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چکیده
زمانبندی ارائهی گزارشهای مالي ،يكي از تصمیماتي است که مديران در خصوص افشای اطالعات بايد
اخذ نمايند .از ديد کاربران صورتهای مالي نیز ،بهموقع بودن گزارشگری مالي يكي از ويژگيهای با اهمیت
در مفید بودن اطالعات حسابداری است .زيرا ،بههنگام بودن اطالعات ميتواند به استفادهی بهتر و مفیدتر
استفاده کنندگان اطالعات مالي منجر شود .اين تحقیق ،به بررسي رابطهی بین مجموعهای از متغیرهای
توضیحي (از جمله بازده حقوق صاحبان سهام ،تغییرات بازده سهام ،ريسک مالي و اندازهی شرکت) و
زمانبندی گزارشگری مالي پرداخته است .دادههای تحقیق با استفاده از جامعهی آماری شامل  88شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دورهی زماني  3181تا  3189به روش دادههای ترکیبي و
رگرسیون حداقل مربعات معمولي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتهاند .نتايج حاصل از تخمین مدل رگرسیون
بیان ميدارد که زمانبندی گزارشگری مالي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از
شاخصهای سودآوری اثر ميپذيرند .نتايج تحقیق نشان داد که بازده حقوق صاحبان سهام و تغییرات بازده
سهام با تسريع در گزارشگری صورتهای مالي نسبت به سال قبل رابطهی مثبت معناداری داشته است و
ريسک مالي و تغییـرات ريسک مالي با تسريع در گزارشگری صورتهای مالي رابطهی منفي معناداری داشته
است .همچنین ،نتايج حاکي از اين بوده است که شرکتهای بزرگتر گزارشگری مالي بهموقعتری ارائه
ميکنند.
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مقدمه
نقش اطالعات در زمینهی تصمیمگیریهای اقتصادی بسیار حیاتي است و سرمايه
گذاران بدون اطالعات کافي ،فرصتها و خطرات سرمايهگذاری را به طور مناسب
تشخیص نميدهند .برای اين که اطالعات بتواند بر تصمیمات استفادهکننـدگان
صورتهای مالي موثـر واقع شود ،بايد در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد.
به موقع بودن ،يكي از خصوصیات مربوط بودن اطالعات بوده و به معنای آن است که
اطالعات مالي بايد زماني در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ
تصمیم ،قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد (هیات
تدوين استانداردهای حسابداری مالي ،بیانیهی شمارهی  .)2به عبارت ديگر ،اطالعات
مالي بايد پیش از سپری شدن زماني که استفاده کنندگان ميتوانند بر مبنای آن داوری
و تصمیم گیری نمايند در اختیار آنان گذاشته شود.
از آنجا که اطالعات مالي نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با
مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیمگیریها از دست ميدهند .هر قدر
ارائهی اطالعات به تاريخ وقوع رويدادهای مربوط نزديکتر باشد ،اطالعات به موقعتر
خواهد بود .مصداق اين موضوع در گزارشگری مالي نزديک بودن زمان ارائه گزارش
به تاريخ پايان دوره مالي است .افزايش سرعت گزارشگری به دلیل استفادهی بهموقعتر
اطالعات در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط سرمايهگذاران ،ميتواند به شفافیت
بیشتر اطالعات مالي شرکتها و به تبع آن ،شفافیت باالتر بازار سرمايه منجر شود که
اين موضوع به نوبهی خود ميتواند تأثیر بهسزايي بر جذابیت بازارهای مالي و سرمايه
داشته باشد (مهدوی و جمالیان پور.)3189 ،
تاکنون در تحقیقهای داخلي توجه خاصي به موضوع تأخیر زماني گزارشگری
مالي نشده است .بنابراين ،در تحقیق حاضر سعي بر آن است که به بررسي رابطهی بین
متغیرهای عملكرد مالي و میزان تأخیر يا تسريع در گزارشگری مالي در طي سالهای
مالي اخیر پرداخته شود .متغیرهايي که در اين تحقیق به عنوان معیار عملكرد مالي مورد
توجه قرار ميگیرند شامل بازده حقوق صاحبان سهام ،تغییرات بازده سهام ،ريسک
مالي و تغییرات ريسک مالي ميباشد.
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مبانی نظری تحقیق
صورتهای مالي که نتیجهی سیستم اطالعاتي حسابداری است ،چیزی شبیه به يک
کاال است .علت وجود حسابداری ،تقاضای موجود برای اطالعات مالي است و افزون
بر اين ،حسابداران و واحد تجاری نیز توانايي و عالقهی الزم را برای ارائهی اين
اطالعات دارند .پس ،مفاهیمي نظیر کیفیت که برای کاالها و خدمات ارائه شده
توسط واحدهای اقتصادی مطرح شده است ،برای خدمات حسابداری ،از جمله
محصول نهايي آن ،يعني گزارشهای صورتهای مالي نیز قابل بحث و پیگیری است.
کیفیت گزارشگری مالي ،ضوابطي است که اطالعات مفید و سودمند را از ساير
اطالعات منفک کرده ،سودمندی اطالعات را افزايش ميدهد (نوروش.)3111 ،
بهموقع بودن گزارشهای مالي ،يكي از مهمترين ارکان کیفیت ارائهی اطالعات مالي
شرکتهاست .زيرا ،بههنگام بودن اطالعات است که ميتواند به استفادهی بهتر و
مفیدتر استفاده کنندگان اطالعات منجـر شود .بنابراين ،زمانبندی گزارشگری مالي ،به
معنای میزان تأخیر يا تسريع در ارائهی گزارشهای مالي شرکتها بايد مورد توجه
ويژهی تهیه کنندگان گزارشهای مالي باشد (دوگان ،جوشگان و کلیک.)2001 ،3
از آنجا که گزارشهای مالي ،ابزاری برای افشای اطالعات مالي قابل اتكايي است
که در دسترس عموم قرار ميگیرد ،در صورت بههنگام بودن ميتواند از طريق کاهش
اطالعات خصوصي و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط
سرمايهگذاران شود .بنابراين ،ميتوان چنین پنداشت که ارائهی اطالعات به موقعتر
باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي میان سرمايهگذاران خواهد شد .افزون بر اين ،میان
کیفیت گزارشگری مالي و کارآيي سرمايه گذاری رابطهی منطقي وجود دارد .اين
رابطه بدين صورت است که شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری باالتر در مواجهه
با پیامدهای کالن اقتصادی دارای حساسیت کمتری هستند .اين موضوع بیان ميکند
که میان ساز و کار گزارشگری و کارآيي سرمايه گذاری ارتباط وجود دارد و وجود
کیفیت گزارشگری باال به انتخاب نادرست منجر خواهد شد (بیدل ،گیلز و رودريگو ،2
1- Dogan, Coskun and Celik
2- Biddle, Gilles and Rodrigo
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.)2009
با توجه به اهمیتي که گزارشگری بهموقع اطالعات بر تصمیمات سهامداران بالفعل و
بالقوه دارد ،به منظور تسريع در ارائهی گزارشگری مالي توسط شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار ،نهادهای قانوني متعددی با وضع قوانین مقررات ،يک نیاز
عمومي ايجاد کردهاند .در ايران نیز الزامات گزارشگری به موقع توسط سه مرجع تنظیم
کننده و قانوني (قانون مالیاتهای مستقیم ،قانون تجارت و اصالحیه آن و مقررات
بورس اوراق بهادار) وضع شده است.
گزارشگری به موقع تابعي از عوامل مختلف است .اين عوامل معموالً به دو گروه
تقسیم ميشوند .دستهی اول عوامل مربوط به حسابرسي و ويژگيهای حسابرس و
دستهی دوم مربوط به ويژگيهای شرکت و عملكرد مديريت هستند .عوامل مربوط به
حسابرسي آنهايي هستند که احتماالً در اجرای وظايف حسابرسي و صدور گزارش
حسابرسي به موقع نقش دارند .در مقابل عوامل مخصوص شرکت و عملكرد مديريت
آنهايي هستند که مديريت را برای ارائهی گزارش سالیانهی به موقع يا کاهش هزينههای
مرتبط با تأخیر گزارشگری قادر ميسازد (انسا .)2000 ،3در اين تحقیق ،تعدادی از اين
عوامل که مربوط به شرايط اقتصادی در ايران هستند و برای آنها ،دادههای قابل
دسترس وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است .اين عوامل شامل شاخصهای
سودآوری و عملكرد (بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سهام و ريسک مالي) و
همچنین ،اندازه شرکت و تاثیر گزارش حسابرس ميباشند.
انتظار ميرود سودآوری رفتار گزارشگری به موقع شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
بگنولي ،کراس و واتس )2002(2اعتقاد دارند که شرکتهای با نتايج موفق (اخبار
خوب) صورتهای مالي را از شرکتهای با عملیات ناموفق يا آنهايي که زيان انباشته
دارند (اخبار بد) سريع تر گزارش ميکنند .به اين دلیل که سودآوری ،کارآيي عملیات
شرکت را اندازه گیری ميکند و يک اثر بر جسته هم بر روی قیمت بازار سهام شرکت
و هم بـر روی مهارتهای مديريتي آن دارند و انتظار ميرود مدير يک شرکت موفق
اخبار مثبت را برای عموم به موقع ارائه کند.
1- Ansah
2- Bagnoli, Kros and Watts
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به موقع بودن انتشار گزارش سالیانه تابعي از اندازهی شرکت گزارشگر است.
معموالً شرکتهای بزرگ به چند دلیل گزارشگری به موقعي دارند .اول اينكه ،آنها
منابع بیشتر ،کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیالت باالتر و سیستمهای
اطالعاتي حسابداری پیشرفتهتری دارند که در نتیجه ميتوانند به موقع تر گزارشگری
کنند .بیشتر شرکتهای بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سايتهای کامپیوتری ،خريد
برنامههای کامپیوتری يا استفاده از برنامه نويسان جهت نوشتن برنامههای الزم هستند.
استفاده از اين ابزار به تهیهی سريع و فوری حسابها و گزارشگری سالیانه بهموقع منتج
خواهد شد .دوم اينکه ،شرکتهای بزرگ برای داشتن سیستمهای کنترل داخلي
قویتر با اين هدف که حسابرسان زمان کمتری در آزمونهای محتوا و رعايت صرف
کنند ،باعث ميشود تأخیر حسابرسي حداقل شود و همچنین شرکتها با در اختیار
گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسي
ميشوند که در نتیجه شرکتها را قادر به گزارشگری فوری به مردم ميکند (دوگان،
جوشگان و کلیک.)2001 ،

پیشینهی تحقیق
برخي از تحقیقاتي که در خارج و داخل کشور در زمینهی زمانبندی گزارشگری
مالي صورت گـرفته است در ادامه بیان ميشود.
اوبرت ،)2009( 3به بررسي داليل متفاوت بودن عاليق مديران واحد تجاری در
تأخیر زماني گزارشگری مالي ساالنه در شرکتهای فرانسوی پرداخت .وی به اين
نتیجه رسید که تأخیر زماني گزارشگری مالي ساالنه با اهرم مالي رابطهی مستقیم و با
تأخیر زماني در دوره قبل رابطهای منفي دارد .افزون بر اين ،نتايج پژوهش او نشان داد
که میانگین تأخیر زماني  250شرکت مورد مطالعه  331روز بوده است.
شرودر و همكاران )2008( 2معتقدند که بههنگام بودن اطالعات ويژگي پشتیباني
کنندهای برای مربوط بودن اطالعات است.
1- Aubert
2- Schroeder et al
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دوگان ،جوشگان و کلیک )2001( ،3در تحقیق خود که بین شرکتهای کشور
ترکیه انجام شده است ،رابطهی بین عملكرد مالي شرکت و به موقع بودن ارائهی
صورتهای مالي را بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که سودآوری بر زمان
گزارشگری صورتهای مالي موثر است .ايشان همچنین نتیجه گرفتند که زمان گزارش
مالي با اندازهی شرکت و ريسک مالي رابطهی معنادار با اهمیتي دارد.
آنسا و لونتیس ،)2001( 2با بررسي  95شرکت فعال در بازار سرمايهی آتن به اين
نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر ،شرکتهای خدماتي و شرکتهايي که توسط
پنج مؤسسه بزرگ حسابرسي رسیدگي شدهاند ،گزارشگری سريع تری نسبت به بقیهی
شرکتها داشتهاند .همچنین ،نتايج پژوهش آنان نشان داد که میانگین تأخیر زماني اين
شرکتها  313روز بـوده است و شرکتهای فعال در صنعت ساخت و ساز و
شرکتهای با گزارش مقبول حسابرسي ،تالش بیشتری برای گزارشگری بهموقعتر
دارند.
1
لیونتیز و ويتمن ( )2002در تحیق خود از تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام و
تغییرات آن در سال قبل بر تاريخ گزارش صورتهای مالي خبر دادهاند .باگنولي،
کروس و واتس )2002( 2تفاوت بین تاريخ گزارش داوطلبانهی سود مورد انتظار و
تاريخ گزارش واقعي را مورد آزمون قرار دادند .نتیجهی اين تحقیق که در بین 2212
سال ـ شرکت بررسي شد حاکي از آن بود که گزارش واقعي معموالً پس از تاريخ
مورد انتظار است.
5
هاو و همكاران ( )2000در تحقیقي تاثیر بازده داراييها بر زمان گزارشگری مالي
را بررسي نموده و ارتباط مثبت بین اين متغیرها را نشان دادند .بوون و ديگران)3992( 1
در تحقیق خود رابطهی بین تاخیر در گزارشگری مالي و عوامل بازار موثر بر آن را
بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که تاخیر در گزارشگری مالي نسبت به دورههای
قبل در بین شرکتهای مورد بررسي به دلیل وجود اخبار بد ميباشد.
1- Dogan, Coskun and Celik
2- Ansah, and Leventis
3- Leventis, and Weetman
4- Bagnoli, Kros and Watts
5- Haw et al
6- Bowen et al
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مهدوی و جمالیان پور ( )3189در تحقیق خود عوامل موثر بر سرعت گزارشگری
مالي را بررسي نمودند .نتايج تحقیق آنان اين بود که شرکتها با سرعت گزارشگری
مختلف دارای نسبتهای مالي و غیرمالي متفاوتي هستند .همچنین ،سرعت گزارشگری
مالي در صنايع مختلف ،متفاوت بود .سرعت گزارشگری مالي در طي سال های مورد
مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است .اکثر نسبتهای مالي و غیر مالي مورد بررسي
با سرعت گزارشگری مالي رابطهی معنادار آماری داشتند.
مرادی و پورحسیني ( )3188به بررسي رابطهی بین خصوصیات مالي و غیرمالي با
مدت زمان اجرای عملیات حسابرسي پرداختند .آنان با بررسي  352شرکت برای دوره
زماني  3111تا  3185اين نتیجه رسیدند که اندازه ،نسبت بدهي به حقوق صاحبان
سهام ،سوددهي ،نوع اظهار نظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تكمیل عملیات
حسابرسي رابطه دارند.

متغیرهای تحقیق
در اين پژوهش ،معیارهای سنجش عملكرد مالي شامل بازده حقوق صاحبان سهام،
تغییرات بازده سهام ،ريسک مالي و تغییرات ريسک مالي به عنوان متغیرهای مستقل و
تسريع در گزارشگری مالي به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شدند .همچنین ،از دو
متغیر کنترلي نیز در مدل تحقیق استفاده شد که عبارت از اندازهی شرکت و تاثیر تاريخ
گزارش حسابرسي سال قبل هستند .متغیرهای اشاره شده به تفكیک فرضیات در جدول
شمارهی ( )3نشان داده شدهاند.
جدول  .1متغیرهای مستقل و وابستهی تحقیق
فرضیات

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4

بازده حقوق صاحبان سهام
تغییرات بازده سهام
ریسک ماالی
تغییرات ریسک مالی

تسریع در گزارشگری مالی
تسریع در گزارشگری مالی
تسریع در گزارشگری مالی
تسریع در گزارشگری مالی

متغیر وابستهی به کار گرفته شده در مدل رگرسیون تحقیق ،تسريع در گزارشگری
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مالي است که برابر است با تعداد روزهايي که شرکت صورتهای مالي را زودتر از
سال قبل گزارش ميکند (دوگان ،جوشگان و کلیک:)2001 ،
()3
EDi = Di ,t −1 − Di ,t
3
در اين رابطه EDi ،تسريع در گـزارشگری مالي شرکت  iدر سال جاری Di,t-1 ،
تاريخ گزارشگری شرکت  iدر سال قبل و  Di,tتاريخ گزارشگری شرکت  iدر سال
جاری تعريف شـده است .برای عملیاتي کـردن متغیر وابسته در شرکتهای نمونه از
تاريخ صورتهای مالي حسابرسي شده که در مجمع عمومي سهامداران به تصويب
رسیدهاند ،استفاده شده است .در واقع ،تاريخ تشكیل مجمع عمومي برای اين منظور
بهترين معیار است.
در اين تحقیق از چهار متغیر مستقل در مدل تحلیل رگـرسیون استفاده شـده است
که به شـرح زير اندازهگیری و کمي شدهاند:
الف) بازده حقوق صاحبان سهـام

بازده حقوق صاحبان سهام 2يكي از متغیرهای مستقل تحقیق است و از طريق نسبت
سود خالص بر جمع حقوق صاحبان سهام حاصل ميشود:
NI
E

()2

= EP

که در اين رابطه  NIسود خالص و  ، Eبیانگر ارزش ويژه يا جمع حقوق صاحبان
سهام شرکت نمونه است .هدف مديريت ،حداکثر ساختن ثروت سهامداران شرکت
است .نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ،بهترين معیار سنجش موفقیت يا عدم موفقیت
مديريت شرکت در دستیابي به اين هدف است.
ب) تغییرات بازده سهام

يكي از معیارهای مهمي که مورد توجه سرمايهگذاران بافعل و بالقوه قرار ميگیرد
بازده سهام است .بازده سهام به
])P1 (1 + α ) + D − [P0 + α (1000
صورت زير قابل محاسبه است:
= Ri ,t
)P0 (1000

1- Early disclosing
2- Return on Equity
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()1
در اين رابطه:
 : Ri ,tبازده واقعي هر سهم  iدرسال ، t
 : P1قیمت سهم در پايان سال ، t
 : P0قیمت سهم در ابتدای سال ، t
 : Dسود سهام ،
 : αدرصد افزايش سرمايه و
 : 1000افزايش سرمايه به مبلغ اسمي  3000ريال برای هر سهم طبق قانون تجارت است.
تغییرات بازده سهام برابر با تفاوت بازده سهام سال قبل و سال جاری است.
ج) ریسک مالی

1

این متغیر مستقل از طریق نسبت جمع بدهیها به حقوق صاحبان سهام حاصل
میشود:
()2

TL
E

= FR

که در اين رابطه  TLکل بدهيها و  ، Eبیانگر جمع حقوق صاحبان سهام است.
د) تغییرات ریسک مالی

متغیر مستقل چهارم تحقیق ،تغییرات ريسک مالي ميباشد .تغییرات ريسک مالي
برابر با تفاوت ريسک مالي سال قبل و سال جاری است.
برای اينکه تاثیر برخي از عوامل بر متغیر وابستهی مدل بررسي و خنثي شود از
متغیرهای کنترلي در مدل تحقیق استفاده ميشود .متغیرهای کنترلي در مدل تحقیق
حاضر اندازهی شرکت و تسريع در گزارش حسابرس سال قبل ميباشند.
الف) اندازهی شرکت

اندازهی شرکت ،2از طـريق جمع کل داراييهای شرکت در پايان سال مالي محاسبه
ميشود .برای افزايش توان اين متغیر کنترل در مدل از لگاريتم طبیعي کل داراييها
1- Financial Risk
2- Firm Size
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استفاده ميشود (لونتیز.)2002 ،3
ب) تسریع در گزارش حسابرس سال قبل

برای اينكه تاثیر عملكرد حسابرس را بر زمانبندی گزارشگری مالي و تسريع در
افشای اطالعات در نظر بگیريم از يک متغیر کنترل کـه از طـريق تعداد روزهايي کـه از
اختالف تاريخ گزارش حسابـرس و تاريخ ترازنامه در سال قبل حاصل ميشود ،استفاده
ميشود (دوگان ،جوشگان و کلیک.)2001 ،

فرضیههای تحقیق
سوال اصلي در اين تحقیق اين است که آيا شاخصهای عملكرد مالي با زمان بندی
گزارشگری مالي رابطهی معناداری دارد يا خیر؟ فرضیههای تحقیق با توجه به مباني
نظری و تحقیقهای پیشین و برای پاسخ به سوال تحقیق به شرح زير تدوين شدند:
فرضیهی اول :بین بازده حقوق صاحبان سهام و تسريع در گزارشگری مالي رابطهی
معناداری وجود دارد.
فرضیهی دوم :بین تغییرات بازده سهام و تسريع در گزارشگری مالي رابطهی معناداری
وجود دارد.
فرضیهی سوم :بین ريسک مالي و تسريع در گزارشگری مالي رابطهی معناداری وجود
دارد.
فرضیهی چهارم :بین تغییرات ريسک مالي و تسريع در گزارشگری مالي رابطهی
معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف ،از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،از نوع
توصیفي ـ همبستگي است .اين تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربي و با استفاده از
رويكرد پس رويدادی (از طريق اطالعات گذشته) انجام شده است.
1- Leventis
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جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری در اين تحقیق شامل کلیهی شرکتهايي است که بین سالهای
 3181-3189در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شدهاند و عضويت خود را در اين
دوره حفظ کردهاند .دلیل انتخاب و بررسي شرکتهای بورسي ،امكان دسترسي
آسانتر به اطالعات مالي اين شرکتها و داشتن اطالعات همگنتر به خاطر وجود
مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .تعداد کل شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران بالغ بر  250شرکت ميباشد.
روش انتخاب نمونه در اين تحقیق روش حذفي سیستماتیک است .به اين تـرتیب
که از بین کلیهی شرکتهای پذيرفته شده ،آنهايي که واجد هر يک از شرايط زير
نبودهاند ،حذف شده و در نهايت تمامي شرکتهای باقیمانده جهت انجام آزمون
انتخاب شدند:
• شرکتها بايد اطالعات کامل را برای همهی صورتهای مالي مانند ترازنامه،
صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد دارا باشند.
• سال مالي آنها منتهي به  29اسفند ماه باشد.
• شرکتها بايد طي دورهی زماني تحقیق در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشند.
• طي دورهی زماني تحقیق تغییر سال مالي نداده باشند.
• شرکتها از نوع سرمايهگذاری يا واسطهگری مالي و بیمهای نباشند.
در تحقیق حاضر با توجه به محدوديتهای ذکر شده 88 ،شرکت به عنوان نمونهی
آماری انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتهاند.
برآورد مدل و روش آزمون فرضیهها
در اين تحقیق ،با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزيه و تحلیل آماری موجود ،از
روش اقتصاد سنجي دادههای ترکیبي (کل دورهی تحقیق) برای برآورد مدل تحقیق و
بررسي آزمون فرضیهها استفاده شده است .در اين تحقیق ،ارزش کمي متغیرهای
مستقل و وابسته از يک سو ،مربوط به  88شرکت مختلف بوده و از سوی ديگر ،دورهی
زماني  3181-3189را در بر ميگیرد .بنابراين ،تعداد کل مشاهدات در تحلیل
رگرسیون  131سال ـ شرکت است.
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مدل رگرسیون تحقیق برای بررسي ارتباط بین متغیـرهای مستقل و وابستهى تحقیق
نیز ،به صورت مدل چند متغیـرهی زير تدوين شده است (دوگان ،جوشگان و کلیک
( )2001و انسا:) )2000( 3
β + β1 ROE + β 2 CSR + β 3 FRit + β 4CFRit + β 5 LSit + β 6 EAit −1 + e

it

it

0

=

EDit

()5
که در اين مدل:
EDt؛ بیانگر تسريع در گزارشگری صورتهای مالي؛
ROEt؛ بیانگر بازده حقوق صاحبان سهام؛
CSRt؛ بیانگر تغییرات در بازده سهام؛
FRt؛ بیانگر ريسک مالي؛
CFR t؛ بیانگر تغییرات ريسک مالي؛
LS t؛ بیانگر اندازهی شرکت(متغیر کنترل) و
EA t-1؛ بیانگر تاثیر تاريخ گزارش حسابرسي سال قبل (متغیر کنترل) است.
پیش از آنكه مدل مربوط به آزمون فرضیهها ،برآورد شود الزم است تا فرضهای
مربوط به مدل رگرسیون مورد آزمـون قـرار گیرند .ايـن فـرضها عبارتند از 3ـ نرمال
بـودن باقيمانـدههای مدل2 ،ـ همساني واريانس باقيماندهها1 ،ـ عدم هم خطي
متغیرهای توضیحي و 2ـ عدم خود همبستگي اجزای خطا.
نتايج حاصل از آزمون نرمال بودن و همساني واريانس باقيماندههای مدل تحقیق در
جدول شمارهی ( )2ارائه شده است .همانطور که مشاهده ميشود آمارههای آزمون
نرمال بودن ( )Jarque-Beraو همساني واريانس ( )Whiteو سطح معناداری آنها فرض
صفر اين آزمونها مبني بر نرمال بودن و يا همساني واريانس را تايید کردهاند .به بیان
ديگر ،باقيماندههای حاصل از تخمین مدل تحقیق ،دارای توزيع نرمال و واريانس ثابت
بوده است.

1- Ansah
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جدول  .2نتایج آزمون نرمال بودن و همسانی واریانس باقیماندههای مدل رگرسیون
آماره F

آزمون

White

p-value

4/2612
0/1223

آماره ضرایب الگرانژ

131/0242

p-value

0/0223

ضریب تعیین

0/2122

تعداد مشاهدات

616

Jarque-Bera

321320

p-value

023243

آماره آزمون

ماخذ :یافتههای محقق

در ارتباط با عدم همخطي متغیرهای مستقل نیز بايد بیان نمود که با توجه به ضرايب
همبستگي ارائه شده در جدول شمارهی ( ،)1برای همبستگي بین متغیرهای توضیحي
مدل تحقیق مقادير بزرگي حاصل نشده است .پايین بودن اين ضرايب حاکي از عدم
وجود همخطي بین متغیرهای توضیحي در مدل است (افالطوني و نیکبخت.)3189 ،
جدول  .3ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
ED

ROE

CSR

ROE

0204

1

CSR

0202

0200

1

CFR

-0211
-0203

-0202
0224

0202
0211

FR

FR

1
0222

ماخذ :یافتههای محقق

برای بررسي خود همبستگي باقيماندههای مدل رگرسیون از آزمون دوربین واتسون
استفاده شده است .نتايج اين آزمون همزمان با تخمین مدل رگرسیون در فضای نرم
افزار  Eviewsبهدست ميآيد .میزان مطلوب آن برای عدم وجود خود همبستگي 2
ميباشد .اگر مقدار اين آماره بین  3.5تا  2.5باشد ،خود همبستگي در مقادير خطای
مدل رد ميشود (خورشیدی و قريشي .)3183 ،آمارهی آزمون دوربین واتسون مدل
رگرسیون معادل ( 3.9211جدول شمارهی  )1ميباشد .با توجه به میزان آمارهی دوربین
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واتسون حاصل شده وجود خود همبستگي در مقادير خطای مدل نیز رد ميشود.
پس از بررسی فرضهای چهارگانهی مربوط به مدل رگرسیون و اطمینان از مطلوب
بودن مدل ،نتایج مربوط به تخمین مدل مورد بررسی قرار میگیرد.

یافتههای تحقیق
آمارههای توصیفی
به منظور شناخت بهتر جامعهی مورد تحقیق و آشنايي بیشتر با متغیرهای تحقیق ،قبل
از تجزيه و تحلیل دادههای آماری ،الزم است اين دادهها توصیف شوند .توصیف
آماری دادهها ،گامي در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پايهای برای تبیین
روابط بین متغیرهايي است که در تحقیق به کار ميرود .بنابراين ،پیش از آزمون
فرضیههای تحقیق ،آمار توصیفي متغیرهای مورد استفاده در تحقیق محاسبه شده و در
جدول شمارهی ( )2ارائه شده است .آمارههای توصیفي شمايي کلي از دادههای تحقیق
ارائه ميکند.
جدول  .4نتایح آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
CFR

ED

ROE

CSR

FR

میانگین

1622216

023203

026142

123321

024223

میانه
انحراف معیار
کمینه
بیشینه

1420000
124232
-1320000
2120000

023221
022132
020631
026241

024221
023311
-021112
022333

121213
023231
024123
322221

022211
022316
-024231
026112

ماخذ :یافتههای محقق

نتایج آزمون چاو
در استفاده از دادههای ترکیبي از مدلهای مختلفي برای آزمون فرضیهها استفاده
ميشود .اين مدلها شامل روشهايي مانند مـدل اثـر ثابت ،مدل اثر تصادفي و يا مـدل
دادههای تلفیقي است .در ايـن تحقیق ،بـرای انتخاب روش مناسب جهت تخمین
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مدلهای مزبـور در مقاطع و دورههای زماني مختلف دادههای ترکیبي ،از آزمون چـاو
استفاده شده است.
در آزمون چاو ،اگر آمارهی چاو حاصل از آزمون معنادار باشد ،فرضیهی صفر اين
آزمون رد ميشود و مدل اثر ثابت 2پذيرفته ميشود .در حالت معنادار نبودن آماره
مزبور ،از روش دادههای تلفیقي يا يكپارچه 1برای آزمون فرضیهها استفاده ميشود.
رويكرد اثر ثابت زماني پذيرفتني است که تفاوت میان شرکتها را بتوان با تفاوتهای
جمالت عرض از مبدا توضیح داد .نتايج آزمون چاو در جدول شمارهی ( )5ارائه شده
است.
جدول  .1نتایج آزمون چاو
آمارهی آزمون چاو
0/4126

p-value

0/6633

ماخذ :یافتههای محقق

همانطور که مشاهده ميشود ،نتايج آزمون چاو فرض صفر اين آزمون مبني بر
مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دورهها را تايید کرده است .لذا ،روش تخمین
دادههای تلفیقي بـرای برآورد مدلهای آزمون فرضیههای تحقیق ،گزينهی مناسبتری
است .طبق اين روش ،تمامي دادهها با يكديگر ترکیب شده و به وسیلهی رگرسیون
حداقل مربعات معمولي 2تخمین زده ميشود.
تخمین مدل تحقیق
پس از تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیهها ،ارتباط بین متغیرهای مستقل و
وابسته از طريق تخمین مدل تحقیق به روش دادههای تلفیقي ( )Pooledبررسي شده
است .نتايج برآورد مدل تحقیق به وسیلهی رگرسیون حداقل مربعات معمولي در جدول
شمارهی ( )1ارائه شده است.

1- Chow
2- Fixed Effect Model
3- Pooled Data
)4- Ordinary Least Square Regressions (OLS
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جـدول  .6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق به روش دادههای تلفیقی
شــرح

ضریب

t- static
p-value

ضریب ثابت

1152113

1153.11
050000

ROE

1152113

1153.11
050000

CSR

053312

15.303
050141

FR

-0500.3

225322.
050000

CFR

-051213

353210
05002.

LS

051.21

11543.1
050000

EA

153324

4540.3
05020.

منبع :یافتههای محقق

R2

05312.

Adjusted R2

053320

F-Prob

F-static

050221

1452013

D-W

151433

متغیر وابستهی مدل :تسریع در زمان ارائه صورتهای مالی ()ED

طبق مدل مربوط به آزمون فرضیههای تحقیق ،پارامترهای الگوی مدل يا ضرايب
متغیرهای مستقل بیانگر شدت ارتباط و نوع رابطهی بین آن متغیر مستقل و متغیر وابسته
ميباشد .بدين ترتیب که اگر ضـرايب متغیرهای مستقل يعني  βnها مثبت باشد،
متغیرهای مستقل با تسريع در ارائهی گزارشگری مالي (متغیر وابسته) رابطهی مستقیم و
چنانچه ضرايب مزبور منفي باشد ،با آن رابطهی معكوس خواهد داشت.
ضريب تعیین تعديل شده 3حاصل از آزمون مدل تحقیق ،بیانگر اين است که چند
درصد متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق توضیح داده ميشود .هر چه اين
مقدار بیشتر باشد متغیر وابسته همبستگي بیشتری با متغیرهای مستقل خواهد داشتR2 .
تعديل شدهی حاصل از آزمون مدل معادل  0.11ميباشد .به بیان ديگر  11درصد از
تغییـرات تسريع در گزارشگری مالي ساالنه (متغیر وابسته) ناشي از تغییرات در
1- Adjusted R-squared
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متغیرهای مستقل (شاخصهای عملكرد مالي) بوده و  12درصد ديگر تغییرات آن ناشي
از سايـر عوامل است .طبق نتايج تخمین مدل تحقیق به صورت ترکیب کل دادهها
آمارهی  Fمـدل در سطـح خطای  %5معنيدار است .زيرا prob ،مربوط به آن کمتر از
سطح خطا بوده است .لذا ،مدل تجقیق در کل معنادار بوده است .برای بررسي ارتباط
معنادار بین تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،از مقادير حاصل شده برای
آمارهی  tو میزان  p-valueمربوط به آن استفاده ميشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول
با توجه به مباني نظری تحقیق ،انتظار ميرفت که با افزايش بازده حقوق صاحبان
سهام شرکتها تمايل داشته باشند که صورتهای مالي خود را سريعتر تصويب و در
اختیار عموم قرار دهند .همانگونه که در جدول شمارهی ( )1مشاهـده ميشود،
آمارهی  tآزمون مدل در سطح خطای يک درصد ،معنيدار و نوع رابطه مستقیم است.
بنابراين ،نتايج تحقیق به روش تحلیل دادههای تلفیقي بیانگر تايید فرضیهی اول بوده
است .نتايج يافتههای مربوط به اين فرضیه با نتايج تحقیقهای دوگان ،جوشگان و
کلیک )2001( ،و لیونتیز و ويتمن )2002( 3شباهت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهی دوم
نتايج مربوط به آزمون فرضیهی دوم برای دورهی هفت سالهی تحقیق نشان ميدهد
که آمارهی  tآزمون مدل در سطح خطای پنج درصد ،معنيدار و نوع رابطه مستقیم
است .بنابراين ،نتايج تحقیق به روش تحلیل دادههای تلفیقي بیانگر تايید فرضیهی دوم
بوده است .نتايج يافتههای مربوط به اين فرضیه با نتايج تحقیقهای دوگان ،جوشگان و
کلیک )2001( ،و بوون 2و ديگران ( )3992شباهت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهی سوم

پیشتر بیان شد که با افزايش ريسک مالي و نسبت بدهي در شرکتها ،مديران
1- Leventis and Weetman
2- Bowen
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تمايل کمتری بـه تسريع در ارائهی صورتهای مالي خود داشته باشند .همانگونه که
در جـدول شمارهی ( )5مشاهـده ميشود ،آمارهی  tآزمون مدل در سطح خطای يک
درصد ،معنيدار و نوع رابطه معكوس است .بنابراين ،نتايج تحقیق به روش تحلیل
دادههای تلفیقي بیانگر تايید فرضیهی سوم بوده است .نتايج يافتههای مربوط به اين
فرضیه با نتايج تحقیقهای اوبرت )2009( 3و دوگان ،جوشگان و کلیک)2001( ،
شباهت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهی چهارم

نتايج مربوط به آزمون فرضیـهی چهارم نشان ميدهد که آمارهی  tآزمون مدل در
سطح خطای يک درصد ،معنيدار و نوع رابطه معكوس است .بنابراين ،نتايج تحقیق به
روش تحلیل دادههای تلفیقي بیانگر تايید فرضیهی چهارم بـوده است .نتايـج يافتههای
مربوط به اين فرضیه با نتـايج تحقیقهای اوبرت ( )2009همخواني دارد.
يكي از متغیرهای اثرگذار بر زمانبندی ارائهی صورتهای مالي که به عنوان متغیر
کنترلي در مدل رگرسیون تحقیق استفاده شد ،اندازهی شرکت است .نتايج حاصل از
تخمین مدل تحقیق نشان داد که اندازهی شرکت با اطمینان  %99بر تسريع در
گزارشگری مالي اثر مستقیم دارد .نتـايج تحقیقهای زيادی از جمله دوگان ،جوشگان
و کلیک )2001( ،و اوبرت ( )2009نیز نشان داد که شرکتهای با اندازهی بزرگتر،
گزارشگری بهموقعتری دارند.

بحث و نتیجهگیری
سرمايهگذاران بالقوه و بالفعل برای تعیین ارزش سهام و سرمايهگذاری خود و
همچنین ،تصمیمگیری در مورد زمان خريد يا فروش آن ،نیاز به پیش بیني جريانهای
نقدی آتي و بازده سهام شرکت دارند .برای رسیدن به اين هدف اطالعات مالي شرکت
در قالب صورتهای مالي ساالنه بايد به موقع به دست آنان برسد .بنابراين ،شناسايي
عوامل موثر بر گزارشگری به موقع ضرورت دارد که در اين تحقیق به صورت تجربي
1- Aubert
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مورد آزمون قرار گرفت .با توجه به نتايج اين تحقیق ،متغیرهايي مانند بازده حقوق
صاحبان سهام ،بازده سهام و ريسک مالي و تغییرات آن (بـه عنوان اخبار مثبت و منفي
شرکت) ،تاثیر زيادی بر گـزارش بـه موقع و سريعتر صورتهای مالي توسط
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد .به اين صورت که
مديريت شرکت با عملكرد مالي مثبت تمايل بیشتری به تسريع در ارائهی صورتهای
مالي به عموم دارد و با کاهش شاخصهای عملكرد و افزايش ريسک مالي ،اين تمايل
کمتر ميشود .همچنین ،شرکتهای بزرگتر برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابت
و با توجه به نیروها و ابزار در اختیار گزارشگری بهموقعتری دارند.
محدوديتهايي نیز در مسیر تحقیق وجود داشته است .يكي از اين محدوديتها،
عدم کنترل بعضي از عوامل موثر بر نتايج تحقیق از جمله تاثیر متغیرهايي مانند عوامل
اقتصادی ،شرايط سیاسي ،وضعیت اقتصاد جهاني ،قوانین و مقررات و ...است که خارج
از دسترس محقق بوده و ممكن است بر بررسي روابط اثرگذار باشد .محدوديت ديگر،
عدم تعديل اقالم صورتهای مالي به واسطهی وجود تورم است که ميتواند بر نتايج
تحقیق موثر باشد.
با توجه به نتايج بیان شده ،به نظر ميرسد دقت نظر و اعمال کنترلهای اضافي بر
شرکتهايي که دارای سرعت گزارشگری پايیني هستند ،دارای اهمیت است .بنابراين،
مسؤوالن بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار بايد با وضع قوانین و مقررات سخت
گیرانهتری در جهت بهبود بهموقع بودن گزارشهای مالي گام بردارند .افزون بر اين،
مؤسسههای حسابرسي ميتوانند با توجه به نتايج کسب شده در اين پژوهش ،اقدامات
الزم را برای جلوگیری از انتشار اطالعات دير هنگام به عمل آورند .زيرا ،سهامداران و
ساير سرمايهگذاران نیاز اساسي به در اختیار داشتن اطالعات به موقع دارند و حسابرسان
از اين بابت ميتوانند به سهامداران کمک کنند.
با توجه به نتايـج به دست آمده در اين تحقیق ،برای تحقیقهای آتي پیشنهادهـايي به
شـرح زير ارائه ميشود:
الف) بررسي رابطهی بین زمانبندی گزارشگری مالي با محتوای اطالعاتي گزارشها و
اقالم تشكیل دهندهی آن.
ب) بررسي رابطهی بین زمانبندی گزارشگری مالي با نوع اظهار نظر حسابرس و ساير

271

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال دهم ،شماره  ،43تابستان 2432

ويژگيهای حسابرس.
ج) بررسي رابطهی بین زمان بندی گزارشگری مالي با ساختار مالكیت شرکتها.
د) بررسي رابطهی بین زمان بندی گزارشگری مالي با شاخصهای کارآيي بازار
سرمايه.
ه) مقايسهی تطبیقي تسريع در گزارشگری مالي بازار سرمايهی ايران و ساير کشورها.
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