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Financial information comparability among peer firms in the same industry
reflects the similarity and the relatedness of firms’ operating environments
and financial reporting. The main aim of this study is to investigate the effect
of financial information comparability on financial reporting timeliness with
an emphasis on the moderating role of stock price information ambiguity. In
order to achieve the goal of the research, a sample of 118 companies during
the period 2011 to 2020 was selected. To test the research hypotheses, the
generalized least squares linear multiple regression method was used. The
results show that the financial reporting timeliness increases by enhancing
financial information comparability and this positive effect is more intense
for firms with high stock price ambiguity. Efficient investment decisions are
not possible without timely and comparable information. The comparability
with improving the timeliness, increases the efficiency of the capital market.
Also, it can be concluded from the research findings that in the conditions of
stock price information ambiguity, the role of financial information
comparability in the information transparency of the company environment
and timely financial reporting is very important for users. Thus, financial
information comparability extensively increases the usefulness of accounting
information for all users, especially in conditions of stock price information
ambiguity.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

اثر قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی

یونس بادآورنهندی
قادر بابایی



دانشیار گروه حسابداری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
استادیار گروه حسابداری ،واحد آذرشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آذرشهر ،ایران

میزان قابلیت مقایسه اطالعات مالی در سطح هر شرکت و صنعت شباهتها و تفاوتها را انعکاس داده و
با محیطهای عملیاتی و گزارشگری مالی شرکتها مرتبط است .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر
قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر مبنای تئوری ارزشگذاری نسبی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی با تأکید
بر نقش تعدیلگر ابهام اطالعاتی قیمت سهام است .برای دستیابی به هدف پژوهش ،نمونهای مشتمل بر 111

تاریخ پذیرش1011/12/32 :

چکیده

تاریخ ارسال1011/11/32 :

با تأکید بر نقش تعدیلگر ابهام اطالعاتی قیمت سهام

شرکت طی دوره زمانی  1931تا  1933انتخاب شد و برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون خطی
چند متغیره بهرهگیری گردید .نتایج نشان داد؛ قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری
مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد و شدت این اثر مثبت در شرایط وجود ابهام اطالعاتی قیمت سهام ،تشدید
قابلیت مقایسه اطالعات مالی با بهبود ویژگی بهموقع بودن ،باعث ارتقا کارایی کل بازار سرمایه میشود.
همچنین از یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت در شرایط ابهام اطالعاتی قیمت سهام ،نقش قابلیت
مقایسه اطالعات مالی در شفافیت اطالعاتی محیط شرکت و گزارشگری مالی بهموقع برای استفادهکنندگان
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میشود .اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری کارا بدون وجود اطالعات بهموقع و قابلمقایسه امکانپذیر نیست.

بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین قابلیت مقایسه اطالعات مالی بهطور گسترده سودمندی اطالعات حسابداری را

بهموقع بودن
کلیدواژهها :قابلیت مقایسه اطالعات مالی ،تئوری ارزشگذاری نسبی ،
گزارشگری مالی ،ابهام اطالعاتی قیمت سهام.
 نویسنده مسئولBadavarnahandi@iaut.ac.ir :
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برای استفادهکنندگان بهویژه در شرایط ابهام اطالعاتی قیمت سهام افزایش میدهد.
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مقدمه
در بیانیه شمماره ( )1هیئمت تمدوین اسمتانداردهای حسمابداری ممالی 1و چمارچوب مفهمومی
گزارشگری مالی هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری2؛ قابلیت مقایسه ،قابلیمت
تأییدپذیری ،بهموقع بودن و قابلفهم بودن ویژگیهای کیفی هستند که سودمندی اطالعات
را افزایش میدهند (بابایی و همکماران .)1933 ،بما توجمه بمه ممدتزممان تهیمه ،حسابرسمی،
پردازش و گزارش اطالعات مالی ،احتمال دارد قابلیت مقایسه یکی از ویژگمیهمای کیفمی
اساسممی در بممهموقممع بممودن گممزارشهممای مممالی باشممد ( .)Kothari et al., 2010عملیممات
حسابرسی یک از عوامل مهم در بمه موقمع بمودن گزارشمگری ممالی اسمت و مطمابا ادبیمات
پممژوهش کیفیممت ،دقممت و فرآینممد حسابرسممی در صمماح کممارانی کممه اطالعممات مممالی
قابلمقایسهتری دارند ،بهبود پیدا ممیکنمد ( .)Zhang, 2018بمرخالف ویژگمیهمای کیفمی
مربوط بودن و قابمل اتکماب بمودن کمه همر یمک بمه ترتیم

بمر جنبمه پمیشبینمی کننمدگی و

تأییدکننممدگی اطالعممات حسممابداری تأکیمد مممیکننممد ،طبمما تعریم

هیئممت اسممتانداردهای

حسابداری مالی ،قابلیت مقایسه یکی از ویژگیهای کیفی ارتقماب دهنمده کیفیمت اطالعمات
مالی است که استفادهکننمدگان را قمادر ممیسمازد تما شمباهتهما و تفماوتهمای مربموط بمه
عملکرد مالی شرکتهای مختل

را بهتر شناسایی نمایند.

قابلیت مقایسه اطالعات مالی اسمتفادهکننمدگان را در شناسمایی و درك شمباهتهما و
تفمماوتهمما کمممک کممرده و هزینممه و زمممان کس م
( )DeFranco et al., 2011و موجم تخصمی

و پممردازش اطالعممات را کمماهش داده
کمارای سمرمایه ممیشمود ( Chen et al.,

 .)2018قابلیت مقایسمه ممیتوانمد باعمث ارتقماب کیفیمت اطالعمات در دسمترس و درنتیجمه،
افزایش پوشش و دقت پیشبینی تحلیملگمران شمود (Horton et al., 2013؛ Lang et al.,

 .)2010افزایش نقدشموندگی ( ،)Barth et al., 2013کماهش هزینمه و زممان دسترسمی بمه
اطالعات و پردازش آن توسط سهامداران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران ممالی و حسابرسمان
)1. Financial Accounting Standards Board (FASB
)2. International Accounting Standards Board (IASB
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(Sohn, 2016؛  )Engelberg et al., 2018و کاهش مزایای اسمتفاده از اطالعمات محرمانمه
( )Brochet et al., 2013از دیگر مزیتهای قابلیت مقایسه اطالعات مالی هستند.
فعالیته ای تجاری یک شرکت بما دو بعمد عواممل خماک شمرکت و عواممل رایمج و
عمومی در صنعت درگیر بوده و این عوامل بر خود شرکت و شرکتهمای مشمابه در هممان
صمنعت اثرگمذار اسمت ( .)Gong et al., 2013زممانی کمه عواممل رایمج و عممومی بخمش
گستردهای از تشابهها و تفاوتهای شرکتهای حاضر در یمک صمنعت را تبیمین ممیکننمد،
میتوان دریافت که این شرکتها قابلیت مقایسه باالیی دارند .در حالمت کلمی تحلیمل پیمام
اطالعات و کس

شناخت از هر شرکت بهطور خاک برای اشمخاک کمار بسمیار دشمواری

است .درنتیجه سرمایهگذاران و اعتباردهندگان استفاده از اطالعات خاک هر شمرکت را در
اتخاذ تصمیمها و قضاوتهای خود کاهش ممیدهنمد ( .)Lipe & Salterio, 2000افمزایش
سطح قابلیت مقایسه اطالعات مالی ،زمان و هزینمههمای کسم

اطالعمات را کماهش داده و

ابهام اطالعاتی قیمت سهام را تقلیل و قابلیت فهم اطالعات مالی را افزایش میدهد.
قابلیت مقایسه اطالعمات ممالی در بمه دسمت آوردن دسمتاوردهای خمارجی نیمز نقمش
پررنگمی داشممته و کممارایی اطالعمماتی را بممرای یممک شممرکت خمماک هنگممام گزارشممگری و
حسابرسی اطالعات مالی فمراهم ممیکنمد (DeFranco et al., 2011؛ .)Kim et al., 2013
درك حسابرسان از روند انعکاس معامالت در قال

ارقام حسابداری در شمرکتهمایی کمه

اطالعات آنها قابلیت مقایسه باالتری دارد ،بهتر است .این آگاهی مضاع

ناشی از قابلیت

مقایسه ،توانایی حسابرسان برای ارائه گزارش بهموقع را بهبود میدهد (.)Zhang, 2018
طبا مبانی نظری مطرحشده این انتظار وجود دارد که قابلیت مقایسه با غنمیتمر کمردن
محیط اطالعاتی شرکت و کاهش مدتزمان حسابرسی بر بهموقع بمودن گزارشمگری ممالی
مؤثر باشد؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر قابلیمت مقایسمه اطالعمات ممالی بمر
بهموقع بودن گزارشگری مالی با تأکید بر نقش تعدیلگر ابهام اطالعاتی قیمت سهام است.
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پیشینه پژوهش
تبیین تأثیر قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی
طبا بیانیه شماره ( )2مفاهیم بنیادی حسابداری مالی ،بهموقع بودن نیز یکی از ویژگیهای
کیفی صورتهای مالی همانند قابلیت مقایسه است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی
توسط استفادهکنندگان بسیار حیاتی است )Givoly & Palmon, 1982( .معتقدند یکی از
عوامل مؤثر بر بهموقع بودن گزارشگری مالی تأخیر ارائه گزارش حسابرسی است .بهموقع
بودن اطالعات مالی ،فرآیند اتخاذ تصمیمات مناس

را تسهیل میکند .تأخیر در انتشار

اطالعات مالی ،نااطمینانی اطالعاتی در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری را افزایش میدهد
(Kross & Schroeder, 1984؛Zhang, 2018؛.)Bamber et al., 1993
بر همین اساس حسابرسان همواره در طول زمان و با توجه به تغییرات گسترده در
محیط کس وکار شرکتها میزان توجه خود را نسبت به عواملی که میتوانند بر تأخیر
گزارش آنها مؤثر باشند ،افزایش دادهاند .اگر حسابرس در هنگام مراجعه یک مشتری
جدید ،صاح کاری با ویژگیهای اقتصادی و ساختار مالی مشابه و قابلمقایسه با مشتری
جدید داشته باشد؛ در این صورت بهتر میتواند عملیات حسابرسی را در مدتزمان
کوتاهتری برنامهریزی و اجرا کند .قابلیت مقایسه اطالعات مالی حسابرسان را قادر میسازد
تا شباهتها و تفاوتها و روندهای مشتریان خود را در طول دورههای مالی مختل
ارزیابی کنند .این آگاهی مضاع
صدور گزارش مناس

بهتر

ناشی از قابلیت مقایسه ،توانایی حسابرسان را برای

و بهموقع نسبت به نتایج عملیات ،ارتقاب داده و کیفیت خدمات

حسابرسی را بهبود میبخشد ( .)Zhang,2018همچنین دریافتند قابلیت مقایسه اطالعات
مالی بهطور منفی با میزان حاالزحمه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسان در ارتباط
است.
( )Bartov, et al.,2017و هاشمی بهرمان و بنی مهد ( )1931دریافتند مدیریت سود
(بهعنوان شاخ

معکوسی از کیفیت گزارشگری مالی) اثر منفی و معناداری بر بهموقع

بودن گزارشگری مالی دارد .هاشمی دهچی و همکاران ( )1933با استفاده از مدل
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( )DeFranco et al., 2011دریافتند قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر ویژگی مربوط بودن،
تأثیر مثبت و معناداری داشته و زمانی که سرمایهگذاران متخص

زیاد هستند ،تأثیر قابلیت

مقایسه اطالعات مالی بر مربوط بودن اطالعات حسابداری افزایش مییابد .عالوه بر آنها
نشان دادند ،زمانی که عدمتقارن اطالعاتی پایین است ،تأثیر قابلیت مقایسه اطالعات مالی
بر مربوط بودن اطالعات افزایش مییابد .گل محمدی شورکی و زارع مهرجردی ()1111
با استفاده از الگوی تعدیلشده ( )DeFranco et al., 2011دریافتند قابلیت مقایسه
اطالعات با حاالزحمه حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس رابطه منفی دارد.
بنابراین قابلیت مقایسه اطالعات مالی باعث تسهیل فرآیند جمعآوری و تأیید
اطالعات شده و ازاینرو ،اقدامات موردنیاز توسط حسابرس را کاهش میدهد که نتیجه
آن ارائه گزارش حسابرسی بهموقع است ( .)Zhang, 2018ازاینرو مطابا مبانی نظری
انتظار میرود قابلیت مقایسه اطالعات بر بهموقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت داشته
باشد.
فرضیه اول پژوهش به این شرح بیان میشود :قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع
بودن گزارشگری مالی تأثیر مثبت دارد.

تبیین اثر ابهام اطالعاتی قیمت سهام بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطالعات
مالی و بهموقع بودن گزارشگری مالی
تقاضا برای گزارشگری مالی بهموقع ،باکیفیت و بهبود افشا از ابهام اطالعاتی و تضادهای
نمایندگی میان مدیران و استفادهکنندگان ناشی شده است (بهبهانی نیا و معصومی.)1931 ،
سرمایهگذاران برای تصمیمگیریهای مالی خود نیازمند اطالعات بهموقع هستند؛ بنابراین
تأخیر در گزارشگری مالی میتواند منجر به قیمتگذاری اشتباه اوراق بهادار و کاهش
کارایی بازار سرمایه گردد .هرچقدر تأخیر گزارشگری افزایش یابد اطالعات نادرست و
شایعات گستردهای در بازار سرمایه مطرح میشود (خدادادی و همکاران .)1931 ،ارائه
اطالعات در خصوک عملیات و سایر فعالیتهای شرکت ،ازجمله وظای

مهم مدیران

تلقی میشود .در این راستا مدیران بهمنظور حفظ جایگاه و اعتبار خود ،انگیزه زیادی برای
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افشاب نکردن اطالعات و اخبار منفی خواهند داشت ( .)Kim & Zhang, 2011در شرایطی
که هیچگونه عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران وجود نداشته باشد ،مدیران
برای افشاب نامتقارن اطالعات ،انگیزهای ندارند؛ زیرا در چنین وضعیتی هزینه نگهداری و
عدم افشای اخبار بد بیش از منافع آن خواهد بود؛ اما در شرایطی که عدم تقارن اطالعاتی
بین مدیران و سرمایهگذاران باال است ،هزینه افشاب نکردن اخبار منفی و انباشت آن در
داخل شرکت ،کمتر از منافع آن خواهد بود؛ بنابراین مدیران انگیزه پیدا میکنند اخبار
منفی را داخل شرکت انباشت کرده و افشاب نکنند (Mouna & ( .)Kothari et al.,2009

 )Anis, 2013دریافتند اخبار منفی داخل شرکت بر تأخیر در گزارشگری مالی اثر مثبت
دارد )Hutton, et al.,2009( .دریافتند که وجود ابهام اطالعاتی ریسک سقوط قیمت سهام
را افزایش میدهد )Hsieh, et al., 2019( .نیز از ریسک سقوط قیمت سهام بهعنوان
معیاری برای سنجش ابهام اطالعاتی قیمت سهام استفاده کردهاند.
حسابرسان بهعنوان یکی از استفادهکنندگان اطالعات افشاب شده توسط شرکتها
بوده و در شرایط وجود ابهام اطالعاتی فرآیند حسابرسی آنها طوالنیتر میشود ( Kim et

 )kim, et al., 2016( .)al., 2016اعتقاد دارند حسابرسان و سایر استفادهکنندگان با داشتن
دسترسی و توان الزم جهت تحلیل اطالعات قابلمقایسه سایر شرکتهای مشابه عالوه بر
اینکه میتوانند درك بهتری از عملکرد شرکت داشته باشند ،همچنین میتوانند اطالعات
مفید و با ارزشی را نیز بر اساس اطالعات افشاب شده و بررسی عملکرد شرکتهای مشابه
در رابطه با شرکت موردنظر به دست آورند.
( )DeFranco et al., 2011در کنار ارائه الگوی تجربی برای سنجش قابلیت مقایسه
اطالعات مالی دریافتند ،قابلیت مقایسه اطالعات مالی هزینهها و زمان کس

و پردازش

اطالعات را کاهش داده و کمیت و کیفیت اطالعات مالی در دسترس استفادهکنندگان را
افزایش میدهد )kim, et al., 2016( .نشان دادند ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام با
افزایش قابلیت مقایسه اطالعات مالی کاهش مییابد و این رابطه منفی در محیطهایی
شدیدتر است که در آن مدیران بیشتر به دنبال مخفی کردن اخبار منفی هستند .همچنین
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آنها نشان دادند قابلیت مقایسه میتواند واکنش نامتقارن بازار به افشای اخبار منفی و اخبار
مثبت را کاهش داده و این موضوع باعث کاهش میزان ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکت از دیدگاه سرمایهگذاران میشود.
( )kim, et al., 2020نیز نشان دادند ارتقاب قابلیت مقایسه اطالعات مالی از طریا
بهبود محیط اطالعاتی ،حجم معامالت قبل از انتشار اطالعیه سود و زیان توسط شرکتها
را کاهش دهد .صالحی و همکاران ( )1931دریافتند پیچیدگی اطالعات حسابداری منجر
به افزایش تأخیر در مدتزمان فرآیند حسابرسی میگردد .از سوی دیگر تأخیر در ارائه
صورتهای مالی حسابرسی شده سب

افزایش عدم تقارن اطالعاتی میگردد.

بادآورنهندی و بابایی ( )1931نشان دادند بین قابلیت مقایسه اطالعات مالی و ریسک
سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و در شرایط عدمتقارن اطالعاتی
باال ارتباط منفی تشدید میشود .بابایی و همکاران ( )1933ضمن ارائه الگوی بومی سنجش
قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر اساس نظریه ارزشگذاری نسبی ،دریافتند قابلیت مقایسه
صورتهای مالی بر عدم تقارن اطالعاتی و ریسک غیرسیستماتیک تأثیر منفی داشته و بر
ارزش ایجادشده برای صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد.
مطابا مبانی نظری پژوهش ،سودمندی قابلیت مقایسه اطالعات مالی برای کلیه
استفادهکنندگان اعم از سرمایهگذاران و حسابرسان در شرکتهایی که با ابهام اطالعاتی
قیمت سهام مواجه هستند بسیار پررنگ است .در شرایطی که ابهام اطالعاتی قیمت سهام
وجود دارد ،نقش قابلیت مقایسه در شفافیت اطالعاتی محیط شرکت و کاهش مدتزمان
فرآیند حسابرسی و گزارشگری مالی بهموقع برای استفادهکنندگان بسیار اهمیت دارد.
فرضیه دوم پژوهش بدین شرح است :اثر مثبت قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع
بودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطالعاتی قیمت سهام ،تشدید میشود.

روش
پژوهش حاضر ازلحاظ نتیجه جزب پژوهشهای کاربردی بوده و ازلحاظ روششناسی از
نوع تحقیقات همبستگی علی  -پس از وقوع میباشد .همچنین این پژوهش به لحاظ ارتباط
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با محیط پیرامونی از نوع تحقیقات شبه تجربی میباشد .جامعه آماری تعدیلشده این
پژوهش شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که
شرایط زیر را داشته باشند.
 .1به دلیل شرایط سنجش متغیرها در سطح شرکتهای یک صنعت در یک زمان معین و
رعایت یکنواختی ،سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال بوده و تغییر سال مالی
نداشته باشند.
 .2تا قبل از سال  1911در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 .9طی قلمرو زمانی پژوهش ،توق

فعالیت نداشته و کلیه اطالعات موردنیاز برای

سنجش متغیرهای پژوهش در دسترس باشد.
 .1جزب شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی (لیزینگ و بانک) و بیمه نباشند.
 .1طی دوره زمانی پژوهش وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشد.
 .7تعداد شرکتهای حاضر در یک صنعت بیش از  1شرکت باشد.

پس از اعمال تعدیالت فوق 111 ،شرکت در جامعه آماری تعدیلشده این پژوهش
قرار گرفته است .قلمرو زمانی پژوهش شامل  11دوره مالی (سالهای  )1933 -1931جمعاً
 1111سال -شرکت میباشد .برای محاسبه قابلیت مقایسه الگوی ( DeFranco et al.,

 )2011بهعنوان آزمون اضافی برای استحکام یافتهها از اطالعات پنج دوره قبل از شروع
دوره پژوهش استفاده گردید .در گردآوری دادهها از نرمافزار رهآورد نوین و اطالعات
منتشرشده شرکتها در شبکه کدال و آرشیو معامالت سازمان بورس اوراق بهادار استفاده
شد .پس از گردآوری دادهها و محاسبه متغیرها ،آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از
نرمافزار ایویوز 1نسخه ( )11انجام گردید.

1. EViews
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مدلها و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل ( )1بر اساس پژوهشهای (،)Zhang,2018
()Fung, et al., 2012( ،)Hogan & Wilkins, 2008( ،)Francis & Wilson, 1988
استفاده گردید.
(
)
(

)
)
()1

)

(

)
(
)
)

(

)

)

)

(
(

(

(
(
(
(

)
)

برای آزمون فرضیه دوم مطابا پژوهش ( )Zhang,2018از مدل ( )2استفاده میشود که در
آن ،ابهام اطالعاتی قیمت سهام بهعنوان تعدیلگر وارد رابطه ( )1میشود.
()2

)
)

(
(

)

)

(
(

در رابطههای ( )1و ()2؛  Timelinessبهموقع بودن گزارشگری مالی؛ Compقابلیت مقایسه
اطالعات مالی؛  SPIA_Dمتغیر تعدیلگر ابهام اطالعاتی قیمت سهام؛  SIZEاندازه
شرکت؛  LEVاهرم مالی؛  ROAسودآوری شرکت؛ SGرشد فروش؛  Lossزیانده بودن
شرکت؛  AbsDAقدر مطلا اقالم تعهدی اختیاری؛  Insownدرصد مالکیت نهادی؛
 Tenureدوره تصدی حسابرس؛  AudChgتغییر حسابرس نسبت به دوره مالی قبل؛AudO

نوع اظهارنظر حسابرس و  BigAudاندازه حسابرس میباشند که در ادامه نحوه محاسبه
هرکدام تشریح شده است.

اثر قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری ...؛ بادآورنهندی و بابایی | 122

متغیر مستقل (قابلیت مقایسه اطالعات مالی)
در این مطالعه برای سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی از الگوی ارائه شده توسط بابایی
و همکاران ( )1933بر مبنای تئوری ارزشگذاری نسبی استفاده گردید .بابایی و همکاران
( )1933نشان دادند الگوی مبتنی بر تئوری ارزشگذاری نسبی در مقایسه با سایر الگوهای
سنجش قابلیت مقایسه توان تبیین بیشتری در داخل کشور دارد .بر مبنای تئوری
ارزشگذاری بابایی و همکاران ( )1933استدالل کردند که شرکتهای قابلمقایسه باید
تابعی از متغیرهایی باشد که نسبتهای ارزشیابی نسبی را بهتر تبیین میکنند .بهترین نسخه
الگوی بابایی و همکاران ( ،)1933سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر اساس نسبت
قیمت هر سهم بر سود عملیاتی هر سهم ( )PO/Eاست .برای محاسبه قابلیت مقایسه مطابا
این الگو ،ابتدا مدل رگرسیونی تبیینکننده نسبت قیمت بر سود عملیاتی هر سهم ()PO/E
به شرح رابطه ( )9در سطح هر صنعت برازش میشود .سپس قرینه قدرمطلا باقیماندههای
مدل بهعنوان شاخصی برای سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی لحاظ میگردد.
)
() 9

(
)

)
(

(
)

)

(

)
(
)

)

(
)

(

)

(

(
(

در مدل ( )9مطابا پژوهش بابایی و همکاران ()1933؛ ( )P/OEنسبت قیمت هر سهم بر
سود عملیاتی هر سهم؛ ( )bنسبت توزیع سود نقدی از طریا حاصل تقسیم سود نقدی هر
سهم بر سود هر سهم؛ ( )gرشد شرکت از طریا رابطه ( )1محاسبه شده است.
() 1

)

(

در رابطه ()1؛ ( )DPSسود تقسیمی هر سهم )EPS( ،سود هر سهم و ( )ROEنرخ بازده
حقوق صاحبان سهام (نسبت سود خال

به حقوق صاحبان سهام) است .ریسک شرکت
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( )Bاز طریا ریسک سیستماتیک به شرح رابطه ( )1اندازهگیری میشود .در رابطه ()1؛ i

نشاندهنده بازده سهام شرکت و ( )mنشاندهنده بازده کل بازار به شکل ماهیانه میباشند.
() 1

نسبت کیوتوبین ( )Qاز طریا نسبت ارزش بازار داراییهای شرکت بر ارزش دفتری
داراییها در پایان دوره؛ اندازه شرکت ( )Sizeنیز از طریا لگاریتم طبیعی کل داراییها در
پایان دوره مالی؛ هزینه حقوق صاحبان سهام ( )Reنیز از طریا مدل رشد گوردون مطابا
رابطه ( )1محاسبه گردید.
() 1

حاشیه سود تعدیلشده شرکت بر اساس صنعت ( )Adjpmاز طریا تفاضل حاشیه سود
شرکت و میانه حاشیه سود شرکتهای حاضر در صنعت محاسبه میشود .حاشیه سود هر
شرکت نیز از طریا نسبت سود عملیاتی بر فروش محاسبه گردید .نرخ تورم ( )CPIنیز از
آرشیو آماری بانک مرکزی به شکل ساالنه استخراج شده است.
در این پژوهش برای بررسی استحکام و اعتبارسنجی یافتههای آزمون فرضیهها عالوه
بر الگوی بابایی و همکاران ( ،)1933از الگوی ( )DeFranco et al., 2011بهعنوان معیاری
جایگزین برای سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی استفاده گردید .برای اندازهگیری
قابلیت مقایسه بین دو شرکت  iو  jبر اساس مدل ( )DeFranco et al., 2011در ابتدا برای
هر سال-شرکت مدل رگرسیونی به شرح رابطه ( )7با استفاده از دادههای سری زمانی
(ساالنه) برای دوره شش ساله اخیر منتهی به پایان سال  tبرازش میشود (بادآور نهندی و
بابایی1931 ،؛ نوریفرد و کاظمی .)1931 ،در این مدل سود حسابداری نماینده
گزارشگری مالی و بازده سهام نماینده رویدادهای اقتصادی است.
()7

)

(
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در رابطه ()7؛ ( )Earningsسود (زیان) خال

شرکت  iدر سال  tبر ارزش بازار سهام

شرکت در ابتدای دوره و ( )Returnبازده سهام شرکت  iدر سال  tاست .ضرای

برآورد

شده از رابطه ( )7برای هر سال-شرکت ،معیاری از عملیات حسابداری آن شرکت است؛
یعنی ̂ و ̂ در رابطه ( )1نشاندهنده عملیات حسابداری شرکت  iو ضرای

̂ و ̂ در

رابطه ( )3معرف عملیات حسابداری شرکت  jاست .شباهت بین عملیات حسابداری دو
شرکت از یک صنعت مشخ

 ،میزان قابلیت مقایسه بین دو شرکت را نشان میدهد.

ازاینرو ،در هرسال از طریا رابطههای ( )1و ( )3سود شرکت  iبهطور جداگانه یکبار با
ضرای

شرکت  ،jاما با بازده شرکت  iبرای دوره زمانی

خود شرکت  iو یکبار با ضرای

مشابه با دوره زمانی رابطه ( )7پیشبینی میشود.
() 1

)

(̂

̂

)

(

()3

)

(̂

̂

)

(

در رابطه ( )1و ()3؛  E(Earnings)iitسود پیشبینیشده برای شرکت  iو سال  tبا استفاده از
ضرای

شرکت  iو  E(Earnings)ijtسود پیشبینیشده برای شرکت  iو سال  tبا استفاده از

ضرای

شرکت  jاست .هرچقدر قدر مطلا اختالفهای بین این دو جزب کوچکتر باشد

نشاندهنده قابلیت مقایسه باالتر بین دو شرکت مشابه است .درنهایت قابلیت مقایسه بین دو
شرکت  iو  jدر سال  tاز طریا رابطه ( )11به شرح زیر محاسبهشده است.
()11

|

)

(

)

( |∑

مقدار بیشتر برای  Compij,tنشاندهنده قابلیت مقایسه باالتر بین دو شرکت  iو  jاست.
درنهایت با استفاده از میانگین تمامی ترکی های  Compijtقابلیت مقایسه برای هر سال-
شرکت محاسبه شد.
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متغیر وابسته (بهموقع بودن گزارشگری مالی)
بهموقع بودن گزارشگری مالی از طریا رابطه زیر سنجش میگردد (.)Zhang,2018
()11

در رابطه (Delay )11؛ نسبت تعداد روزهای سپریشده از تاریخ پایان سال مالی تا تاریخ
گزارش حسابرسی بر تعداد روزهای کل سال ( )911است.

متغیر تعدیلگر (ابهام اطالعاتی قیمت سهام)
در پژوهش حاضر بهمنظور اندازهگیری ابهام اطالعاتی قیمت سهام مطابا پژوهش هسیه و
همکاران ( )2113از معیار ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید .بر اساس مطالعه
( )Hutton, et al.,2009دوره سقوط در یک سال مالی ،دورهای است که طی آن بازده
ماهانه خاک شرکت  9/2انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه خاک آن باشد .اساس
این تعری

بر این مفهوم آماری قرار دارد که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانه خاک

شرکت ،نوسانهایی که در فاصله میانگین بهعالوه  9/2انحراف معیار و میانگین منهای 9/2
انحراف معیار قرار دارند ازجمله نوسانهای عادی محسوب میشوند و نوسانهای خارج از
این محدوده ،جزب موارد غیرعادی قلمداد میشود .با توجه به اینکه سقوط قیمت سهام یک
نوسان غیرعادی است ،عدد  9/2بهعنوان مرز بین نوسانات عادی و غیرعادی مطرح است.
طبا مدل ( ،)Hutton, et al.,2009ریسک سقوط قیمت سهام ،متغیری مجازی است که
اگر شرکت طی سال مالی حداقل یک دوره سقوط را تجربه کرده باشد ،مقدار یک و در
غیر این صورت مقدار صفر لحاظ میشود .بازده ماهانه خاک شرکت با استفاده از رابطه
( )12محاسبه میشود.
()12

در رابطه ()12؛

)
W j ,

(

بازده ماهانه خاک شرکت  jدر ماه  طی سال مالی و   j ,بازده

باقیمانده سهام شرکت  jدر ماه  بوده و از پسماند مدل رگرسیونی ( )19به دست میآید.
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()19

)

در رابطه ()19؛

(

)

(

)

(
)

)
(

بازده سهام شرکت  jدر ماه طی سال مالی؛

است .برای محاسبه بازده ماهانه بازار از نرخ رشد شاخ

(

بازده بازار در ماه

قیمت و بازده نقدی در هر ماه

استفاده شده است .رابطه ( )19با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه دادههای
ترکیبی برازش و باقیماندههای مدل استخراج شده است (بادآورنهندی ،بابایی.)1931 ،

متغیرهای کنترلی
در این پژوهش به پیروی از پژوهشهای قبلی نظیر (Zhang, 2018؛ Whisenant et al.,

2003؛Fung et al., 2012؛  )Givoly & Palmon, 1982و (صالحی و همکاران)1931 ،
متغیرهای زیر بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.
 -1اندازه شرکت از طریا لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان دوره مالی محاسبه
گردید .شرکتهای بزرگ چرخههای مالی گسترده و پیچیدهتری داشته و تعداد
شرکتهای وابسته زیادی دارند و این انتظار وجود دارد که عملیات حسابداری و
حسابرسی مالی آنها طوالنی و گزارشگری مالی با تأخیر همراه باشد (صالحی و همکاران،
.)1931
 -2اهرم مالی نیز از طریا نسبت بدهیهای بهرهدار بر کل داراییها محاسبه شده
است .بهکارگیری اهرم باال ،ریسک حسابرسی را افزایش میدهد و این موضوع میزان
تالش حسابرسان را افزایش میدهد .ازاینرو در شرکتهایی که از اهرم باال استفاده
میکنند فرآیند حسابرسی طوالنی و گزارشگری با تأخیر بیشتری همراه میباشد ( Zhang,

.)2018
 -9سودآوری شرکت از طریا نسبت سود خال
گردید.

بر مجموع داراییها سنجش
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 -1رشد فروش از طریا نرخ رشد فروش سال جاری نسبت به سال قبل سنجش
گردید )Ismail & Chandler, 2004( .دریافتند با سودآوری و تداوم رشد آن ،شرکتها
گزارشگری بهموقعتری دارند.
 -1زیان ده بودن شرکت نیز یک متغیر مجازی است؛ چنانچه شرکت در هر یک از
سالهای موردمطالعه زیان گزارش نماید ،عدد یک و در غیر این صورت صفر لحاظ
میشود .گزارش زیان میتواند بهعنوان یک خبر بد در مورد عملکرد ساالنهی شرکت
موردتوجه قرار گیرد .ازاینرو مدیران اینگونه شرکتها تمایل دارند گزارشگری مالی با
تأخیر بیشتری انجام شود (.)Zhang, 2018
 -1قدرمطلا اقالم تعهدی اختیاری از طریا مدل ( )Kothari, 2005اندازهگیری
میشود.
()11

در رابطه ()11؛  TAکل اقالم تعهدی ΔREV ،تغییرات در فروش PPE ،اموال،
ماشینآالت و تجهیزات است .متغیرهای الگوی کوتاری و همکاران ( )2111از طریا
مجموع داراییها در ابتدای دوره مقیاس زدایی میشود .قدر مطلا باقیمانده رگرسیون ()εi,t
بهعنوان اقالم تعهدی اختیاری است )Chai & Tung, 2002( .و ()Lee & Son, 2009
دریافتند بین سطح اقالم تعهدی اختیاری و تأخیر گزارش اطالعات مالی ارتباط مثبت
وجود دارد.
 -7درصد سهامداران نهادی از طریا مجموع درصد مالکیت سهامداران نهادی
سنجش میشود .مطابا بند ( )27ماده ( )1قانون اوراق بهادار ،هر شخ

حقیقی یا حقوقی

که بیش از  1درصد و یا بیش از  1میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست
انتشار را نگهداری کند ،جزو گروه سرمایهگذاران نهادی محسوب میشوند (فخاری و
طاهری .)1913 ،در مبانی نظری حاکمیت شرکتی ،سهامداران نهادی یکی از سازوکارهای
مؤثر نظارت بر شرکت شناخته میشوند و ازاینرو با مشارکت نظارتی خود نقش اساسی
در افشاب بهموقع اطالعات خواهند داشت (خدادادی و همکاران.)1931 ،
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 -1دوره تصدی حسابرس یک متغیر مجازی بوده و اگر مسئولیت حسابرسی شرکت
بیش از سه سال متوالی بر عهده یک موسسه باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد
صفر لحاظ میشود .با افزایش دوره تصدی و عدمتغییر حسابرس نسبت به دوره قبل،
شناخت حسابرس از واحد مورد رسیدگی باالتر رفته و موج

افزایش کیفیت حسابرسی و

بهموقع بودن گزارشگری مالی خواهد شد ( Zhang, 2018و بهارمقدم و همکاران.)1931 ،
 -3تغییر حسابرس نیز یک متغیر مجازی بوده بدین ترتی

در هرسال چنانچه

حسابرس شرکت نسبت به سال قبل تغییر کند مقدار یک و در غیر این صورت صفر لحاظ
میشود.
 -11نوع اظهارنظر حسابرس یک متغیر مجازی است .اگر حسابرس در هر یک از
سالهای موردبررسی نظر مقبول نسبت به صورتهای مالی ساالنه شرکت ارائه کند ،عدد
یک و در غیر این صورت صفر لحاظ میشود )Givoly & Palmon, 1982( .معتقدند
اظهارنظر غیرمقبول بهعنوان یک خبر منفی باعث تأخیر در گزارشگری مالی میشود.
 -11اندازه حسابرس یک متغیر مجازی بوده و چنانچه مسئولیت حسابرسی شرکت
در طول سالهای موردبررسی بر عهده سازمان حسابرسی یا چهار موسسه حسابرسی بزرگ
به لحاظ درآمد در هرسال باشد مقدار یک و برای سایر مؤسسات حسابرسی مقدار صفر
لحاظ میشود )Fung, et al., 2012( .معتقدند حسابرسان بزرگتر بهواسطه بهرهمندی از
نیروی انسانی متخص

و با تجربه ،گزارشگری بهموقعتری دارند.

یافتهها
آمار توصیفی
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است.
جدول  .1تحلیل توصیفی متغیرهای کمی
نام متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

بهموقع بودن گزارشگری مالی

1/732

1/711

1/171

1/191

1/319
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میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نام متغیر

-9/112

-9/112

1/111

-1/112

-1/1121

-1/121

-1/111

1/199

-1/219

-1/1111

اندازه شرکت

19/119

19/711

1/121

11/191

13/111

اهرم مالی

1/211

1/221

1/111

1/111

1/311

سودآوری شرکت

1/133

1/111

1/191

-1/737

1/122

نسبت رشد فروش

1/131

1/191

1/111

/111-1/791

9/111

قدرمطلا اقالم تعهدی اختیاری

1/113

1/111

1/111

1/1111

1/121

درصد مالکیت نهادی

1/719

1/121

1/177

1/111

1/331

قابلیت مقایسه
الگوی بابایی و همکاران ()1933
قابلیت مقایسه
الگوی دیفرانکو و همکاران ()2111

یافتههای تحلیل توصیفی متغیرهای کمی نشان میدهد متوسط نسبت بهموقع بودن گزارشگری
مالی برابر با  1/732است .حداقل و حداکثر نسبت بهموقع بودن گزارشگری مالی نیز به ترتی
برابر با  1/191و  1/319است .میانگین قابلیت مقایسه بر اساس الگوی بابایی و همکاران ()1933
و الگوی ( )DeFranco et al., 2011به ترتی برابر با  -9/112و  -1/121است .متوسط اهرم
مالی بکار گرفته شده توسط شرکتهای مورد مطالعه برابر با  1/211است .میانگین سودآوری و
رشد فروش به ترتی برابر با  1/133و  1/131است .میانگین درصد مالکیت نهادی برابر با 71/9
درصد بوده و متوسط قدر مطلا اقالم تعهدی اختیاری نیز برابر با  1/113است.
توزیع فراوانی متغیرهای کیفی پژوهش نیز نشان میدهد معادل  13درصد از سال-
شرکتهای موردمطالعه ،ابهام اطالعاتی قیمت سهام داشتهاند و معادل  19درصد از
مشاهدات در سال مدنظر زیان گزارش نمودهاند .مسئولیت حسابرسی  111سال-شرکت
معادل  91درصد از مشاهدات نیز بر عهده مؤسسات حسابرسی بزرگ قرار داشته است.
همچنین در  21درصد از سال-شرکتها ،حسابرس شرکت نسبت به سال قبل تغییریافته و
در  17درصد از شرکتهای نمونه نیز نوع اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی
مقبول است .در  11درصد از مشاهدات نیز دوره تصدی حسابرس بیش از سه سال مشاهده
گردید.
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جدول  .9تحلیل فراوانی متغیرهای کیفی
نام متغیر
ابهام اطالعاتی قیمت سهام
زیان ده بودن شرکت
تغییر حسابرس
اندازه حسابرس
نوع اظهارنظر حسابرس
دوره تصدی حسابرس

فراوانی درصد

مبنای سنجش
شرکت با ابهام اطالعاتی قیمت سهام ()1

221

%13

شرکت فاقد ابهام اطالعاتیقیمت سهام ()1

311

%11

شرکتهای زیان ده ()1

119

%19

شرکتهای سود ده ()1

1127

%17

حسابرس تغییریافته ()1

211

%21

حسابرس تغییرنیافته ()1

137

%71

استفاده از حسابرس بزرگ ()1

111

%91

استفاده از سایر حسابرسان ()1

773

%11

اظهارنظر مقبول ()1

111

%17

اظهارنظر غیرمقبول ()1

121

%19

دوره تصدی بیش از سه سال ()1

172

%11

دوره تصدی کمتر از سه سال ()1

711

%11

آزمون فرضیههای پژوهش
آزمون فرضیه اول :نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از مدل رگرسیونی ( )1در جدول ()9
ارائه شده است .یافتههای مربوط به آزمون فرضیه اول با بهکارگیری دادههای الگوی
( )DeFranco et al., 2011جهت بررسی اعتبار و استحکام یافتههای آزمون در کنار
یافتههای اصلی ارائه گردید .آزمونهای مربوط به بررسی مفروضات کالسیک رگرسیون
انجام و بهترین مدل به لحاظ آماری استخراج و ارائه شده است.
با توجه به نتایج آزمون فرضیهی اول ،سطح معنیداری آماره فیشر ( )Fدر هر دو
رویکرد سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی کمتر از سطح خطای موردپذیرش (1
درصد) بوده و مدل رگرسیونی به شکل خطی معنادار است .با توجه به پایین بودن سطح
معنیداری آماره  tاز سطح خطای موردپذیرش برای ضری

بتا  ،)1نتایج آزمون نشان

میدهد قابلیت مقایسه اطالعات مالی (در هر دو الگوی سنجش) بر بهموقع بودن
گزارشگری مالی تأثیر مثبت و به لحاظ آماری معنیداری دارد .همچنین نتایج پژوهش
نشان میدهد متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی ،زیان ده بودن ،قدرمطلا اقالم
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تعهدی اختیاری ،تغییر حسابرس و اندازه حسابرس بر بهموقع بودن گزارشگری مالی تأثیر
منفی و معناداری داشته و متغیرهای سودآوری ،درصد مالکیت نهادی و دوره تصدی و نوع
اظهارنظر حسابرس (مقبول) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهموقع بودن گزارشگری مالی
برابر با  1/131و  1/111است.

دارند .ضری تعیین دو الگو به ترتی

جدول  .3نتایج آزمون فرضیه اول
الگوی بابایی و همکاران
)COMP(P/OE
Prob.
t
Coeff
1/119
2/131
1/113

الگوی دی فرانکو و همکاران
)COMP(DKV
Prob.
t
Coeff
1/121
2/271
1/111

-9/121

1/111

-1/112

-9/111

1/111

1/112

-1/119

-2/111

1/111

1/219

2/111

1/111

1/117

1/311
1/117

نماد متغیر

پیشبینی

(β 1 )COMP

+

(β 2 )SIZE

-

-1/111

(β 9 )LEV

-

-1/171

-2/711

(β 1 )ROA

+

1/911

2/717

1/111

(β 1 )SG

+

1/111

1/111

1/331

1/1113

(β 1 )Loss

-

-1/179

-2/111

1/111

-1/172

-2/971

(β 7 )AbsDA

-

-1/119

-2/191

1/111

-1/111

-2/199

1/112

(β 1 )Insown

+

1/112

2/212

1/121

1/112

2/221

1/121

(β 3 )Tenure

+

1/197

1/331

1/117

1/191

2/113

1/191

(β 11 )AudChg

-

-1/121

-2/211

1/127

-1/121

-2/297

1/129

(β 11 )AudO

+

1/171

9/711

1/111

1/171

9/731

1/111

(β 12 )Big Aud

+

-1/111

-9/991

1/111

-1/111

-9/923

1/111

9/712

11/111

1/111

9/713

11/777

1/111

C
آماره  Fلیمر ()Prob

**

)1/111( 13/211

**

)1/111( 13/127

آماره هاسمن ()Prob

**

)1/113( 91/177

**

)1/111( 93/111

آماره )Prob( F

)1/111(** 21/211

)1/111(** 29/113

دوربین واتسون

1/119

1/111

 R2و  R2تعدیلشده

 1/137و 1/111

 1/117و 1/119

نوع اجرای رگرسیون

پنل اثرات ثابت

پنل اثرات ثابت

آزمون فرضیه دوم :فرضیه دوم با استفاده از دو الگوی اندازهگیری قابلیت مقایسه از طریا
مدل رگرسیونی ( )2مورد آزمون قرار گرفت و نتایج در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  .7نتایج آزمون فرضیه دوم
نماد متغیر

پیشبینی

(β 1 )COMP

+

الگوی بابایی و همکاران
)COMP(P/OE
Prob.
t
Coeff
1/112
2/111
1/111

الگوی دی فرانکو و همکاران
)COMP(DKV
Prob.
t
Coeff
1/123
2/211
1/117

(β 2 )SPIA_D

-

-1/112

-1/111

1/391

-1/111

-1/211

1/711

(β 9 )CompₓSPIA_ D

+

1/971

2/971

1/111

1/911

2/132

1/121

(β 1 )SIZE

-

-1/119

-9/111

1/111

-1/112

-9/977

1/111

(β 1 )LEV

-

-1/111

-2/792

1/111

-1/111

-2/711

1/119

(β 1 )ROA

+

1/211

2/717

1/117

1/211

2/791

1/111

(β 7 )SaleG

+

1/111

1/113

1/311

1/111

1/111

1/311

(β 1 )Loss

-

-1/171

-2/113

1/113

-1/171

-2/711

1/117

(β 3 )AbsDA

-

-1/111

-2/173

1/192

-1/111

-2/219

1/122

(β 11 )Insown

+

1/112

2/232

1/122

1/112

2/271

1/129

(β 11 )Tenure

+

1/193

2/119

1/111

1/191

2/127

1/111

(β 12 )AudChg

-

-1/111

-2/111

1/119

-1/112

-2/117

1/119

(β 19 )AudO

+

1/171

9/171

1/111

1/177

9/712

1/111

(β 11 )Big Aud

+

-1/111

-9/921

1/111

-1/119

-9/911

1/111

9/711

11/117

1/111

9/777

11/717

1/111

C
آماره  Fلیمر (سطح معناداری)

**

)1/111( 11/111

**

)1/111( 11/191

آماره هاسمن (سطح معناداری

**

)1/111( 91/112

**

)1/119( 92/111

آماره ( Fسطح معناداری)

**

)1/111( 29/111

**

)1/111( 29/113

دوربین واتسون

1/111

1/113

 R2و  R2تعدیلشده

 1/139و 1/111

 1/113و 1/111

نوع اجرای رگرسیون

پنل اثرات ثابت

پنل اثرات ثابت

با توجه به نتایج آزمون فرضیهی دوم ،سطح معناداری آماره فیشر ( )Fدر هر دو الگوی
سنجش قابلیت مقایسه اطالعات مالی کمتر از سطح خطای موردپذیرش ( 1درصد) بوده و
مدل رگرسیونی به شکل خطی معنیدار است .با توجه به پایین بودن سطح معناداری آماره t

از سطح خطای موردپذیرش برای ضری

بتا  )9در هر دو الگوی اندازهگیری قابلیت
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مقایسه اطالعات مالی ،نتایج آزمون نشان میدهد اثر مثبت قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر
به موقع بودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطالعاتی قیمت سهام بهصورت
معناداری تشدید میشود .ضری تعیین دو مدل نیز به ترتی

برابر با  1/131و  1/117است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اثر قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی
موردبررسی قرار گرفت .همچنین تأثیر شرایط ابهام اطالعاتی قیمت سهام بهعنوان متغیر
تعدیل گر بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطالعات مالی و بهموقع بودن گزارشگری مالی نیز
مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای این پژوهش بهطورکلی نشان میدهد قابلیت مقایسه
اطالعات مالی از طریا بهبود فضای اطالعاتی شرکت باعث کوتاهتر شدن فرآیند تهیه و
رسیدگی صورتهای مالی شده و بهموقع بودن گزارشگری مالی را ارتقاب میدهد.
طبا مبانی نظری پژوهش ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطالعات مالی از یک
سو باعث تسهیل دسترسی حسابرسان به برخی اطالعات افشاب نشده توسط مدیران
شرکتها شده و از سویی دیگر موج

کاهش انگیزه مخفی نمودن اطالعات توسط

مدیریت صاح کاران میشود .یافتههای تجربی این پژوهش نیز مطابا مبانی نظری بوده و
نشان میدهد با ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در اطالعات مالی میزان بهموقع بودن
گزارش گری مالی بهطور معناداری افزایش مییابد.
نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز نشان میدهد اثر مثبت قابلیت مقایسه اطالعات
مالی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطالعاتی قیمت سهام تشدید
می شود .طبا مبانی نظری پژوهش در شرایط وجود ابهام اطالعاتی در قیمت سهام عدم
تقارن اطالعاتی باال میباشد .درنتیجه میتوان استدالل نمود ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت
مقایسه در صورتهای مالی عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و استفادهکنندگان از
اطالعات مالی را کاهش داده و هزینه عدم افشاب اطالعات و انباشت آن در داخل شرکت
را بسیار افزایش میدهد و درنتیجه ،انگیزه مدیران در راستای انباشت اطالعات منفی در
داخل شرکت کاهشیافته و از این طریا باعث تسهیل در دسترسی به اطالعات توسط
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حسابرسان و سایر استفادهکنندگان میشود .بهبود قابلیت مقایسه اطالعات مالی فرآیند تهیه
و رسیدگی اطالعات مالی را برای شرکتهایی که در شرایط ابهام اطالعاتی قیمت سهام
هستند ،کوتاهتر کرده و از این طریا باعث بهموقع بودن گزارشگری مالی میشود.
یافتههای این پژوهش در آزمونهای مربوط به استحکام یافتهها با بهکارگیری الگوی
سنجش ( )DeFranco et al., 2011نیز تأیید شده است.
نتایج این پژوهش بهطور مستقیم و غیرمستقیم همسو با نتایج پژوهشهای
(،)kim, et al., 2016( ،)kim, et al., 2013( ،)DeFranco et al., 2011
( ،)Zhang,2018هاشمی بهرمان و بنی مهد (Mouna & ( ،)Bartov, et al.,2017( ،)1931

 )Anis, 2013و بادآورنهندی و بابایی ( )1931میباشد.
این مطالعه در گسترش درك پژوهشگران از ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطالعات
مالی اهمیت دارد .بهطورکلی نتایج این پژوهش سودمندی قابلیت مقایسه اطالعات مالی
برای طی

وسعی از استفادهکنندگان و تهیه و تاییدکنندگان اطالعات مالی نمایان میسازد.

از یافتههای پژوهش میتوان دریافت ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطالعات مالی برای
استفادهکنندگان اطالعات مالی بهموقع بودن و برای تهیه و تأییدکنندگان اطالعات مالی نیز
کاهش مدتزمان فرآیند تهیه و رسیدگی اطالعات مالی را در پی داشته باشد.
در راستای نتایج بهدستآمده به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در تصمیمات
سرمایهگذاری خود به تأثیر مثبت قابلیت مقایسه اطالعات مالی بر بهموقع بودن گزارشگری
مالی توجه کنند .همچنین به تدوینکنندگان مقررات (همچون سازمان بورس و اوراق
بهادار و سازمان حسابرسی) پیشنهاد میشود در سیاستگذاریهای خود به ارتقاب سطح
قابلیت مقایسه در صورتهای مالی که یکی از عوامل مهم در کوتاهتر شدن فرآیند تهیه و
حسابرسی صورتهای مالی میباشد ،اهتمام جدی داشته باشند .به سازمان بورس و اوراق
بهادار در راستای حفاظت از حقوق سرمایهگذاران نیز توصیه میشود امتیاز قابلیت مقایسه
را در دورههای زمانی منظم محاسبه و افشاب کند.
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