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Abstract:
This study aimed to investigate the relationship between audit report delay and 

future stock price crash risk. It also aimed to investigate the effect of internal audit 
performance on the relationship between audit report delay and future stock price 
crash risk. In order to measure the Internal Auditor Performance, the number of 
employees of the internal audit unit and the age of the internal audit unit was used. 
In this regard, data of 167 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 
2015 to 2020 were collected from Rahavard Novin, their financial statements, and 
the official website of the Tehran Stock Exchange and then analyzed using the 
multivariate regression.The results showed that the audit report delay had a significant 
positive effect on the future stock price crash risk. A significant negative relationship 
was also observed between the effect of the size of the internal audit unit and the age 
of the internal audit unit on the relationship between the audit report delay and the 
future stock price crash risk. An internal auditor can have a decisive role in adjusting 
the type, nature, and scheduling of the audit procedures and reducing the limitations 
of the independent audit procedures, and also improving reporting timeliness and 
reducing the stock crash risk.
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Auditor Performance.

10.22034/ARJ.2021.245329

Research Paper

1. Assistant Professor of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
(Corres Ponding Author) hosein470@gmail.com
2. MSc. of Auditing, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Hosseinrezaeinamavar@gmail.com
3. PhD Student in Accounting, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
heidari_mozhgan@yahoo.com
http://article.iacpa.ir

Journal of Professional Auditing Research 

Spring 2021, V.1, No2, pp 36-54

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380



رابطه ی بین تأخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط 
آتی قیمت سهام و اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر آن

1، حسین رضایی نماور2، مژگان حیدری3 محمد حسین صفرزاده بندری

تاریخ دریافت: 1400/04/09
تاریخ پذیرش: 1400/05/16

چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه ی بین تأخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می پردازد. 
سقوط  ریسک  و  حسابرسی  گزارش  عادی  تأخیر  بین  رابطه ی  بر  داخلی  حسابرسی  عملکرد  کارایی  اثر  همچنین 
کارکنان  تعداد  از  داخلی  حسابرسی  عملکرد  کارایی  میزان  سنجش  به منظور  می شود.  بررسی  سهام  قیمت  آتی 
واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1393 تا 1398 بررسی شده است. همچنین از الگوی رگرسیون 
چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تأخیر عادی 
گزارش حسابرسی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ادامه نتایج نشان 
داد اندازه ی واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی ارتباط میان تأخیر عادی گزارش حسابرس و 

ریسک آتی سقوط قیمت سهام را به صورت معناداری تضعیف می کند.

واژههایکلیدی: اثربخشی حسابرسی داخلی، عملکرد حسابرسی داخلی، تأخیر عادی گزارش حسابرس، ریسک 
سقوط آتی قیمت سهام
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1-مقدمه
از  برای سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی  گزارش حسابرسی 
اطالعات مالی مهم است. ازآنجاکه گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرس در مورد اعتبار صورت های 
مالی است به موقع بودن گزارش حسابرسی هشدارهای بالقوه ای را برای استفاده کنندگان به همراه 
دارد )حبیب، هانگ، 2019(. تأخیر در گزارش حسابرسی اعتبار و کیفیت گزارشگری مالی را کاهش 
می دهد؛ در حرفه ی حسابداری زمان بندی گزارش های مالی برای ذی نفعان صورت های مالی ازجمله 
موارد بااهمیت محسوب می گردد. انتشار به موقع اطالعات به استفاده کنندگان کمک خواهد کرد تا 
تصمیم های منطقی اتخاذ کنند )آکین گانوال و همکاران، 2018(. بسیاری از رسوایی های بازارهای 
جهانی سرمایه زمانی است که سرمایه گذاران به اطالعات به موقع دسترسی ندارند. بنابراین انتشار به موقع 
اطالعات یک عنصر ضروری برای عملکرد خوب در بازار سرمایه محسوب می شود و همچنین فضای 
اطمینان را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایجاد می کند )لونتیس و همکاران، 2005(. تأخیر عادی 
در ارائه ی صورت های مالی می تواند منجر به اختالف نظر حسابرس و صاحبکار در مورد تعدیالت روبه باال 
یا رو به پایین گردد. تئوری مبتنی بر تعامل بین حسابرس و صاحبکار، نشان می دهد که چنین تعامالتی 
می تواند منجر به پیامدهایی از قبیل کیفیت باال یا پایین حسابداری، انطباق یا عدم انطباق با مقررات و 
توافق ها شود. عالوه بر این عواقب چنین تعاملی می تواند به طور مستقیم بر دوره های حسابداری آینده 
و مذاکرات هزینه و همچنین بر کیفیت رابطه ی حسابرس با صاحبکار تأثیر بگذارد )بتی و همکاران، 
2011(. ازاین رو تأخیر عادی در ارائه ی گزارش حسابرسی، مشکالت آینده ی حسابداری و عدم اطمینان 

سرمایه گذار را افزایش می دهد و در نتیجه ی آن موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد.
از سوی دیگر پژوهش های پیشین در ارتباط با تأخیر گزارش حسابرس بیانگر آن هستند که 
عواملی همچون ویژگی های حسابرس مستقل، ویژگی های شرکت و ریسک های سازمانی بر تأخیر 
گزارش حسابرسی تأثیر دارند )آبرناسی و همکاران، 2017(. عملکرد حسابرسی داخلی می تواند 
عاملی بازدارنده در تأخیر گزارش حسابرسی به شمار آید. حسابرسی داخلی به عنوان یک سیستم 
کنترل داخلی کمک مؤثری به پیشگیری از وقوع تقلب و اشتباه یا کشف آن ها می کند. ازاین رو 
وجود یک واحد حسابرسی داخلی معموالً سبب تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روش های 

حسابرسی و کاهش حدود روش های مورد اجرای حسابرسی مستقل می شود.
تاکنون در ایران تحقیق تجربي که به بررسي تأثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه ی 
میان تأخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام پرداخته باشد، انجام نگرفته 
است. پژوهش حاضر به دنبال آن است دریابد آیا کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه میان 

تأخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام اثرگذار است؟ 

٢-مبانینظریپژوهش
1-٢-تأخیرعادیگزارشحسابرسوریسکسقوطآتیقیمتسهام

باشند.  برخوردار  نیز  باالیی  کیفیت  از  باید  کمی،  ارزش های  داشتن  مالی ضمن  گزارش های 
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ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن سبب سودمندی 
اطالعات برای تصمیم گیری ذی نفعان مختلف از قبیل سرمایه گذاران و سازمان های دولتی می شوند. 
یکی از ویژگی های مهم اطالعات حسابداری مربوط بودن است. این ویژگی استفاده کنندگان را 
در اخذ تصمیمات منطقی یاری می کند و می تواند عاملی برای جلوگیری از ابهام و سردرگمی 
در بررسی و مطالعه اطالعات مالی محسوب شود. ویژگی مربوط بودن اطالعات مالی مبتنی بر 
)فاگبمی،  است  پیش بینی  در  سودمندی  و  ارزیابی  در  سودمندی  بودن،  به موقع  مانند  مفاهیم 
یادیل، 2011(. به موقع بودن برای اطمینان از مربوط بودن و سودمندی اطالعات مالی دریافت 
شده توسط سرمایه گذاران و سهامداران بسیار مهم است )هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 
سودمندی  بر  تأثیرگذار  مهم  عامل  یک  نیز  حسابرسی  ساالنه  گزارش  بودن  به موقع   .)2010

اطالعات ارائه شده برای استفاده کنندگان است )آل جیفری، خاش ارک، 2010(. 
طبقه بندی  موارد  این  به  می توان  را  مالی  ارائه ی صورت های  در  تأخیر  ایجادکننده ی  عوامل 
کرد: ویژگی های حسابرسی و حسابرس شامل وابستگی حسابرس، تخصص حسابرس، هزینه ی 
تصدی حسابرس،  دوره ی  فعالیت،  تداوم  درباره ی  اظهارنظر  غیرحسابرسی،  حسابرسی، خدمات 
تغییرات حسابرس، فصل شلوغ حسابرسی و ضعف کنترل داخلی، ویژگی های حاکمیت شرکتی 
شامل کمیته ی حسابرسی و ویژگی های هیأت مدیره، و تمرکز مالکیت، ویژگی های مختص شرکت 
مانند پیچیدگی حسابرسی به دلیل اندازه ی صاحبکار، عملیات خارجی، تعداد شعب، شرایط مالی 

صاحبکار و خطرسازمانی )آبرناتی و همکاران، 2017(.
دارد.  وجود  مالی  ارائه ی صورت های  در  عادی  تأخیر  پیامدهای  مورد  در  محدودی  مطالعات 
بالنکلی و همکاران )2014( در مطالعه ی خود دریافتند که رابطه ی مستقیمی بین تأخیر عادی در 
ارائه ی صورت های مالی با ارائه ی مجدد صورت های مالی بعدی وجود دارد و این امر تا حد زیادی 
مربوط به فشار زمانی است که حسابرسان برای انجام کارهای حسابرسی در بازه ی زمانی نظارتی 
برایان کاتچر و همکاران )2013( و المبرت و همکاران )2011( نیز دریافتند که تأخیر  دارند. 
در ارائه ی صورت های مالی باعث کاهش کیفیت سود و افزایش ارائه ی مجدد صورت های مالی 
می شود. این امر نشان می دهد تأخیر در ارائه ی صورت های مالی ممکن است بر توانایی حسابرسان 
در کشف موارد بااهمیت تأثیر داشته باشد. چان و همکاران )2016( نشان دادند که شرکت های 
چینی که تأخیر در ارائه ی صورت های مالی در آن ها طوالنی است، در مقایسه با شرکت هایی که 
تأخیر در ارائه ی صورت های مالی کوتاه تری دارند، احتمال دریافت اظهارنظر حسابرس درباره ی 
تداوم فعالیت در آن ها بیش تر بوده و تجدید ارائه ی صورت های مالی در آن ها رخ خواهد داد. این 
مطالعات نشان می دهد که تأخیر عادی در ارائه ی صورت های مالی یک عالمت هشداردهنده است، 

نه نشانه ای از انجام حسابرسی باکیفیت خوب.
تأخیر عادی در ارائه ی صورت های مالی ممکن است ناشی از مذاکرات طوالنی مدت حسابرس و 
صاحبکار برای حل اختالفات مهم بین آن ها گردد. چنین عدم توافقی اغلب به دلیل کیفیت سود 
پایین درنتیجه استفاده از رویه های حسابداری نامناسب است )چن و همکاران، 2016(. ادبیات مربوط 
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به ریسک سقوط قیمت سهام این تئوری را مطرح  می کند که مدیران می توانند اخبار بد را با ایجاد 
اظهارات مالی مبهم پنهان کنند. ازآنجا که حسابرســان مستقل مسئول تأیید اعتبار صورت های مالی 
هستند، انتظار می رود حسابرسان این گونه تحریفات را شناسایی و گزارش دهند. زیرا این ویژگی های 
کیفیت حسابرســی اســت )هاوتن و همکاران، 2009(. همچنین پیش بینی می شود که حسابرسان 
این کار را به موقع انجام دهند تا سرمایه گذاران بتوانند برای تصمیم گیری به نظرات حسابرس اتکا کنند. 
بااین وجود تشخیص موارد بااهمیت، مستلزم صرف وقت و تالش قابل توجهی است که ممکن است 
انتشار گزارش حسابرسی را به تأخیر بیندازد. صرف نظر از این که آیا تأخیر عادی در ارائه ی صورت های 
مالی نتیجه ی بی کفایتی حسابرسان است یا تقلب صاحبکار، عواقب تعامالت طوالنی بین حسابرس 

و صاحبکار به طور مستقیم بر کیفیت حسابداری در آینده تأثیر می گذارد )بیتی و همکاران، 2011(. 
تأخیر بیش ازحد طوالنی به این معنی است که شرکت ها دارای احتمال باالیی برای دریافت 
نظر حسابرسی غیراستاندارد هســتند یا اینکه گزارش های مالی خود را در دوره ی بعدی تغییر 
داده اند در مقایســه با شرکت هایی که تأخیر کوتاه گزارش حسابرســی را دارند )چن و همکاران، 
2016(. ازاین رو یک تأخیر غیرمعمول در انتشــار گزارش حسابرسی باعث افزایش عدم اطمینان 
سرمایه گذاران و افزایش ناهمگنی در باورهای سرمایه گذاران درباره ی چشم انداز آینده ی شرکت 

می شود. بنابراین موجب سقوط قیمت سهام می شود.

٢-٢-اثربخشیعملکردحسابرسیداخلی
حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل و مشاوره ای است که برای بهبود عملکرد شرکت و ایجاد 
ارزش برای آن طراحی شده است و با ایجاد یک رویکرد منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی مدیریت 
ریسک، کنترل و فرآیند راهبری به اهداف خود دست می یابد. حسابرسی داخلی با نظارت مستمر بر 
کلیه ی اسناد و سوابق حسابداری که در سازمان با هدف بررسی یا کشف تقلب و اصالح اشتباهات 
انجام می شود، مسئولیت حسابرسی کلیه ی معامالت مالی را بر عهده دارد. این کار با بررسی سیستم 
و رویه های موجود برای اطمینان از مطابقت آن ها با آیین نامه ها و همچنین سیستم کنترل داخلی 
صورت می گیرد )کیتوجو، 2014(. عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی با کمک به مدیریت و اعضای 
راهبری  فرآیندهای  و  داخلی  کنترل  ریسک،  مدیریت  کارایی  بهبود  و  ارزیابی  برای  هیأت مدیره 

شرکتی ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند )چانگ و همکاران، 2019(.

3-٢-اثربخشیعملکردحسابرسیداخلی،تأخیرعادیگزارشحسابرسوریسک
سقوطآتیقیمتسهام

حسابرسی داخلی به عنوان یک سیستم کنترل داخلی کمک مؤثری در پیشگیری از تقلب و اشتباه 
یا کشــف آن ها است. حسابرسی داخلی و حسابرسی مســتقل دارای نقش های متفاوت، اما مکمل 
یکدیگرند )کوکبی و همکاران، 1394(. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی 
شناخته می شود که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران به ویژه 
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در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی بیش تر موردتوجه قرار 
گیرد که یکی از ارکان آن کمیته ی حسابرســی و زیرمجموعه ی آن واحد حسابرســی داخلی است 
و نقشــی تعیین کننده ی در گزارشگری مالی و اعتباربخشــی به صورت های مالی دارد )مشایخی و 
همکاران، 1395(. باوجود اینکه وظایف حسابرسی داخلی و مستقل از هم مجزا هستند فرصت های 
زیادی بــرای همکاری آن ها در جهت هم افزایی نتایج مانند باال بردن کیفیت حسابرســی و منافع 
اقتصادی وجود دارد. میزان اتکا بر عملکرد حسابرســان داخلی به عواملی چون، تمایل حسابرسان 
مستقل به اتکا و توانایی، شایستگی و بی طرفی حسابرسان داخلی در عملکرد خود بستگی مستقیم 
دارد. اتکا بر عملکرد حسابرسی داخلی زمانی امکان پذیر است که حسابرسان مستقل بتوانند بی طرفی 
و کیفیت فعالیت های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی های مربوط را ارزیابی کنند )آلبرت، 2001(. 
حسابرســان مستقل می توانند از نتایج کار حسابرسی داخلی استفاده کنند تا به کنترل های داخلی 
برای تعیین حدود آزمون های خود توجه بیش تری داشــته باشــند و درنتیجه حسابرســی داخلی 
می تواند به مدیریت و حسابرســان مستقل در زمینه ی کنترل های ســطح ماهیتی از راه مشاوره و 
خدمات اطمینان بخش یاری رساند )حاجیها، رفیعی، 1393(. ازاین رو با توجه به نقش بازدارندگي و 
پاالیش و زدودن انحرافات حسابرس داخلی که می تواند تأثیر بااهمیتی بر اعتباربخشی به اطالعات 
داشته باشد، نقش اساسی بر فرآیندهای اجرایی حسابرس مستقل خواهد داشت و درنتیجه، موجب 

افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و همچنین کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام گردد.

3-پیشینهیپژوهش
بر ریسک سقوط  تأثیر تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی  به بررسی  لو و همکاران )2020( 
سهام پرداختند. آن ها در پژوهش خود تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی را به عنوان هشدار اولیه 
برای ریسک سقوط قیمت سهام بر اعالم کردند. نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که تأخیر 
غیرعادی گزارش حسابرس بر ریسک سقوط قیمت سهام اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین 
تخصص حسابرس در صنعت به صورت بااهمیتی موجب کاهش این ارتباط میان تأخیر گزارش 

حسابرس و ریسک سقوط سهام شده است.
حبیب و هانگ )2019( به بررسی تأخیر گزارش حسابرسی و ریسک سقوط سهام و اثر محیط 
کنترل داخلی بر آن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد تأخیر در گزارش حسابرسی منجر به 
افزایش ریسک سقوط سهام می شود. همچنین نتایج آنان نشان داد که عامل محیط کنترل داخلی 
ارتباط تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط سهام را به صورت معناداری کاهش می دهد.

چن و همکاران )2017( در پژوهش خود به بررســی تأثیر کنترل های داخلی بر ریسک سقوط 
قیمت ســهام پرداختند که پنج جزء کنترل های داخلی شــامل: محیط کنترل، ارزیابی ریســک، 
فعالیت های کنترل، اطالعات و ارتباطات و نظارت موردبررســی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشــان 
داد که تأثیر منفی بر ریســک سقوط قیمت سهام دارد و به طور خاص محیط کنترل، اطالعات و 
ارتباطات و نظارت به طور قابل توجهی و منفی با ریسک سقوط قیمت سهام در آینده مواجه است. 
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عالوه بر این ارتباط منفی بین کنترل های داخلی و ریســک ســقوط قیمت سهام در شرکت هایی 
با ضعف مدیریت داخلی و خارجی )یعنی حسابرســی شده توســط حسابرسان کوچک، واقع در 
اســتان هایی که بازارهای کم تر توسعه یافته و حســابداری با محافظه کاری کم تر و توانایی کم در 

کاهش اثرات رویدادهای شدید منفی )به عنوان مثال شرکت های غیردولتی( وجود دارد.
روبین و ژانگ )2015( در پژوهشــی به مطالعه ی ارتباط بین تخصص حســابرس در صنعت و 
ریزش قیمت ســهام پرداختند. یافته های حاصل از پژوهــش آن ها بیان می کند که بین تخصص 
حســابرس در صنعت و ریزش قیمت سهام ارتباطی معکوس و معناداری وجود دارد بطوری که با 
افزایش تخصص حسابرس در صنعت مربوط احتمال ریزش قیمت سهام کاهش می یابد و با کاهش 

تخصص حسابرس در صنعت مربوطه احتمال ریزش قیمت سهام افزایش می یابد.
را در 149 شرکت پذیرفته شده در  بر تأخیر حسابرسی  قانم و حگازی )2011( عوامل مؤثر 
بورس کویت بین سال های 2006 و 2007 بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که تنها 
تأثیر داشتند  تأخیر حسابرسی مستقل  بر کاهش  اندازه ی شرکت و کیفیت کنترل های داخلی 
تأثیر  نقدینگی  و  حسابرس  نوع  سهم،  هر  سود  در  تغییر  اهرم،  صنعت،  طبقه بندی  درحالی که 

معناداری بر تأخیر حسابرسی نداشت.
فندرســکی و گرایلی )1397( به بررسی اثربخشــی کنترل های داخلی و ریسک سقوط قیمت 
ســهام پرداختند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اثربخشــی کنترل داخلی، موجب کاهش 

ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود.
حاجیها و همکاران )1396( طی پژوهشــی تأثیر کیفیــت کنترل های داخلی بر تأخیر گزارش 
حسابرسی شــرکت ها طی ســال های1391-1396 را مورد آزمون قراردادند. یافته های پژوهش 
بیانگر آن اســت که بین ضعف در کنترل های داخلی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ی مثبت و 

معناداری وجود دارد.
کمیته ی  و  داخلی  حسابرسی  عملکرد  کارایی  تأثیر  بررسی  به   )1394( همکاران  و  کوکبی 
از آن بود  نتایج تحقیقات آن ها حاکی  ارائه ی صورت های مالی پرداختند.  بر تجدید  حسابرسی 
مالی  صورت های  ارائه ی  تجدید  بر  حسابرسی  کمیته ی  و  داخلی  حسابرسی  عملکرد  کارایی 

شرکت ها تأثیر معکوس دارد. 
حاجیها و رفیعی )1393( به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن 
گزارش حسابرس مستقل پرداختند. آنان در پژوهش خود از داده های 57 شرکت پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران که گزارش های حسابرسی داخلی تهیه کرده و به کمیته ی حسابرسی یا 
هیأت مدیره ارائه می کردند، استفاده کردند. برا ی سنجش کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی در 
شرکت معیارهای بی طرفی، قدمت و اندازه ی واحد حسابرسی داخلی مورداستفاده قرارگرفته است. 
نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که بی طرفی و قدمت با تأخیر حسابرسی مستقل رابطه ی معکوس 

دارد ولی متغیر اندازه ی واحد حسابرسی داخلی با این متغیر رابطه معناداری نداشته است.
انصاری و همکاران )1388( در مقاله ی خود به بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر 
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برنامه ی حسابرسی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل 
از کار حسابرسان داخلی اتکا می کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه های زمانی و ریالی در 

برنامه ی حسابرسی می گردد.

4-فرضیههایپژوهش
مطرح شده،  پیشینه ی   و  نظری  مبانی  به  توجه  با  و  پژوهش  اهداف  به  دستیابی  به منظور 

فرضیه های پژوهش به شرح ذیل ارائه می گردد:
فرضیهی1: بین تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام، ارتباط مثبت و 

معناداری وجود دارد.
فرضیهی٢: اندازه واحد حسابرسی داخلی، رابطه ی میان تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک 

سقوط قیمت سهام را تضعیف می کند.
و  حسابرسی  گزارش  در  تأخیر  میان  رابطه ی  داخلی،  حسابرسی  واحد  قدمت   :3 فرضیهی

ریسک سقوط قیمت سهام را تضعیف می کند.

5-روششناسیپژوهش
از نوع  انجام  ازنظر زمان  از نوع کمی،  از نظر فرآیند اجرا  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، 
طولی- گذشته نگر و ازنظر روش گردآوری داده توصیفی است که با استفاده از روش رگرسیون 
چندمتغیره و الگو های اقتصادسنجی انجام شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش 
را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 تشکیل 
می دهد و نمونه ی انتخابی پژوهش نیز شرکت هایی هستند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:

1- نام شــرکت تا پایان سال مالی 1392 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران درج شده باشد و تا پایان سال مالی 1398 در فهرست باقی مانده باشد.

2- طی دوره ی زمانی مورد بررســی، تغییر سال مالی یا فعالیت نداده، حذف نشده و یا 
توقف فعالیت نداشته باشد.

3- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و بانک نباشد.
4- پایان سال مالی آن ها آخر اسفندماه هرسال باشد.

آماری  نمونه ی  به عنوان  شرکت   167 تعداد  فوق  محدودیت های  اعمال  از  پس  به این ترتیب، 
پژوهش انتخاب گردید.

6-الگویپژوهش
به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم، به ترتیب از مدل رگرسیونی چندمتغیره ی 1 الی 

3 زیر که برگرفته از پژوهش چانگ و همکاران )2019( می باشد، استفاده  شده است:
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مدل 1(
Crashit = β0 + β1 Audit - lagi,t + β2 Sizei,t + β3 LEVi,t + β4 ROAi,t + β5 MBi,t 

 + β6 Audit - Sizei,t + β7 Yeari,t + β8 IND i,t + εit  
مدل 2(

Crashit = β0 + β1 IASi,t + β2 Audit - lagi,t + β3 IAS * Audit - lagi,t + β4 Sizei,t + β5 LEVi,t

 + β6 ROAi,t + β7 MBi,t + β8 Audit - Sizei,t + β9 Yeari,t  + β10 INDi,t + εit

مدل 3(
Crashit = β0 + β1 DIAi,t + β2 Audit - lagi,t + β3 DIA * Audit - lagi,t + β4 Sizei,t

+ β5 LEVi,t + β6 ROAi,t + β7 MBi,t + β8 Audit - Sizei,t + β9 Yeari,t 

+ β10 INDi,t + εit

7-متغیرهایپژوهش
1-7-متغیروابسته

ریسکسقوطقیمتسهام)Crash(:در این پژوهش برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت 
سهام مطابق مطالعات چن و همکاران )2001( و اندرور و همکاران )2013( از معیار ضریب منفی 
چولگی )NCSKEW( استفاده  شده است. هر چه مقدار ضریب منفی چولگی بیش تر باشد آن 
شرک در معرض سقوط قیمت سهام بیش تری خواهد بود معیار ضریب منفی چولگی بر مبنای 

بازده ماهانه ی خاص شرک محاسبه می شود که با استفاده از رابطه ی 4 محاسبه می شود:
رابطه 4(

Wj,θ= Ln(1 + ξj,θ)
Wj.θ: بازده ماهانه ی خاص شرکت j در ماه θ طی سال مالی.

ξj.θ: بازده باقیمانده ی سهام شرکت j در ماه θ است و عبارت است از باقیمانده یا پسماند مدل در رابطه 5:

رابطه 5(
rj,θ= β0 + β1jrm,θ-2 + β2jrm,θ-1 + β3jrm,θ + β4jrm,θ+1 + β5jrm,θ+2 + ξjt

rj.θ: بازده سهام شرکت j در ماه θ طی سال مالی.

rm.θ: بازده بازار در ماه θ است. برای محاسبه ی بازده ماهانه بازار، شاخص ابتداي ماه از شاخص 

پایان ماه کسر شده و حاصل بر شاخص ابتداي ماه تقسیم می شود.
رابطه ی 5 با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره برآورد شده و باقی مانده آن به شرح رابطه 
)4( برای محاسبه بازده ماهانه ی خاص شرکت استفاده می شود و در آخر برای محاسبه ی خطر 
سقوط قیمت سهام از طریق معیار چولگی منفی بازده سهام از رابطه ی 6 به شرح زیر استفاده  

شده است:

رابطه 6(
NCSKEWi,t = - [ r (n - 1)3/2             Wi

3
,t ]/[(n - 1) (n - 2)(      Wi

3
,t)

3/2 ]Σ Σ
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NCSKEWj.t : چولگی منفی بازده ماهانه ی سهام j طی سال مالیt؛ wj بازده ماهانه ی خاص 
شرکت j در ماه t و N تعداد ماه هایی که بازده آن ها محاسبه شده است. در این معادله ارزش های 

باالی NCSKEW نشان دهنده ی خطر سقوط سهام باال است.

٢-7-متغیرهایمستقل
تأخیر گزارش حسابرس )Audit-lag(:تأخیر حسابرسی یا مدت زمان اجرای حسابرسی مستقل 
)مدت زمان فاصله ی بین تاریخ صورت های مالی تا تاریخ گزارش حسابرسی مستقل( )حاجیها و 

رفیعی، 1393(.
کاراییعملکردحسابرسداخلی:برای محاسبه ی کارایی عملکرد حسابرس داخلی از دو 

معیار زیر استفاده می گردد:
اندازه ی واحد حسابرسی داخلی)IAS(: سازگار با برخی تحقیقات )پیزنی و همکاران، 2010( 
از مجموع تعداد کارکنان در واحد حسابرسی داخلی برای اندازه گیری این متغیر استفاده  شده 
است .تعداد بیش تر کارکنان واحد نشان دهنده ی عملکرد بهتر واحد حسابرسی داخلی می باشد. 

تعداد  با  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  تجربه ی   :)DIA(داخلی حسابرسی  واحد  قدمت 
سنوات وجود حسابرسی داخلی در شرکت اندازه گیری می شود. در صورت بیش تر بودن قدمت 

واحد فرض می شود کیفیت عملکرد آن باالتر باشد )همان منبع(.

3-7-متغیرهایکنترلی
اندازه ی شرکت )Size(: برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی شرکت )حبیب، هانگ، 2019(.

اهرم مالی )LEV(: برابر است با تقسیم بدهی جاری بر حقوق صاحبان سهام )همان منبع(.
نرخ بازده دارایی ها )ROA(: نرخ بازده دارایی ها از نسبت سود خالص به جمع کل دارایي ها به 

دست می آید )همان منبع(.
حقوق  دفتری  ارزش  تقسیم  از  مذکور،  نسبت   : )MB( بازار  ارزش  به  دفتری  ارزش  نسبت 

صاحبان سهام به ارزش سهام آن ها به دست می آید )همان منبع(.
اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی )Audit-Size(: اگر سازمان حسابرسی، حسابرسی شرکتی را بر 

عهده داشته باشد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود. )همان منبع(.
8-روشهایآماری

برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرســیون چندمتغیره )پانل دیتا( استفاده شده است. بدین 
منظــور جهت انتخاب روش برآورد مدل به صورت ترکیبی یا تلفیقی از آزمون اف لیمر و به منظور 
انتخاب رویکرد اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاســمن بهره گرفته شــده است. همچنین در این 
پژوهش مفروضات رگرســیون نیز بررسی شده است. بر این اساس برای بررسی مفروضات »نرمال 
بودن توزیع اجزای خطا«، »همخطی«، »ناهمســانی واریانس اجزای خطا« و »خودهمبســتگی 
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ســریالی اجزای خطا« به ترتیــب از »آماره جارک-برا«، »عامل تــورم واریانس )VIF(«، »آزمون 
وایت« و »آماره ی دوربین واتسون« استفاده شده است.

9-یافتههایپژوهش
1-9-آمارتوصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکت های نمونه در جدول 1 ارائه شده است. میانگین 
به عنوان پرکاربردترین شاخص مرکزی، بسیار بااهمیت است. همان طور که مالحظه می شود میانگین 
نسبت بدهی برای شرکت های نمونه حدود 60 درصد و میانگین بازده دارایی ها حدود 10 درصد 
میانگین  رسیدگی شده اند.  سازمان حسابرسی  توسط  نمونه  درصد شرکت های  است. حدود 20 
فاصله ی زمانی بین تاریخ صورت های مالی و تاریخ گزارش حسابرسی مستقل حدود 78 روز است.

کم ترین و بیش ترین مقدار برای متغیر تأخیر گزارش حسابرسی نیز به ترتیب 18 و 135 روز بوده 
است. میانگین قدمت واحد حسابرسی داخلی حدود 3 سال است )الزم به ذکر است شرکت های 
بورسی از سال 1392 ملزم به ایجاد واحد حسابرسی داخلی شده اند(. میانگین تعداد کارکنان واحد 
حسابرسی داخلی )که رشته ی تحصیلی آن ها حسابرسی یا حسابداری بوده است( نیز کم تر از 2 نفر 
بوده است. بیش ترین و کم ترین عدد برای این متغیر به ترتیب 11 و صفر بوده است. مطابق نمونه ی 

آماری بالغ بر 20 درصد شرکت ها توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند.

جدول)1(نتایجآمارتوصیفی

مادمتغیر
ن

ین
انگ

می

انه
می

ین
ش تر

بی

ین
م تر

ک

ف 
حرا

ان
یار

مع

CRASH0.1330.1551.799-2.2220.591ریسک سقوط قیمت سهام
AIS1.80011101.956اندازه ی واحد حسابرس داخلی
DIA3.0283702.242قدمت واحد حسابرس داخلی
AUDIT_LAG77.827791351825.958تأخیر در گزارش حسابرسی

اندازه ی واحد حسابرس داخلی* 
AIS*AUDIT_LAG146.4259013530199.339تأخیر در گزارش حسابرسی

قدمت واحد حسابرس داخلی* 
DIA*AUDIT_LAG228.6111989450194.054تأخیر در گزارش حسابرسی

SIZE1.6781.2229.961-9.3272.568اندازه شرکت
LEV0.6020.6070.9970.2410.198اهرم مالی

ROA0.1050.0860.391-0.1030.124بازده دارایی
MB3.9223.02412.8170.3922.909نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

AUDIT_SIZE0.2040100.403اندازه ی حسابرس
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٢-9-تعییننوعچینشدادهها
برای تعیین نوع چینش داده ها از آزمون اف لیمر استفاده شد. مقادیر آماره آزمون اف لیمر 
برای فرضیه های اول تا سوم به ترتیب 1/002، 0/944 و 1/043 و سطح معناداری آن ها به ترتیب 
0/478، 0/672 و 0/349 است. با توجه به اینکه سطح معناداری آماره ی آزمون در هر سه مدل 
بیش تر از 5 درصد است، می توان بیان کرد که الگوی هر سه فرضیه دارای ساختار ترکیبی است.

3-9-بررسیمفروضاترگرسیون
به منظور تشــخیص نرمال بودن توزیع اجزای خطا نیز از آزمون جارک-برا استفاده شد. ازآنجاکه 
سطح معناداری آماره جارک-برا، برای الگوهای پژوهش کم تر از 0/05 است، لذا فرض صفر مبنی بر 
نرمال بودن توزیع اجزای خطا رد می شود. با وجود این زمانی که نمونه به اندازه ی کافی بزرگ باشد، 
انحراف از فرض نرمال بودن به طور معمول بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. در شرایط مذکور، با 
توجه به قضیه ی حد مرکزی می توان دریافت که حتی اگر باقیمانده ها نرمال نباشند، آماره های آزمون 
به طور مجانبی از توزیع نرمال پیروی می کنند، بدون تورش هستند و از کارایی برخوردارند. با توجه 

به این مطالب می توان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت )رازقی، امیرحسینی، 1395(.
 )VIF( به منظور بررســی همخطی بین متغیرهای توضیح دهنده از معیــار عامل تورم واریانس
استفاده شــده است. با توجه به جدول 2 مقادیر VIFبرای تمام متغیرهای توضیحی پژوهش کم تر 

از 5 می باشد. از این رو هم خطی شدید بین متغیرهای مذکور وجود ندارد.

جدول)٢(بررسیهمخطیمتغیرهایتوضیحدهنده

متغیر
عامل تورم واریانس

فرضیه 3فرضیه 2فرضیه 1
IAS-4/69-
DIA--4/12

AUDIT_LAG1/181/911/47
AUDIT_LAG × IAS-4/96-
AUDIT_LAG × DIA--4/49

SIZE1/271/431/33
LEV2/101/801/75
ROA2/381/661/94
MB1/331/371/39

AUDIT_SIZE1/101/141/008

به منظور بررسی ناهمسانی واریانس اجزای خطا از آزمون وایت استفاده شده است. مقادیر آماره آزمون 
وایت برای فرضیه های اول تا سوم به ترتیب 2/523، 2/803 و 2/246 و سطح معناداری آن ها به ترتیب 
0/000، 0/000 و 0/000 است. با توجه به اینکه سطح معناداری آماره آزمون در هر سه مدل کم تر 
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از 5 درصد است، می توان بیان کرد که الگوی هر سه فرضیه دارای مشکل ناهمسانی واریانس اجزای 
خطاست. برای رفع این مشکل از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید.

جهت بررسی خودهمبستگی بین اجزای خطا نیز از آماره ی دوربین واتسن استفاده شده است 
که نتایج آن در حین بررسی آزمون فرضیه ها ارائه خواهد شد.

10-نتایجآزمونفرضیهها
فرضیه ی اول عنوان می کند که »بین تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت 
سهام، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.« برای آزمون این فرضیه، رابطه ی 1 برآورد شد که 
 t نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است. همان طور که مالحظه می شود سطح معناداری آماره ی
نیز  و معنادار است. ضریب متغیر  از 0/05  تأخیر در گزارش حسابرسی کم تر  به متغیر  مربوط 
0/003 مثبت است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل حدود 9 درصد است که نشان می دهد حدود 
9 درصد از تغییرات متغیر «ریسک سقوط آتی قیمت سهام« درنتیجه متغیرهای توضیح دهنده 
است. آماره ی F رگرسیون نیز 19/74 )با سطح معناداری 0/000( است که حکایت از معناداری 
کل مدل رگرسیون دارد. مقدار آماره ی دوربین واتسن نیز 1/99 است که با توجه به نزدیکی آن 
به عدد 2، می توان گفت که مشکلی از بابت خودهمبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. با 
توجه به این توضیحات، می توان نتیجه گرفت که بین تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط 

آتی قیمت سهام ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لذا فرضیه ی اول رد نمی شود.

جدول)3(نتایجآزمونفرضیهیاول

سطح آماره tضریبنمادمتغیر
معناداری

AUDIT_LAG0.0038.7160.0000تأخیر در گزارش حسابرسی

SIZE-0.001-0.5740.5657اندازه ی شرکت

LEV0.1141.9300.0538اهرم مالی

ROA-0.007-0.0750.9395بازده دارایی

MB-0.004-1.2510.2111نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

AUDIT_SIZE0.0341.7320.0835اندازه ی حسابرس

c-0.114-2.1330.0331مقدار ثابت

آماره ی F: 19/741ضریب تعیین تعدیل شده: 0/087

سطح معناداری F: 0/000دوربین واتسون: 1/99

فرضیه ی دوم عنوان می کند که »اندازه ی واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر 
این  آزمون  برای  را تضعیف می کند.«  آتی قیمت سهام  و ریسک سقوط  در گزارش حسابرسی 
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فرضیه، رابطه ی 2 برآورد شد که نتایج آن در جدول 4 ارائه  شده است. چنانچه مالحظه می شود 
سطح معناداری آماره ی t مربوط به متغیر »اندازه ی واحد حسابرسی داخلی × تأخیر در گزارش 
حسابرسی« کم تر از 0/05 و معنادار است. ضریب متغیر نیز برابر 0/088- است. ضریب تعیین 
تعدیل شده مدل حدود 6 درصد است که نشان می دهد حدود 6 درصد از تغییرات متغیر »ریسک 
سقوط آتی قیمت سهام« درنتیجه متغیرهای توضیح دهنده است. آماره ی F رگرسیون نیز 4/22 
)با سطح معناداری 0/000( است که حکایت از معناداری کل مدل رگرسیون دارد. مقدار آماره ی 
دوربین واتسن نیز 1/98 است که با توجه به نزدیکی آن به عدد 2، می توان گفت که مشکلی از 
بابت خودهمبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. با توجه به این توضیحات می توان نتیجه 
گرفت که اندازه ی واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر در گزارش حسابرسی و 

ریسک سقوط آتی قیمت سهام را تضعیف می کند. لذا فرضیه ی دوم نیز رد نمی شود.

جدول)4(نتایجآزمونفرضیهیدوم
سطح معناداریآماره tضریبنمادمتغیر

AIS-0.077-2.2920.0220اندازه ی واحد حسابرس داخلی

AUDIT_LAG0.0011.3190.1872تأخیر در گزارش حسابرسی

اندازه ی واحد حسابرس داخلی*
AIS*AUDIT_LAGتأخیر در گزارش حسابرسی

.088-02.3750.0177

SIZE-0.001-0.2160.8285اندازه ی شرکت

LEV0.1211.0570.2904اهرم مالی

ROA-0.083-0.4700.6381بازده دارایی

MB-0.012-1.8750.0610نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

AUDIT_SIZE0.0300.6830.4946اندازه ی حسابرس

c0.0430.3870.6988مقدار ثابت

آماره ی F: 4/22ضریب تعیین تعدیل شده: 0/021

سطح معناداری F: 0/000دوربین واتسون: 1/99

فرضیه ی سوم عنوان می کند که »قدمت واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر 
این  آزمون  برای  را تضعیف می کند.«  آتی قیمت سهام  و ریسک سقوط  در گزارش حسابرسی 
فرضیه، رابطه ی 3 برآرود شد که نتایج آن در جدول 5 ارائه شده است. چنانچه مشاهده می شود 
سطح معناداری آماره ی t مربوط به متغیر »قدمت واحد حسابرسی داخلی × تأخیر در گزارش 
حسابرسی« کم تر از 0/05 و معنادار است. ضریب متغیر نیز برابر 0/051- است. ضریب تعیین 
تعدیل شده مدل حدود 7 درصد است که نشان می دهد حدود 7 درصد از تغییرات متغیر »ریسک 
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سقوط آتی قیمت سهام« درنتیجه متغیرهای توضیح دهنده است. آماره ی F رگرسیون نیز 13/10 
)با سطح معناداری 0/000( است که حکایت از معناداری کل مدل رگرسیون دارد. مقدار آماره ی 
دوربین واتسن نیز 1/97 است که با توجه به نزدیکی آن به عدد 2، می توان گفت که مشکلی 
از بابت خودهمبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد. با توجه به این توضیحات، می توان 
نتیجه گرفت که قدمت واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر در گزارش حسابرسی 

و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را تضعیف می کند. لذا فرضیه ی سوم نیز رد نمی شود.

جدول)5(نتایجآزمونفرضیهیسوم
سطح معناداریآماره tضریبنمادمتغیر

DIA-0.021-1.8410.0657قدمت واحد حسابرس داخلی

AUDIT_LAG0.0823.8920.0001تأخیر در گزارش حسابرسی

قدمت واحد حسابرس داخلی* 
DIA*AUDIT_LAG.051-00.7480.0040تأخیر در گزارش حسابرسی

SIZE-0.005-1.4310.1525اندازه ی شرکت

LEV0.1151.7970.0725اهرم مالی

ROA-0.031-0.3020.7625بازده دارایی

MB-0.002-0.5450.5857نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

AUDIT_SIZE0.0411.8360.0666انداز ه ی حسابرس

c-0.033-0.4590.6456مقدار ثابت

آماره ی F: 13/10ضریب تعیین تعدیل شده: 0/07

سطح معناداری F: 0/000دوربین واتسون: 1/97

11-نتیجهگیریوپیشنهاد
تأخیر در گزارش حسابرســی عادی طوالنی ممکن است یک پیام هشــداردهنده در ارتباط با 
اختالف نظر حســابرس و صاحبکار در مورد تعدیالت حســابداری باشد. به عبارتی به جای این که 
نشــانه ای از حسابرســی باکیفیت خوب باشــد، در گزارش حسابرسی نشــانه ای ازخبر بد است. 
عواقب چنین تعاملی می تواند به طور مستقیم بر دوره های حسابداری آینده و مذاکرات حق الزحمه 
و همچنین بر کیفیت رابطه ی حســابرس بــا صاحبکار تأثیر بگذارد )بتــی و همکاران، 2011(. 
ازاین رو تأخیر عادی در ارائه ی گزارش حسابرســی، مشکالت آینده ی حسابداری و عدم اطمینان 
سرمایه گذار را افزایش می دهد و درنتیجه ی آن موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام گردد. 
همچنین حسابرس داخلی می تواند عاملی بازدارنده در تأخیر گزارش حسابرسی و درنتیجه ی آن 

کاهش ریسک سقوط قیمت سهام به شمار آید.
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در این مقاله اثر تأخیر عادی گزارش حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام و اثر کارایی 
عملکرد حسابرس داخلی بر رابطه آن مورد آزمون قرار گرفت.هدف پاسخگویی به این سؤال ها بود 
که آیا تأخیر عادی گزارش حسابرس موجب افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام می گردد؟ آیا 
کارایی عملکرد حسابرسی داخلی موجب تضعیف ارتباط میان تأخیر گزارش حسابرسی و ریسک 
نمونه ای  پژوهش،  فرضیه های  آزمون  جهت  منظور  این  به  می گردد؟  سهام  قیمت  آتی  سقوط 
متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1393 تا 1398 مورد 
گزارش  در  تأخیر  بین   )1 که:  داد  نشان  فرضیه ها  آزمون  از  حاصل  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی 
حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ 2( اندازه ی 
واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی 
قیمت سهام را تضعیف می کند؛ و 3( قدمت واحد حسابرسی داخلی، شدت رابطه ی میان تأخیر 
در گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را تضعیف می کند. این نتایج در تطابق با 
یافته های پژوهش های لو و همکاران )2020(، حبیب و هانگ )2019(، قانم و حگازی )2011(، 

و پیزینی و همکاران )2010( می باشد.
بر اســاس نتیجه ی فرضیه ی اول پژوهش به ســرمایه گذاران پیشــنهاد می گردد که در اتخاذ 
تصمیمات اقتصادی خود پیرامون خرید و فروش ســهام شرکت ها، به تفاوت زمان ارائه ی گزارش 
حسابرســی با حد متوســط زمان ارائه گزارش ها در چند سال قبل توجه نموده و درصورت وجود 
اختالف حائز اهمیت، صورت های مالی ارائه شــده را بیش تر بررسی نمایند و به حسابرسان توصیه 
می شود که به دنبال فرآیند حسابرسی مستمر رفته تا فشار زمانی موجب تأخیر غیرعادی در روند 

انتشار و ارائه ی گزارش حسابرسی آن ها نشود.
همچنین بر اســاس یافته های فرضیه های دوم و ســوم پژوهش مبنی بر تضعیف رابطه ی میان 
تأخیر گزارش حسابرســی و ریســک سقوط آتی قیمت سهام توســط متغیرهای کارایی عملکرد 
حسابرسی داخلی، به مدیران ارشد شــرکت ها پیشنهاد می گردد که در انتخاب حسابرس داخلی 
برای ویژگی تجربه و تخصص اهمیت ویژه قائل شوند تا به بهبود کیفیت گزارشگری مالی از منظر 

به موقع بودن کمک نمایند.
پژوهشــگران آتی نیز می توانند تأثیر سایر ویژگی های حسابرسی داخلی همچون دوره تصدی، 
میزان ســوابق کاری و میزان تحصیالت بر رابطه میان تأخیر گزارش حسابرسی و ریسک سقوط 

آتی قیمت سهام را مورد بررسی قرار دهند.
در فرآیند انجام پژوهش علمی مجموعه شــرایطی وجود دارد که خارج از کنترل محقق اســت 
ولی به طور بالقوه می تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم ترین محدودیت های 
پژوهش حاضر آن اســت که مطابق با پژوهش ها قبلی، متغیرهای کنترلی متعددی که بر ریسک 
سقوط قیمت سهام شرکت ها مؤثر بودند، درنظر گرفته شد و در برآورد مدل لحاظ گردیدند. با این 
حال همانند ســایر پژوهش های تجربی در حسابداری، همچنان احتمال وجود متغیرهای مرتبط 

حذف شده وجود دارد که می تواند در تعمیم نتایج تأثیرگذار باشد. 
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