
 
                                                96 تا 81 صفحه از ،40 شماره ،1400زمستان  حسابرسی، و حسابداری مطالعات

 

 

 اظهار و حسابرسی گزارش تاخیر حسابداری، مقایسه قابلیت بین رابطه

 حسابرسی نظر

 ©1محمدیگل مجتبیدکتر 

 میبد دانشگاه حسابداری، استادیار

 2آبیار مجید
 طباطبائی عالمه دانشگاه حسابرسی، ارشد کارشناس

  

 (1399 شهریور 31 پذیرش: تاریخ ؛1399 اردیبهشت 1 دریافت: )تاریخ

 این در است. اطالعاتی بار دارای کنندگاناستفاده برای آن هنگام به صدور و حسابرسی گزارش محتوای

 اطالعات ارائه کیفی هایویژگی از یکی عنوان به حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت بین رابطه پژوهش،

 مقایسه قابلیت گیریاندازه برای است. شده آزمون حسابرسی نظر اظهار و حسابرسی گزارش تاخیر با مالی

 موضوع، بررسی برای است. گرفته قرار استفاده مورد (2011) همکاران و دیفرانکو الگوی حسابداری،

 تا 1392 هایسال فاصله در تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرش شرکت 115 از متشکل اینمونه

 تحلیل و تجزیه رگرسیون از استفاده با و تابلویی روش به هاداده و انتخاب سال( – شرکت 575) 1396

 تعداد و حسابرسی گزارش تاخیر با حسابداری مقایسه قابلیت بین دهدمی نشان پژوهش نتایج است. شده

 کارایی و حسابرسی ذاتی ریسک منظر از نتیجه این دارد. وجود دارمعنی و منفی رابطه شرط بندهای

 اطالعات کسب هزینه و حسابرسی ریسک حسابداری، مقایسه قابلیت که چرا است؛ تفسیر قابل اطالعاتی

 اطالعات سودمندی حسابداری، مقایسه قابلیت که داشت بیان توانمی خالصه طور به دهد.می کاهش را

 حسابرسی کیفیت بهبود به منجر مجموع در و دهدمی افزایش مستقل حسابرسان برای را حسابداری

 .گرددمی

 ریسک حسابرسی، نظر اظهار حسابرسی، گزارش تاخیر حسابداری، مقایسه قابلیت کلیدی: هایواژه

حسابرسی.

                                                           
1 golmohammadi@meybod.ac.ir                                                           )نویسندۀ مسئول( © 
2 abyarfirozabady@yahoo.com 

 پژوهشی -مقاله علمی 

mailto:abyarfirozabady@yahoo.com


 اریآبو محمدی گل

 

 

 مقدمه

 عملیاتی و مـالی وضـعیت از آگاهی بـا که هستند این دنبال به همواره اعتباردهندگان و گذارانسرمایه

 شک،بی کنند. اتخاذ را هاگیریتصمیم بهترین رقیب، هایشرکت اطالعات با آن مقایسة و هاشرکت

 شود.می محسوب زمینه ایـن در اسـتفاده مـورد منـابع سـودمندترین از یکـی هاشرکت مالی هایگزارش

 حسابداری، اطالعات مقایسه قابلیـت کـه است متعددی کیفی هایویژگی پایه بر هاگزارش این سودمندی

 سود ساختار هایویژگی که هاییشرکت برای مقایسه قابلیت .〔4〕 شودمی محسوب هاویژگی این از یکی

 سود، پذیریبینیپیش تعهدی، اقالم کیفیت مثال، برای هاست.شرکت سـایر از بیشـتر اسـت، مشـابه آنها

 هاشرکت اطالعات مقایسة قابلیت بر مؤثری عوامل توانندمی زیان، گزارش حتـی و سـود هموارسازی

 .〔12〕 باشـند

 در است. ساخته ضروری را نظارتی نیازهای منافع، تضاد وجود و تجاری واحدهای گسترش طرفی، از

 درباره مالی اطالعات ازجمله مختلفی اطالعات به گیریتصمیم برای کنندگاناستفاده وضعیتی، چنین

 ناشی منافع تضاد از که است مزبور اطالعات کیفیت مورد در تردید مهم، مسئله اما دارند. نیاز هاشرکت

 اطالعات به کنندگاناستفاده مستقیم دسترسی عدم قبیل از دیگری مسائل منافع تضاد بر عالوه شود.می

 بازرسـی و نظارت مهم بخش مسـتقل، حسابرسـی است. شده مستقل حسابرسی خدمات برای تقاضا سبب

 که آوردمی فراهم را اطمینان این که اسـت عمومی منافع بر مبتنی مهم فعالیت یک و سـازمانی زیربنایی

 .〔16〕 اسـت شـده ارائه صحیح و منصفانه طور به مالی هایگزارشـ در موجود اطالعات

 مالی گزارشگری برای را حسابداری مقایسه قابلیت مالی، هایصورت حسابرسی و پردازش تهیه، هایهزینه

 مقایسه قابلیت صنعت در موجود هایشرکت با شرکت یک مالی اطالعات اگر .〔20〕 سازدمی ضروری

 برای صنعت در موجود هایشرکت اطالعات پردازش و کسب نهایی هزینه باشد، داشته بیشتری

 هایگروه و اعتباردهندگان( و بالفعل و بالقوه سهامداران )شامل گذارانسرمایه قبیل از کنندگاناستفاده

 عملکرد ارزیابی وضعیت، این در .〔25و13〕 یافت خواهد کاهش مالی( تحلیلگران و حسابرسان )مثل اقلیت

 هم و شرکت آن خاص عوامل اساس بر هم شرکت، یک تجاری هایفعالیت شود.می انجام بهتر شرکت

 عواملی که است سخت افراد برای عالوه،به .〔15〕 گیردمی شکل کندمی فعالیت آن در که صنعتی عوامل

 فرایند در را فردی اطالعات که دارند تمایل و کنند پردازش را باشدمی خاص شرکت یک به مربوط که

 .〔27〕 کنند( ارزشگذاری )کم برند کار به کمتر گیریتصمیم و قضاوت

 فهم قابلیت و دهدمی کاهش را اطالعاتی تقارن عدم و اطالعات کسب هزینه بیشتر، مقایسه قابلیت

 وابستگی از بیشتر، حسابداری مقایسه قابلیت چنین،هم .〔18〕 دهدمی افزایش را مالی هایصورت

 ارائه نیز حسابرسان راستا، این در کاهد.می مدیران هایگزارش به مالی هایصورت کنندگاناستفاده

 بهتر دارند بیشتری مقایسه قابلیت که هاییشرکت برای را حسابداری مبالغ قالب در اقتصادی رویدادهای

 یابد.می افزایش نیز حسابرسی کیفیت و کندمی تسهیل را مدیریت ادعاهای اثبات امر این و کنندمی درک

 بهبود را صاحبکار حسابرسی ریسک ارزیابی و حسابرسی ریزیبرنامه حسابداری، مقایسه قابلیت عالوه، به

 نوعی به ایهاله اثر ) دهد می قرار تاثیر تحت نیز را ایهاله اثر حسابداری، مقایسه قابلیت بخشد.می
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 گیرد(می شکل کنندهقضاوت قبلی ذهنیت تأثیر تحت که شودمی گفته گیریتصمیم و شناخت در قضاوت

〔27〕. 

 هایفعالیت بودن مربوط و یکنواختی صنعت، یک در موجود هایشرکت بین حسابداری مقایسه قابلیت

 اطالعاتی کارایی و حسابرسی ذاتی ریسک منظر از کند.می منعکس را مالی گزارشگری و شرکت عملیاتی

 اطالعات، کسب هزینه کاهش و صاحبکار ریسک ارزیابی در حسابرسان برای مقایسه قابلیت بیرونی،

 حسابرس گزارش صدور زمان مدت نهایت در امر این است. سودمند حسابرسی هایآزمون و ریزیبرنامه

 دقت بهبود به مشتریان مقایسه قابلیت درباره اطالعات بودن فراهم همچنین، دهد.می قرار تاثیر تحت را

 محتوای دقت حسابداری، مقایسه قابلیت افزایش با عبارتی، به کند.می کمک نیز حسابرسی کارایی و

 این شده، مطرح مباحث به توجه با .شودمی تامین نیز حسابرسی هایگزارش  در حسابرس نظر اظهار

 است: زیر سواالت برای پاسخی یافتن صدد در پژوهش

 داریمعنی رابطه  حسابرسی نظر اظهار و حسابرسی گزارش تاخیر حسابداری، مقایسه قابلیت بین  آیا

 دارد؟ وجود

 نظری مبانی

 جهت زمان گذر در را خاص شرکت یک مالی صورتهای بتوانند باید مالی صورتهای کنندگاناستفاده

 کنند. مقایسه تجاری واحد مالی پذیریوانعطاف مالی عملکرد ،مالی وضعیت در تغییرات روند شناسایی

 وضعیت بتوانند تا کنند مقایسه را مختلف هایشرکت مالی صورتهای بتوانند باید کنندگاناستفاده عالوه،به

 تاثیر است ضروری ببنابراین، بسنجند. یکدیگر به نسبت را آنها مالی پذیریانعطاف و مالی عملکرد مالی،

 هایشرکت بین و شود ارائه و گیریاندازه رویه ثبات با زمان گذر در و شرکت درون در مشابه معامالت

 .〔7〕 شود رعایت موضوع این نیز مختلف

 معتبر و کافی شواهد که داردمی بیان حسابرسی تئوری بدیهی هایفرض توضیح در (1391) یگانهحساس

 معقول ایهزینه با و منطقی زمان یک در باید مالی صورتهای کیفیت مورد در حسابرسی نظر تأیید برای

 کیفیت و گزارش انتشار زمان و حسابرسی انجام زمانی بازه به توجه بنابراین، شود. ارزشیابی و آوریجمع

 دیگر که بیافتد تأخیر به زمانی تا حسابرسی گزارش انتشار نیست منطقی است. اهمیت حائز حسابرسی

 یابد.می اهمیت شوند،می حسابرسی گزارش صدور تأخیر به منجر که عواملی شناسایی لذا، نباشد. سودمند

 بودن موقع به ویژگی شودمی سبب کمتر، تأخیر با شدهحسابرسی مالی صورتهای انتشار بنابراین

 .〔3〕 گردد رعایت بهتر مالی هایصورت

 یک از است. سودمند حسابرسان( و شرکت کنندگان،)استفاده ذینفعان کلیه برای حسابرسی، زمان کاهش

 کاهش شرکت هایهزینه طرفی، از کند.می تسهیل را مناسب گیریتصمیم موقعبه اطالعات ارائه طرف،

 وریبهره  کمتر، زمان مدت در حسابرسی عملیات انجام با یابد.می افزایش عموم نزد شرکت اعتبار و یافته

 تاثیرگذار عوامل از شود.می فراهم هاآن برای جدید صاحبکار پذیرش فرصت و یافته افزایش حسابرسان

 کنندگاناستفاده برای که است حسابداری اطالعات افشای کیفیت حسابرسی، عملیات اجرای زمان بر

 از پس صاحبکار سوی از سازیشفاف و شواهد دریافت برای حسابرس انتظار عمل، در است. اهمیت حائز
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 کیفیت بین ارتباط گویای حسابرس، نمودن توجیه برای صاحبکار تالش و گزارش نویسپیش صدور

 مطالب به توجه با .〔9〕 است حسابرسی گزارش صدور زمان در تأخیر و حسابرسان به شده ارائه اطالعات

 است: شده تدوین زیر شرح به تحقیق اول فرضیه فوق،

 دارد. وجود داریمعنی رابطه حسابرسی، گزارش تاخیر و حسابداری مقایسه قابلیت بین اول: فرضیه

 طرح قابل گوناگونی ابعاد از پژوهش این وابسته متغیرهای از یکی عنوان به حسابرس نظر اظهار دقت

 :〔14〕 اند کرده بررسی بعد سه از را حسابرسی نظر اظهار دقت بر موثر عوامل قبلی مطالعات است.

 تخصص و حسابرس )شهرت( اعتبار حسابرس، اندازه شامل شودمی مربوط حسابرس به که هاییویژگی .1

 صنعت. در حسابرس

 دوره و حسابرس الزحمهحق حسابرس، استقالل شامل شودمی مربوط خاص کار هر به که هاییویژگی .2

 حسابرس. تصدی

 سازوکارهای اطالعاتی، محیط شرکت، اندازه شامل شودمی مربوط صاحبکار به که هاییویژگی .3

 مستقل. حسابرسی کمیته داشتن مثل شرکتی حاکمیت

 توافق عدم یا اظهارنظر( )عدم حسابرس هایگیریکناره مثل هستند. ملموس اوقات گاهی حسابرسی نتایج

 حسابرس اظهارنظر نوع در ملموس حسابرسی نتایج از مردود(. یا )مشروط صاحبکار و حسابرس بین

 در که نمود اشاره نظر( اظهار بند از قبل )بندهای حسابرس گزارش شرط بندهای تعداد به توانمی

 .〔2〕 است گرفته قرار استفاده مورد غالبا داخلی هایپژوهش

 شود.می محسوب دیگر موارد از داخلی کنترل ضعف نکات چنینهم و شرکت فعالیت تداوم درباره اظهارنظر

 اظهار دقت برای مبنایی عنوان به حسابرس، گزارش در هاشرکت فعالیت تداوم درباره اظهارنظر چگونگی

 گزارش در قبال که صاحبکاری شرکت ورشکستگی که ایگونهبه .〔21〕 شودمی محسوب حسابرس نظر

 گرفته نظر در حسابرسی نتیجه در شکست است، نشده درج نظری آن فعالیت تداوم عدم درباره حسابرسی

 درآن فعال هایشرکت سایر برای تواندمی صنعت در شرکت یک حسابرسی از حسابرس تجربه شود.می

 در با تا کندمی کمک حسابرسان به حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت بنابراین شود. استفاده نیز صنعت

 صاحبکار شرکت فعالیت تداوم از جامع و کلی دانش مربوط، صنعت و شرکت خاص عوامل گرفتن نظر

 شده،بیان مطالب به توجه با .〔11〕 شود تسهیل حسابرس برای فعالیت تداوم درباره نظر اظهار و کند کسب

 است: شده تدوین زیر شرح به تحقیق دوم فرضیه

 دارد. وجود داریمعنی رابطه حسابرس، نظر اظهار و حسابداری مقایسه قابلیت بین دوم: فرضیه

 تجربی پیشینه

 آزمودند. را هاشرکت اعتباری ریسک و حسابداری مقایسه قابلیت بین رابطه (2013) همکاران و کیم

 چگونگی باشد، بیشتر حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت چه هر که است این بر هاآن استدالل

 یابدمی کاهش سرمایه هزینه آن دنبال به و بخشدمی بهبود را را سرمایه بازار در بهادار اوراق گذاریارزش

 دهد.می کاهش را اعتباری ریسک حسابداری، مقایسه قابلیت دهدمی نشان آنها پژوهش نتیجه .〔18〕
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 حسابرسی گزارش تاخیر داخلی، حسابرسی کیفیت افزایش با کردند اثبات (2014) همکاران و پیزینی

 سود کیفیت با حسابرسی گزارش در غیرعادی تاخیر داد نشان نیز (2014) آسچانا .〔22〕 یابدمی کاهش

 .〔10〕 دارد معنادار و معکوس رابطه حسابداری،

 جنوبی کره در حسابرسی کارایی و مالی هایصورت مقایسه قابلیت بین رابطه (2016) همکاران و کانگ

 شده گیریاندازه حسابرسی شدهصرف ساعات طریق از آنها تحقیق در حسابرسی کارایی کردند. بررسی را

 را حسابرسی کارایی و حسابداری مقایسه قابلیت بین دارمعنی و معکوس رابطه آنها، تحقیق نتیجه است.

 متخصص حسابرس که استدالل این با پژوهشی در (2017) ایوانز و راسمین .〔17〕 است کرده مستند

 بین دارمعنی و منفی رابطه دهد،می اختصاص صاحبکار شرکت حسابرسی برای را کمتری ساعات صنعت،

 مقایسه قابلیت بین رابطه (2018) ژانگ .〔24〕 نمودند تبیین حسابرس تخصص و حسابرسی گزارش تاخیر

 وی پژوهش نتایج آزمود. حسابرس نظر اظهار خطای و حسابرسی گزارش تاخیر با را حسابداری اطالعات

 نظر اظهار خطای با حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت بین دارمعنی و معکوس رابطه است داده نشان

 تخصص بین ارتباط (2019) همکاران و سوبای .〔27〕 دارد وجود حسابرس گزارش تاخیر و حسابرس

 صنایع در حسابرسی دانش انتقال دادند نشان آنها سنجیدند. را حسابرسی کارایی و صنعت حسابرس

 .〔26〕 گرددمی حسابرسی دقت و کارایی افزایش سبب همگون، و مشابه

 را حسابرس گزارش تأخیر و صنعت در حسابرس تخصص بین رابطه (1392) منش عارف و طبریعلوی

 حسابرسی توسط شرکت حسابرسی اگر که است داده نشان هاآن پژوهش نتایج دادند. قرار بررسی مورد

 مرفوع و مالایمنی .〔6〕 دهدمی کاهش را حسابرسی گزارش تأخیر دارد تخصص مربوطه صنعت در که

 متغیرهای از هاآن سنجیدند. را حسابرسی گزارش تاخیر و اطالعات افشای کیفیت بین رابطه (1394)

 تعدیالت میزان و سود بینیپیش خطای اطالعات، افشای کیفیت بابت بورس توسط شده اعالم رتبه

 پژوهش نتایج کردند. استفاده خود پژوهش در شرکت اطالعات افشای کیفیت نماینده عنوان به سنواتی

 حسابرس گزارش تاخیر با سنواتی تعدیالت میزان و سود بینیپیش خطای بین دارمعنی و منفی رابطه آنها

 نشده مشاهده حسابرسی گزارش تاخیر و افشا کیفیت رتبه بین داریمعنی رابطه و است کرده مستند را

  .〔9〕 است

 زودتر افشای به منجر حسابرسان نظر اظهار در بهبود که دادند نشان (1395) همکاران و سپاسی

 قابـل از آگـاهی که استدالل این با (1396) قربانی و پیری .〔5〕 شودمی هاسرکت توسط مالی هایصورت

 و... اقتصـادی رویـدادهای پیچیدگی منافع، تضاد مانند مختلفی دالیل به مالی اطالعات بـودن اعتمـاد

 کیفیت و مستقل حسابرس نظر اظهار نوع بین رابطه بررسی به دارد، ایویژه اهمیـت گذارانسرمایه برای

 به است. بوده گوناگون سود، کیفیت متفاوت هایشاخص به توجه با آنها پژوهش نتایج پرداختند. سود

 رابطـة اختیاری تعهدی اقالم کیفیت و سـود پایداری و مستقل حسابرس اظهـارنظر بـین که ایگونه

 اطالعات اتکای قابلیت و مسـتقل حسـابرس اظهـارنظر بـین رابطـة و دارد وجـود معنـاداری و منفـی

 .〔2〕 است معنادار و مثبت
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 پژوهش شناسی روش

 توجه با است. کاربردی هدف لحاظ از و است همبستگی –توصیفی استنتاج، روش لحاظ از پژوهش این

 آزمایشی شبه هایپژوهش گروه در شده استفاده آن فرضیات آزمون در تاریخی اطالعات از اینکه به

 فیش از استفاده با و است ایکتابخانه مطالعه نوع لحاظ به حاضر، پژوهش همچنین گردد.می بندیطبقه

 اطالعات مقاالت، ترجمه و حسابداری رشته علمی مقاالت هایسایت به مراجعه و موجود منابع از برداری

 پژوهش در هاداده گردآوری ابزارهای است. شده گردآوری پژوهش، پیشینه و نظری مبانی به مربوط

 همچنین و تدبیرپرداز نوین، آوردره مانند موجود اطالعاتی افزارهاینرم و اطالعاتی هایبانک حاضر،

 آماری جامعه باشد.می www.codal.ir همچنین و www.tsetmc.ir مانند اینترنتی هایسایت

 پایان تا 1392 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت تمامی شامل پژوهش

 زیر شرایط حائز که است شده انتخاب اینمونه پژوهش، فرضیات آزمون منظور به باشد.می 1396 سال

 باشد:

 باشد. اسفند 29 به منتهی آنها مالی سال .1

 مالی هایگریواسطه سایر و گذاریسرمایه مستغالت، و امالک طبقه در موجود هایشرکت جزو .2

 نباشند.

 باشد. موجود هاآن تلفیقی غیر شده حسابرسی مالی اطالعات .3

 باشد. دسترسی قابل پژوهش زمانی بازه در پژوهش متغیرهای .4

 نظر در صنایعی تنها است؛ شده تعریف صنعت سطح در حسابداری مقایسه قابلیت متغیر اینکه به توجه با

 4 گرفتن نظر در با باشد. دسترس در شرکت 6 اطالعات حداقل فوق شرایط به توجه با که اندشده گرفته

 آماری نمونه عنوان به صنعت 9 از شرکت 115 تعداد سیستماتیک حذفی روش از استفاده با و فوق شرط

 باشد. می سال – شرکت 575 پژوهش سالهای -شرکت کل بنابراین اند. شده انتخاب

 پژوهش متغیرهای و مدل

 با .〔27و9〕 است شده معرفی حسابرسی گزارش تاخیر بر موثر عوامل از زیادی شمار قبلی، تحقیقات در

 گزارش تاخیر بر حسابداری مقایسه قابلیت تاثیر بررسی برای و ایران محیطی شرایط گرفتن نظر در

 است: شده استفاده 1 رابطه از حسابرسی

 1 رابطه
Delayit = α + β AccCompit + γ 1GCAOit + γ 2BigNit + γ 3SIZEit 

+ γ 4ROAit + γ 5Leverit  + γ 6AudChgit  +  𝞮it 

 آن: در که 

itDelay: انتهای بین روزهای فاصله طبیعی لگاریتم طریق از که حسابرسی گزارش تاخیر دهندهنشان 

 قابلیت دهندهنشان :itAccComp شود،می گیریاندازه حسابرس صدورگزارش تاریخ تا مالی سال هر

 مجازی و کنترلی متغیر :itGCAO است، شده بیان ادامه در آن محاسبه نحوه که حسابداری مقایسه

 باشد شده نظر اظهار شرکت فعالیت تداوم عدم درباره حسابرسی گزارش در که صورتی در 1 ارزش دارای

 که صورتی در 1 ارزش دارای حسابرس اندازه کنترلی متغیر :itBigN صورت، این غیر در 0 ارزش و
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 صورت، این غیر در 0 ارزش و باشد مفیدراهبر حسابرسی موسسه و حسابرسی سازمان شرکت، حسابرس

itSIZE: گیریاندازه فروش و هادارایی میانگین طبیعی لگاریتم طریق از که شرکت اندازه کنترلی متغیر 

 هادارایی کل به خالص سود نسبت طریق از که هادارایی بازدهی نرخ متغیرکنترلی :itROA شود،می

 کل به هابدهی کل نسبت طریق از که شرکت مالی اهرم کنترلی متغیر :itLever شود،می گیریاندازه

 در شرکت حسابرس که صورتی در 1 ارزش دارای کنترلی متغیر :itAudChg شود،می محاسبه هادارایی

 صورت. این غیر در 0 ارزش و باشد کرده تغییر مالی سال طول

 شده استفاده 2 رابطه از حسابرس نظر اظهار بر حسابداری مقایسه قابلیت تاثیر بررسی برای همچنین

 :〔27و2〕 است

  + AOit = α + β AccCompit + γ1 SIZEit + γ2 BigNit +  γ3 Leverit 2 رابطه

γ4 ROAit +  γ5 AudChgit + 𝞮it 
  آن: در که

itAO: گیریاندازه اظهارنظر بند از قبل بندهای تعداد طریق از که حسابرسی نظر اظهار دهندهنشان 

 باشد.می قبل الگوی طبق متغیرها سایر تعریف و شودمی

 حسابداری مقایسه قابلیت

 مبنای بر را الگویی حسابداری، اطالعات مقایسه قابلیت گیریاندازه برای (2011) همکاران و فرانکودی

 سهام بازده و سودخالص به مربوط اطالعات از الگو این در آنها کردند. ارائه حسابداری سیستم هایخروجی

 سیستم دو اگر هاآن استدالل طبق .〔12〕 کردند استفاده حسابداری مبالغ مقایسة قابلیت سنجش برای

 مقایسه قابل یکدیگر با باید هم سیستم دو این خروجی باشند، مقایسه قابل و مشابه یکدیگر با حسابداری

 شود:می برآورد 3 رابطه ماهه، 6 دوره 8 برای ابتدا (2011) همکاران و فرانکودی پژوهش طبق باشد.

 Earnit = α0+ α1 Returnit + 𝞮it 3 رابطه
  آن در که

itEarn: و ماهه 6 دوره ابتدای در بازار( )ارزش سهام قیمت به خالص سود نسبت itReturn : بازدهی 

 i شرکت دو سهام بازار ارزش به حسابداری خالص سود نسبت سپس ماهه. 6 دوره طول در سهام قیمت

 شود: می برآورد 4 رابطه شرح به شرکت دو این از یکی صرفا سهم قیمت بازدهی براساس j و

 4 رابطه
E)Earn(iit =  �̂�i + �̂�i Returnit; 

E(Earn)ijt =  �̂�j + �̂�j Returnit 
 شود:می برآورد 5 رابطه شرح به حسابداری مقایسه قابلیت نهایت در و

AccCompijt  =  − 
1

8
  × ∑ |𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑖𝑡) − 𝐸 (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑗𝑡)|𝑡

𝑡−7  5 رابطه 

 پژوهش هاییافته

 توصیفی آمار

 39/4 حسابرسی گزارش تاخیر متغیر میانگین دهد.می نشان را تحقیق متغیرهای توصیفی آمار ،1 جدول

 است گرفته قرار استفاده مورد طبیعی لگاریتم مذکور، شاخص محاسبه در اینکه به توجه با باشد.می واحد
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 روز 81 حسابرسی گزارش صدور زمان و مالی سال پایان بین فاصله متوسط طور به گرفت نتیجه توانمی

  باشد.می
 متغیرهای پژوهشآمار توصیفی  -1جدول 

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین عنوان متغیر نماد

itDelay 17/3 78/4 09/3 47/4 39/4 تاخیر گزارش حسابرسی 

itAO 14/2 11 0 3 55/3 اظهار نظر حسابرس 

ijtAccComp 024/0 0 -708/0 -031/0 -038/0 قابلیت مقایسه حسابداری 

itGCAO 11/0 1 0 0 06/0 عدم تداوم فعالیت 

itSIZE 27/1 52/18 91/9 42/13 09/13 اندازه شرکت 

itBigN 136/0 1 0 0 342/0 نوع حسابرس 

itLever 23/0 34/1 09/0 62/0 65/0 اهرم مالی 

itROA 15/0 63/0 -34/0 13/0 14/0 نرخ بازدهی داراییها 

itAudChg 18/0 1 0 0 32/0 تغییر حسابرس 

 مطالعه مورد هایشرکت درصد 2/34 حسابرسی از حاکی و است 342/0 حسابرس نوع متغیر میانگین

-شرکت مالی اهرم میانگین همچنین، باشد.می مفیدراهبر حسابرسی موسسه و حسابرسی سازمان توسط

 هایشرکت هایدارایی مالی تامین درصد 65 که است معنی این به و باشدمی 65/0 مطالعه مورد های

 است. درصد 32 نیز حسابرس تغییر متغیر میانگین است. شده مالی تامین بدهی، طریق از مطالعه مورد

 اول فرضیه آزمون

 جدول است. شده آزمون حسابرسی گزارش تاخیر و حسابداری مقایسه قابلیت بین رابطه اول، فرضیه در

 دوم و اول فرضیه آزمون به مربوط الگوی در هاداده ساختار بررسی منظور به )چاو( لیمر آزمون نتایج ،2

 از دوم و اول فرضیه الگوی هایداده دهدمی نشان لیمر آزمون آماره داریمعنی سطح دهد.می نشان را

 کنند.می تبعیت تابلویی ساختار

 آزمون لیمر مربوط به آزمون فرضیه اول -2جدول 

 هانوع داده داری آمارهسطح معنی ضریب آماره عنوان آماره

 تابلویی 000/0 717/16 اول الگوی فرضیه

 تابلویی 000/0 415/15 الگوی فرضیه دوم

 دهد.می نشان را تصادفی اثرات و ثابت اثرات بین از الگو انتخاب برای هاسمن آزمون نتایج نیز 3 جدول

 .〔1〕 است ثابت اثرات نوع از الگو که شودمی استنباط ،3 جدول در شدهارائه نتایج به توجه با
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 آزمون هاسمن مربوط به آزمون فرضیه اول -3جدول 

 نتیجه داریسطح معنی آماره کای مربع عنوان

 اثرات ثابت بهتر است 004/0 191/17 الگوی فرضیه اول

 اثرات ثابت بهتر است 000/0 230/16 الگوی فرضیه دوم

 بر انتظار دهد.می نشان را پژوهش اول فرضیه آزمون با مرتبط رگرسیونی تحلیل و تجزیه نتایج ،4 جدول

 نظری مبانی اساس بر عبارتی، به باشد. منفی رگرسیونی الگوی در مستقل( )متغیر β ضریب که است

 مورد )عالمت شودمی بینیپیش حسابرسی گزارش تاخیر و حسابداری مقایسه قابلیت بین منفی ایرابطه

  است(. شده منعکس قبلی تحقیقات نتایج اساس بر نیز کنترلی متغیرهای انتظار

 در و بوده  -0.28 حسابداری مقایسه قابلیت متغیر ضریب است مشاهده قابل 4 جدول از که طورهمان

 نتایج چنینهم گردد.می تایید تحقیق اول فرضیه عبارتی، به است. دارمعنی درصد 99 اطمینان سطح

 اندازه متغیرهای با حسابرسی گزارش در تاخیر بین دهدمی نشان اول فرضیه رگرسیونی الگوی از حاصل

 و منفی رابطه هادارایی بازدهی نرخ متغیر و دارمعنی و مثبت رابطه حسابرس تغییر و مالی اهرم شرکت،

   دارد. وجود دارمعنی
 نتایج الگوی رگرسیونی فرضیه اول -4جدول 

 

 

 عنوان نماد متغیر
عالمت 

 مورد انتظار
 ضریب

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

-معنی

 داری

α 000/0 -515/4 035/0 -162/0 ± مقدار ثابت 

itAccComp 004/0 820/2 009/0 -/028 − قابلیت مقایسه 

itGCAO 301/0 085/1 935/0 015/1 + عدم تداوم فعالیت 

itBigN 338/0 -965/0 004/0 -004/0 − نوع حسابرس 

itSIZE 000/0 351/6 720/1 924/10 + اندازه شرکت 

itROA  008/0 -711/2 118/0 -320/0 − بازدهنرخ 

itLever 000/0 651/4 621/1 540/7 + اهرم مالی 

itAudChg 015/0 439/2 107/0 261/0 + تغییر حسابرس 

 191/2آماره دوربین واتسون:  362/0شده: ضریب تعیین تعدیل

 F :000/0داری آماره معنی F :927/45آماره 
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 دوم فرضیه آزمون

 است. گرفته قرار بررسی مورد حسابرسی نظر اظهار و حسابداری مقایسه قابلیت بین رابطه دوم، فرضیه در

 ،5 جدول است. ثابت اثرات دارای و panel نوع از حالت این در هاداده شده،انجام هایآزمون اساس بر

 مقایسه )قابلیت مستقل متغیر ضریب دهد.می نشان را فرضیه این به مربوط رگرسیونی الگوی نتایج

 مورد نیز تحقیق دوم فرضیه بنابراین است. دارمعنی درصد 95 اطمینان سطح در و -149/0 حسابداری(

 مالی اهرم و شرکت اندازه دارمعنی و مثبت رابطه به توانمی آزمون این نتایج دیگر از گیرد.می قرار تایید

 نمود. اشاره حسابداری مقایسه قابلیت با حسابرس تغییر و هادارایی بازدهی نرخ دارمعنی و منفی رابطه و
 نتایج الگوی رگرسیونی فرضیه دوم -5جدول 

 اضافی هایآزمون

 را تحقیق هایسال از یک هر در اول فرضیه آزمون با مرتبط رگرسیونی تحلیل و تجزیه نتایج ،6 جدول

 حسابداری مقایسه قابلیت متغیر ضریب است، مشاهده قابل که طور همان دهد.می نشان جداگانه طور به

 موضوع این و است برخوردار باالیی داریمعنی سطح از (1394 سال از غیر )به مطالعه مورد هایسال در

 باشد.می تحقیق نتایج بودن متقن از حاکی

 

 

 

 

 عنوان نماد متغیر
عالمت مورد 

 انتظار
 ضریب

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

-سطح معنی

 داری

α 307/0 020/1 072/2 114/2 ± مقدار ثابت 

itAccComp 016/0 -405/2 062/0 -149/0 − قابلیت مقایسه 

itBigN 165/0 389/1 051/0 071/0 + نوع حسابرس 

itSIZE 001/0 400/3 781/3 855/12 + اندازه شرکت 

itROA 
نرخ بازده 

 هادارایی
− 020/0- 009/0 966/2- 022/0 

itLever 000/0 477/17 403/0 308/0 + اهرم مالی 

itAudChg 
تغییر 

 حسابرس
− 160/0- 012/0 633/13- 000/0 

 892/1آماره دوربین واتسون:  435/0شده: تعیین تعدیل ضریب

 F :000/0داری آماره معنی F :893/72آماره 
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 های تحقیقنتایج رگرسیونی آزمون فرضیه اول در هر یک از سال -6جدول 

 1396 1395 1394 1393 1392 متغیر/سال

α 
822/0-*** 646/0-** 374/0- 416/0-*** 840/0-*** 

134/3- 203/2- 102/0- 412/3- 223/5- 

itAccComp 

036/0-*** 033/0-*** 002/0 011/0-** 056/0-*** 

407/5- 768/3- 450/0 434/2- 737/5- 

itGCAO 
187/0 194/0 003/0 995/0*** 596/0 

223/1 444/1 049/0 979/3 557/1 

itBigN 
001/0- 007/0 027/0- 010/0-** 003/0-** 

560/0- 020/1 328/1- 026/2- 100/2- 

itSIZE 
160/11*** 924/8*** 746/9*** 025/10** 072/9*** 

368/2 520/5 037/7 239/2 515/7 

itROA 
067/0-* 091/0-* 210/0-*** 187/0-*** 245/0-** 

853/1- 706/1- 254/3- 175/4- 428/2- 

itLever 
014/3* 074/7*** 727/2* 263/4** 039/6*** 

0.596 514/6 652/0 265/2 352/4 

itAudChg 
130/0** 160/0 141/0* 124/0* 166/0** 

514/2 761/0 789/1 744/1 143/2 
2R 435/0 381/0 266/0 350/0 490/0 شدهتعدیل 

 دهد.می نشان را درصد 1 و 5 ،10 سطح در داریمعنی ترتیب به ***،**،*
 شدهتعدیل و نشدهتعدیل به حسابرس نظر اظهار نوع تفکیک اساس بر را دوم فرضیه آزمون نتایج ،7 جدول
 0 عدد صورت این غیر در و 1 عدد باشد شدهتعدیل حسابرس نظر اظهار اگر حالت، این در دهد.می نشان

 95 سطح در و -0.762 نیز حالت این در حسابداری مقایسه قابلیت متغیر ضریب شود.می لحاظ الگو در
 اظهار نوع ها،شرکت توسط منتشره اطالعات مقایسه قابلیت افزایش با عبارتی، به است. دارمعنی درصد

 دارد. تمایل نشده()تعدیل مقبول سمت به حسابرسان نظر
 نشدهشده و تعدیلاظهار نظر به تعدیلنتایج الگوی رگرسیونی فرضیه دوم بر مبنای تفکیک  -7جدول 

 عنوان نماد متغیر
عالمت مورد 

 انتظار
 ضریب

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

-سطح معنی

 داری

α 000/0 788/5 049/1 066/6 ± مقدار ثابت 

itAccComp 012/0 -518/1 502/0 -762/0 − قابلیت مقایسه 

itBigN 051/0 652/0 114/1 727/0 + نوع حسابرس 

itSIZE 000/0 074/10 369/0 722/3 + اندازه شرکت 

itROA 
نرخ بازده 

 هادارایی
− 008/0- 003/0 265/2- 023/0 
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 بحث و گیرینتیجه

 کنندگاناستفاده برای آن محتوای کیفیت بنابراین، است. حسابرسی عملیات نتیجه حسابرسی اظهارنظر
 محتوای بر که است مربوط و مناسب زمان در حسابرس گزارش صدور طرفی، از است. اهمیت حائز مختلف

 از یکی عنوان به حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت رابطه پژوهش، این در افزاید.می آن اطالعاتی
 مورد حسابرسی گزارش صدور تاخیر و حسابرسی نظر اظهار چگونگی بر مالی اطالعات کیفی هایویژگی
 حسابرسی ریسک کاهش باعث حسابداری مقایسه قابلیت که شودمی بینیپیش است. گرفته قرار بررسی

 این شود. حسابرسی گزارش صدور زمان کاهش و حسابرسی( گزارش محتوای کیفیت و دقت )افزایش
 این بررسی جهت است. حسابداری مقایسه قابلیت افزایش از ناشی اطالعاتی ریسک کاهش نتیجه امر،

 بین داریمعنی رابطه اول، فرضیه در است. گرفته قرار آزمون مورد پژوهش این در فرضیه دو موضوع،
 قابلیت بین داریمعنی رابطه دوم، فرضیه در و حسابرسی گزارش تاخیر و حسابداری مقایسه قابلیت
 است. شده آزمون حسابرس اظهارنظر و حسابداری مقایسه

 رابطه حسابرسی گزارش تاخیر و حسابداری مقایسه قابلیت بین که است این از حاکی اول فرضیه نتایج
 جهت است. گرفته قرار تایید مورد پژوهش اول فرضیه عبارتی، به دارد. وجود دارمعنی و )منفی( معکوس

 است. شده واقع آزمون مورد جداگانه طور به نیز تحقیق هایسال از یک هر در اول فرضیه بیشتر، تبیین
 پژوهش، مطالعه هایسال طول در جدول، این طبق است. داده نشان را تحلیل و تجزیه این نتایج ،6 جدول

 قابلیت زیاد تاثیرگذاری از حاکی امر، این است. شده تایید دارمعنی و منفی رابطه نیز 1394 سال از غیر به
 های،پژوهش نتایج با مشابه فرضیه این نتایج باشد.می حسابرسی گزارش تاخیر بر حسابداری مقایسه
 و (1393) همکاران و نیاایزدی (،2015) همکاران و کانگ (،2018) زنگ (،2019) همکاران و سوبای

 به حسابداری مقایسه قابلیت که نمود استدالل توانمی نتایج تفسیر در است. (1394) مرفوع و مالایمنی
 حسابداری زبان قالب در اقتصادی و مالی رویدادهای تبدیل هایتفاوت و هاشباهت تشخیص در حسابرسان

 موثر صنعت در حسابرس تخصص افزایش در را حسابداری مقایسه قابلیت توانمی بنابراین کند.می کمک
 رگرسیونی نتایج طبق همچنین، شود.می حسابرسی گزارش صدور در تاخیر کاهش سبب که دانست
 هادارایی بازدهی نرخ و دارمعنی و مثبت ایرابطه حسابرس تغییر و مالی اهرم شرکت، اندازه اول، فرضیه
 دارد. حسابرس گزارش تاخیر با دارمعنی و منفی ایرابطه
 بندهای تعداد و حسابداری مقایسه قابلیت بین دارمعنی و منفی ایرابطه دوم، فرضیه آزمون نتایج طبق
 (2011 )فرانسیس، صاحبکار هایویژگی از یکی عنوان به حسابداری مقایسه قابلیت گردید. تایید شرط
 و حسابرسی تئوری مفاهیم با منطبق نتیجه این است. شده معرفی حسابرسی نظر اظهار بر موثر

 آن محیط و تجاری واحد شناخت حسابرسی، استانداردهای طبق باشد.می نیز حسابرسی استانداردهای
 مقایسه قابلیت است. شده معرفی بااهمیت هایتحریف ارزیابی و تشخیص در عمده عوامل از یکی عنوان به

 صنعت یک در مرتبط هایشرکت حوزه در اطالعاتی محیط مهم هایشاخص از یکی نیز حسابداری

itLever 000/0 271/5 060/0 316/0 + اهرم مالی 

itAudChg 
تغییر 

 حسابرس
− 408/0- 061/0 600/6- 000/0 

 755/1آماره دوربین واتسون:  419/0شده: ضریب تعیین تعدیل

 F :000/0داری آماره معنی F :254/68آماره 
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 نمود نیز تحلیلی هایروش جمله از حسابرسی خطر ارزیابی هایروش در سازوکار این شود.می محسوب
 در موجود هایشرکت مالی هایصورت در حسابداری مقایسه قابلیت افزایش با خالصه، طور به .〔8〕 دارد
 همچنین و آن فعالیت به توجه با شرکت حسابداری هایرویه بودن مناسب به حسابرس صنعت، یک

 موارد آثار متعاقبا، برد.می پی صنعت در استفاده مورد هایرویه و مربوط گزارشگری چارچوب با آن انطباق
 افزایش که داشت اظهار توانمی بنابراین، یابد.می کاهش بااهمیت هایتحریف خصوص در توافق عدم

 هایصورت در تحریف اینکه بر مبنی کندمی مخابره حسابرسان به را اطالعاتی حسابداری، مقایسه قابلیت
  است. داده رخ کمتر مالی

 حسابرسی کیفیت حسابداری، مقایسه قابلیت که است استخراج قابل استنتاج این پژوهش از کلی طور به
 منافع جهت در هم و است صاحبکار منافع جهت در هم حسابرسی کیفیت افزایش دهد.می افزایش را

 برای را حسابرسی ریسک مالی، اطالعات مقایسه قابلیت و یکنواختی افزایش با صاحبکاران حسابرس.
 با نیز حسابرسان پردازند.می آنان به کمتری حسابرسی الزحمه حق متعاقبا و دهندمی کاهش حسابرسان

 در حسابداری خاص هایروش به و کرده پیدا جدید هایحسابرسی اخذ زمینه حسابرسی، کارایی افزایش
  یابد.می کاهش شانحقوقی دعاوی ریسک متعاقبا و یابندمی تخصص صنعت هر

 پژوهش پیشنهادهای

 پژوهش نتایج از حاصل پیشنهادهای
 مطلوبی تاثیر آن بخشی اثر و کارایی و حسابرسی فرایند بر حسابداری مقایسه قابلیت اینکه به توجه با

 گردد:می پیشنهاد لذا دارد؛
 و هانامهآیین وضع طریق از کشور، در حسابرسی امر متولی عنوان به ایران رسمی حسابداران جامعه 

 دارای هایشرکت حسابرسی اجرای انگیزه مالی، اطالعات کیفیت اهمیت به حسابرسان نظر جلب
 در نیز بهادار اوراق و بورس سازمان همچنین آورد. فراهم حسابرسی موسسات توسط را مشابه فعالیت
 هایشرکت ایدورهمیان و ساالنه شدهحسابرسی مالی هایصورت مطلوب و هنگام به انتشار راستای
 نماید. استفاده سازوکار این از تواندمی بورس در شده پذیرفته

 شرکت حسابرسی قرارداد انعقاد زمینه بتوانند که کنند اتخاذ تدابیری رسمی( )حسابداران حسابرسان-

 فعالیت از هاآن شناخت حالت این در چراکه، آورند. فراهم خود برای را صنعت یک در موجود های
 این و شودمی خود صاحبکار هایشرکت در حسابرسی دانش انتقال به منجر و یافته افزایش صاحبکار

 دارد. دنبال به را حقوقی دعاوی ریسک کاهش و حسابرس آتی منافع موضوع

 به لذا است؛ اهمیت حائز هاشرکت برای حسابرس طرف از مقبول گزارش دریافت که این به توجه با 
 خود صنعت در استفاده مورد رویکردهای از حسابداری هایرویه اتخاذ در گرددمی پیشنهاد هاشرکت

 اینکه یا و آورند فراهم خود برای را مقبول حسابرسی گزارش صدور زمینه راستا این در و گیرند بهره
 شود. کاسته حسابرسی گزارش شرط بندهای تعداد از حداقل

 آتی هایپژوهش برای پیشنهادها
 اطالعات کیفی هایویژگی از یکی حسابداری مقایسه قابلیت ویژگی شد اشاره که طورهمان حال، هر در

 مثال، عنوان به است. نشده تعیین آن برای مالی گزارشگری نظری مفاهیم در کمی تعریف و است مالی
 به (2011همکاران) و دیفرانکو پیشنهادی محاسبه الگوی که اندعقیده این بر (2013همکاران) و کالگیرو
 سیستم که مواقعی در هاآن باور به کند.نمی منعکس را حسابداری اطالعات مقایسه قابلیت درستی
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 الگوی باشد؛ متفاوت شرکتها سرمایة هزینه که صورتی در و کند اعالم تأخیر با را اطالعات حسابداری
  .〔19〕 کندمی منعکس را کمتری مقایسه قابلیت مذکور

 سود در الزاماً است ممکن که داندمی سرمایه هزینه هایتفاوت کنندهمنعکس را بازده نیز ( 2017) نیل 
 )سود سودآوری تنها (2011) همکاران و دیفرانکو الگوی که کندمی استدالل چنین وی نشود. منعکس
 منعکس را سهامداران منافع م تنها نیز سهام بازده و کندمی استفاده دهدمی قرار توجه مورد را خالص(

 برای مالی صورتهای مقایسه قابلیت که این با کند.نمی لحاظ الگو در را اعتباردهندگان سایر و کندمی
 از استفاده که است این مزبور دیگرالگوی ضعف دارد. اهمیت حسابداری اطالعات کنندگان استفاده کلیه
 از را اقتصادی تشابهات تفکیک است ممکن اقتصادی وقایع انعکاس برای معیاری عنوان به  سهام بازده

 دیگری معیارهای از آینده هایپژوهش در گرددمی پیشنهاد بنابراین .〔23〕 سازد دشوار مقایسه قابلیت
 شود. استفاده حسابداری مقایسه قابلیت گیریاندازه برای
 همچنین و شرط بندهای تعداد معیار از پژوهش این در حسابرسی اظهارنظر چگونگی سنجش برای

 این است مقتضی موضوع بیشتر تببین جهت شد. استفاده نشدهتعدیل و شدهتعدیل به گزارش تفکیک
 فعالیت تدوام انعکاس چگونگی و داخلی هایکنترل درباره نظر اظهار قبیل از دیگری معیارهای با شاخص
 گیرد. قرار بررسی مورد نیز حسابرسی گزارش در شرکت

 منابع فهرست
در تحقیقات حسابداری و  Eviewsتجزیه و تحلیل آماری با (. 1392افالطونی، عباس. ) .1
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Audit report and its on-time issuance has information content for users. In this 

research, the relationship between the accounting information comparability as a 

qualitative feature of financial information has been tested with the audit delay and 

audit opinion. To measure accounting comparability, the Defranco et al. Model (2011) 

has been used. . In order to investigate the issue, a sample of 115 companies listed in 

Tehran Stock Exchange between 2014 -2018 (575 company-year) was selected and 

data were analyzed by panel method using regression analysis. The results of the 

research shows that there is a negative and meaningful relationship between the 

accounting comparability and audit delay and the number of explanatory paragraphs 

in the audit report. This conclusion can be interpreted in terms of inherent audit risk 

and information efficiency, since it reduces the audit risk and information acquisition 

costs. In short, the comparability of accounting information improves the usefulness 

of accounting information for independent auditors and improves the audit quality.     
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