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هدف این مقاله بررسی تأثیر فاصله مکانی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش
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های حاصل از این پژوهش نشان داد ،فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار ولی بر تغییر حسابرس تأثیر معناداری ندارد.
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نادی و ساعدی

مقدمه
عدم وجود تأخیر و به موقع بودن گزارش های مالی ،اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان
یکی از اجزای اصلی بازارسرمایه کارا محسوب می شود .انتشار به موقع اطالعات منجر به کاهش عدم
تقارن اطالعاتی می شود .دسترسی نداشتن به اطالعات دقیق و به موقع باعث ناکارایی بازار ،افزایش ابهام
در تصمیم گیری و کاهش مربوط بودن گزارشهای مالی و محتوای اطالعاتی آنها خواهد شد .امروزه ارائه
به موقع اطالعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع حرفه ای ،مراجع قانون گذار ،تجزیه و تحلیل
کنندگان اطالعات مالی ،سرمایه گذاران ،مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار دارد .به منظور کسب
اطمینان نسبت به ارایه اطالعات جاری و مربوط ،می بایست جمع آوری ،تلخیص و انتشار اطالعات مالی
در حد امکان سریع و بدون وقفه انجام پذیرد .در فرایند تصمیم گیری ،اطالعات قدیمی ارزش چندانی
برای تصمیم گیرندگان و فعاالن بازار نخواهد داشت .بدین ترتیب ویژگی ارائه اطالعات به موقع تبدیل به
یکی از معیارهای مهم کیفی ،در ارایه اطالعات حسابداری شده است .به سبب محدودیت دسترسی به
اطالعات مالی بیشتر از صورتهای مالی ،تأخیر در ارائه انتشار صورتهای مالی به ویژه در بازارهای نوظهور
برای تامین گردش سرمایه پایدار حیاتی است .با این حال ،به دلیل الزامات قوانین و مقررات یک شرکت
می تواند تنها صورتهای مالی را بعد از تایید توسط حسابرسان مستقل منتشر نماید .در نهایت سرعت
انتشار صورتهای مالی برای عموم متأثر از عدم وجود تأخیر در کار حسابرسی و ارائه به موقع گزارش
حسابرسی خواهد بود .در صورت موثر بودن ،باید تدابیری اندیشید تا بتوان گزارش حسابرسی را هر چه
سریع تر مهیا کرده و صورتهای مالی حسابرسی شده را با صرف زمان کمتری و بدون تأخیر در اختیار
استفاده کنندگان قرار داد .]12[ .تحقیقات مختلف نشان داده اند که هرچه فاصله زمانی بین تاریخ تهیه
صورتهای مالی و تاریخ انتشار آنها کمتر باشد ،استفاده کنندگان صورتهای مالی به شکلی بهتر و موثرتر
قادر خواهند بود ازاطالعات منتشر شده آن استفاده نمایند .از آنجائیکه زمانبندی حسابرسی صورتهای
مالی ،پیش زمینه زمانبندی گزارش حسابرسی است ،پیشرفت در زمانبندی حسابرسی صورتهای مالی می
تواند تأثیر قابل توجهی بر بهنگام بودن گزارش حسابرسی داشته باشد [.]25[ ،]14
با توجه به جایگاه و نقش مؤسســات حسابرســی در تصمیمات استفاده کنندگان ،استقالل واقعی
حســابرس و کیفیت کار مؤسسات حسابرسی در سرلوحه توجه آنان قرار گرفته و به عنوان عوامل کلیدی
قلمداد می شوند .به همین دلیل برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقالل مؤسسات حسابرسی ،راهکارهای
مختلفی از سوی مراجع این حرفه ارائه شــده است که از پیشنهادهای مورد توصیه آنان ،تغییر منظم
مؤسسات حسابرسی در دوره های مختلف می باشد .در سال های اخیر پدیده تغییر مؤسسات حسابرسی
به زمینه مهمی در تحقیقات و مباحث حرفه ای اغلب کشورها تبدیل شده است [ .]1در این کشور ها
کارگروه مشخصی برای مطالعه این موضوع تشکیل تا تأثیر به کارگیری این فرایند را از جهات مختلف
مورد بررسی قرار دهند .این موضوع با هدف افزایش کیفیت حسابرسی ،استقالل حسابرسی و پیشگیری
از متمرکز شدن بازار حسابرسی انجام و در نهایت منجر به تغییر استانداردهای حرفهای حسابرسی
گردید[.]15
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بنابراین افزایش اهمیت تحقیق ،به جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و
همچنین تغییر حسابرس می باشد و از این رو با توجه به اهمیت موضوع ارائه به موقع اطالعات به بازار
سرمایه و استفاده کنندگان و نیز ارتباط تنگاتنگ آن با فرایند حسابرسی و ثبات و تغییر حسابرسان ،در
این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و مشتری بر عدم وجود تأخیردر ارائه
گزارش حسابرسی و تغییر حسابرسان می باشیم .]19[ .در ادامه مقاله ابتدا به ارائه مبانی نظری پژوهش
و سپس فرضیهها ،پیشینه پژوهش ،روش پژوهش را شرح داده و در نهایت به ارایه مدل های پژوهش،
نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش و نتایج خواهیم پرداخت.
مبانی نظری پژوهش
ویژگی مربوط بودن اطالعات مالی بر پایه مفاهیمی مانند به موقع بودن ،سودمندی در ارزیابی و سودمندی
در پیش بینی استوار است .در کل می توان گفت که زمان ارائه اطالعات ،سودمندی اطالعات ارائه شده را
تعیین و افشای به موقع اطالعات مربوط ،مانع از بی خبری از وقایع مهمی می شود که ممکن است چشم
انداز آتی واحد تجاری را کامالً تغییر دهد .بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ،شرکت های
پذیرفته شده در بورس ملزم هستند صورت های مالی ساالنه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه
را حداقل  10روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر  4ماه پس از پایان سال مالی به صورت
عمومی منتشر نمایند .بنابراین ،هر چقدر فاصله زمانی میان تنظیم و انتشار صورت های مالی حسابرسی
شده یا تأخیر حسابرسی کمتر باشد ،ویژگی عدم تأخیر در ارائه اطالعات بهتر رعایت خواهد گردید [.]3
حسابرسان مستقل به دلیل ارائه خدمات حسابرسی ،نقش مهمی را در جهت حفظ منافع عمومی در
بازارهای سرمایه ایفا می کنند .گزارش های حسابرسی یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه
گذاران در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین کیفیت پایین این گزارش ها می تواند
به تخصیص اشتباه منابع در جامعه منجر شود .ایفای نقش به عنوان حافظ منافع جامعه بر این اصل استوار
است که حسابرس در مقابل صاحبکار خود مستقل باقی بماند .در حقیقت کیفیت و اعتبار گزارش
حسابرسی به میزان استقالل حسابرس از صاحبکار خود بستگی دارد .اما در عمل ،نفوذ مدیریت شرکت
مورد رسیدگی بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه اطالعات به حسابرس ،به همراه انگیزه های باالی مدیریت
برای دستیابی به اهداف تعیین شده یا عبور از آنها ،موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن ،ثبات و
تغییر حسابرسان محسوب می شوند .با این حال ،بسیاری از تحقیق های تجربی انجام شده نشان داده اند
که به طور معمول حسابرسان مستقل قادر به کشف اشتباهات و تخلفات در سیستم مالی شرکت مورد
رسیدگی هستند [.]16
فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی  -شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
اوسو در تحقیقی در سال  2000به این نتیجه رسید ،علی رغم این که سرمایه گذاران و قانون گذاران
برای انتشار به موقع اطالعات مالی حسابرسی شده ارزش قائل هستند ،تغییرات اخیر در محیط نظارتی
باعث شده است که مشکل تأخیر در ارائه به هنگام اطالعات مالی حسابرسی شده افزایش یابد .از آنجا که
شناسایی عوامل موثر بر تأخیر گزارش حسابرسی ،موضوعی مهم می باشد ،وجود اطالعات مالی شفاف و
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قابل اتکا که محصول سیستم گزارشگری جامع و مناسب است ،از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک
شرکت و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت به حساب می آید]2[ .
تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران در هر رویداد اقتصادی ،نیازمند اطالعات قابل اتکا بوده و انتشار به
موقع گزارش های مالی یک عامل کلیدی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و بهبود عملکرد بازار سرمایه
است .تأخیرهای مرتبط با انتشار صورتهای مالی ،عدم اطمینان مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاری را
افزایش می دهد [ .]4تأخیر در ارائه اطالعات ،پارامتر مهمی در ارزیابی سودمندی گزارش های حسابرسی
یکی از دغدغه های طوالنی مدت ناظرین ،سهامداران ،تحلیلگران ،مدیران و حسابرسان بوده است .پژوهش
های موجود نیز بر واکنش شدید بازار به گزارش های مالی حسابرسی شده به موقع داللت دارند [.]17
افزایش تعداد موسسات حسابرسی ،تنوع موقعیت های مکانی و فاصله آن ها از شرکت ها را رقم می زند.
حسابرسان محلی احتماالً یک مزیت اطالعاتی دارند که عدم تقارن اطالعات ناشی از شرایط محیطی و
فاصله مکانی بین حسابرس محلی و شرکت را کاهش می دهد ،زیرا حسابرسان محلی می توانند اطالعات
مربوط به شرکت را به آسانی نسبت به حسابرسان غیر محلی [ ]22[ ،]18به دست آورند .عالوه بر این،
حسابرسان محلی می توانند با شرکت بیشتر ارتباط برقرار کنند و اخبار خاص شرکت را از رسانه های
محلی به دست بیاورند ،که این امر توانایی آنها در نظارت بر شرکت را به طور قابل توجهی افزایش می
دهد [ .]27[ ، ]13راحتی نسبی دسترسی به اطالعات شرکت ها و همچنین مزیت شناخت محیط
اقتصادی و نظارتی بواسطه هم مکانی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت ،باید کارایی حسابرسی محلی را
افزایش و در نتیجه تأخیرهای حسابرسی را کاهش دهد .همچنین نزدیکی مکانی حسابرس و شرکت
ممکن است بهبود کارایی حسابرسی را با توجه به امکان و دسترسی آسان تر در استفاده از فن آوری و
برنامه های حسابرسی استاندارد و نیز شیوه معمول اشتراک دانش در شرکت های حسابرسی بهبود بخشد.
بنابراین با این که به نظر می رسد حسابرسان محلی کیفیت درآمدهای شرکت ها را بهبود می بخشند،
اما مشخص نیست که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می یابد یا خیر.
علی ایحال علی رغم امکان تأثیر مقوله نزدیکی حسابرس و شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی ،در تحقیقات
پیشین نیز توجه چندانی به این مقوله نشده است]19[ .
بر اساس مطالب فوق در حوزه حسابداری  ،امور مالی و حسابرسی  ،انتظار می رود که فاصله مکانی کوتاه
تر بین حسابرس و صاحبکار باعث کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و ارائه به موقع صورت های
مالی مشتری شود.
با توجه به مبانی نظری پیش گفته ،یکی از فرضیه های مطرح شده ،این است که :
فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر دارد.
فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی  -شرکت و تغییر حسابرس
تقلب های رخ داده مبتنی بر دستکاری اطالعات حسابداری در ابتدای قرن  21در گوشه و کنار دنیا و
ورشکستگی شرکتهایی مانند انرون  ،ورلدکام و پارماالت ،سبب شد تا در رابطه با کیفیت گزارش های
مالی منتشره توسط شرکتها و همچنین استقالل حسابرسان به عنوان گواهی کننده کیفیت این گزارش
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ها ،تردیدهای جدی به وجود آمده و پرسش های اساسی در زمینه عوامل مؤثر بر استقالل حسابرس ،از
جمله تغییر حسابرس و صاحبکار مطرح گردد.
با توجه به جایگاه و نقش مؤسسههای حسابرسی در اعتباربخشی به صورتهای مالی جهت تصمیمهای
اقتصادی سرمایهگذاران ،استقالل و کیفیت حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارشهای
حسابرسی قلمداد میشوند .لذا در راستای افزایش کیفیت و حفظ استقالل حسابرس راهکارهای مختلفی
از سوی مراجع حرفهای و صاحبنظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از این پیشنهادها ،تغییر
منظم مؤسسههای حسابرسی است .لذا مطالعه ابعادی که میتواند بر فرآیند تغییر حسابرسان اثرگذار
باشد ،مهم و قابل توجه است.
همچنین بررسی مبانی نظری مطرح در حوزه حسابرسی و تغییر حسابرس نمایانگر این موضوع است که
نزدیکی شرکتها و مؤسسههای حسابرسی از نظر مکانی میتواند منجر به سطوح باالتری از مبادالت
اجتماعی بین حسابرس و شرکت گردیده به نحوی که نزدیکی مکانی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین
حسابرسان و مدیران ارشد شرکتها خواهد شد .این موضوع میتواند حتی در شبکه بندی ،تعامل و تبادل
روابط اجتماعی منجر به اعتماد را نیز در پی داشته باشد [ .]16با توجه به آن چه بیان شد انتظار می رود
که فاصله مکانی کوتاهتر میان حسابرسان و شرکتها ،کاهش خطرات حسابرسی را در پی داشته و به
تعامل و حس اعتماد بیشتر حسابرس و صاحبکار منجر شود.
با در نظر گرفتن مبانی نظری مطرح شده در ارتباط با تغییر حسابرس ،فرضیه دیگر مطرح شده ،این است
که  :فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت ،بر تغییر حسابرس نیز مؤثر است.
فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری پیش گفته و پژوهش های پیشین آورده شده ،فرضیه های پژوهش به شکل زیر
تدوین گردیده است :
فرضیه  : 1فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر دارد .
فرضیه  : 2فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تغییر حسابرس تأثیر دارد.
پیشینه پژوهش
در این بخش به بررسی مطالعات تجربی انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد.
پژوهش های خارجی
دانگ و همکاران[ ]19در تحقیقی به بررسی تأثیر فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در
ارائه گزارش مالی بین سال های  2000تا  2012در بورس اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا پرداختند.
نتایج این تحقیق نشان داد ،فاصله مکانی بین مؤسسات حسابرسی و شرکت های آن ها به میزان قابل
توجهی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و به تبع آن ،گزارشگری مالی تأثیر داشته است .همچنین آن
ها در این تحقیق نشان دادند ،تأثیر فاصله مکانی بر شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ می
باشد.
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دوپاچ و همکاران[ ]20در پژوهشی با عنوان تحلیل و بررسی ابقا یا تغییر حسابرس ،کیفیت حسابرسی را
در دورههای تصدی و دوره تغییر حسابرس مورد بررسی قرار دادند .آنها به طور کلی عوامل و معیارهای
مختلفی که می توانست در روند تغییر یا تصدی حسابرس اثرگذار باشد را مورد بررسی قرار دادند .آنها
بر اساس تعداد مشاهدات مختلف خود از شرکتهای عضو بورس نیویورک نشان دادند شرایط قانونی،
جایگاه اجتماعی شرکت در منظر عموم اجتماع و وضعیت اقتصادی و میزان انعطافپذیری اقتصادی شرکت
می تواند تا حدود زیادی بر روند حسابرسی و تغییر حسابرسان مؤثر واقع شود.
چن و همکاران[ ]16در تحقیقشان به این موضوع پرداختند که آیا دوره تصدی حسابرس و نزدیکی
جغرافیایی حسابرس به صاحبکار با نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی ارتباط دارد یا خیر؟ در این تحقیق
با استفاده از  24217مشاهده برای دوره  2012-2004نشان داده شد که شرکتهایی که دوره تصدی
حسابرس طوالنیتر و فاصله مکانی حسابرسان کمتر باشد نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی کمتر است.
عالوه بر این ،ارتباط مثبتی بین فاصله مکانی حسابرس و صاحبکار با دوره طوالنی تصدی حسابرس و
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی وجود دارد.
لوپز و ریچ[ ]23در تحقیقی به بررسی تاثیر فاصله مکانی حسابرس و شرکت برگزارش کنترل داخلی
پرداختهاند .آنها بیان کردهاند که تحقیقات قبلی عوامل مختلف موثر بر عملکرد حسابرس هنگام بررسی
سیستم کنترل داخلی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داده اند .با این حال ،یکی از عوامل که نسبتا
ناشناخته باقیمانده ،تأثیر فاصله مکانی بین حسابرسان و صاحبکاران آنها با پارامترهای اساسی حسابرسی
است .لذا در این تحقیق به بررسی اینکه آیا فاصله مکانی بین موسسه حسابرسی و شرکت صاحبکار و
نقش آن در احتمال وقوع و شدت ضعف کنترل داخلی در طول حسابرسی پرداخته است .در این تحقیق
شواهدی از ارتباط مثبت بین افشای کنترل داخلی و فاصله مکانی را نشان داده است و همچنین نشان
میدهد که دقت حسابرسی برای صاحبکار با فاصله مکانی دورتر ،بیشتر است.
لیو و همکاران[ ]24در پژوهشی با عنوان قدرت مدیرعامل و تغییر حسابرس ،با مطرح ساختن این موضوع
که با توجه به اهمیت اظهارنظر حسابرس در ارتباط با گزارشگری مالی برخواسته از عملکرد مالی
مدیرعامل ،رابطه انتخاب حسابرس را با قدرت مدیرعامل مورد بررسی قرار دادند .دوره زمانی مورد بررسی
این پژوهش یک دوره  12ساله بین سالهای  2000الی  2011بوده که بیش از  9000مشاهده مورد
بررسی قرار گرفت .آنچه از یافتههای پژوهش لیو و همکاران برمیآید ،نشان میدهد که مدیران عامل
قدرتمندتر تمایل بیشتری به این موضوع دارند که از حسابرسان با کیفیت باالتر استفاده نموده تا به عنوان
یک پیامد مثبت از کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد خود در روند اظهارنظر حسابرس استفاده نمایند.
درویچه و همکاران[ ]21به بررسی تأثیر فاصله مکانی شرکت ها و سطح افشای داوطلبانه آن ها در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فرانسه در بین سال های  2007تا  2010پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد که افزایش فاصله مکانی شرکت ها از شهر پاریس ،موجب افزایش هزینه های نظارت
سهامداران بر مدیران شرکت و سطح افشای داوطلبانه شرکت ها جهت جلب اعتماد سهامداران و سرمایه
گذاران گردیده است.
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27.

پژوهش های داخلی
پیرایش و اشتری [ ]6در پژوهشی به بررسی رابطه بین تغییر حسابرسان و ساختار مالیکت در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این پژوهش اطالعات  136شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  1385الی  1390مورد بررسی قرار گرفته و برای
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است .نتایج مدل اول پژوهش مؤید این
مطلب است که بین استقالل مدیران و مالیکت نهادی با تغییر حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .نتایج مدل دوم رابطه مثبت و معنادار بین بازده سهام و تغییر حسابرس در شرکت های مبتنی بر
مالیکت نهادی را تایید نمود .اما علی رغم تأیید رابطه مثبت بین تغییر حسابرسان و بازده سهام در میان
شرکت هایی موضوع تحقیق ،این ارتباط را معنادار ارزیابی ننمود.
حاجیها و همکاران [ ]7در پژوهشی تأثیر ضعف در کنترل های داخلی بر تأخیر گزارش حسابرسی در
شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .بدین منظور ،داده های پژوهش
در بازۀ زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی ،طی سال های  1391تا  1394مورد آزمون
قرار گرفته اند .یافته های این پژوهش ارتباط مثبت و معنادار میان ضعف در کنترل های داخلی و تأخیر
گزارش حسابرسی را مورد تأیید قرار داد .همچنین یافته های این پژوهش ،شواهدی تجربی در ارتباط با
تأیید دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی ،نظیر تأثیر کنترل های داخلی بر تعیین زمان بندی اجرای
عملیات حسابرسی را فراهم می آورد.
صفری گرایلی[ ]8در تحقیقی تأثیر تأخیر غیر عادی گزارش حسابرس را بر تجدید ارائه صورت های مالی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  1389تا  1393مورد بررسی
قرار داد .یافته های این پژوهش تأییدی بر این مطلب است که تأخیر غیر عادی گزارش حسابرس ،احتمال
تجدید ارائه صورت های مالی در آینده را افزایش می دهد .همچنین ،نتایج نشان می دهد که اثر تأخیر
غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی در صورت وابستگی اقتصادی حسابرس به
صاحبکار ،تشدید می گردد.
عزیزخانی و همکاران [ ]9در پژوهشی به بررسی اثر تغییر اجباری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آن ها با استفاده از نمونهای از شرکتهای
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی سالهای  1392الی  ،1395به بررسی
تأثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که سیاست تغییر اجباری حسابرس باعث افزایش در حق الزحمه حسابرسی نخستین نگردیده،
ولی در شرکت هایی که بطور اختیاری حسابرس خود را تغییر داده اند موجب افزایش حق الزحمه
حسابرسی نخستین شده است .بطور کلی ،نتایج این پژوهش شواهدی در تایید این ادعا که سیاست تغییر
اجباری حسابرس موجب افزایش در هزینه های حسابرسی میشود ،فراهم نمیآورد.
واعظ و همکاران[ ]10در پژوهشی به بررسی ارتباط میان خصوصیات شرکت و برخی شاخص های کیفی
حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول
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دوره زمانی  1384تا  1391پرداختند .در این پژوهش فاصله زمانی بین انتهای سال مالی و تاریخ افشای
گزارش حسابرسی به عنوان شاخص اندازه گیری تأخیر گزارش حسابرسی مد نظر قرار گرفته است .نتایج
این پژوهش از ارتباط منفی میان تداوم انتخاب حسابرس و تمرکز مالکیت با تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی حکایت دارد .همچنین این تحقیق رابطه معناداری بین تخصص حسابرس در صنعت و تأخیر
در ارائه گزارش حسابرسی را تأیید نمی نماید.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش
با توجه به این که نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد،
لذا این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد .از آنجایی که در این پژوهش رابطه بین فاصله مکانی
مؤسسات حسابرسی و شرکت ها با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس مورد بررسی قرار
می گیرد ،از نوع پژوهش های هبستگی رگرسیونی چند متغیره و به دلیل دوتایی ( مجازی ) بودن
متغیرهای وابسته نوع رگرسیون لجستیک می باشد .با توجه به اینکه از اطالعات واقعی و تاریخی شرکت
ها و فواصل مکانی آن ها با مؤسسات حسابرسی در سال های مربوطه استفاده شده ،از نوع پس رویدادی
می باشد .در ارتباط با آزمون فرضیههای پژوهش و روش مورد استفاده آن ،یادآور میشود ،با توجه به
آنکه الگو متغیر وابسته دوتایی با روش حداقل مربعات معمولی قابل تخمین است ،اما برای چنین الگوهایی
ترجیح داده نمیشود .زیرا احتماالت تخمین زده شده لزوما در بازه صفر و یک قرار نمیگیرد و نیز آنکه
الگوی احتمال خطی فرض میکند که احتمال واکنش مثبت به طور خطی با سطح متغیرهای توضیحی
افزایش مییابد ،که این موضوع بر خالف شرایط احتمال است .بنابراین به طور معمول الگوهای واکنش
دوتایی با الگوهای الجیت و یا پروبیت تخمین زده میشود .این الگو با استفاده از توزیع احتمال لجستیک،
برای تخمین پارامترهای الگو از روش حداکثر راستنمایی استفاده میکند .بر خالف الگوی احتمال خطی،
اثر نهایی یک متغیر توضیحی در الگوهای الجیت و یا پروبیت نه تنها بستگی به ضریب آن متغیر ،بلکه به
مقادیر تمام متغیرهای توضیحی در آن الگو دارد ،تا میزان احتمال شرطی برقرار حالت موفقیت حاصل
شود .لذا استفاده از الگوهای الجیت و یا پروبیت در شرایط ارزشگذاری متغیر وابسته به صورت صفر و یک
نتایج بهتر ،دقیقتر و منطقیتری را در تخمین نشان میدهد]11[ .
جامعه و نمونه آماری
جهت انتخاب نمونه آماری از اعمال محدودیت به روش حذف سامانمند استفاده شده و تمامی شرکتهای
موجود در جامعه آماری که منطبق بر شرایط زیر باشند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف میشوند:
 .1شرکت های موجود در نمونه آماری ،قبل از سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده
باشند.
 .2سهام شرکت موجود در نمونه آماری ،از سال  1390لغایت  1396در بورس اوراق بهادار تهران طی
بازه زمانی  6ماهه ،حداقل یکبار معامله شده باشد.
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29.

 .3به منظور مقایسه پذیر بودن اطالعات شرکت ها در بازه زمانی مورد نظر ،سال مالی شرکت های
موجود در نمونه ،منتهی به  29اسفند ماه باشد.
 .4جهت رعایت دقت در مقایسه نمونه ها و شباهت عملکرد ،شرکت های موجود در نمونه ،از شرکتهای
سرمایهگذاری ،بیمهای ،واسطهگری مالی ،بانک ها و لیزینگ ها نباشند.
 .5اطالعات مورد نیاز شرکت های موجود در نمونه طی بازه زمانی مد نظر بایستی در دسترس باشد.
با توجه به محدودیت های یاد شده و منطبق بر جدول زیر ،تعداد  104شرکت طی  7سال و به عبارتی
دیگر  728سال  -شرکت حائز شرایط به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند.
نگاره ( :)1روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت هایی که تا پایان سال  1396در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند.
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معیارها:
تعداد شرکت هایی که بعد از سال  90در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند.

()27

تعداد شرکت هایی که جزء هلدینگ ها ،سرمایه گذاری ها ،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا
لیزینگ ها بوده اند.

()73

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به
پایان اسفند ماه نمی باشد.

()76

تعداد شرکت هایی که سهام آن ها در قلمرو زمانی پژوهش مشمول وقفه معامالتی بیش از شش ماهه
بوده است.

()32

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی پژوهش اطالعات مورد نظر آن ها در دسترس نمی باشد.

()13

تعداد شرکت های نمونه

104

مدل پژوهش و متغیرها
اساساً متغیرهای پژوهش حاضر در سه دسته مشتمل بر متغیر وابسته ،متغیر مستقل و متغیرهای کنترلی،
قابل طبقهبندی هستند که در ادامه به توضیح و تبیین هر کدام پرداخته میشود.
مدل های پژوهش
برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نمونه انتخاب شده از دو مدل ذیل استفاده شده است.
مدل (  : ) 1جهت بررسی تأثیر فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت بر میزان تأخیر گزارش حسابرسی
از مدل زیر استفاده شده است:
𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑖𝑡 = 𝛽° + 𝛽1 𝐷𝐿𝑂𝐶𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑂𝑃𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽5 𝐵𝑀𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑃𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐴𝐼𝑁𝑖𝑡 +

که در مدل باال:
(  :)AuditDelayنماینده متغیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت
( :)DLOCALنماینده متغیر فاصله مکانی میان حسابرس و شرکت
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( :)AOPINنماینده متغیر نوع اظهار نظر حسابرس شرکت
( :)LOSSنماینده متغیر زیان شرکت
( :)SIZEنماینده متغیر اندازه شرکت
( :)LEVنماینده متغیر نسبت بدهی شرکت
( :)AQنماینده متغیر کیفیت حسابرس شرکت
( :)CAINنماینده متغیر رشد دارایی شرکت
( :)BMنماینده متغیر ارزش شرکت
و
( :)Pنماینده متغیر احتمال وجود بحران مالی شرکت می باشند.
مدل (  : ) 2همچنین ،برای بررسی تأثیر فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تغییر حسابرس از
مدل ذیل استفاده شده است:
𝑡𝑖𝑆𝑆𝑂𝐿 AuditorChangeit = β° + β1 DLOCALit + β2 SIZEit + β3 CAINit + β4 𝐴𝑅𝑖𝑡 + β5
𝑡𝑖𝜀 +β6 LEVit + β7 𝐵𝑀𝑖𝑡 + β8 𝐴𝑂𝑃𝐼𝑁𝑖𝑡 + β9 𝐴𝑄𝑖𝑡 + β10 𝐹𝐶𝑖𝑡 +

که در این مدل نیز:
( :)AudiorChangeنماینده متغیر تغییر حسابرس شرکت
( :)DLOCALنماینده متغیر فاصله مکانی میان حسابرس و شرکت
(:)LEVنماینده متغیر نسبت بدهی شرکت
( :)AQنماینده متغیر کیفیت حسابرس شرکت
( :)SIZEنماینده متغیر اندازه شرکت
( :)CAINنماینده متغیر رشد دارایی شرکت
( :)BMنماینده متغیر ارزش شرکت
( :)AOPINنماینده متغیر نوع اظهار نظر حسابرس شرکت
( :)ARنماینده متغیر نسبت حسابهای دریافتنی شرکت
( :)LOSSنماینده متغیر زیان شرکت
( :)FCوضعیت مالی شرکت
تبیین و اندازهگیری متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ( )AuditDelayو یا عدم ارائه به موقع گزارش توسط حسابرس به عنوان
یکی از دو متغیر وابسته این پژوهش مطرح و بنا به پژوهش دانگ و همکاران[ ]19فاصله زمانی میان زمان
انتشار گزارش حسابرسی و پایان سال مالی مربوطه به عنوان مبنا مد نظر قرار داده شده است .جهت
اندازهگیری این متغیر ،فاصله زمانی (تعداد روز) بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرسی
مد نظر قرار داده شده است .در پژوهش حاضر فرض میشود هر چه تاریخ ارائه گزارش حسابرسی به پایان

بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت ها...
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سال مالی مربوطه نزدیک تر ( تعداد روز کمتر) باشد ،تأخیر زمانی ارائه گزارش حسابرسی کمتر و هر چه
تاریخ ارائه گزارش حسابرسی به پایان سال مالی مربوطه دورتر ( تعداد روز بیشتر) باشد ،تأخیر زمانی ارائه
گزارش حسابرسی نیز بیشتر خواهد بود .اما توجه به این که نمی توان میان اندازه فاصله مکانی و میزان
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه متناظر و یک به یک متصور بود و لذا این متغیر بایستی به عنوان
یک متغیر دووجهی در نظر گرفته شود .جهت تعیین مبنای تأخیر در ارائه و یا به موقع نبودن گزارش
حسابرسی ،ابتدا تعداد روز فاصله بین گزارش حسابرسی و پایان سال مالی برای حجم نمونه شرکت های
جامعه آماری محاسبه و ثبت می گردد .در ادامه ضمن محاسبه میانه داده های ثبت شده از فاصله زمانی
میان پایان سال مالی تا تاریخ ارائه گزارش حسابرسی همان سال برای هر شرکت-سال ،بدین نحو عمل
میشود که برای آن دسته از مشاهدات که در چارک اول و دوم (ارقام کوچکتر از عدد میانه) قرار گرفته
اند عدد یک به معنای عدم وجود تأخیر و نتیجتاً به موقع بودن زمان ارائه گزارش حسابرسی و جهت آن
دسته از مشاهداتی که در چارک سوم و چهارم (ارقام بزرگتر از عدد میانه) قرار میگیرند ،عدد صفر به
معنای به موقع نبودن و یا همان وجود تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در نظر گرفته میشود.
متغیر تغییر حسابرس
متغیر وابسته دیگر این پژوهش ،تغییر حسابرس ( )AuditorChangeاست که این متغیر نیز به صورت
دووجهی در نظر گرفته شده و برای اندازهگیری آن ،مستند به پژوهش عزیزخانی و همکاران [ ]9اگر
حسابرس شرکت در سال مربوطه نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد به عنوان حصول شرط تغییر
حسابرس ،عدد یک و در غیـر این صـورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.
تبیین و اندازهگیری متغیر مستقل پژوهش
متغیر مستقل این پژوهش عبارت است از فاصله مکانی حسابرس و شرکت ( )DLOCALکه برای
اندازهگیری آن بدین گونه عمل میشود که اگر فاصله محل دفتر مؤسسه حسابرسی تا محل شرکت
مشتری بین صفر تا  100کیلومتر باشد ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می
شود[ .]19جهت تعیین میزان فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت مشتری ،ابتدا موقعیت
مکانی آن ها را بر اساس آدرس درج شده برای مؤسسات حسابرسی در سامانه سازمان بورس اوراق بهادار
و آدرس درج شده برای شرکت ها در سامانه کدال بر روی نقشه ارائه شده توسط سامانه های مسیر یاب
نظیر گوگل مپس پین گذاری و سپس با استفاده از این سامانه ها فاصله زمینی بهینه ( بر اساس کیلومتر)
استخراج می گردد.
تبیین و اندازه گیری متغیرهای کنترلی پژوهش
متغیرهای کنترلی پژوهش که در راستای برازش بهتر مدل طبق پژوهش دانگ و همکاران [ ،]19مورد
استفاده قرار میگیرد عبارتند از:

 اندازه مالی شرکت( :) SIZEلگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت در سال مربوطه می باشد .اطالعات
این متغیر نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین قابل استخراج می باشد.
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 نوع اظهار نظر حسابرس شرکت( :)AOPINمتغیری مجازی بوده ،که اگر حسابرس برای شرکت اظهار
نظر مقبول ارائه نموده ،عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر در نظر گرفته می شود .اطالعات این
متغیر از گزارش حسابرسی موجود در سایت کدال قابل استخراج می باشد .
 زیان شرکت( :)LOSSمتغیری مجازی بوده ،که اگر شرکت در سال مربوطه دارای زیان باشد ،عدد یک
و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته می شود .اطالعات این متغیر از نرم افزارهای تدبیر پرداز
و ره آورد نوین قابل استخراج می باشد.

 ارزش شرکت( :) BMکه از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در سال مربوطه به دست می
آید .اطالعات این متغیر نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین قابل استخراج می باشد.
 نسبت حسابهای دریافتنی شرکت( :)ARکه از نسبت حسابهای دریافتنی به مجموع داراییهای
شرکت در سال مربوطه به دست می آید . .اطالعات این متغیر نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره
آورد نوین قابل استخراج می باشد.
 نسبت بدهی های شرکت( :) LVGنسبت مجموع بدهی ها به کل دارایی های شرکت در سال مربوطه
می باشد .اطالعات این متغیر نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین قابل استخراج می باشد.
 کیفیت حسابرس شرکت( :) AQبا توجه به اینکه کیفیت حسابرس به طور ذاتی غیر قابل مشاهده
است ،و از آنجایی که مؤسسات حسابرسی بین المللی بزرگ در ایران فعالیت نمیکنند لذا ،برای
بررسی کیفیت حسابداری از طریق رتبهبندی انجام شده مؤسسات حسابرسی بر اساس طبقهبندی
مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار صورت میگیرد .برای این منظور مؤسسههای
حسابرسی طبقه اول عدد یک و سایر مؤسسهها در طبقههای دیگر ،عدد صفر در نظر گرفته میشود.
 احتمال وجود بحران مالی در شرکت( :)Pجهت محاسبه شاخص احتمال وجود بحران مالی بر اساس
مدل بومی سازی شده پورحیدری و کوپائی حاجی[ ]5از مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمنZ-(34
 )Scoreکه نماینده احتمال وجود بحران مالی یا خطر ورشکستگی در شرکت ها می باشد استفاده
گردیده است:
P = 3/20784 K1 + 1/80384 K2 + 1/61363 K3 + 0/50094 K4 + 0/16903 K5

- 0/39709 K6 – 0/12505 K7 + 0/33849 K8 +1/42363 K9
که در رابطه باال:
 : Pاحتمال وجود بحران مالی یا خطر ورشکستگی در شرکت.
 :𝐾1قدرت کسب سود دارایی هایی شرکت( ،)EBIT/TAو از تقسیم مجموع درآمدها قبل از کسر مالیات
به مجموع ناخالص دارایی ها به دست می آید.
 :𝐾2سرمایه تحصیل شده شرکت( ،)AE/TAکه از تقسیم سود انباشته به دارایی ها مورد محاسبه قرار
می گیرد.
 :𝐾3سرمایه در گردش شرکت به دارایی های آن( ،)WC/TAکه از تقسیم میزان سرمایه در گردش به
دارایی ها به دست می آید.
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 :K4حقوق صاحبان سهام شرکت به بدهی های آن( ،)E/TLکه از تقسیم حقوق صاحبان سهام به بدهی
ها محاسبه می گردد.
 :K5حاشیه سود عملیاتی شرکت( ،)EBIT/Sکه از تقسیم سود قبل از کسر بهره و مالیات به فروش حاصل
می شود.
 :K6نسبت جاری شرکت( ،)CA/CLکه از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری مورد محاسبه
قرار می گیرد.
 :K7حاشیه سود خالص شرکت( ،)NE/Sکه از تقسیم سود خالص به فروش حاصل می گردد.
 :K8نسبت بدهی شرکت( ،)TL/TAکه از تقسیم بدهی ها به دارایی ها به دست می آید.
 :K9اندازه شرکت در این مدل( ،)FSکه از طریق محاسبه لگاریتم فروش خالص حاصل می شود.
* خاطر نشان می دارد در رابطه بومی سازی شده حاضر ،مقدار نقطه انقطاع  15/8907بوده و بیانگر این
است که اگر مقدار  Pبه دست آمده از مقدار نقطه انقطاع آن کمتر باشد ،شرکت دارای بحران مالی و اگر
بزرگتر یا مساوی مقدار انقطاع آن باشد ،شرکت فاقد بحران مالی می باشد.

 رشد دارایی های شرکت( :) CAINزمین و تجهیزات ناخالص به عنوان درصدی از کل دارایی ها برای
شرکت در سال مربوطه محاسبه می گردد .اطالعات این متغیر نیز از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره
آورد نوین قابل استخراج می باشد.
 وضعیت مالی شرکت( :) FCاین متغیر مطابق با رابطه تدوین و تبیین شده توسط زدمجسکی[ ]28به
شرح رابطه ( )1قابل محاسبه است.
رابطه(:)1
FC = −4 – 4/513 * ROA + 5/679 * FINL + 0/004 * LIQ . ROA

که در این رابطه :
( :)ROAنسبت سود خالص به مجموع داراییهای شرکت.
( :)LIQنسبت مجموع داراییهای جاری به مجموع بدهیهای جاری شرکت.
( :)FINLنسبت مجموع بدهی به مجموع داراییهای شرکت.
یافته های پژوهش
آماره های توصیفی
نگاره ( )2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

اندازه
شرکت

نسبت حسابهای
دریافتنی

اهرم مالی

ارزش
شرکت

رشد
داراییها

وضعیت مالی
شرکت

آماره توصیفی

SIZE

AR

LEV

BM

CAIN

FC

میانگین

14/1283

0/308

0/7345

1/5398

0/2415

0/5573

میانه

14/0295

0/285

0/6475

1/0865

0/196

0/038
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نام متغیر

اندازه
شرکت

نسبت حسابهای
دریافتنی

اهرم مالی

ارزش
شرکت

رشد
داراییها

وضعیت مالی
شرکت

آماره توصیفی

SIZE

AR

LEV

BM

CAIN

FC

حداکثر

19/249

0/888

6/204

13/586

0/801

36/434

حداقل

10/729

0/007

0/147

0/027

0/004

-4/804

انحراف معیار

1/425

0/1832

0/5398

1/639

0/1733

3/7168

چولگی

0/5177

0/6846

5/5075

3/0966

1/1547

4/9328

کشیدگی

3/7742

3/1206

46/1229

18/0382

3/7761

39/015

منبع  :یافته های پژوهش

در نگاره ( ،)2آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است .خاطر نشان می دارد با توجه به
آن که متغیرهای تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ( ،)AuditDelayتغییر حسابرس (،)AuditorChange
فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت ( ،)DLOCALاظهار نظر حسابرس ( ،)AOPINکیفیت
حسابرس ( ،)AQزیانده بودن شرکت ( )LOSSو احتمال وجود بحران مالی در شرکت ( )Pبه صورت دو
وجهی (صفر و یک) اندازهگیری شده  ،بنابراین تحلیل این متغیرها در آمار توصیفی موضوعیت نداشته و
مستثنی شدهاند.
برجسته ترین شاخص مرکزی آماره های توصیفی نگاره ( ،)2شاخص میانگین داده ها برای هر متغیر می
باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت
داده هاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر اندازه شرکت برابر با  14/1283می باشد که نشان می
دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی میباشد که
وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود میانه این متغیر 14/0295می باشد و این
بدان معناست که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .به طور کلی
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به
میانگین است .از مهم ترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .در بین متغیرها رشد دارایی دارای
کمترین و متغیر وضعیت مالی شرکت بیشترین میزان پراکندگی را دارا می باشند .که نشان می دهد این
دو متغیر به ترتیب کمترین و بیشترین میزان تغییرات را دارا می باشند .میزان عدم تقارن منحنی فراوانی
را چولگی مینامند .اگر ضریب چولگی صفر باشد ،جامعه کامالً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت
باشد ،چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد چولگی به چپ دارد .متغیر پراکندگی اهرم مالی بیشترین
عدم تقارن و متغیر اندازه شرکت کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارند .میزان کشیدگی یا
پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی مینامند .متغیر پراکندگی
اهرم مالی بیشترین برجستگی و متغیر نسبت حساب های دریافتنی کمترین برجستگی را نسبت به
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منحنی نرمال دارد .هنگامی که مقدار کشیدگی برابر صفر باشد توزیع داده ها طبیعی است یعنی در شکل
توزیع که بلند و رو به باالست ،داده ها تقریباً نزدیک به هم می باشند و واریانس کم است .در صورتی که
کشیدگی مثبت باشد برآمدگی منحنی توزیع داده ها در نقطه اوج قرار خواهد گرفت.
انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل ها
متغیرهای وابسته پژوهش به صورت مشروط (صفر و یک) ارزشگذاری شده اند ،بنابراین برای آزمون
فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون لجستیک با الگوی پروبیت استفاده میشود .معیار قابل توجه در
این الگو ،آماره نسبت حداکثر راست نمایی ( )LRاست ،که بر مبنای سطح خطای مورد پذیرش ،فرض
صفر آن مبنی بر صفر بودن همزمان تمام ضرایب ،و فرض خالف آن تأییدپذیری کل مدل را نشان میدهد
[]10
نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل آن ها
نتایج آزمون فرضیه اول
نتایج آماره های ناشی از برازش مدل اول از روش رگرسیون چند متغیره و با الگوی پروبیت برای متغیرهای
پژوهش در نگاره ( )3ارائه گردیده است.
نگاره ( :)3نتایج تجزیه و تحلیل دادهها آزمون فرضیه اول پژوهش
نماد

عالمت مورد
انتظار

ضریب

انحراف معیار

آماره Z

احتمال

منفی

-0/5052

0/7233

-0/6985

0/4849

0/5327

0/1117

4/7706

0/0000

-0/1740

0/0912

-1/9089

0/0563

0/1188

4/6590

0/0000

3/9338

0/0000

2/0552

0/0399
0/8676

C

عرض از مبدا

DLOCAL

فاصله مکانی

مثبت

SIZE

اندازه شرکت

مثبت

AOPIN

نوع اظهار نظر

مثبت

0/5534

LOSS

زیان

مثبت

0/3353

0/0852

BM

ارزش شرکت

مثبت

0/0906

0/0441

LEV

نسبت بدهی

مثبت

0/0500

0/2997

0/1667

کیفیت
حسابرس
بحران مالی

مثبت

0/4570

0/1387

3/2941

0/0036

منفی

0/1176

0/0155

7/5919

0/0000

رشد دارایی

منفی

-0/2110

0/3454

-0/6108

0/5413

آماره حداکثر راستنمایی ()LR statistic

99/0884

سطح خطای آماره
LR

0/0000

McFadden R-squared

0/3211

Log-likelihood

-359/7326

AQ
P
CAIN

(منبع یافتههای پژوهش)

فرضیه اول این پژوهش در ارتباط با بررسی تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر
در ارائه گزارش حسابرسی می باشد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان دهنده آن است که ضریب
به دست آمده ( )β1از نظر آماری مورد قبول ،معنادار و قابل تفسیر است .بنابراین فرضیه اول مبنی بر
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تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،پذیرفته می
شود.
در نگاره ( ،)3نتایج مربوط به ارزیابی نکویی مدل برازش شده برای مدل دوم ،عبارتند از آماره حداکثر
راستنمایی ( ،)LRسطح خطای مرتبط با آن و مقدار آماره  Log-likelihoodحاصل از به کارگیری مدل
را نشان می دهد .آماره حداکثر راستنمایی برابر با  99/08با سطح خطای صفر است که نشان دهنده رد
فرضیه ( H0فرض عدم معناداری مدل) و تأیید معناداری مدل و قابلیت اطمینان به آن است .همچنین
معیار دیگری که برای ارزیابی به کار میرود مقدار آماره  Log-likelihoodاست که مقدار آماره منفی و
بزرگتر بودن قدرمطلق آن ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار ضریب تعیین به دست آمده برای این
مدل عدد  0/32است که بر این اساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد است.
نتایج آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از برازش مدل دوم نیز از روش رگرسیون چند متغیره و با الگوی پروبیت در نگاره ( )4ارائه
گردیده است.
نگاره ( :)4نتایج تجزیه و تحلیل دادهها آزمون فرضیه دوم پژوهش
عالمت مورد
انتظار

ضریب

انحراف معیار

آماره Z

احتمال

C

عرض از مبدا

منفی

-1/4424

0/8323

-1/7331

0/087

DLOCAL

فاصله مکانی

مثبت

0/1602

0/1409

1/1374

0/2571

SIZE

اندازه شرکت

مثبت

1/1673

0/4094

2/8512

0/0000

CAIN

رشد دارایی

مثبت

0/3697

0/3847

0/961

0/3523

AR

نسبت حسابهای
دریافتنی

نماد

مثبت

0/2026

0/3665

0/5528

LOSS

زیان

مثبت

0/1943

0/0432

4/4964

0/0173

LEV

اهرم مالی

مثبت

0/0837

0/0467

1/7937

0/0431

BM

ارزش شرکت

مثبت

-1/5396

0/75

-2/0529

0/0026

AOPIN

نوع اظهار نظر

منفی

0/0836

0/122

0/6851

0/5163

AQ

کیفیت حسابرسی

مثبت

0/3823

0/134

2/8539

0/0217

FC

وضعیت مالی
شرکت

مثبت

1/1986

0/6074

0/3083

3/8758

0/6536

آماره حداکثر راستنمایی ()LR statistic

86/2526

سطح خطای آماره
LR

0/0096

McFadden R-squared

0/3106

Log-likelihood

-770/5080

(منبع یافتههای پژوهش)

فرضیه دوم این پژوهش ارزیابی ارتباط و میزان تأثیر فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت با
تغییر حسابرس است .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان دهنده آن است که ضریب به دست آمده
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37.

( )β1از نظر آماری مورد قبول ،معنادار و قابل تفسیر نیست .بنابراین فرضیه دوم مبنی بر تأثیر فاصله
مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،تأیید نمی گردد.
نگاره ( )4نشان دهنده نتایج مربوط به الگوی پروبیت طبق رگرسیون لجستیک می باشد .مهمترین
آمارههای مورد استفاده برای ارزیابی نکویی مدل برازش شده عبارتند از آماره حداکثر راستنمایی ( )LRو
سطح خطای مرتبط با آن و نیز مقدار آماره  Log-likelihoodحاصل از به کارگیری مدل است .آماره
حداکثر راستنمایی برابر با  86/25با سطح خطای صفر است که نشان دهنده رد فرضیه ( H0فرص عدم
معناداری مدل) و تأیید معناداری مدل و قابلیت اطمینان به مدل تبیین شده است .همچنین معیار دیگری
که برای ارزیابی مدل ها به کار میرود مقدار آماره  Log-likelihoodاست که مقدار آماره منفی و بزرگتر
بودن قدرمطلق آن ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار آماره به دست آمده  Log-likelihoodبرای
این مدل عدد  0/31است که بر این اساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد است.
بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش بررسی ارتباط و میزان تأثیر فاصله مکانی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت ها بر تأخیر
در ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرسان و همچنین تغییر حسابرس می باشد.
 .1هم راستا با مبانی نظری مطرح شده مرتبط با سئوال اول پژوهش ،در دسترس بودن اطالعات شرکت
ها و همچنین تسلط محیطی بیشتر بر فضای اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت برای
حسابرسان مستقر در محدوده مکانی نزدیکتر به شرکت  ،قاعدتاً بایستی کارایی حسابرسی برای حسابرسان
محلی افزایش ،تأخیرهای حسابرسی مرتبط را کاهش و در نتیجه گزارش های حسابرسی به موقع و با
تأخیر کمتر ارائه گردند .نتایج به دست آمده برای فرضیه اول ،تأیید کننده این موضوع می باشد که بین
فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود داشته وکوتاهتر شدن فاصله
مکانی منجر به کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و به موقع شدن آن را تسهیل نماید .بنابراین
نتایج این پژوهش با مبانی نظری مطرح شده و همچنین یافته های پژوهش دانگ و همکاران [ ]19منطبق
می باشد.
 .2همچنین مطابق مبانی نظری در رابطه با سئوال دوم پژوهش ،نزدیکی شرکتها و مؤسسههای
حسابرسی از نظر مکانی میتواند منجر به ایجاد تعامل بیشتر اجتماعی میان حسابرس و مشتریان گردد
به نحوی که نزدیکی مکانی موجب ایجاد اعتماد ،تعامل و ارتباطات بیشتر و بهتر بین حسابرسان و مدیران
ارشد شرکتها خواهد گردید .این موضوع میتواند حتی در شبکه بندی ،تعامل و تبادل روابط اجتماعی
به اعتماد بیشتر منجر شده و افزایش دانش و یادگیری شرکتها را نیز به دنبال داشته باشد .بر همین
اساس می توان انتظار داشت ،نزدیکی مکانی مؤسسه حسابرسی و شرکت به ثبات حسابرس کمک نموده
و تغییر حسابرسان کاهش یابد .با توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه دوم ،مبانی نظری مطرح شده،
مورد تأیید قرار نگرفته و بین فاصله مکانی مؤسسه حسابرسی با شرکت و تغییر حسابرس رابطه ی
معناداری وجود ندارد .لذا می توان چنین استدالل کرد که با توجه به اهمیت فرایند حسابرسی در روند
اطمینان بخشی به صورتهای مالی توجه به معیارهایی همچون کیفیت حسابرسی در انتخاب حسابرس
و حفظ استقالل حسابرسان می توانند به مراتب مهمتر از فاصله مکانی بوده و لذا نمی توان به طور قاطع
عدم ارتباط و تایید شدن فرضیه پژوهش را صرفا به عنوان یک نقص مطرح نمود .به طور کلی ،تغییر
حسابرس بر پایه دو موضوع کاهش تمرکزگرایی در بازار حسابرسان و پیشگیری از تهدیدات احتمالی
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استقالل حسابرسان شکل میگیرد که بر تغییر اجباری مؤسسات حسابرسی (تغییر خارجی) و یا مدیر
فنی حسابرسی (تغییر داخلی) تأکید مینماید .در ضمن جهت مقایسه نتایج فرضیه دوم ،با نتایج تحقیقات
مشابه ،مقاله ی مشابهی یافت نگردید.
فهرست منابع
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The purpose of this paper is to examine the impact spatial distance between the
auditing firm and the company on the Timelines Audit report and the change of auditor
in the companies. The statistical sample of the study consisted of 728 years Company samples of listed companies in Tehran Stock Exchange between 2011 and
2015, and related data through the information published by companies on the site, as
well as the data available in the modern software and Task Manager, as well as
geographic distance data between the audit firm and the company through the Google
Maps site, and using the Excel software, they are summarized and summarized and
then analyzed using the Eviews 8 software and through the logistic regression
analysis. it placed. The findings of this study showed that the geographical distance
between the audit firm and the company on the timeliness of the audit report has a
positive and significant effect, but does not have any significant effect on the auditor's
turn.
Keywords: Spatial Distance, Timelines Audit Report, Auditor Change, Tehran Stock
Exchange.
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