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بررسی تاثير پيچيدگی عمليات و پاداش هيئت مدیره بر تاخير در

چکيده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی میپردازد .این
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) میباشد.
جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد
 991شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دورهی زمانی  6ساله بین سالهای  9311تا  9311مورد تحقیق
قرار گرفتند .روش مورد استفاده جهت جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای بوده و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی
چندگانه استفاده شده است .برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه  91استفاده گردید .نتایج
پژوهش نشان میدهد که پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد .یعنی در شرکتهایی
که دارای پیچیدگی عملیات هستند و شرکتها فروش صادراتی دارند آن شرکتها تاخیر بیشتری در گزارشگری مالی دارند.
پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر معنادار و معکوس دارد یعنی شرکتهایی که به هیئت مدیره خود
پاداش می دهند در آن شرکتها صورت های مالی با تاخیر کمتری گزارش می شود.
واژگان کليدی :تاخیر در گزارشگری مالی ،پیچیدگی عملیات ،پاداش هیئت مدیره.

مقدمه

به موقع بودن ،اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می
شود .انتشار به موقع اطالعات باعث کاهش عدم تقارن اطالعات ،مبادالت نهانی ،شایعه ها و درز اطالعات در بازار می
شود و به ارزشیابی و قیمت گذاری اوراق بهادار ،جذب سرمایه و حفظ اعتماد سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه کمک
می کند .در مقابل ،دسترسی نداشتن به اطالعات دقیق و به موقع باعث ناکارایی بازار ،افزایش ابهام در تصمیم گیری و
کاهش مربوط بودن گزارش های مالی و محتوای اطالعاتی آنها می شود .تأخیر در انتشار اطالعات مالی می تواند منجر
به مشکالت قیمت گذاری اوراق بهادار و بی عدالتی در میان سرمایه گذارانی شود که امکان دسترسی برابر به اطالعات
مهم را ندارند .هر چه تأخیر در انتشار گزارش های مالی طوالنی تر شود ،اطالعات بیشتری به نفع سهامداران عمده افشا
می شود و شایعه های زیادی در بازار سرمایه مطرح می شود .از این رو ،انتشار به موقع اطالعات مالی برای افراد برون
سازمانی و به خصوص سرمایه گذاران جزء ،از اهمیت خاصی برخوردار است (حاجیها و فتحی.)9313 ،
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برای ارائه به موقع اطالعات ،اغلب ممکن است الزم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه های یک معامله یا رویداد،
اطالعات موجود گزارش شود که این از قابلیت اتکای آن می کاهد .به عکس ،هرگاه به منظور مشخص شدن همه جنبه
های مزبور ،گزارشگری با تأخیر انجام گردد ،اطالعات ممکن است کامالً قابل اتکا شود ،لیکن برای استفاده کنندگانی که
باید طی این مدت تصمیماتی اتخاذ کنند بی فایده شود .برای نیل به موازنه بین خصوصیات مربوط بودن و قابل اتکا
بودن ،با توجه به الزامات قانونی در مورد زمان ارائه اطالعات ،مهم ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است
که چگونه به بهترین وجه به نیازهای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان پاسخ داده شود (استانداردهای حسابداری،
مفاهیم نظری گزارشگری مالی.)9381 ،
استفاده کنندگان عموماً بر اساس گواهی حسابرسان به صورت های مالی اعتماد می ورزند .از سویی دیگر اجرای فرایند
حسابرسی جزء عواملی است که منجر می گردد تا وقفه ای بین تاریخ پایان سال مالی و ارایه اطالعات به استفاده
کنندگان به وجود آید که در نهایت به کاهش ویژگی مربوط بودن اطالعات می انجامد (معیری .)9386 ،تئوری نمایندگی
ادعا می کند که جدا کردن مالکیت از مدیریت مشکالت نمایندگی را در شرکت ایجاد می کند بطوریکه مدیران ممکن
است همیشه در راستای بهترین منافع سهامداران عمل نکنند .بر اساس تئوری نمایندگی پاداش مدیران بین منافع مدیران
و سهامداران توازن ایجاد کرده و چشم انداز بلندمدت عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .شرکتها از طریق پاداش نقدی و
مزایای سهام از قبیل مالکیت سهام عادی ،سهام محدود شده و اختیارات خرید سهام برای ایجاد توازن بین منافع
سهامداران و مدیران استفاده می کنند.
واژه پیچیدگی عملیات به مجموعه فعالیتهائی اطالق می گردد که منجر میشود روال عادی عملیات واحد تجاری
دستخوش موانعی شود که تالشهای همه جانبه را برای مرتفع کردن این پیچیدگی میطلبد .به عبارتی پیچیدگی عملیات،
مجموعه فعایتهای اضافی است که تمام افراد درگیر در موضوع باید اقدام کنند تا بتوانند روال عادی فعالیت خود را بدون
وقفه و مشکلی طی نمایند (چنگ و همکاران.)1196 ،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در
گزارشگری مالی چگونه است؟
ادبيات و پيشينۀ پژوهش
تاخير در گزارشگری مالی
گزارشگری مالی به موقع از دیدگاهها ی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .این مطالعات اغلب مبتنی بر تئوری عالمت دهی
بوده که در اصل توسط اسپینس ( )9113برای توضیح رفتار بازار کارا ارائه شده است .در مدل اسپینس سطح تحصیالت به عنوان
یک سیگنال از کیفیت بالقوه کارکنان در نظر گرفته شده است که می تواند رفتار استخدام را تحت تأثیر قرار دهد .در تئوری
عالمت دهی که به طور گسترده ای در مطالعات حسابداری و حسابرسی استفاده می شود ،فرض گردیده در برخی مواقع از میان
جنبه های مختلف افشای اطالعات مالی که توسط مدیریت ارائه می شود می تواند به عنوان عالمتی توسط سرمایه گذاران دیده
شود .یکی از این جنبه های افشاء ،گزارشگری به موقع سود و یا زمان انتشار گزارش های مالی شرکت پس از پایان سال مالی می
باشد .انتشار به موقع اطالعات می تواند نشانه ای از برخی اخبار خوب باشد (مانند افزایش در آمد) یا تأخیر در انتشار اطالعات،
نشانه ای از اخبار بد باشد (مانند کاهش در آمد) .بدین ترتیب پیش بینی می شود اخبار خوب سریع تر و اخبار بد دیرتر منتشر شوند.
نتایج بهنگام بودن اطالعات درآمد برای اولین بار مربوط به واکنش بازار سهام به زمان انتشار درآمد می باشد .مطالعات انجام شده
توسط چمبر و پنمان ( ،)9184گیولی پالمون ( )9181و کروس و شرودر ( )9184واکنش بازار سهام به بهنگام بودن گزارشگری
مالی را مورد بررسی قرار داده است .این مطالعات نشان داد که گزارش های مالی که زودتر از تاریخ مورد انتظار منتشر شده ،به
عنوان اخبار غیر عادی ولی خوب تداعی می شوند در حالی که افشا دیرتر از تاریخ مورد انتظار باشد به عنوان اخبار غیرعادی ولی
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بد تداعی می شوند .این نتایج نشان می دهد که بهنگام بودن را می توان به عنوان یک سیگنال برای تشخیص شرکت با خبر
خوب از خبر بد مورد استفاده قرار گیرد ،و این که سرمایه گذاران این سیگنال را در طول فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری مورد
استفاده قرار دهند (حاجیها و فتحی.)9313 ،
پرداخت پاداش
بر مبنای ماده  934قانون تجارت مصوب  9341در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ،مجمع عمومی می تواند تصویب
کند که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت بعنوان پاداش به اعضا هیأت مدیره تخصیص داده شود .همچنین بر اساس ماده
 149همین قانون نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ
وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
تحقیقات نشان داده است که شیوه اعطای پاداش در  %11شرکت های ایرانی به صورت درصدی از سود خالص و سود تقسیم شده
بین سهامداران بوده است (جهانخانی و ظریف فرد .)9311 ،در تحقیقات دیگر صورت گرفته تمام پاسخ دهندگان به سوال تحقیق
بر این باور بودند که اغلب طرح ها و قراردادهای پاداش فعلی مبتنی بر سود حسابداری بوده است و آزمون رابطه بین پاداش و سود
شرکت های بورس مؤید وجود رابطه خطی بوده و نظر پاسخ دهندگان را تایید نموده است (نمازی و سیرانی.)9383 ،

پيچيدگی عمليات
واژه پیچیدگی عملیات به مجموعه فعالیتهائی اطالق می گردد که منجر می شود روال عادی عملیات واحد گزارشگر دستخوش
موانعی شود که تالشهای همه جانبه را برای مرتفع کردن این پیچیدگی می طلبد .به عبارتی پیچیدهگی عملیات ،مجموعه
فعایتهای اضافی است که تمام افراد درگیر در موضوع باید اقدام کنند تا بتوانند روال عادی فعالیت خود را بدون وقفه و مشکلی
طی نمایند .عواملی که منجر به پیچیده گی عملیات می شوند ،می توانند شاملِ عوامل درونی (درون سازمانی) و یا عواملِ بیرونی
(برون سازمانی) باشند .از جمله عوامل درونی (درون سازمانی) موثر بر پیچیده گی عملیات واحدگزارشگر ،می توان به تنوع
جغرافیائی (پراکندگی واحد گزارشگر در زمینهی توزیع ،تولید و ،)...میزان صادرات ،تنوع در تولید محصوالت ،تعداد پرسنل ،حجم
فعالیت و غیره اشاره کرد؛ همچنین در مورد عوامل بیرونی نیز می توان به قوانین و مقررات ملی و جهانی و یا تجارت جهانی،
وجود رقابت و بازارهای رقابتی ،انتظارات و نیازهای ذینفعان و غیره اشاره کرد .لذا سطح پیچیدگی به عواملی که از نظر گذشت
بستگی دارد .میزان پیچیدگی در یک نانوائی کوچک که اعضای آن ،خود سهامداران (مالکان) هستند بسیار محدود است .چرا که
مدیریت آن به مراتب آسانتر و نظارت و کنترل مؤثرتر است .هرچه یک کسب و کار رشد کند ،میزان ارتباطات و عوامل پیچیده
کننده نیز رشد می کند؛ چنانکه یک واحد گزارشگر چند ملّیتی با دارا بودن پراکندگی جغرافیائی و تعداد پرسنلهای زیاد که هر
کدام از واحدها نیز تحت قوانین و مقررات یک حوزهی جغرافیائی قرار دارند ،قاعدتاً پیچیده تر از نانوائی مطرح شده است .لذا
کسب و کارهای بزرگ ،ذاتاً پیچیده تر هستند .چرا که تصمیمات مدیران ،در سایهی چتر عوامل پیچیده کننده تری قرار دارند.
مدیران و کارکنانِ واحدهای پیچیده ،باید مجهز به فنآوری و فرآیندهای کسب اطالعات بیشتر ،منطبق با محیط و نیازهای
محیطی باشند .از این رو ،پیچیدگی مدیریت ،با پیچیدگی کسب و کار افزایش می یابد (چنگ ،لی و شولین.)1196 ،

پيشينه پژوهش
اوتاماسا و همکاران ( )1198در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین محافظه کاری و پاداش مدیران اجرایی رابطه
ای مثبت وجود دارد؛ آنها همچنین نشان دادند در شرکت هایی که محیط اطالعاتی شفاف و روشنی ندارند (اطالعات
حسابداری ضعیف یا کمی وجود دارد) نسبت به شرکت های که محیط اطالعاتی شفاف دارند این رابطه بیشتر احساس
میشود و این گونه شرکت ها تمایل بیشتری برای محافظه کاری دارند.
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آپادور و مهد نورا ( )1193با بررسی عوامل اثرگذار بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی و حاکمیت شرکتی بیان
نمودند که اندازه کمیته حسابرسی ،تمرکز مالکیت ،اندازه سازمان و سودآوری با تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی
در رابطه می باشد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که با افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی تأخیر در زمان صدور گزارش
حسابرسی افزایش خواهد یافت .همچنین با افزایش تعداد سهامداران باالی  1مالکیت (تمرکز مالکیت) تأخیر در زمان
صدور گزارش حسابرسی به دلیل افزایش تقاضا برای انجام حسابرسی با کیفیت باالتر ،افزایش خواهد یافت .میان اندازه
سازمان و سودآوری با تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی نیز رابطه معکوس برقرار می باشد.
محمد نور و همکاران ( )1191با بررسی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار مالزی در سال  1111به این نتیجه دست یافتند که کمیته حسابرسی فعال و بزرگ باعث کوتاه تر شدن تأخیر در
ارائه گزارش حسابرسی می شود ،اما تخصص و استقالل کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارش حسابرسی رابطه معنی
داری ندارد.
جونز و وو ( )1191در بررسی طرح های پاداش مدیران نشان دادند که پاداش مدیران بطور کلی مربوط به مالکیت سهام
و اختیار خرید سهام مشتق شده اند زیرا پاداش سهام از سال  9111به عنوان یک جز اصلی از مزایای مدیرعامل مطرح
شده است و نیز نشان دادند که پاداش مدیران ممکن است مدیریت سود را برانگیزد.
حاجیها و چناری ( ) 9314در مطالعه ای به بررسی افزایش ثروت سهام داران در طول دوره نقدی مدیران ارشد شرکت
پرداختند؛ یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده سهام دار ( مجموع
تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده) ( ،بازده سهام غیر عادی انباشته) ارتباط معنی داری وجود ندارد ،از این رو
میتوان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی مؤثر نبوده است.
جهانشاد و علم اهرمی ( )9311دریافتند که بین پاداش مدیران و جریان نقد آزاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد
بنابراین در چنین شرایطی باید به دنبال مکانیسمی جهت کاهش هزینه های نمایندگی میان مدیران و سهام داران بود،
یکی از این مکانیسم ها بکارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی میباشد.
سجادی و زارع زاده ( )9311به بررسی رابطه بین طرح های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد را با
استفاده از داده های ترکیبی پرداختند .بر اساس یافته های آنها یکی از راهکارهای تاثیرگذار که باعث کاهش تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران و بهبود عملکرد مدیران میشود ایجاد انگیزه در مدیران با استفاده از طرحهای مبتنی بر
پاداش است .یافته های تحقیق نشان داد که بین پاداش پرداختی به مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد رابطه
معنی داری وجود دارد.
مهدوی و جمالیان پور ( )9381به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی  116شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سال های  9318لغایت  9381پرداخته اند .از اختالف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ
ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده ساالنه ،به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت های مالی،
متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه گذاری مجدد ،به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد که ،سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف ،متفاوت بود و سرعت گزارشگری مالی در طی سالهای مورد
مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است .اکثر نسبت های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه
معنادار آماری داشتند .همچنین با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی می توان به مدل های معناداری برای پیش
بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.
صادقی حسن آبادی ( )9388در پژوهشی عوامل تأثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی را مورد بررسی قرار داد .در
این پژوهش تأثیر عوامل نوع گزارش حسابرس ،بدهی های احتمالی ،وجود اقالم غیر مترقبه در صورت سود و زیان،
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سهامدار عمده و وجود سابقه همکاری بین حسابرس و صاحب کار مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد نوع
گزارش حسابرس به شکلی معنادار بر تاریخ گزارش حسابرس تأثیر گذار است.
فرضيه های پژوهش
فرضیه اول :پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
مدل رگرسیونی برای فرضیه اول پژوهش
Delay it = β0+ β1 Complexit + β2size it + β3lev it + β4Age it + β5Instit it + β6 SPCA it +U it
مدل رگرسیونی برای فرضیه دوم پژوهش

Delay it = β0+ β1 Bonusit + β2size it + β3lev it + β4Age it + β5Instit it + β6 SPCA it +U it

متغير وابسته :تاخير در گزارشگری مالی ()Delay
این متغیر عبارت است از تفاوت روزهای بین تاریخ امضای گزارش حسابرسی و تاریخ پایان دوره مالی هر شرکت در هر
سال .که برای همگن کردن این متغیر ،عدد حاصل بر  361تقسیم شده است.
متغيرهای مستقل:
 )7پيچيدگی عمليات ()Complex
برای اندازه گیری پیچیدگی عملیاتی از معیار شاخص درصد فروش خارجی (صادرات) استفاده می شود که نحوه عملیاتی
کردن آن به این صورت است:
درصد فروش خارجی (صادرات) ،درصد فروش خارجی می باشد این نسبت معرف میزان صادرات واحد تجاری از جمع
فروش واحد تجاری در یک دوره مالی (یکسال) می باشد .مؤلفه های این نسبت (یعنی میزان صادرات و میزان فروش) از
صورتهای مالی واحدهای تجاری و یادداشت های پیوست بدست آمده است .برای محاسبه درصد فروش خارجی ،میزان
فروش خارجی را بر روی جمع فروش واحد تجاری به دست می آوریم.
 )2پاداش هيئت مدیره ()Bonus
در این تحقیق برای اندازه گیری پاداش مدیریت از طریق لگاریتم طبیعی مبلغ پاداش مدیریت که در صورت های مالی و
یا یادداشت های توضیحی آن وجود دارد ،اندازه گیری می شود (نیکو مرام و پازوکی.)9314 ،
متغيرهای کنترلی
تخصص حسابرس در صنعت ( :)SPCAitدر صورتی که حسابرس متخصص در صنعت باشد برابر با  9و در غیر
این صورت برابر با صفر است؛ به عبارتی دیگر ،در این پژوهش برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت از رویکرد
سهم بازار استفاده میشود .به این معنی که هرچه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد ،تخصص حسابرس در آن صنعت و
تجربه او نسبت به سایر رقبا باالتر است .سهم بازار حسابرسان بهصورت زیر محاسبه میشود (مجموع داراییهای تمام
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صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص ،تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این
صنعت).
∑
∑

∑

 :سهم بازار موسسه حسابرسی  iدر صنعت k
 :مجموع داراییهای صاحبکاران
 :نماد موسسه حسابرسی است
 :نماد صنعت موردنظر است
 :نماد تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی  iدر صنعت k
 :نماد تعداد موسسههای حسابرسی در صنعت k
مؤسساتی بهعنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته میشوند که سهم بازارشان بر اساس رابطه زیر برقرار باشد
(اعتمادی و همکاران.)9388 ،
بیانگر تعداد شرکتهای موجود در صنعت است؛ بنابراین اگر شرکت از سوی موسسه حسابرسی
در رابطه فوق،
متخصص صنعت حسابرسی شده باشد ،متغیر  SPECبرابر با یک وگرنه برابر با  1خواهد بود.
اندازه شرکت ( :)SIZEدر این تحقیق از طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است.
اهرم مالی ( :)Levاز نسبت کل بدهی به کل دارایی به عنوان شاخص اهرم مالی استفاده شده است.
سن شرکت ( :)Ageاز طریق لگاریتم طبیعی عمر شرکت (اختالف سال مرود نظر با سال تاسیس شرکت) اندازه
گیری شده است.
سرمایه گذاران نهادی ()Inst
مطابق با تعریف بوش ( ،)9118سرمایه گذاران نهادی ،سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها ،شرکت های بیمه ،شرکتهای
سرمایه گذاری هستند که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان بر می گردد .عالوه بر این مطابق با تعریف بند
 11ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،از سرمایه گذاران نهادی ،هر شخص حقیقی یا حقوقی که
بیش از  1درصد و یا بیش از  1میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این
گروه از سرمایه گذاران محسوب می شوند .با بررسی یادداشتهای همراه صورتهای مالی ،درصد مالکیت این سرمایه
گذاران از سهام شرکت مشخص میگردد (علی نژاد و بحرینی9311 ،؛ کامیابی و پرهیزگار.)9311 ،
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به دلیل اینکه از طرح پس از واقعه استفاده میکند ،از لحاظ روش همبستگی
و از نوع علی (پس از وقوع) میباشد .در این پژوهش ،گردآوری اطالعات در دو مرحله انجام میشود؛ در مرحله اول برای
تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای و در مرحله دوم ،برای گردآوری دادههای مورد نظر از
صورتهای مالی ،اطالعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار ،و سایر منابع اطالعاتی مرتبط و برای به دست آوردن برخی
متغیرهای پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین از نرمافزار رهآورد نوین استفاده شد .برای تجزیه و
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تحلیل داده های گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به طور همزمان استفاده شد .دادههای مربوط به بورس
اوراق بهادار تهران در نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری میشود .بعد از جمعآوری دادهها از طریق نرمافزارهای موجود ،با
ورود اطالعات به نرمافزار اکسل از توابع این نرمافزار برای محاسبه متغیرهای پژوهش استفاده شد .در این تحقیق از
روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شد و برای رد یا پذیرش فرضیات با استفاده از نرمافزار استات
نسخه  91به عمل آمد و با استفاده از این نرمافزار ،رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد
بررسی نیز سالهای  9311تا  9311میباشد.
در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگیهای زیر بوده ،به عنوان نمونه
انتخاب شده اند:
 به دلیل افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. شرکتهای مورد نظر جزو بانکها و واسطهگری مالی ،لیزینگ ،هلدینگ و سرمایهگذاری به علت ماهیت و نوع فعالیتاین گروه از شرکتها متفاوت است ،نباشند.
 شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دورههای مورد نظر تغییر داده باشد. اطالعات مالی شرکتهای مورد بررسی به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد. شرکتهای مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد.در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده شد و در نهایت  991شرکت به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش
جدول ( ،)9آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد.
جدول  :7آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
نام متغير
تاخیر در گزارشگری مالی
پاداش هیئت مدیره
پیچیدگی عملیات
اندازه شرکت
اهرم مالی
استقالل هیئت مدیره
سرمایه گذاران نهادی

تعداد
194
194
194
194
194
194
194

ميانگين
10111
10931
10991
940161
10111
10611
10141

بيشترین
1041
80111
1011
910314
1016
9
1016

کمترین
101411
10111
1
910431
10119
101
10991

انحراف معيار
10361
30914
10919
90163
10918
10914
10981

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای
نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر تاخیر در گزارشگری مالی برابر با ( )10111میباشد
و برای اهرم مالی  1011می باشد که نشان می دهد در شرکتهای عضو نمونه به طور میانگین 11 ،در صد از دارایی ها از
بدهی های تشکیل شده است .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان
پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای
پاداش هیئت مدیره برابر با  30914و برای پیچیدگی عملیات برابر است با  10919میباشد که نشان میدهد این دو متغیر
به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان
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میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اهرم مالی برابر با  1016است .سطح اندازهگیری برخی از متغیرها شامل مقیاس
اسمی و رتبهای میباشد که برای متغیرهای کیفی به کار میروند .این متغیرها معموالً دووجهی یا چندوجهی میباشند.
جدول توزیع فراوانی متغیر تخصص حسابرس در صنعت صورت زیر می باشد.
جدول  :2توزیع فراوانی متغير تخصص حسابرس در صنعت
فراوانی
431
111
194

عنوان
دارای تخصص حسابرس در صنعت
فاقد تخصص حسابرس در صنعت
جمع

درصد فراوانی
69048
38011
911

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مورد بررسی برابر با  194میباشد که از بین
آنها تعداد  431شرکت -سال یعنی  69048درصد شرکتها دارای تخصص حسابرس در صنعت و  111شرکت -سال
معادل  38011درصد شرکتها فاقد تخصص حسابرس در صنعت میباشند.
آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل ،مانایی متغیرها بررسی گردد .برای بررسی وجود ریشه واحد در
دادههای پانل ،میتوان از آزمون لوین لین و چو استفاده کرد که نتایج آن بهصورت جدول  3عرضه میگردد.
جدول  :9آزمون مانایی (لوین ،لين و چو) برای تمامی متغيرهای پژوهش
متغير

آماره آزمون

سطح معناداری

نتيجه

تاخیر در گزارشگری مالی
پاداش هیئت مدیره
پیچیدگی عملیات
اندازه شرکت
اهرم مالی
استقالل هیئت مدیره
سرمایه گذاران نهادی

-110149
-910169
-930496
-910641
-910413
-930131
-980136

101111
101111
101111
101111
101111
101111
101111

مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است

با توجه به جدول  3مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  1درصد بوده و
بیانگر مانا بودن متغیرها است.

آزمون اف ليمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ( )poolو دادههای تابلویی ( )panelصورت میگیرد .نتایج حاصل
از آزمون اف لیمر برای مدل پژوهش بدین شرح میباشد:
جدول  :4نتایج آزمون اف ليمر (چاو)
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
940941
960169

سطح معنیداری
101111
101111
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نتایج حاصل در جدول  4نشان میدهد که سطح معناداری آزمون برای هر دو مدل پژوهش کمتر از  1درصد بوده و
بیانگر پذیرش الگوی دادههای تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن
درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  1011باشد ساختار دادهای  panelانتخاب میشود .در این
حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
جدول  :5نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
940369
910164

سطح معنیداری
101111
101111

نتيجه آزمون
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ

نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد که سطح معناداری آزمون در مدلها کمتر از  1درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات
ثابت میباشد.
آزمون ناهمسانی واریانس
اگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط ادامه دهد
در این حالت ،انحراف معیار میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته ،میتواند گمراهکننده باشد
بنابراین از آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفادهشده است.
جدول  :6نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره آزمون
61496036
91919014

سطح معنی داری
101111
101111

نتيجه آزمون
ناهمسانی واریانس وجود دارد
ناهمسانی واریانس وجود دارد

نتایج حاصل در جدول  6نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون در مدلها کمتر از  1درصد میباشد و بیانگر وجود
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدلها با اجرای دستور  glsرفع شده است.
نتيجه آزمون فرضيه اول پژوهش
فرضیه اول پژوهش بیان میدارد :پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
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جدول  :1نتيجه آزمون فرضيه اول
متغير وابسته :تاخير در گزارشگری مالی
متغيرها
پیچیدگی عملیات
اندازه شرکت
اهرم مالی
سن شرکت
سرمایه گذاران نهادی
تخصص حسابرس در صنعت

نماد
Complex
size it
lev it
Age it
Instit it
SPCA it

C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

ضرایب
101113
101113
101919
101143
-101111
-101113
101144

آماره t
خطای استاندارد
94018
101113
9011
101119
1013
101114
91011
101191
-13096
101141
-1011
101133
94014
101163
 99درصد
994016
101111

سطح معناداری
10111
10119
10111
10111
10111
10484
10111

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشود که متغیر پیچیدگی عملیات دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از پنج درصد
می باشد بنابراین می توان گفت پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم دارد و فرضیه اول پژوهش
پذیرفته میشود .متغیرهای کنترلی اهرم مالی و سن شرکت ،دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد و ضریب مثبت بوده
بنابراین تأثیر مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند .متغیر کنترلی سرمایه گذاران نهادی دارای سطح معناداری کمتر از
 1درصد بوده و ضریب آنها عددی منفی می باشد بنابراین تأثیر معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد .ضریب تعیین
برابر با  99درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  99درصد از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  994016و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد از اینرو میتوان
گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
نتيجه آزمون فرضيه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش بیان میدارد :پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
جدول  :1نتيجه آزمون فرضيه اول
متغير وابسته :تاخير در گزارشگری مالی
متغيرها
پاداش هیئت مدیره
اندازه شرکت
اهرم مالی
سن شرکت
سرمایه گذاران نهادی
تخصص حسابرس در صنعت
C
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

نماد
Bonus
size it
lev it
Age it
Instit it
SPCA it

ضرایب
-101119
109161
101999
101131
-109111
-101131
109133

آماره t
خطای استاندارد
-93011
101113
1061
103918
9068
101166
11014
101191
-91011
101111
-1011
101134
94049
11019
 91درصد
911069
101111

948

سطح معناداری
10111
10133
10113
10111
10111
10334
10111
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با توجه به جدول  ،8مشاهده میشود که پاداش هیئت مدیره دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از پنج درصد می
باشد بنابراین می توان گفت پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم دارد و فرضیه دوم پژوهش
پذیرفته میشود .متغیر کنترلی سن شرکت ،دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد و ضریب مثبت بوده بنابراین تأثیر
مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند .متغیر کنترلی سرمایه گذاران نهادی دارای سطح معناداری کمتر از  1درصد بوده
و ضریب آنها عددی منفی می باشد بنابراین تأثیر معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد .ضریب تعیین برابر با 91
درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  91درصد از تغییرات متغیر وابسته
را توضیح دهند .آماره والد برابر با  911069و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد از اینرو میتوان گفت که مدل
برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادها

در این پژوهش به بررسی تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی پرداخته شد .جامعه
آماری پژوهش کلیه شرکتهای بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  991شرکت و در بازه
زمانی  6ساله بین سالهای  9311تا  9311مورد تحقیق قرار گرفتند .دو فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از
بررسی و آزمونهای مربوط به فرضیه اول مشخص گردید که پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر
مستقیم معنادار دارد .یعنی در شرکتهایی که دارای پیچیدگی عملیات هستند و شرکتها فروش صادراتی دارند آن شرکتها
تاخیر در گزارشگری مالی دارند .در نهایت طبق نتایج حاصل از فرضیه دوم می توان گفت که پاداش هیئت مدیره بر
تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر معنادار و معکوس دارد یعنی شرکتهایی که به هیئت مدیره خود پاداش می دهند در آن
شرکتها صورت های مالی با تاخیر کمتری گزارش می شود .با توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود پژوهش
حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت انجام شده و با نتایج این پژوهش مقایسه کرد و همچنین انجام پژوهش
حاضر در صنایع مختلف انجام گیرد و نتایج مقایسه گردد و تاثیر پیچیدگی عملیات و پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در
گزارشگری مالی با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته حسابرسی بررسی گردد .با توجه به نتایج حاصل از
فرضیه های پژوهش به شرکت ها توصیه میشود برای اینکه گزارش های مالی با تاخیر کمتری همراه باشد برای مدیران
پاداش در نظر بگیرند چون پرداخت پاداش به مدیران منجر به افزایش انگیزه آنها می شود.
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