ژپوهشاهی تجربی حسابداری
سالسوم،شماره،99بهار ،9111صص 13 – 19

رابطهی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غالمرضا سلیمانی امیری * ،عاطفه رحیمی تمرین

**

تاریخ دریافت92 /52/25 :
تاریخ پذیرش92 / 50/50 :

چکیده
صورتهای مالی برای آنکه در تصمیمگیری مفید باشند بايد مربوط ،قابل اتکا و قابل مقايسه باشند.
بهموقع بودن يکی از مشخصههای اصلی مربوط بودن است .در اين پژوهش رابطه بین به موقع بودن
گزارشگری مالی و عملکرد مالی شرکت بررسی شده است .نمونه آماری پژوهش شامل  648شرکت
طی سالهای  6351-6331میباشد .متغیروابسته پژوهش به موقع بودن گزارشگری مالی است که از طريق
تفاوت زمانی بین آخرين تاريخ مجاز افشا () 4/36و تاريخ گزارش اطالعات مالی محاسبه شده است و
متغیر مستقل پژوهش نیز عملکرد مالی است که بوسیله سه معیار بازده دارايیها ( ،)ROAبازده حقوق
صاحبان سهام ()ROEو تغییر در بازده خالص ( )CNRاندازه گیری شده است .نتايج نشان داد به موقع
بودن گزارشگری مالی و بازده دارايیها ( ،)ROAبازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEرابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد .بنابراين چنانچه شرکتها بتوانند دارايیهای خود را به گونهای مناسب به کارگیرند
و سود بیشتری برای سهامداران ايجاد کنند گزارشات خود را به موقعتر ارائه مینمايند.
واژههای کلیدی :به موقع بودن گزارشگری مالی ،عملکرد شرکتها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده
دارايیها ،تغییر در بازده خالص.
طبقهبندی موضوعیM41 :

* دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س).)gh_soleimany@yahoo. com( ،
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مقدمه
اتخاذ تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب به سوی فعالیتهای
برتر ،بدون وجود اطالعات به موقع ،معتبر و قابل اتکا ،امکان پذير نی ست (مرادی ،پور ح سینی،
.)6355
هدف صیییورتهای مالی ارائه اطالعات مفید دربارهی واحد اقتصیییادی برای تصیییمیمگیری
است .صورتهای مالی برای مفید بودن در تصمیمگیری ،بايد مربوط ،قابل اتکا و قابل مقايسه
با شند .به موقع بودن صورتهای مالی يکی از م شخ صههای ا صلی مربوط بودن ا ست .صرف
نظر از اين که آيا کسی به موقع بودن را به عنوان هدف حسابداری يا يکی از ويژگیهای مفید
بودن اطالعات ح سابداری برمیگزيند يا خیره ،وا ضح ا ست که هم مقررات اف شا و هم بخش
وسیعی از ادبیات حسابداری اين قضیه را پذيرفتهاند که به موقع بودن يک شرط ضروری برای
متقاعد شدن در رابطه با مفید بودن صورتهای مالی است (اسلی.)8161 ،
مطالعات ب سیاری بر جنبههای مختلف راهبری شرکتی بحث نموده ا ست .به عنوان مثال ،در
رابطه با به موقع بودن گزار شگری مالی ،هیئت ا صول ح سابداری ( )6391اين قاعدهی کلی را
به ر سمیت شناخته ا ست .هیئت ا ستانداردهای ح سابداری مالی( )6351اهمیت به موقع بودن را
در يکی از صیییورت های مفهومی اش به رسیییمیت شیییناخته اسیییت (مک گی .)8113 ،هیئت
اسیییتاندارد های حسیییابداری مالی نیز ويژگی های زير را برای مفید بودن اطالعات ارائه کرده
است :مفید بودن در پیش بینی ،ارزش بازخورد ،به موقع بودن ،قابلیت بررسی(تايید) ،بی طرفی
و ارائه منصفانه (ويالری و جنکینر.)8111 ،
بنابر مفاهیم نظری گزارشییگری مالی ايران ،به موقع بودن گزارشییگری مالی به عنوان يکی از
محدوديتهای حاکم بر خ صو صیات کیفی اطالعات مالی در بند 8-33بدين شرح بیان شده
ا ست :هر گاه تاخیری نابجا در گزارش اطالعات رخ دهد ،اطالعات ممکن ا ست خ صو صیت
مربوط بودن خود را از د ست بدهد .ممکن ا ست الزم شود نوعی موازنه بین مزيتهای ن سبی
"گزارشیییگری به موقع" و "ارائه اطالعات قابل اتکا"برقرار کند .برای ارائه به موقع اطالعات،
اغلب ممکن اسییت الزم شییود قبل از مشییخص شییدن همهی جنبههای يک معامله يا رويداد،
اطالعات موجود گزارش شود که اين از قابلیت اتکای آن میکاهد .به عکس ،هرگاه به منظور
مشخص شدن همهی جنبههای مزبور ،گزارشگری با تاخیر انجام گردد ،ا طالعات ممکن است
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کامال قابل اتکا شود ،لیکن برای استفادهکنندگانی که بايد طی اين مدت تصمیماتی اتخاذ کنند
بی فايده شییود .برای نیل به موازنه بین خصییوصیییات مربوط بودن و قابل اتکا بودن ،با توجه به
الزامات قانونی در مورد زمان ارائه اطالعات ،مهمترين مو ضوعی که بايد مورد توجه قرار گیرد
اين ا ست که چگونه به بهترين وجه به نیازهای ت صمیمگیری اقت صادی ا ستفاده کنندگان پا سخ
داده شود.
به موقع بودن يک ويژگی بن یادی گزارشیییگر ی مالی اطالعات به نماي ندگان ج هت قادر
ساختن آنها به تصمیمگیری آگاهانه دربارهی واحد اقتصادی است( .کلوورتی.)8161 ،
تحقیقات مالی که در حوزه بورس و گزار شگری شرکتها انجام شدهاند ،بی شتر بر ماهیت
اطالعات و رابطه آن با بازده قیمت سهام ،حجم سهام ونقش آنها در تعیین قیمت سهام تاکید
کردهاند؛ و به زمان ارائه اين اطالعات توجه چندانی نشییده اسییت .همچنین اگر چه ارتباط بین
زمان افشییای صییورتهای مالی و عملکرد شییرکت و همچنین عکسالعمل بازار در مقابل اين
ارتباط از دههی  6391آزمون شیییده اسیییت اما نتايج کافی برای بازارهای در حال توسیییعه در
دسترس نیست (دوگان و همکاران.)8119 ،
با اينکه ارائه گزارشییات مالی هر سییال تا تاريخ  4/36سییال بعد اجباری اسییت اما زمان ارائه
گزار شات مالی يک ت صمیم مديريتی ا ست که میتواند بین  68/83هر سال و  4/36سال بعد
صورت پذيرد .با توجه به آنچه گفته شد اين تحقیق به دنبال پا سخ به اين سوال ا ست که آيا
عملکرد شیییرکتها بر زمان ارائه گزارشیییات مالی موثر اسیییت .به عبارتی آيا شیییرکتهای با
عملکرد بهتر در زمانی نزديکتر به  ،68/83گزاشات مالی خود را ارائه مینماينده
سیییاختار مقاله شیییامل مقدمهای در رابطه با مسیییئله ،هدف تحقیق ،اهمیت و ضیییرورت آن و
مروری بر پی شینه تحقیق و بیان فر ضیات تحقیق ،روش تحقیق و سپس ارائه يافتههای تحقیق و
نتیجه گیری است.
پیشینه پژوهش
بهروزی ،بنی م هد و سیییلی مانی ( )8163در م قا له ای با عنوان" راب طه ی بین حق الزح مه ی
حسییابرسییی و به موقع بودن اطالعات حسییابداری ،شییواهدی از ايران" به بررسییی اين رابطه در
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  8113-8166پرداختهاند.
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آنها به اين نتیجه دست يافتند هنگامی که حق الزحمه حسابرسی افزايش میيابد و يا اظهار نظر
حسییابرس مقبول اسییت ،صییورتهای مالی به موقع تر ارائه میشییوند .همچنین دريافتند بعضییی
متغیرها همچون زيان ،زمان ارائه اطالعات را افزايش میدهد .آزمون فرضییییات رابطهی بین
نسبت بدهی و به موقع بودن اطالعات حسابداری را تايید نکرد.
آی يوها ( )8168در مقالهای با عنوان" ويژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی
در نیجريه"  16شرکت طی سالهای 6333- 8115را برر سی کرد .نتیجه پژوهش او ن شان داد
عمر شییرکت بر به موقع بودن گزارشییگری مالی در نیجريه تاثیر گذار اسییت .از طرفی قوانین
برای تضمین کیفیت گزارشات مالی به موقع در نیجريه کافی نیستند و تاخیر زمانی گزارشگری
میتواند با وجود و اجرای محکم قوانین و مقررات تنظیمی کاهش يابد.
اکتَس و کرگین ( )8166در مقالهای با عنوان" به موقع بودن گزارشگری و کیفیت اطالعات
مالی" به بررسیییی اثر صییینعت (شیییرکت های از نوع مالی يا غیر مالی) ،نوع گزارشیییگری
( شرکتهای از نوع تلفیقی و غیر تلفیقی) و سود (مثبت يا منفی) بر زمان ارائه گزار شات مالی
ساالنه شرکتهای ثبت شده در بورس استانبول پرداختند آنها دريافتند شرکتهای غیر مالی
و تلفیقی نسییی بت به مالی و غیر تلفیقی صیییورت های مالی خود را ديرتر ارا ئه می ده ند و
شرکتهای با سود مثبت ،صورتهای مالی خود را زودتر ارائه میدهند.
اِ سلی ( )8161در مقالهای با عنوان " به موقع بودن گزار شگری مالی در ترکیه" ن شان داد که
رابطهی بین عالمت سود ،نظر حسابرس ،شرکت حسابرسی با به موقع بودن مثبت و رابطهی بین
صنعت با به موقع بودن منفی است.
ال -اَجمی ( )8115در مقالهای با عنوان " ح سابر سی و تاخیرات گزار شگری" به موقع بودن
گزارشات ساالنه شرکت های ثبت شده در بورس بحرين را بررسی نمود و نتیجه گرفت اندازه
شرکت ،سودآوری و اهرم مالی بر به موقع بودن گزراشگری مالی ساالنه موثر است.
دوگان و همکاران ( )8119در مقا له ای با عنوان "آيا به موقع بودن گزارشیییگری مالی با
عملکرد شرکت مرتبط استه"دريافتند سودآوری بر موقع بودن گزارشگری شرکتهای ثبت
شیییده در بورس اوراق بهادار اسیییتانبول اثر می گذارد .بهعالوه شیییرکت های با عملکرد بهتر،
گزارشات ساالنه شان را زودتر از شرکتهای دارای عملکرد ضعیف منتشر میکنند .به عالوه
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نتايج نشیان میدهد به موقع بودن گزارشیات سیاالنه به وسییله سیايز شیرکت ،تغییر در ريسیک
مالی ،روند به موقع بودن در سال گذشته و ويژگیهای شرکت اثر میپذيرد.
سیییجادی و همکاران ( )6355در تحقیقی با عنوان" ويژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت
گزارشگری مالی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان دادند اندازه
شرکت ،عمر شرکت و نوع صنعت رابطه معنیدار مثبت و ساختار مالکیت رابطه معنیدار منفی
با کیفیت گزارشگری دارد.
فرضیات پژوهش
در اين پژوهش به پشتوانه ادبیات نظری و پیشینهها فرضیههای زير طراحی شد:
فرضیه  – 6بهموقع بودن گزارشگری مالی 8با نرخ بازده دارايیها 3رابطه معناداری دارد.
فرضیه  – 8بهموقع بودن گزارشگری مالی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 4رابطه معناداری
دارد.
فرضیه  – 3بهموقع بودن گزارشگری مالی با تغییر در نرخ بازده خالص 1رابطه معناداری دارد.
روش پژوهش
اين تحقیق از بعد هدف کاربردی اسییت و از بعد روش توصیییفی -همبسییتگی اسییت .در اين
پژوهش جهت بیان مباحث نظری از روش کتابخانهای و جهت جمع آوری اطالعات از روش
میدانی شامل مشاهده صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه ،اطالعات منتشر شده
توسییط بورس اوراق بهادار تهران ،شییبکه کدال و نرمافزارهای اطالعاتی تدبیرپرداز و رهآورد
نوين و سايت روزنامه دنیای اقتصاد استفاده شده است.
جامعه آماری اين تحقیق ،شییرکتهای پذيرفته شییده در بورس اوراق بهادار تهران هسییتند.
نمونه آماری پژوهش نیز با در نظر گرفتن ويژگیهای زير انتخاب شدهاند:
 .6سال مالی شرکت ،منتهی به  68/ 83باشد.
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 .8شیییرکت ها از نوع هلدي نگ و واسیییطه گری مالی همچون با نک ها و شیییرکت های
سییرمايهگذاری نباشیید .زيرا ماهیت فعالیت و صییورتهای مالی اين شییرکتها متفاوت
است.
 .3طی دوره تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.
 .4صورتهای مالی شرکتها در دسترس باشد.
 .1صورتهای مالی از نوع حسابرسی شده و مربوط به شرکتهای غیر تلفیقی باشند.
 .1قبل از تاريخ  6354/68/83در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشند.
 .9طی دوره پژوهش حذف نشده باشند.
بر اين اساس نمونه آماری پژوهش شامل  648شرکت میباشد.
برای بررسی رابطهی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،متغیر زمان افشای به موقع به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بازده
دارايیها ( ،)ROAبازده حقوق صاحبان سهام( )ROEو تغییر در بازده خالص سهامداران()NR
به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند که به صورت زير تعريف میشود:
الف) متغیر وابسته
زمان افشییای به موقع ( :)EAiعبارت اسییت از تفاوت آخرين تاريخ مجاز افشییا ( )EAisکه
 4/36می باشییید و تاريخی که شیییرکت مورد نظر در آن افشیییا مینمايد (( )EAiaدوگان و
همکاران.)8119 ،
رابطه ()6

EAi = EAis - EAia

ب) متغیرهای مستقل
بازده دارايیها ( :)ROAاين نسییبت از تقسیییم سییود خالص پس از مالیات بر کل دارايیها
بدسیییت میآيد .هر چه اين نسیییبت افزايش يابد نشیییان میدهد از بکار گیری دارايیها ،سیییود
بیشتری کسب شده است( .تهرانی.)6353 ،
رابطه ()8

کل دارايیها /سود خالص پس از مالیات=ROA
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بازده حقوق صاحبان سهام ( :)ROEاز تقسیم سود خالص پس از مالیات بر حقوق صاحبان
سییهام بدسییت میآيد .هر چه اين نسییبت افزايش يابد ،سییود بیشییتری برای سییهامداران کسییب
میشود (تهرانی.)6353 ،
رابطه ()3

سود خالص پس از مالیات= حقوق صاحبان سهامROE/

تغییر در بازده خالص سهامداران ( :)CNRتفاوت بازده خالص سهامداران در سال مورد نظر
و بازده خالص سهامداران در سال گذشته میباشد.
CNR=NRt- NRt-1

رابطه ()4
 : NRtبازده خالص سهامداران در سال مورد نظر
 : NRt-1بازده خالص سهامداران در سال گذشته

بازده کل سیییهامدار که از محل تغییر در قیمت سیییهم ،سیییود نقدی و سیییاير دريافت ها
است(تهرانی ،6353 ،ص.)13
رابطه ()1

NR=[(Pt+1 – Pt)+D]/Pt

 : Ptقیمت سهم در ابتدای دوره
 :Pt+1قیمت سهم در انتهای دوره
 D :سود نقدی و ساير دريافتها (تهرانی .)6353 ،فرض بر اين است که شرکتها ،افزايش
سرمايه ندارند.
ج) متغیرهای کنترل
تحقیقات(لونتیس8114 ،؛ ان سه8111 ،؛ جیولی و پالمن6358 ،؛ سجادی و همکاران)6355 ،
وساير تحقیقات نشان دادهاند ويژگیهای شرکت از جمله ريسک مالی ) ،(FRتغییر در ريسک
مالی ) ،(CFRزمان اف شای به موقع دوره قبل ) ،(EAi,t-1اندازه شرکت ) ،(Sنرخ معامله )(TR

و نرخ شناور آزاد ) (FFRبر به موقع بودن گزارشگری مالی موثرند .بنابراين به عنوان متغیرهای
کنترلی در نظر گرفته و به صورت زير محاسبه شدند (دوگان و همکاران:)8119 ،
رابطه ()1

)(FRحقوق صاحبان سهام  /بدهیها=ريسک مالی
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رابطه ()9

)ري سک مالی در سال )-(t-1ري سک مالی در سال = (tتغییر در ري سک
مالی )(CFR

رابطه ()5

) (Sاندازه شرکت=جمع دارايیها

رابطه ()3

) (TRتعداد کل سهام  /تعداد سهام معامله شده= نرخ معامله

رابطه ()61

) = )(EAi,t-1زمان افشای به موقع دوره قبل(EAia,t-1) -(EAis,t-1

(:)EAis,t-1آخرين تاريخ مجاز ارائه گزارش در سییال گذشییته(تاريخی که شییرکت در سییال
گذشته حداکثر بايد تا آن زمان گزارش مینمود)
(:)EAia,t-1تاريخی که شرکت مورد نظر در سال گذشته در آن گزارش نموده است.
)(FFRنرخ شناور آزاد= میانگین سهام شناور چهار فصل

راب طه(
)66

سهام شناور :با ا ستفاده از حا صل ضرب شناوری در جمع سهام سهامداران غیرمديريتی به
د ست میآيد – ارقام در صد سهام شناور آزاد تو سط پژه شگر گرد شدهاندبه اين ترتیب که
کلیه ارقام بین صفر تا  %1معادل  %1درنظر گرفته شدهاند.
برای گرد آوری اطالعات متغیرهای کنترلی ،ارقام جمع بدهیها ،حقوق صیییاحبان سیییهام و
جمع دارايیها از صورتهای مالی شرکتها و تعداد سهام معامله شده و تعداد کل سهام از
نرمافزار های اطالعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوين در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ شیییناور
آزاد از نرمافزارهای اطالعاتی تدبیرپرداز و رهآورد نوين و سايت روزنامه دنیای اقتصاد استفاده
شده است.
مدل تحقیق به شرح زير طراحی شده است:
رابطه()68

EAi,t=β0+ β1ROAi,t + β2ROEi,t + β3CNRi,t + β4CFRi,t +
β5FRi,t + β6EAi,t-1 + β7Si,t+ β8TRi,t + β9FFRi,t + εi,t
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نگاره :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

چولگ

برجستگ

معیار

ی

ی

1/85

-6/69

1

413/31

-8/66

31/98

-3/61

93/51

متغیر

میانگین

میانه

EAt

33/13

39

84/55

RO
A

1/86

1/61

6/19

63/41

ROE

1/19

1/83

3/94

61/13

855/88

CNR

1/11

-1/85

618/19

1/83

81/13

CFR

6/13

1/88

41/98

8/95

651/11

FR

3/13

6/13

38/14

61/58

311/15

EAt-1

41/91

33

81/84

1/86

-6/88

1/11

686445/83

49115/11

831883/4

1

3

4

4/16

81/54

65481

TR

99/51

63/64

135/16

89/43

951/34

1/11

61445/81

FFR

84/89

81

61/31

6/33

8/83

1/11

31

S

مینیمم

ماکزيمم
34

996/18
141/41
811/53
-

515/16
138/13
146/98
619
8338414
1

متغیر زمان اف شای به موقع آنها طبق نگاره  ،6دارای میانگین  13 .33و مینیمم و ماکزيمم 1و
 34روز میباشد يعنی شرکتها به طور میانگین  41روز جلوتر از  4/36گزارشات خود را ارائه
نمودهاند (حدود تاريخ  )3/88و شرکتی که جلوتر (زودتر) از همه گزارش نموده ا ست ،زمان
افشای آن 34روز جلوتر از  4/36میباشد(تاريخ  .)6/31شرکتی که ديرتر گزارش نموده است
زمان افشای آن  4/36میباشد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش:
در اين پژوهش از آزمون کولموگروف -اسیییمیرنوف به منظور بررسیییی نرمال بودن متغیر
وابسته استفاده شد که بر اساس آن متغیر وابسته توزيعی نرمال داشت .همچنین به منظور تحلیل
همب ستگی و روابط بین متغیرها از تحلیل همب ستگی و رگر سیونی و از آماره آزمون tبه منظور
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برآورد ضرايب استفاده شد .استنباط در مورد آزمون فرضیات ،بر اساس سطح معناداری بدست
آمده اسییت بدين گونه که اگر سییطح معناداری کمتر از  1/16باشیید فرض صییفر در سییطح 33
درصیید و اگر کمتر از  1/11باشیید فرض صییفر در سییطح  31درصیید رد میگردد و در غیر اين
صورت فرض صفر رد نمیگردد .الزم به ذکر است کلیه محاسبات و جداول متغیرها به کمک
نرم افزار اسپیاساس انجام شده است.
نگاره :٢نتایج آزمون مدل پژوهش بدون لحاظ متغیرهای کنترلی
ضريب

0β

β1

β2

β3

مقدار

*** 33/111

*** 1/333

*** 3/311

-1/114

آمارهt

41/385

3/569

8/431

-1/164

p-value

1/1116

1/1116

1/113

1/115

ضريب تعیین

آماره دوربین-

تعديل شده

واتسون

1/869

8/419

آماره
مقدار

آمارهF

سطح معناداری

*** 61/311

1/1116

*** معنیدار در سطح  6درصد ** ،معنیدار در سطح  1درصد
نگاره( )8ن شان میدهد فر ضیه 8و 6در سطح اطمینان  %33تايید می شوند و فر ضیه  ،3تايید
نمی شیییود بنابراين بین به موقع بودن گزارشیییگری مالی و نرخ بازده دارايی ها رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و به ازای يک واحد افزايش در نرخ بازده دارايیها ،متغیر وابسییته 333 .1
واحد افزايش میيابد؛ همچنین بین به موقع بودن گزارشگری مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان
سییهام نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و به ازای يک واحد افزايش در نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام ،متغیر وابسته  311 .3واحد افزايش میيابد
مقدار دوربین -وات سون محا سبه شده برابر با  419 .8ا ست که ن شان میدهد خودهمب ستگی
بین خطاهای مدل وجود ندارد.
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نگاره :3نتایج آزمون مدل پژوهش با لحاظ متغیرهای کنترلی
0β

ضريب
مقدار

***

1/381

β1
***

**

-1/113

1/169

آماره t

1/485

8/331

6/113

-1/155

1/311

سطح معنا داری

1/1116

1/1116

1/165

1/438

1/341

ضريب

β5

β6

β7

β8

β9

مقدار

-1/186

***

6/533

β2

-1/1116

-1/1116

-1/189

آماره t

-1/594

44/419

-1/111

-1/646

-1/361

سطح معنا داری

1/358

1/1116

1/141

1/555

1/31

ضريب تعیین

آماره دوربین-

تعديل شده

واتسون

آماره F

سطح معنا داری

1/961

6/138

*** 838/363

1/1116

آماره
مقدار

1/585

1/581

β3

β4

*** معنیدار در سطح  6درصد ** ،معنیدار در سطح 1

درصد

نگاره  3نشان میدهد فرضیه  6در سطح اطمینان  %33و فرضیه  8در سطح اطمینان  %31تايید
میشییوند و فرضیییه  3تايید نمیشییود .بنابراين بین به موقع بودن گزارشییگری مالی و نرخ بازده
دارايی ها راب طه مث بت و مع ناداری وجود دارد و به ازای يک وا حد افزايش در نرخ بازده
دارايیها ،متغیر واب سته  6/533واحد افزايش میيابد؛ بین به موقع بودن گزارشگری مالی و نرخ
بازده حقوق صاحبان سهام نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و به ازای يک واحد افزايش
در نرخ بازده حقوق صیییاحبان سیییهام ،متغیر وابسیییته  1/581واحد افزايش میيابد ،بهعالوه بین
بهموقع بودن گزارشگری مالی و زمان افشای زودتر سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد و بهازای يک واحد افزايش در زمان افشای زودتر سال گذشته ،متغیر وابسته  1/585واحد
افزايش میيابد.
مقدار دوربین -واتسون محاسبه شده برابر با  6/138است که نشان میدهد خودهمبستگی بین
خطاهای مدل وجود ندارد.
نتیجه گیری و پیشنهادها
اين پژوهش به بررسییی رابطهی بین به موقع بودن گزارشییگری مالی و عملکرد شییرکتهای
پذيرفتهشییده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اسییت .انتظار میرفت هرچه شییرکتها از
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عملکرد بهتری برخوردار باشیییند ،گزارشیییات خود را نیز به موقع تر ارائه نمايند .از اين رو ،با
توجه به ادبیات تحقیق ،از سه معیار مختلف برای ارزيابی عملکرد استفاده شد .نتايج حاصل از
تجزيه و تحلیل دادهها نشیییان داد رابطهی بین نرخ بازده دارايیها و به موقع بودن گزارشیییگری
مالی مثبت میباشیید در نتیجه هر چه شییرکتها بتوانند از دارايیهای بکار رفته ،سییود بیشییتری
ايجاد کنند ،گزارشییات خود را سییريع تر ارائه مینمايند .همچنین رابطهی بین نرخ بازده حقوق
صاحبان سهام و به موقع بودن گزار شگری مالی نیز مثبت میبا شد در نتیجه هر چه شرکتها
بتوانند میزان سود آوری سهامداران خود را افزايش دهند ،گزار شات خود را نیز سريع تر ارائه
مینمايند .ولی تغییر در نرخ بازده خالص با به موقع بودن گزارشیییگری مالی رابطهی معناداری
ندارد.
اتخاذ تصیییمیمات معقول اقتصیییادی و تخصییییص بهینه منابع محدود و کمیاب به سیییوی
فعالیتهای برتر ،بدون وجود اطالعات به موقع ،معتبر و قابل اتکا ،امکانپذير نیسیییت (مرادی،
پور حسییینی .)6355 ،تحقیقات گذشییته نشییان میدادند که هرچه شییرکتها از عملکرد بهتری
برخوردار باشیییند ،گزارشیییات خود را نیز به موقعتر ارائه مینمايند .بنابراين اهمیت عملکرد
شیییرکتها به میزان افزايش بهموقع بودن گزارشیییگری مالی شیییرکتها افزايش میيابد .نتايج
حاصیییل از آزمون فرضییییه اول نشیییان داد رابطه ی بین نرخ بازده دارايی ها با به موقع بودن
گزارشگری مالی مثبت میباشد در نتیجه هر چه شرکتها بتوانند از دارايیهای بکار رفته ،سود
بیشییتری ايجاد کنند ،گزارشییات خود را نیز سییريع تر ارائه مینمايند .اين نتیجه مشییابه با نتیجه
پژوهشهای ال -اجمی ( ،)8115دوگان و همکاران ( ،)8119لونتیس و ويتمن ( ،)8114بگنولی
( )8118در خارج از ايران و پژوهش قیومی( )6331و بادآور نهندی ( )6355در ايران میباشیید
اما با نتیجه پژوهش سیییرهنگی ( )6351و يارمحمدی ( )6358مطابقت ندارد .نتايج حاصیییل از
آزمون فرضییییه دوم نشیییان داد رابطهی بین نرخ بازده حقوق صیییاحبان سیییهام با به موقع بودن
گزارشگری مالی مثبت میبا شد .درنتیجه هر چه شرکتها بتوانند میزان سودآوری سهامداران
خود را افزايش دهند ،گزارشات خود را نیز سريع تر ارائه مینمايند .اين نتیجه با نتیجه پژوهش
ال -اجمی ( ،)8115دوگان و همکاران ( )8119و لونتیس و ويتمن ( )8114مطابقت دارد .نتايج
حا صل از آزمون فر ضیه سوم ن شان داد رابطهی بین تغییر در نرخ بازده خالص با به موقع بودن
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گزارشیییگری مالی معنادار نمیباشییید .اين نتیجه با نتیجه پژوهش مصیییطفی دوگان و همکاران
( )8119مطابقت ندارد.
پژوهش با محدوديت زير مواجه بود:
برای اندازهگیری به موقع بودن گزارشییگری معیارهای ديگری نیز در ادبیات پشییتوانه بود که
در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است.
مبتنی بر يافتههای پژوهش پیشنهادهايی به شرح زير را ارائه میدهیم:
 .6عدم ارائه بموقع گزارشات مالی هم برای ناظران بورس و هم حسابرسان میتواند شواهدی
را در رابطه با احتمال عملکرد ضعیف شرکتها فراهم آورد.
 .8به محققین پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی در زمینه به موقع بودن گزارشگری مالی و
عملکرد شرکتها از نتايج کسب شده اين تحقیق ،استفاده نمايند.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی به شرح ذيل است:
 .6بررسی رابطهی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران برای شرکتهای تلفیقی و يا صنايع مختلف و به صورت مقايسه
ای.
 .8ا ستفاده از ساير معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکتها در برر سی رابطهی بین به موقع
بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 .3بررسی رابطهی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران به صورت رابطهی غیر خطی.
پی نوشتها
3 -Return on Equity
4-Net Return

1- Financial reporting
2-Return on assets
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منابع
بادآور نهندی ،يونس .)6355( .تبیین و ارائه الگويی برای تعیین و ارزيابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت
گزارشگری مالی در ايران ،پايان نامه دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
تهرانی ،رضا .)6353( .مديريت مالی ،تهران..انتشارات نگاه دانش ،چاپ هشتم ،فصل ،8ص 15و.13
حیدرپور ،فرزانه؛ قیومی ،وحید .)6331( .رابطهی بین ويژگیهای کیفی سود و عملکرد شرکتها .پايان
نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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