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موقع بودن گزارش حسابرسیاز نظر به

2زینب احمدي، 1محسن دستگیر

چکیده
هاي بورس اوراق بهادار تهران از نظر بندي شرکتثر بر رتبهؤدر این تحقیق به بررسی عوامل م

هاي پذیرفته شده شرکتۀآماري کلیۀنابراین جامعپردازد بموقع بودن گزارش حسابرسی میبه
92باشد. محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد ر تهران میادر بورس اوراق بهاد

افزار ها از دو نرمعنوان حجم نمونه انتخاب نمود. محقق براي تجزیه و تحلیل دادهشرکت را به
EviewsوSPSSآزمون فرضیات ابتدا به کمک آزمون لیمر قبل ازاست.استفاده نموده

ها این آزمون نشان داد که دادهۀها مشخص شد. که نتیجروش آزمون ترکیبی و تابلویی داده
افزار بشوند، سپس به کمک آزمون هاسمن روش وارد نرمهاي تابلوییدهصورت پانل داباید به

متغیره رگرسیون به روش تکآزمونۀتصادفی و یا ثابت آزمون فرضیات مشخص شد. نتیج
گزارش ئۀاراشرکت موجب افزایش زمان ةنشان داد که در بین متغیرهاي مستقل فقط انداز

ها، نوع گزارش حسابرسی، نوع شرکت ییاشود و سایر متغیرها (اهرم، بازده دارحسابرسی می
ها ندي شرکتبحسابرسی، درصد سهام مالکیت نهادي، نوع واحد تجاري و نوع صنعت) بر رتبه

داري نداشتند.معنیثیرأتموقع بودن گزارش حسابرسی از نظر به

گزارش حسابرسی.موقع بودن، رتبه،بهاهرم مالی،شرکت،ةاندازهاي کلیدي:واژه
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مقدمه
بودن اطالعات بوده و بدین به موقع بودن اطالعات حسابداري یکی از خصوصیات مربوط

کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، زمانی در اختیار استفادهمعناست اطالعات مالی
از جمله مواردي باشد.موقع نسبت به موضوع مورد نظر براي آنان وجود داشته قضاوت و اقدام به

گردد، کنندگان میهاي مالی به استفادهصورتئۀارازمانی در ۀکه معموالً منجر به ایجاد فاصل
باشد. در این هاي مالی میصورتارائۀمنصفانه بودن ةنظر درباربرسی و اظهاریند حسااجراي فرآ

ثر باشد ؤگزارش حسابرس مستقل مئۀاراموقع بودن تواند بر بهتحقیق تعدادي از عواملی که می
گیرد.مورد بررسی قرار می

لهأبیان مس
ها، رین موضوع براي شرکتتامروزه با توجه به فضاي رقابتی و تغییر شرایط کسب و کار، مهم

دادن این موضوع، باشد. یکی از ابزارهاي مهم براي نشانها میاعتبار و سطح مقبولیت آن
ها تواند مظهر میزان اعتبار و قدرت آنها میبندي شرکتهاست. در واقع رتبهبندي شرکترتبه

هاي موجود در بورس بندي شرکتباشد. با توجه به این موضوع اغلب کشورها اقدام به رتبه
ها بر پایه افشا بندي شرکتبهادار اقدام به رتبهاند. در ایران نیز بورس اوراقبهادار خود کردهاوراق

موقع در که اطالعات بهبراي این.)1389شریف، مهد، محسنیاست (بنیموقع اطالعات نمودهبه
هاي حسابرسی است پس باید گزارشکنندگان قرارگیرد نیاز به انجام حسابرسی اختیار استفاده

در هر حال با توجه به کنندگان قرار گیرد. موقع باشد تا اطالعات منصفانه در اختیار استفادهبه
کنندگان، و نیز ارتباط تنگاتنگ موقع اطالعات به بازار سرمایه و استفادهبهئۀارااهمیت موضوع

گزارشموقع اطالعات مالیبهئۀتواند بر اراآن با فرآیند حسابرسی، باید دید که چه عواملی می
ثر باشد، و پس از شناسایی عوامل یاد شده، تدابیري اندیشه کرد تا بتوان گزارش ؤحسابرسی م

هاي مالی حسابرسی شده را با صرف زمان تر مهیا کرده و صورتحسابرسی را هر چه سریع
کنندگان قرار داد.تري در اختیار استفادهکم

ظريمبانی ن
ها است. در یک تعریف ساده، بندي، ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتطور کلی، هدف اساسی رتبهبه

ها است که توسط متخصصین از شرایط و وضعیت مالی شرکتايپیچیدهبندي، ارزیابیرتبه
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و شوددر بازار تلقی می1عنوان یکی از عناصر اصلی رقابت غیرقیمتیشود و بهمستقل انجام می
ویژه از ها از ابعاد مختلف، بهبندي، موقعیت و وضعیت فعلی و آتی شرکتطور ساده، با رتبهبه

عنوان رویدادي در جهت شفافیت موقعیت و وضعیت بندي بهرتبهشود.ابعاد مالی روشن می
رقابت در و حتی افزایش ترها، به شفافیت بیشکند. لذا نتایج ارزیابیها در بازار عمل میسسهؤم

خدمات ئۀاارخود، از طریق ۀها به احتمال زیاد براي ارتقاي رتبنتیجه شرکتانجامد. دربازار می
تر باالتر منجر به جلب مشتري بیشۀتر خواهند کوشید؛ زیرا رتببا کیفیت باالتر و با قیمت پایین

خواهد شد. 
مالیاطالعاتکهاستآنمعنايبهواطالعاتبودنمربوطازخصایصیکیبودنموقعهب

بهنسبتاقداموقضاوتتصمیماتخاذفرصتکهبگیردقرارکنندگاناستفادهاختیاردرزمانی
)1389، پیري(.باشدداشتهوجودآنانبراينظرموردموضوع

نظرعنوان تابعی از نوع اظهارمدت زمان تأخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی به
هایی که شود؛ شرکتشود. براین اساس عنوان میشده در نظر گرفته میهارائحسابرسی 

ها به شکل مقبول است، احتماالً هاي مالی آنشده در مورد صورتهئارااظهارنظر حسابرسی 
کنند، عملیات حسابرسی خود را اجرا و نظر غیرمقبول دریافت میهایی که اظهارزودتر از شرکت

کنند. تکمیل می
شود که اه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادي میدر یک نگ

کنند. عناصري که در این صحنه حضور سوي حرکت و عملکرد شرکت را تعیین میسمت و
مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت تأهیدارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضا 

ها که امکان نفعشود و سایر ذيدیر ارشد اجرایی هدایت میعامل یا مشرکت که توسط مدیر
گذاران مورد سرمایهنظر متخصصان مالی درطبق اظهارکت را دارند.اثرگذاري بر حرکت شر

اي قوي براي سسه، انگیزهؤهاي دولتی، افزایش درصد مالکیت نهادي در یک منهادي و شرکت
النه به عملیات شرکت نظارت داشته باشد و همچنینطور فعاکند که بهگذار فراهم میسرمایه

دهند.ثیر قرار میأمشی مدیران را تحت تسیاست و خط

اهداف پژوهش
موقع بودن گزارش حسابرسی را مورد ثر بر بهؤهدف اصلی این پژوهش آن است که عوامل م

افشاي اطالعات ها در بورس اوراق بهادار، و بررسی قرار داده و بر اساس شرایط موجود شرکت
ها را مشخص نماید. بندي شرکتثر بر رتبهؤها مبنایی تئوریک براي متغیرهاي متوسط آن

1. Non-Price Competition
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ها بندي شرکتها را بر عامل رتبهثیر آنأشود که بتوان تمتغیرهاي پژوهش به نحوي بررسی می
ها از رکتبندي شگذار بر رتبهثیرأترو منظور از این پژوهش بررسی عوامل مشخص نمود. از این

اهداف فرعی: باشد. موقع گزارش حسابرسی میبهئۀارالحاظ 
ةبازدتبیین موقع بودن گزارش حسابرسیشرکت از نظر بهۀشرکت و اثرات آن بر رتبةتبیین انداز

و اهرم مالی موقع بودن گزارش حسابرسی تبیینشرکت از نظر بهۀو اثرات آن بر رتبهادارایی
موقع بودن گزارش حسابرسیشرکت از نظر بهۀاثرات آن بر رتب

موقع بودن گزارش شرکت از نظر بهۀتبیین نوع شرکت حسابرسی کننده و اثرات آن بر رتب
حسابرسی 

موقع بودن گزارش حسابرسی شرکت از نظر بهۀتبیین نوع گزارش حسابرسی و اثرات آن بر رتب
موقع بودن گزارش حسابرسیت از نظر بهشرکۀتبیین درصد مالکیت دولتی و اثرات آن بر رتب

موقع بودن گزارش حسابرسیشرکت از نظر بهۀو اثرات آن بر رتبتبیین نوع واحد تجاري
موقع بودن گزارش حسابرسیشرکت از نظر بهۀو اثرات آن بر رتبنوع صنعتتبیین

اهمیت و ضرورت تحقیق
اي، مراجع ار مهمی از سوي مراجع حرفهعنوان معیار بسیموقع بودن اطالعات بهامروزه به

علمی مورد ۀگذارن، مدیران و جامعکنندگان اطالعات مالی، سرمایهگذار، تجزیه و تحلیلقانون
موقع بودن اطالعات بدین معنا است که، اطالعات مالی زمانی در اختیار توجه قرار گرفته است به

موقع نسبت به موضع مورد ، قضاوت و اقدام بهکنندگان قرار گیرد که فرصت اتخاذ تصمیماستفاده
ها نیاز است که گزارش حسابرسی بندي شرکتنظر آنان وجود داشته باشد. از طرفی جهت رتبه

باشد. ضرورت انجام این تحقیق میشود که این خود نشان از اهمیت وهئاراموقع به

تحقیقۀمروري بر پیشین
هاي بورس اوراق بهادار بندي شرکتثر بر رتبهؤعوامل مبه بررسی )1389(مهد و شریفی بنی

بندي شده هاي رتبهشرکتبراي این منظورموقع بودن پرداختندتهران از لحاظ کیفیت افشاء و به
آماري در نظر ۀعنوان جامعبود را به311که شامل 86در بورس اوراق بهادار تهران در سال 

عنوان عامل موقع اطالعات به سازمان بورس اوراق بهادار بههبئۀکه ارابا توجه به اینگرفتند
زمانی بین تاریخ ۀها از سوي این سازمان مد نظر قرار گرفته بود، فاصلبندي شرکتاصلی رتبه

ها در نظر عنوان متغیر وابسته تحقیق آنهاي مالی و تاریخ انجام حسابرسی بهصورتۀتهی
شرکت و نوع صنعت ارتباط ةاندازافشا باۀآن بود که رتبنتایج تحقیق حاکی از گرفته شد
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دار منفی داردمعنیۀاما با نوع گزارش حسابرس و درصد مالکیت سهام رابطدار مثبت داردمعنی
افشا ۀها، اهرم مالی، نوع حسابرس و نوع واحد تجاري با رتبداراییهاي میان بازدنین رابطهچهم

.مشاهده نشد
هاي ثر بر سرعت گزارشگري مالی ساالنه شرکتؤعوامل م) 1389(پورنمهدوي و جمالیا

ۀرا بررسی نمودند. آنان با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به بررسی رابط1387ةبورسی در دور
گذاري مجدد سود جاري با سرعت مایهرهاي مالی و غیرمالی و نسبت سشرکت، نسبتةبین انداز

گزارش حسابرسی ساالنه و تاریخ پایان ئۀاختالف زمانی بین موعد اراگزارشگري مالی ساالنه یا
هاي نواع نسبتا اعت گزارشگري برین بود که ست اتحقیقاۀنتیجد. داختنرها پسال مالی شرکت

تر از سرعت هاي داراي نسبت بدهی کوچکدار داشته و شرکتمالی و غیرمالی ارتباط معنی
.االنه برخوردار هستندهاي سگزارشئۀباالتري در ارا

مالزيبورسدرراساالنهمالیهايگزارشئۀارادرخیرأت) موضوع2009(عابدینواحمد
وانتخابمالزيبورسدرشدهدرجشرکت413ازشرکت343حاوياينمونه. کردندبررسی

نوعابسته،وهايشرکتتعداداندازه،متغیرهايارتباط.استبوده1993سالنیزتحقیقةدور
استسهامدارمدیرکهاینسهام،صاحبانحقوقبازدهیحسابرس،نظراظهارحسابرسی،شرکت

داري متغیرها ارتباط معنیۀبقیمالیسالپایانتاریخوبلندمدتبدهیسهمصنعت،نوعخیر،یا
با متغیر وابسته داشتند.

اظهارنوعحسابرس،نوعدرآمد،شرکت،ةاندازمتغیرهايبینارتباط) موضروع2010تورل (
حاوينمونهیکمالیهايگزارشبارااستانبولبورسدرموقعبهگزارشگريباصنعتونظر
متغیرهايمابقیةاندازمتغیرازغیربه.کردندبررسیراشدهپذیرفتهشرکت319ازشرکت211

.داشتندوابستهمتغیربامعناداريارتباطمطالعه

کشوردرراهاشرکتسهمقیمترفتاربرحسابرسگزارشنوعثیرتأ)2011ران (همکاوهسی
گزارشانتشاربهنزدیکهايتاریخدرکهدادنشانهاآننتایج.دادندقراربررسیموردتایوان

نتیجههابنابراین، آن. گرددمیایجادمنفیبازدهگذارانسرمایهبرايمقبولغیرحسابرسی
توصیهگذرانسرمایهبهوداردثیرأتسهامرفتار قیمتبرحسابرسیگزارشوعنکهگرفتند

.استمقبولغیرآنحسابرسیزیرا گزارشکنندخودداريمنفیبازدهباسهمخریدازکردندکه

شرکتهايویژگیوشرکتیحاکمیتمتغیرهايهمزمانثیرأت)2012(همپژوهانوعبادین
جامعهرويبرمطالعهاین.کردندمطالعهنیجریهبورسدرمالیهايگزارشبودنموقعبهدررا

ونهمچمستقلیمتغیرهاي.شدانجامنیجریهبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتازشرکتی202
حسابرسیشرکتةاندازوسودآورياهرم،شرکت،ةاندازمدیره،تأهیةاندازمدیره،تأهیاستقالل
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شرکتةاندازکهدادنشانچندمتغیرهتحلیل.شدبررسیبودنموقعهبهوابستمتغیرباارتباطدر
.داردتحقیقوابستهمتغیربامعنادارارتباطحسابرسی

شناسی پژوهشروش
جستجويبهيکاربردقیتحقرایزاست؛يکاربردتحقیقاتةزمردرهدفمبنايبرپژوهشاین

یاستنباطویفیتوصآمارروشدوزینادامهدر. داردنظراستمطرحکهیمشکالتيبراپاسخ
يآورجمعالزماطالعاتیمالاطالعاتبهمراجعهبایفیتوصآماردر. ردیگیمقراراستفادهمورد

ایننوع.شدخواهداستفادههاهیفرضیبررسجهتیاستنباطآمارازسپسوشدهصیتلخو
باشد.یمیهمبستگ-یفیتوصنوعازرهایمتغنیبۀرابطیبررسلیدلبهپژوهش

اي و جهت گردآوري اطالعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه
نیاز براي پردازش فرضیات مطالعات اسنادي استفاده گردیده و براي دستیابی به اطالعات مورد

مالی هايآورد نوین و بررسی صورتافزار شرکت رهاز اطالعات موجود در نرمپژوهش،
مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشرکت

بهادار ایران استفاده شده است.
و نیاز محاسبات موردبندي وآماري، جهت جمعهايآوري دادهدر این مرحله پس از جمع

دست آمده از ه است و نتایج بهاستفاده شدExcelافزار از نرمهاي متغیرها اولیه دادهپردازش
حصول اهداف پژوهش مورد تجزیه وارد شده و برايEviews7افزار آماري نرميآن، در بسته

هاي متغیرها با استفاده از آزمون لیمر در این تحقیق ابتدا دادهاند. و تحلیل نهایی قرار گرفته
رکیبی مشخص شود سپس با استفاده از هاي تابلویی یا تشود تا روش استفاده از دادهسنجیده می

این دربریم، کار میآزمون هاسمن روش اثر تصادفی و یا ثابت را براي آزمون فرضیات به
شود.یره استفاده میمتغیره و چندمتغها از روش رگرسیون خطی تکپژوهش براي آزمون فرضیه

بر اساس شاخص بورسدرشدهپذیرفتههايشرکتبنديکه رتبهییجااز آنمتغیر وابسته:
تاریخبینزمانیۀفاصلوابسته،متغیرپژوهشدر اینشود، لذامیانجاماطالعاتموقعبهافشاي

ئۀارابرايعاملیعنوانبهدر بورسشدهبنديرتبههايشرکتحسابرسیتاریخوسال مالی
ها مؤظف هستند شرکتشود. به عبارتی طبق قانون،میگرفتهدر نظرموقع گزارش حسابرسیبه

چنین به هاي مالی خود را به سازمان امور مالیاتی و همتا پایان تیر ماه هر سال، اظهار صورت
موقع بودن گزارش حسابرسی را تفاوت بین تاریخ سال مالی و بورس ارسال نمایند، لذا شاخص به

ت که هرگاه نوع گزارش گیرند. این موضوع به این معنی اسها در نظر میتاریخ حسابرسی شرکت
یابد و حسابرسی، از نوع گزارش مقبول باشد تفاوت بین سال مالی و تاریخ حسابرسی کاهش می
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یابد، به بیان برعکس چنانکه نوع گزارش حسابرسی از نوع غیرمقبول باشد این تفاوت افزایش می
ومهدمالی دارد. (بنیهاي موقع صورتبهئۀارادیگر اگر گزارش حسابرسی مقبول باشد، نشان از 

)1389شریف، محسنی
ها.داراییجمعطبیعیلگاریتمازاستعبارتشرکتةاندازشرکت:ةانداز-1:مستقلهايمتغیر

بهبدهینسبتازاستعبارتکهشرکتریسک مالیتعیینبراياستمالی: شاخصیاهرم-2
ها.جمع دارایی

سودنسبتازاستعبارتکهشرکتکرد اقتصاديعملازاستشاخصیها:داراییهبازد-3
ها.جمع داراییبهخالص

مورد شرکتکهاستاینکنندهحسابرسینوع شرکتازکننده: منظورحسابرسیشرکتنوع-4
هايصورتاگر.گیردمیقرارمورد حسابرسیسازمانسسه یاؤمکدامتوسطبورسدرنظارت

صفرمقدارصورتاینغیردروعدد یکشودحسابرسیسازمان حسابرسی،شرکت توسطمالی
دهیم.مینسبتآنبه
عدمومردودمشروط،مقبول،شکلبه چهارحسابرسیهايحسابرس: گزارشگزارشنوع-5

نوعازشرکتمالیهايصورتةدربارحسابرسگزارشاگرپژوهشایندرنظر است.اظهار
نظردرآنبرايمقدار صفرصورتعدد یک به آن نسبت داده و در غیر اینمقبول باشد 

گیریم.می
دولت.متعلق بهسهامدرصدازاستدولتی: عبارتمالکیت-6
تولیدياگرکهاستتجاريواحدفعالیتۀتجاري زمینواحدنوعازمنظورتجاري:واحدنوع-7

.دهیمبه آن اختصاص میصفرمقدارباشدغیرتولیديو اگریکباشد مقدار

درکند.میفعالیتآندرشرکتکهاز صنعتیاستعبارتصنعتنوعازمنظورصنعت:نوع-8
اینغیردرویکمقدارکندمیخود فعالیتبامرتبطصنعتدرکهشرکتهراین پژوهش

دهیم.میبه آن اختصاصمقدار صفرصورت
ه کتوجه به اینبات.وط تحقق یک تحقیق مناسب اسوجود اطالعات کامل و در دسترس، شر

هاي مالی، بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت فعلی آوري دادهتنها مرجع قابل اعتماد براي جمع
آماري ۀعنوان جامعههاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکتابنابر.باشدایران می

.شوددر نظر گرفته می
آماري از حذف سیتماتیک ۀنمونه: در این تحقیق براي انتخاب اعضاي نمونشرایط انتخاب 

ی که شرایط بندهاي ذیل را نداشته یهابنابراین شرکتباشد. شود که به این شرح میاستفاده می
؛باشند باید حذف شوند
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یابد.د تا قابلیت مقایسه افزایشها منتهی به پایان اسفند هر سال باش) پایان سال مالی شرکت1
هاي مالی گريها و واسطهگذاري، هلدینگ، بانکهاي سرمایههاي نمونه جز شرکت) شرکت2

باشند. هاي سایر صنایع میها متفاوت از شرکتهاي آننباشند زیرا نوع فعالیت
ماه باشد.3هاي نمونه حداکثر معامالتی شرکتۀ) وقف3
ق در دسترس باشد.تحقیةکامل طی دورۀهاي نمون) اطالعات شرکت4

شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند.92با توجه به موارد فوق تعداد 
هاي سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت

اند.نظر فعال بودهزمانی موردةدورباشند که درمی
باشد.سال می5به مدت1391تا 1387زمانی پژوهش از سال ةدور

هاي پژوهشیافته
صورت نوعی سوال براي محقق مطرح شده هطور کلی تحقیقات بر فرضیه یا فرضیاتی که ببه

آید باید دست میهبندي و تجزیه و تحلیل اطالعات، آنچه بمبتنی است و در نتیجه پس از طبقه
بررسی روابط میان پرسمان ۀیآزمون فرضز ارد این فرضیه باشد. هدف اصلییید یاأدر جهت ت

(مشکل) و علت یا علل بروز آن است.
حداکثر ها، میانگین، حداقل،هاي مرکزي مربوط به تعداد دادهاول شاخصۀدستآمار توصیفی 

کشیدگی است که بیانگر پراکنش چولگی،هاي پراکندگی نظیر واریانس،دوم شاخصۀاست. دست
ها حول محور میانگین است.داده

متغیرهاي اسمیفراوانی و درصد فراوانی : 1دول ج
درصد فراوانی

فراوانی 293/6گزارش غیرفراوانی و درصد فراوانی نوع گزارش حسابرسی
4311/94گزارش مقبول

460100مجموع
3767/81هاي خصوصیشرکتهاي حسابرسیفراوانی و درصد فراوانی نوع شرکت

842/18سازمان حسابرسی
460100مجموع

153/3هاي خدماتیشرکتفراوانی و درصد فراوانی نوع واحد تجاري
4457/96هاي تولیديشرکت

460100مجموع
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هاي درصد شرکت1/94هاي حسابرسی با تر شرکتشود که بیشمشاهده می: 1طبق جدول
اند زارش حسابرسی بودهم داراي سایر گدرصد ه3/6بورس داراي گزارش حسابرس مقبول و 

درصد 7/81شود که مشاهده می،1نین در جدولهمچنظر و مردود).عدم اظهار(مشروط،
درصد توسط سازمان 2/18شوند و هاي خصوصی حسابرسی میهاي بورس توسط شرکتشرکت

درصد 7/96هاي در تحقیق حاضر خدماتی و درصد شرکت3/3شوند. و حسابرسی، حسابرسی می
دي هستند.تولی

هاي متغیر تحقیقهاي مرکزي و پراکندگی دادهتوصیف شاخص:2جدول

ماکزیمممینیممکشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگینتعداد

4608/572/5620/089/035/129/401/8شرکتةانداز
296/01024/1- 460630/0640/0192/0113/0اهرم

04/62- 46035/108/853/11565/096/111/29هاییادارهبازد
درصد سهام 

دولتی
46012/1764/44/2338/1744/0044/84

46069/319/337/251/231/619/12رتبه

و انحراف معیار آن برابر 8/5شرکت برابر با ةشود که میانگین اندازمشاهده می:2در جدول
که مربوط به 01/8شود که حداکثر آن برابر با مشاهده می،2ق جدولد که طبباشمی62/0با 

که مربوط به شرکت کشت و صنعت پیاذر 29/4شرکت ایران خودرو و حداقل آن برابر با 
باشد که طبق می192/0با و انحراف معیار آن برابر 630/0باشد. میانگین اهرم مالی برابر با می

که مربوط به شرکت پالستران و حداقل 24/1اکثر آن برابر با شود که حدمشاهده می،2جدول
و 35/10ها برابر با داراییهمیانگین بازدو باشدکه مربوط به شرکت چادر ملو می10آن برابر با 

شود که حداکثر آن برابر مشاهده می،2باشد که طبق جدولمی53/11با انحراف معیار آن برابر 
که مربوط به -11/29شرکت پتروشیمی خارك و حداقل آن برابر با که مربوط به 04/62با 

و انحراف معیار آن 12/17باشد از طرفی میانگین درصد سهام دولتی برابر با شرکت پالستران می
که مربوط 9/12شود که حداکثر آن برابر با مشاهده می،2باشد که طبق جدولمی37/2با برابر

باشد. در نهایت ذین میآکه مربوط به شرکت سایپا 1آن برابر با به شرکت تکنوتاز و حداقل 
باشد می4/23با و انحراف معیار آن برابر69/3موقع بودن برابر با میانگین درصد رتبه از نظر به

که مربوط به شرکت پگاه 44/84شود که حداکثر آن برابر با مشاهده می،2که طبق جدول
باشد.که مربوط به شرکت جوش اکسیژن می0ا خراسان و حداقل آن برابر ب
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صورت زیر اجرا مقید بهFدر این تحقیق، براي انتخاب نوع روش برآورد مدل، ابتدا آزمون 
شده است:

:H بین اثرات فردي و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود ندارد مدل اثرات تصادفی
:1H بین اثرات فردي و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود داردثابتمدل اثرات 

هاي متغیرها به صورت کند که روش استفاده از دادهآزمون لیمر، آزمونی است که مشخص می
صورت لویی و بهها تابکه نتایج این آزمون نشان داد روش استفاده از دادهتابلویی،یاباشدترکیبی

پانل دیتا است.

آزمون لیمر:3جدول

داريسطح معنیآزاديۀدرجمقدار آزمون لیمر
41/391360000/0

) 000/0درصد بوده (1تر از داري آزمون لیمر کمشود که سطح معنیمشاهده می،3در جدول
باشد.بنابراین روش استفاده براي آزمون فرضیات روش پانل دیتا می

آن را در مقابل مدل اثرات در صورت انتخاب مدل اثرات ثابت، باید با استفاده از آزمون هاسمن
صورت زیر آزمون کرد:بهتصادفی

آزمون هاسمن براي استفاده از روش تصادفی یا ثابت: 4جدول

آزمون 
هاسمن

ۀفرضی
اول

ۀفرضی
دوم

ۀ فرضی
سوم

ۀفرضی
چهارم

ۀفرضی
پنجم

ۀفرضی
ششم

ۀفرضی
هفتم

ۀفرضی
مهشت

83/9325/071/4143/087/1005/00002/00001/0مقدار

0017/0568/0029/0704/0170/0940/0980/0990/0داريسطح معنی
تصادفیتصادفیتصادفیتصادفیتصادفیثابتتصادفیثابت روش

دار نشده لذا براي ا معنیهکه مقدار آزمون هاسمن براي هیچ یک از فرضیه، 4با توجه به جدول 
شود.آزمون فرضیات از روش تصادفی استفاده می
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آزمون فرضیات 
ها ها متغیرها نرمال فرض شده و نیازي به نرمال کردن آندر این تحقیق به دلیل تعداد زیاد داده

ز ها اداري شدن آزمون لیمر براي برآورد مدلباشد همچنین در این تحقیق به دلیل معنینمی
روش تلفیقی استفاده و فرضیات هم زمان از دو برآورد اثرات ثابت و تصادفی بهره خواهند برد. 

دهد که خطاي متغیرها براي براي کلیۀ فرضیات نشان می،5در جدول مقدار دوربین واتسون
همۀ فرضیات مستقل از هم بوده و ارتباطی با هم ندارند.

هاي تحقیقیهضرایب براي فرضفرضیۀهخالص: 5جدول 
داريسطح معنیfمقدار دوربین واتسونضریب تعیین

364/028/228/2001/0اولۀفرضی
007/078/1332/0562/0دومفرضیۀ
345/02/21/2001/0سومفرضیۀ
009/078/1536/0509/0چهارمفرضیۀ
006/072/1027/0868/0پنجمفرضیۀ
007/079/142/3064/0ششمفرضیۀ
003/077/1014/0903/0هفتمفرضیۀ
0005/077/10022/0961/0هشتمفرضیۀ

گوید بین اندازة شرکت و رتبۀ شرکت از ، آزمون این فرضیه که می6با توجه به نتایج جدول 
دهد که اندازة شرکت داري وجود دارد نشان میموقع بودن گزارش حسابرسی رابطۀ معنینظر به

طوري که در حسابرسی دارد بهگزارشبودنموقعبهنظرازشرکتداري بر رتبۀنیتأثیر مع
تري نسبت فاصلۀ بیشمالیسالوحسابرسیگزارشارائۀبینزمانیفاصلۀبزرگهايشرکت

موقع بودن گزارش حسابرسی هاي بزرگ از نظر بههاي کوچک دارند به عبارتی شرکتبه شرکت
ها، دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی، بازده داراییهاي آخر قراردر رتبه

نوع واحد تجاري و نوع صنعت دولتی،سهامدرصدحسابرسی،شرکتنوع گزارش حسابرسی، نوع
موقع بودن گزارش حسابرسی ندارند به عبارتی زمان داري بر رتبۀ شرکت از نظر بهتأثیر معنی

گیرد.تحت تأثیر این متغیرها قرار نمیارائۀ گزارش حسابرسی 
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هاي تحقیقآزمون ضرایب براي فرضیه: 6جدول 
متغیر 
وابسته

tمقدار خطاي معیارضریبمتغیر مستقل
سطح 

داريمعنی

2/3952/036/30008/0شرکتةاندازرتبهاولفرضیۀ
0073/0- 53/569/2- 92/14مقدار ثابت

408/0706/0579/0562/0الیاهرم مرتبهدومفرضیۀ
44/3469/033/7001/0مقدار ثابت

007/00136/0519/0603/0هاییادارهبازدرتبهسومفرضیۀ
62/3172/097/20001/0مقدار ثابت

گزارش رتبهچهارمفرضیۀ
حسابرسی

22/0 -342/0066/0 -509/0
91/3357/095/10001/0مقدار ثابت

868/0- 339/0165/0- 056/0شرکت حسابرسرتبهپنجمیۀفرض
71/3159/03/23001/0مقدار ثابت

درصد سهام رتبهششمفرضیۀ
دولتی

010/0 -0057/084/1 -065/0
88/3176/007/22001/0مقدار ثابت

903/0- 827/0121/0- 110/0نوع واحد تجاريرتبههفتمفرضیۀ
79/3814/066/4001/0مقدار ثابت

0016/0نوع صنعترتبههشتمفرضیۀ
-

034/0047/0 -961/0
71/30345/1073/10001/0مقدار ثابت

گیرينتیجه
هاي شرکت که از تفاوت مدت زمان تاریخ صورتۀاین تحقیق نشان داد که بین رتبکلینتایج

طوري گرفت بهشرکت قرارةمتغیر اندازثیرأتآید تحت ها به دست میمالی و زمان حسابرسی آن
شود .میهارائتر گزارش حسابرسی دیرتر هاي بزرگکه در شرکت

موقع بودن شرکت از نظر بهۀشرکت و رتبةگوید بین اندازنتایج آزمون این فرضیه که می
اري بر دثیر معنیأشرکت تةدهد که اندازداري وجود دارد نشان میمعنیۀگزارش حسابرسی رابط

بزرگهايطوري که در شرکتموقع بودن گزارش حسابرسی دارد بهشرکت از نظر بهۀرتب
هاي تري نسبت به شرکتبیشۀفاصلمالیسالوحسابرسیگزارشئۀارابینزمانیۀفاصل

خر آهايرتبهدرحسابرسیگزارشبودنموقعبهنظرازهاي بزرگشرکتعبارتیبهدارندکوچک
خود را از ۀنمون، موقع بودن گزارشگري مالیو همکاران در خصوص بهدغانند. قرار دار
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موقع بهداد،. نتایج نشان کردندالمللی انتخاب هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بینشرکت
که نشان دادنینمچهنتایج.استشرکتسودآوريتوانثیرأتتحت،مالیگزارشگريزمانبودن
در ، هاي گذشتهبندي مربوط به گزارشگري سالمشی و زمان، ریسک مالی باال، خطشرکتةانداز

اند.ودهثر بؤها مموقع شرکتگزارشگري مالی به
ها، نوع گزارش حسابرسی، داراییههمچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی، بازد

داري بر ثیر معنیأصنعت تنوع شرکت حسابرسی، درصد سهام دولتی، نوع واحد تجاري و نوع 
گزارش حسابرسی ئۀاراموقع بودن گزارش حسابرسی ندارند به عبارتی زمان نظر بهازشرکتۀرتب

گیرد.ثیر این متغیرها قرار نمیأتحت ت
ةثیر اندازتأموقع بودن گزارش حسابرسی تحت شرکت از نظر بهۀکه رتبتوجه به اینبا

شود لذا در نمیهئاراموقع تر گزارش حسابرسی بهزرگبهايشرکت قرار گرفت و در شرکت
تر هاي کوچکرسد شرکتمیگذاران، به نظرصورت اهمیت گزارش حسابرسی براي سرمایه

تر باشند.براي این منظور مناسب

شود:میهارائهاي بعدي پیشنهاداتی به شرح زیر جهت انجام پژوهش:پیشنهادات تحقیق
موقع بودن گزارش حسابرسی آزمون شودت سهام و میزان رتبه از نظر بهبین حجم معامالۀرابط

ندهد در هئاراموقع شود که آیا اگر شرکتی گزارش حسابرسی را به(در این فرضیه مشخص می
گذاران اهمیت دارد). حسابرس براي سرمایهگزارشآیاعبارتیبهاستثرؤمسهامشمعاملهحجم

موقع بودن گزارش حسابرسی آزمون سهام و میزان رتبه از نظر بهبین تعداد خریدارانۀرابط
ندهد ارائهموقع شود که آیا اگر شرکتی گزارش حسابرسی را بهشود (در این فرضیه مشخص می

ن اهمیت اگذاردر تعداد خریداران سهامش مؤثر است به عبارتی آیا گزارش حسابرس براي سرمایه
دارد).
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