
 

 

 حسابرسی گزارش  در بر تاخیر شرکت و حسابرس ویژگیهای و مشخصات تأثیر

 

 چکیده 

حسابرسی و    فرآیند   تکمیل  در  یک حسابرس   کارآیی   بر  که  عواملی است  تحلیل   و  بررسی  مقاله   این   هدفِ-  هدف

  هایویژگی   بررسی  با  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  فاکتورهای  .گذارد  می  تأثیر  حسابرسی  در ارائه گزارش   تأخیر

 . اند شده  انتخاب ، حسابرس  یک هایویژگی  و  شرکت

  پیچیدگی  ،  مالی   شرایط   ،  حسابرسی   کمیته  اثربخشی  با  شرکت  های  ویژگی -  رویکرد/    شناسی  روش/    طراحی

  حسابرسی  سابقه  ،  حسابرس   اعتبار  با  حسابرس   خصوصیات  که  حالی   ، بررسی شده اند؛ در  حسابداری  سودآوری   و

  شده  فهرست  کننده  تولید   شرکتهای   کلیه  مطالعه  این  آماری  سنجیده می شود. جامعه  حسابرسان  صنعت  تخصص  و

  های   نمونه   تعداد   ،   هدفمند   گیری   نمونه   روش   براساس   .بود  2014-2016  سال  در  اندونزی  بهادار  اوراق   بورس   در

  استفاده   چندگانه  خطی  رگرسیون  روش   از   مطالعه   این  تحلیل  و  تجزیه  برای  .بود  نفر   77  شرکت   231  از   آمده  بدست

 .شد  انجام ( جزئی) t آماری  آزمون  از  استفاده با فرضیه  آزمون  . استشده

  بر  داری   معنی  منفی   تأثیر  حسابرسی  کمیته  سودآوری  و   اثربخشی   ،جزئی   متغیرهای  که   داد  نشان  نتایج-  ها  یافته

  حسابرسی   گزارش   تاخیر   بر  داری   معنی  مثبت   تأثیر   مالی  وضعیت  متغیر   که   حالی   در   دارد   حسابرسی   گزارش   تأخیر

حسابرسی  ،   حسابرس   اعتبار  ،  حسابداری  پیچیدگی   متغیرهای  ،   حال  ن عی  در   .دارد   صنعت   تخصص   و   سابقه 

 .نداد نشان حسابرسی گزارش   تاخیر بر داری   معنی تأثیر حسابرسان

  گزارش   در   بر تأخیر   را   حسابرس   همچنین ویژگی های   و   تاثیر  خصوصیاتِ شرکت   مطالعه   این  -   ارزش/    ابتکار

 . اند  نشده بررسی همزمان طور  به  هرگز  دانند   می  نویسندگان  که   آنجا تا  که کند؛  می  بررسی حسابرسی

 



  ی ژگیو ، یمال تیحسابرسان، وضع یها ی ژگیو ،یحسابدار ی دگیچیپ ،یحسابرس  تهیکم یاثربخشکلمات کلیدی: 

 شرکت  یها

 

 دمه قم. 1

  اطالعات  این  .آورند  بدست شرکت  عملکرد  نتایج و   مالی  وضعیت  مورد  در  اطالعاتی  دارند   حق سهامداران)ذینفعان( 

  ،   نه   یا  است  سودمند   شرکت  آیا   اینکه   مورد   در   گیری تصمیم  و   مدیریت   عملکرد   ارزیابی  برای   سهامداران  توسط 

های(   هایصورت  ،   بنابراین  .   شودمی   استفاده   منابع   مدیریت   برای   مدیریت،  پاسخگویی  از   نوعی   مالی  )گزارش 

  با   مدیریت  ارتباط  برای   ابزاری  مالی، هم چنین  هایصورت  ،  عالوه  به   .است  شده  او واگذار  به  که  است  سازمان

  مالی   صورتهای   ،   باشند   ارزشمند   گیری   تصمیم   هنگام  در  کاربر   برای   مالی  صورتهای   اینکه   برای  .  است  سهامداران

  مالی  صورتهای  ویژگی های کیفی  .است  مالی   صورتهای  اطالعات  مشخصه   که  باشند   کیفی   خصوصیات  دارای  باید 

  قابل  ،   فهم و مرتبط   قابل  مالی  حسابداری  استانداردهای  مالی،   صورتهای  ارائه   اصلی آماده سازی و   چارچوب  براساس 

  مالی با کیفیت   یک گزارش   خصوصیات اصلی   ،   مناسب  قابل اعتماد و  ویژگی های کیفی   .است  مقایسه   قابل   و  اعتماد

  یا   مدیر   تصمیم   بر  تاثیرگذاری  توانایی  که    هستند   مرتبط   اطالعات  حاوی   مالی   هایصورت  که   شودمی   گفته  .است

 ها آن   انتظارات  ازپشتیبانی    یا  تغییر  به  قادر  مالی  هایصورت  وجود  که   طوری  به  دارند   را  مالی   هایصورت   کاربران

 می انجامد.  آنها اقدام  عواقب  یا نتایج مورد  در

  دلیل   به  .است  ضروری  مالی  صورتهای  در  اطالعات  ارتباط  حفظ   برای  مردم  عموم  برای  مالی  ارائه به موقع صورتهای

  بر   تاثیرگذاری   توانایی  ،   مالی  هایصورت   در   آمدهبدست  اطالعات  ،   مالی   های   صورت  ارائه   در   ناخواسته   تأخیرهای

  در   قطعیت  عدم  مالی،  هایصورت   موقع  به  ارائه  ،  گذاران  سرمایه  برای  .  داد  خواهند   دست  از  را  کاربر  تصمیمات

ارائه    .  دهد می   کاهش  را  سرمایه  بازار   در  گذاران   سرمایه   بین   نامتقارن   اطالعات  انتشار  و   گذاریسرمایه   گیری تصمیم 

  کمک   سهام  بازار   در  داخلی  معامالت  و  شایعات  ،  فاش شدن )اطالعات(  وقوع   کاهش  به   مالی  هایصورت   موقع  به

گیری فراهم می  تصمیم   فرآیند   در   سهامداران  برای  ارزشمندی  اطالعات  همچنین  صورت مالی  ارائه  .   کرد  خواهد 

 کند.



  ارسال   مهلت  به  مربوط  مقررات(  LK  و  Bapepam)  مالی   مؤسسات  و  سرمایه  بازار  بر  نظارت  رو، آژانس  این  از

شد،    جایگزین(  OJK)   مالی خدمات  سازمان  که توسط  LK  و   Bapepam نقش  .کند  می  تنظیم  را مالی  صورتهای

  صورت های  ارسال  مهلت   بر   حاکم  مقررات  . شد   آغاز  2011  سال   21  شماره   قانون   در   2011  اکتبر   27  تاریخ   از

  -   سرمایه  بازار  بر   نظارت  اداره  رئیس  تصمیم  به عنوان    باید   ،دولتی   شرکت  یک  یا  و  کننده   صادر یک    ساالنه  مالی

346    /BL / 2011  شماره  قانون  در.گرفته شود  نظر  در  XK2  مقایسه  ، در ساالنه  مالی   هایصورت   که   ی شودم  بیان  

  به   و  باشد   همراه  مالی   هایصورت   حسابرسی   زمینه   در   حسابدار  یک   گزارش   با   باید   ،   گذشته   سال   در  مشابه   دوره   با

Bapepam  و  LK  رسد   می  مردم   اطالع  به  مالی  ساالنه  گزارش   از  پس  سوم  ماه  پایان  تا  حداکثر  و  شود  می   ارسال.  

  مالی   هایصورت   ارائه   تاریخ  ،   است  گردیده  فهرست  خارجی  بورس   در  هاآن   سهام  که  هاییشرکت  برای  ،  حال  این  با

 .  کند می  تبعیت  خارجی بورس  توسط  شدهتنظیم  تاریخ از

  این   موارد   این   از   شود؛ یکی  می   روبرو   موانعی   با   حاکم   مقررات مطابق  مالی،  صورتهای تحویل   هنگام   حال، به   این   با

  بستگی   مالی  هایصورت   به موقع  ارائه  .شود  حسابرسی  دولتی  مستقل  حسابداران  توسط   باید   مالی  صورتهای  که  است

  قابل  حسابرسی  اتمام   از  قبل  مالی   صورتهای   که   است  این  امر   این  دلیل   .  دارد   حسابرسی  فرآیند   تکمیل   دوره  به

 نیست. انتشار

  عمومی  حسابداران  انجمن  توسط   شده  تعیین  حسابرسی  استانداردهای  باید   حسابرس   ،   حسابرسی  تکمیل   فرآیند   در

  استانداردهای   ،  شود  رعایت  مستقل   حسابرس   یک  توسط   باید   که  حسابرسی   استانداردهای  از   یکی   .کند   رعایت  را

  نظر  در  را  حسابرسی  ریسک  باید   حسابرس   ،  حسابرسی  استانداردهای  سازیپیاده   در  ،   عالوه  به   .است  میدانی  کار

حسابدار با آن  که حسابرسی ریسک دلیل به و استاندارد بر مبتنی حسابرسی اهداف تحقق  برای ، بنابراین . بگیرد

  بودن   به موقع   بر   امر   این  تا  ، دارند   حسابرسی  تکمیل   روند   در  تری   طوالنی   زمان   به   نیاز  حسابرسان  ،  شود   می   مواجه

  بدون   باید   حسابرس   که   دهد می   نشان   حسابرسی  کار  تکمیل  زمان   ،   کلی  طور   بهگذار باشد.    تأثیر   مالی  گزارشگری

 .  کند   کار  موثر طور به ، مالی  هایصورت  در  شده تولید  اطالعات اعتبار تایید 

)  تکالیف در    زمانی   بازده   محققان  .است  شده   انجام  وظایف  در   یزمان  کارآیی   بر   مؤثر   عوامل  تعیین   هدف   با   مطالعه  این

  گزارش   تاخیر  بر   موثر  عوامل  درک  .   آوردند   وجود  به   حسابرسی  گزارش   تاخیر   یک  از   استفاده   ماموریت ها( را با

  هایگزارش   از   برخی   .   کرد   خواهد   فراهم   را   حسابرسی  تکالیف  در  زمان   کارآمدی   درک  زیاد   احتمال  به   ،حسابرسی



  .  شوند می   خوانده   "حسابرسی  تاخیر   یا   امضای حسابرسان  "عنوان    به   اغلب  حسابرسی  گزارش   تاخیر در   از   پیشین

  دفترچه   شدن  بسته   تاریخ  از  که   روزهایی  ؛یعنی، تعداد   کند   می   تعریف   این گونه  را  حسابرسان  امضای   تاخیر  العجمی

 نظر   اظهار  از  پس  حسابرسی  گزارش   در  حسابرس   امضای  تاریخ  تا  شود   می شروعcompany’s book) )  شرکت

 . شرکت مالی  صورتهای مورد  در حسابرس 

 استشده   بررسی  قبلی   در تحقیقاتی   مطالعات  برخی  توسط   گذارند می   تاثیر   حسابرسی گزارش  تاخیر بر   که  عواملی

  محققان   ،   تحقیقاتی   مطالعاتِ  این   با  ارتباط  در  .  اند گرفته   قرار  بررسی  مورد   کشور   از   خارجیا    و  کشورداخل    در   هاآن   ،

  و  شرکت   از جنبه ویژگی  نگاه  با  را  حسابرسی  گزارش   در تاخیر   تأثیر  که  کنند  می  انتخاب  را   مؤثری متغیر  یا  عامل

  حسابرسی  گزارش   تاخیر   طول   بر   که   عواملی   که   داد   نشان  قبلی  تحقیقات   .دهد   می   نشان   خصوصیات حسابرس را 

  خصوصیات   و  .   غیره  و  العادهفوق   هایآیتم   حضور  ،  صنعت  اندازه  مانند   ،شرکت  هایویژگی   به  مربوط  گذارند می   تاثیر

در    ،   حسابرسی   کارمندان  تجربه   ،   حسابرس   کار  وسعت  مانند   ،  حسابرس  حساسیت    تصدی   و   حسابرسی عدم 

  . است  شده  متمرکز   حسابرس   خصوصیات  و   شرکت  ویژگیهای  ماخوذ از   عوامل   بر   مطالعه  این  می باشد.  حسابرس 

  . شود  می  ایجاد  نهاد  دو  این  طرف  از  حسابرسی  گزارش   در   تاخیر  ایجاد    اصلی  عامل  که   است  دلیل  این  به  امر  این

  بکار  هایرویه   و  هستند   مواجه  آن  با  که  هاییریسک  که   طوری  به  است  متفاوتی  هایویژگی   دارای  شرکت  هر

  نیز حسابرسی،    انجام  در مجری  عنوان   به   حسابدار  که   حالی  در.    بود  خواهد   متفاوت   نیز  حسابدار  توسط   شدهگرفته 

 .  دارد  شرکتی  حسابرسی اجرای در  متفاوتی تجربه های   و مهارت

  ،   حسابرسی  کمیته  اثربخشی:    از  عبارتند   گذارند می   تاثیر  حسابرسی  گزارش   تاخیر  بر   که  شرکت  مشخصه  عوامل

  های   رویه  و  حسابرس   مسئولیت  اساس   بر   را   مشخصه  عوامل  محققسودآوری.    و   مالی   شرایط   ،   حسابداری  پیچیدگی

  انتخاب  ،   دهد   انجام  اساسی  و   غیراساسی  آزمونهای   مانند   حسابرسی  تکالیف   انجام   هنگام  باید   حسابرس   که   آزمون 

 .کند  می

  نیز حسابرس  طرف  از عواملی ، گذارد  می تأثیر حسابرسی گزارش   در  تاخیر بر که شرکت طرف از  عواملی بر  عالوه

  گذارد   می  تأثیر  حسابرسی  گزارش   تأخیر  بر  که  حسابرس   مشخصه  فاکتورهای  .گذارند   می  تأثیر  گزارش   تاخیر  در

  .است حسابرس  صنعت تخصص و  حسابرسی تصدی ، حسابرس  اعتبار شامل



  . دهد   می شرح  را تحقیق  روش   3 بخش . دارد ادبیات بررسی بر مروری  2 بخش . است زیر شرح  به مقاله  این ادامه

 .دهد می  ارایه  را پایانی پیشنهادات و  خالصه   6 بخش و  نتایج 5 بخش .کند  می  ارائه   را تجربی   نتایج 4 بخش

 

 تحقیق  مسئله 1.1

 عبارتند از ؛  تحقیق این  در  بحث مورد  مباحث ،شد ای که  قبال توصیف   زمینهپیش براساس 

موثر بر    یو سودآور  یحسابدار  یدگیچیپ  ،  یمال  ط یشرا  ،  یحسابرس   تهیکم  یشرکت شامل اثربخش  یژگ ی( و1)

 و  ;  یگزارش حسابرس  ریتاخ

در گزارش    ریو تخصص صنعت که بر تاخ  یحسابرس   یتصد   ،حسابرس شامل اعتبار حسابرس    یها( مشخصه 2)

 .  گذاردی م  ریتاث یحسابرس 

 

 ادبیات مرور. 2

  به   سهامداران  یا  شرکت   مالکین  بین   رابطه  این;  دهد می   ارایه   نمایندگی   رابطه   درباره  توضیح   یک   نمایندگی   تئوری 

  یا   یک  بین  قرارداد  یک  ،نمایندگی  رابطه  در.  است  )نماینده(  عامل  یک  عنوان  بهشرکت    مدیریت   با  مدیر  یک  عنوان

  تفویض اختیار   با  همراه  ،  است  مدیر  منافع  با  مطابق  کار  یک   اجرای  نماینده  که به عنوان  دیگری  شخص  با  نفر  چند 

سهامداران،    یا  مدیران  وجود  با  نمایندگی عنوان می کند که  نظریه   این  منعقد می شود.نماینده،    به  گیری  تصمیم

  انجام غیره  و  زمان  ،  محدود   توانایی  دلیل  به  را  شرکت  یک مدیریت  در   نیاز مورد  وظایف  تمام  نیست که آنها ممکن

  شرکت   هایفعالیت   مدیریت  وظیفه  کردن   جایگزین  برای  را  شرکت   مدیریت  نماینده   ،  عامل  مدیر  که   طوری  دهند؛ به 

  تعادل   عدم   که   شود   اطالعات  تقارن   عدم  به   منجر   تواند   می  مدیر    و   نماینده   بین   منافع   تضاد   وجود   .  کند می   منصوب 

  این   .دارد  شرکت  درباره  مدیر  به  نسبت  بیشتری  اطالعات  نماینده  آن  در  که  است  طرف  دو  هر  به  متعلق  اطالعات

نزد خود    نگهداری   برای  شرکت  مورد  در  تری   دقیق   اطالعات  حزب،  یک  عنوان  به  مدیریت  که   است  دلیل   این   به  امر

 . دارد  بیشتری سود مدیریت  برای امر  این زیرا  دارد،  سهامداران به   کامل اطالعات ارائه  عدم یا

 

 



 تحقیق  روش. 3

 عملیاتی   تعاریف 3.1

  تکمیل   برای  حسابرس   که  است  روزهایی  مدت  حسابرسی  گزارش   در   تاخیر  . حسابرسی  گزارش  در   تاخیر  3.1.1

 نیاز دارد.   دفاتر )حسابرسی(شرکت  شدن بسته زمان  از پس  شرکت مالی  های  صورت فرآیندحسابرسیِ

  تاریخ  تا(  ژانویه 1)  شرکتدفترچه های  شدن بسته تاریخ  از پس روزها تعداد شمارش   با حسابرسی، تاخیر گزارش 

  گیری   اندازه  شرکت  حسابرسی  مالی  صورتهای  در  مندرج  ،حسابرس   توسط (  LAI)  مستقل  یحسابرس   گزارش   امضای

 . شود می

  را   اعضا  صالحیت  که  است  حسابرسی  کمیته   یک  حسابرسی؛  کمیته   کارآیی  . حسابرسی  کمیته  اثربخشی  3.1.2

  و   داخلی  کنترل  ،  مالی  گزارشگری  با تضمین قابلیت اطمینان  ذینفعان  منافع  حفاظت از  برای  منابع  اختیارات و  با

 . دهد  می انجام  دقیق نظارت طریق از  همچنین و  ریسک مدیریت

  گیری اندازه   ،   همکاران  و   DeZoort  توسط   شدهساخته  ، کمیته  اثربخشی   شاخص  نمرات  بندیجمع   با  متغیر   این

  مورد   ده  به  آن  از  پس  که  ،  است   پایداری  و  منابع  ،  قدرت  ،   ترکیب  یعنی  عنصر  چهار  شامل  شاخص  این  .  شودمی 

  اثربخشی  ارزیابی  .  هستند   حسابرسی  هایکمیته   بیشتر  اثربخشی  دهندهنشان  باالتر  نمرات  .  شوند می   تقسیم

 . استشده  دادهشرح  1 جدول  در  حسابرسی کمیته   متغیرهای

 

  از   استفاده  با  شرکت  یک  مالی   وضعیت  ارزیابی   در  نماینده  عنوان  به  ورشکستگی  احتمال  . مالی  وضعیت  3.1.3

  بازگشت دارایی  :است  مالی  نسبت  چندین  بر  مبتنی   Zmijewski  مدل .شود  اندازه گیری می   Zmijewski  مدل

(ROA ( ) دارایی  کل/    خالص  درآمد  ) ،   بدهی /    جاری   های   دارایی)   نقدینگی   و (  دارایی  کل /    بدهی  کل )  مالی   اهرم  

 :است زیر  شرح  به  Zmijewski  مدل فرمول  (.جاری

 
 

 



 حسابرسی کمیته   اثربخشی  ؛ سنجش 1 جدول

 ابعاد  نماینده  نمره  منبع 
Ika dan 
Ghozali 

 سازد   برآورده  را  الزامات  اگر:  1

 کند  نمی  برآورده  را  الزامات:  0

 مستقل

 هستند  خارجی  مستقل  احزاب  اعضا  همه

  امور  یا  حسابداری  در  تخصص  و  تحصیلی  سابقه  عضو  یک  حداقل

 دارد   مالی

  ترکیب

 بندی 

Ika dan 
Ghozali 

 سازد   برآورده  را  الزامات  اگر:  1

 کند  نمی  برآورده  را  الزامات:  0

 حسابرسی   کمیته  اندازه

 دارد   عضو  سه  حداقل  حسابرسی  های  کمیته  تعداد

 منابع 

Ika dan 
Ghozali 

 دهید  توضیح  جزئیات  با  اگر:  2

 کوتاه   جمله  یک:  1

 نشود   فاش  وجه  هیچ  به:  0

 حسابرسی   کمیته  منشور

 حسابرسی   کمیته  منشور   به  مربوط  نماینده  های  گزارش

 ها   مسئولیت  واگذاری

 بگیرید   نظر  زیر  را  شرکت  مالی  اطالعات.  آ

 خارجی  حسابرسان  فعالیت  بر  نظارت  ب

 شرکتها   داخلی  کنترل  اثربخشی  بر  نظارت  ج

 قوانین توسط شرکت  رعایت  بر  نظارت

 اقتدار 

Ika dan 
Ghozali 

 سازد   برآورده  را  الزامات  اگر:  

 کند  نمی  برآورده  را  الزامات:  0

 جلسه ) نشست( 

 سال   یک  در  بار  چهار  حداقل  مالقات  شدت

 داوطلبانه   افشای

 دارد   وجود  حسابرسی  کمیته  داوطلبانه  افشای  گزارش

 پشتکار 

 

  باالتر  شرکت   مالی   موفقیت  عدم   یا  ورشکستگی  میزان  ،  دهد   را نشان  باالتر  ZFC  مقدار  اگر   ،   Zmijewski  در مدل 

 . دهد  می  افزایش ARL افزایش  با را  زیاد ریسک حسابرسی که رود  می

  در   که  استامری    حسابداری  فرآیند   پیچیدگی  ؛حسابداری  پیچیدگی  . ها  شرکت  حسابداری  پیچیدگی  3.1.4

  که  است  تابعه  های  شرکت  یا  بخش چندین دارای   که  اتفاق می افتد  ی شرکت  توسط   شده سرمایه گذاری ایجاد  یک

  استفاده  با  حسابداری  پیچیدگی  ،  Al-Ajmi (2008)  و  Sengupta (2004)  مطالعات  با  مطابق  .کنند   می  فعالیت

  را 1  نمره  ،  کند   گزارش   را  اصلی  بخش   یک  از  بیش  شرکت  اگر  .شد   گیری  اندازه  ساختگی ) تصنعی(  متغیرهای   از

 . کند  می  کسب  را 0  نمره  آنگاه ، کند  گزارش  را اصلی  بخش یک  فقط  شرکت  اگر برعکس ،  کند  می  کسب

 

  دارایی   مانند   شرکت  به   متعلق  منابع   از   استفاده  با  سود  کسب  برای  شرکت  توانایی   سودآوری  . سودآوری  3.1.5

بیشترِ   سود ROA .شود می  گیری اندازه ROA  یعنی ،  سودآوری نسبت  از استفاده با سودآوری  .است شرکت های



  شرح   به   ROA  ،   تحقیق  این  در   .دهد   می  نشان  سود   تولید   برای  شرکت را،  های   دارایی  از  کارآمدتر   استفاده  شرکت؛

 :است شده  تنظیم زیر

 ROAخالص=   دارایی /درآمد  کل

 

  به (  KAP)   بوسیله ی حسابرس     که  است  عمومی   اعتماد  یک (  KAP)  حسابرس   اعتبار  . حسابرس  اعتبار  3.1.6

  :شود  می  تقسیم  عمده  گروه  دو  به  حسابرس   اعتبار  .است  محفوظ  دارد  اختیار  در  که  مجموعه بزرگی  از  نمایندگی

Big Four and Non-Big Four KAP .  اندازه   ساختگی  متغیرهای  از   استفاده   با  حسابرس   اعتبار  متغیرهای  

  ، گرفت  خواهند   امتیاز  1  شوند می   حسابرسی(  Big Four) بزرگ  هایشرکت   توسط   که   هاییشرکت  .شوند   می   گیری 

 . گرفت  خواهند  امتیاز 0 اند  شده حسابرسی Big Four  از غیر  به  که   هایی شرکت  که حالی  در

 

  با  مرتبط   یحسابرس   و (  KAP)  حسابدار  بین اشتغال    دوره  مدتتصدی حسابداری    تصدی حسابداری.   3.1.7

  توافق   حسابرسان  سایر  با  است که  ی تغییر  گونه  هیچ  بدون  و  مداوم  بطور  که  استحسابرسی    خدمات  از  استفاده

  وجود   به   مربوطِ   این   .است  الزم  مربوط   مقررات  رعایت   و  احتیاط  ،   مناسب  حسابرسیِ  تصدیِ  تشخیص   در   .است  شده

  .   است  KAP  همان  هنوز   KAP  اساسا  اما  ،   دارد   وجود کاذب    چرخش   یک   آن   در   که   است   KAP  چرخش   مشکل

  تجربه  دلیل به این . کند می  استفاده واقعی چرخش از تنها حسابرسی تصدی گیریاندازه تحقیق  این در ، بنابراین

 . باشد می  واقعی  شرایط  در  حسابرسی خدمات ارائه زمانمدت  با مطابق ،مشتری به نسبت  حسابرس  درک  و

 

  یک از  خاص   درکی که   است  ی حسابرس   ،گویند متخصص می   که   حسابرسی را   . صنعت حسابرستخصص    3.1.8

این موضوع    دارد  خاص  صنعت تری  درک  هاآن   شودمی   باعث  که    آورند   دست  به  صنعت  هایویژگی   از  جامع 

  متخصص   حسابرس   به  .شوند   می  گیری  ) تصنعی( اندازه  ساختگی  متغیرهای  از  استفاده  با  متخصص  حسابرسان.

 . ندارند  صنعت تخصص  که شود  می  داده  حسابرسانی به  0 نمره که حالی  در  شود  می  داده  1 نمره صنعت



  رویکرد  اینبازار  سهم  رویکرد  از   استفاده  ؛ بادارد  اشاره  همکاران  و  گل  تحقیق  به  حسابرس   صنعت   تخصص  ارزیابی

  خاص   صنعت  یک   در  شرکت  یک   توسط   شده  حسابرسی شرکت   یک   داراییهای   کل   درصد  از  استفاده   با  توان   می   را

 :است زیر  شرح به رویکرد مدل این فرمول  .کرد شناسایی

 
  برابر  SPECمیزان    اگر شود می  گفته( 2009) وانگ  و ریچلت تحقیقات  طبق تحقیقات  مطابق ، فوق  فرمول  طبق

 .است صنعت تخصص دارای ، حسابدر باشد  درصد  30 از بیشتر یا

 

 داده  منابع و نوع 3.2

با توجه    .هستند   اعداد  شکل  به  کمی   های   و داده  .است  کمی  های  داده   مطالعه   این  در  استفاده   مورد   های   داده نوع

  تحلیل   و   تجزیه   مورد   آمار   یا  و   ریاضی   محاسبات  هایتکنیک  از   استفاده   با  توان   می   را   هاداده   این   ،   نوع این داده ها   به 

  های  داده   از  عبارتند   نیاز  مورد  های  داده  مطالعه  این  در  .  است  ثانویه  اطالعات  ،داده  منبع  ،  تحقیق  این  در  داد.   قرار

  طی   در   شرکت  یک (  ساالنه  گزارش )  ساالنه   گزارش   و(  شده  حسابرسی  مالی   گزارش )   شده  حسابرسی  مالی  صورتهای

 ( به دست آمده است.  www.idx.co.id)  اندونزی بورس  سایت وب  ازکه   ، 2016-2014 دوره

 

 ها داده  آوری جمع روش 3.3

 شوند می   انجام   هاداده   آوری جمع   برای   مراحل   یا  هارویه   چگونه  که   کند   طراحی  باید   محقق  ،   تحقیق   این   انجام   از   قبل

  می   استفاده  ثانویه   های  داده  از   داده  منبع   این که برای    به  توجه  با  .شوند   می   آوری   جمع   داده  منابع   از   ها  داده  .

 است؛  شرکت ساالنه گزارش   و(  شده حسابرسی مالی گزارش )  شده حسابرسی مالی گزارش  های  داده  که شود

  شکل   دبه اسنا  محققان   .  است  اسنادی   روش   ،  پژوهش  این  در  استفاده  مورد   اطالعات  گردآوری   روش   ،   رو  این  از

 .می کنند   را نگاه  شرکت  ساالنه گزارش   و (   حسابرسی مالی  گزارش )  حسابرسی مالی  هایصورت

 

 

http://www.idx.co.id/


 ها داده   تحلیل  و تجزیه روش 3.4

  از   آگاهی  برای   که   است  چندگانه  خطی   رگرسیون  تحلیل  ،  تحقیق   این   در  استفاده   مورد   تحلیل   و  تجزیه  تکنیک

  اعتبار   ،  سودآوری   ،  حسابداری  پیچیدگی   ،   مالی  وضعیت  ،  حسابرسی  کمیته  اثربخشی)  مستقل   متغیرهای  تأثیر

استفاده می    (حسابرسی  تأخیر گزارش )  وابسته   متغیر  به(  حسابرس   صنعت   تخصص  و   حسابرسی  تصدی   ،  حسابرس 

  مطالعه   این   در   . شود  می   استفاده   مستقل  متغیر   و   وابسته  متغیر  بین   تأثیر   رابطه  بررسی  برای   آماری   مدل  یک   از   شود.

  زیر  شرح   به  20  نسخه(  SPSS)   اجتماعی  علوم  نرم افزار آماری  آماری  های  برنامه  از  استفاده  با  آماری  محاسبات  ،

 است انجام شده است؛ 

 
 :است زیر  شرح به مطالعه این  در  رگرسیون مدل

 
 :مانند  استفاده شده است،های دیگری  تکنیک از  تحقیق این  ، این  بر عالوه 

در قالب حداکثر    یفی آمار توص  یمورد استفاده در جدولها  یرهایمتغ   یبرا   یفی آمار توص  جیکه از نتا  ؛ یفی . آمار توص1

 ارائه شده است. اریو انحراف مع نیانگ ی، م  ری، حداقل مقاد ر یمقاد

ها در  شده است. آن   یبررس   ، یبودن ، همگن بودن و همبستگ   ی مانند نرمال بودن ، چندخط  ک ی. مفروضات کالس 2

بودن    ی: نرمال بودن ، خط BLUEباشند. )   قیتحق  جینتا  انگرینما  توانند ی و م  رند یگی مطالعه مورد استفاده قرار م  نیا

 طرفانه بودن ، برآوردگر(. ی، ب

  ا یدارد    ر یوابسته تأث  ریمستقل بر متغ  ی رهایمتغ   ا یآ  نکهیا  یبررس   ی برا     t. t-Testبا آزمون    ه ی. آزمون فرض3

درصد    5  یانجام شده است. سطح معنادار   ره یمتغ  کی  t، انجام شده است. آزمون با استفاده از روش آزمون    ریخ

 است. 

 شود.  ی وابسته استفاده م ر یمتغ ر ییتغ حیمدل در توض  ییتوانا  یر یاندازه گ یاساساً برا ن ییتع بی. ضر4



 نتایج . 4

 تحقیق   متغیرهای توضیحات 4.1

 (. II  جدول)

 

 کالسیک  فرض تست 4.2

  می  گسترش   مورب   خط   اطراف  در  ها  داده  که   رسد   می  نظر  به   ،  1  شکل  اساس   بر  . بودن  نرمال  آزمون  4.2.1

  که   دهد   می   نشان   P-P  نمودار   که   گرفت   نتیجه   توان   می  ،   بنابراین   . کنند   می   پیروی   مورب   خط   جهت  از   و   یابند 

 .شوند  می توزیع  عادی  طور  به  ها داده 

 

  کمیته   اثربخشی)  مستقل   متغیرهای  کلیه  که  است  شده  مشخص  III  جدول  براساس   . خطی  چند  آزمون.  4.2.2

  اعتبار   ،(  ROA)  سودآوری  ،(  SUBS)  حسابداری   پیچیدگی  ، (  ZFC)   ورشکستگی  احتمال  ، ((  ACEFEC)  حسابرسی

  نتیجه  توان  می  .هستند   VIFo10  و  W0.1تُلرانس    دارای  ،  صنعت  و (  TEN)حسابداری    تصدی   ، (  REP)  حسابرس 

 .اند  نبوده  خطی  چند  ،مطالعه   این در  آزمایش  مورد رگرسیون  مدل  در  مستقل متغیرهای   کلیه که   گرفت

 

  و  شوند   نمی  جمع   شده  پخش  نقاط   که  دهد   می  نشان  2  شکل  در  پراکندگی  نمودار  . آزمون ناهمسانی.  4.2.3

  مدل  که  دهد   می  نشان  آزمون  این  نتایج  که  گرفت  نتیجه  توان   می  ،  بنابراین  .دهند   نمی  تشکیل  را  مشخصی  الگوی

 ناهمسانی یا ناهم واریانسی است. عالئم  از  عاری رگرسیون 

 

(  1)  معادله   برای   رگرسیون   ،   IV  جدول   در   شده   ارائه   واتسون  - دوربین  آزمون   اساس   بر  . همبستگی  آزمون  4.2.4

  آزاد   مناطق  محدوده   در   هنوز  واتسون - دوربین  مقدار  که  است  معنی   بدان  ، این  دهد   می  نشان  را  1.687  مقدار

 . هستند + 2 تا 2 بین  آنها زیرا است همبستگی



 

 

 

 



 
 

 F آزمون 4.4

  تاثیر  توضیح برای که است  پذیر امکان شده، برآورد  خطی رگرسیون مدل  که ایمرسیده نتیجه این به  VI جدول از

 .  شود استفاده وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای همه

 

 
 

 تعیین  ضریب آزمون. 4.5

  پیچیدگی   ،  ورشکستگی  احتمال  ،  حسابرسی  کمیته   اثربخشی  که  دهد   می  نشان  2R 0.108  میزان    ،  VII  جدول  در

  تغییرات توضیح  به   قادر  حسابرس   صنعت  تخصص  و  حسابرسی  تصدی  ،  حسابرس   شهرت  ،  سودآوری  ،  حسابداری

میزان   حسابرسی   گزارش   تاخیر  در  سایر بوسیله    باقیمانده  درصد   89.2  یا  892/0.  است  10.8  یا  0.108  به 

 .است شده داده  توضیح  این مطالعه در  استفاده  مورد مستقل  متغیرهای  از  خارج  متغیرهای

 

 



 بحث. 5

 حسابرسی  گزارش در تأخیر بر حسابرسی کمیته اثربخشی میزان 5.1

  حسابرسی  گزارش   تاخیر  که  استشده   ثابت  که   است  شرکت   حقوقی   حاکمیت  هایمولفه   از  بخشی   حسابرسی  کمیته

  حسابرسی   اول، کمیته.باشد   موضوع   این   ساز  زمینه  رود  می  گمان  که  دارد   وجود  مختلفی   دالیل   .  دهد می   کاهش  را

  شرکت  مدیریت  تواند می  حسابرسی کمیته   . دهد  انجام  را  مالی  دهی   گزارش   فرآیند  بر موثر  نظارت  وظیفه  تواند می 

کمیته .  دهد   تحویل  موقع   به  را  مالی   هایصورت   که  کند   تشویق  را   اثربخشی   در   مهمی  نقش  حسابرسی  دوم، 

  موثرتر   شرکت نیز  داخلی  کنترل  ،  باشد   موثرتر   حسابرسی  کمیسیون  چه  هر   که.    دارد   شرکت  این  داخلی  هایکنترل 

  کنترل   دلیل   به   حسابرس   توسط   که   است  اساسی  آزمون های  کاهش   داخلی،   کنترلهای  مؤثر  تأثیر   .   بود   خواهد 

  همچنین   حسابرسی  سوم، کمیته  .دهد   کاهش  را  حسابرسی  گزارش   تاخیر  بتواند   تا  است  شده   انجام  پایین  ریسک

  عینیت ) بی طرفی(   و  هزینه  در   کارآیی   تعیین حوزه ماموریت ،   ،  استقالل   جمله   از  مختلفی  عوامل   گرفتن  نظر   در  با

 . است اجرا حال در  خارجی های حسابرسی که   دارد  اطمینان ، خارجی حسابرس 

 

 در گزارش حسابرسی تاخیر  بر مالی شرایط تاثیر 5.2

  کنند   در گزارش حسابرسی تجربه   را  بیشتری   تاخیر   دارند   تمایل  کنند؛می   تجربه  را  مالی  مشکالت  که   هاییشرکت

  شرایط   با  مطابق  نظر  ارائه  برای  را  بیشتری  ریسک حسابرسی  ،  دارد  ضعیفی  مالی  وضعیت  که  شرکتی  است  امید   .

  به  دهد  می گسترش   را خود حسابرسی روشهای حسابدار ، حسابرسی ریسک کاهش  برای .کند  ایجاد شرکت مالی

  این   بر   عالوه   . بگیردبه کار    حسابرسی  فرایند   در   را  بیشتری  زمان   مدت  حسابرس   شود  می   باعث  امر  این  که   طوری 

  برای   نیز   حسابرس   که   حالی  در  ،   بود   خواهند   نگران مشکالت خود  دارند،   ضعیفی   مالی  وضعیت  که   هایی  شرکت   ،

  یا  کرده   تجربه   را  ضعیفی   اقتصادی   وضعیت  شرکت   اگر  ،  بنابراین  .نگران خواهد بود    عملکرد حسابرسی  ارزیابی

  مشتریان   با  اغلب  حسابرسان  .بود  خواهد   تر  طوالنی  حسابرسی  گزارش   در  تاخیر  ،  کند   تجربه  را  ای  دغدغه  و  مشکل

.    این  به جز    .   بیابند   را   شرکتی  مشکالت   با   مواجهه  در  مدیریتی   هایطرح   تا   کرد   خواهند   مذاکره   و   بحث   خود

 .  باشد می  شرکت به نگرانی  مربوط  مساله حل در  مدیریت  طرح اثربخشی ارزیابی به  موظف  حسابرس  همچنین

 



 حسابرسی   گزارش در تأخیر بر حسابداری  پیچیدگی تأثیر 5.3

  تاخیر  از  ،شرکتهابخش های    گزارش   با  حسابداری  پیچیدگی  متغیرهای   بین  داری  معنی   تأثیر  هیچ  مطالعه   این

  باالیی  حسابداری   پیچیدگی  دارای   که  شرکتهایی   که   کند   می  استدالل  اولیه  فرضیه.    نکرد  حسابرسی پیدا  گزارش 

  خواهد   حسابرسی  ریسک  و   حسابرسی  پیچیدگی  باالی  سطح  به   منجر (  اصلی  بخش  یک  از   بیش  داشتن)  هستند 

  چنین   ،   حال  این  با  .بگذارد  حسابرسی  فرآیند   در  تری   طوالنی   مدت  حسابرس   شود  می   باعث  که   طوری  به  شد 

  نمود   بینیپیش   منظم  برنامه  یک  و   حسابرسی  اولیه  مراحل  در   دقیق   آمادگی  با  حسابرس   توسط   توان   می   را  مسایلی

  هستند  باالیی حسابداری پیچیدگی دارای که  شرکتهایی  ، این  بر عالوه  . دهد  کاهش  را حسابرسی ی زمان بودجه تا

 با   .یابد   کاهش  شده  ایجاد  حسابرسیمسائل    ریسک  تا  شوند   می   پشتیبانی  خوبیبه    داخلی   های  کنترل  توسط   نیز

  می   که  طوری   به  یابد   می   کاهش  حسابرسی  ریسک   ،   کنترل  ریسک  ایجاد   برای   خوب  داخلی   های   کنترل   از  استفاده 

 .دهد   کاهش را حسابرسی گزارش   تاخیر طول  تواند 

 

 حسابرسی  گزارش  تأخیر  بر سودآوری تأثیر 5.4

  حسابرسی  تاخیر در گزارش  ، باشد   بیشتر شرکت سودآوری یک حاصل هرچه  که دهد  می  نشان مطالعه این نتایج

(   goodnews)  دارند  خوبی اطالعات که هاییشرکت  که است سیگنال نظریه با مطابق این .بود خواهد  تر کوتاه

  اگر .  است  ممکن   وقت   اسرع   در   مالی   های   صورت  ارائه  روش   به   که   دهند می   مردم   عموم   به   مثبت   سیگنال  یک

(  Goodnews)  خوب   خبرهای  حاوی  شرکت  توسط   شده  تولید   مالی   صورتهای   ،  باشد   بیشتر   شرکت   یک  سودآوری

  در   شرکت   عملکرد  موفقیت   کنند می   کسب   باالیی  سود  که  هاییشرکت   که  است  دلیل  این   بهامر    این   .بود  خواهد 

  روند   بخواهد   حسابرس   از  تا  کند   می  ترغیب  را  شرکت  ،  خوب  خبرهای  وجود  .  د ندهمی  نشان  را  خود  منابع  مدیریت

  امر   این  تا  منتقل شود  گذاران  سرمایه   یا  سهامداران  به  سرعت  به  بتواند   خوب  خبر  تا  دهد   انجام  سریعاً  را  حسابرسی

  که   بود  خواهد   ترطوالنی   زمانی  حسابرسی  گزارش   تاخیر  ،   دیگر  سوی  از  .بگذارد  تأثیر  شرکت  ارزش   افزایش  بر

  بر   منفی  تأثیر  که   است  بدی  خبر  پایین   سودآوری  که  است  دلیل   این  به   امر  این   .  است   پایین  شرکت   سودآوری

  می   شرکت ارزش  در  اختالل باعث که گذاران  سرمایه یا سهامداران بد  واکنش مانند  گذاشت؛  خواهد  شرکت ارزش 

  این سرعت خود رابرای انتشار گزارش مالی به مردم، کم می کنند.     هاشرکت   ،  مواردی   چنین  از  اجتناب  برای   .شود



  گزارش   تاخیر  که  کند   ریزی  برنامه  را  انتظار  حد   از  کندتر  حسابرسی  روند   یک  که  خواهد   می  حسابدار  از  شرکت

  .می دهد  افزایش را حسابرسی

زیرا )سودآوری    هستند   بیشتری  حسابرسی  ریسک  دارای  نیز(  ضرر)  پایین  سودآوری  با  هایی  بنگاه  ،  این  بر  عالوه

  کند   می  مجبور  را  ) این موضوع( حسابرس   بنابراین  ،  است  کالهبرداری  یا  مالی  نگرانی های  علت  احتماالً  پایین(  

 .شد   خواهد   حسابرسی  ترشدن تاخیر در گزارش های  طوالنی  به  منجر  این  .دهد   گسترش   را  خود   حسابرسی  فرآیند 

 

 گزارش حسابرسی  در تأخیر حسابدار بر اعتبار تأثیر 5.5

  مختلفی   دالیل  .   نیافته است  حسابرسی  گزارش   تاخیر  بر  حسابرس   اعتبار  متغیر  بین  را  توجهیقابل  تاثیر  تحقیق،  این

  و   اعتبار از  محافظت نظر  از KAP Big Four . شودمی  مربوط   شهرت و  اعتبار به  ،  اول .  دارد   وجود نتایج این  برای

  وقت   اسرع  در  حسابرسی  مراحل  تکمیل   برای  بندی  اولویت  جای  به   آنها  که   است  ذینفعان  کردن  متقاعد   با  ،  شهرت

  حسابرسی  بنگاههای  که  دهد   می  نشان  مطالعه  این  ،  بنابراین  .کنند  می  برآورده   را  اطالعات  افشای  نیازهای  کلیه  ،

-Non توسط  نسبت به شرکتهایی که سریعتر حسابرسی گزارش   در  تأخیر  به منجر Big Four KAP توسط  شده

Big Four KAP شوند  اند، نمی شده  حسابرسی . 

  ،  هیدجات  ،  هادیویناتا  پل همچون  دیگری المللی  بین  های   KAP با  بزرگ  غیر  محلی  های  KAP  از  ، بسیاری   دوم 

و   ،   آچمد   ،   آرسونو امیرآبادی   PKF  به   وابسته   شرکای  سحارلی    به   همکاران؛ وابسته   و  ماوار  ،   آریانتو   ،  جوسف  ، 

RSM Tanubrata Sutanto Fahmi Bambangبه  ؛ وابسته  BDO ،  Doli ،  Bambang ،  Sulistiyanto 

،  Dadang  و  Ali به   ؛ وابسته  BKR ،  Mirawati Sensi Idrisکنند   می  همکاری  . غیره  و   استفانز  مور  به   وابسته   ؛ .  

  ،  باشد   نداشته  KAP Big Big  با  چندانی  تفاوت  فناوری  و  منابع   نظر   از  محلی   KAP  که  شود  می  باعث  امر  این

 .ندارد چندانی تفاوت  Non-Big Four  و  KAP Big Four بین حسابرسی گزارش  بنابراین

 Big Four and Non-Big  از   اعم  ،   ها  KAP  کلیه   ،  تجارت   دنیای   در  شدید   و   فزاینده  رقابت  راستای   در  سوم،

Four  ،   طوری   ؛ به  کنند   حفظ   حسابرسی  مراحل   انجام   در  مؤثر  و  با فرآیند کارآمد   را  خود   مشتریان  مایل هستند که  

 . نمی دهد  نشان داری   معنی تفاوت  Non Big 4  و  Big KAP Four بین  حسابرسی گزارش  که 

 



 حسابرسی  گزارش در تأخیر بر حسابرسی تصدی تأثیر 5.6

  امر   این  .  ندارد  حسابرسی  گزارش   تاخیر  بر  معناداری  منفی  تاثیر  ،حسابرسی  تصدی  که   دهد می   نشان  تحقیق   این

  به   حسابرسی  مراحل  تکمیل  در  ای  حرفه  طور  به  هستند   موظف(  KAP)  حسابرسان  کلیه   که  است  دلیل   این  به

  کنند   استفاده   گیری  تصمیم  برای   ابزاری   عنوان   به   مالی صورتهای   از   خواهند   می   که   ذینفعانی   به   تا  کنند  کار موقع 

  حسابرسی  روند   الزم است، تا  حسابرس   مانند   سازمانی  یا  فرد   وجود    انطباق   نظریه   با  مطابق  همچنین   .نرسد   آسیبی

  برای  قدرت  دارای  مقررات   که   است   دلیل  این   به   این امر   . دهد   انجام   شده   اجرا  های  نامه   آیین   مطابق   موقع  به   را

 . هستند  هاسازمان  یا افراد  رفتار  تنظیم یا  و  کردن دیکته 

  نظر   در  است، بدون   KAP  که نمایانگر تصدی  است  شده  حسابرسان محدود  تصدی  به   مطالعه  این  ،   این  بر  عالوه

  یا حسابرس  یک توسط   که  مالی صورتهای حسابرسی فرایند   اجرای که حالی  در،   مستقل حسابرس  تصدی گرفتن

  تصدی   نشانگر  مشتری   و   KAP  حسابدار  بین   مدت   تعامل طوالنی  که   ای   گونه   به   است،  شده   انجام   KAP  یک   شریک

  طوالنی   برای  حسابدار،  که   است  شده  تأیید   نامه  آیین  توسط   همچنین  این  .نیست  حسابرس   برای  طوالنی  حسابرسی

  حسابرسی  تصدی   نشان می دهد که   مطالعه   این  نتایج  ،  بنابراین  .کند   می  حسابرسی  متوالی  سال  سه  در   زمان   ترین

 . و یا برعکس ،  شود  تر  کوتاه حسابرسی تاخیر در گزارش  شود نمی باعث تر  طوالنی

 

 حسابرسی  گزارش در تأخیر بر حسابرس  صنعت تخصص تأثیر 5.7

  مشاهده  حسابرسی  گزارش   در   تأخیر   بر   صنعت حسابرس   تخصص   متغیرهای   بین  داری  معنی  تأثیر   مطالعه   این   در

  برخی   مطابق با  .کرد  مشخص  صراحت  به   را  حسابرس   تخصص  وضعیت  توان  نمی  که   است  دلیل  این  به   امر  این  .نشد 

  مایو   و   دان   و (  2001)  استون  و   گراملینگ   .دارد  وجود   صنعت   در   تخصص  تعیین   برای  مختلفی   روشهای  ،  منابع

  ،   خاص   صنعت   یک   به   شرکت  یک   فروش  طریق  ازبازار   شده  مشخص  سهم  به   اشاره  با   را   صنعت   تخصص(  2004)

  یک  های  مشتری   تعداد  به  توجه   با  را   صنعت  تخصص (  2003. )همکاران  و   بالسام   که  حالی   در   . کنند   می   تعریف

  های شرکت کل دارایی    به  اشاره  با  را  صنعت  تخصص (    2009)    همکاران  و   گل  ،  برعکس  .د نکن   می  تعریف  ،صنعت

  هزینه  حسابرسی طریق  از  تواند  می  همچنین حسابرس   صنعت  این، تخصص  بر  عالوه   .  کردند  بررسی مدار   مشتری

  در   اختالف   هرگونه   ،  بنابراین   . شود  بررسی (  2011)  شود  می   استفاده   بویان  و  حبیب  توسط   که   حسابرسی  های



 .شد   خواهد   استفاده   مورد   روش   هر   در   حسابرس   صنعت   تخصص   آزمون   نتایج   مورد  در  همخوانی   عدم   به   منجر   روش 

  کل   درصد   طریق  از   تواند می   که  شودمی   مشخص   بازار  سهم  رویکرد  یک  از  استفاده   با  صنعت  تخصص   مطالعه   در این 

  می   . گفتهشود  شناسایی  خاص  صنعت   یک  در  شرکت  یک   KAP  توسط   شده  حسابرسی  شرکت   یک  هایدارایی 

نتیجه گرفت    محاسبات  این  . دارد  صنعت  تخصص   حسابرس   ،   باشد   درصد   30  از  بیشتر  یا   برابر  SPEC  مقدار  اگر   شود

  امر   این  علت  که  شودمی   ادعا  .هستند   PWC  و  EY  نیز  KAP  دو  و  باشند   صنعت  در  تخصص  به   متعلق  KAP  که دو

 .  است نبوده  حسابرسی گزارش   تاخیر بر حسابرسی  صنعت  تخصص تاثیر  آزمایش از  ناشی توجهیقابل  طور  به
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 پیشنهادات 6.1

 عبارتند از؛  بیشتر تحقیقات  پیشنهادات برای ، شدهانجام  تحقیق  نتایج براساس 

مورد    ی رهایکه متغ  دهد ینشان م   ا ی  0.108است که برابر است با    نییپا  اریمطالعه هنوز بس  ن یدر ا  R2. مقدار  1

درصد هستند در    10.8  ای  0.108  زان یبه م  یگزارش حسابرس   رات ییتغ  حیمطالعه قادر به توض  نیاستفاده در ا

مطالعه    نیمورد استفاده در ا یرهایخارج از متغ  گر،ید  یرهایمتغ  لهیدرصد به وس   89.2  ای  0.892  هیکه بق  یحال

مستقل    ر یمتغ  R2بدست آوردن مقدار    ی شده است برا  شنهاد یپ  یمحقق بعد   یرو، برا   نی. از ا  شودی داده م  حیتوض

 اضافه شود. ای نیگزیجا یگرید



به دست آمده دامنه   جیدر نمونه پژوهش استفاده نکند، تا نتا  ید یفقط از شرکت تول ی . بهتر است پژوهشگر بعد 2

 داشته باشد.   یسترده تر گ

شود تا محققان    یم   هیتوص  د،یآ  ی به دست م  KAPحاصل از محاسبه خاص حسابرس ، فقط دو    جیاساس نتا  بر

مختلف استفاده کنند    یریاندازه گ   یاز روش ها  ق یتحق  ن یو نمونه مشابه با ا  ر یمتغ  نیدر صورت استفاده از ا  یبعد 

 نشان داده شود. ی بهتر جیتا نتا
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