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ابراهیم آستانی نیارق

چشماندازحسابداریومدیریت(دورهدوم)

عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

Saeed.alipour@live.com

چکیده

جنبههایمتفاوتازلحاظمحدودیتدرفعالیتهاوامکانبهرهمندیچهمالیوغیرمالیازامکانااترامارردترجاهقاراردهاد.
ت
نخستینهدفاصلیدراینتحقیقبررسیویژگیهایحاکمیتشرکتیوتأخیردرگزارشگریمالیوساس عملکاردشارک 
ی
میباشد.نمرنهآماریاینتحقیق 121شرکتدردورهزمانی1931تا1931بهمدت7سالاساتبارایآزمارنفرضایههاا 
تحقیقازرگرسیرنچندمتغیرهاستفادهشدهاست.فرضیههایفرعیاول،سرموچهارمتحقیقکهبرگرفتهازفرضایهاصالیاول
بردهنشانمیدهدمالکیتنهادی،استقاللهیئتمدیرهواندازههیئتمدیرهبرعملکردشرکتهایپذیرفتهشدهدربارر اوراق
میدهدکه
بهادارتهرانتاثیرمستقیمومعناداریداردوفرضیهیفرعیدومکهآننیزمربرطبهفرضیهاصلیاولمیشردنشان 
تمرکزمالکیتبرعملکردشرکتهایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعکر ومعناداریداردودرنهایتفرضای ه
اصلیدومتحقیقتأخیردرگزارشگریمالیبرعملکاردشارکتهاایپذیرفتاهشادهدربارر اوراقبهاادارتهارانباردهکا ه
تاثیرمعکر ومعناداریدارد.ویژگیهایحاکمیتشرکتیمطرحشدهدراینتحقیاقوتااخیردرگزارشاگریماالیهاردودر
پذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتاثیرمعناداریداشتهوهرچهگزارشبههنگامترتاثیرآنبار

شرکتهای

عملکردمالی
عملکردمالیبیشترخراهدبرد.
واژگان کلیدی:تأخیردرگزارشگریمالی،حاکمیتشرکتی،عملکردشرکت .
مقدمه
امروزهیکیازمهمترینمسائلمالیشرکتها،اندازهگیریعملکردآنهامیباشد.اندازهگیریعملکردمالیشرکتهاازآنجاا
کهپایهبسیاریازتصمیمگیریهادرداخالوخاارجازشرکتمیباشاد،دارایاهمیاتاسات.تصامیمگیاریمرباارطبااه
سرمایهگذاریها،افزایشسرمایهشرکتها،رابطهنمایندگیوبسیاریازتصمیماتدیگار،همگایمبتناایبارانادازهگیاری
بایستاطالعااتمصرنسازیشدهومنافع

عملکرداست.پ ازپیدایشمشکالتنمایندگیبهجهتحفظمنافععمرمیمی
مدیرانومالکانهمسرمیشد.لذاازمکانیسمهایمختلف یدراینخصرصاساتفادهشادم الکااربردتئارریاخااالقدر
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ریواستانداردهایحسابداری،کنترلهایداخلی،حسابرسیداخلیومستقل،وجاردمدیران

حساابداری،ایجاادچاارچربنظ
غیراجراییدرهیئتمدیره،بهکارگیریرویههایبلندمدتپاداشحتایقاانرنگذاریباهوسایلهدولات.باااینهماهباازهم
مشکالتکمترنشدهبلکهدارایپیچیدگیهاایبیشتریشد.علتآنشایدنبردمکانیسمهاییازراهبریشرکتیاستکاه
بتراندعالوهبارمطابقتبرتماممعیارهایگفته شده،بههدفغااییشارکتیعناایافاازایشارزششاارکتمنجارشارد.
هایمهمسهامداران،سرمایهگذارانومالکانشارکتبارده


تراندگفتکه،ارزیابیعملکردهمرارهیکیازدغدغه
بهجرئتمی
هاراازنظربرآوردهساختناهدافمرردانتظارسهامدارانوسرمایهگذارانبا

است.بااستفادهازارزیابیعملکردمیتراندشرکت
یکدیگرمقایسهکرد.درنتیجه،ارزیابیعملکردبهسببتأثیریکهبرتصمیمهایسرمایهگذاریسرمایهگاذارانوساهامداران
میگذارد،قطعاًبرارزششرکتنیزتأثیرگذارخراهدبرد،کهاینامربایشا تحاتتاأثیرقابلیاتهاایمادیرانباهعناران
تصمیمگیرندگاناصلیقرارمیگیرد(دولرومحمردی.)1931واژهراهبریشرکتیتابیستسالقبلدرزبانانگلیسیوجارد
کهدرمباحثسیاستگاذارانبخاشعمارمینیازاهمیات

حال،دردودههاخیرنهتنهادرادبیاتنظری،بل

نداشتهاست،بااین
پیداکردهاست(شاهیوهمکاران.)1939فروپاشیشرکتهایبزرگازقبیلانرون،آدفی،وغیرهکهمرجابزیااندیادن
قریببهاتفاقذینفعانوسرمایهگذارانگردیدوپ ازتحقیقوبررسیمشخصگردیدکهسیستمهاایضاعیححاکمیات
کتیمرجببروززیانگردیدهواینرویدادهامرجبتأکیدبیشازپیشبرضرورتارتقاءواصالححاکمیتشرکتیدرسطح

شر
بینالمللیگردیدهاست.درسالهایاخیر،حاکمیتشرکتیی جنبهاصلیوپریاایتجاارتشادهوترجاهباهآنباهطارر
هایبینالمللی


گیرد.سازمان

کمیتشرکتیدرسطحجهانیصررتمی
تصاعدیروبهافزایشاست.پیشرفتدراعمالحقحا
المللیرادراینمرردفراهممیکنند.درآمریکاوبریتانیا


قبرلبین

استانداردهایقابل
مانندسازمانترسعهاقتصادی ()OECD
همچنانبهتقریتسیستمهایحاکمیتشرکتیخردادامهمیدهندوبهسهامدارانوروابطآنها،پاسخگریی،بهبردعملکرد
هاییترجهدارندکهشرکتهاا


کنندوبهروش

هایحسابداریوکنترلداخلی،ترجهویژهمی

مدیره،حسابرسانوسیستم
هیئت
بااینروشهاکنترلوادارهمیشرند.افزونبرآن،سرمایهگذارجزء،سرمایهگذاراننهادی،حسابدارانوحسابرساانوساایر
بازیگرانصحنهبازارپرلوسرمایهازفلسفهوجردیوضرورتاصالحوبهبرددائمیحاکمیتشرکتی،آگاهاند(حسا یگانه

وباغرمیان.)1981دردنیایامروزتغییرنیازهایروزافزونمشتریانومردم،خراستههایبعضاًمتفاوتذینفعاان،پیچیادگی
قرانینومقرراتوتکنرلرژیانجامکاروغیره،ضرورتترجهبهساختارحاکمیتشارکتیرافاراهمنماردهتااازطریاقآن
اهدافشرکتهاتنظیمیافتهوروشهاینیلبهآناهدافونحرهنظارتبارعملکاردآنهااتعیاینشارد.درواقاعسیساتم
کنندشرکتهابهچهنحرودر

حاکمیتشرکتیبهمجمرعهقرانین،مقررات،نهادهاورویههاییاطالقمیگرددکهتعیینمی
جهتمنافعچهکسانیادارهمیشرند،لذاهدفازاعمالحاکمیتشرکتیاطمینانیافتنازوجردچارچربیاساتکاهتارازن
نفعانمختلحشرکترافراهممیآورد(حسیننرازی.)1988اکنرن


مناسبیبینآزادیعملمدیریت،پاسخگرییومنافعذی
باترجهبهتأکیدهایشدیدبرحاکمیتشرکتی،مدیرانبیشاترازهمیشاهبایساتیدرجهاتتعاالیساازمانوحفاظمناافع
سهامداران،سرمایه گذارانتالشنمایندچراکهدرصررتعملکردضعیحمدیریتممکناستپاداشمدیرکاهشیافتاهویاا
حتیمرجباتاخراجمدیررادربرداشتهباشد.دراینمیانازی طرفسهامدارانوسایرسرمایهگذارانجهتحفاظتازمنافع
صررتهایمالیحسابرسیشدهباهعنارانیکایاز

خردخراهانحاکمیتشرکتیقریخراهندبرد(شاهیوهمکاران.)1939
شرند،اماایناطالعاتزمانیمیتراندترساطاساتفادهکننادگان

اعتماداطالعاتبرایاستفادهکنندگانمحسربمی

منابعقابل
مررداستفادهقرارگیردکهبدونتأخیریااباهعباارتیباههنگاامباشاددرصاررتیکاهاطالعااتدرزماانمناسابدراختیاار
یدهاد
استفاده کنندگانقرارنگیرد،سردمندیخردراجهتاتخااذتصامیموقضااوتترساطاساتفادهکننادگانازدساتما 
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هاازدستمیدهد،بناابراینهار

لینسبتبهگذشتزمانارزشوسردمندیخردرادرتصمیم 
گیری

ازآنجاییکهاطالعاتما
چهفاصلهیزمانیبینپایانسالمالیوتاریخانتشارصررتهایمالی(تأخیردرگزارشاگریماالی)کرتااهتارشارد،ارزش
اطالعاتمنتشرشدهبیشترمیشرد.ازطرفیدیگر،قابلیتاتکاگزارشهایمالیخردمسئلهمهمیاساتواطالعااتیکاهاز
قابلیتاعتمادکافیبیناستفادهکنندگانبرخرردارنباشد،مسلماًدرتصمیمهایآناناثرگذارنخراهدبرد.بنابراینباترجهباه
مطالبفرقوبادرنظرقراردادنتئررینمایندگی،دراینتحقیقدرپیآنهستیمتامشخصنمائیمکهآیااویژگایهاای
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد؟واینکهآیاتأخیردر


حاکمیتشرکتیبرعملکردمالیشرکت
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد؟دراداماه،بیااننظاریو


گزارشگریمالیبرعملکردشرکت
ی
پیشینۀپژوهش،فرضیههایپژوهش،روششناسیپژوهش(شاملنحرۀانتخابشرکتهایمدنظرونیزالگرهاومتغیرهاا 
ارائهشدهاست .
یافتههایپژوهشودرپایان،نتایجوپیشنهادها 
پژوهش) ،

بیان نظری
عملکرد شرکت
درشرکتهایسهامیبزرگکهسهامآندراختیارافرادمتعددیاست،بهعلتتضادباالقرهمناافعباینمالکاانومادیران،
اهدافمدیریتسازمانازاهدافسهامدارانجدااست،لذاسهامدارانکنترلناچیزیبرمدیریتشرکتدارند.دراینصاررت
زمینهایفراهممی آیدتامدیرانرأساًبهنحریعملنمایندکهازنظرآنهابهتریناست(کلبر .)1333،1هارچاهشارکت
تروتعدادسهامدارانبیشترباشد،قدرتنفرذودسترسیبهمنابعاطالعاتیشرکتکمتراست.سهامدارانبهعنرانمال 


وسیع
نیازدارندازعملکردنمایندگانخردمطلعباشندتابهمقایسهپرداختهودرزمیناهتاداومیااقطاعسارمایهگاذاریدرآنواحاد
کنند.سهامدارانمیترانندبااطالعاتی

تصمیمگیرینمایند.مدیرانبرایارائهعملکردخرد،گزارشهایمالیدورهایارائهمی
گذاریهایشانبسردازند(کلبر .)1333،معیارهاییکاهدرایان


گیردبهارزیابیسرمایه
کهازاینطریقدراختیارشانقرارمی
گذارانوهمازدیدمدیرانحائزاهمیتاست.سرمایهگذارانهمرارهارزیابی

ارزیابیمرردترجهقرارمیگیرندهمازدیدسرمایه
منظررشناساییفرصتهایمطلربسارمایهگاذاریمادنظرقارارمایدهناد.آنچاهساهامدارانراباه

عملکردشرکتهارابه
سرمایهگذاریپ اندازهایشاندرفعالیتخاصیسرقمیدهد،عملکردمطلربآنصنعتاست،کهدرنتیجهافازایشارزش
شرکتونهایتاًافزایشثروتسهامدارانرادربرخراهدداشت(کلبر .)1333،مدیرانبهمکانیزمهاییکهازطریاقآنهاا
گیرد،ترجهدارندآنهابهدنبالاطالعاتیدربارهحساسایتمساتقیمپااداش(یاامجاازات)


عملکردشانمرردقضاوتقرارمی
بهعملکردهستند.وقتیکهسیستمپاداشنسبتبهعملکردحسا نباشد،اینشرکت،مدیرانخردراازدستخراهاد

نسبت
2
کهمحرکهای


ترانندمطمئنباشندکه(مدیران)درصررتی

سهامدارانمی
دادوآنانشرکتراترکخراهندکرد(فاما .)1381،
الزمبهآنهادادهشردوکنترلشرند،تصمیم اتمطلربودرجهتحداک رکردنثروتسهامداراناتخاذخراهنادکارد.اماا
درنهایتترجهبهایننکتهضروریاستکهسهامدارانباانتخابمعیارمناسبارزیابیعملکردکهدرنهایات،مبناایتعیاین
اجهتبخشیبهمنافعمدیراندرراستای

گذاریبهتر،میترانندب


گیرد،عالوهبراتخاذتصمیماتسرمایه

پاداشمدیرانقرارمی
تربهاهدافشاندستیابند.امروزهیکیازمهمترینمسائلماالیشارکتهاا،انادازهگیاریعملکارد

منافعخرد،بهتروسریع
Clabrese
Famma
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هاتاچهاندازهدرباالبردنمنافعسهامدارانخردکرشیدهاند،بان هاومؤسساتاعتبااریدراعطاای

آنهاست.اینکهشرکت
تسهیالتبهشرکتهاچهشاخصهاییرادرنظرمیگیرند،مالکانشرکت هادرپرداختپاداشبهمدیرانچاهابعاادیرادر
گیرندودرنهایتاینکهمراجعدولتیباترجهبهالزاماتقانرنیدرارتباطباشرکتهابهچهنکااتیترجاهمایکننادرا

نظرمی
9
هابهصررتیمناسبپاسخداد(باکیدور  .)1337،
ابیعملکردشرکت 

تراندباروشهایارزی


می

حاکمیت شرکتی
1
اولینمفهرمعبارتحاکمیتشرکتیازواژهگابرنار بهمعنایراهبریگرفتهشدهاستکهمعمرلبرایهدایتکشتیبهکاار
میرودوداللتبراینداردکهحاکمیتشرکتیمستلزمهدایتاستتاکنترل.روشهایمتعاددیبارایتعریاححاکمیات
شرکتیوجردداردکهازتعاریحمحدودومتمرکزبرشرکتهاوسهامدارانآنهاتاتعاریحجاامعودربرگیرنادهپاساخگریی
شرکت هادرقبالگروهک یریازسهامدارانافرادغیریاذینفعانمتغیراست.بررسیادبیاتمرجردنشانمایدهادکاههای 
تعریحمرردترافقیدربارهحاکمیتشرکتیوجردندارد.تفاوتهایچشمگیریدرتعریححاکمیتشرکتیبراساا وضاعیت
فرهنگی،اقتصادیو...هرکشرردیدهمی رود.حتیدرآمریکایاانگلی نیزرسیدنبهاینتعاریحکارآسانینیست.تعااریح
مرجردازحاکمیتشرکتیدری طیحوسیعقرارمیگیرندکهدیدگاههایمحدوددری سرودیدگاههایگستردهدرسری
دیگرطیحقراردارند.دردیدگاههایمحدود،حاکمیتشرکتیبهرابطهشرکتوسهامدارانمحدودمیرود.اینیا الگاری
قدیمیاستکهدرقالبتئررینمایندگیبیانمیرود.درآنسریطیححاکمیتشرکتیرامیتراندبهصررتی شابکهاز
تنهابینشرکتومالکانآنها(سهامداران)،بلکهبینشارکتوعادهزیاادیازذینفعاانازجملاهکارکناان،


روابطدیدکهنه
مشتریان،فروشندگان،اعتباردهندگان،دارندگانوخریداراناوراققرضهوبیمهگذارانوخریدارانبیمههایعمارو...وجارد
دارند.چنیندیدگاهیدرقالبتئرریذینفعاندیدهمیرود.تعاریحبسیاریبرایحاکمیتشرکتیدرسطحبینالمللیمطرحو
حتیترجمهاینکلمهبهفارسی،کهدرایننرشتاربهحاکمیتشرکتیترجمهشدهاسترابهصررتهاایمختلاحمایتراناد
یافت؛برایم الحاکمیتسهامی،مدیریتسهام،ترلیدسازمانیو...کهدرمجمرعازترجمهتحاتاللفظایکلماهکرپرریات
گاورنن 1استخراجشدهاند.ازنظرسازمانبینالمللیهمکاریهاایاقتصاادی،1حاکمیاتشارکتیچناینتعریاحشادهاسات:
هایذیربطدری شرکت».بهنظر


انیاطرف
هیئتمدیره،سهامدارانوسایرذینفع
«مجمرعهروابطمدیریتحاکم(اجرایی) 
ترینتعریحاینواژهاست،زیراحاکمیتشرکتیساختاریراتعریحمینمایدکهازطریقآناهداف

میرسداینتعریحجامع
هاتعیینمیرودکهدرنهایتمکانیسمومعیارهاینظارتوعملکردشرکتدرآیندهبر


هاینیلبهآن

شرکتتبیینشدهوراه
ایناسا طرحریزیمیرود.تعاریحدیگریبرایمرضرعحاکمیتشرکتیمطرحاستولیدرتماامیآنهااویژگایهاای
مشترکومعینیهستندکهیکیازآنهاپاسخگرییاست.اصرالًتعاریحمحدودحاکمیتشرکتیمتمرکزبرقابلیتسیستم
قانرنیی کشرربرایحفظحقرقسهامداراناقلیتاستواینتعاریحاساساًبرایمقایسهباینکشاررهامناسابهساتند.
ایدرسیستمحاکمیتشرکتیدرآنکشررداردوبهدلیلآنکهحاکمیتشرکتیدرحالت

قرانینهرکشررنقشتعیینکننده
بالقرهبسیاریازپدیدههایاقتصادیرادربرمیگیرد،اصرلمربرطبهآنهنرزبهشکلمنسجموکااراتادویننشادهاسات.
3
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Gabernare
5
Corporate Gavernance
6
International Organization for Economic Cooperation
4

1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،71زمستان (7318جلد دوم)

کردهاندکاهمادنظرآنهاابارده
ایاشاره 


اندوبهحیطه

درنتیجهافرادمختلحتعاریحمتفاوتیراازحاکمیتشرکتیبیانکرده
است.برخیازتعاریححاکمیتشرکتیدرزیرارائهشدهاست.حاکمیتشرکتیمجمرعهایازمقرراتوعراملیاستکاهباه
دیگرحاکمیتشرکتیمحدودهعملیاتشرکتراتعریحمیکند.درچنینساختاری

کنترلعملیاتشرکتمیپردازد.بهعبارت
مشارکتکنندگاندرفعالیتهایشرکتهمچرنمدیران،کارگرانوعرضهکنندگانسرمایهکهبازدهمشارکتخرددرشرکت
راادعامیکنند،مرضرعاصلیبحثراتشکیلمیدهند.حاکمیاتواحادتجااریمجمرعاهایازمسائرلیتهااوروشهاای
مدیرهومدیرانمرظحبهمنظررتعیینمسیرراهباردی(اساتراتژی )شارکتایانکاهتضامینکنناده


شدهترسطهیئت
اعمال
دستیابیبهاهدافکنترلمناسبریس هاواستفادهمسئرالنهازمنابعساازمانیاسات.حاکمیاتشارکتیمربارطباهاداره
عملیاتشرکتن یستبلکهمربرطبههدایت،نظارتوکنترلاعمالمدیراناجراییوپاسخگرییآنهابهتمامذینفعانحتی
درسراسرجامعهاست.فدراسیرنبینالمللیحسابداران7درسال2111راهبریشرکتهاراچنینتعریحکردهاستکهراهباری
شرکت(راهبریواحدتجاری)عبارتاستازتعدادیمسئرلیتوشیرههایبهکاربردهشدهترسطهیئتمدیرهومادیرانمرظاح
کنندهدستیابیبههدفها،کنترلریس هاومصرفمسئرالنهمنابعاست.

باهدفمشخصکردنمسیراستراتژی کهتضمین
هاراچنینبیانمیکندکهراهباریشارکتهاا،سیساتمیاساتکاه


راهبریشرکت
کمیتهانگلیسیکاربریدرسال1332
اینتعریحدرمرردراهبریشرکتهاآمده

،هدایتوکنترلمیشرند.درگزارشگدروندربلژی ،سال1331

شرکتهاباآن
استکهراهبریشرکتهامجمرعهایازقراعدناظربرهدایتوکنترلشرکتاست.پارکینسرندرساال1331ماینریساد:
راهبریشرکتهاعبارتاستاز....فرآیندنظارتوکنترلبرایتضمینعملکردمدیرشرکتمطابقبامنافعساهامداران.در
ایندیدگاه،سیستمراهبریشرکتهامرانعواهرمهایتعادلدرونسازمانیوبرونسازمانیبرایشرکتهاستکاهتضامین
ررتمسئرالنهعملمیکنند.همچنین،اساتدالل

هایفعالیتتجاری،بهص

میکندآنهامسئرلیتخردرانسبتبهتمامزمینه
منطقیدرایندیدگاهآناستکهمنافعسهامدارانرافقطمیتراندبادرنظرگارفتنمناافعذینفعاانبارآوردکارد.بررسای
هایصاحبنظران،حکایتازآنداردکه :


هاومروردیدگاه

هاومفاهیمراهبریشرکت

تعریح
ای(حرزهای)است.


هرمچندرشته
راهبریشرکتهای مف

هادستیابیبهچهارمرردزیردرشرکتهاست :


هدفنهائیراهبریشرکت
)1پاسخگرئی 
)2شفافیت 
)9عدالت(انصاف) 
رعایتحقرقکلیهگروههایذینفع(حسا یگانه )1981،

)1

تأخیر در گزارشگری مالی

درعصرحاضرکهباانفجاراطالعاتومحدودیتزمانیشعارتمامینهادهاوسازمانها"اطالعاتسریعتردرزماانکمتار"
ترشدنمعامالتتجاریوسیستمهایتصمیمگیرینیازمنداطالعاات


هایاقتصادیدرکنارپیچیده
است.رشدوترسعهبنگاه
مربرطوبهمرقعمی باشدکهبرمبنایآنتخصیصبهینهمناابعمحادودانجاامپاذیرد.هادفاصالیازگزارشاگریوارائاه
صررتهایمالی،فراهمآوردناطالعاتیسردمندبرایتصمیمگیریمیباشد.اصطالحگزارشگریماالیباهمعنایگازارش
International Federation of Accountants Parkinson
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صررتهایمالیوسایراطالعاتانتشاریافتهترسطی واحادتجااریباهاشاخاصثالاثمانناد:ساهامداران،بساتانکاران،
مشتریان،سازمانهایدولتیوعمرممردماست.براسا بیانیهشماره1مفاهیمحسابداریمالی،2اطالعااتیمربارطتلقای
مرقعبردناطالعاتمیباشاد.باهمرقاع


هایکیفیاطالعاتمالیبه

ترینویژگی

مرقعارائهشرند.یکیازمهم
میشرندکه،به
بردن،بهدردستر باردناطالعااتدرزماانمناسابداللاتدارد.درصاررتیکاهاطالعااتدرزماانمناسابدراختیاار
کنندگانازدستمیدهند(ورمرت

استفادهکنندگانقرارنگیرند،سردمندیخردراجهتاتخاذتصمیموقضاوتترسطاستفاده
میباشد.ازآنجاکه،اطالعاتمالینسبتبهگذشت
متغیرکلیدیدربهمرقعبردن"،تأخیردرگزارشگری" 

وهمکاران.)1337
زمانارزشوسردمندیخردرادرتصمیمگیریهاازدستمیدهد،بنابراینهرچهفاصلهزمانیبینپایانسالمالیوتااریخ
انتشارصررتهایمالی(تأخیردرگزارشگری)کرتاهترشرد،ارزشاطالعاتمنتشرشدهبیشترمیشرد.یکیازدالیالاصالی
عنرانشدهازسریشرکتهابرایتأخیردرارائهصررت هاایماالیسااالنه،نیاازباهانجاامخادماتحسابرسایمایباشاد.
بهعبارتدیگرطرالنیشدنزمانانتشارصررتهایمالیوطرالنیشدنعملیاتحسابرسیدرهمپیچیدهشدهاندوبهصررت
مترادفدرادبیاتگزارشگریمالیبهکاربردهمیشرند(ورمرتوهمکاران.)1337،8باهطاررکلیعرامالماؤثربارتاأخیردر
گزارشگریمالیساالنهرامیترانبهدوگروهتقسیمنمرد.گروهاولعراملیهستندکهبهویژگیهااوخصرصایاتشارکت
بهحسابرسیمیباشند.درایانپاژوهشعرامالمربارطباهویژگایهااو

گزارشگرمربرطمیشرند.گروهدومعراملمربرط
خصرصیاتشرکتگزارشگرکهباعثتأخیردرگزارشگریساالنهمیشرد،مرردبررسیقرارمیگیرد.اینعراملشاملاهارم
مالی،اخبارخربوبد(سردآوریوسردسهامنقدی)،اندازهشرکتوحاکمیتشرکتیمیباشد .


پیشینههای پژوهش
صبرحیومحمدزاده()1937تحقیقیتحتعنرانبررسیرابطهبینعملکرداجتماعی،ساختارمالکیتوحاکمیاتشارکتی
طیبازهزمانی1983الی1931انجامدادند.روشتحقیقبدینصررتاستکهپ ازاعمالمحدودیتهابرجامعاهآمااری
32شرکت(111سال-شرکت)بهعنراننمرنهانتخابشدند.یافتههایحاصلازتجزیهوتحلیلدادههاحاکیازآناساتکاه
بینتمرکزمالکیت،مالکیتنهادی،مالکیتدولتی،استقاللهیئتمدیره،اندازهشرکت،اهرممالیومسئرلیتاجتماعیرابطه
معناداریوجردندارد،امابیناندازههیئتمدیره،دوگانگیوظیفهمدیرعامل،نرخبازدهدارایی،نقدینگیومسائرلیتاجتمااعی

رابطهمعناداریوجرددارد .
علینژادساروکالئیوساالریساردویی()1937تحقیقیباعنرانتأثیرسازوکارهایحاکمیتشارکتیدرباههنگاامباردن
ییوبهکاارگیرینمرنااهایشاامل71

اطالعاتسردانجامدادند.آزمرنفرضیههایپژوهشبارویکردتحلیلدادههایتابلر
شارکتپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهارانبینسالهای1981تا1939انجامشد.نتایجپاژوهشنشااندادتمرکاز
مالکیت،تأثیرم بتومعناداریدربههنگامبردنسرددارد،بهعبارتی،هرچهتمرکزدرمالکیتافزایشیابد،سردحسابداری
شرکت هابههنگامتراست،همچنینمالکیتدولتی،اثرمنفایومعنااداریدرباههنگاامباردنسارددارد؛ولایاساتقالل
هیئتمدیرهدربههنگامبردنسرد،تأثیریندارد .

نصرتوباداورنهندی()1937تحقیقیباعنرانارتباطبینحاکمیتشرکتیورشدشرکتباتأکیدبرنقاشمحادودیتماالی
انجامدادند.برایرسیدنبهاینهدفدراینپژوهشبااستفادهازنمرنهآماری121شارکتپذیرفتاهشادهدربارر اوراق
Wermert, J. G. & Dodd, J. L. & Doucet, T. A
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بهادارتهرانکهشامل721مشاهدهبینسالهای1983تا1931میباشدبهآزمرنفرضیههاپرداختهشد.جهتاندازهگیاری
حاکمیتشرکتیاز2شاخص(تمرکزمالکیتودرصدمالکیتنهادی)وبرایاندازهگیریرشدشارکتازساهشاخص(رشاد
دارایی ها،رشدفروشورشدسرد)استفادهگردید.نتایجحاصلازتحقیقنشاندادکهبینمالکیتنهادیوتمرکزمالکیتبا
رشدشرکتارتباطم بتمعنیداریوجردداردومحدودیتمالیبررابطهباینحاکمیاتشارکتیورشادشارکتتأثیرگاذار
نمیباشد .

خراجریوابراهیمی()1937تحقیقیباعنرانبررسیتأثیرسازوکارهایحاکمیاتشارکتیدرتقلابدرصاررتهاایماالی
شرکتهایپذیرفته شدهدربرر اوراقبهادارتهرانانجامدادند.برایانجامتحقیق،سهفرضیهطراحیشدکهرابطۀترکیب
هیئتمدیره،تمرکزمالکیتومالکیتنهادیراباتقلبدرصررتهایمالیدربینشرکتهاودردورۀزمانیمدنظربررسای

میکند،بنابراینبرایآزمرنفرضیههایپژوهش،روشآماری«دادههایتابلریی»بهکارگرفتهشدهاست.دورۀزمانیمدنظر
برایهری ازفرضیههایپژوهش،سالهای1981تا1939ونمرنۀانتخابیشاامل182شارکتاسات.نتاایجحاصالاز
تخمینفرضیههایپژوهشنیزنشانمیدهدصرفنظرازاهرممالی،سردآوری،ترکیبداراییها،نقدینگی،کارایی،انادازهو
مدیره،تمرکزمالکیتومالکیتنهادیباتقلبدرصررتهایمالی،رابطۀمعناداریوجرددارد .


رشد،بینترکیبهیئت
ویانسیودسمرند) 2118(3درتحقیقیبهبررسیتأثیراجتنابمالیاتیبررابطهبینساختارمالکیاتوعملکاردشارکتهاای
اندونزیپرداختند.آنانبابرسیتعدادمشاهدات171برایدورهزمانی2112تا2111بااستفادهازنرمافازارایویارزوروش
پانل دیتابهایننتیجهرسیدندکهبینمالکیتنهادیوهممالکیتمدیریتیباعملکردشرکترابطهمستقیموجردداردولای
اجتنابمالیاتیبررابطهبینمالکیتنهادیومالکیتمدیریتیوعملکردشرکتتاأثیرمعکار داردیعنایشادترابطاهرا
میکند .
تضعیح 
11
دینگوهمکاران ()2118درت حقیقیتحتعنرانوابستگیدولتی،مدیریتساردواقعایوعملکاردشارکتپرداختند.کاه
باهدفبررسیتأثیرمدیریتسردواقعیبررابطهبینمالکیتدولتیوعملکردشرکتهایچینایدرباازهزماانیساالهاای

بهایننتیجهرسیدندکهمالکیتدولتیکهبهواسطهوابستگیدولتبهوجردآمادهمرجابافازایشعملکارد

1338تا2111
شرکتمی گرددوهمچنینمدیریتسردواقعیبررابطهمرجردبینمالکیتدولتیوعملکردشرکتهایچینیتأثیرمستقیم
دارد .
سینگوهمکاران)2117(11درتحقیقیبهبررسایرابطاهحاکمیاتشارکتیورابطاههاایهیئاتمادیرهباارشادشارکت
پرداختندنتای تح قیقایشاننشاندادکهبینحاکمیتشرکتیورشدشکتارتباطم بتومعنااداریوجارددارد.وازطرفای
مدیرهورشدشرکتارتباطمعنیداریوجرددارد .


بینهیئت
باسیرو)2111(12درتحقیقیباعنرانبررسی«تأثیراستقاللهیئتمدیرهبررابطهباینسااختارمالکیاتوعملکاردشارکت»
پرداخت.نمرنهآماریاینتحقیقشامل97،شرکتمالیدرکشرراندونزیدربازهزماانیباین2117تاا2111مرردبررسای
قراردادهاست.جهتآزمرنفرضیههایتحقیقازروشرگرسیرنخطیاستفادهکردهاست.نتایجحالازآزمرنفرضایههاای
تحقیقبیانگرایناستکهمدیرانغیرمرظحشرکت(استقاللهیئتمدیره)تأثیرم بتومعناداریبرعملکاردشارکتدارد.
9
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همچنین،مدیرانغیرمرظحنقشمهمیدرساختارشرکتایفاامای کناد.بادینمعنایکاهحضاررمادیرانغیرمرظاحدر
مدیرهباعثایجادساختارمالکیتقریوبانظارتبهترومؤثرمیشرد .


هیئت

فرضیههای پژوهش
فرضیههای اصلی

هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد .


هایحاکمیتشرکتیبرعملکردمالیشرکت

ویژگی
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد .


تأخیردرگزارشگریمالیبرعملکردمالیشرکت
فرضیههای فرعی

هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.


عملکردمالیشرکت
مالکیتنهادیبر
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد .


تمرکزمالکیتبرعملکردمالیشرکت
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد .


مدیرهبرعملکردمالیشرکت

استقاللهیئت
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد .


مدیرهبرعملکردمالیشرکت

یهیئت

اندازه
روش پژوهش

ل
تحقیقحاضرازلحاظهدفازنرعتحقیقاتکاربردیمحسربمیشرد،زیراباهدفبرخررداریازنتایجیافتاههاابارایحا 
مسائلمربرطبهشرکتهایپذیرفتهشدهدربرر صررتخراهدگرفتوبهلحاظطبقهبندیبرحسبروش،ازنرعترصیفی
است.ازمیانانراعپژوهشهایترصایفی،ازنارعهمبساتگیبرده،چراکهدرآن،ارتباطباینچنادمتغیارمرردمطالعاهقارا ر
ل
میگیرند.ازسریدیگرتحقیقحاضرازنرعتحقیقاتپ رویدادی(نیما هتجربای)اسات،یعنایبرمبناایتجزیاهوتحلیا 
اطالعاتگذشتهوتاریخی(صررتهایمالیشرکتها)انجاممیگیرد.همچنیناینتحقیقازنرعمطالعهایازنرعتحقیقات
تحلیلی–علیبردهومبتنیبرتحلیلدادههایتابلریی(پانلدیتا)میباشد .برایگاردآوریاطالعااتنظاریو

کتابخانهایو
ی
پیشینهتجربیتحقیقازنشریاتوکتب،مقالهها،کتابهاوپایاننامههایمرتبطبامرضرعپژوهشوهمچنینپایگااههاا 
ی
اطالعاتیدردستر استفادهمیشرد .همچنین،دادههایمرردنیاازبارایتجزیاهوتحلیال،ازاطالعااتصاررتهاایماال 
حسابرسیشدهوگزارشهیئتمدیرهبهمجمععمرمیعادیشرکتهااستخراجمیشرد.بهاینمنظرر،بخاشعمادهایاز
اطالعاتازطریقپایگاههایاطالعاتیسازمانفرابرر وبرر اوراقبهادارتهرانوسامانهاطالعرسانیناشارانکادالو
سایراطالعاتنیزازنرمافزاررهآوردنریناستخراجمیشرد.جامعهآماریپژوهش،کلیهشرکتهاایپذیرفتاهشادهدربارر 
اوراقبهادارتهرانبینبازهزمانی1931تا1931هست.روشنمرنهگیریدرایانتحقیاقباهصاررتحاذفسیساتماتی 
میباشد .
میباشد.تعدادنمرنهدراینتحقیق121شرکت 


متغیرهای عملیاتی پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر مستقل
میباشدکهبرایحاکمیتشرکتیازچهاار
دراینتحقیقمتغیرهایمستقلساختارحاکمیتشرکتیوتأخیردرگزارشحسابرسای 
معیارزیراستفادهشدهکهنحرهاندازهگیریهرکدامبیانمیگردد :
8
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گذاریویاسایرشرکتهایتجاریقراردارد،میازان

مالکیتنهادی:تعدادسهامعادیشرکتکهدراختیارمؤسساتسرمایه
19
دهد.بهمنظررمحاسبهدرصدمالکیتنهادیمطابقباتحقیقات:هسارهن ان هسار


مالکیتسهامداراننهادیرانشانمی
(،)2111صالحوهمکاران)2111(11وقبادیوامیرحسینی()1931ازرابطه،تعدادسهامسهامداراننهادیبرکلتعدادسهام
گردد.استفادهمیکنیمکهفرمرلمربرطبهشرحزیراست:


عادیشرکتتقسیممی
مدل INOWN = N/M  )1
 :INOWNدرصدسهامداراننهادیشرکت 
هایسرمایهگذاریوتجاریقراردارد


تعدادسهامعادیکهدراختیارشرکت
:N
:Mتعدادکلسهامعادیشرکت 
چگرنگیترزیعسهامبینسهامدارانشرکتهایمختلح.هرچهتعدادسهامداران

تمرکزمالکیت:تمرکزمالکیتعبارتاستاز
11
باشد،مالکیتمتمرکزترخراهدبردکهدراینتحقیقبرایاندازهگیریتمرکزمالکیتازشاخصهرفیندال-هیرشامن 

کمتر
11
گیریتمرکزمالکیتاستفادهمیشرداینشاخصدرمطالعاتمشاابهیهمچارن،خلیالرحماانوهمکااران 

جهتاندازه
ازمدلزیربرایمحاسبهتمرکزمالکیتبهرهبردهاند.

( ،)2111بهارمقدموامینینیا()1939
∑

مدل) 2
بیانکنندهدرصدسهامتحتتمل سهامدارانشرکتاستهراندازهاینشاخصبیشترباشدبیاانگر
دراینرابطه SHARE
دارعمدهدرساختارمالکیتشرکتمیباشدوبرعک  .


تمرکزمالکیتبیشتروحضررتعداداندکیسهام
استقاللهیئتمدیره:تعداد اعضای غیرمرظح (مستقل) در ترکیبکلاعضاایهیئاتمادیرهبیاانگراساتقاللهیئاتمادیره

میباشد.هرچهاعضایغیرمرظحدرترکیبهیئتمدیرهبیشترباشد؛متقابالًاستقاللهیئتمدیرهبیشتراست.راجاااحمادو
همکاران،)2111(17برباکر و همکاران،)2119(18 ،ویوهمکاران،)2111(13مهربانیوهمکاران(،)1931درتحقیقاتخرداز
نویژگیبهرهبردهاند .

ای
21
اندازههیئتمدیره :اندازههیئتمدیرهمطابقباتحقیقات؛الیاا وهمکااران(،)2111آمینارومحماد (،)2111مهرباانیو
یهاای
همکاران()1931همانتعداداعضایهیئتمدیرهمی باشاد.درایانتحقیاقنیازازایانمعیاارباراییکایازویژگا 
میشرد.
هیئتمدیرهاستفاده 

تاخیرگزارشحسابرسی :هرچهتاریخگزارشحسابرسیبهتاریخپایانسالمالینزدی ترباشد،گزارشحسابرسیبهمرقاع
ترارائهشدهاست.درنتیجهمدت زمانارائهگزارشحسابرسیدرتحقیقمزبررفاصلهزمانیبینتاریخپایاانساالماالیهار
رنظرگرفتهمیشرد .

شرکت،تاتاریخگزارشحسابرسید

13

Hsuehen-E
Saleh,M
15
Herfindal & Hirshman
16
Khalil, R
17
Raja Adzrin Raja Ahmada
18
Boubaker, S., Derouiche, I. & Nguyen, D
19
Wei, J. Min, X. andJiaxing,
20
Aminu Isa1Muhammad
14
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متغیر وابسته
دراینتحقیقمتغیروابستهعملکردشرکتمیباشدکهدراینتحقیقنسابتکیرتاربینازابزارهاایانادازهگیاریعملکارد
شرکتهامیباشدکهازطریقتقسیمارزشبازارشرکتبهارزشدفترییاارزشجایگزینیدارائایهاایشارکتباهدسات
میآید(فروغیوهمکاران .)1931

21
ازفرمرلزیراستفادهمیکنیم:

برایاندازهگیریشاخصکیرتربین 



مدل)9
:QTobinشاخصارزششرکت 
:MVEارزشبازارسهام
:BVEارزشدفتریسهام 
:TAکلداراییشرکت

متغیر کنترلی
عنراناهرماستفادهمیرود.دلیلاهمیتایننسبتایناستکه

هابهمجمرعدارایی 
هابه


مجمرعبدهی
اهرممالی:22ازنسبت
باافزایشاهرممالیهزینهنگهداریوجهنقدباالمیرود.بهعالوهشرکتهاییکهتأمینمالیبدهیبرایآنهامیساراسات
میترانندبهجایسرمایهگذاریدرنقدونگهداریداراییهاینقدگرنهازتأمیننقدمرردنیازازطریاقایجاادبادهیاساتفاده
کنند.بنابراینانتظاربرایناستکهارتباطبیناهرمووجهنقدنگهداریشدهمنفیباشد.
مدل)1

مجمرع بدهی ها

مجمرع دارایی ها

 

اندازهشرکت:ازآنجاییکهشرکتهایکرچ تراطالعاتعمرمیکمتریدارندانتظارمیرودشرکتهایبزرگترباهنسابت
هایشرکتاستفادهشدهاست.


گیریآنازلگاریتمدارایی

برایاندازه
وجهنقدکمترینگهداریکنند.

مدل)1دارایی ها
بازدهدارایی(:)Roaبازدهدارایینشاندهندهتراناییمدیریتدراستفادهکاراازداراییاساتوبیشاتربارباازدهاهیبخاش
کلدارائیهایاست .


هاحاصلتقسیمسردخالصبه

ت.نسبتبازدهدارایی
عملیاتیمتمرکزاس

مدل عملیاتی تحقیق
هایرگرسیرنیزیراستفادهمی شرد.


هایتحقیقازمدل
برایآزمرنفرضیه
فرضیهاصلی 1
مدل )1
Tobin, s q it = β0 + β1 B o c it + β1I o it + β1B s it + β1B i it + β2LEV it +β4 SIZE it + β5 ROA i +Ɛit


Q TOBIN
LEV

11
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فرضیهاصلی 2
مدل )7
Tobin,s q it = β0 + β1 Del it + β2 LEV it + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit

فرضیهفرعی 1
مدل )8
Tobin,s q it = β0 + β1 I o it + β2 LEV it + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit

فرضیهفرعی 2
مدل )3
Tobin,s q it = β0 + β1 B o c it + β2 LEV + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit

فرضیهفرعی 9
مدل )11
Tobin,s q it = β0 + β1 B i it + β2 LEV it + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit

فرضیهفرعی 1
مدل )11
Tobin,s q it = β0 + β1 B s it + β2 LEV it +β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit

:Tobin,s qمعیارارزیابیعملکردمالی 
: B oتمرکزمالکیت 
:I oمالکیتنهادی 
:اندازههیئتمدیره 

Bs
:استقاللهیئتمدیره 

Bi
:Delتأخیردرگزارشگریمالی
:Sizeاندازهشرکت 
:Levاهرممالی 
:β0مقدارثابت 
:ضرایبمتغیرها 
:جزئخطایمدلرگرسیرنی 
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یافتههای پژوهش

آمار توصیفی
جدول ( :)7شاخصهای توصیفی متغیرها
ت  اهرم اندازه
استقاللهیئت  اندازههیئ 
مالی شرکت
مدیره
مدیره
1811 1819
1811
1811
1811 1812
1
1811
8891 1811
7
1
1811 1811
1
1821
1811 1897
1811
1821
1817 7821
9819
1821
1881 3782
1181
2891

مالکیت تمرکز
تأخیردر
عملکرد
شرکت گزارشگریمالی نهادی مالکیت
1819
1813
3181
1889
میانگین 
1811
1811
37
1811
میانه 
1887
1833
119
ماکزیمم  11182
1817
1811
99
18117
مینیمم 
1819
1821
2883
انحرافمعیار  1812
-1811 1871
-1822
1988
چرلگی 
9811
1811
2811
کشیدگی  21382

بازده
داراییها

1813
1817
7813
-2811
1899
1189
21183

دههابارروییا 
طرریکهاگردا 
دهد،به 

دراینارتباطمیانگین،اصلیترینشاخصمرکزیبردهومترسطدادههارانشانمی
محرربه صررتمنظمردیحشرند،مقدارمیانگیندقیقاًنقطهتعادلیاامرکازثقالترزیاعقارارمایگیارد.انحارافمعیااراز
پارامترهایپراکندگیبردهومیزانپراکندگیدادههارانشانمیدهد.چرلگینیزازپارامترهایتعیینانحرافازقرینگیبرده
هاست.درصررتیکهجامعهازترزیعمتقارنبرخرردارباشد،ضریبچرلگیمسااویصافر،درصاررتیکاه

وشاخصتقارنداده
جامعهچرلهبهچپباشد،ضریبچرلگیمنفیودرصررتیکهدارایچرلهبهراستباشد،ضریبچرلگیم باتخراهادبارد.
کشیدگینیزشاخصسنجشپراکندگیجامعهنسبتبهترزیعنرمالمیباشد.باترجهبهجدول،1میانگینمتغیرهایتحقیق
شاملعملکردشرکت،تأخیردرگزارشگریمالی،مالکیتنهادی،تمرکزمالکیت،استقاللهیئتمدیره،انادازههیئاتمادیره،
اهرممالی،اندازهشرکت،باازدهدارایایهااباهترتیاب1813،1811،1819،1811،1811،1819،1813،3181،1889مایباشاد.
بیشترینوکمترینمقدارمتغیرهایتحقیقشاملعملکردشرکت،تأخیردرگزارشگریمالی،مالکیتنهادی،تمرکزمالکیت،
مدیره،اهرممالی،اندازهشرکت،بازدهداراییهابهترتیاببرابارباا11182و119،18117و

استقاللهیئتمدیره،اندازههیئت
میباشد .
1833،99و1887،1811و1،1817و7،1821و1811،1و8891،1811و7813،1811و -2811
جدول ( :)2نتایج آزمون  Fلیمر در سطح  5درصد


معادلهمربرطبه

Fلیمرمحاسباتی 

Prob

فرضیهاول 

8817

18111

فرضیهدوم 

 8832

18111

فرضیهسرم 

 7831

18111



فرضیهچهارم 

 3827

18111



فرضیهپنجم 

 11819

18111
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میشارداز 1811کمتارشادهاسات،
ازآنجاییکهسطحمعناداریبرایفرضیهتحقیقکهدراینجدولبا probنمایشداده 

هایتلفیقیبهنفعدادههایتابلرییرد


شرد.یعنیفرضیهامکانوجردداده

درنتیجهفرضیهصفرردوفرضیهمقابلآنتائیدمی
میشرد .
جدول ( :)3نتایج آزمونهاسمن









معادلهمربرطبه

مقدارآمارهکایدو 

Prob

فرضیهاول 

 117821

1811

فرضیهدوم 

 11181

1811

فرضیهسرم 

 11183

1811

فرضیهچهارم 

 11189

1811

فرضیهپنجم 

 11288

1811


فرضیهصفرردوفرضیهمقابلآنتائیدمیشارد.

ازآنجاییکهسطحمعناداریدراینجدولاز1811کمترشدهاست،درنتیجه
یعنیروشمناسبجهتبرآوردمدل،روشاثراتثابتمیباشد .



جدول ( :)4نتایج آزمون بریوش پاگان



معادلهمربرطبه

Fلیمرمحاسباتی 

Prob

نتیجه

فرضیهاول 

1128181

 18111

ناهمسان 

فرضیهدوم 

 1119281

 18111

ناهمسان 



ناهمسان 
 18111
 11121811
فرضیهسرم 

ناهمسان 
 18111
 1171188
فرضیهچهارم 

ناهمسان 
 18111
 1211781
فرضیهپنجم 


باترجهبهسطحاهمیتاینآزمرنکهکرچ تراز1811میباشد()18111فرضیهصفرمبنیبروجردهمساانیواریاان رد
شدهومیترانگفتمدلدارایمشکلناهمسانیواریان میباشد.دراینمطالعهجهترفعمشکلدربرآوردمدلازروش

استفادهشدهاست .

برآوردحداقلمربعاتتعمیمیافته


جدول ( :)5آزمون مانایی متغیرهای تحقیق
سطحمعنیداری 

آمارهمحاسبهشده 

متغیر 
 1/111
 -2183
عملکردشرکت 
 1/111
 -1189
تأخیردرگزارشگریمالی 
 1/111
 -1381
مالکیتنهادی 
 1/111
 -1287
تمرکزمالکیت 
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استقاللهیئتمدیره

اندازههیئتمدیره 

اهرممالی 
اندازهشرکت 
بازدهداراییها 


 -9189
 -1982
 -1782
 -1981
 -1783


 1/111
 1/111
 1/111
 1/111
 1/111

دراینمطالعهبرایآزمرنماناییمتغیرهاازآمارهلرینلینچربهرهگرفتهشدهاست.دراینآزمرنباردH0عدمماناایییاا

ریشهواحدردمیشردوماناییپذیرفتهمیشرد.درنگاره1نتایجآزمرنفرقارائهشدهاست.باترجهبهنتایجارائهشدهدراین
نگاره،بررسیمقادیرآمارههایمحاسبهشدهوسطحمعنیداریآنهانشانمیدهدکهتمامیمتغیّرهادرسطح31درصدمانا
هستند.


آزمون فرضیه تحقیق
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.


شرکت
فرضیهاصلی:تأخیردرگزارشگریمالیبرعملکرد
جدول ( :)6نتایج برآورد مدل ( )7تحقیق
Ɛit+ β4 SIZE i + β5 ROA i + β0 + β1 Del it + β2 LEV it =Tobin,s q it
متغیروابسته:عملکردشرکت 
ضریبتررمواریان
آماره t
ضریب 
متغیر 
p- value
18392
1812
-1818
-181113
ضریبثابت 
18111
18111
1823
-1811
تأخیردرگزارشگریمالی 
18111
1811
-1189
-1899
اهرممالی 
18111
1812
1181
1892
اندازهشرکت 
18121
1812
2821
1811
ییها 
بازدهدارا 


ضریبتعیینتعدیلشدهمدل1/11

ضریبتعیینمدل1/13
آمارهدوربین
 11811
آمارهFمدل
1831

واتسرن
()1/111
()P-Value


وتحلیلرگرسیرنمیباشدوخردهمبستگی

دراینمطالعهبرایآزمرنهمبستهنبردنباقیماندههاکهیکیازمفروضاتتجزیه
نامیدهمیشردازآزمرندوربینواتسرناستفادهشدهاست.باترجهبهنتایجاولیهبرآوردمدلمقدارآمارهدوربینواتسرنمابین
هامستقلازهممیباشند.مقدارآمارهدوربینواتسرنبرابربا2811مایباشاد.


تراننتیجهگرفتباقیمانده
181و281برده،می
باشد.دربررسیمعنیداریضرایبباترجاهباه


)معرفقدرتترضیحکنندگیمدلبرآوردشدهمی
ضریبتعیینمدل (1/83
جدول(،)1ازآنجاییکهاحتمالآمارهtبرایضریبمتغیرتأخیردرگزارشاگریماالیبرابارباا(،)18111کرچا تاراز1811
میباشند،درنتیجهوجردتأثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتهادرسطحاطمیناان1831ردنمایگاردد.منفایباردن
ضریبمتغیرتأخیردرگزارشگریمالیشرکتها(،)-1811نشاندهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیاربارعملکاردشارکتهاا
داریمتغیرهایاهرممالی،اندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابرباا(،)18111


باشد.همچنیندربررسیسطحمعنی
می
11

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،71زمستان (7318جلد دوم)

ردنمیگردد.م بتبردنضریب

باشدکهتأثیراینمتغیرهابرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831

( 18121(،)18111
)می
)نشاندهندهمیازانتاأثیرم باتایانمتغیرهاابار

متغیرهایاندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابربا()1899و(1811

عملکردشرکتهامیباشد.منفیبردنضریبمتغیراهرممالی()-1899نشاندهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربارعملکارد
هامیباشد .
شرکت 

هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.


مالکیتنهادیبرعملکردشرکت
فرضیهفرعیاول:
جدول ( :)1نتایج برآورد مدل ( )2تحقیق
Tobin,s q it = β0 + β1 I o it + β2 LEV it + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit
متغیروابسته:عملکردشرکت 
p- value
ضریبتررمواریان
ضریب 
متغیر 
آمارهt
18818
1811
1811
18111
ضریبثابت 
18111
1811
1899
1818
مالکیتنهادی 
18111
1811
-11817
-1892
اهرممالی 
18111
1812
1989
1891
اندازهشرکت 
18121
1819
2891
1811
بازدهداراییها 



ضریبتعیینتعدیلشدهمدل1/11

ضریبتعیینمدل1/17
1887
آمارهدوربین
 11811
آمارهFمدل

واتسرن
()1/111
( )P-Value


وتحلیلرگرسیرنمیباشدوخردهمبستگی


یکیازمفروضاتتجزیه
دراینمطالعهبرایآزمرنهمبستهنبردنباقیماندههاکه

نامیدهمیشردازآزمرندوربینواتسرناستفادهشدهاست.باترجهبهنتایجاولیهبرآوردمدلمقدارآمارهدوربینواتسرنمابین
میباشاد.
هامستقلازهممیباشند.مقدارآمارهدوربینواتسرنبرابربا 2811

تراننتیجهگرفتباقیمانده

181و281برده،می
باشد.دربررسیمعنیداریضرایبباترجاهباه


)معرفقدرتترضیحکنندگیمدلبرآوردشدهمی
ضریبتعیینمدل (1/87
میباشند،درنتیجه
)،ازآنجاییکهاحتمالآمارهtبرایضریبمتغیرمالکیتنهادیبرابربا(،)18111کرچ تراز 1811

جدول(7
ردنمیگردد.م بتبردنضاریبمتغیارمالکیات

وجردتأثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831

نهادیشرکتها(،)1818نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیربرعملکردشرکتهامیباشاد.همچنایندربررسایساطح
)میباشدکهتأثیر
اندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابربا( 18121(،)18111(،)18111

معنیداریمتغیرهایاهرممالی،
ردنمیگردد.م بتبردنضریبمتغیرهاایانادازهشارکتوباازده

اینمتغیرهابرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831
داراییهابهترتیببرابربا()1891و()1811نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیرهابرعملکردشرکتهاامایباشاد.منفای
هامیباشد .
دهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربرعملکردشرکت 


)نشان
بردنضریبمتغیراهرممالی(-1892
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هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.


مالکیتبرعملکردشرکت
فرضیهفرعیدوم:تمرکز

جدول ( :)8نتایج برآورد مدل ( )3تحقیق
Tobin,s q it = β0 + β1 B o c it + β2 LEV + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit
متغیروابسته:عملکردشرکت 
p- value
ضریبتررمواریان
ضریب 
آمارهt
متغیر 
18711
1811
1892
18119
ضریبثابت 
18111
18111
-1821
-1819
تمرکزمالکیت 
18111
1811
-19811
-1891
اهرممالی 
18111
1812
19811
1891
اندازهشرکت 
18121
1812
2829
1811
بازدهداراییها 



ضریبتعیینتعدیلشدهمدل1/11

ضریبتعیینمدل1/19
1832
آمارهدوربین
 12811
آمارهFمدل

واتسرن
()1/111
( )P-Value


وتحلیلرگرسیرنمیباشدوخردهمبستگی


هاکهیکیازمفروضاتتجزیه

طالعهبرایآزمرنهمبستهنبردنباقیمانده
دراینم
نامیدهمیشردازآزمرندوربینواتسرناستفادهشدهاست.باترجهبهنتایجاولیهبرآوردمدلمقدارآمارهدوربینواتسرنمابین
هامستقلازهممیباشند.مقدارآمارهدوربینواتسرنبرابربا2811مایباشاد.


فتباقیمانده
181و281برده،میتراننتیجهگر
باشد.دربررسیمعنیداریضرایبباترجاهباه


)معرفقدرتترضیحکنندگیمدلبرآوردشدهمی
ضریبتعیینمدل (1/88
میباشند،درنتیجه
)،ازآنجاییکهاحتمالآمارهtبرایضریبمتغیرتمرکزمالکیتبرابربا(،)18111کرچ تراز 1811

جدول(8
وجردتأثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831ردنمیگردد.منفیباردنضاریبمتغیارتمرکاز
هامیباشد.همچنیندربررسایساطح
دهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربرعملکردشرکت 

مالکیتشرکتها(،)-1819نشان
)میباشدکهتأثیر
داریمتغیرهایاهرممالی،اندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابربا( 18121(،)18111(،)18111

معنی
ردنمیگردد.م بتبردنضریبمتغیرهاایانادازهشارکتوباازده

اینمتغیرهابرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831
داراییهابهترتیببرابربا()1891و()1811نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیرهابرعملکردشرکتهاامایباشاد.منفای
هامیباشد .
دهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربرعملکردشرکت 


)نشان
بردنضریبمتغیراهرممالی(-1891

پذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.

مدیرهبرعملکردشرکتهای


استقاللهیئت
فرضیهفرعیسرم:
جدول ( :)1نتایج برآورد مدل ( )4تحقیق
Tobin,s q it = β0 + β1 B i it + β2 LEV it + β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit
متغیروابسته:عملکردشرکت 
 p- value
ضریبتررمواریان
ضریب 
آمارهt
متغیر 
18112
1812
1819
18111
ضریبثابت 
18111
18118
19811
1898
استقاللهیئتمدیره 
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اهرممالی 
اندازهشرکت 
بازدهداراییها 


ضریبتعیینمدل1/11
آمارهFمدل
( )P-Value

-1827
1821
1811
 11811
()1/111



1811
-1281
1812
1281
1812
2817

ضریبتعیینتعدیلشدهمدل1/12

1831
آمارهدوربین
واتسرن

18111
18111
18191


میباشدوخردهمبستگی
دراینمطالعهبرایآزمرنهمبستهنبردنباقیماندههاکهیکیازمفروضاتتجزیهوتحلیلرگرسیرن 
نامیدهمیشردازآزمرندوربینواتسرناستفادهشدهاست.باترجهبهنتایجاولیهبرآوردمدلمقدارآمارهدوربینواتسرنمابین
هامستقلازهممیباشند.مقدارآمارهدوربینواتسرنبرابربا2811مایباشاد.


تراننتیجهگرفتباقیمانده
181و281برده،می
باشد.دربررسیمعنیداریضرایبباترجاهباه


)معرفقدرتترضیحکنندگیمدلبرآوردشدهمی
ضریبتعیینمدل (1/83
برایضریبمتغیراستقاللهیئتمدیرهبرابربا(،)18111کرچ تراز1811مایباشاند،

جدول(،)3ازآنجاییکهاحتمالآمارهt
درنتیجهوجردتأثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831ردنمیگردد.م بتبردنضاریبمتغیار
استقاللهیئتمدیرهشرکتها(،)1898نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیربرعملکردشرکتهاامایباشاد.همچنایندر
بررسیسطحمعنیداریمتغیرهایاهرممالی،اندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیاببرابارباا()18191(،)18111(،)18111
ردنمیگردد.م بتبردنضریبمتغیرهاایانادازه

باشدکهتأثیراینمتغیرهابرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831

می
شرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابربا()1821و()1811نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیرهابارعملکاردشارکتهاا
هامیباشد .
دهندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربرعملکردشرکت 


)نشان
میباشد.منفیبردنضریبمتغیراهرممالی(-1827

هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداردارد.


مدیرهبرعملکردشرکت
فرضیهفرعیچهارم:اندازه 
هیئت
جدول ( :)71نتایج برآورد مدل ( )5تحقیق
Tobin,s q it = β0 + β1 B s it + β2 LEV it +β4 SIZE i + β5 ROA i +Ɛit
متغیروابسته:عملکردشرکت 
p- value
ضریبتررمواریان
ضریب 
متغیر 
آمارهt
18113
1811
1888
1811
ضریبثابت 
18111
1811
11813
1819
اندازههیئتمدیره 

18111
1811
-1288
-1821
اهرممالی 
18111
1812
1182
1821
اندازهشرکت 
18111
1819
1813
1811
بازدهداراییها 



ریبتعیینتعدیلشدهمدل1/11

ض
ضریبتعیینمدل1/18
2811
آمارهدوربین
 19811
آمارهFمدل

واتسرن
()1/111
( )P-Value

میباشدوخردهمبستگی
دراینمطالعهبرایآزمرنهمبستهنبردنباقیماندههاکهیکیازمفروضاتتجزیهوتحلیلرگرسیرن 
نامیدهمیشردازآزمرندوربینواتسرناستفادهشدهاست.باترجهبهنتایجاولیهبرآوردمدلمقدارآمارهدوربینواتسرنمابین
هامستقلازهممیباشند.مقدارآمارهدوربینواتسرنبرابربا2811مایباشاد.


تراننتیجهگرفتباقیمانده
181و281برده،می
د.دربررسیمعنیداریضرایبباترجاهباه

)معرفقدرتترضیحکنندگیمدلبرآوردشدهمیباش

ضریبتعیینمدل (1/31
17
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جدول(،)11ازآنجاییکهاحتمالآمارهtبرایضریبمتغیراندازههیئتمدیرهبرابربا(،)18111کرچ تاراز1811مایباشاند،
درنتیجهوجردتأثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831ردنمیگردد.م بتبردنضاریبمتغیار
هامیباشد.همچنیندربررسی
)،نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیربرعملکردشرکت 

مدیرهشرکتها(1819

اندازههیئت
)میباشدکه
داریمتغیرهایاهرممالی،اندازهشرکتوبازدهداراییهابهترتیببرابربا( 18111(،)18111(،)18111


سطحمعنی
ردنمیگردد.م بتبردنضریبمتغیرهایاندازهشرکتوبازده

یرهابرعملکردشرکتهادرسطحاطمینان1831

تأثیراینمتغ
داراییهابهترتیببرابربا()1821و()1811نشاندهندهمیزانتأثیرم بتاینمتغیرهابرعملکردشرکتهاامایباشاد.منفای
هامیباشد .
هندهمیزانتأثیرمنفیاینمتغیربرعملکردشرکت 

)نشاند

بردنضریبمتغیراهرممالی(-1821
فرضیهاصلی :ویژگیهایحاکمیتشرکتیبرعملکردمالیشرکتهایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعنادار
مدیرهواندازههیئتمادیرهبار


باترجهبهاینکهسطحمعناداریمتغیرهایمالکیتنهادی،تمرکزمالکیت،استقاللهیئت
دارد.
)،میباشد،بنابراینتأثیرویژگایهاایحاکمیاتشارکتیبار
عملکردشرکتبهترتیب()18111(،)18111(،)18111و( 18111
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتأثیرمعناداریدارد .


عملکردمالیشرکت

نتیجه گیری و پیشنهادات 
درشرکتهایس هامیبزرگکهسهامآندراختیارافرادمتعددیاست،بهعلتتضادباالقرهمناافعباینمالکاانومادیران،
اهدافمدیریتسازمانازاهدافسهامدارانجدااست،لذاسهامدارانکنترلناچیزیبرمدیریتشرکتدارند.دراینصاررت
ایندکهازنظرآنهابهتریناست.نتاایجتحقیاقحاضاربااتحقیقاات

ایفراهممیآیدتامدیرانرأساًبهنحریعملنم

زمینه
عبدالسالمواستریت(،)2117اوبرت()2113ولیموهمکاران()2111سازگاریداردکهنشاندادمتغیرهایمالکیتنهادیو
میتراننتایجتحقیقحاضررابا
اندازهواستقاللهیئتمدیرهبرعملکردشرکتتأثیرمعناداریدارد.همچنیندربررسیدیگر 

نتایجتحقیقمارتینوهی()2111مقایسهکردکهدرتحقیقآناننیزنتایجمشابهبافرضیهدوم،چهارموپنجمحاصلشد.
آناندرتحقیقیبهبررسیرابطهحاکمیتشرکتیوعملکردشرکتدرشرکتهایچینیپرداختهبردند.ونهایتوجردرابطاه

معنا داربینمتغیرهامررداثباتقراریافتهودالیلهمخرانینتایجرامیتراندراصلهدفحاکمیاتشارکتیکاهاطمیناان
گرییومنافعذینفعانمختلحشرکتفاراهم


یافتنازوجردچارچربیاستکهترازنمناسبیبینآزادیعملمدیریت،پاسخ
آوردهوسردآوریشرکتراهدفاصلیقراردادن،دانست.کهایننکتهدراینتحقیقمررداستنباطوتاییدقرارگرفتهشد.با
درنظرگرفتننتایجودستآوردهایتحقیقمیترانپیشنهادهایکاربردیراارائهنمرد:الح)نتایجحاصلازفرضایههاای
فرعیاول،سرموچهارمتحقیقکهنشانمیدهدمالکیتنهادی،استقاللهیئتمدیرهوانادازههیئاتمادیرهبارعملکارد
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهارانتاثیرمساتقیمومعنااداریداردونظارباهایانکاه اساتقرار مناساب


شرکت
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی ،اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع،ارتقای پاسخگریی،شافافیت ،رعایات انصااف و

شرکتهااست ونیز از عمده سازوکارهایرونق بازار سرمایه و بالطبع شکرفایی اقتصاد هر کشرر است،

ذینفعان
حقرق همه 
پذیرفتهشده را ملزم به

شرکتهای

میشرد،در راستای برقراری نظام حاکمیت شرکتی،
به سازمان برر اوراق بهادار ترصیه 
آییننامه نظام راهباری شارکتی در ساال 1981صاررت
مایددرحالیکهتدوین 

مکانیسمهایحاکمیت شرکتی ن

استقرار تمام
پذیرفتهشده در برر انجام نگرفته اسات.

شرکتهای

پذیرفتهولی هنرز اقدامی جهت استقرار حاکمیتشرکتی از سری اک ر
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتاأثیر


یفرعیدومتمرکزمالکیتبرعملکردشرکت
ب)نتایجحاصلازفرضیه
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سازیدولتایرانبهجهتحمایتازسرمایهگذاران


گرددکهدرراستایبرنامهخصرصی
معکر ومعناداریدارد.پیشنهادمی
جزءقرانینومقرارتیوضعشردکهکهبااستقرارنظانپاسخدهیمناسبیدربرر اوراقبهادارتهرانبهجهتخصرصای
سازیوح مایتسرمایهگذارانصررتپذیردکهاینامرمرجبافزایشسرمایهگذاریورونقبرر شدهوازطرفایتااثیر
م بتیبرعملکردشرکتهایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهاادارتهاراندارد.پ)طباقفرضایهاصالیتحقیاقتاأخیردر
هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانتاثیرمعکر ومعناداریدارد.کهعدمارائاه


گزارشگریمالیبرعملکردشرکت
به مرقعگزارشاتمالیهمبرایناظرانبرر وهمحسابرسانمیتراندشراهدیرادررابطاهباااحتماالعملکاردضاعیح
شرکتهافراهمسازدکهاینامرخرشایندسرمایهگذاراننیستازاینروپیشنهادمیگرددکهمالکانومدیرانشرکتهادر

ارایهگزارشگریمالیدرتاریخمشخصخرداطمینانعمرمیبهویژهساهامدارانراجلابنمایناد.د)بااترجاهباهتئارری
میکندکه جدایی مالکیت از مدیریت ممکن است باعث بروز تضادمنافع بین مدیران و سهامداران شردباا
نمایندگیکه ادعا 
گرددبههنگامبررسیوارزیابیشرکتهابه

حقیقحاضربهسرمایهگذارانوفعاالنبرر پیشنهادمی

درنظرگرفتننتایجت
هایحاکمیتشرکتیازجملهتمرکزمالکیتواستقاللهیئتمدیرهونیزاندازههیئاتمادیرهدقاتبیشاترینمایناد

ویژگی
چراکهبااینامرمیترانبهتضادمنافعبینمدیرانومالکانشرکتتاحدودیپیبردهوتصمیماتمعقرالناهتاریاتخااذ
هاییهمراهاستکهباعثمیشردرسیدنبههدفمرردنظرباا

نمایند.همرارهگامنهادندرراهرسیدنبههدف،بامحدودیت
کندیهمراهشرد.پژوهشنیزبه عنرانفرآیندیدرجهتنیلبههدفحلمسئلهپژوهش،ازاینامرمست نینیست.لاذادر
اینقسمتباارائهمحدودیت هایپژوهش،سعیبرآناستکهبهخرانندهاینپیامدادهشردتابترانددرتعمیمنتایجپژوهش
باآگاهیبیشتریعملکندودرمرردفرآیندپژوهشقضاوتعادالنهایداشتهباشد.دراینراستامحادودیتهاایپاژوهش
یرقابلذکراست :

حاضربهشرحز
پژوهشحاضربااستفادهازدادههایشرکتپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانانجامشدهاستوشرکتهایسارمایه-
گذاری،لیزینگوبیمهبهعلتماهیتخاصفعالیتآنهاازجامعهآماریکنارگذاشتهشدهاند،لذانتایجبهدستآمادهقابلیات
یشرکتهاراندارد .

تعمیمبهتمام

کهسالمالیآنهامنتهی

هایپذیرفتهشدهدربرر اوراقبهادارتهرانواین


باترجهبهمحدودبردنجامعهآماریبهشرکت
بهپایاناسفندماهاست.تسرینتایجبهسایرشرکتهابایستیبااحتیاطانجامگیرد.

آنبهشرکتهایغیربررسیبااحتیاطعملکنند .

استفادهکنندگانازنتایجاینتحقیقدرتسری

بااینوجرد،اعتقادمابرایناستکههی کدامازمحدودیتهایمزبررمنجربهخدشاهدارشادنپاژوهشنشادهوپاژوهش
همچنانازرواییداخلیوخارجیمناسبیبرخررداراست.بهمنظاررانجاامپاژوهشهاایآتایدرارتبااطبااایانپاژوهش،
مرضرعاتزیرپیشنهادمیشرد :

بررسیتأثیرقابلیتمقایسهصررتهایمالیبرعملکردمالیشرکتباتاکیدبرحاکمیتشرکتی .

بررسیتأثیرتأخیردرگزارشگریمالیبرضریبواکنشسردشرکت .
بررسیتاثیرعاملراهبریشرکتیبربهمرقعبردنگزارشگریمالیبادرنظرگرفتنشرایطعدماطمینانمحیطی .

بررسیتاثیرتاخیرگزارشگریمالیبرنرسانپذیریبازدهسهاموهزینهحقرقصاحبانسهام .
بررسیرابطهبینویژگیهایکیفیارقاممرجرددرصررت هایمالی(نظیرکیفیتسرد)برتأخیردرگزارشگریمالیباتاکید
برکیفیتکنترلداخلیشرکت .
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