شوند. به عالوه، اندازه ی شرکت، اخبار مثبت در مورد سود، دوره ی تصدی طوالنی 
حسابرس و ارائه ی خدمات غیرحسابرسی سبب کاهش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی می شوند. 
الی )2019( نشان داد پس از ادغام مؤسسات حسابرسی، شرکت های حسابرسی شده تأخیر کمتر در 
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افزایش حق الزحمه یا کاهش کیفیت حسابرسی به  از  اما شواهدی  ارائه گزارش حسابرسی داشته ا ند 
دنبال ادغام مؤسسات حسابرسی به دست نیامد. اوساک و اوزدن )2018( نشان دادند جنسیت و سطح 
تحصیالت حسابرسان و نوع اظهارنظر حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ 
اما بزرگی مؤسسه ی حسابرسی تأثیر منفی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارد. با این حال، حضور 
حسابرسان زن در مؤسسات حسابرسی بزرگ سبب افزایش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی می شود. 
دونگ و همکاران )2018( نشان دادند نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری تأثیر منفی، همچنین 
ارائه ی  در  تأخیر  بر  مثبتی  تأثیر  غیرمقبول حسابرس  اظهارنظر  تغییر حسابرس،  اندازه ی حسابرس، 
اثر منفی بر  گزارش حسابرسی دارند. بداوی و االی )2018( دریافتند تخصص حسابرس در صنعت 
تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارد اما رابطه ی مثبتی بین حسابرسان غیردولتی و تأخیر در ارائه ی 
گزارش حسابرسی وجود دارد و با افزایش بندهای اظهارنظر حسابرس، تأخیر بیشتری در ارائه ی گزارش 
حسابرسی ایجاد می شود. راسمین و ایوانس )2017( نشان دادند شرکت های حسابرسی شده توسط 
حسابرس متخصص تأخیر کمتری در گزارش حسابرسی داشته ا ند. همچنین حسابرسان بزرگ در مقایسه 
با سایر حسابرسان، سرعت بیشتری در ارائه ی گزارش حسابرسی داشته ا ند. به عالوه پیچیدگی حسابرسی 
و ریسک حسابرسی ارتباط معنا دار با به موقع بودن گزارش حسابرسی دارند. مکفسل و سلرز )2017( 
نشان دادند بهره گیری از نظرات مشاوره ای حسابرس بزرگ تأثیر مثبتی بر تأخیر گزارش حسابرسی 
دارد. فخرالدین و نورمن )2016( نشان دادند حسابرسان خصوصی در مقایسه با حسابرسان دولتی تأخیر 
کمتر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند. همچنین افزایش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از تأخیر 
در ارائه ی گزارش حسابرسی می کاهد. چن و همکاران )2016( دریافتند در شرکت هایي که دوره ی 
تصدي حسابرس طوالني تر و نزدیکي جغرافیایي حسابرسان کمتر است، نقاط ضعف بااهمیت کنترل 
داخلي آن ها کمتر است. عالوه بر این، ارتباط مثبتي بین فاصله جغرافیایي حسابرس و صاحبکار با دوره 
طوالني تصدي حسابرس و نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلي برقرار است. سرکار )2016( نشان داد 
نزدیکي جغرافیایي حسابرس به صاحبکار بر کیفیت حسابرسي تأثیر ندارد. جنسن و همکاران )2015( 
دریافتند پس از کنترل هزینه های نظارت شامل حق الزحمه و انتخاب حسابرس، نزدیکی جغرافیایی 
حسابرس و صاحبکار سبب بهبود کیفیت اقالم تعهدی می شود. به عالوه، مزیت اطالعاتی حسابرسان با 
افزایش فاصله ی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار از بین می رود. بالنکلی و همکاران )2014( دریافتند 
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه ی صورت های مالی رابطه مثبت وجود دارد. به عالوه 
وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار، رابطه ی مثبت بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید 
ارائه ی صورت های مالی را تشدید می کند اما شواهدی مبنی بر تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر رابطه 
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائه ی صورت های مالی شرکت ها یافت نشد. دائو و فام 
)2014( دریافتند دوره ی تصدی کوتاه مدت حسابرس اثر مثبتی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس 
دارد همچنین تخصص حسابرس )در سطح منطقه ای یا ملی( سبب تضعیف رابطه مثبت بین دوره ی 
تصدی کوتاه مدت حسابرس و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس می شود. آپادور و محمدنور )2013( 
با تأخیر گزارش حسابرسي رابطه دارد ولي استقالل، جلسات و  اندازه ی کمیته حسابرسي  دریافتند 
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تخصص کمیته ی حسابرسي، واحد حسابرسي داخلي و نوع حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسي رابطه 
ناچیزي دارند. تیمرمانس )2013( دریافت نزدیکی فاصله ی جغرافیایی بین حسابرس و صاحبکار بر 
کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد. ریهیول، کانقم و وربروگن )2013( دریافتند بین تخصص حسابرس در 
صنعت و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی رابطه ی منفی وجود دارد. وي )2012( دریافتند هرچه 
باشد،  پایین تر  مهارت حسابرسان  و  تخصص  و  باالتر  کار حسابرسی  پیچیدگی  و  ریسک حسابرسی 
گزارش حسابرسی با تأخیر بیشتري صادر می شود. همچنین تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسان 
احتمال نتایج نامطلوب مانند اظهارنظر نادرست و تجدید ارائه ی صورت هاي مالی از سوي حسابرسان 
را باال می برد. چوی و همکاران )2012( دریافتند حسابرسان محلی نزدیک به صاحبکار به دلیل مزیت 
اطالعاتی، کیفیت گزارش مالی مشتریان را بهبود بخشیده و سبب محدود شدن انگیزه مدیران جهت 
مدیریت سود شود. آبدین و احمدزالوکی )2012( دریافتند بین تخصص صنعت حسابرس و به موقع 
اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و حق الزحمه ی حسابرسی بر  اما  بودن گزارش گری رابطه وجود ندارد. 
دریافت کننده گزارش حسابرسی  دارند. همچنین، در شرکت های  تأثیر  در گزارش حسابرسی  تأخیر 
بوئیان و برهان )2011( دریافتند  ارائه ی گزارش حسابرسی بیشتر است. حبیب،  مشروط، تأخیر در 
شرکت های حسابرسي شده توسط حسابرس متخصص تأخیر کمتر در انتشار گزارش هاي خود دارند. 
همچنین استفاده از استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی توسط حسابرسان به استثنای حسابرسان 
متخصص سبب طوالنی شدن زمان انتشار گزارش حسابرسی می شود. لی و جانگ )2011( دریافتند 
بین تأخیر ارائه ی گزارش حسابرسی و حق الزحمه پرداختی به حسابرس بابت خدمات غیرحسابرسی و 
اندازه ی حسابرس رابطه ی عکس وجود دارد، اما با تداوم انتخاب حسابرس رابطه ندارد. لی و همکاران 
)2009( دریافتند تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی با تداوم انتخاب حسابرس و خدمات غیرحسابرسی 
توسط حسابرسان مستقل رابطه عکس دارد. لونتیس و همکاران )2005( نشان دادند اندازه ی حسابرس، 
حق الزحمه ی حسابرس، تعداد بندهاي گزارش حسابرس و عدم اطمینان در گزارش حسابرس بر تأخیر 
گزارش حسابرس تأثیر دارند. فعال بودن واحد حسابرسی داخلی یا پرداخت مطلوب تر حق الزحمه به 
حسابرس، تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرس کاهش می یابد. احمد و کامارودین )2003( دریافتند تأخیر 

در گزارش حسابرس در شرکت هاي با گزارش حسابرسی غیر مقبول و با ریسک باال بیشتر است. 
صفرزاده و محمدی )1398( دریافتند بین پیچیدگی حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه 
وجود ندارد. همچنین ویژگی های کمیته ی حسابرسی ارتباط پیچیدگی حسابرسی و تأخیر در گزارش 
حسابرسی را تضعیف نمی کند. جمالی هنجنی و پورزمانی )1398( دریافتند روابط سیاسی هیأت مدیره، 
استقالل هیأت مدیره و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی تأثیر منفی اما اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده 
تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد. محمدرضایی، تنانی و علی آبادی )1397( دریافتند تأخیر 
در گزارش حسابرسي با خطاي حسابرسي نوع اول رابطه ندارد اما با خطاي حسابرسي نوع دوم رابطه 
منفي دارد. همچنین مالکیت خانوادگي رابطه  ی تأخیر در گزارش حسابرسي و خطاي حسابرسي نوع دوم 
را تعدیل نمي کند. بزرگ اصل، رجب دری و خرمین )1397( دریافتند اندازه ی مؤسسه حسابرسي، نوع 
اظهارنظر حسابرس، ریسک گزارش   دهي و تعداد بندهاي گزارش حسابرسي با تأخیر در گزارش حسابرسي 
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رابطه ی مثبت دارند. صفری گرایلی )1396( دریافت تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس، احتمال تجدید 
ارائه ی صورت های مالی را افزایش می دهد. به عالوه وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار اثر تأخیر 
غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید ارائه ی صورت های مالی را تشدید می کند اما تخصص صنعت 
حسابرس بر این رابطه تأثیر ندارد. کرمی، کریمیان و سالطی )1396( دریافتند بین دوره تصدي و تأخیر 
در گزارش حسابرس رابطه وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس در صنعت سبب تعدیل رابطه ی بین 
دوره ی تصدي و تأخیر گزارش حسابرس نشده است. واعظ، عابدی صدقیانی و احمدی )1395( دریافتند 
بین تداوم انتخاب حسابرس و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی رابطه ی منفی وجود دارد اما بین 
تخصص حسابرس در صنعت و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی رابطه 
وجود ندارد. صفایی، همتی و داغانی )1395( دریافتند میان اندازه، اظهارنظر و دوره ی تصدی حسابرس 
با تأخیر در گزارش گری مالی رابطه ی مثبتی وجود دارد اما بین تغییر شریک یا مدیر امضاءکننده ی 
گزارش حسابرسی و رتبه ی کیفی مؤسسات حسابرسی با تأخیر گزارش گری مالی رابطه  مشاهده نشد. 
مهدوی و حسینی نیا )1394( نشان دادند بین نوع گزارش حسابرس با تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسي 
رابطه مثبت وجود دارد اما بین تغییر حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخیر ارائه ی گزارش 
حسابرسي رابطه وجود ندارد. پورحیدری، برهانی نژاد و محمدرضاخانی )1394( دریافتند بین تخصص 
حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش حسابرس رابطه ی مثبت وجود دارد اما بین اندازه ی حسابرس 
و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط وجود ندارد. بنی مهد و بهاری )1393( نشان دادند هر چه تعداد 
بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس و مدت تصدی مدیر عامل افزایش یابد، 
صورت های مالی با تأخیر بیشتر ارائه می شود. همچنین تغییر حسابرس، نوع حسابرس و اندازه ی صاحبکار 
بر ارائه ی به موقع صورت های مالی حسابرسی شده اثر دارند. دستگیر و احمدی )1393( دریافتند نوع 
گزارش حسابرسي و نوع شرکت حسابرسي بر به موقع بودن گزارش حسابرسي تأثیری ندارند. بیات و 
علی احمدی )1393( دریافتند بین اظهار نظر حسابرس و تأخیر حسابرسی رابطه ی منفی وجود دارد. 
بین وجود حسابرس داخلی و تأخیر حسابرسی رابطه  ی مثبت وجود دارد اما اندازه ی حسابرس، تغییر 
حسابرس و دوره ی تصدی حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ندارند. علوی طبری و عارف منش 
)1392( دریافتند تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسي دارد اما 

دوره ی تصدی حسابرس تأثیری بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسي ندارد. 

3-فرضیهیپژوهش
در ادبیات نظری حوزه ی حسابرسی از معیار تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسي به عنوان یکي 
ارزیابی بهره وري و کارایي حسابرسي یاد شده است  از متغیرهاي خروجي قابل مشاهده جهت 
)بامبر و همکاران، 1993( که از عوامل گوناگونی نیز تأثیر می پذیرد )آبرناتی و همکاران، 2017(. 
به شرکت صاحبکار می تواند  نسبت  موقعیت جغرافیایی حسابرس  مطالعات،  برخی  نتایج  طبق 
بر این موضوع سایه افکند )کریشنان، یانگ، 2009؛ دونگ و همکاران، 2018(. شواهد حاصل 
از بررسی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار در ارتباط با کیفیت اطالعات مالی و کیفیت 
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حسابرسی نشان داده اند که نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار سبب بهبود کیفیت اطالعات 
مالی می شود. از این رو این حسابرسان از طریق نزدیکی جغرافیایی شرکت مورد حسابرسی خود 
دارای مزیت اطالعاتی هستند و این مزیت اطالعاتی با افزایش فاصله ی جغرافیایی بین حسابرس 
که  است  این  از  حاکی  شواهد  برخی   .)2015 همکاران،  و  )جنسن  می رود  بین  از  صاحبکار  و 
نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری تأثیر منفی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارد و 
حسابرسان دارای نزدیکی جغرافیایی به صاحبکار از گزارش حسابرسی به موقع تر برخوردار هستند 

)دونگ و همکاران، 2018(. در نتیجه فرضیه ی اول پژوهش به شرح زیر طراحی شده است: 
بین نزدیکی فاصله ی جغرافیایی دفتر مؤسسه ی حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار و تأخیر 

زمانی در ارائه ی گزارش حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد.

4-روششناسیپژوهش
پژوهش  اجرای  است.  و پس  رویدادی  علّی  توصیفی،  کاربردي،  نوع  از  پژوهش حاضر  ماهیت 
جهت آزمون فرضیه ها مستلزم استفاده از مدل رگرسیون است. گردآوری داده ها مبتنی بر منابع 
از اکسل  با استفاده  ثانویه و روش های کتابخانه ای و اسنادکاوی است. داده های گردآوري شده 
تلخیص و طبقه بندي شده و با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. براي آزمون فرضیه پژوهش 
به پیروی از مطالعات چوی و همکاران )2012(، ویتورث و لمبرت )2014(، بالنکلی و همکاران 
)2014(، جنسن و همکاران )2015(، راسمین و ایوانس )2017(، دونگ و همکاران )2018(، 
حبیب و همکاران )2019(، دوراند )2019( از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. 

نوع، ماهیت و نحوه ی اندازه گیری متغیرها در جدول 1 بیان گردیده اند:
جدول )1( مدل و متغیرهای پژوهش

ARTi،t = α + β1ACGPi،t + β2AFi،t + β3ARi،t + β4AOi،t + β5AQi،t + β6BIi،t + β7BEi،t + β8IOi،t + β9O-
Ci،t + β10ACIi،t + β11ACEi،t + β12SIZEi،t + β13LVGi،t + β14BNi،t + β15FCi،t + β16CIi،t + β17LOSSi،t + 
β18FCRi،t + β19ISSUEi،t + β20PMCi،t + εi،t

نحوه ی اندازه گیری نام متغیر نماد
لگاریتم طبیعی تعداد روزها از پایان سال مالی تا تاریخ گزارش 

حسابرسی
تأخیر ارائه ی گزارش 

حسابرسی ARTi،t

اگر دفتر مؤسسه ی حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار در منطقه جغرافیایی 
یکسانی قرار داشته باشد )استان مشخص، استان های همجوار(، کد یک و در 

غیر این صورت کد صفر در نظر گرفته شده است.

نزدیکی جغرافیایی دفتر 
مؤسسه ی حسابرسی و 
دفتر مرکزی صاحبکار

ACGPi،t

نسبت حق الزحمه ی حسابرس به ارزش دفتری دارایی ها حق الزحمه ی حسابرس AFi،t

در صورت تغییر حسابرس کد یک و در غیر این صورت کد صفر چرخش حسابرس ARi،t

در صورت ارائه ی اظهارنظر تعدیل شده کد یک و در غیر این صورت کد صفر اظهارنظر حسابرس AOi،t

حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی با رتبه الف 
کنترل کیفی جامعه ی حسابداران رسمی کد یک و در غیر این صورت کد صفر رتبه ی کیفی حسابرس AQi،t
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نسبت تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره استقالل هیأت مدیره BIi،t

نسبت تعداد اعضای متخصص مالی به کل اعضای هیأت مدیره تخصص هیأت مدیره BEi،t

نسبت تعداد سهام در مالکیت سهامداران نهادی به کل سهام منتشر شده مالکیت نهادی IOi،t

جمع توان دو درصد سهام هر یک از مالکین نهادی )هرفیندال-هیرشمن( تمرکز مالکیت OCi،t

نسبت تعداد اعضای مستقل به کل اعضای کمیته حسابرسی  استقالل کمیته ی
حسابرسی ACIi،t

نسبت تعداد اعضای متخصص مالی به کل اعضای کمیته حسابرسی  تخصص مالی کمیته ی 
حسابرسی ACEi،t

لگاریتم طبیعی کل درآمدهای فروش اندازه SIZEi،t

نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری دارایی ها اهرم مالی LVGi،t

کمتر بودن سود واقعی دوره نسبت به قبل کد یک و در غیر این صورت صفر اخبار بد BNi،t

در معرض درماندگی مالی قرار گرفتن کد یک و در غیر این صورت صفر شرایط مالی FCi،t

نسبت اموال، ماشین آالت و تجهیزات به ارزش دفتری دارایی ها سرمایه گذاری دارایي 
مشهود CIi،t

گزارش زیان خالص کد یک و در غیر این صورت کد صفر گزارش زیان LOSSi،t

نسبت جمع دریافتنی ها و موجودی ها به ارزش دفتری دارایی ها پیچیدگی وریسک 
گزارش گری FCRi،t

اگر تأمین مالی جدید از طریق بدهی ها و سهام از پنج درصد دارایی ها 
بیشتر باشد کد یک و در غیر این صورت صفر

تأمین مالی از طریق 
بدهی و سهام ISSUEi،t

فروش  درآمد  نسبت  دو  توان  حاصل جمع  بازار  سهم  نسبت  طبق 
)شاخص  است  صنعت  در  شرکت ها  فروش  درآمد  جمع  به  شرکت  هر 

هرفیندال-هیرشمن(
رقابت در بازار محصول PMCi،t

جامعه ی آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی سال های 
1391 تا 1397 است. شرکت های مورد بررسی طبق روش حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایطی 
غربال شده اند. شیوه غربال شرکت های جامعه آماری پژوهش به همراه معیارهاي حذفي در جدول 2 

بیان شده اند. با این شرایط، تعداد 131 شرکت طی دوره ی 7 ساله گزینش و بررسی گردیده اند.
جدول )2( نحوه ی غربال شرکت های جامعه آماری پژوهش

شرح تعداد شرکت ها  
505تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره زماني پژوهش )به استثنای فرابورسی(

)176(حذف شرکت های غیرفعال، خارج شده از بورس یا وارد شده طي دوره زمانی پژوهش
)31(حذف شرکت های مشمول تغییر سال مالي در قلمرو زمانی پژوهش

)73(حذف هلدینگ ها، سرمایه گذاری ها، تأمین سرمایه، واسطه گری ها ، بانک ها، بیمه ها و لیزینگ ها
)94(حذف شرکت های فاقد داده هاي کلیدي در تمام سال هاي قلمرو زمانی پژوهش

)374(شرکت های حذف شده از نمونه ی پژوهش
131تعداد شرکت های انتخابي غربال شده از جامعه آماري پژوهش
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5- یافته های پژوهش
متغیرهای  فراوانی  بررسی  نتایج  و   3 جدول  در  پژوهش  پیوسته  متغیرهای  توصیفی  آمار  نتایج 

گسسته پژوهش در جدول 4 ارائه شده اند. 
جدول )3( توصیف متغیرهای پیوسته پژوهش

کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین مشاهده ها متغیر

1/841 0/191 0/545 4/754 4/799 917 ARTi،t

2/908 0/038 0/842 20/52 20/54 917 AFi،t

2/786 -0/284 0/200 0/600 0/674 917 BIi،t

6/290 -1/971 0/097 0/400 0/351 917 BEi،t

5/358 -1/391 0/191 0/748 0/715 917 IOi،t

2/546 -0/408 0/229 0/559 0/547 917 OCi،t

5/128 1/193 0/237 0/333 0/256 917 ACIi،t

1/277 -0/126 0/436 0/667 0/529 917 ACEi،t

3/852 0/328 0/424 27/47 27/48 917 SIZEi،t

4/039 0/296 0/197 0/594 0/594 917 LVGi،t

2/752 0/718 0/174 0/239 0/272 917 CIi،t

2/158 -0/022 0/195 0/510 0/497 917 FCRi،t

6/035 1/999 0/260 0/074 0/183 917 PMCi،t

جدول )4( فراوانی متغیرهای گسسته پژوهش
درصد تعداد کد طبقه درصد تعداد کد طبقه مشاهده ها متغیر

86/26 791 1 13/74 126 0 917 ACGPi،t

27/92 256 1 72/08 661 0 917 ARi،t

53/54 491 1 46/46 426 0 917 AOi،t

65/87 604 1 34/13 313 0 917 AQi،t

43/29 397 1 56/71 520 0 917 BNi،t

16/47 151 1 83/53 766 0 917 FCi،t

13/30 122 1 86/70 795 0 917 LOSSi،t

54/31 498 1 45/69 419 0 917 ISSUEi،t
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متغیر وابسته پژوهش، به موقع بودن گزارش حسابرسی است که بر اساس وجود تأخیر کمتر 
حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  میانگین  است.  شده  ارزیابی  حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در 
جغرافیایی  نزدیکی  پژوهش،  مستقل  متغیر  است.  طبیعی  لگاریتم  واحد   4/799 مشاهده ها 
حسابرس و مشتری است و در 86/26 درصد مشاهده ها )791 مشاهده شرکت-سال( نزدیکی 
مشاهده   126( مشاهده ها  درصد   13/74 در  اما  شد  مشاهده  مشتری  و  حسابرس  جغرافیایی 
شرکت-سال( دفتر مؤسسه ی حسابرسی و دفتر مرکزی شرکت صاحبکار در منطقه ی جغرافیایی 
نزدیک قرار نداشتند. همچنین متغیرهای کنترل پژوهش در قالب ویژگی های شرکت صاحبکار، 
ساختار  و  حسابرسی  کمیته ی  ویژگی های  و  هیأت مدیره  ویژگی های  حسابرس،  ویژگی های 
است.  فروش  طبیعی  لگاریتم  واحد   27/48 مشاهده ها  اندازه  میانگین  شده اند.  بررسی  مالکیت 
بدهی ها به طور میانگین 59/4 درصد دارایی ها است. سرمایه گذاری در دارایي هاي مشهود شامل 
دریافتنی ها  است. جمع  دارایی ها  میانگین 27/2 درصد  به طور  تجهیزات  و  ماشین آالت  اموال، 
بیانگر پیچیدگی حساب ها جهت  به طور میانگین 49/7 درصد دارایی ها است که  و موجودی ها 
حسابرسی است. رقابت در بازار محصول طبق سهم بازار شرکت های موجود در صنعت به طور 
اخبار  شرکت-سال(  مشاهده   397( مشاهده ها  درصد   43/29 در  است.  درصد   18/3 میانگین 
بد ناشی از کاهش سود واقعی دوره نسبت به دوره قبل مشاهده شده است. در 16/47 درصد 
مشاهده ها )151 مشاهده شرکت-سال( شواهدی از وقوع درماندگی مالی و وضعیت نامساعد مالی 
مالحظه شده است. در 13/30 درصد مشاهده ها )122 مشاهده شرکت-سال( زیان در دوره مالی 
گزارش شده است. در 54/31 درصد مشاهده ها )498 مشاهده شرکت-سال( تأمین مالی جدید از 
طریق بدهی ها و سهام بیشتر از پنج درصد دارایی ها است. میانگین لگاریتم طبیعی حق الزحمه ی 
حسابرسی 20/54 واحد است. در 27/92 درصد مشاهده ها )256 مشاهده شرکت-سال( چرخش 
حسابرس  شرکت-سال(  مشاهده   491( مشاهده ها  درصد   53/54 در  است.  داده  رخ  حسابرس 
اظهارنظر تعدیل شده ارائه نموده است. در 65/87 درصد مشاهده ها )604 مشاهده شرکت-سال( 
حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی با 
رتبه ی کیفی الف انجام گرفته است. به طور میانگین 67/4 درصد اعضای هیأت مدیره مشاهده ها 
غیرموظف هستند. به  طور میانگین 35/1 درصد از اعضای هیأت مدیره مشاهده ها تخصص مالی 
دارند. به طور میانگین 25/6 درصد اعضای کمیته ی حسابرسی مستقل هستند. به طور میانگین 
52/9 درصد اعضای کمیته ی حسابرسی مشاهده ها دارای تخصص مالی هستند. به طور میانگین 
71/5 درصد سهام مشاهده ها متعلق به مالکین نهادی است. تمرکز مالکیت سهام مشاهده ها به 
طور میانگین 54/7 درصد است. نزدیکی شاخص به یک بیانگر تمرکز مالکیت و نزدیکی به صفر 

بیانگر تنوع مالکیت است.
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ش
جدول )5( همبستگي متغیرهاي پژوه

همبستگی احتمال آماره تی
A

RT
A

C
G

P
A

F
A

R
O

T
A

O
A

Q
B

I
B

E
IO

O
C

A
C

I
A

C
E

SIZE
LV

G
B

N
FC

C
I

LO
SS

FC
R

ISSU
E

PM
C

A
RT

1/000
----

A
C

G
P

-0/063
1/000

0/057
----

A
F

-0/082
0/190

1/000
0/0126

0/000
----

A
R

O
T

-0/041
-0/041

-0/1629
1/000

0/209
0/213

0/000
----

A
O

0/138
0/136

-0/140
0/043

1/000
0/000

0/000
0/000

0/188
----

A
Q

-0/045
0/160

0/322
-0/136

-0/089
1/000

0/176
0/000

0/000
0/000

0/007
----

B
I

0/033
-0/099

-0/139
0/055

-0/007
-0/007

1/000
0/314

0/005
0/000

0/095
0/828

0/828
----

B
E

-0/009
-0/0490

-0/002
0/010

-0/101
0/021

0/641
1/000

0/778
0/138

0/954
0/766

0/002
0/514

0/000
----

IO
-0/012

0/094
0/142

-0/043
-0/159

0/080
-0/130

0/044
1/000

0/715
0/004

0/000
0/191

0/000
0/015

0/000
0/187

----
O

C
0/005

0/069
0/126

-0/041
-0/151

0/056
-0/131

0/019
0/640

1/000
0/876

0/037
0/000

0/213
0/000

0/090
0/000

0/557
0/000

----
A

C
I

-0/132
-0/016

0/271
-0/071

-0/080
-0/011

-0/008
0/062

-0/029
-0/053

1/000
0/000

0/624
0/000

0/031
0/016

0/749
0/796

0/059
0/386

0/108
----

A
C

E
-0/186

-0/004
0/290

-0/065
-0/076

0/045
-0/010

0/081
0/010

-0/005
0/630

1/000
0/000

0/902
0/000

0/048
0/022

0/171
0/770

0/014
0/768

0/887
0/000

----
SIZE

-0/093
0/156

0/520
-0/093

-0/053
0/137

-0/169
-0/054

0/206
0/189

0/240
0/247

1/000
0/005

0/000
0/000

0/005
0/111

0/000
0/000

0/101
0/000

0/000
0/000

0/000
----

LV
G

-0/008
0/110

0/137
-0/028

0/075
-0/008

-0/223
-0/188

0/157
0/177

-0/026
0/006

0/085
1/000

0/817
0/001

0/000
0/391

0/024
0/807

0/000
0/000

0/000
0/000

0/440
0/849

0/010
----

B
N

0/023
-0/003

0/042
-0/019

0/090
0/007

-0/083
-0/102

-0/039
-0/039

0/027
0/003

-0/089
0/157

1/000
0/481

0/931
0/202

0/570
0/006

0/832
0/011

0/002
0/240

0/241
0/408

0/935
0/007

0/000
----

FC
0/103

-0/002
-0/092

-0/008
-0/064

-0/108
0/013

0/019
-0/052

-0/036
-0/056

-0/049
-0/038

-0/170
-0/068

1/000
0/002

0/948
0/005

0/819
0/053

0/001
0/683

0/564
0/118

0/270
0/092

0/139
0/249

0/000
0/041

----
C

I
0/004

-0/099
-0/003

0/036
-0/049

-0/081
0/084

-0/002
0/026

0/029
0/018

-0/017
0/014

-0/067
0/075

-0/084
1/000

0/899
0/003

0/930
0/270

0/136
0/014

0/011
0/960

0/428
0/381

0/585
0/611

0/671
0/044

0/023
0/011

----
LO

SS
-0/009

0/016
0/009

0/064
0/094

-0/009
-0/129

-0/186
-0/091

-0/090
0/008

0/011
-0/115

0/332
0/209

-0/157
0/076

1/000
0/794

0/619
0/790

0/053
0/004

0/781
0/000

0/000
0/006

0/006
0/810

0/749
0/001

0/000
0/000

0/000
0/022

----
FC

R
0/101

-0/125
-0/074

0/059
0/006

-0/044
0/107

0/040
-0/002

-0/030
-0/024

-0/039
0/0453

-0/172
0/009

-0/024
0/658

0/0119
1/000

0/002
0/000

0/025
0/075

0/851
0/178

0/001
0/227

0/953
0/362

0/476
0/242

0/171
0/000

0/774
0/475

0/000
0/719

----
ISSU

E
0/018

0/003
0/108

-0/064
0/001

-0/005
-0/013

-0/009
0/057

0/078
0/047

0/082
0/164

0/232
-0/034

-0/053
-0/044

0/095
-0/ 040

1/000
0/592

0/934
0/001

0/054
0/963

0/887
0/698

0/780
0/082

0/017
0/156

0/013
0/000

0/000
0/310

0/108
0/187

0/004
0/231

----

PM
C

0/063
-0/049

0/124
-0/027

0/048
0/019

0/040
0/025

-0/070
-0/083

-0/017
0/029

0/205
-0/011

0/001
-0/044

0/005
-0/034

0/093
0/060

1/000
0/055

0/138
0/000

0/415
0/144

0/557
0/222

0/441
0/034

0/011
0/605

0/377
0/000

0/740
0/971

0/181
0/889

0/301
0/005

0/071
----



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهیک|زمستان1399

 |       |128

بررسی  جهت  آزمون  این  شده اند.  ارائه   5 جدول  در  متغیرها  بین  همبستگي  آزمون  نتایج 
میزان و شدت همبستگی بین متغیرها در تحلیل های آماری اهمیت دارد. طبق نتایج ارائه شده، 
اجرای  بروز مشکل هم خطی در  به  نیست که منجر  اندازهای قوی  به  متغیرها  بین  همبستگي 
مدل های رگرسیون شود.نتایج بررسی آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در جدول 6 ارائه 
شده اند. احتمال آماره های تی آزمون کمتر از سطح خطای 5 درصد هستند و متغیرها در مقیاس 

سطح پایا هستند و مشکل ریشه ی کاذب در آن ها وجود ندارد. 
جدول )6( پایایی متغیرهای پژوهش

احتمال  آماره تی مشاهده ها نماد
 0/000 -6/299 917 ARTi،t

 0/000 -6/024 917 AFi،t

 0/000 -8/331 917 BIi،t

 0/000 -9/408 917 BEi،t

 0/000 -9/245 917 IOi،t

 0/000 -9/223 917 OCi،t

 0/000 -8/810 917 ACIi،t

 0/000 -11/27 917 ACEi،t

 0/000 -7/174 917 SIZEi،t

 0/000 -14/79 917 LVGi،t

 0/000 -8/590 917 CIi،t

 0/000 -7/522 917 FCRi،t

 0/000 -10/52 917 PMCi،t

نتایج آزمون های اولیه پیش برازش مدل  رگرسیون پژوهش در نگاره ی 7 بیان شده اند. طبق 
آماره  اف لیمر مدل  در آزمون چاو )1/943( با احتمال کمتر از سطح خطای 5 درصد، استفاده 
از مدل داده های ترکیبی پنل )در قیاس با داده های تلفیقی پولد( مناسب تر است. طبق آماره ی  
کایدو مدل  در آزمون هاسمن )68/53( با احتمال کمتر از سطح خطای 5 درصد، استفاده از روش 
اثرات ثابت )در قیاس با اثرات تصادفی( مناسبتر است. طبق آماره ی  اف مدل  در آزمون برئوش-

حداقل  روش  از  استفاده  درصد،   5 خطای  سطح  از  کمتر  احتمال  با   )1/680( گادفری  پاگان، 
ناهمسانی واریانس  با روش حداقل مربعات معمولی( جهت رفع  مربعات تعمیم یافته )در قیاس 

باقیمانده ها مناسب تر است.
جدول )7( بررسی اولیه شرایط مدل رگرسیون پژوهش

احتمالدرجه آزادیمقدار آمارهآزمونشرح
0/000)130،766(1/943اف لیمرچاوترکیب پذیری

68/53200/000کایدوهاسمناثرپذیری
0/031)20،896(1/680افبرئوش-پاگان، گادفریهمسانی واریانس ها
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نتایج برازش نهایی مدل رگرسیون پژوهش در جدول 8 بیان شده اند. طبق آماره  فیشر مدل  
)4/536( با احتمال کمتر از سطح خطای 5 درصد، روابط خطی معنا دار بین برخی متغیرهای 
توضیحی با متغیر وابسته وجود دارد. آماره ی  دوربین واتسون مدل )1/661( بیانگر این است که 
باقیمانده های مدل  رگرسیون مشکل خودهمبستگی ندارند. طبق عامل تورم واریانس متغیرهای 
مدل   تعیین  ندارد. ضریب  وجود  توضیحی هم خطی  متغیرهای  بین  است،   5 از  که کمتر  مدل 

)0/470( حاکی از توان متوسط متغیرهای توضیحی در تعیین تغییرات متغیر وابسته است.
جدول )8( نتایج نهایی آزمون مدل رگرسیون فرضیه پژوهش

ARTi،t :متغیر وابسته
متغیرهای 
خطای ضرایبتوضیحی

عامل تورم احتمالآماره تیاستاندارد
واریانس

C6/3131/0366/0910/000-
ACGPi،t-0/1130/053-2/1430/0321/144

AFi،t-0/0210/047-0/4490/6541/722
AOi،t0/1570/0246/4040/0001/131
ARi،t-0/0680/029-2/3450/0191/051
AQi،t-0/0900/017-5/2070/0001/199
BIi،t0/0510/0491/0270/3052/687
BEi،t0/4560/1562/9140/0042/623
IOi،t0/0320/4060/0780/9371/805
OCi،t0/2690/3060/8780/3801/792
ACIi،t-0/3420/103-3/3150/0011/762
ACEi،t-0/0470/054-0/8670/3861/728
SIZEi،t-0/0540/015-3/5870/0001/626
LVGi،t-0/1050/065-1/6100/1081/372
BNi،t0/0650/0262/4610/0141/096
FCi،t0/2030/0494/1590/0001/087
CIi،t-0/2320/238-0/9750/3291/903

LOSSi،t-0/0230/059-0/3820/7021/265
FCRi،t0/4290/1462/9300/0031/953

ISSUEi،t0/0580/0105/6100/0001/112
PMCi،t0/3560/1183/0220/0031/104
4/536آماره فیشر0/470ضریب تعیین

0/000احتمال آماره فیشر1/661آماره دوربین واتسون

طبق آماره ی تی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار )2/143-( با احتمال )0/032( کمتر 
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از سطح خطای 5 درصد و ضریب تأثیر منفی )0/113-(، شواهد حاکی از تأیید فرضیه ی پژوهش 
است و بین نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی رابطه ی 
معکوس وجود دارد. به این ترتیب، هرچه دفتر مؤسسه ی حسابرسی از نظر فاصله ی جغرافیایی 
حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در  کمتری  تأخیر  حسابرس  باشد  صاحبکار  مرکزی  دفتر  به  نزدیک 
جغرافیایی  فاصله ی  نبودن  نزدیک  اما  است  شده  ارائه  موقع تر  به  حسابرسی  گزارش  و  داشته 
حسابرس نسبت به صاحبکار سبب افزایش تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی شده و به موقع 

بودن ارائه ی گزارش حسابرسی کاهش می یابد.
ارائه ی  در  تأخیر  بر  معنا داري  تأثیر  حسابرس  حق الزحمه ی  حسابرسی  ویژگی های  میان  از 
تعدیل شده حسابرسی  اظهارنظر  ندارد.  بودن گزارش حسابرسی  به موقع  و  گزارش حسابرسی 
انتشار  در صورت  که  معنی  بدان  دارد.  گزارش حسابرسی  ارائه ی  در  تأخیر  بر  مستقیمی  تأثیر 
اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی، تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی افزایش اما به موقع بودن 
تأثیر معکوسی  گزارش حسابرسی کاهش می یابد. چرخش حسابرس و رتبه ی کیفی حسابرس 
بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند. بدان معنی که در صورت تغییر دوره های حسابرس 
و انجام حسابرسی صاحبکار توسط حسابرسان با رتبه ی کیفی مناسب، تأخیر در ارائه ی گزارش 
ویژگی های  از  می یابد.  افزایش  حسابرسی  گزارش  بودن  موقع  به  اما  یافته  کاهش  حسابرسی 
هیأت مدیره، استقالل هیأت مدیره تأثیر معنا داری بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی و به موقع 
ارائه ی  در  تأخیر  بر  مستقیمی  تأثیر  هیأت مدیره  مالی  تخصص  ندارد.  گزارش حسابرسی  بودن 
گزارش حسابرسی دارد. بدان معنی که با افزایش تعداد اعضای با تخصص مالی در هیأت مدیره، 
تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی افزایش یافته اما به موقع بودن ارائه گزارش حسابرسی کاهش 
می یابد. از میان معیارهای ساختار مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت تأثیر معنادار بر تأخیر 
در ارائه ی گزارش حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی ندارند. از ویژگی های کمیته ی 
حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیری بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی و به 
موقع بودن گزارش حسابرسی ندارد. استقالل کمیته ی حسابرسی تأثیر عکس بر تأخیر در ارائه ی 
گزارش حسابرسی دارد. بدان معنی که با افزایش اعضای مستقل در کمیته حسابرسی، تأخیر در 
ارائه ی گزارش حسابرسی کاهش اما به موقع بودن گزارش حسابرسی افزایش می یابد. از میان 
ویژگی های شرکت صاحبکار، اهرم مالی، مخارج سرمایه ای و گزارش زیان تأثیر معنا داری بر تأخیر 
تأثیر  اندازه ی شرکت  ندارند.  گزارش حسابرسی  بودن  موقع  به  و  گزارش حسابرسی  ارائه ی  در 
معکوس بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارد. بدان معنا که در شرکت های بزرگ تر، تأخیر 
افزایش می یابد.  اما به موقع بودن گزارش حسابرسی  ارائه ی گزارش حسابرسی کاهش یافته  در 
اخبار بد، شرایط درماندگی مالی، پیچیدگی و ریسک گزارش گری، تأمین مالی از طریق بدهی 
و سهام، و رقابت در بازار محصول تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی دارند. 
بدان معنی که در صورت وقوع اخبار بد ناشی از کاهش در سود دوره نسبت به دوره قبل، قرار 
مالی  تأمین  بیشتر،  با پیچیدگی  مالی، وجود حساب های  گرفتن شرکت در وضعیت درماندگی 
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خارجی جدید از طریق بدهی و سهام و افزایش سهم بازار شرکت در محیط رقابتی صنعت، تأخیر 
در ارائه ی گزارش حسابرسی افزایش یافته اما به موقع بودن گزارش حسابرسی کاهش می یابد.

6-نتیجهگیریوپیشنهاد
دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  حسابرسی  گزارش  ارائه ی  در  تأخیر  است  ممکن  گوناگونی  عوامل 
ویژگی های  صاحبکار،  ویژگی های  مانند  عواملی  مطالعات  این   .)2017 همکاران،  و  )آبرناتی 
حسابرس، مکانیزم های راهبری شرکتی و سایر موارد را به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائه ی 

گزارش حسابرسی شناسایی کرد ه اند )حبیب و همکاران، 2019(.
هدف این مقاله، ارزیابی رابطه ی نزدیکی جغرافیایی دفتر حسابرس به دفتر مرکزی صاحبکار و 
تأخیر زماني در ارائه ی گزارش حسابرسی است. بررسی فرضیه ی پژوهش با استناد به روابط آزمون 
نزدیکی  اشاره دارد که  نکته  این  به  انجام شده است. شواهد پژوهش  شده در مدل رگرسیونی 
گزارش حسابرسی  ارائه ی  در  تأخیر  بر  منفی  و  معنا دار  تأثیر  صاحبکار  و  جغرافیایی حسابرس 
دارد. در حقیقت، به موقع بودن ارائه ی گزارش حسابرسی بیشتر در شرکت هایی نمود دارد که 
را  آن ها  حسابرسی  و  برده  بهره  خود  شرکت  به  نزدیک  جغرافیایی  موقعیت  در  حسابرسانی  از 
عهده دار باشند. حسابرسان برخوردار از موقعیت جغرافیایی نزدیک به صاحبکار با داشتن مزیت 
اطالعاتی و برخورداری از دانش خاص مشتری نسبت به حسابرسان دیگر سبب کاهش عدم تقارن 
اطالعاتی بین حسابرس و مشتری می شوند. این نوع حسابرسان می توانند از طریق تعامل بیشتر 
با صاحبکاران، اطالعات بهتری در مورد کسب و کارهای مشتریان، انگیزه ها و ریسک های مربوط 
به دست آورده و با درک بیشتر از محیط اقتصادی و نظارتی و آگاهی از تأثیر چنین محیطی 
بر مشتریان قادر هستند عملیات رسیدگی را راحت تر اجرا نمایند. از این رو نزدیکی جغرافیایی 
حسابرس به مشتری می تواند زمینه ساز بهبود کیفیت حسابرسی باشد )چوی و همکاران، 2012؛ 
جنسن و همکاران، 2015(. چنین فرآیندی سبب ارائه ی به موقع تر گزارش حسابرسی شده و 
تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی را کاهش می دهد )دونگ و همکاران، 2018(. نتایج پژوهش 
حاضر در مورد تأثیر منفی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری بر تأخیر ارائه گزارش حسابرسی 

با نتایج مطالعات دونگ و همکاران )2018( مطابقت دارد.
حسابرسان  مدیران،  اعتبار دهندگان،  سرمایه گذاران،  سهامداران،  به  پژوهش  یافته های  طبق 
و تحلیلگران پیشنهاد می شود در ارزیابی نقش عوامل بالقوه ی مؤثر بر تأخیر در ارائه ی گزارش 
حسابرسی به نتایج پژوهش حاضر توجه کنند. زیرا درک این موضوع می تواند جنبه های مفیدی 
از کیفیت اطالعات مالی گزارش شده، ماهیت عملیات و فعالیت شرکت ها و نحوه ی حسابرسی 
با  آن ها را نمایان سازد و در برنامه ریزی ها و تصمیمات گروه های مختلف مؤثر باشد. همچنین 
توجه به این که تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی یکی از معیارهای بررسی کیفیت و کارآمدی 
می شود  پیشنهاد  شرکت ها  مدیران  به  است،  آن  هدفمند  اجرای  و  حسابرسی  برنامه ریزی های 
عنوان  به  موقع  به  اطالعات  ارائه  و  آن ها  حقوق  رعایت  در  ذی نفعان  به  اطمینان بخشی  جهت 
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حسابرسانی  از  سودمند،  تصمیم گیری های  در  مؤثر  مالی  اطالعات  کیفیت  مهم  ارکان  از  یکی 
جهت انجام امور حسابرسی استفاده کنند که از نظر بعد جغرافیایی نزدیک تر به صاحبکار خود 
باشند. زیرا این رویه سبب می شود شناخت و تعامل بیشتر این حسابرسان نسبت به صاحبکار 
سبب بهبود رویه های حسابرسی، نظارت بیشتر آن ها، کارآمدی اجرای فرآیند حسابرسی و در 
اطالعات  به  موقع  به  دسترسی  که  آن جا  از  شود.  حسابرسی  گزارش  موقع تر  به  ارائه ی  نهایت 
مختلف  استفاده کنندگان  برای  مفیدی  تصمیمات  زمینه ساز  می تواند  حسابرسی شده شرکت ها 
باشد، به حسابرسان پیشنهاد می شود جهت اطمینان بخشی مناسب به گروه های استفاده کننده 
از اطالعات مالی نسبت به افزایش اثربخشی حسابرسی اقدام نمایند و ضمن ارتقای مراقبت های 
حرفه ای و صالحیت حرفه ای خود زمینه ی نظارت دقیق تر بر روند گزارش گری مالی شرکت ها 
پژوهش  این  اجراي  نمایند.  ارائه  کمتر  تأخیر  با  را  خود  حسابرسی  گزارش  تا  سازند  فراهم  را 
دستخوش محدودیت هایي نیز بوده، ردیابي برخي اطالعات شرکت ها در مواردي با ابهام مواجه 
شد. از جمله این موارد مي توان به عدم افشاي حق الزحمه ی حسابرسي برخي شرکت ها و سختي 
دسترسي به حوزه ی جغرافیایی فعالیت مؤسسات حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار اشاره کرد 
که وقوع این رخداد منجر به حذف برخي شرکت ها از جامعه مورد بررسي شد. با توجه به نقش 
مهم حسابرسی شرکت ها و لزوم توجه به نحوه، میزان فعالیت و پیامدهای ناشی از ارائه ی این 
خدمات، به محققین پیشنهاد می شود جهت شناسایی جنبه های با اهمیت مرتبط با موضوع، موارد 
مهمی از جمله نقش کیفیت اطالعات مالی شرکت ها، مدیریت سود، هموارسازی سود، تحریف و 
تقلب در گزارش گری مالی، اجتناب مالیاتی، پیچیدگی های فعالیت شرکت ها، معامالت با اشخاص 
وابسته، تنوع محصوالت و گستره جغرافیایی بازار محصوالت، رقابت بازار خدمات حسابرسی بین 
مؤسسات حسابرسی، ریسک های حسابرسی و انواع خطای مربوط، تردیدهای حرفه ای حسابرسی، 
حجم کاری حسابرسی، پیچیدگی های حسابرسی و استرس کاری حسابرسی را در پژوهش خود 

مورد توجه قرار دهند.
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