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 چکيده
هدف این مطالعه بررسی ارتباط دوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش 

 هایباشد. متغیرمیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی در شرکت

 باشد و  متغیرمستقل این پژوهش دوره تصدی مدیر عامل، تخصص مالی مدیر عامل می

شرکت پذیرفته شده در  111باشد. نمونه، شامل وابسته تاخیرگزارشگری حسابرسی می

افزار مورد استفاده جهت و نرم 1811الی  1831های بورس اوراق بهادار تهران بین سال

ها بر اساس آزمون رگرسیون خطی می باشد. فرضیه Stata 12لیل آماری، تجزیه و تح

یه ها، فرضاند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیهچند متغیره، مورد آزمون قرار گرفته

اول و دوم که بیانگر این امر بوده که بین دوره تصدی مدیرعامل و تخصص مالی 

  .مثبت و معناداری وجود داردمدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی ارتباط 

دوره تصدی مدیر عامل، تخصص  تاخیرگزارش حسابرسی ، :يديکل واژگان

 .مالی مدیر عامل
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 3 زهرا کشاورز ، 2 مهدیه واحدي،  1 نيامصطفی خسروي

 کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس. 1
 کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد. 2
 کارشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.  8

 

 نام نویسنده مسئول:
 نيامصطفی خسروي

دوره تصدي و تخصص مالی مدیرعامل با تاخيرگزارش بررسی ارتباط 

 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شرکتحسابرسی 
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 مقدمه
ا های مالی بها به استخدام حسابرسان مستقل منجر شد تا در مورد انطباق صورتگذاران و مدیران سازمانتضاد منافع بین سرمایه

(. از طرف دیگر، اتخاذ 18ص1131، 1گذاران گواهی دهند)واتز و زیمرمناز جهات با اهمیت آن به سرمایه حسابداریاصول پذیرفته شده 

تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب بدون وجود اطالعات به موقع، معتبر و قابل اتکا، امکان پذیر نیست. از 

تر گذاران دوره کوتاههای مالی است، معموالً سرمایهار نظر حسابرس در مورد قابلیت اعتماد صورتشامل اظه آنجایی که گزارش حسابرسی

تر های مالی واحدهای تجاری کوتاهی زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتدهند. هر چه فاصلهگزارش حسابرسی را ترجیح می

ی زمانی بین پایان سال مالی و یابد. افزایش فاصلهی شده واحدهای تجاری افزایش میهای مالی حسابرسباشد، سودمندی حاصل از صورت

دهد)مرادی به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می های مالی، احتمال فاش شدن اطالعاتتاریخ انتشار صورت

مدیران و به تاخیر گزارشات حسابرسی بر مبنای این واقعیت است که  های(. انتظار وجود ارتباط بین ویژگی171ص1833و پورحسینی، 

اند که مدیران مالی نسبت به گزارشگری مالی محصول ارتباط متقابل مدیران و حسابرسان مستقل است. مطالعات گذشته نشان داده

سود و افشاء دقت بیشتری اعمال تصمیمات استراتژیک عملیاتی و تامین مالی بر تصمیمات گزارشگری مالی و همچنین مدیریت 

مدیران عامل به شهرت و اعتبار خود عالقه  (. 4،2111، برتراند و اسکوار8،2111فیلیپون و استرسر ، برگ2،2111همکاران و کنند)بامبرمی

گردد. از طرفی در ابتدای دوره تصدی، حتی در کارانه آنان در ارتباط با گزارش زیان میباشند و همین امر منجر به عملکرد محافظهمند می

ی دوره تصدی، مدیران عامل سعی شود. بنابراین در ابتداشرایط بد بازار، عملکرد نامناسب شرکت به حساب ضعف مدیرعامل گذاشته می

کنند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند تا بدین ترتیب برای خود اعتبار بیافزایند. پس از اینکه مدیرعامل به شهرت و اعتبار دست می

کاهش  کنند یعنی شهرت وی، محرکی برایکارانه مییافت، سعی در حفظ شهرت خود دارد. از این رو شروع به گزارشگری محافظه

گردد؛ زیرا مدیرعاملی که شهرت وی بیشتر است اگر گزارشگری جسورانه اش فاش شود در مقایسه با یک مدیرعامل گزارشگری جسورانه می

ها زمانی کنند که شرکتگذاران درک می( همچنین  دریافتند که سرمایه2111، 1گردد )ژانگبا شهرت و اعتبار پایین، بیشتر متضرر می

های های مالی را بعد از دریافت کردن بازدهها گزارشدهند ونیز آنای از اخبار بد داشته باشند به موقع گزارش نمیهکه یک نشان

 کنند.موردانتظارغیرعادی منفی منتشر می

 

 بيان مساله
اعتباردهندگان و سایر استفادهگذاران، های اقتصادی مدیران، سرمایهگیریمالی، منابع مهم اطالعاتی برای تصمیم هایگزارش

به صورت یکسان در  اطالعات جایی کهآن از. کنندمی استفاده هاروند که جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود از آنکنندگان به شمار می

 ن اطالعاتی وضعیتی استشود. عدم تقارمی اطالعاتی ایجاد تقارن گذاران عدمبین مدیران و سرمایه گیرد،یکنندگان قرار نماختیار استفاده

-مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می نشده بیشتری در افشاء اطالعات گذاران،دارایسرمایه با مقایسه در مدیران که

ر چه دهند. هتر گزارش حسابرسی را ترجیح میگذاران دوره کوتاهمعموالً سرمایه(. 4، ص1831آذرداریانی،  کردلر وحسنی)ابراهیمیباشند

های مالی تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاهی زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتفاصله

شاء های مالی، احتمال افی زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتیابد. افزایش فاصلهحسابرسی شده واحدهای تجاری افزایش می

های ( تاثیر ویژگی171ص1833دهد)مرادی و پورحسینی، به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می طالعاتشدن ا

شان گیرد. مستندات نمدیریت مانند طول دوره تصدی مدیر و تخصص مالی مدیر بر به هنگام بودن گزارشات حسابرس مورد بررسی قرار می

؛ بامبر 1،2118ای دارد)برتواند و اسکوارهای سازمانی و گزارشگری مالی تاثیر قابل مالحظهی آماری مدیران بر بازدههاداده است که ویژگی

(. بنابراین 3،1134ها کمک کند)همبریک ومالسونبینی این قبیل خروجیتواند در پیشها می(. به عالوه این ویژگی7،2111و همکاران

ای که نهادهای قانونگذار، سهامداران، و به هنگام بودن گزارشات حسابرسی نیز تاثیر داشته باشد، به گونه هارود که این ویژگیانتظار می

های مدیر مالی تاکید در مطالعات بر ویژگی ها را لحاظ کنندهای مدیریت این ویژگیگذاران، هئیت مدیره و حسابرسان باید ارزیابیسرمایه

                                                           
1 Watts  And  Zimmerman 

2 Bamber et al. 
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( گزارش کردند که مدیر ارشد دارای بیشترین 2111)1ترین ابعاد مطالعات مدیریت است. چنگ و لوشده است که چرا که یکی از حیاتی

 شود.کنند چه مقدار اطالعات و چه زمانی افشا میها هستند که تعیین میقدرت در خصوص طیف وسیعی از تصمیمات بوده و معموال آن

ر نحوه افشای گزارشگری مالی به شدت تاثیرگذار  هستند. انتظار وجود ارتباط ( اظهار داشتند که مدیران ارشد د2111بامبر و همکاران)

های مدیران ارشد و گزارشات به موقع حسابداری بر مبنای این واقعیت است که گزارشگری مالی محصول ارتباط متقابل مدیران بین ویژگی

مالی نسبت به تصمیمات استراتژیک عملیاتی و تامین مالی بر  اند که مدیران ارشدو حسابرسان مستقل است. مطالعات گذشته نشان داده

 ،2111همکاران، و ، بامبر2118تصمیمات گزارشگری مالی و همچنین مدیریت سود و افشا دقت بیشتری اعمال می کنند )برتراند و اسکوار،

یار نسبت به تاریخ گزارش حسابرسی را (. همچنین مشخص شده است که مدیران ارشد توانایی اعمال اخت2111فیلیپون، و استرسر برگ

گذارند. به هنگام بودن گزارش حسابرسی هنگامی که حاصل ها بر کل فرایند حسابرسی ساالنه تاثیر میندارد، اما اعتقاد بر این است که آن

سی ارشات مالی حسابرها باید مجموعه گزشود که زمان کمتری توسط حسابرسان به منظور تکمیل حسابرسی صرف شود چرا که شرکتمی

(.  با توجه به توضیحات ارائه شده مساله اصلی 11،2111؛ اترج و همکاران1118شده خود را در زمان معینی منتشر کنند)بامبر و همکاران،

 باشد.دوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی میبین این تحقیق 

 

 اهداف تحقيق

های تشرکدوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی هدف اصلی این تحقیق به بررسی تعیین رابطه بین 

 . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 باشد.اهداف فرعی به شرح زیر می

 هدف اول: تعیین رابطه بین دوره تصدی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی .

 ین رابطه بین تخصص مالی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی .هدف دوم: تعی
 

 پيشينه تحقيق 

 پيشينه داخلی

 تیفیو ک یحسابرس تهیکم یتخصص و استقالل متخصصان حسابدار یهایژگیو انیرتباط م( به بررسی ا1811) یلیجلی و شالچ

تقالل اس شیافزا لیاز قب یاقدامات قیاز طر دیکه با رسدیانجام شده، به نظر م یهاپژوهش جیبا توجه به نتای پرداختند. مال یگزارشگر

 یحسابرس هتیکم یبهبود اثربخش شیو افزا یحسابرس تهیدر کم یو حسابرس یابدارو حس یبا تخصص مال یوجود افراد ،یحسابرس تهیکم

آن،  یهایژگیو و یحسابرس تهیکم نهیانجام شده در زم یو گسترش پژو هشها یمال یگزارشگر ندیصادقانه فرآ هیاز ارا نانیبه منظور اطم

 ردیانجام گ یمال یگزارشگر ندیبر فرآ یحسابرس تهیبهبود آثار کم نهیدر زم یشتریب دیتاک

ده ش رفتهیپذ یشرکت ها یمال یبر به موقع بودن گزارش ها یداخل یشرکت تیحاکم ریتأث یبررس( به 1811و همکاران)ی اسالم

ساله  1شده دربورس اوراق بهادار تهران در دوره  رفتهیشرکت پذ 11موردپژوهش شامل  ینمونه آمارپرداختند.  در بورس اوراق بهادار تهران

حاصل از آزمون  جیشده است. نتا استفاده ندگانهچ ونیها، از آزمون رگرسهیسقم فرض صحت و یبررس یباشد. برا یم 1818تا  1831

ا احتمال ب رهیمد ئتیو پشتکار ه رهیمد ئتیه تخصص رعامل،یمد فهیوظ یدوگانگ ره،یمد ئتیاستقالل ه نیدهد که ب یها نشان م هیفرض

در  ری)تأخ یمال یگزارشگر بودنبا به موقع  رهیمد ئتیه اندازه نیوجود ندارد؛ اما ب یمتقلبانه در شرکتها رابطه معنادار یمال یگزارشگر

 وجود دارد. ی( در شرکتها رابطه معنادارتیریگزارش حسابرس و مد

 اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در مدیرعامل تصدی دوره و سود کیفیت بین رابطه بررسی به (1814احمدپور و همکاران)

 شده استفاده( 1117) باسو مدل همچنین و( 2113) شیواکومار و بال تعهدی اقالم مدل از ها،فرضیه آزمون برای. پرداختند. تهران بهادار

 نشان پژوهش هاییافته. بود 38 -31 زمانی دوره طی در بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 38شامل پژوهش آماری نمونه. است

 الوهع به. دارند تریجسورانه گزارشگری مدت کوتاه تصدی دوره با عامل مدیران با مقایسه در بلندمدت تصدی دوره با عامل مدیران دهدمی

 .دارند تریکارانهمحافظه گزارشگری دوم، نیمه با مقایسه در خود تصدی دوره اول نیمه در مدت بلند تصدی دوره با عامل مدیران

 هب حسابرسی، تاخیر تحقیق این حسابرسی پرداختند. در گزارش بودن موقع به بر مؤثر ( به بررسی عوامل1811و دیگران) حسینی

 بر موثر املع پنج تحقیق این در. است گردیده تعریف آنها حسابرسی گزارش تاریخ تاها شرکت مالی سال پایان تاریخ از زمانی فاصله عنوان

                                                           
9 Cheng, Q. and Lo 

10 Ettredge et al 
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 الیم سال پایان تاریخ و حسابرس ،(مالی ریسک) شرکت ریسک شرکت، آوری سود شرکت، اندازه شامل گزارش حسابرسی ارایه در تاخیر

 .است گرفته قرار بررسی مورد

 

 خارجیپيشينه 

های مدیرعامل و به موقع بودن گزارش حسابرس پرداختند. هدف این تحقیق بررسی ( به بررسی ویژگی2111) 11ساعد و همکاران 

ها در قبال گزارشگری مالی دارد. هدف های آنای در اجرای مسئولیتهای آماری)جمعیتی( مدیران نقش قابل مالحظهاین است که ویژگی

های مدیر ارشد مالی یعنی، دوره تصدی و تخصص مالی با گزارش به موقع حسابرسی در ارتباط است که آیا ویژگیاین مقاله بررسی این 

و سه معیار برای به هنگام بودن  2111-2117های های پذیرفته شده در بازار سرمایه عمان بین سالاست. بدین منظور از داده شرکت

 اتگزارش بودن هنگام مدیران و به مالی تخصص و تصدی دوره ان دهنده این است بینگزارش حسابرسی استفاده شده است. نتایج نش

 حسابرسی ارتباط متقابل وجود دارد.

های بورسی در های کمیته حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت( به بررسی ویژگی2111)12سلطانا و همکاران 

که تخصص اعضای کمیته حسابرسی ، تجربه اعضای کمیته حسابرسی  و همچنین استقالل  کشور استرالیا پرداختند. نتایج نشان می دهد

نتایج نشان می دهد وجود کمیته حسابرسی با تخصص مالی و استقالل  .کمیته حسابرسی با موقع بودن گزارش حسابرسی در ارتباط است

  .بیشتر نیز در بهبود به موقع بودن گزارشگری مالی موثر است

 سیهای حسابرسه ویژگی کمیته کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی پرداختند.( به بررسی 2111)18همکاران و یوانتو

 های پذیرفته شده در بورس سنگاپور بررسی شده است.ها بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت)استقالل، تخصص و تداخل اعضا( و تاثیر آن

مالی  ارشگریگز ته حسابرسی دارای تخصص در زمینه حسابداری مالی و یا ممیزی باشند کیفیتنتایج بیانگر این است که اگر اعضای کمی

مالی شود  گریگزارش به عالوه شواهدی یافت نشد مبنی بر این که  استقالل نهایی کمیته حسابرسی سبب افزایش کیفیت باالتر خواهد بود.

در نهایت شواهدی مبنی بر تاثیر تداخل اعضای کمیته  ن مستقل است.های حسابرسی متشکل از مدیراچرا که در حال حاضر کمیته

 های مالی مشاهده نشدحسابرسی و کمیته پاداش بر کیفیت گزارش

 بهادار اوراق بورس از ای مطالعه :تأخیر  حسابرسی در تأثیرگذار عوامل بررسی عنوان با پژوهشی در (2118)14همکاران و علی پور

با  بدهی نسبت و فعالیت حال در صنعت سهم، هر در درآمد تغییرات درصد شرکت، ی مانند اندازه عواملی بین همبستگی بررسی به تهران

 شرکت یاندازه متغیر بین که داد نتایج نشان. پرداختند بررسی مورد شرکت 1817 برای 2111 تا 2114 های سال طی تأخیرحسابرسی

 با بدهی نسبت و فعالیت حال در صنعت سهم، هر در درآمد تغییرات درصد بین متغیرهای ولی دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی

 .نشد مشاهده معناداری و مثبت همبستگی تأخیرحسابرسی

 رسحساب تأخیر گزارش و حسابرس تخصص حسابرسی، تصدی ی دوره بین ارتباط ( تحقیقی تحت عنوان بررسی2114دائو و فام )

نمودند.  بررسی را 2111 تا 2113 های بین سال (USت متحده)های ایاالشرکت هایهمشاهد 7211 ازای منظور نمونهانجام دادند. به این 

گیری تخصص در صنعت حسابرسی تنها به اندازهکه گیری حسابرس متخصص صنعت، برای اندازه (2111) و بوییان با استفاده از روش حبیب

گیری نمودند. اندازه صنعت حسابرسی را در سطح ملی، سطح شهر، سطح مشترک ملی و شهردر سطح ملی پرداختند، آنها تخصص در 

صنعت در سطح شهر، سطح ملی و سطح  صنعت )بدون در نظر گرفتن تخصص حسابرس متخصص ها حاکی از این است کههای آنیافته

 برسی، تأثیر  مثبت و ضعیفی دارد.حسا تأخیر گزارش حسابرسی و کوتاه تصدی ی بین دورهملی( بر رابطه-مشترک شهر

 

 سواالت تحقيق

 رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین دوره تصدی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی 

 آیا بین تخصص مالی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟
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  هاي تحقيقفرضيه
مالی بر انواع تصمیمات اتخاذ  ارشد مدیر تصدی بینی نمود که دورهتوان پیشمی( استدالل کردند که 1134همبریک و مانسون )

کنند تا از ها را تشویق میمالی و یا تیم مدیریت ارشد تاثیر حیاتی دارد. مطالعات پیشین در زمینه مدیریت سازمان ارشد شده توسط مدیر

( وآشنایی با فعالیت 11،1112که با هم بستگی تیم)مایکل و همبریکتیم های مدیریتی با دوره تصدی طوالنی مدت استفاده کنند چرا 

( ارتباط دارد. در حقیقت اشتغال طوالنی مدت در یک پست سازمانی دانش و تجربه شخص را 11،1114داخلی شرکت)اسمیت و همکاران

یی دارند. هر چند که مطالعات حاکمیت ای در کارایی و اثربخشی وظایف اجرادهد. هر دو دانش و تجربه تاثیر قابل مالحظهافزایش می

ش قدرت مالی سبب افزای ارشد مدیر تصدی مالی باید کوتاه باشد چرا که افزایش دوره ارشد مدیر تصدی کنند که  دورهشرکتی استدالل می

؛ لی و 13،2111ران؛ گودوین و همکا17،1113شود)هرمالین و ویسبجها گردیده و این امر سبب کاهش ثروت سهامداران میو اختیار آن

ها خود را در سازمان وارد اند که مدیران ارشد مالی تمایالت و اولویت(. مطالعات استراتژیک در زمینه مدیریت اظهار کرده11،2112همکاران

؛ دیدبورن 21،2114افتد توجه خاصی معطوف دارند)اسکینها اتفاق میها آناولویت و کنند و نسبت به رویدادهایی که در راستای تمایالتمی

های حسابداری و حسابرسی داخلی توجه (. این موضوع بیانگر این است که مدیر ارشد ماالی با تخصص مالی در بخش21،1113و سیمون

تواند فرایند شناسایی و ها انجام می شود. این نظارت دقیق میکند از طریق نظارت دقیق بر وظایفی که از جانب آنای میقابل مالحظه

 های غیرقانونی حسابداری توسط مدیران ارشد را تسهیل سازدزی فعالیتمحدودسا

 رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بین دوره تصدی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی 

 رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین تخصص مالی مدیرعامل و تاخیرگزارش حسابرسی 

 

 گيري و حجم نمونه جامعه، روش نمونه

در  بورس اوراق بهادار تهران  11تا  31شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال  های پذیرفتهجامعه آماری شامل کلیه شرکت

 های زیر باشد:شود که دارای ویژگیهایی انتخاب میباشد و شرکتاند میبوده

به دلیل  -8گری مالی نباشد. های بیمه و واسطهجزو شرکت -2باشد.  های موردنظر این پژوهش برای آنها در دسترسداده -1

شرکت طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد. با توجه  -4اسفند باشد.  21ها منتهی به ی مالی آنافزایش قابلیت مقایسه، دوره

 شرکت در نمونه قرارگرفته است. 111شده تعداد های اعمالبه محدودیت

 لمرو تحقيقق

 رد شدهپذیرفته هایبین دوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی شرکتبررسی رابطه  : قلمروموضوعی

 تهران  بهادار اوراق بورس

 شود.درنظرگرفته می 1811لغایت 1831هایاز نظر زمانی دوره زمانی سال: قلمروزمانی

 بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است. های  پذیرفته شده درشرکت: قلمرومکانی

 

 شناسی تحقيق روش

ارتباط بین دوره تصدی و تخصص مالی هدف مطالعه کنونی  است.  22های کاربردی و همبستگیپژوهش حاضر از نوع پژوهش

ترین این منظور یکی از مناسببوده است. برای  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شرکتمدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی 

سازد انتخاب گردیده است. در مطالعه حاضر از مدل پنل یابی به اهداف مطالعه را محقق میهای رگرسیونی که تا حدود زیادی دستمدل

 ام شده است. استاتا انج تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آمارشده است.  دیتا جهت بررسی روابط میان متغیرها استفاده
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 متغيرهاي تحقيق

 متغيرهاي مستقل
 .(2111)ساعد و همکاران،  هایی که مدیرعامل در یک شرکت حضور داشته است سالبارت است از تعداد دوره تصدی مدیر عامل: ع

 .گرددهای سهامی استخراج میهای انتشار یافته شرکتاز یادداشتدوره تصدی مدیر عامل اطالعات 

 مدیر عاملتخصص مالی  

 .(2111)ساعد و همکاران، باشداگر مدیر عامل شرکت دارای تخصص مالی باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر می

 .گرددهای سهامی استخراج میهای انتشار یافته شرکتاز یادداشتتخصص مالی مدیر عامل اطالعات 

 متغيرهاي وابسته  
گزارش حسابرسی به عنوان مدت زمان بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی (: تأخیر ARLتأخیر گزارش حسابرسی )

 (.1812منش،  عارف طبری و شود )علویتعریف می

 متغيرهاي کنترل

سهم بیـشتر از بـازار نیـاز بـه تولیـد و فروش بیشتر دارد لذا  کهیی آنجا . ازاست اندازه شرکت نمایانگر برتری رقابتیاندازه شرکت:  

یـاری  تولید و بازاریابی بیـشتر یهانهیهز شــرکت را در تولیــد بیــشتر و صــرف تواندیتر مبزرگ داشـتن منـابع مـالی کـافی و انـدازه

 .(2111)ساعد و همکاران، گرددمحاسبه می هاطبیعی مجموع دارایی لگاریتماز نسبت  های رقـابتی ایجـاد نمایـد.مزیت کنـد تـا بتوانـد

 = Sizeit هاییدارالگاریتم طبیعی مجموع 

 .(2111گردد)ساعد و همکاران، گیری میاهرم مالی: از نسبت بدهی شرکت به کل دارایی شرکت اندازه

درصد( استفاده  11سهام، سهامدارن  بنیادی )سهام باالی تمرکز مالکیت شرکت: برای اندازه گیری، تمرکز مالکیت شرکت از درصد 

 .(2111)ساعد و همکاران، شده است

 .(2111باشد)ساعد و همکاران، می شرکت هایدارایی بر خالص سود میتقس از است عبارتسودآوری شرکت: 

 بدین صورت که اگر حسابرس کیفیت حسابرسی شرکت: برای اندازه گیری، حسابرسی شرکت از متغیر مجازی استفاده شده است

 .(2111)ساعد و همکاران، گیردشرکت سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر می

حق الزحمه حسابرسی شرکت: برای اندازه گیری، حق الزحمه حسابرسی شرکت از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی استفاده شده 

 ..(2111)ساعد و همکاران، است

 مورد بررسی قرار میگیرد:و دوم فرضیه اول  1ه مدل با توجه ب

 (1مدل )

ARL it =a+ β1 CEOT it +β2 CEOFEX it + β3 SIZE it  +  β4 LEVERAGE it  +  β5 PROF it + 

β6 OWCO it + β7 AUDIT FIRM it + β8 LNAUDIT it + e 

 

در  i، اهرم مالی شرکت  LEVERAGE it؛ tدر سال  iشرکت  تاخیر گزارش حسابرس،  ARL it، عرض از مبدا؛ aکه در آن 

 ، بازده PROF it؛ tدر سال  iشرکت  کیفیت حسابرسی،  AUDIT FIRM it؛ tدر سال  i، تمرکز مالکیت شرکت  OWCO it؛ tسال 

 CEOT؛ tدر سال  iشرکت ، حق الزحمه حسابرسی  LNAUDIT it؛ tدر سال  i،  اندازه شرکت  SIZE it؛ tدر سال  iشرکت دارایی 

it  شرکت ، دوره تصدی مدیر عاملi  در سالt؛ CEOFEX it شرکت ، تخصص مالی مدیرعاملi  در سالt 
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 نتيجه گيري
شامل  ؛ کهرودهای توزیع متغیرها به کار میو نشان دادن شکل یی است که در گردآوری، منظم کردنهاروشآمار توصیفی مجموعه 

های مرکزی و پراکندگی متغیرهای توصیف شاخص 1است. جدول  هادادهمحاسبه میانگین، حداقل، حداکثر، واریانس، میانه و انحراف معیار 

 دهد:پژوهش را نشان می

 هاي توصيفی:آماره 1جدول 

 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل عالمت اختصاری متغیر

 ARL 11 31 73/41 11/81 به موقع بودن گزارش

 CEOT 2 14 22/4 21/3 دوره تصدی مدیرعامل

 CEOFEX 1 1 41/1 42/1 تخصص مالی مدیرعامل

 PROF 181/1- 174/1 174/1 81/1 سودآوری

 OWCO 18/1 34/1 41/1 88/1 تمرکز مالکیت

 Size 18/11 111/11 34/18 14/1 اندازه شرکت

 Audit 1 1 83/1 41/1 کیفیت حسابرسی

 Lev 21/1 37/1 41/1 24/1 اهرم مالی

 Audit Fee 41/2 18/4 11/8 81/1 حق الزحمه حسابرسی

 

 آزمون نرمال بودن

 ( آزمون نرمال بودن2جدول )

 

 متغیر شاپیروویلک سطح معناداری

 ولامدل  خطا هجمل 42/1 111/1

 

ا هکند. آزمون نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهدهنده نوع آمار مورد استفاده را مشخص میتست نرمال بودن متغیرها نشان

 درصد  1 باالیها، دادهشود نتیجه سطح معناداری  این آزمون برای تمامیمشاهده می 2طور که در جدول کند. همانرو مشخص می

 کند. ها رو  مشخص میههای نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادهاست. دادهبیانگر نرمال بودن این داده ،باشدمی
 

 ليمر Fآزمون 

 ليمرF آزمون( 3) جدول
 

 

 شود. مین)مدل تلفیقی(  تایید H0است. بنابراین فرض  درصد 1 ها زیرسطح معناداری مدلدهد که مقدار نتایج این آزمون نشان می

 

 هاسمنآزمون

 هاسمن( آزمون4جدول )

 

 فرضیه خالصه آزمون آماره کای اسکوئر معناداری نتیجه آزمون

  دوره تصادفی 42/17 111/1 ثابتمدل آثار 

 

 گردد.ها استفاده میآمده از روش پنل دیتا برای آزمون فرضیهدستبا توجه به نتایج به

 
 

 فرضیه آزمون آثار آماره سطح معناداری نتیجه آزمون

  F 81/11 111/1 اثرات ثابت
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 ها نتایج فرضيهآزمون 

 هانتایج فرضيه( آزمون 5جدول )

 

 ARL it =α+ β1 CEOT it +β2 CEOFEX it + β3 SIZE it  + β4 LEVERAGE it + β5 PROF it + β6 

OWCO it + β7 AUDIT FIRM it + β8 LNAUDIT it + ɛ 

 متغیر عالمت اختصاری ضریب tآماره   داریسطح معنی

111/1 11/8 811/1 CEOT دوره تصدی مدیرعامل 

111/1 81/1 71/1 CEOFEX تخصص مالی مدیرعامل 

121/1 87/2 11/1 PROF سودآوری 

111/1 21/4 87/1 OWCO تمرکز مالکیت 

111/1 18/4 22/1 Size اندازه شرکت 

111/1 18/8 11/1 Audit کیفیت حسابرسی 

111/1 11/2 23/1 Lev اهرم مالی 

142/1 87/1- 18/1- Audit Fee حق الزحمه حسابرسی 

21/1 17/1 11/1 1β عرض از مبدا 

 Fآماره  13/31 
 ضریب تعیین 81/1

 
 شدهضریب تعیین تعدیل 84/1

 داریسطح معنی 111/1

 

 نتایج آزمون فرضيه اول
مؤید معنادار بودن ( 111/1)و سطح معناداری f (13/31)دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه است. آماره نشان 1جدول نتایج 

دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. ضریب تعیین تعدیل نیز نشان والدریجمدل برای آزمون فرضیه است. نتایج آزمون 

یر ، متغعنوان متغیر وابستهبهتاخیر گزارش حسابرس  ،عنوان متغیر مستقلبهدوره تصدی مدیرعامل باشد. متغیر میدرصد  84 شده 

یق در تحقدآوری، اندازه شرکت، اهرم مالی، تمرکز مالکیت، کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای کنترلی سو

به موقع بودن گزارش حسابرس با متغیر زیر در جدول  (111/1)با توجه به سطح معناداری  دوره تصدی مدیرعاملشوند. متغیر شناخته می

بین متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه شرکت، اهرم مالی، تمرکز مالکیت و کیفیت حسابرسی با تاخیر گزارش د. دار مستقیمو  مثبترابطه 

شده در بورس  پذیرفته هایشرکتاینکه بین دوره تصدی مدیرعامل و تاخیر گزارش حسابرس در حسابرس رابطه وجود دارد. با توجه به

همبستگی  همبستگی این است آیا داری درمفهوم معنی شود.ضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع میرابطه وجود دارد، فر اوراق بهادار تهران

این موضوع که عدد بدست آمده  توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا بین دو متغیر همبستگی وجود دارد.بدست آمده بین دو متغیر را می

دهند. با به توان دو رساندن ضریب نشان می Rضریب همبستگی را با  تر است.یتمعنی دار است یا خیر، از خود عدد بدست امده با اهم

آید. ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله (بین دو متغیر بدست می (R2همبستگی،مقدار ضریب تعیین

درصد 84/1شود. این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد. که بر اساس نتیجه این فرضیه ضریب تعیین این تحقیق متغیر مستقل تبیین می

  .باشدمی

 

 نتایج آزمون فرضيه دوم

رکت، ، متغیر سودآوری، اندازه شعنوان متغیر وابستهبهتاخیر گزارش حسابرس  ،عنوان متغیر مستقلبهتخصص مالی مدیرعامل متغیر 

تغیر شوند. مدر تحقیق شناخته میاهرم مالی، تمرکز مالکیت، کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای کنترلی 

دارد.  مثبت و مستقیمرابطه تاخیر گزارش حسابرس با متغیر زیر در جدول  (111/1)سطح معناداری با توجه به  تخصص مالی مدیرعامل

بین متغیرهای کنترلی سودآوری، اندازه شرکت، اهرم مالی، تمرکز مالکیت و کیفیت حسابرسی با تاخیر گزارش حسابرس رابطه وجود دارد. 

ه وجود رابط شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته  هایشرکتگزارش حسابرس در اینکه بین تخصص مالی مدیرعامل و تاخیر با توجه به

  شود.دارد، فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید واقع می
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 هاگيري و پيشنهادنتيجه
 شده طرح طبق فرضیات بر .شد دوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی بررسیارتباط بین  تحقیق این در

 سرمایه بازار العمل عکس و همچنین دوره تصدی و تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی ارتباط معناداربین  که رود می انتظار

های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی ها با استفاده از اطالعات مربوط به شرکتنتایج حاصل از آزمون فرضیه .باشد داشته پی در را

رار ق دهد که: طبق فرضیه اول که رابطه دوره تصدی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی، مورد بررسینشان می 1811الی  1831های سال

 افزایشتاخیر گزارش حسابرس افزایش یابد های سهامی دوره تصدی مدیرعامل در شرکتبا که  گرفته است. این نتیجه حاصل گردید

بینی نمود که توان پیش( که استدالل کردند می1134همبریک و مانسون )گردد. با توجه به تحقیق تایید می اولیابد. بنابراین فرضیه می

مالی و یا تیم مدیریت ارشد تاثیر حیاتی دارد و همین دلیلی  ارشد ده توسط مدیرمالی بر انواع تصمیمات اتخاذ ش ارشد مدیر تصدی دوره

 با مالی هایصورت عامل، مدیر تصدی مدت با افزایش که است آن بیانگر نتایج چنین همگردد. میهای سهامی بر عملکرد بهتر در شرکت

 دستکاری در احتمال عامل، مدیر تصدی مدت افزایش با که آن است دلیل به احتماالً موضوع این .شود می ارائه و تهیه تاخیر بیشتری

 با شده مالی حسابرسی هایصورت ارائه .یابد می افزایش حسابرس گزارش حسابرسی در بندهای تعداد نتیجه در و شود می بیشتر سود

و همین  .مینماید ارسال بازار سرمایه به دیر را اخبار گونه این مدیریت و میشود شناخته خبر بد یک عنوان به متعدد، حسابرسی بندهای

 ( مطابقت دارد. 2111) 28نتایج تحقیق با نتایج تحقیق ساعد و همکاران  گردد.امر دلیلی بر تاخیر گزارش حسابرسی می

د قرار گرفته است.این نتیجه حاصل گردی طبق فرضیه دوم که رابطه تخصص مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی، مورد بررسی

براین یابد.  بناافزایش میتاخیر گزارش حسابرس افزایش یابد های سهامی تخصص مالی مدیرعامل در شرکتیعنی با توجه به اینکه که 

به نتیجه 21،2112؛ لی و همکاران21،2111؛ گودوین و همکاران24،1113هرمالین و ویسبجگردد. با توجه به تحقیق تایید می دومفرضیه 

ای دهد. هر دو دانش و تجربه تاثیر قابل مالحظهرسیدند که اشتغال طوالنی مدت در یک پست سازمانی دانش و تجربه شخص را افزایش می

ص صاند که مدیران ارشد مالی که دارای تخدر کارایی و اثربخشی وظایف اجرایی دارند. مطالعات استراتژیک در زمینه مدیریت اظهار کرده

ها اتفاق ها آناولویت و کنند و نسبت به رویدادهایی که در راستای تمایالتها خود را در سازمان وارد میمالی هستند، تمایالت و اولویت

های حسابداری و حسابرسی افتد توجه خاصی معطوف دارند. این موضوع بیانگر این است که مدیر ارشد مالی با تخصص مالی در بخشمی

تواند فرآیند شود. این نظارت دقیق میها انجام میای دارد. از طریق نظارت دقیق بر وظایفی که از جانب آنجه قابل مالحظهداخلی تو

های غیرقانونی حسابداری توسط مدیران ارشد را تسهیل سازد. نتایج تحقیق با نتایج تحقیق ساعد و همکاران شناسایی و محدودسازی فعالیت

 بورس و محققین اقتصادی، واحدهای مدیران گیری تصمیم بهبود به منجر تواند می تحقیق این از حاصل نتایجارد. ( مطابقت د2111) 27

ارتباط بین دوره تصدی و تخصص  برای بهتر ریزی برنامه به منجر نتیجه در و سهامداران و گذاران سرمایه بخصوص و بهادار تهران اوراق

 شود. مالی مدیرعامل با تاخیرگزارش حسابرسی 

 اول تحقیقفرضیه  به توجه باسهام پیشنهادی های خود که گیریگذاران این پیشنهاد شود که در هنگام تصمیمتوان به سرمایهمی

رابطه مثبت و  شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته هایشرکتبین دوره تصدی مدیرعامل و تاخیر گزارش حسابرس در در مورد 

تر به حفظ شرایط شرکت خود تمایل بیشتری دارند همچنین ممکن . با توجه به اینکه مدیران با دوره تصدی طوالنیمعناداری وجود دارد

ط خود مقاوم کند. به این صورت که وی است موفقیت های مدیر عامل در اجرای برنامه های خویش در ابتدای کار وی را به تغییر درمحی

از الگوی ثابتی در مدیریت خود استفاده کند. عالوه بر این دوره تصدی طوالنی ممکن است باعث ریسک گریزی مدیر عامل شود وهمین 

استفاده گردد با یها پیشنهاد مهمچنین به شرکت  دلیلی بر کاهش در دستکاری سود ودر نتیجه تاثیرگذاری بر گزارش حسابرسی می گردد.

واند تمی های جدید سودآوریهای مالی و برای کشف فرصتاز اعضای تیم مدیریتی با تجربه در دانش حسابداری یا مالی جهت ارائه گزارش

 بنابراین به سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی پیشنهاد می گردد که به نقش تخصص مالی مدیر. خطاهای مدیریت را کاهش دهد

 عامل در ارائه گزارش به موقع حسابرسی توجه کافی داشته باشند 
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