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چكيده
هدف اين مقاله بررسي ارتباط ميان مديريت سود و به موقع بودن اطالعات حسابداري در  09شرکت پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طي يک دوره زماني ده ساله از  2831الي  2802است  .روش پژوهش توصيفي  ،از نوع همبستگي مي باشد .
آزمون فرضيه ها با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره انجام شده است  .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مديريت سود
رابطه مستقيم با تاخير در ارائه اطالعات دارد .يعني هر چه مديريت سود افزايش يابد مدت زمان ارائه اطالعات افزايش مي يابد .هم
چنين نتايج حا صل از ساير يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که نوع حسابرس و اندازه شرکت رابطه اي با ارائه به موقع صورت
هاي مالي ندارد  .اما نسبت بدهي و نوع گزارش حسابرسي با به موقع بودن اطالعات رابطه معني دار دارد  ،بطوريکه نسبت بدهي
رابطه اي مثبت و مستقيم و نوع گزارش حسابرسي رابطه اي منفي و معکوس با به موقع بودن اطالعات دارد.
واژههاي كليدي :مديريت سود ،به موقع بودن اطالعات ،کيفيت گزارشگري مالي.
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 -1مقدمه
مديريت سود از جمله مباحث تئوري اثباتي حسابداري
است .بر اساس مباني تئوري اثباتي حسابداري ،مديران براي
کسب منافع شخصي ،ارقام حسابداري را به نفع خود
دستکاري مي نمايند .به عبارت ديگر مديريت سود را مي توان
به عنوان فرآيند انتخاب رويه هاي حسابداري توسط مديريت
براي دستيابي به اهداف خاص  ،تعريف کرد ).(Scott,2009
ارائه به موقع اطالعات يکي از ويژگي هاي کيفي اطالعات
حسابداري است و از اهميت ويژه اي در متون حسابداري
برخوردار است .اصل افشا در حسابداري ناظر بر ارائه مناسب
کليه واقعيت هاي با اهميت و مربوط به رويدادها و فعاليت هاي
مالي واحدهاي تجاري به ويژه شرکتهاي سهامي عام مي باشد
و به عنوان محصول نهايي سيستم حسابداري شناخته مي شود.
در اين تحقيق تنها يک جنبه از جنبه هاي گسترده مفهوم
افشا يعني افشا و ارائه به موقع صورت هاي مالي و رابطه آن با
مديريت سود بررسي مي شود  .به موقع بودن عامل مهمي در
ارتقاء و بهبود ويژگي هاي کيفي اوليه نظير مربوط بودن و بيان
صادقانه است .مديريت سود شاخصي براي اندازه گيري کيفيت
سود است .هر چه کيفيت سود باال باشد  ،ويژگي کيفي
اطالعات مانند ويژگي مربوط بودن و بيان صادقانه نيز بيشتر
خواهد بود  .از اين رو رابطه مستقيمي ميان مديريت سود و
ويژگيهاي کيفي اطالعات از جمله به موقع بودن اطالعات وجود
دارد .فقدان پژوهش کافي در زمينه موضوع مديريت سود و به
موقع بودن اطالعات  ،اين انگيزه را در نويسندگان مقاله حاضر
به وجود آورد تا ارتباط ميان مديريت سود و به موقع بودن
اطالعات را بررسي کنند .از طرف ديگر افزايش شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و افزايش ميزان مديريت
سود در اين شرکتها ،ارسال به موقع اطالعات توسط شرکتهاي
مزبور به بورس اوراق بهادار از اهميت ويژه اي براي سرمايه
گذاران برخوردار است .از اين رو ،کشف رابطه ميان مديريت
سود و به موقع بودن اطالعات حسابداري مي تواند براي سرمايه
گذاران و قانونگذاران در حوزه بازار سرمايه مهم باشد  .اهميت
اين پژوهش در اين است که به گونه تجربي به تحليل گران
مالي ،سرمايه گذاران ،مديران و ساير استفاده کنندگان
اطالعات حسابداري نشان مي دهد که شاخص مديريت سود،به
عنوان يک عامل تاثيرگذار مي تواند بر به موقع بودن اطالعات
شرکتها اثرگذار باشد  .از اين رو  ،پرسش اصلي اين پژوهش آن
است که تا چه اندازه مديريت سود مي تواند بر ارائه به موقع
صورت هاي مالي تاثير گذار باشد .هدف اين مقاله آن است که
رابطه کيفيت سود که از طريق مديريت سود قابل اندازه گيري
است ،با به موقع بودن که يکي از مؤلفه هاي ويژگي مربوط
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بودن اطالعات است را بررسي نمايد  .انتظار بر آن است تا نتايج
اين پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمي به شرح زير
داشته باشد:
اول اينکه نتايج اين مقاله مي تواند موجب بسط مباني
نظري متون مرتبط با مديريت سود و به موقع بودن اطالعات
گردد .دوم اينکه شواهد پژوهش نشان خواهد داد که آيا
مديريت سود بر ارائه به موقع صورت هاي مالي تاثير گذار است
يا خير؟ از اين رو بررسي اين ارتباط مي تواند اطالعات
سودمندي را در اختيار سرمايه گذاران  ،اعتباردهندگان و
تحليل گران مالي و ساير استفاده کنندگان اطالعات حسابداري
قرار دهد و موجب غناي تحقيقات حسابداري شود  .سوم اين
که نتايج پژوهش مي تواند ايده هاي جديدي براي انجام
پژوهش هاي جديد در زمينه مديريت سود و به موقع بودن
صورت هاي مالي پيشنهاد نمايد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
کيفيت گزارشگري مالي و به طور کلي کيفيت صورت
هاي مالي ناشي از دو ويژگي مربوط بودن اطالعات و بيان
صادقانه آن ها است  .به بيان ديگر  ،هر چه مربوط بودن و بيان
صادقانه اطالعات حسابداري بيشتر باشد ،کيفيت گزارشگري
مالي باالتر است  .در اين ميان به موقع بودن اطالعات  ،يکي از
مؤلفه هاي ارتقاءدهنده مربوط بودن و بيان صادقانه اطالعات
است .از اين رو ،هر چه اطالعات به موقع باشند ،کيفيت
اطالعات نيز بهبود مي يابد ). (Bowrin , 2008
همان طور که بيان شد مديريت سود را مي توان به عنوان
فرآيند انتخاب رويه هاي حسابداري توسط مديريت براي
دستيابي به اهداف خاص ،تعريف کرد  .دو رويکرد درباره
مديريت سود وجود دارد ،رويکرد فرصت طلبانه و رويکرد
کارايي  .رويکرد فرصت طلبانه به دنبال آن است تا رفتار فرصت
طلبانه مدير در استفاده از خط مشي حسابداري را تشريح
نمايد .اما در رويکرد کارايي فرض ميشود که مديريت سود به
واسطه انتخاب خط مشي حسابداري ،موجب کاهش هزينههاي
نمايندگي ميگردد و اين موضوع در نهايت باعث افزايش ارزش
شرکت خواهد شد .اشکال مديريت سود به صورت زير مي
باشد).(Scott,2009
الف) حذف عمده حسابها
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در اين روش تالش ميشود که حسابها از ترازنامه خارج
شوند يا به اصطالح ترازنامه جارو و پاکسازي شود و اقالم آن به
سود و زيان انتقال يابد .اين حالت زماني رخ ميدهد که به
واسطه انتصاب مديران جديد ،بر شرکتها فشارهاي سياسي و
يا تجديد سازمان تحميل ميشود .مديران جديد تالش مي-
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کنند که پروژههاي قديمي و داراييهاي که مديران قبلي ايجاد
نمودهاند ،را حذف کنند يا هزينههاي آتي را در دوره جاري
هزينه کنند،تا عملکرد سالهاي آينده و نتايج آن بيانگر
عملکرد مطلوب مدير فعلي باشد .اين موضوع باعث ميشود تا
در سالهاي آتي سودآوري افزايش و در نتيجه پاداش مدير نيز
افزايش يابد.
ب ) حداقلسازي سود

1

حداقلسازي سود ،شبيه حذف عمده حسابها است ،اما نه
به وسعت آن .زماني که شرکتها در دوران افزايش سودآوري از
نظر سياسي در کانون توجه هستند ،مديران آن شرکتها براي
کاهش توجهات سياسي از رويههاي کاهنده سود نظير روش-
هاي تسريعي استهالک داراييها ،هزينه نمودن تبليغات،
مخارج تحقيق و توسعه و بکارگيري روش حسابداري کوشش-
هاي موفق براي صنايع نفت و گاز و نظاير آن استفاده ميکنند.
ج ) حداكثرسازي سود
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در اين حالت از مديريت سود ،مديران شرکتها به منظور
دريافت پاداش بيشتر از خط مشي حسابداري استفاده ميکنند
که سود را افزايش دهند .اين خط مشيها شامل افزايش
فروشهاي اعتباري ،کاهش ذخيره مطالبات مشکوک الوصول،
استفاده از روشهاي استهالک غير تسريعي ،استفاده از روش
هاي حسابداري غير محافظهکارانه و نظاير آن ميباشد.
4

د) هموارسازي سود
جالبترين و متداولترين شکل مديريت سود ،هموارسازي
سود است .در اين شکل از مديريت سود ،مدير تالش ميکند تا
سود طي سالهاي مختلف حول يک ميانگين باشد .در اين
حالت  ،نوسان هاي سود طي سالهاي مختلف کاهش مييابد و
سود از يک توزيع نرمال برخوردار خواهد بود .معموالً مديران
ريسکگريز که خواهان حداقلي از پاداش طي سالهاي مختلف
هستند ،از هموارسازي سود براي مديريت سود استفاده مي-
کنند .شايان ذکر است که بکارگيري مديريت سود  ،بعنوان
اقدامي که فاقد ريسک باشد به شمار نمي آيد .شرکتها ممکن
است با انجام چنين فعاليتي اعتبارشان را از دست بدهند  ،يا
ريسک دعوي قضايي را متحمل شوند .بنابراين شرکتها تنها
زماني اقدام به مديريت سود خواهند نمود  ،که منافع چنين
فعاليتي از خطرها و هزينه هاي مرتبط با آن بيشتر باشد.
مطالعات گذشته نشان داده اند هرگاه پاداش مدير وابسته
به سود باشد در آن صورت مدير تمايل دارد تا اخبار بد مانند
زيان را ديرتر ارائه دهد ) .(Graham , 2005چاي و
تنگ )1991(5نشان دادند شرکت هايي که صورت هاي مالي
خود را ديرتر ارائه مي نمايند  ،مديريت سود در آن ها بيشتر از

شرکت هايي است که صورت هاي مالي خود را به موقع ارائه
مي دهند  .در پژوهش ديگر لي و سون )1990(6دريافتند ميان
مديريت سود و ارائه به موقع گزارش هاي حسابرسي رابطه اي
منفي وجود دارد  .آن ها دريافتند در شرکت هايي که مديريت
سود وجود دارد  ،حسابرس وقت بيشتري را براي حسابرسي
صرف مي کند و از اين رو  ،گزارش حسابرسي و صورت هاي
مالي ديرتر در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرد .
کريشنان و يانگ )1990(7نشان دادند در دوره هايي که کيفيت
اطالعات حسابداري پايين است  ،ارائه صورت هاي مالي نيز با
تاخير مواجه مي شود .
3
کوگيالواني و مرجان موهد ( )1928در بررسي عوامل
تاثير گذار بر ارائه به موقع صورت هاي مالي حسابرسي شده در
مالزي دريافتند که ميانگين تاخير ارائه صورت هاي مالي برابر
 299روز است .آن ها عواملي چون اندازه کميته حسابرسي ،
تمرکز مالکيت  ،اندازه شرکت و سودآوري را از جمله متغيرهاي
تاثير گذار بر ارائه به موقع صورت هاي مالي شناسايي نمودند.
هم چنين ان ها نشان دادند که متغيرهايي مانند نوع حسابرس
 ،تخصص حسابرس و استقالل کميته حسابرسي رابطه اي با
ارائه به موقع صورتهاي مالي ندارد .کوهن و لونتيس)1928( 0
در بررسي عوامل سياسي تاثيرگذار بر ارائه به موقع صورتهاي
مالي را در شهرداري هاي يونان نشان دادند که وجود حزب
مخالف شهردار  ،انتخاب مجدد شهردار  ،ميزان جمعيت شهر ،
وجود سيستم تعهدي حسابداري و اندازه شهرداري از عوامل
تاثيرگذار بر ارائه به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده
شهرداري ها هستند .حسين و باهامورس )1928( 29اثر استقرار
سيستم حسابرسي داخلي را بر تاخير حسابرسي صورتهاي مالي
را در مالزي مورد مطالعه قرار دادند .آن ها دريافتند ميان
هزينه هاي استقرار سيستم حسابرسي داخلي با تاخير
حسابرسي رابطه معني دار وجود دارد .اما ميان تاخير
حسابرسي و برون سپاري خدمات حسابرسي داخلي رابطه اي
معني دار وجود ندارد .ان ها هم چنين نشان دادند که ميان
استقالل کميته حسابرسي و مدت تصدي حسابرس رابطه اي
معني دار با تاخير حسابرسي وجود دارد.
منصف و همکاران )1921( 22اثر گزارش گري ضعف هاي
کنترلهاي داخلي را در ارائه به موقع صورتهاي مالي بررسي
نمودند .آن ها نشان دادند در شرکتهايي که ضعف در سيستم
کنترلهاي داخلي وجود دارد ،صورتهاي مالي حسابرسي شده در
مقايسه با ساير شرکتها ديرتر ارائه مي شود .هم چنين آ نها
دريافتند در شرکتهايي که گزارش حسابرسي آ نها مقبول است
 ،صورتهاي مالي به موقع به بورس ارائه مي شوند.
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ياکوب و احمد )1921(21تاثير پذيرش استانداردهاي بين
المللي گزارشگري مالي شماره  283بر ارائه به موقع صورتهاي
مالي حسابرسي شده را مورد مطالعه قرار دادند .نتيجه مطالعه
آن ها بيانگر آن بود که به دليل پيچيدگي استاندارد مذکور،
گزارش حسابرس و صورتهاي مالي به موقع ارائه نمي شود.
کالينان 28وهمکاران()1921درپژوهشي اثر بهبود اظهار نظر
حسابرسي را بر به موقع بودن ارائه صورتهاي مالي بررسي
نمودند آنها به اين نتيجه رسيدند که در شرکتهايي که اظهار
نظر حسابرس مطلوب تر از گذشته است  ،صورتهاي مالي به
موقع به بازار ارسال مي شود.
24
نتايج پژوهش سون و گرابتري ( )1922نشان داد
شرکتهايي که انتظارات تحليل گران مالي را در خصوص سود
برآورده نکرده اند  ،صورتهاي مالي خود را دير تر ارائه مي
نمايند .آنها هم چنين دريافتند تحليلگران مالي بر سود
شرکتهايي که سود خود را به موقع گزارش مي نمايند  ،بيشتر
تمرکز مي کنند تا ساير شرکتها .اصلي( )1922در بررسي به
موقع بودن گزارشگري مالي در ترکيه دريافت  13درصد از
شرکتهاي نمونه تحقيق صورتهاي مالي جداگانه و  26درصد از
شرکتهاي نمونه تحقيق صورتهاي مالي تلفيقي را فراتر از موعد
مقرر به بورس ارائه مي دهند .او هم چنين نشان داد که نوع
اظهار نظ ر حسابرس  ،سودآوري  ،نوع صنعت و نوع حسابرس از
متغيرهاي تاثير گذار بر ارائه به موقع صورتهاي مالي است.
شرکتهايي که گزارش مقبول دريافت نموده اند  ،شرکتهاي
فعال در صنايع توليدي و هم چنين شرکتهاي سودآور
صورتهاي مالي خود را زودتر از بقيه به بورس ارائه مي دهند.
عابدين و احمدزالکي ( )1921در بررسي تخصص حسابرس بر
ارائه به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده دريافتند که
حسابرس متخصص صنعت تاثيري در ارائه به موقع صورتهاي
مالي ندارد .اما اگر حسابرس شرکت يک موسسه بزرگ
حسابرسي باشد در آن صورت زمان ارائه صورتهاي مالي کاهش
مي ياب د .آن ها هم چنين دريافتند اندازه شرکت  ،سودآوري و
موسسات مالي صورتهاي مالي خود را به موقع ارائه مي نمايند.
مديريت سود و پاداش مديران توسط خوش طينت و
خاني ( )2831مورد بررسي قرار گرفت .براساس نتايج تحقيق و
با در نظر گرفتن محدوديت در دسترسي به اطالعات مالي
بعضي از شرکتهاي جامعه آماري  ،مديران تمايل دارند تا در
جهت افزايش پاداش خود به اعمال مديريت سود در دوره هاي
سود ده و زيان ده شرکت  ،پرداخته و در دوره هاي سود ده به
هموارسازي سود بپردازند .عوامل مؤثر بر مديريت سود توسط
پورحيدري و همتي ( )2838مورد بررسي قرارگرفت .در اين
تحقيق اثر قراردادهاي بدهي  ،هزينه هاي سياسي  ،طرح هاي
4

پاداش و مالکيت در دستکاري سود توسط مديران مطالعه شده
است .از آن جايي که محيط اقتصادي ( حسابداري )  ،اجتماعي
و فرهنگي ايران متفاوت از کشورهاي صنعتي است ممکن است
انگيزه هاي مديريت سود نيز در ايران متفاوت باشد .نتايج
تحقيق نشان مي دهد که به طور ميانگين ميان نسبت بدهي
به حقوق صاحبان سهام و دستکاري سود  ,ارتباط مثبت و
معني داري وجود ندارد .بررسي ارتباط متغير اندازه (کل فروش
) و دستکاري سود نشان مي دهد که برخالف نتايج تحقيقات
خارجي با افزايش اندازه شرکت  ,مديريت انگيزه بيشتري جهت
افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملکرد خود به
سهامداران و مسئولين دارد .مشايخي و ديگران ( )2834نقش
اقالم اختياري در مديريت سود شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند و به اين
نتيجه دست يافتند که در شرکت هاي مورد مطالعه اين تحقيق
مديريت سود اعمال شده است و مديران اين شرکت ها به
هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عمليات که بيانگر عملکرد
ضعيف واحد تجاري بوده است به منظور جبران اين موضوع
اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقالم تعهدي اختياري
کرده است .رخشاني ()2834ابزارهاي مديريت سود را بررسي
نمود .نتايج نشان مي دهد معموالً مديران شرکتهايي که با
نوسان هاي سود مواجه هستند  ،جهت مطلوب نشان دادن
نتايج عمليات براي استفاده کنندگان از صورتهاي مالي  ،سعي
در کاهش اين نوسان ها دارند .مديران اين دسته از شرکت ها
جهت اثرگذاري روي سودهاي گزارش شده  ،از روش ها يا
ابزارهاي مختلفي نظير زمان بندي فروش دارايي ها و زمان
بندي هزينه هاي مالي استفاده مي کنند .اين مديران زماني که
سود شرکت افزايش مي يابد  ،با به تعويق انداختن فروش
دارايي ها و يا فروش دارايي هايي که منجر به زيان مي شود ،
سعي مي کنند بر سودهاي گزارش شده اثر بگذارند و آن را
کنترل نمايند.نوروش و همکارانش ( )2834به بررسي مديريت
سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که مديران
شرکتهاي بزرگ از اقالم تعهدي براي به حداقل رساندن ماليات
شرکتهايشان استفاده مي کنند .همچنين در صورت بزرگ
بودن شرکت و زياد بودن بدهي شرکت  ،تمايل مديران به
مديريت سودشان بيشتر خواهد شد .يافته هاي اين تحقيق
مديريت سود در شرکتهاي بورسي را اثبات مي کند .حميد
حقيقت و احسان رايگان ( ، )2837در تحقيقي به بررسي
ارتباط ميان سودها و بازده هاي جاري با استفاده از مدل
کولينز و همکاران پرداختند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان
مي دهد که قيمت جاري سهام شرکت هايي که بيشتر اقدام به
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هموارسازي سود کرده اند  ،حاوي اطالعات کمتري درباره
سودها و جريان هاي نقدي آتي بوده است .بنابراين هموارسازي
سود بيشتر به قصد تحريف و نه انتقال اطالعات محرمانه
مديريت انجام شده است .برزيده و معيري ( )2835ارائه به
موقع گزارش حسابرسي را بررسي نمودند .نتيجه تحقيق آن ها
نشان داد ميانگين تاخير در ارايه گزارش حسابرسي حدود 34
روز است .آن ها دريافتند اندازه شرکت ،سودآوري شرکت ،
ريسک مالي شرکت رابطه معني داري با تاخير حسابرس دارد.
علوي طبري و عارف منش ( )2801رابطه بين تخصص
حسابرس در صنعت و تاخير در ارائه گزارش حسابرسي را
مطالعه نمودند .نتايج پژوهش آن ها نشان داد تاخير در ارائه
گزارش حسابرسي در شرکت هايي که توسط حسابرس
متخصص صنعت ،حسابرسي شده اند کوتاه تر است .بني مهد و
محسني شريف ( )2830عوامل موثر بر رتبه بندي شرکتهاي
بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کيفيت افشا و به موقع بودن
را بررسي نمودند .آن ها نشان دادند رتبه افشا با اندازه شرکت و
نوع صنعت ارتباط معني دار و مثبت دارد .اما با نوع گزارش
حسابرس و درصد مالکيت سهام رابطه معني دار و منفي دارد.
هم چنين آن ها رابطه اي ميان بازده داراييها ،اهرم مالي ،نوع
حسابرس و نوع واحد تجاري با رتبه افشا مشاهده نکردند.
 -3متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه گيري آن
در اين پژوهش متغير وابسته  ،به موقع بودن اطالعات
است .اين متغير عبارت است از تفاوت روزهاي بين تاريخ
امضاي گزارش حسابرسي و تاريخ پايان دوره مالي هر شرکت
در هر سال .
در اين پژوهش متغير مستقل ،شاخص مديريت سود است.
در پژوهش حاضر براي اندازه گيري مديريت سود از مدل
کاسنيک( )2000استفاده شده است.
اين مدل به صورت زير مي باشد :
TAit= a0 + a1 (∆Revit -∆Recit) +a2PPEit + a3 CFOit + εit

که در آن :
 TAکل اقالم تعهدي است که از طريق تفاوت سود خالص و
جريانات نقدي عملياتي به دست مي آيد=
تفاوت درآمد فروش سال جاري نسبت سال قبل=Rev
تغيير در حسابهاي دريافتني سال جاري نسبت به =Rec
سال قبل
جمع اموال ،ماشينآالت و تجهيزات سال جاري=PPE
تغيير در جريان نقد عملياتي = CFO

خطاي مدل=εit.

خطاي مدل به تفکيک هر صنعت  ،نشان دهنده مديريت سود
است .
متغيرهاي کنترل در اين تحقيق شامل نسبت بدهي ،نوع
حسابرس  ،اندازه شرکت و نوع گزارش حسابرسي است.
نسبت بدهي :عبارت است از نسبت جمع بدهي به جمع
دارايي ها  .اين نسبت نشان دهنده ريسک مالي شرکت است.
نوع حسابرس :يک متغير مصنوعي است که با مقدار يک و
صفر نشان داده مي شود .مقدار يک براي شرکت هايي که
حسابرس آن ها يک موسسه بخش خصوصي عضو جامعه
حسابداران رسمي است و مقدار صفر براي شرکت هايي که
حسابرس آن ها  ،سازمان حسابرسي است.
اندازه شرکت :عبارت است از اندازه و بزرگي صاحبکار .اين
متغير از طريق لگاريتم طبيعي جمع دارايي هاي هر شرکت
اندازه گيري مي شود.
نوع گزارش حسابرسي :متغير مصنوعي است که با مقدار
يک و صفر نشان داده مي شود .مقدار يک براي شرکت هايي
که گزارش حسابرسي آن ها مقبول است و صفر براي شرکت
هايي که گزارش حسابرسي آن ها غير مقبول است.
 -4فرضيه پژوهش
با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهش  ،فرضيه پژوهش
به شرح زير تدوين مي گردد:
ميان مديريت سود و به موقع بودن اطالعات حسابداري
رابطه معني دار وجود دارد و از اين طريق موجب ارتقاء کيفيت
گزارشگري مالي مي شود.
 -5روش شناسي پژوهش
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 2831
الي  2802که تعداد آنها  364سال شرکت مشاهده مي باشد .
از ميان جامعه آماري فوق تعداد  09شرکت به روش تصادفي
ساده از صنايع مختلف انتخاب گرديد  .داده ها و اطالعات
مربوط به اين پژوهش به دو دسته تقسيم مي گردند  .دسته
اول اطالعات مربوط به ادبيات موضوعي و تحقيقات انجام شده
در حوزه مربوطه و دسته دوم اطالعات مربوط به فرضيات و
متغيرهاي تحقيق مي باشد  .در اين پژوهش براي جمع آوري
داده ها در زمينه هاي چارچوب نظري تحقيق و پيشينه آن از
کتابهاي التين و فارسي  ،پايان نامه ها  ،مقاالت و پايگاههاي
اطالعاتي و سايتهاي اينترنتي استفاده شده است و همچنين
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بودن اطالعات  39روز و حداقل به موقع بودن اطالعات  6روز و
حققداکثر  218روز اسققت.هم چنققين  65درصققد از مشققاهدات
،شرکت هايي بودن که حسابرس آنها ،يقک موسسقه خصوصقي
حسابرسي بوده و  84درصد از مشاهدات ،شرکت هقايي بودنقد
که گزارش مقبول داشتند.
نتايج آزمون پژوهش در ادامه ارائه شده اسقت کقه مبنقايي
براي قبول يا رد فرضيه است .در جدول شماره  ،1مقدار سقطح
معني داري شاخص مديريت سود برابر 4/2درصد يعني کمتقر
از  5درصد است .بنابراين در سطح اطمينقان  05درصقد ،بقين
متغير مستقل يعني مديريت سود و بقه موققع بقودن اطالعقات
رابطه معني دار وجود دارد .هم چنين نتايج نشقان مقي دهقد ،
نسبت بدهي و نوع گزارش حسابرس رابطه معنقي داري بقا بقه
موقع بودن اطالعات دارد  .اما نوع حسقابرس و انقدازه شقرکت
رابطه اي با به موقع بودن اطالعات ندارد .

داده هاي بدست آمده از صورتهاي مالي شرکتهاي نمونه
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 2831
الي  2802در مورد متغيرهاي وابسته و مستقل با توجه به
ماهيت مقطعي -زماني داده هاي متغيرهاي تحقيق از طريق
تحليل پانلي با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه وتحليل
قرار گرفته اند .همچنين جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي
مستقل و وابسته در هر سال از تحليل همبستگي استفاده شده
است.
 -6يافته هاي پژوهش
آماره هاي توصيفي متغيرهاي پيوسته تحقيقق در جقدول زيقر
نشان داده شده است.
نزديک بودن ميانه و ميانگين نشقان مقي دهقد کقه توزيقع
متغير ها به ويژه متغير وابسته نرمال است .ميقانگين بقه موققع

جدول شماره :1آماره هاي توصيفي تحقيق
شرح

نسبت بدهي

اندازه شركت

شاخص مديريت سود

به موقع بودن

تعداد مشاهده

364

364

364

364

ميانگين

9/393017

22/6694

9/228879

39/93

ميانه

9/660394

21/11062

9/965159

73/59

انحراف معيار

9/7485259

8/13292

9/2711362

86/715

حداقل

9/9249

9/99

9/9999

6

حداکثر

2/1485

27/05

9/4716

218

جدول شماره  : 2آزمون فرضيه ها
بتاي
متغيرهاي مدل

استاندارد
نشده

خطاي
استاندارد

بتاي
استاندارد
شده

داري

مقدار ثابت

70/ 090

21/418

-

6/481

9/999

تولرانس

واريانس

مديريت سود

28/938

7/182

9/961

2/390

9/942

9/055

2/948

نوع حسابرس

-9/180

1/743

-9/998

-9/937

9/082

9/086

2/963

اندازه شرکت

-9/975

9/070

-9/998

-9/976

9/080

9/308

2/219

نوع گزارش حسابرسي

-24/887

1/673

-9/234

-5/858

9/999

9/068

2/980

نسبت بدهي

5/454

2/216

9/279

4/348

9/999

9/089

2/975

 -7نتيجه گيري و بحث
نتايج آزمون فرضيه نشان مي دهد در سقطح اطمينقان 05
درصد رابطه اي مستقيم ميان مديريت سود و بقه موققع بقودن
اطالعات وجود دارد .يعني هر چه مديريت سقود افقزايش يابقد
6

آماره T

سطح معني

عامل تورم

مدت زمان ارائقه اطالعقات افقزايش مقي يابقد .بقه بيقان ديگقر
مديريت سود موجب تاخير در ارائقه اطالعقات مقي شقود .ايقن
موضوع نشان مي دهد که هر چه کيفيقت سقود کمتقر باشقد ،
ارائه به موقع صورت هاي مالي نيز کاهش مي يابد .از ايقن رو ،
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مي توان استدالل نمود با افزايش کيفيت سود مي توان ويژگقي
کيفي اطالعات را ارتقاء داد و آن را بهبود بخشيد .زيرا ارتقاء به
موقع بودن اطالعات موجب ارتقاي دو ويژگقي مربقوط بقودن و
بيان صادقانه اطالعات مي شود .بر اسقاس چقارچوب مفهقومي
حسابداري  ،کيفيقت اطالعقات حسقابداري و بقه موققع بقودن
اطالعات رابطه مستقيمي با هم دارند .به موقع بقودن اطالعقات
موجب ارتقاي مربوط بودن و بيان صادقانه اطالعات حسابداري
مي شود .هر چه اطالعات به موققع تقر باشقند  ،در آن صقورت
مربوط بودن و بيان صادقانه اطالعات افزايش مي يابد SFAC25
) .)No #8نتايج اين تحقيق بقا نتقايج تحقيقق چقاي و تنقگ
( ، )1991گراهام و همکقاران ( )1995و لقي و سقون ()1990
مطابقت دارد  .هم چنين نتايج اين تحقيق نشان داد که نسبت
بدهي رابطه اي مثبت و مستقيم و نوع گزارش حسابرس رابطه
اي منفي و معکوس با به موقع بودن اطالعقات دارد .يعنقي هقر
چه نسبت بدهي افزايش يابد اطالعات ديرتر ارسال مي شود.اما
اگر نوع گزارش حسابرس مقبول باشد اطالعات به موقع ارسال
مي شود .اين موضوع بقا واقعيقت و مبقاني نظقري حسقابداري
مطابقت دارد.
هم چنين نتايج حاصل از ساير يافته هاي اين تحقيق نشان
مي دهد که نوع حسابرس و اندازه شرکت رابطه اي با ارائقه بقه
موقع صورت هاي مالي ندارد.يعني کوچک بودن يا بزرگ بودن
شققرکتها و همچنققين خصوصققي بققودن يققا دولتققي بققودن نققوع
حسابرس  ،تاثيري بر ارائه به موقع اطالعقات نقدارد.اما نسقبت
بدهي و نوع گزارش حسابرس با به موقع بودن اطالعات رابطقه
اي معني دار دارد.
بر اساس نتايج آزمون فرضقيه هقا  ،بقه اسقتفاده کننقدگان
صورت هاي مالي از جمله تحليل گران مالي و سقرمايه گقذاران
توصيه مي شود تا در تجزيه و تحليقل اطالعقات  ،رابطقه ميقان
مديريت س ود و به موقع بودن اطالعات را در مدل هاي تصميم
گيري خقود مقد نظقر ققرار دهنقد و توجقه داشقته باشقند کقه
اطالعاتي که ديرتر به بازار سرمايه ارسال مي شود  ،احتمال آن
که آن اطالعات کيفيت پايين داشته باشند  ،زياد است .
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