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 چکيده

این . پردازد می یمال یدر گزارشگر ریبر تاخ رهیمد ئتیو پاداش ه اتیعمل یدگیچیپ ریتاث یبررس به پژوهش حاضر
باشد.  می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف لحاظ از پژوهش

بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد  تهران بهادار اوراق بورس در شده تهپذیرف های کلیه شرکتجامعه آماری پژوهش 
مورد تحقیق  9311 تا 9311 های سال بینساله  6 زمانی ی دورهدر  شده و  انتخاب پژوهش نمونه عنوان به رکتش 991

خطی  رگرسیون از ها هفرضی آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات، آوری جمع جهت استفاده مورد وشر. قرار گرفتند
 نتایج استفاده گردید. 91نسخه  استاتابرای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار  است. شده  استفاده چندگانه
 ییدر شرکتها یعنیمعنادار دارد.  و میمستق ریتاث یمال یدر گزارشگر ریبر تاخ اتیعمل یدگیچیپ که دهد می نشان پژوهش
 دارند.  یمال یدر گزارشگربیشتری  ریدارند آن شرکتها تاخ یهستند و شرکتها فروش صادرات اتیعمل یدگیچیپ یکه دارا

خود  رهیمد ئتیکه به ه ییشرکتها یعنیمعنادار و معکوس دارد  ریتاث یمال یدر گزارشگر ریتاخبر  رهیمد ئتیپاداش ه
 شود. یش مگزار یکمتر ریبا تاخ یمال یدهند در آن شرکتها صورت ها یپاداش م
.رهیمد ئتیپاداش ه ،اتیعمل یدگیچیپی، مال یدر گزارشگر ریتاخ: یديکل واژگان

 

 مقدمه

 یکارا محسوب م هیبازار سرما یاصل یاز اجزا یکیدارد و به عنوان  هیسرما یبازارها یبرا یاتیح تیبه موقع بودن، اهم
 یها و درز اطالعات در بازار م عهیشا ،یمبادالت نهان شود. انتشار به موقع اطالعات باعث کاهش عدم تقارن اطالعات،

کمک  هیسرما یگذاران در بازارها هیو حفظ اعتماد سرما هیجذب سرما ار،اوراق بهاد یگذار متیو ق یابیشود و به ارزش
و  یریگ میابهام در تصم شیبازار، افزا ییو به موقع باعث ناکارا قینداشتن به اطالعات دق یکند. در مقابل، دسترس یم

تواند منجر  یم یمال اتدر انتشار اطالع ریشود. تأخ یآنها م یاطالعات یو محتوا یمال یکاهش مربوط بودن گزارش ها
برابر به اطالعات  یشود که امکان دسترس یگذاران هیسرما انیدر م یعدالت یاوراق بهادار و ب یگذار متیبه مشکالت ق
به نفع سهامداران عمده افشا  یشتریتر شود، اطالعات ب یطوالن یمال یر گزارش هادر انتشا ری. هر چه تأخمهم را ندارند

افراد برون  یبرا یرو، انتشار به موقع اطالعات مال نیشود. از ا یمطرح م هیدر بازار سرما یادیز یها عهیشود و شا یم
 (.9313فتحی،  ها و)حاجی برخوردار است یخاص تیگذاران جزء، از اهم هیو به خصوص سرما یسازمان

بررسی تاثير پيچيدگی عمليات و پاداش هيئت مدیره بر تاخير در 

 گزارشگری مالی

 
 نياسيدحسن افضل

 )نویسنده مسئول(مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزکوه، ایران  -کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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 داد،یرو ایمعامله  کی یارائه به موقع اطالعات، اغلب ممکن است الزم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه ها یبرا
کاهد. به عکس، هرگاه به منظور مشخص شدن همه جنبه  یآن م یاتکا تیاز قابل نیاطالعات موجود گزارش شود که ا

که  یاستفاده کنندگان یقابل اتکا شود، لیکن برا کامالً ستاطالعات ممکن اانجام گردد،  ریبا تأخ یمزبور، گزارشگر یها
مربوط بودن و قابل اتکا  اتیخصوص نیبه موازنه ب لین یشود. برا دهیفا یاتخاذ کنند ب یماتیمدت تصم نیا یط دیبا

است  نیا ردیمورد توجه قرار گ دیکه با یموضوع نیدر مورد زمان ارائه اطالعات، مهم تر یبودن، با توجه به الزامات قانون
 ،یحسابدار یاستانداردها)استفاده کنندگان پاسخ داده شود  یاقتصاد یریگ میتصم یازهایوجه به ن نیکه چگونه به بهتر

 (.9381 ،یمال یگزارشگر ینظر میمفاه
 ندیفرا یاجرا گرید ییورزند. از سو یاعتماد م یمال یحسابرسان به صورت ها یبر اساس گواه کنندگان عموماً استفاده
اطالعات به استفاده  هیو ارا یسال مال انیپا خیتار نیب یگردد تا وقفه ا یاست که منجر م یجزء عوامل یحسابرس

 نمایندگی تئوری (.9386 ،یریانجامد )مع یبودن اطالعات م وطمرب یژگیبه کاهش و تیکه در نها دیکنندگان به وجود آ

 ممکن بطوریکه مدیران کند می ایجاد شرکت در را نمایندگی مشکالت مدیریت زا مالکیت کردن جدا که می کند ادعا

 مدیران منافع بین مدیران پاداش تئوری نمایندگی اساس بر .نکنند عمل سهامداران منافع بهترین راستای در همیشه است

 و نقدی پاداش طریق از رکتهاش .بخشد می بهبود را شرکت بلندمدت عملکرد انداز چشم و کرده ایجاد توازن سهامداران و
 منافع بین توازن ایجاد برای سهام خرید اختیارات و شده محدود سهام عادی، مالکیت سهام قبیل از سهام مزایای

 .کنند می استفاده و مدیران سهامداران
تجاری  واحد اتیعمل یروال عاد شودیکه منجر م گردد یاطالق م یهائتیبه مجموعه فعال اتیعملی دگیچیواژه پ

 ات،یعمل یدگیچیپ یعبارت به. طلبدیم یدگیچیپ نیمرتفع کردن ا یهمه جانبه را برا یشود که تالشها یدستخوش موانع
خود را بدون  تیفعال یاقدام کنند تا بتوانند روال عاد دیدر موضوع با ریکه تمام افراد درگ استی اضاف یتهایمجموعه فعا
 .(1196اران، )چنگ و همک ندینما یط یوقفه و مشکل

در  ریبر تاخ رهیمد ئتیو پاداش ه اتیعمل یدگیچیپ ریتاث یبررسپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که 
 چگونه است؟ یمال یگزارشگر

 
 پيشينۀ پژوهشادبيات و 

 تاخير در گزارشگری مالی

 یعالمت ده یبر تئور یمطالعات اغلب مبتن اینمختلف مورد بررسی قرار گرفته است.  یها گاهیدمالی به موقع از د یگزارشگر
به عنوان  التیسطح تحص نسیرفتار بازار کارا ارائه شده است. در مدل اسپ حیتوض ی( برا9113) نسیبوده که در اصل توسط اسپ

 ی. در تئورقرار دهد ریتواند رفتار استخدام را تحت تأث یبالقوه کارکنان در نظر گرفته شده است که م تیفیاز ک گنالیس کی
 انیمواقع از م یدر برخ دهیشود، فرض گرد یاستفاده م یو حسابرس یدر مطالعات حسابدار یکه به طور گسترده ا یعالمت ده

 دهیگذاران د هیتوسط سرما یتواند به عنوان عالمت یشود م یارائه م تیریکه توسط مد یاطالعات مال یمختلف افشا یها جنبه
 یم یسال مال انیشرکت پس از پا یمال یزمان انتشار گزارش ها ایبه موقع سود و  یافشاء، گزارشگر یجنبه ها نیاز ا یکیشود. 

در انتشار اطالعات،  ریتأخ ایدر آمد(  شیاخبار خوب باشد )مانند افزا یاز برخ یتواند نشانه ا یباشد. انتشار به موقع اطالعات م
 منتشر شوند. رتریتر و اخبار بد د عیشود اخبار خوب سر یم ینیب شیپ بیترت نیبداز اخبار بد باشد )مانند کاهش در آمد(.  ینشانه ا

باشد. مطالعات انجام شده  یبار مربوط به واکنش بازار سهام به زمان انتشار درآمد م نیاول یبهنگام بودن اطالعات درآمد برا جینتا
 یگزارشگر ( واکنش بازار سهام به بهنگام بودن9184)( و کروس و شرودر 9181پالمون ) یولی(، گ9184توسط چمبر و پنمان )

مورد انتظار منتشر شده، به  خیکه زودتر از تار یمال یمطالعات نشان داد که گزارش ها نیقرار داده است. ا یرا مورد بررس یمال
 یول یعادریبه عنوان اخبار غمورد انتظار باشد  خیاز تار رتریکه افشا د یشوند در حال یم یخوب تداع یول یعاد ریعنوان اخبار غ
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شرکت با خبر  صیتشخ یبرا گنالیس کیتوان به عنوان  یدهد که بهنگام بودن را م ینشان م جینتا نیشوند. ا یم یبد تداع
مورد  یگذار هیسرما یریگ میتصم ندیرا در طول فرا گنالیس نیگذاران ا هیکه سرما نیو ا رد،یخوب از خبر بد مورد استفاده قرار گ

 .(9313ها و فتحی، )حاجی فاده قرار دهنداست
 

 پرداخت پاداش

در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب  9341قانون تجارت مصوب  934بر مبنای ماده 
ن بر اساس ماده کند که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت بعنوان پاداش به اعضا هیأت مدیره تخصیص داده شود. همچنی

همین قانون نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ  149
وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. 

% شرکت های ایرانی به صورت درصدی از سود خالص و سود تقسیم شده 11اعطای پاداش در تحقیقات نشان داده است که شیوه 
(. در تحقیقات دیگر صورت گرفته تمام پاسخ دهندگان به سوال تحقیق 9311بین سهامداران بوده است )جهانخانی و ظریف فرد، 

د حسابداری بوده است و آزمون رابطه بین پاداش و سود بر این باور بودند که اغلب طرح ها و قراردادهای پاداش فعلی مبتنی بر سو
 (. 9383شرکت های بورس مؤید وجود رابطه خطی بوده و نظر پاسخ دهندگان را تایید نموده است )نمازی و سیرانی، 

 

 عمليات پيچيدگی
 دستخوش گزارشگر دعملیات واح عادی روال شود می منجر که گردد می اطالق فعالیتهائی مجموعه به عملیاتپیچیدگی  واژه

 مجموعه عملیات، گیپیچیده به عبارتی .طلبد می پیچیدگی این کردن مرتفع برای را جانبه همه تالشهای که شود موانعی

 مشکلی و وقفه بدون را خود فعالیت عادی روال بتوانند تا اقدام کنند باید موضوع در درگیر افراد تمام که است اضافی فعایتهای

 بیرونی عواملِ یا و( سازمانی درون) درونی عوامل شاملِ توانند می شوند، می گی عملیات پیچیده به منجر که عواملی .نمایند طی
تنوع  به توان می واحدگزارشگر، عملیات گی پیچیده بر موثر( سازمانی درون) درونی عوامل از جمله .باشند سازمانی( )برون

 حجم پرسنل، تعداد تولید محصوالت، در تنوع صادرات، میزان ،...(و تولید توزیع، یزمینه در گزارشگر واحد گیپراکند) جغرافیائی

 جهانی، تجارت یا و جهانی و ملی مقررات و به قوانین توان می نیز بیرونی عوامل مورد در همچنین کرد؛ اشاره غیره و فعالیت

 گذشت نظر از که عواملی به گیپیچید سطح ذال .کرد اشاره غیره و نیازهای ذینفعان و انتظارات رقابتی، بازارهای و رقابت وجود

 که چرا .است محدود بسیار هستند( مالکان) سهامداران خود آن، اعضای که کوچک نانوائی یک در گیمیزان پیچید .دارد بستگی

 پیچیده عوامل و ارتباطات کند، میزان رشد کار و کسب یک هرچه .است مؤثرتر کنترل و نظارت و آسانتر مراتب به آن مدیریت

 هر که زیاد پرسنلهای تعداد و جغرافیائی بودن پراکندگی دارا با ملّیتی چند گزارشگر واحد یک چنانکه کند؛ می رشد نیز کننده

 لذا .است شده مطرح نانوائی از تر پیچیده قاعدتاً دارند، قرار ی جغرافیائیحوزه یک مقررات و قوانین تحت نیز واحدها از کدام

 .دارند قرار تری کننده پیچیده عوامل چتر یسایه در مدیران، تصمیمات که چرا .تر هستند پیچیده ذاتاً زرگ،ب کارهای و کسب
نیازهای  و محیط با منطبق بیشتر، اطالعات کسب فرآیندهای و فنآوری به مجهز باید پیچیده، نِ واحدهایکارکنا و مدیران
 (.1196شولین،  و لی چنگ،) یابد می افزایش کار و کسب یپیچیدگ با مدیریت، پیچیدگی رو، این از .باشند محیطی

 

 پيشينه پژوهش
اجرایی رابطه  ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین محافظه کاری و پاداش مدیران1198اوتاماسا و همکاران )
ی ندارند )اطالعات ؛ آنها همچنین نشان دادند در شرکت هایی که محیط اطالعاتی شفاف و روشنای مثبت وجود دارد

احساس  حسابداری ضعیف یا کمی وجود دارد( نسبت به شرکت های که محیط اطالعاتی شفاف دارند این رابطه بیشتر
 میشود و این گونه شرکت ها تمایل بیشتری برای محافظه کاری دارند.
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 انیب یشرکت تیو حاکم یسابرسدر زمان صدور گزارش ح ریعوامل اثرگذار بر تأخ ی( با بررس1193آپادور و مهد نورا )
 یدر زمان صدور گزارش حسابرس ریبا تأخ یاندازه سازمان و سودآور ت،یتمرکز مالک ،یحسابرس تهینمودند که اندازه کم

در زمان صدور گزارش  ریتأخ یحسابرس تهیکم یتعداد اعضا شیآنها نشان داد که با افزا قیتحق جیباشد. نتا یدر رابطه م
در زمان  ریمالکیت )تمرکز مالکیت( تأخ 1 یتعداد سهامداران باال شیبا افزا نی. همچنافتیخواهد  شیافزا یحسابرس

اندازه  انی. مافتیخواهد  شیباالتر، افزا تیفیک اب یانجام حسابرس یتقاضا برا شیافزا لیبه دل یصدور گزارش حسابرس
 باشد. یطه معکوس برقرار مراب زین یدر زمان صدور گزارش حسابرس ریبا تأخ یسازمان و سودآور

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یدر شرکت ها یدر ارائه گزارش حسابرس ریتأخ ی( با بررس1191نور و همکاران ) محمد
در  ریفعال و بزرگ باعث کوتاه تر شدن تأخ یحسابرس تهیکه کم افتندیدست  جهینت نیبه ا 1111در سال  یبهادار مالز

 یرابطه معن یبا به موقع بودن گزارش حسابرس یحسابرس تهیود، اما تخصص و استقالل کمش یم یارائه گزارش حسابرس
 ندارد. یدار

( در بررسی طرح های پاداش مدیران نشان دادند که پاداش مدیران بطور کلی مربوط به مالکیت سهام 1191جونز و وو )
عنوان یک جز اصلی از مزایای مدیرعامل مطرح  به 9111و اختیار خرید سهام مشتق شده اند زیرا پاداش سهام از سال 

 شده است و نیز نشان دادند که پاداش مدیران ممکن است مدیریت سود را برانگیزد.
( در مطالعه ای به بررسی افزایش ثروت سهام داران در طول دوره نقدی مدیران ارشد شرکت 9314حاجیها و چناری )

ر آن است که بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده سهام دار ) مجموع پرداختند؛ یافته های حاصل از پژوهش بیانگ
، ) بازده سهام غیر عادی انباشته( ارتباط معنی داری وجود ندارد، از این رو زش بازار و سود نقدی پرداخت شده(تغییرات ار

 مؤثر نبوده است. میتوان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی
زاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد آه بین پاداش مدیران و جریان نقد ( دریافتند ک9311جهانشاد و علم اهرمی )

 بنابراین در چنین شرایطی باید به دنبال مکانیسمی جهت کاهش هزینه های نمایندگی میان مدیران و سهام داران بود،
 باشد. ری محافظه کاری در گزارشگری مالی مییکی از این مکانیسم ها بکارگی

 با را عملکرد ارزیابی معیارهای اقتصادی و مدیران پاداش های طرح بین رابطه بررسی ( به9311زاده ) زارع و سجادی

 تضاد کاهش باعث که تاثیرگذار از راهکارهای یکی آنها های یافته اساس بر .پرداختند ترکیبی های داده از استفاده

 بر مبتنی طرحهای از استفاده با مدیران در انگیزه ایجاد شودمدیران می عملکرد بهبود و سهامداران و مدیران بین منافع

 رابطه عملکرد ارزیابی اقتصادی معیارهای و مدیران به پرداختی پاداش بین که نشان داد تحقیق های یافته .است پاداش

  .وجود دارد داری معنی
شده در بورس  رفتهیشرکت پذ 116 یمال یعوامل مؤثر بر سرعت گزارشگر ی( به بررس9381پور ) انیو جمال یمهدو

 خیو تار یسال مال انیپا خیتار انیم ی. از اختالف زمانپرداخته اند 9381 تیلغا 9318 یسال ها یاوراق بهادار تهران ط
 ،یمال یو از نسبت ها یمال یارشگرسرعت گز یبرا یاریمع نشده ساالنه، به عنوا یحسابرس یمال یارائه گزارش ها

پژوهش  جیاستفاده شد. نتا یمجدد، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگر یگذار هیمتغیر اندازه شرکت و نسبت سرما
مورد  یسالها یدر ط یمال یمختلف، متفاوت بود و سرعت گزارشگر عیدر صنا یمال ینشان داد که، سرعت گزارشگر

رابطه  یمال یبا سرعت گزارشگر یمورد بررس یرمالیو غ یمال یشده است. اکثر نسبت ها شتریب نیانگیبه طور م مطالعه
 شیپ یبرا یمعنادار یتوان به مدل ها یم یمال ریو غ یمال یبا استفاده از نسبت ها نیداشتند. همچن یمعنادار آمار

 .افتیدست  یمال یسرعت گزارشگر ینیب
قرار داد. در  یرا مورد بررس یبر زمان صدور گزارش حسابرس رگذاریعوامل تأث ی( در پژوهش9388) یحسن آباد یصادق

 ان،یمترقبه در صورت سود و ز ریوجود اقالم غ ،یاحتمال یها یعوامل نوع گزارش حسابرس، بده ریپژوهش تأث نیا
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نوع  دهد یشان من جیقرار گرفت که نتا یمورد بررس رحسابرس و صاحب کا نیب یسهامدار عمده و وجود سابقه همکار
 گذار است. ریگزارش حسابرس تأث خیمعنادار بر تار یگزارش حسابرس به شکل

 

 پژوهش های   فرضيه
 فرضیه اول: پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.

 فرضیه دوم: پاداش هیئت مدیره بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
 

 پژوهشول امدل رگرسیونی برای فرضیه 
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 

 

 (Delay) ر گزارشگری مالیتاخير دمتغير وابسته: 

 هر شرکت در هر مالی دوره پایان تاریخ و حسابرسی گزارش تاریخ امضای بین روزهای تفاوت از است عبارت متغیر این

 تقسیم شده است.  361که برای همگن کردن این متغیر، عدد حاصل بر سال. 

 

 مستقل: هایمتغير

 (Complex) پيچيدگی عمليات (7
 یاتیکه نحوه عمل می شود )صادرات( استفاده یشاخص درصد فروش خارج اریاز مع یاتیعمل یگدیچیپ یریاندازه گ یبرا

  به این صورت است:کردن آن 
از جمع  تجاریصادرات واحد  زانینسبت معرف م نیباشد ا یم ی)صادرات(، درصد فروش خارج یدرصد فروش خارج

( از وشفر زانیصادرات و م زانیم یعنینسبت ) نیا یؤلفه هاباشد. م ی( مکسالی) یدوره مال کیدر  تجاریفروش واحد 
 میزان ،یمحاسبه درصد فروش خارج یبدست آمده است. برا وستیپ یها ادداشتیو تجاری  یواحدها یمال یصورتها

 .میآورمی به دست  تجاریجمع فروش واحد  یرا بر رو یفروش خارج

 

 (Bonus) پاداش هيئت مدیره (2
و  یمال یکه در صورت ها تیریمدمبلغ پاداش  یعیطب تمیلگار قیاز طر تیریپاداش مد اندازه گیریبرای  قیتحق نیدر ا

 (.9314)نیکو مرام و پازوکی،  شود یم یریآن وجود دارد، اندازه گ یحیتوض  یها ادداشتی ای

 

 متغيرهای کنترلی

 غیر در و 9 با برابر دباش صنعت در متخصص حسابرس که (: در صورتی SPCAit) تخصص حسابرس در صنعت

 رویکرد از صنعت در حسابرس تخصص گیری اندازه برای پژوهش این در دیگر، عبارتی   به است؛ صفر با برابر صورت این
 و صنعت آن در حسابرس تخصص باشد، بیشتر حسابرس بازار سهم هرچه که معنی این به. شود می استفاده بازار سهم

 تمام های دارایی مجموع) شود می محاسبه زیر صورت به حسابرسان بازار سهم .است تر البا رقبا سایر به نسبت او تجربه
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 این در کاران صاحب های دارایی مجموع بر تقسیم  خاص، صنعت یک در خاص حسابرسی موسسه یک کاران صاحب
 .(صنعت

     
∑      
   
   

∑ ∑      
   
   

  
   

 

 k صنعت  در i حسابرسی موسسه بازار : سهم     
 کاران صاحب های دارایی : مجموع   

 است حسابرسی موسسه : نماد  
 است موردنظر صنعت : نماد  

 k صنعت  در i حسابرسی موسسه کاران صاحب تعداد : نماد    
 k صنعت  در یحسابرس های موسسه تعداد : نماد   

 باشد برقرار زیر رابطه اساس بر بازارشان سهم که شوند می گرفته نظر در صنعت در متخصص عنوان به مؤسساتی
 .(9388همکاران،  و اعتمادی)

 حسابرسی موسسه سوی از شرکت اگر بنابراین است؛  صنعت  در موجود های شرکت تعداد بیانگر    فوق، رابطه در
 بود. خواهد 1 با برابر وگرنه یک با برابر SPEC متغیر باشد، شده حسابرسی صنعت متخصص

     
 

  
     

 (: در این تحقیق از طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است. SIZE) اندازه شرکت

 ه است.دش مالی استفاده اهرمشاخص  عنوان به دارایی کل به بدهی کل نسبت (: ازLev) اهرم مالی

اندازه  لگاریتم طبیعی عمر شرکت )اختالف سال مرود نظر با سال تاسیس شرکت( از طریق: (Age) سن شرکت

 گیری شده است.
 

 (Inst) ینهاد سرمایه گذاران
شرکتهای  (، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه،9118مطابق با تعریف بوش )

گردد. عالوه بر این مطابق با تعریف بند  سرمایه گذاری هستند که حجم بزرگی از عملیات آنها به معامله سهامشان بر می
ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، از سرمایه گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که  11

رد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو این میلیا 1درصد و یا بیش از  1بیش از 
شوند. با بررسی یادداشتهای همراه صورتهای مالی، درصد مالکیت این سرمایه  گروه از سرمایه گذاران محسوب می

 (.9311؛ کامیابی و پرهیزگار، 9311گردد )علی نژاد و بحرینی، گذاران از سهام شرکت مشخص می
 

 شناسی پژوهش روش
همبستگی  کند، از لحاظ روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به دلیل اینکه از طرح پس از واقعه استفاده می

 برای اول مرحله شود؛ در می انجام مرحله دو در اطالعات گردآوری ،پژوهش این درباشد.  )پس از وقوع( می علی و از نوع

از  نظر مورد های داده گردآوری برای دوم، در مرحله و یا کتابخانه روش از پژوهش ینهپیش و مبانی نظری تدوین
 برخی آوردن به دست و برای مرتبط منابع اطالعاتی سایر و بهادار، اوراق به بورس شده ارائه اطالعات مالی، های صورت

برای تجزیه و  استفاده شد. آورد نوین ره افزار بهادار و همچنین از نرم اوراق بورس سازمان سایت از پژوهش متغیرهای
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های مربوط به بورس  دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به طور همزمان استفاده شد.  تحلیل داده
ود، با افزارهای موج ها از طریق نرم آوری داده شود. بعد از جمع آوری می آورد نوین جمع افزار ره اوراق بهادار تهران در نرم

در این تحقیق از استفاده شد.  پژوهشافزار برای محاسبه متغیرهای  افزار اکسل از توابع این نرم ورود اطالعات به نرم
 استاتافزار  رد یا پذیرش فرضیات با استفاده از نرمو برای  دشروش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده 

 افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. از این نرم و با استفاده به عمل آمد 91نسخه 
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مورد  جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کلیه شرکت

 باشد.  می 9311تا  9311های  بررسی نیز سال
های زیر بوده، به عنوان نمونه  تهران که دارای ویژگی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در این پژوهش شرکت

 :ه اندانتخاب شد
 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت -
گذاری به علت ماهیت و نوع فعالیت  گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه ها و واسطه های مورد نظر جزو بانک شرکت -
 ها متفاوت است، نباشند.  ن گروه از شرکتای
 های مورد نظر تغییر داده باشد. ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره شرکت -
 های مورد نیاز در دسترس باشد. های مورد بررسی به منظور استخراج داده اطالعات مالی شرکت -
 شده باشد.های مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج ن شرکت -

شرکت به عنوان نمونه  991و در نهایت  در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده شد
 پژوهش انتخاب شدند.

 

 های پژوهش یافته

 دهد.  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده9جدول )
 تغيرهای پژوهشآمار توصيفی م :7جدول 

 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانگين تعداد نام متغير
 10361 101411 1041 10111 194 تاخیر در گزارشگری مالی

 30914 10111 80111 10931 194 پاداش هیئت مدیره

 10919 1 1011 10991 194 پیچیدگی عملیات

 90163 910431 910314 940161 194 اندازه شرکت

 10918 10119 1016 10111 194 یاهرم مال

 10914 101 9 10611 194 استقالل هیئت مدیره

 10981 10991 1016 10141 194 نهادی سرمایه گذاران

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
باشد  ( می10111برابر با ) یمال یدر گزارشگر ریتاخقدار میانگین برای متغیر هاست. برای مثال م نشان دادن مرکزیت داده

در صد از دارایی ها از  11در شرکتهای عضو نمونه به طور میانگین،  می باشد که نشان می دهد 1011و برای اهرم مالی 
پراکندگی از یکدیگر یا میزان  طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان به بدهی های تشکیل شده است.

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای  ها نسبت به میانگین است. از مهم پراکندگی آن
دهد این دو متغیر  باشد که نشان می می 10919برابر است با پیچیدگی عملیات و برای  30914برابر با پاداش هیئت مدیره 

کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان  .دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند به ترتیب
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 مقیاس شامل متغیرها از برخی گیری اندازه سطحاست.  1016ترین مقدار اهرم مالی برابر با  مثال بزرگ عنوان دهد. به می
. باشند می چندوجهی یا دووجهی معموالً این متغیرها. روند می کار هب کیفی متغیرهای برای که باشد می ای رتبه و اسمی

 .صورت زیر می باشد تخصص حسابرس در صنعتجدول توزیع فراوانی متغیر 
 تخصص حسابرس در صنعتتوزیع فراوانی متغير : 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنوان
 69048 431 دارای تخصص حسابرس در صنعت

 38011 111 در صنعتفاقد تخصص حسابرس 

 911 194 جمع

باشد که از بین  می 194های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت 1طور که در جدول  همان
سال  -شرکت 111تخصص حسابرس در صنعت و  دارای هاشرکتدرصد  69048سال یعنی  -شرکت 431ها تعداد  آن

 .باشندد تخصص حسابرس در صنعت میفاق هاشرکتدرصد  38011معادل 
 

 آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در 

 ردد.گ عرضه می 3صورت جدول  استفاده کرد که نتایج آن به و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 پژوهش یرهايمتغ یتمام ی( برالوین، لين و چو) ییآزمون مانا :9جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون متغير

 مانا است 101111 -110149 تاخیر در گزارشگری مالی

 مانا است 101111 -910169 پاداش هیئت مدیره

 مانا است 101111 -930496 پیچیدگی عملیات

 مانا است 101111 -910641 اندازه شرکت

 مانا است 101111 -910413 اهرم مالی

 مانا است 101111 -930131 استقالل هیئت مدیره

 مانا است 101111 -980136 نهادی سرمایه گذاران

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

 
 اف ليمر )چاو(آزمون 

گیرد. نتایج حاصل  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )
 باشد:شرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل

 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( :4جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی پذیرش الگوی داده 101111 940941 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 101111 960169 دومفرضیه 
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درصد بوده و  1پژوهش کمتر از   که سطح معناداری آزمون برای هر دو مدلدهد  نشان می 4نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میدهبیانگر پذیرش الگوی دا

 

 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 1011( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
 

 نتایج آزمون هاسمن  :5جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون زمونمدل آ
 اثرات ثابت عرض از مبدأ 101111 940369 اولفرضیه 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 101111 910164 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات  1از  کمترکه سطح معناداری آزمون در مدلها دهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 د.باش می ثابت

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
برآورد و استنباط ادامه دهد  ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیبنابرا

 
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :6جدول 

 نتيجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 وجود دارد انسیوار یناهمسان 101111 61496036 اولفرضیه 

 وجود دارد انسیوار یناهمسان 101111 91919014 دومفرضیه 

باشد و بیانگر وجود  درصد می 1کمتر از ها  داری آزمون در مدل سطح معنی دهد که نشان می 6نتایج حاصل در جدول 
 رفع شده است. glsبا اجرای دستور  هاباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.دارد:  بیان می پژوهشاول فرضیه 
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 اول هيفرض آزمون يجهنت :1 جدول

 تاخير در گزارشگری مالیمتغير وابسته: 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 Complex 101113 101113 94018 10111 پیچیدگی عملیات

 size it 101113 101119 9011 10119 اندازه شرکت

 lev it 101919 101114 1013 10111 اهرم مالی

 Age it 101143 101191 91011 10111 سن شرکت

 Instit it 101111- 101141 13096- 10111 نهادی سرمایه گذاران

 SPCA it 101113- 101133 1011- 10484 تخصص حسابرس در صنعت

C 101144 101163 94014 10111 

 درصد 99 ضریب تعیین

 994016 والدآماره 

 101111 سطح معناداری

کمتر از پنج درصد  و سطح معناداری مثبتدارای ضریب پیچیدگی عملیات متغیر شود که  ، مشاهده می1با توجه به جدول 
 پژوهشاول فرضیه دارد و  مستقیمتاثیر ی مال یگردر گزارش ریتاخبر پیچیدگی عملیات می باشد بنابراین می توان گفت 

بوده  و ضریب مثبت درصد 1از  کمتردارای سطح معناداری  ، شرکت اهرم مالی و سن کنترلیمتغیرهای شود.  پذیرفته می
ی کمتر از دارای سطح معناداری گذاران نهاد هیسرما کنترلی متغیرد. ناری با متغیر وابسته دارمعنادمستقیم و بنابراین تأثیر 

تعیین و معناداری با متغیر وابسته دارد. ضریب  معکوسمی باشد بنابراین تأثیر  منفیعددی  هادرصد بوده و ضریب آن 1
درصد از تغییرات  99اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 99برابر با 

توان  رو می باشد از این درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  994016برابر با  والدره متغیر وابسته را توضیح دهند. آما
  گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

 

 پژوهشدوم  نتيجه آزمون فرضيه
 پیچیدگی عملیات بر تاخیر در گزارشگری مالی تاثیر دارد.دارد:  بیان می پژوهشدوم فرضیه 

 اول هيفرض آزمون يجهنت :1 جدول

 تاخير در گزارشگری مالیمتغير وابسته: 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 Bonus 101119- 101113 93011- 10111  رهیمد ئتیپاداش ه

 size it 109161 103918 1061 10133 اندازه شرکت

 lev it 101999 101166 9068 10113 اهرم مالی

 Age it 101131 101191 11014 10111 سن شرکت

 Instit it 109111- 101111 91011- 10111 نهادی سرمایه گذاران

 SPCA it 101131- 101134 1011- 10334 تخصص حسابرس در صنعت

C 109133 11019 94049 10111 

 درصد 91 ضریب تعیین

 911069 والدآماره 

 101111 سطح معناداری
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دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از پنج درصد می  رهیمد ئتیشود که پاداش ه ، مشاهده می8جدول با توجه به 
فرضیه دوم پژوهش ی تاثیر مستقیم دارد و مال یدر گزارشگر ریتاخبر  رهیمد ئتیپاداش هباشد بنابراین می توان گفت 

درصد و ضریب مثبت بوده بنابراین تأثیر  1کمتر از ،  دارای سطح معناداری شرکت سن شود. متغیر کنترلی پذیرفته می
درصد بوده  1ی دارای سطح معناداری کمتر از گذاران نهاد هیسرما مستقیم و معناداری با متغیر وابسته دارند. متغیر کنترلی

 91رابر با بتعیین و ضریب آنها عددی منفی می باشد بنابراین تأثیر معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد. ضریب 
درصد از تغییرات متغیر وابسته  91اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می

توان گفت که مدل  رو می باشد از این درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  911069را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
  برخوردار است. برازش شده از اعتبار کافی

 
 گيری و پيشنهادها بحث، نتيجه

جامعه شد.  پرداختهی مال یدر گزارشگر ریبر تاخ رهیمد ئتیو پاداش ه اتیعمل یدگیچیپ ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
در بازه  وشرکت  991پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد ای بیمهشرکتهای  کلیه آماری پژوهش

فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از  دومورد تحقیق قرار گرفتند.  9311تا  9311ساله بین سالهای  6مانی ز
 ریتاث یمال یدر گزارشگر ریبر تاخ اتیعمل یدگیچیپمشخص گردید که اول فرضیه  های مربوط بهبررسی و آزمون

ملیات هستند و شرکتها فروش صادراتی دارند آن شرکتها پیچیدگی ع یعنی در شرکتهایی که دارای. داردمعنادار  میمستق
بر  رهیمد ئتیپاداش هتاخیر در گزارشگری مالی دارند.  در نهایت طبق نتایج حاصل از فرضیه دوم می توان گفت که 

ن یعنی شرکتهایی که به هیئت مدیره خود پاداش می دهند در آدارد  معکوس معنادار و ریتاث یمال یدر گزارشگر ریتاخ
 پژوهششود  یمپیشنهاد با توجه به نتایج این پژوهش، کمتری گزارش می شود. صورت های مالی با تاخیر شرکتها 
انجام پژوهش  همچنینو  مقایسه کردپژوهش با نتایج این و  شدهانجام شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر حاضر 

در  ریبر تاخ رهیمد ئتیو پاداش ه اتیعمل یدگیچیپ ریتاثو  گرددمقایسه  انجام گیرد و نتایجحاضر در صنایع مختلف 
با توجه به نتایج حاصل از بررسی گردد. با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی اثربخشی کمیته حسابرسی  یمال یگزارشگر
با تاخیر کمتری همراه باشد برای مدیران گزارش های مالی برای اینکه شود توصیه میهای پژوهش به شرکت ها فرضیه 

 در نظر بگیرند چون پرداخت پاداش به مدیران منجر به افزایش انگیزه آنها می شود. داش پا
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