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بندی گزارشگری شرکت و زمانمالی ی بين عملکرد بررسی رابطه
 اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده در بورس مالی در شرکت

 
 ولی خدادادی 
 مهدی عربی 

  الدینی فرشته طاهری ده قطب

  چکیده
تصمیماتي است که مديران در خصوص افشای اطالعات بايد  از های مالي، يكيگزارش یبندی ارائهزمان 

های با اهمیت  موقع بودن گزارشگری مالي يكي از ويژگيهای مالي نیز، بهاز ديد کاربران صورت. اخذ نمايند
 بهتر و مفیدتر یاستفاده به تواندمي بودن اطالعات هنگامزيرا، بهدر مفید بودن اطالعات حسابداری است. 

ای از متغیرهای مجموعهی بین شود. اين تحقیق، به بررسي رابطه منجر کنندگان اطالعات مالي استفاده
و ی شرکت( ه بازده حقوق صاحبان سهام، تغییرات بازده سهام، ريسک مالي و اندازهتوضیحي )از جمل

شرکت  88ی آماری شامل های تحقیق با استفاده از جامعهگری مالي پرداخته است. داده بندی گزارش زمان
ترکیبي و های به روش داده 3189تا  3181ی زماني  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره

نتايج حاصل از تخمین مدل رگرسیون اند. رگرسیون حداقل مربعات معمولي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته
های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بندی گزارشگری مالي در شرکتدارد که زمانبیان مي
تغییرات بازده  و زده حقوق صاحبان سهامنتايج تحقیق نشان داد که باپذيرند.  های سودآوری اثر ميشاخص

و  معناداری داشته استمثبت ی های مالي نسبت به سال قبل رابطهگری صورتبا تسريع در گزارش سهام
معناداری داشته منفي ی های مالي رابطهگری صورتريسک مالي و تغییـرات ريسک مالي با تسريع در گزارش

تری ارائه موقعتر گزارشگری مالي بههای بزرگده است که شرکت. همچنین، نتايج حاکي از اين بواست
   کنند.   مي
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 مقدمه 

های اقتصادی بسیار حیاتي است و سرمايه گیریی تصمیمنقش اطالعات در زمینه 
گذاری را به طور مناسب ها و خطرات سرمايهبدون اطالعات کافي، فرصتگذاران 

کننـدگان برای اين که اطالعات بتواند بر تصمیمات استفادهدهند. تشخیص نمي
های مالي موثـر واقع شود، بايد در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. صورت

اطالعات بوده و به معنای آن است که به موقع بودن، يكي از خصوصیات مربوط بودن 
زماني در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ  بايد اطالعات مالي

)هیات  تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد
اطالعات . به عبارت ديگر، (2ی ی شمارهتدوين استانداردهای حسابداری مالي، بیانیه

توانند بر مبنای آن داوری مالي بايد پیش از سپری شدن زماني که استفاده کنندگان مي
 و تصمیم گیری نمايند در اختیار آنان گذاشته شود. 

با  اًجا که اطالعات مالي نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاز آن      
دهند. هر قدر ها از دست ميگیریمرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم

تر تر باشد، اطالعات به موقعی اطالعات به تاريخ وقوع رويدادهای مربوط نزديکارائه
گری مالي نزديک بودن زمان ارائه گزارش خواهد بود. مصداق اين موضوع در گزارش

 ترموقعبه یاستفاده به دلیل سرعت گزارشگری افزايشبه تاريخ پايان دوره مالي است. 

 شفافیت به تواند، ميگذاران سرمايه توسط اقتصادی هایدر اتخاذ تصمیم اطالعات

 که شود منجر سرمايه بازار باالتر آن، شفافیت تبع و به هاشرکت مالي اطالعات بیشتر
 سرمايه و بازارهای مالي جذابیت بر سزاييبه تأثیر تواندمي خود ینوبه به موضوع اين

 (.  3189جمالیان پور،  باشد )مهدوی و داشته
گزارشگری  زماني تأخیر موضوع خاصي به های داخلي توجهدر تحقیق تاکنون      

بین  یرابطه بررسي به که است بر آن سعي حاضر بنابراين، در تحقیق است. نشده مالي
 هایسال طي در مالي در گزارشگری تسريعتأخیر يا  متغیرهای عملكرد مالي و میزان

شود. متغیرهايي که در اين تحقیق به عنوان معیار عملكرد مالي مورد  پرداخته اخیر مالي
گیرند شامل بازده حقوق صاحبان سهام، تغییرات بازده سهام، ريسک توجه قرار مي

  باشد.  مالي و تغییرات ريسک مالي مي
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 مبانی نظری تحقیق

 يک شبیه به چیزی است، اطالعاتي حسابداری سیستم ینتیجه که مالي هایصورت 

 افزون و مالي است اطالعات برای موجود تقاضای ،حسابداری ست. علت وجودا کاال

 اين یارائه برای را الزم یعالقه و نیز توانايي تجاری واحد و حسابداران اين، بر

 شده ارائه و خدمات کاالها برای کیفیت که نظیر مفاهیمي پس،دارند.  اطالعات

 جمله خدمات حسابداری، از برای است، شده مطرح اقتصادیواحدهای  توسط

است.  پیگیری و بحث قابل مالي نیزهای صورت هایگزارش يعني آن، نهايي محصول
 ساير را از سودمند و مفید اطالعات که است ضوابطي کیفیت گزارشگری مالي،

 (.3111دهد )نوروش، مي را افزايش سودمندی اطالعات کرده، منفک اطالعات
مالي  اطالعات یکیفیت ارائه ارکان مهمترين از مالي، يكي هایگزارش بودن موقع به

بهتر و  یاستفاده به تواندکه مي است اطالعات بودن هنگامبه زيرا، هاست.شرکت
 به بندی گزارشگری مالي،بنابراين، زمان شود. رـمنج کنندگان اطالعات استفاده مفیدتر

 توجه بايد مورد هاشرکت مالي هایی گزارشارائه در تسريعتأخیر يا  میزان معنای

 (. 2001، 3و کلیک جوشگانباشد )دوگان،  مالي هایگزارش کنندگان ی تهیهويژه
 ستيي ااتكا قابل مالي افشای اطالعات برای ابزاری مالي، هایگزارش که جاآن از 

 کاهش طريق از تواندبودن مي هنگامبه صورت در گیرد،مي قرار عموم در دسترس که

توسط  نادرست انتخاب احتمال کاهش و محرمانه باعث خصوصي اطالعات
 تربه موقع ی اطالعاتارائه پنداشت که چنین توانمي بنابراين، .شود گذاران سرمايه

میان  بر اين، شد. افزون خواهد گذاران سرمايه میان تقارن اطالعاتي عدم کاهش باعث
 اين .دارد وجود منطقي یرابطه گذاری کارآيي سرمايه و مالي گزارشگری کیفیت

 مواجهه در باالتر کیفیت گزارشگری دارای هایکه شرکت است رابطه بدين صورت

 کندمي موضوع بیان اين .کمتری هستند دارای حساسیت کالن اقتصادی پیامدهای با

 و وجود دارد وجود ارتباط گذاری کارآيي سرمايه و گزارشگری کار و ساز میان که

، 2خواهد شد )بیدل، گیلز و رودريگو  منجر انتخاب نادرست به باال کیفیت گزارشگری

                                                                                                                       
1- Dogan,  Coskun and  Celik   
2- Biddle, Gilles and Rodrigo   
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2009.)  
تصمیمات سهامداران بالفعل و بر اطالعات  موقعکه گزارشگری به اهمیتي توجه به با     

پذيرفته  هایی گزارشگری مالي توسط شرکتبالقوه دارد، به منظور تسريع در ارائه
يک نیاز ، نهادهای قانوني متعددی با وضع قوانین مقررات، وراق بهادارشده در بورس ا

تنظیم  مرجعسه  توسطموقع ه گزارشگری ب اند. در ايران نیز الزاماتايجاد کرده عمومي
مقررات و  قانون تجارت و اصالحیه آن، های مستقیمقانون مالیات) کننده و قانوني

 .  شده است وضع (بهاداربورس اوراق 

مختلف است. اين عوامل معموالً به دو گروه موقع تابعي از عوامل ه گزارشگری ب     
و های حسابرس و ويژگيبه حسابرسي  ی اول عوامل مربوطشوند. دستهتقسیم مي

. عوامل مربوط به ندستو عملكرد مديريت هشرکت های ويژگي ی دوم مربوط بهدسته
وظايف حسابرسي و صدور گزارش  یي هستند که احتماالً در اجراحسابرسي آنهاي

 و عملكرد مديريت در مقابل عوامل مخصوص شرکته موقع نقش دارند. حسابرسي ب
های موقع يا کاهش هزينهه ب یگزارش سالیانه یارائهآنهايي هستند که مديريت را برای 

تعدادی از اين  تحقیق،اين در  .(2000، 3)انساسازد مرتبط با تأخیر گزارشگری قادر مي
های قابل داده ها،عوامل که مربوط به شرايط اقتصادی در ايران هستند و برای آن

های شامل شاخصعوامل اين . مورد بررسي قرار گرفته استدسترس وجود دارد 
سودآوری و عملكرد )بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام و ريسک مالي( و 

  د. نباششرکت و تاثیر گزارش حسابرس ميهمچنین، اندازه 
دهد.  موقع شرکت را تحت تأثیر قراره رود سودآوری رفتار گزارشگری بانتظار مي      

های با نتايج موفق )اخبار که شرکت اعتقاد دارند( 2002)2بگنولي، کراس و واتس
ان انباشته های با عملیات ناموفق يا آنهايي که زياز شرکتهای مالي را صورتخوب( 

سودآوری، کارآيي عملیات  که دلیلبه اين  کنند.ميبد( سريع تر گزارش  دارند )اخبار
شرکت  سهامبازار قیمت جسته هم بر روی  يک اثر بر و کندشرکت را اندازه گیری مي

رود مدير يک شرکت موفق ميانتظار  ودارند  آنهای مديريتي ر روی مهارتـو هم ب
 موقع ارائه کند. ه عموم ب را برای مثبتاخبار 

                                                                                                                       
1- Ansah  
2- Bagnoli, Kros and Watts  
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شرکت گزارشگر است.  یموقع بودن انتشار گزارش سالیانه تابعي از اندازهه ب     
ها آناينكه، . اول دارندموقعي ه های بزرگ به چند دلیل گزارشگری بمعموالً شرکت

های منابع بیشتر، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیالت باالتر و سیستم
 گریموقع تر گزارشه بتوانند ميی دارند که در نتیجه تراطالعاتي حسابداری پیشرفته

های کامپیوتری، خريد های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سايتکنند. بیشتر شرکت
های الزم هستند. های کامپیوتری يا استفاده از برنامه نويسان جهت نوشتن برنامهبرنامه

موقع منتج هها و گزارشگری سالیانه بسريع و فوری حساب یتهیه به ابزاراستفاده از اين 
های کنترل داخلي های بزرگ برای داشتن سیستمشرکت ،کهايندوم  خواهد شد.

صرف  های محتوا و رعايتکه حسابرسان زمان کمتری در آزمون هدفتر با اين قوی
ها با در اختیار شود تأخیر حسابرسي حداقل شود و همچنین شرکتباعث مي ،کنند

گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسي 
)دوگان،  کندها را قادر به گزارشگری فوری به مردم ميشوند که در نتیجه شرکتمي

 .(2001جوشگان و کلیک، 
 

 ی تحقیق پیشینه

 

بندی گزارشگری زمانی ینهدر خارج و داخل کشور در زم که يتحقیقاترخي از ب     
  .شوددر ادامه بیان مي رفته استـصورت گمالي 

 در تجاری واحد مديران بودن عاليق متفاوت داليل بررسي به (،2009) 3اوبرت     

 اين به وی فرانسوی پرداخت. هایشرکت در ساالنه مالي زماني گزارشگری تأخیر

 و با مستقیم یرابطه مالي اهرم با ساالنه مالي زماني گزارشگری تأخیر که رسید نتیجه

 داد نشان او پژوهش نتايج اين، افزون بر دارد. منفي ایرابطه قبل دوره در زماني تأخیر

 روز بوده است.  331شرکت مورد مطالعه  250زماني  میانگین تأخیر که
2همكاران شرودر و    

 پشتیباني ويژگي اطالعات هنگام بودنبه که معتقدند (2008) 

 . است اطالعات مربوط بودن برای ایکننده

                                                                                                                       
1- Aubert  
2- Schroeder et al  
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های کشور ( در تحقیق خود که بین شرکت2001، )3و کلیکجوشگان دوگان،      
 یارائهی بین عملكرد مالي شرکت و به موقع بودن ترکیه انجام شده است، رابطه

مان های مالي را بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که سودآوری بر زصورت
های مالي موثر است. ايشان همچنین نتیجه گرفتند که زمان گزارش گزارشگری صورت

 ی معنادار با اهمیتي دارد. ی شرکت و ريسک مالي رابطهمالي با اندازه
 اين به آتن یسرمايه بازار در شرکت فعال 95بررسي  با (،2001) 2لونتیس و آنسا     

 توسط که هاييو شرکت خدماتي هایشرکت بزرگتر، های که شرکت رسیدند نتیجه

ی بقیه به نسبت تری سريع گزارشگری اند،شده حسابرسي رسیدگي بزرگ مؤسسه پنج
 اين زماني تأخیر میانگین که نشان داد آنان پژوهش نتايج اند. همچنین،داشته هاشرکت

 و و ساز ساخت صنعت در فعال هایشرکت و است روز بـوده 313ها شرکت

 ترموقعبه گزارشگری برای تالش بیشتری حسابرسي، مقبول گزارش با های شرکت

 دارند. 

( در تحیق خود از تاثیر بازده حقوق صاحبان سهام و 2002) 1لیونتیز و ويتمن     
اند. باگنولي، های مالي خبر دادهتغییرات آن در سال قبل بر تاريخ گزارش صورت

ی سود مورد انتظار و تاريخ گزارش داوطلبانه( تفاوت بین 2002) 2کروس و واتس
 2212ی اين تحقیق که در بین تاريخ گزارش واقعي را مورد آزمون قرار دادند. نتیجه

شرکت بررسي شد حاکي از آن بود که گزارش واقعي معموالً پس از تاريخ  ـ سال
 مورد انتظار است. 

ها بر زمان گزارشگری مالي دارايي( در تحقیقي تاثیر بازده 2000) 5هاو و همكاران     
( 3992) 1را بررسي نموده و ارتباط مثبت بین اين متغیرها را نشان دادند. بوون و ديگران

ی بین تاخیر در گزارشگری مالي و عوامل بازار موثر بر آن را در تحقیق خود رابطه
های ه دورهبررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که تاخیر در گزارشگری مالي نسبت ب

 باشد. های مورد بررسي به دلیل وجود اخبار بد ميقبل در بین شرکت

                                                                                                                       
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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( در تحقیق خود عوامل موثر بر سرعت گزارشگری 3189مهدوی و جمالیان پور )     
 گزارشگری سرعت با هامالي را بررسي نمودند. نتايج تحقیق آنان اين بود که شرکت

 گزارشگری سرعت هستند. همچنین، متفاوتي يغیرمال و مالي هایدارای نسبت مختلف

 مورد های سال طي در مالي گزارشگری سرعت .بود متفاوت مختلف، صنايع در مالي

 بررسي مورد و غیر مالي مالي هاینسبت اکثر .است شده بیشتر میانگین طور به مطالعه

 داشتند.  آماری معنادار یرابطه مالي گزارشگری سرعت با
 با غیرمالي و مالي بین خصوصیات یرابطه بررسي به (3188پورحسیني ) و مرادی     

 دوره برای شرکت 352 بررسي با آنان .پرداختند حسابرسي اجرای عملیات زمان مدت

 حقوق صاحبان به بدهي نسبت اندازه، که نتیجه رسیدند اين 3185تا  3111 زماني

 عملیات تكمیل و اجرا زمانمدت  با عمر شرکت و نظر اظهار نوع سوددهي، سهام،

  دارند.  رابطه حسابرسي
 

 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 

. همچنین، از دو شدندتسريع در گزارشگری مالي به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته 
ی شرکت و تاثیر تاريخ که عبارت از اندازه شدفاده نیز در مدل تحقیق است يمتغیر کنترل

گزارش حسابرسي سال قبل هستند. متغیرهای اشاره شده به تفكیک فرضیات در جدول 
  اند.   ( نشان داده شده3) یشماره

 

 ی تحقیق متغیرهای مستقل و وابسته. 1جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیات

 1فرضیه 
 2فرضیه 
 3فرضیه 
 4فرضیه 

 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   

 
 

ی به کار گرفته شده در مدل رگرسیون تحقیق، تسريع در گزارشگری متغیر وابسته      
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های مالي را زودتر از مالي است که برابر است با تعداد روزهايي که شرکت صورت
 : (2001و کلیک، جوشگان دوگان، کند )سال قبل گزارش مي

(3)   
titii DDED ,1,  
                                                                                     

 Di,t-1 ،جاری  در سال iشرکت  3زارشگری ماليتسريع در گـ EDiدر اين رابطه،      

در سال  iری شرکت تاريخ گزارشگ Di,tو  در سال قبل iتاريخ گزارشگری شرکت 
های نمونه از برای عملیاتي کـردن متغیر وابسته در شرکت ده است.ـتعريف ش جاری
که در مجمع عمومي سهامداران به تصويب  های مالي حسابرسي شدهصورت تاريخ
اند، استفاده شده است. در واقع، تاريخ تشكیل مجمع عمومي برای اين منظور رسیده

  بهترين معیار است. 
در مدل تحلیل رگـرسیون استفاده شـده است  در اين تحقیق از چهار متغیر مستقل     

 :  اندشده و کمي گیریکه به شـرح زير اندازه

      سهـامالف( بازده حقوق صاحبان 

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

 (2)         
E

NI
EP                                                                                    

، بیانگر ارزش ويژه يا جمع حقوق صاحبان  Eسود خالص و  NIرابطه اين که در      
هدف مديريت، حداکثر ساختن ثروت سهامداران شرکت  سهام شرکت نمونه است.

است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بهترين معیار سنجش موفقیت يا عدم موفقیت 
   مديريت شرکت در دستیابي به اين هدف است. 

 تغییرات بازده سهام  ب( 

گیرد گذاران بافعل و بالقوه قرار مييكي از معیارهای مهمي که مورد توجه سرمايه     
 بازده سهام است. بازده سهام به
 صورت زير قابل محاسبه است:

                                                                                                                       
1- Early disclosing  
2- Return on Equity   

    

 1000

10001

0

01

,
P

PDP
R ti
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 (1)   
 :  در اين رابطه     

tiR  ، tدرسال i: بازده واقعي هر سهم ,

1P قیمت سهم در پايان سال :t ، 

0P قیمت سهم در ابتدای سال :t  ، 
D سود سهام : ، 
:  و  افزايش سرمايهدرصد 

 است.  ريال برای هر سهم طبق قانون تجارت 3000افزايش سرمايه به مبلغ اسمي  :1000
 تغییرات بازده سهام برابر با تفاوت بازده سهام سال قبل و سال جاری است.         

 1ج( ریسک مالی
 

صاحبان سهام حاصل ها به حقوق این متغیر مستقل از طریق نسبت جمع بدهی     
 شود: می

 (2)         
E

TL
FR                                                                               

 ، بیانگر جمع حقوق صاحبان سهام است.   Eو  هاکل بدهي TLرابطه اين که در 

 د( تغییرات ریسک مالی

باشد. تغییرات ريسک مالي یق، تغییرات ريسک مالي ميمتغیر مستقل چهارم تحق     
 برابر با تفاوت ريسک مالي سال قبل و سال جاری است. 

ی مدل بررسي و خنثي شود از که تاثیر برخي از عوامل بر متغیر وابستهبرای اين     
مدل تحقیق کنترلي در شود. متغیرهای در مدل تحقیق استفاده مي يمتغیرهای کنترل

 باشند. ی شرکت و تسريع در گزارش حسابرس سال قبل مياندازه حاضر

  ی شرکت اندازهالف( 

های شرکت در پايان سال مالي محاسبه ، از طـريق جمع کل دارايي2ی شرکتاندازه     
ها شود. برای افزايش توان اين متغیر کنترل در مدل از لگاريتم طبیعي کل داراييمي

                                                                                                                       
1- Financial Risk   
2- Firm Size 
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 (.  2002، 3)لونتیزشود استفاده مي

 ب( تسریع در گزارش حسابرس سال قبل   

برای اينكه تاثیر عملكرد حسابرس را بر زمانبندی گزارشگری مالي و تسريع در      
ه از ـريق تعداد روزهايي کـه از طـافشای اطالعات در نظر بگیريم از يک متغیر کنترل ک

شود، استفاده ر سال قبل حاصل ميرس و تاريخ ترازنامه دـاختالف تاريخ گزارش حساب
   .(2001و کلیک، جوشگان دوگان، شود )مي

 های تحقیق فرضیه

عملكرد مالي با زمان بندی های شاخصآيا که  اين است در اين تحقیقسوال اصلي  
با توجه به مباني ی تحقیق هافرضیهی معناداری دارد يا خیر؟ گزارشگری مالي رابطه

  به شرح زير تدوين شدند:یشین و برای پاسخ به سوال تحقیق های پنظری و تحقیق
 

ی بین بازده حقوق صاحبان سهام و تسريع در گزارشگری مالي رابطه :ی اولفرضیه
 معناداری وجود دارد. 

ی معناداری بین تغییرات بازده سهام و تسريع در گزارشگری مالي رابطه :ی دومفرضیه
 وجود دارد.

ی معناداری وجود بین ريسک مالي و تسريع در گزارشگری مالي رابطه :ی سومفرضیه
 دارد.

ی بین تغییرات ريسک مالي و تسريع در گزارشگری مالي رابطه :ی چهارمفرضیه
  معناداری وجود دارد.

 

 روش تحقیق 

تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع  
با استفاده از  و همبستگي است. اين تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربي ـ توصیفي

   است.انجام شده رويكرد پس رويدادی )از طريق اطالعات گذشته( 
 

                                                                                                                       
1- Leventis  
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      ی آماری جامعه و نمونه

های هايي است که بین سالی شرکتی آماری در اين تحقیق شامل کلیهجامعه 
اند و عضويت خود را در اين تهران پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار  3189-3181

های بورسي، امكان دسترسي اند. دلیل انتخاب و بررسي شرکتدوره حفظ کرده
تر به خاطر وجود ها و داشتن اطالعات همگنتر به اطالعات مالي اين شرکت آسان

ه شده های پذيرفتباشد. تعداد کل شرکتمقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي
 باشد. شرکت مي 250در بورس اوراق بهادار تهران بالغ بر 

سیستماتیک است. به اين تـرتیب  يروش انتخاب نمونه در اين تحقیق روش حذف 
هايي که واجد هر يک از شرايط زير های پذيرفته شده، آنی شرکتکه از بین کلیه

ه جهت انجام آزمون های باقیمانداند، حذف شده و در نهايت تمامي شرکتنبوده
 : انتخاب شدند

 های مالي مانند ترازنامه، ی صورتها بايد اطالعات کامل را برای همهشرکت
 صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد دارا باشند. 

 اسفند ماه باشد.  29ها منتهي به سال مالي آن 

 یت داشته باشند. ی زماني تحقیق در بورس اوراق بهادار فعالها بايد طي دورهشرکت 

 ی زماني تحقیق تغییر سال مالي نداده باشند. طي دوره 

 ای نباشند. گری مالي و بیمهگذاری يا واسطهها از نوع سرمايهشرکت 

ی شرکت به عنوان نمونه 88های ذکر شده، در تحقیق حاضر با توجه به محدوديت      
 . نداآماری انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته

 

 ها رآورد مدل و روش آزمون فرضیهب

های تجزيه و تحلیل آماری موجود، از ها و روشدر اين تحقیق، با توجه به نوع داده 
تحقیق و  ی تحقیق( برای برآورد مدلورههای ترکیبي )کل دروش اقتصاد سنجي داده

ها استفاده شده است. در اين تحقیق، ارزش کمي متغیرهای بررسي آزمون فرضیه
ی مختلف بوده و از سوی ديگر، دوره شرکت 88مستقل و وابسته از يک سو، مربوط به 

بنابراين، تعداد کل مشاهدات در تحلیل گیرد. را در بر مي 3181-3189زماني 
  شرکت است.  ـ سال 131رگرسیون 
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ى تحقیق ی بررسي ارتباط بین متغیـرهای مستقل و وابستهرگرسیون تحقیق برا مدل     
و کلیک جوشگان دوگان، است ) ی زير تدوين شدهنیز، به صورت مدل چند متغیـره

 :  ( (2000) 3( و انسا2001)
eEALSCFRFRCSRROEED itit ititititit





16543210


 

  (5)                   

 در اين مدل: که 
EDt های مالي؛ بیانگر تسريع در گزارشگری صورت؛  

ROEt بیانگر بازده حقوق صاحبان سهام؛ ؛  
CSRt بیانگر تغییرات در بازده سهام؛ ؛  

FRt بیانگر ريسک مالي؛ ؛  
CFR tتغییرات ريسک مالي؛ بیانگر  ؛  

LS tو  کنترل(  ی شرکت)متغیراندازهبیانگر  ؛  
EA t-1است.  )متغیر کنترل( تاثیر تاريخ گزارش حسابرسي سال قبل بیانگر ؛    

 

های ، برآورد شود الزم است تا فرضهاپیش از آنكه مدل مربوط به آزمون فرضیه     
نرمال  ـ3ها عبارتند از مربوط به مدل رگرسیون مورد آزمـون قـرار گیرند. ايـن فـرض

عدم هم خطي  ـ1ها، ماندههمساني واريانس باقي ـ2های مدل، مانـدهبـودن باقي
 عدم خود همبستگي اجزای خطا.  ـ2متغیرهای توضیحي و 

در  دل تحقیقهای مماندهباقي مون نرمال بودن و همساني واريانسنتايج حاصل از آز     
 های آزمونشود آمارهطور که مشاهده مياست. همان ( ارائه شده2ی )جدول شماره
فرض  هاو سطح معناداری آن (White) سهمساني واريان ( وJarque-Beraنرمال بودن )

اند. به بیان همساني واريانس را تايید کردهنرمال بودن و يا مبني بر  هاصفر اين آزمون
واريانس ثابت توزيع نرمال و های حاصل از تخمین مدل تحقیق، دارای ماندهديگر، باقي
   بوده است.

 
 

                                                                                                                       
1- Ansah  
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 های مدل رگرسیون      انس باقیماندهنتایج آزمون نرمال بودن و همسانی واری .2جدول 

 آزمون
White  

 F 2612/4آماره 
p-value 1223/0 

 0242/131  آماره ضرایب الگرانژ

p-value 0223/0 
 2122/0 ضریب تعیین

 616 تعداد مشاهدات

 آماره آزمون 
Jarque-Bera 

321320 

p-value 023243 

 های محققماخذ: یافته                                       
        

در ارتباط با عدم همخطي متغیرهای مستقل نیز بايد بیان نمود که با توجه به ضرايب      
(، برای همبستگي بین متغیرهای توضیحي 1ی )همبستگي ارائه شده در جدول شماره

ز عدم شده است. پايین بودن اين ضرايب حاکي انحاصل  بزرگيمدل تحقیق مقادير 
 (. 3189بخت، مدل است )افالطوني و نیکدر وجود همخطي بین متغیرهای توضیحي 

 

 همبستگی بین متغیرهای تحقیق ماتریس .3جدول  

 ED ROE CSR FR 
ROE 0204 1   

CSR 0202 0200 1  

FR 0211- 0202- 0202 1 
CFR 0203- 0224 0211 0222 

 محقق   هاییافتهماخذ:                                          
    

های مدل رگرسیون از آزمون دوربین واتسون ماندهبرای بررسي خود همبستگي باقي     
استفاده شده است. نتايج اين آزمون همزمان با تخمین مدل رگرسیون در فضای نرم 

 2آيد. میزان مطلوب آن برای عدم وجود خود همبستگي دست ميبه  Eviewsافزار 
باشد، خود همبستگي در مقادير خطای  2.5تا  3.5باشد. اگر مقدار اين آماره بین مي

ی آزمون دوربین واتسون مدل . آماره(3183)خورشیدی و قريشي،  شودمدل رد مي
ی دوربین باشد. با توجه به میزان آماره مي( 1ی جدول شماره) 3.9211 معادل رگرسیون
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 شود.رد مي نیز ستگي در مقادير خطای مدلواتسون حاصل شده وجود خود همب
ی مربوط به مدل رگرسیون و اطمینان از مطلوب های چهارگانهپس از بررسی فرض

 گیرد. بودن مدل، نتایج مربوط به تخمین مدل مورد بررسی قرار می

 های تحقیق یافته 

 های توصیفی   آماره

آشنايي بیشتر با متغیرهای تحقیق، قبل ی مورد تحقیق و به منظور شناخت بهتر جامعه 
ها توصیف شوند. توصیف های آماری، الزم است اين دادهاز تجزيه و تحلیل داده

ای برای تبیین ها و پايهها، گامي در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنآماری داده
 رود. بنابراين، پیش از آزمونکار مي روابط بین متغیرهايي است که در تحقیق به

های تحقیق، آمار توصیفي متغیرهای مورد استفاده در تحقیق محاسبه شده و در فرضیه
های تحقیق های توصیفي شمايي کلي از دادهآماره( ارائه شده است. 2ی )جدول شماره

 کند. ارائه مي

 نتایح آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .4جدول 

CFR FR CSR ROE ED  

 میانگین 1622216 023203 026142 123321 024223

 میانه 1420000 023221 024221 121213 022211

 انحراف معیار 124232 022132 023311 023231 022316

 کمینه -1320000 020631 -021112 024123 -024231

 بیشینه 2120000 026241 022333 322221 026112

  های محقق یافتهماخذ:         
 

 نتایج آزمون چاو 

ها استفاده های مختلفي برای آزمون فرضیههای ترکیبي از مدلدر استفاده از داده 
هايي مانند مـدل اثـر ثابت، مدل اثر تصادفي و يا مـدل ها شامل روششود. اين مدلمي

های تلفیقي است. در ايـن تحقیق، بـرای انتخاب روش مناسب جهت تخمین داده
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 3های ترکیبي، از آزمون چـاوهای زماني مختلف دادههای مزبـور در مقاطع و دوره مدل

 استفاده شده است. 
اين  ی صفری چاو حاصل از آزمون معنادار باشد، فرضیهدر آزمون چاو، اگر آماره     

شود. در حالت معنادار نبودن آماره پذيرفته مي 2شود و مدل اثر ثابترد مي آزمون
 شود.ها استفاده ميبرای آزمون فرضیه 1پارچههای تلفیقي يا يكمزبور، از روش داده

های ها را بتوان با تفاوترويكرد اثر ثابت زماني پذيرفتني است که تفاوت میان شرکت
( ارائه شده 5ی )جمالت عرض از مبدا توضیح داد. نتايج آزمون چاو در جدول شماره

  است.

 نتایج آزمون چاو  .1جدول 

 p-value آزمون چاو یآماره

4126/0 6633/0 
 های محقق یافتهماخذ:                                                            

  

شود، نتايج آزمون چاو فرض صفر اين آزمون مبني بر طور که مشاهده ميهمان     
ها را تايید کرده است. لذا، روش تخمین مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دوره

تری ی مناسبهای تحقیق، گزينههای آزمون فرضیهتلفیقي بـرای برآورد مدلهای  داده
ی رگرسیون ها با يكديگر ترکیب شده و به وسیلهاست. طبق اين روش، تمامي داده

 شود.  تخمین زده مي 2حداقل مربعات معمولي

 

 تخمین مدل تحقیق 

متغیرهای مستقل و ها، ارتباط بین پس از تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیه 
بررسي شده  (Pooled) های تلفیقيداده تحقیق به روش وابسته از طريق تخمین مدل

ی رگرسیون حداقل مربعات معمولي در جدول به وسیله تحقیقنتايج برآورد مدل است. 
 ( ارائه شده است.1ی )شماره

 
                                                                                                                       
1- Chow  
2- Fixed Effect Model 
3- Pooled Data  
4- Ordinary Least Square Regressions (OLS)  
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   های تلفیقی های تحقیق به روش دادهنتایج آزمون فرضیه .6جـدول 

 t- static ضریب شــرح
p-value R

2 
Adjusted R

2 
F-static F-Prob  D-W 

 1152113 ضریب ثابت
1153.11 
050000 

05312. 053320 1452013 050221 151433 

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. 

 (  ED) مالی هایصورتتسریع در زمان ارائه : ی مدلمتغیر وابستهمحقق      هاییافتهمنبع:   
 

های تحقیق، پارامترهای الگوی مدل يا ضرايب طبق مدل مربوط به آزمون فرضیه     
ی بین آن متغیر مستقل و متغیر وابسته بیانگر شدت ارتباط و نوع رابطهمتغیرهای مستقل 

مثبت باشد، ها  βnباشد. بدين ترتیب که اگر ضـرايب متغیرهای مستقل يعني مي
ی مستقیم و ی گزارشگری مالي )متغیر وابسته( رابطهمتغیرهای مستقل با تسريع در ارائه

 ی معكوس خواهد داشت. منفي باشد، با آن رابطهچنانچه ضرايب مزبور 
چند ، بیانگر اين است که تحقیق حاصل از آزمون مدل 3تعديل شدهيب تعیین ضر 

. هر چه اين شودتوضیح داده ميمتغیرهای مستقل تحقیق  توسطمتغیر وابسته درصد 
Rداشت.  مقدار بیشتر باشد متغیر وابسته همبستگي بیشتری با متغیرهای مستقل خواهد

2 
درصد از  11باشد. به بیان ديگر مي 0.11ی حاصل از آزمون مدل معادل تعديل شده

تغییـرات تسريع در گزارشگری مالي ساالنه )متغیر وابسته( ناشي از تغییرات در 

                                                                                                                       
1- Adjusted R-squared  
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درصد ديگر تغییرات آن ناشي  12( بوده و مالي های عملكردمتغیرهای مستقل )شاخص
ها تايج تخمین مدل تحقیق به صورت ترکیب کل دادهاز سايـر عوامل است. طبق ن

مربوط به آن کمتر از   probدار است. زيرا، % معني5مـدل در سطـح خطای  F یآماره
برای بررسي ارتباط  لذا، مدل تجقیق در کل معنادار بوده است. سطح خطا بوده است.

مقادير حاصل شده برای معنادار بین تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، از 
 شود. ربوط به آن استفاده ميم p-value و میزان tی آماره

 

 ی اول  نتایج حاصل از آزمون فرضیه

رفت که با افزايش بازده حقوق صاحبان با توجه به مباني نظری تحقیق، انتظار مي 
در  تر تصويب وهای مالي خود را سريعها تمايل داشته باشند که صورتسهام شرکت

شود، ( مشاهـده مي1ی )گونه که در جدول شمارهاختیار عموم قرار دهند. همان
دار و نوع رابطه مستقیم است. آزمون مدل در سطح خطای يک درصد، معني tی  آماره

ی اول بوده های تلفیقي بیانگر تايید فرضیهبنابراين، نتايج تحقیق به روش تحلیل داده
و  جوشگاندوگان، های ط به اين فرضیه با نتايج تحقیقهای مربواست. نتايج يافته

 شباهت دارد.  (2002) 3لیونتیز و ويتمنو ( 2001کلیک، )
       

 ی دوم    نتایج حاصل از آزمون فرضیه

دهد ی تحقیق نشان ميساله هفتی ی دوم برای دورهنتايج مربوط به آزمون فرضیه 
دار و نوع رابطه مستقیم آزمون مدل در سطح خطای پنج درصد، معني tی که آماره

ی دوم های تلفیقي بیانگر تايید فرضیهاست. بنابراين، نتايج تحقیق به روش تحلیل داده
و  جوشگاندوگان، های های مربوط به اين فرضیه با نتايج تحقیقبوده است. نتايج يافته

 شباهت دارد. ( 3992و ديگران ) 2بوونو ( 2001کلیک، )
 

 ی سوم    نتایج حاصل از آزمون فرضیه

ها، مديران تر بیان شد که با افزايش ريسک مالي و نسبت بدهي در شرکتپیش 

                                                                                                                       
1- Leventis and Weetman    
2- Bowen  
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گونه که های مالي خود داشته باشند. همانی صورته تسريع در ارائهـتمايل کمتری ب
آزمون مدل در سطح خطای يک  tی شود، آماره( مشاهـده مي5ی )در جـدول شماره

دار و نوع رابطه معكوس است. بنابراين، نتايج تحقیق به روش تحلیل درصد، معني
های مربوط به اين ی سوم بوده است. نتايج يافتههای تلفیقي بیانگر تايید فرضیه داده

( 2001و کلیک، ) جوشگاندوگان،  ( و2009) 3اوبرتهای فرضیه با نتايج تحقیق
 ارد. شباهت د

 

 ی چهارم     نتایج حاصل از آزمون فرضیه

آزمون مدل در  tی دهد که آمارهی چهارم نشان مينتايج مربوط به آزمون فرضیـه 
دار و نوع رابطه معكوس است. بنابراين، نتايج تحقیق به سطح خطای يک درصد، معني

های ست. نتايـج يافتهبـوده ا چهارمی های تلفیقي بیانگر تايید فرضیهروش تحلیل داده
 همخواني دارد. ( 2009اوبرت )های مربوط به اين فرضیه با نتـايج تحقیق

 

های مالي که به عنوان متغیر ی صورتبندی ارائهيكي از متغیرهای اثرگذار بر زمان     
حاصل از نتايج ی شرکت است. کنترلي در مدل رگرسیون تحقیق استفاده شد، اندازه

% بر تسريع در 99ی شرکت با اطمینان قیق نشان داد که اندازهتخمین مدل تح
 جوشگاندوگان، زيادی از جمله  هاینتـايج تحقیقگزارشگری مالي اثر مستقیم دارد. 

ی بزرگتر، های با اندازهنیز نشان داد که شرکت( 2009اوبرت ) و (2001و کلیک، )
 . تری دارندموقعگزارشگری به

  گیریبحث و نتیجه

گذاری خود و گذاران بالقوه و بالفعل برای تعیین ارزش سهام و سرمايهسرمايه 
های گیری در مورد زمان خريد يا فروش آن، نیاز به پیش بیني جريانهمچنین، تصمیم

اين هدف اطالعات مالي شرکت  رسیدن بهنقدی آتي و بازده سهام شرکت دارند. برای 
به موقع به دست آنان برسد. بنابراين، شناسايي های مالي ساالنه بايد در قالب صورت

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 
ار مثبت و منفي )بـه عنوان اخب ريسک مالي و تغییرات آن و صاحبان سهام، بازده سهام

های مالي توسط صورت ترسريع، تاثیر زيادی بر گـزارش بـه موقع و شرکت(
به اين صورت که های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.  شرکت

های ی صورتمديريت شرکت با عملكرد مالي مثبت تمايل بیشتری به تسريع در ارائه
های عملكرد و افزايش ريسک مالي، اين تمايل هش شاخصمالي به عموم دارد و با کا

تر برای حفظ موقعیت خود در بازار رقابت های بزرگشود. همچنین، شرکتکمتر مي
 تری دارند. موقعو با توجه به نیروها و ابزار در اختیار گزارشگری به

ها، ديتهايي نیز در مسیر تحقیق وجود داشته است. يكي از اين محدومحدوديت     
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، 

تواند بر نتايج ی وجود تورم است که ميهای مالي به واسطهعدم تعديل اقالم صورت
  تحقیق موثر باشد.

 بر اضافي هایکنترل اعمال و دقت نظر رسدمي نظر به شده، بیان نتايج به توجه با     

 است. بنابراين، دارای اهمیت هستند، پايیني گزارشگری سرعت که دارای هاييشرکت

 سخت مقررات و قوانین با وضع اوراق بهادار بايد و بورس سرمايه بازار مسؤوالن

 اين، بر افزون .بردارند گام مالي هایگزارش بودن موقعبه جهت بهبود در تریگیرانه

 اقدامات پژوهش، اين در شده کسب نتايج به با توجه توانندمي حسابرسي هایمؤسسه

زيرا، سهامداران و  .آورند عمل به هنگام اطالعات دير انتشار از جلوگیری برای را الزم
گذاران نیاز اساسي به در اختیار داشتن اطالعات به موقع دارند و حسابرسان ساير سرمايه

 توانند به سهامداران کمک کنند. از اين بابت مي
های آتي پیشنهادهـايي به با توجه به نتايـج به دست آمده در اين تحقیق، برای تحقیق     

 ود: ششـرح زير ارائه مي
ها و گزارش اطالعاتي محتوای با گزارشگری مالي بندی زمان بین یبررسي رابطه الف(
 ی آن. تشكیل دهنده اقالم

ساير  و حسابرس نظر اظهار نوع گزارشگری مالي با بندی زمان بین یبررسي رابطه ب(
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 حسابرس.  هایويژگي
  ها. مالكیت شرکت ساختار با گزارشگری مالي زمان بندی ی بینبررسي رابطه ج(

 بازار کارآيي هایشاخص با گزارشگری مالي ی بین زمان بندیبررسي رابطه د(

 سرمايه. 
  .کشورها ساير و ايران یسرمايه مالي بازار گزارشگری تسريع در تطبیقي یمقايسه ه(
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