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چكيده
حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکتها در صنایع مختلف است .یکی از
متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر ،کیفیت ارائه صورتهای مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است.
این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده
است .جامعه آماری تحقیق شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری ،شرکتهای
بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
بدین منظور شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار
گرفتند .از اختالف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی ساالنه به عنوان معیاری
برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است .به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از تکنیک
آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتایج به دست آمده از
برآورد مدل نشان داد که در شرکتهای بیمه ،متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقالل هیئتمدیره با
تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه
معنادار و منفی دارند .در مجموع نتایج نشان میدهد عوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با
تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
واژههای كليدی :تأخیر گزارش حسابرسی ،صنعت بیمه ،حاکمیت شرکتی.
 -1گروه حسابداري ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 -2گروه حسابداري ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران .نويسنده مسئولirajnoravesh@yahoo.com .

 -3گروه حسابداري ،واحد علوم وتحقيقات  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 -4گروه مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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 -1مقدمه
یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی بهه موقهع بهودن و ارائهه بهدون تهأخیر ایهن اسهناد جههت
تصمیمگیری برای استفادهکنندگان است .از آنجا که اطالعات مالی نسبت بهه گذشهت زمهان بسهیار
حسهاس اسهت و بها مهرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیمگیریهها از دست میدهد هر
چه فاصله زمهانی پایهان سهال مهالی و تهاریخ انتشهار گهزارش حسابرسهی کوتههاهتههر شههود ارزش
اطالعههاتی آن بیشههتراسههت .بههه موقههع بههودن اطالعهههات ،ویژگهی پشهتیبانی کننهده ای بهرای
مربهوط بهودن اطالعهات است .اگر این اطالعات برای تصهمیمگیهری دیههر افشهها شهود ،بها وجهود
قابلیهت اتکا و کامهل بهودن آن ،بهرای تصههمیمگیرنههدگان اقتصههادی بههیفایههده اسههت.
عوامل متعددی در به موقع بودن و ارائه صورت ههای مهالی در زمهان مناسهش نقهن دارنهد .یکهی از
عوامل مهم ،حاکمیت شرکتی است .حاکمیت شرکتی به عنهوان رویهه ههای جهاری بهین مهدیران و
سهامداران و به طورکلی ارتباطی که بین مدیران و ذینفعان فعالیت های سازمان وجود دارد ،میتواند
بر نوع تدوین و ارائه به هنگام آنها تأثیر بگذارد.
صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم ترین صنایع در حوزه بازارهای مالی از یک سو حامی فعالیت-
های اقتصادی و پوشندهنده ریسک این فعالیتها میباشد .از سهوی دیگهر ایهن صهنعت نیهاز بهه
سودآوری و فعالیت کارا برای جذب سرمایه الزم و حق بیمه مکفی برای ادامه فعالیت مناسش خهود
دارد .بدیهی است که یکی از عوامل جذب سرمایه در بازار سهام بهرای ایهن صهنعت ارائهه بهه موقهع
صورت های مالی است؛ که نشاندهنده فعالیت مناسش و شفاف این شرکتها در بهازار سههام اسهت.
هر چه صورت های مالی به موقعتر و با قابلیت اتکا بیشتر ارائه شوند سهرمایهگهذاران بهتهر و بیشهتر
میتوانند به ارزیابی این صنعت پرداخته و در مورد تصمیمگیری در این صنعت متمایل باشهند .ایهن
مقاله در پی آن است تا ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تهأخیر در گهزارش حسابرسهی صهورتههای
مالی در شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دهد.
 -2چارچوب نظری و پيشينه پژوهش
 -1-2تأخير گزارش حسابرسي
یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطالعات مالی به موقع بودن اطالعات میباشد .به موقع بودن ،به
در دسترس بودن اطالعات در زمان مناسش داللت دارد .در صورتی که اطالعات در زمان مناسش در
اختیار استفادهکنندگان قرار نگیرند ،سودمندی خود را جهت ،اتخاذ تصمیم و قضاوت توسط
استفادهکنندگان از دست میدهند (کرك 5و همکاران5891 ،؛ پیلی .)2111 ،2متغیر کلیدی در به
موقع بودن ،تأخیر در گزارشگری میباشد .از آنجا که اطالعات مالی نسبت به گذشت زمان ارزش و
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سودمندی خود را در تصمیمگیریها از دست میدهد ،بنابراین هرچه فاصله زمانی بین پایان سال
مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی و تأخیر در گزارشگری کوتاهتر شود ،ارزش اطالعات منتشر
شده بیشتر میشود.
اطالعاتی که به وسیله شرکتها با زمانبندی دورهای مشخص در بازار سرمایه منتشر میشود
مورد استفاده بسیاری از تصمیمگیرندگان قرار میگیرد .این گزارشها یکی از مهمترین ابزار تعیین
اولویتهای سرمایهگذاری و همچنین ،شاخصی برای تعیین کارایی بازار است .با این وجود ،این
اطالعات فقط زمانی بر تصمیمگیری افراد مؤثر است که در زمان مناسش گزارش شود .انتشار
اطالعات قدیمی ،تأثیری بر بازار سرمایه ندارد .از طرفی تأخیر در ارائه گزارشهای مالی ،بازار را از
واقعیتها دور میکند .هر چه تأخیر در گزارشگری مالی ساالنه افزاین یابد ،احتمال ارائه اطالعات
به نفع گروهی از استفادهکنندگان و به زیان گروهی دیگر افزاین مییابد (بیات و علی احمدی،
.)5080
انتشار به موقع صورتهای مالی برای کاهن نامتقارنی اطالعات و افزاین کارایی بازارهای
سرمایه بسیار مهم است .تأخیر در انتشار صورتهای مالی ،نبود اطمینان در رابطه با تصمیمهای
سرمایهگذاری را افزاین میدهد ،چرا که صورتهای مالی اطالعات مفیدی را در رابطه با تصمیم-
گیریهای تجاری و اقتصادی فراهم میکند .تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان فاصله زمانی
پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرسی تعریف میشود (مهدوی و جمالیانپور.)5098 ،
بررسی عاملهای مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دست کم از دو جنبه حائز اهمیت است:
 )5شناخت از فرایند حسابرسی را افزاین میدهد؛ زیرا ،تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی یکی
از معدود متغیرهای خروجی قابل مشاهده است که با تأخیر در ارائه (کارایی حسابرسی)
رابطه دارد.
 )2گزارش حسابرسی به طور مستقیم با زمان اعالم سود شرکت رابطه دارد .تأخیر زیاد در
ارائه گزارش حسابرسی موجش تأخیر در ارائه اطالعات سود میشود .بنابراین ،توانایی
استفاده از این اطالعات به وسیله سرمایهگذاران در مورد نحوه سرمایهگذاری در بازار کاهن
مییابد.
ارائه به موقع گزارشهای مالی یکی از مهمترین ویژگیهای کیفیت اطالعات مالی شرکتها
است .از طرف دیگر ،انتشار گزارشهای مالی ساالنه قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل انجام نمی-
شود .از این رو ،یکی از دالیل اصلی شرکتها برای تأخیر در ارائه گزارشهای مالی نیاز به انجام
حسابرسی است .به عبارت دیگر ،طوالنی شدن زمان انتشار گزارشهای مالی با طوالنی شدن عملیات
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حسابرسی رابطه دارد و به صورت مترادف در ادبیات گزارشگری مالی بکار گرفته میشود (ورمرت 0و
همکاران.)5881 ،
 -2-2حاكميت شركتي
به دنبال تشکیل شرکتهای بزرگ و طرح موضوعاتی مهم در رابطه با نحوه اداره آنها ،مسائل مربوط
به تفکیک مالکیت از مدیریت در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شهد.
موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی ،ابتدا در دهه  5881در انگلستان ،آمریکا و کانادا در پاسهخ
به مشکالت ناشی از عدم اثربخشی هیئتمدیره در عملکرد شرکتهای بزرگ مطرح شد.
تعاریف متفاوتی در باب حاکمیت شرکتی وجود دارد به طوری که میتوان گفت این تعاریف در
یک طیف وسیع قرار میگیرند .دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر
طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می-
شود .در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکهای از روابط در نظر گرفت که نه
تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیهادی از ذینفعهان از جملهه
کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد (آقایی و چاالکی.)5099 ،
هدف نهایی حاکمیت شرکتی نه تنها کاهن مشکل نمایندگی و همسو نبودن منافع کارگمار بها
کارگزار ،بلکه تأمین منافع تمام گروه های ذینفع در شرکتها و واحدهای تجاری است .از این رو بهه
لحاظ نظری با توجه به نقن مکانیسم های نظام حاکمیت شرکتی در همراستا کردن منافع مهدیران
و سهامداران و افزاین قابلیت اتکای اطالعات مالی انتظار میرود افزاین حاکمیت شرکتی منجر بهه
بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد (موسوی و همکاران )5080
گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف حاکمیت شرکتی وجود دارد ،امها
دارای وجوه مشترك مشخصی هستند .در یک نگاه کلی ،حاکمیت شرکتی عبارت از قوانین ،مقررات،
ساختارها ،فرایندها ،فرهنگها و سیستمهایی است که موجش دستیابی به ههدفههای پاسهخگویی،
شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود (حساس یگانه.)5090 ،
لزوم حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه بیانگر این است کهه بیمههگهران بهه عنهوان امانتهدار
گروهی از افراد تحت عنوان بیمه گذار در وهله اول وظیفه دارند شرایطی را فراهم نمایند کهه حقهوق
بیمه گذاران رعایت شده و در وهله دوم منافع بیمهای بهرای صهاحبان بنگهاه (شهرکت بیمهه) ایجهاد
نمایند .هر ذینفعی با پرداخت حق بیمه متناسش با ریسک معین در صورت تحقق ریسهک و مواجهه
شدن با حادثه تعریف شده در بیمهنامه طبق شهرایط بیمههنامهه خسهارت و زیهان خهود را دریافهت
می کند و یا زیان افراد ثالث از محل پوشنهای بیمهنامه تأمین میگهردد .لهذا محصهوالت بیمههای
پژوهشهاي حسابداري مالي و حسابرسي
شماره  /05تابستان 1455

امیریلفاني،ایرجنوروش،قدرتالهطالبنیاوعزتالهاصغريزاده

 901

محصوالتی هستند که عالوه بر تأمین پوشن بیمهای برای بیمه گذار و تأمین منهافع بیمههای بهرای
بیمه گر افراد دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند .نقن بیمه تنها ارائه خدمت و پوشن بیمه بهه
اشخاص نیست بلکه بیمه به اشکال مختلف در خدمت جامعه اسهت و تمهام مهردم مهیتواننهد از آن
منتفع شوند .همواره به نوعی تهیه شدهاند که منافع بیمه گذاران در هر حال حفظ میشود و اصهول
بیمه گری به نحوی است که تعاون ایجاد شده در عملیات بیمهای هردو طرف بیمهگر و بیمهگهذار از
منافع متناسش با هزینه پرداخت شده ،بهرهمند شوند و از آن جهت که شرکتهای بیمه و بیمهگران
بر اساس تفکرات و مهارت های فردی افراد بنا نهاده میشوند ،لذا وجهود چهارچوبی کهه بتوانهد ایهن
افراد (مدیران) را به سمتی هدایت نماید که ضمن رعایت کامل اصول و قوانین بیمهای ،بهه گونههای
عمل نمایند که منافع کلیه ذینفعان رعایت گردد ،ضهروری بهه نظهر مهیرسهد .شهرکتههای بیمهه
می بایست با دقت و وسواس بیشتر اداره شوند و حاکمیت شرکتی هیئتمهدیره را بهه سهمتی سهوق
می دهد که شفاف کار کرده و مسئوالنه تصمیم بگیرند و در نهایت پاسخگوی عملیهات انجهام شهده
تحت نظارت خود باشند( .بنویدی )5081
 -3-2اصول حاكميت شركتي در شركتهای بيمه از نظر تئوری
در تئوریهای مطرح شده در مورد اصول حاکمیت شرکتی همواره روابهط میهان مهدیران حهاکم بهر
شرکت و منافع ایشان با منافع سهامداران و گروه ذینفعان از جنبه های مختلف مهورد بررسهی قهرار
گرفته است .تطبیق این تئوری ها با جریان واقعی در شرکتهای بیمه می تواند ضمن حفاظت منافع
سهامداران دربرگیرنده حقوق کلیه ذینفعان این شرکتها نیز باشد.
 -1-3-2تئوری نمايندگي در صنعت بيمه

بر اساس این تئوری در اصول حاکمیت شرکتی مدیران و حاکمان شرکت که به نمایندگی از طرف
سهامداران عهدهدار اداره امور شرکت و تصمیمگیریهای اساسی هستند در معرض ترجیح دادن
منافع شخصی و کوتاهمدت خود به منافع بلندمدت سهامداران قرار دارند.
ساختار شرکتهای بیمه بر پایه تفکرات و تواناییهای نیروهای انسانی بنا نهاده شده است و
دیدگاه این تئوری نقن مؤثرتری در اینگونه شرکتها ایفا مینماید .به عبارت بهتر کلیه
تصمیماتی که در یک شرکت بیمه اتخاذ میشود توسط هیئتمدیره و مدیران اجرائی شرکت
صورت میگیرد و این تصمیمات می توانند در میزان و نحوه دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت
بسیار مؤثر باشد .در نظر داشتن موضوع این تئوری در تدوین اصول حاکمیت شرکتی در
شرکتهای بیمه بسیار حائز اهمیت است ،زیرا تصمیمگیری جهتدار مدیران اجرائی شرکت در
مورد پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه که در نهایت منافع گروه سهامداران و ذینفعان را تحت
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تأثیر قرار میدهد .مدیر اجرائی یا صادرکننده بیمهنامه هنگام صدور بیمهنامه و یا محاسبه کننده
خسارت در هنگام پرداخت خسارت می توانند با در نظر گرفتن منافع کوتاهمدت و شخصی خود
زمینه متضرر شدن سهامداران و یا بیعدالتی در مورد بیمهگذاران (ذینفعان) را فراهم سازد.
 -2-3-2تئوری معامالت در صنعت بيمه

بر اساس تئوری معامالت ،اصول حاکمیت شرکتی معامالت انجام شده در شرکتها میتوانند
بهصورت جهتدار صرفاً منافع گروه خاص ی را از جمله سهامداران را مدنظر قرار داده و درنهایت
موجش تضییع منافع گروهی دیگر از سهامداران و ذینفعان گردد .در شرکتهای بیمه که مبنای کار
آنها صدور بیمهنامه است می تواند با در نظر گرفتن منافع گروه خاصی که میتوانند سهامداران و یا
ذینفعان خاصی (مدیران) باشند بیمهنامه ها به ترتیبی صادر شود که در نهایت موجبات ضرر و زیان
گروه دیگر از سهامداران و یا بیمهگذاران را فراهم نماید .بهطور مثال در هنگام صدور بیمهنامه با
سرمایه باال در صورتی که صرفاً انجام معامله به نفع گروه خاصی در نظر گرفته شود و یا بدون در
نظر گرفتن تمهیدات اتکائی ،ممکن است شرکت را با خساراتی مواجه سازد که موجش فروپاشی آن
گردد .این موضوع می تواند در مورد پرداخت خسارت نیز صدق کند زیرا پرداخت و محاسبه خسارت
بهعنوان یک معامله می توانند در نهایت به نفع گروهی خاص مصادره شده و منافع سهامداران و
ذینفعان را با خطر مواجه سازد.
 -3-3-2تئوری ذينفعان در صنعت بيمه

این تئوری که منافع گروه های مختلف را در کنار منافع سهامداران در نظر میگیرد بارزترین
مصداق برای ارتباط شرکتهای بیمه با ذینفعان خود است زیرا که شرکتهای بیمه با دارا بودن
گروه عظیم ذینفعان میبایست با در نظر داشتن عوامل این تئوری موجبات رضایت این گروهها را
فراهم نمایند تا در نهایت منافع درازمدت سهامداران حفظ شود .اصوالً تعداد ذینفعان در مقابل
سهامداران در شرکت ها و صنایع مختلف متفاوت بوده و بستگی به نوع شرکت و دامنه فعالیت آن
دارد .در شرکتهای کوچک سهامی عام تعداد ذینفعان و سهامداران و یا به عبارت بهتر اثربخشی
آنها از فعالیت شرکت در یک راستا بوده ولی این تعادل در شرکتهای بزرگ صنعتی سهامی عام
که سرمایه سهامداران و تعدد آنها در شکوفایی شرکت نقن مهمی را ایفا مینماید از لحاظ تعداد
مقایسهای سهامداران و اثربخشی آنها در شرکت از ذینفعان دیگر بیشتر خواهد بود و بالعکس در
شرکتهای خدمات مالی بزرگ مانند بانک و بیمه این نقن و تعداد ذینفعان است که سرنوشت
شرکت را تعین مینماید و در نهایت در شرکتهای بسیار بزرگ که حائز سهامداران بیشمار و
اثرگذاری متعدد ذینفعان هس تند سرنوشت هردو گروه در گرو منافع یکدیگر را تأمین مینماید .بر
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این اساس و مطابق نمودار زیر اثربخشی حاکمیت شرکتی مناسش به نسبت بزرگی شرکت افزاین
یافته و نقن آن در تأمین منافع هر دو گروه بارزترمی گردد( .بنویدی )5081
 -4-2تأخير گزارش حسابرسي و حاكميت شركتي
از جمله عوامل حاکمیت شرکتی ،استقالل هیئتمدیره ،نفوذ مدیرعامل و مالکیت نهادی میباشند
که در ادامه به تشریح عوامل مذکور و رابطه آنها با تأخیر گزارش حسابرسی میپردازیم.
 -1-4-2استقالل هيئتمديره و تأخير گزارش حسابرسي

هیئتمدیره شرکت ،نهاد هدایتکنندهای است که نقن نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور
حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد .معموالً بیان میشود که موفقیت مطلوب شرکت در
گروی هدایت مطلوب آن است .در گزارش کاربری توصیه شده است ،باید بین اعضای هیئتمدیره
فرایند تصمیمگیری توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل شرکت به صورت
بیقیدوشرط نباشد .از دیدگاه نظریه نمایندگی ،حضور مدیران غیرموظف در هیئتمدیره شرکتها و
عملکرد نظارتی آنها به منزله افرادی مستقل ،به کاهن تضاد منافع موجود مدیران و ذینفعان کمک
زیادی میکند .فاما و جنسن )5890( 0بیان کردند که هر چه استقالل هیئتمدیره بیشتر باشد
نظارت بر فرصتطلبی مدیریت مؤثرتر خواهد بود .رفتار فرصتطلبانه مدیر باید توسط مدیران غیر
اجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد .وجود چنین مدیرانی می تواند عملکرد شرکت را بهبود
بخشد؛ بنابراین میتوان اطمینان کسش کرد که مدیریت در مسیر پاسخگویی حرکت میکند و به
بهترین وجه منافع سهامداران را به عنوان ذینفعان در نظر میگیرد (حساس یگانه و همکاران
 .)5091بنابراین به نظر میرسد هر چه درصد اعضای غیرموظف هیئتمدیره بیشتر باشد نظارت بر
رفتار مدیران مؤثرتر و در نتیجه موجش بهبود ریسک ذاتی شده و زمان تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی را کاهن میدهد (افیفی.)20091
 -2-4-2نفوذ مديرعامل و تأخير گزارش حسابرسي

به وضعیتی اطالق میگردد که رئیس هیئتمدیره عضو موظف باشد .قانونگذاران حاکمیت شرکتی
به این موضوع رسیدهاند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیئتمدیره نفوذ دارد
(ددمن .)2111 6نقن رئیس هیئتمدیره ،نظارت بر مدیرعامل میباشد .رئیس هیئتمدیره قدرت
کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیئتمدیره را دارد .اگر منافع مدیرعامل با منافع
سهامداران متفاوت باشد در این صورت نفوذ مدیرعامل مشکلساز میگردد و ممکن است منافع
سهامداران از جمله انتشار به موقع گزارش صورتهای مالی مورد توجه قرار نگیرد.
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نفوذ مدیرعامل ضرورتاً عملکرد مدیریت را ضعیف نمهیسهازد و احتمهال دارد کهه بهر درك بهازار از
میزان کنترل اعمال شده بر عملکرد مهدیریت و فرآینهد گزارشهگری مهالی تهأثیر بگهذارد (آقهایی و
همکاران.)5099 ،
 -3-4-2سهامداران نهادی و تأخير گزارش حسابرسي

سهامداران نهادی ،شرکتهای بیمه ،بانکها ،صندوقهای بازنشستگی ،صندوقهای مشترك سرمایه-
گذاری و شرکتهای سرمایهگذاری را شامل میشود .سهامداران نهادی که ثروت و منابع مالی زیادی
در اختیار دارند ،نسبت به سایر سهامداران در به دست آوردن و استفاده از اطالعات گرانبها ،با ارزش،
به موقع و مربوطتر ،گراین بیشتری دارند .بنابراین میتوانند مانع سیاست فعالیتههای مهدیران در
استفاده از مدیریت سود فرصتطلبانه شوند (بوشی.)5889 ،1
در ادبیات حاکمیت شرکتی ،سرمایهگذاران نهادی یکی از سازوکارهای خارجی مؤثر در نظارت بر
شرکت شناخته میشوند .این گروه از فعاالن بازار سرمایه ،با توجه به برخورداری از دانن و تخصص
کافی ،دسترسی به شبکههای ارتباطی مؤثر و انگیزه الزم برای نظارت بر عملکرد مدیریت ،میتوانند
نقن اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزاین کارایی و بهرهوری شرکت ایفا
کنند .شلیفر و ویشنی )5896( 9به این نکته اشاره میکنند که وجود سهامدار بزرگ ،سبش کاهن
مسئله نمایندگی در سازمان میشود.
 -5-2پيشينه پژوهش
الری دشت بیاض و همکاران ( )5081در مطالعهای به بررسی تأثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
و ویژگیهای مربوط به حسابرسی بر افشای به موقع پینبینی شده توسط تأخیر گزارش حسابرسی
پرداختند .یافتههای پژوهن بیانگر این است نوع حسابرس ،گزارشهای بخن تجاری شرکت،
نسبت مدیران مستقل ،اندازه هیئت مدیره و فعالیت کمیته حسابرسی رابطه معنادار و منفی و
اظهارنظر مقبول حسابرس ،اقالم غیرمترقبه ،نسبت موجودی و بدهی به کل دارایی ،پراکندگی
مالکیت و دوگانگی مدیرعامل ،رابطه معنادار و مثبتی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
الری دشت بیاض و همکاران ( )5081در مطالعهای به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی و
تأخیر در گزارش حسابرسی پرداختند .یافتههای پژوهن بیانگر این است اندازه و سابقه تشکیل
کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیتههای حسابرسی با کاهن تأخیر در
ارائه گزارش حسابرسی همراه است ،ولیکن استقالل کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته
حسابرسی موجش افزاین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی میگردد.
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بزرگ اصل و همکاران ( )5081در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش
حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای پژوهن بیانگر
این است اندازه موسسه حسابرسی ،نوع اظهارنظر حسابرس ،ریسک گزارش دهی ،تعداد بندهای
گزارش حسابرسی و اندازه هیئتمدیره ،رابطه معنادار و مثبت و تمرکز مالکیت و تخصص اعضای
کمیته حسابرسی ،رابطه معنادار و منفی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
جعفری پور و همکاران ( )5086در مطالعهای به کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر
تأخیر گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای
پژوهن بیانگر این است اندازه هیئتمدیره ،رابطه معنادار و استقالل هیئتمدیره ،سهامداران نهادی
و تمرکز مالکیت رابطه معنادار و منفی و نفوذ و دوره تصدی مدیرعامل رابطه معنادار و مثبتی با
تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
مهدوی و حسینی نیا ( )5080در مطالعهای به بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و
کاهن تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی پرداختند .یافتههای پژوهن بیانگر این است دوگانگی
نقن مدیرعامل و تمرکز مالکیت رابطه معنادار و منفی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اندازه
و استقالل هیئت مدیره با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطهای ندارند.
حبیش 8و همکاران ( )2159در مقالهای به بررسی عوامل تأخیر در گزارش حسابرسی پرداختند.
یافته های پژوهن بیانگر این است که عواملی شامل تخصص کمیته حسابرسی ،اندازه شرکت
حسابرسی ،ارائه خدمات غیر حسابرسی توسط شرکت حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،مالکیت
عمده و سودآوری رابطه معنادار و منفی با تأخیر گزارش حسابرسی و پیچیدگی شرکت رابطه
معنادار و مثبتی با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
هاندیانی 51و همکاران ( )2151در مقالهای به بررسی تأخیر در گزارش مالی در شرکتهای
تولیدی و ارتباط آن با حاکمیت شرکتی پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که
استقالل هیئتمدیره اثر معناداری بر تأخیر گزا رشگری مالی ندارد اما رقابت بین اعضای
هیئتمدیره اثر معناداری بر تأخیر حسابرس دارد.
ساماها 55وخلیف ( ) 2151در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر کاهن تأخیر در ارائه گزارش
حسابرسی پرداخته و دریافتند که ویژگی های کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل و همچنین
عوامل راهبری شرکتی ،سهم بسزایی در زمان ارائه گزارش حسابرسی و به موقع بودن اطالعات
دارند.
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احمد و چی احمد )2156( 52در مقالهای به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش
حسابرسی پرداختهاند .نتایج به دست آمده نشان داد که جلسات هیئتمدیره ،اندازه دارایی و
جنسیت هیئتمدیره اثر مثبتی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارند .با این حال ،ارتباطی بین تخصص
هیئتمدیره و اندازه کمیته حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی مشاهده نشد.
میشاری و الفرایح )2156( 50در مقالهای به بررسی عوامل حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش
حسابرسی در قوانین حسابرسی مشترك پرداختند .نهایتاً محقق به این نتیجه رسیده است که اگر
حسابرسان مستقل از مؤسسات حسابرسی بزرگ باشند نسبت به زمانی که از مؤسسات بزرگ
نباشند تأخیر گزارش حسابرسی کمتر است .همچنین در شرکتهای با هیئتمدیره بزرگتر ،مدیران
مستقل بیشتر و زمانی که نقن مدیر از رئیس هیئتمدیره جدا باشد ،تأخیر گزارش حسابرسی
کمتر است .از نتایج دیگر تحقیق این میباشد که تأخیر گزارش حسابرسی با مالکیت دولتی رابطه
معناداری دارد ولی با مالکیت نهادی رابطه معناداری ندارد.
یوسف محمد حسن )2156( 50در مقالهای به بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش
حسابرسی پرداختند .محقق نهایتاً به این نتیجه رسیده است که تأخیر گزارش حسابرسی با اندازه
شرکت ،اندازه هیئتمدیره ،وضعیت شرکت حسابرسی ،وجود کمیته حسابرسی و پراکندگی مالکیت
وابسته میباشند.
51
آزوبیکه و آگره ( )2150در مقالهای به بررسی حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی
پرداختند .محقق نهایتاً به این نتیجه رسیده است که تأخیر گزارش حسابرسی با اندازه هیئتمدیره
و استقالل هیئتمدیره رابطه معناداری دارد ولی با نوع شرکت حسابرسی رابطه معناداری ندارد.
وکو و کوالر )2150( 56در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی پرداختند.
نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سودآوری ،اهرم مالی و حضور کمیته حسابرسی اثر
معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی دارند.
کندی و همکاران ( )2152تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت ،نسبت حقوق صاحبان سهام،
سوددهی ،شرکتهای تابعه بینالمللی ،اندازه مؤسسه حسابرسی ،حقالزحمه حسابرسی و نوع صنعت
بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را بررسی کردند .نتایج پژوهن آنان نشان داد که اندازه شرکت و
حقالزحمه حسابرسی به میزان قابل توجهی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار می-
دهد اما نوع صنعت ،نسبت حقوق صاحبان سهام ،سوددهی ،شرکتهای تابعه و اندازه مؤسسه
حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معناداری ندارد.
وو و همکاران ( )2119به بررسی رابطه بین به موقع بودن گزارشهای ساالنه شرکتها و ویژگی
های هیئتمدیره پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تعداد اعضا هیئتمدیره،
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مالکان اصلی ،مدیران مستقل ،تغییر فناوری ،حجم معامالت ،مالکیت نهادی ،نسبت بدهی به دارایی
و قدمت شرکت با مدت زمان گزارشگری مرتبط میباشند.
دوگان 51و همکاران ( )2111در پژوهشی تأثیر چهار متغیر مستقل شامل اخبار خوب و بد
(سود و زیان) در مورد شرکت ،خطر مالی ،اندازه شرکت و نوع صنعت بر به موقع بودن زمان
گزارشگری مالی را بررسی کردند .نتایج پژوهن آنان نشان داد که شرکتهای دارای اخبار خوب
زودتر از شرکتهای دارای اخبار بد ،صورتهای مالی خود را منتشر میکنند .همچنین ،نتایج
پژوهن دوگان و همکاران نشان داد که اندازه شرکت ،خطر مالی باال ،خطمشی و زمانبندی مربوط
به گزارشگری به موقع سالهای گذشته در ارائه به موقع گزارشهای مالی شرکتها مؤثر بوده است.
لونتیس 59و همکاران ( )2111در پژوهشی عاملهای مؤثر بر طوالنی شدن مدت زمان انتشار
گزارش حسابرسی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهن آنان نشان داد که مؤسسههای
حسابرسی بینالمللی ،گزارش حسابرسی را سریعتر ارائه میکنند؛ حقالزحمه اضافی با به موقع
بودن گزارش رابطه دارد؛ هنگام صدور گزارش حسابرسی مشروط ،زمان بیشتری صرف انجام
عملیات حسابرسی شده است و حسابرسان روی موارد مبهم در گزارشهای ساالنه و نیز وجود اقالم
غیرعادی در صورت سود و زیان وقت بیشتری صرف میکنند .عاملهای دیگری نظیر نوع مالکیت،
سودآوری ،اهرم مالی ،تعداد شرکتهای تابعه ،نوع صنعت ،اتکا به نتایج کار حسابرس دیگر برای
اظهارنظر و تغییر حسابرس نیز در این پژوهن مورد بررسی قرار گرفته است که با مدت زمان انجام
حسابرسی رابطه معناداری نداشته است.
آدزرین و احمد )2110( 58در پژوهشی مهمترین دالیل طوالنی شدن تکمیل عملیات
حسابرسی در شرکتهای مالزیایی را بررسی کردند .هشت متغیر مستقل این پژوهن شامل اندازه
شرکت ،نوع صنعت ،سود یا زیان شرکت ،اقالم غیرمترقبه ،نوع اظهارنظر حسابرس ،میزان تخصص
مؤسسههای حسابرسی ،ماه پایان سال مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت بود .نتایج پژوهن آنان
نشان داد که از هشت متغیر مستقل تعریف شده ،شن متغیر نوع صنعت ،سود یا زیان ،نوع
اظهارنظر حسابرس ،تخصص مؤسسه حسابرسی ،ماه پایان سال مالی و نسبت بدهی به دارایی با
متغیر وابسته پژوهن رابطه معنادار دارد.
همچنین ،نوع این رابطه با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی ،زیان ،نوع اظهارنظر و نسبت
بدهی به دارایی شرکت مستقیم و با نوع صنعت ،تخصص مؤسسه حسابرسی و پایان سال مالی
شرکت معکوس بود.
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 -3فرضيههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین حاکمیت شرکتی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی نیز شامل موارد زیر است:
 )5بین استقالل هیئتمدیره و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
 )2بین نقن نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد.
 )0بین میزان مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
 -4متغيرها و مدل پژوهش
 -1-4متغير وابسته
تأخیر گزارش حسابرسی :تعداد روزهای بین پایان سال مالی و تاریخ امضای گزارش حسابرسی
توسط حسابرسان
 -2-4متغيرهای مستقل
استقالل هیئتمدیره :نسبت مدیران غیرموظف به کل مدیران در هیئتمدیره.
نفوذ مدیرعامل :یک متغیر ساختگی که اگر رئیس هیئتمدیره ،عضو موظف باشد برابر  5و در غیر
این صورت برابر  1میباشد.
مالکیت نهادی :چند درصد از سهام شرکت متعلق به سرمایهگذاران نهادی است.
 -3-4متغيرهای كنترل
اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت در پایان سال مالی.
سوددهی :نسبت سود خالص به مجموع داراییهای شرکت.
اهرم مالی :نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها.
 -0-0مدل پژوهن
()5
DELAY

:

INDEP

:
:
:

CEOD
INST

تأخیر گزارش حسابرسی
استقالل هیئتمدیره
نفوذ مدیرعامل
مالکیت نهادی
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 :اندازه شرکت
SIZE
 : PROFITسوددهی
 :اهرم مالی
LEV
 -5روششناسي پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف توسعهای-کاربردی است .توسعهای است ازآنجهت که به دنبال توسعه
روابط متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق در قالش یک مدل بوده و کاربردی است زیرا محقق به
دنبال به دست آوردن درك یا دانن الزم برای تعیین ابزاری است که بهوسیله آن نیاز مشخص و
شناختهشده سیستم بیمه را با ارائه پیشنهادهای کاربردی برطرف نماید .جامعه آماری تحقیق
شرکتهای بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بوده است .محدوده زمانی تحقیق دوره  1ساله ،از سال  5080تا پایان سال مالی
 5081است .نمونه آماری نیز با توجه موارد زیر استخراج شده است:
 )5سهام شرکت در طی هر  1سال مورد مطالعه معامله شده باشد؛ یعنی در حالت تعطیل و
معلق نبوده باشد.
 )2اطالعات مورد نیاز این شرکتها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 )0پایان سال مالی شرکتها مشابه و در پایان سال شمسی یعنی اسفندماه باشد .همچنین در
طی دوره زمانی ،تاریخ پایان سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
با توجه به موارد گفته شده از میان شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،بیمه البرز،
بیمه آسیا ،بیمه دانا ،بیمه پاسارگاد ،بیمه ملت ،بیمه ما ،بیمه سامان ،بیمه میهن و بیمه کوثر به
عنوان نمونه انتخاب گردیدند؛ یعنی در مجموع  8شرکت از  51شرکت دارای شرایط ذکر شده در
باال بودند.
-6يافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصيفي
در جدول  5آمار توصیفی دادههای پژوهن ارائه میشود.
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جدول  -1آمار توصيفي
شرح

انحراف

ميانگين

ميانه

بيشترين

كمترين

تأخیر گزارش حسابرسی 512/055

511

520

09

22/518

نفوذ مدیرعامل

1/000

1

5

1

1/011

1/111

استقالل هیئتمدیره

1/116

1/6

5

1/2

1/219

1/010

0/062

مالکیت نهادی

1/108

1/121

1/811

1/50

1/281

-1/169

5/000

اهرم مالی

61/920

92/118

86/616

1/681

01/050

-5/221

2/668

سوددهی
اندازه شرکت

0/910
50/855

2/150
51/919

96/910
51/111

-50/910
6/621

50/160
0/191

0/120
-5/105

21/186
2/102

استاندارد

چولگي

كشيدگي

-5/215

0/128
5/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-6همبستگي ميان متغيرهای پژوهش
قبل از آزمون فرضیههای پژوهن میزان همبستگی متغیرها را بررسی میکنیم.
جدول  -2ضريب همبستگي ميان متغيرهای پژوهش
تأخير
گزارش
حسابرسي

نفوذ

استقالل

مديرعامل هيئتمديره

مالكيت
نهادی

اهرم مالي

سوددهي

اندازه
شركت

تأخیر گزارش حسابرسی

5

1/596

1/128

-1/058

1/080

-1/121

1/602

نفوذ مدیرعامل

1/596

5

-1/011

-1/121

1/110

1/520

1/151

استقالل هیئتمدیره

1/128

-1/011

5

1/010

-1/201

1/190

-1/101

مالکیت نهادی

-1/058

-1/121

1/010

5

-1/182

1/201

-1/121

اهرم مالی

1/080

1/110

-1/201

-1/182

5

1/119

1/910

سوددهی

-1/121

1/520

1/190

1/201

1/119

5

1/101

اندازه شرکت

1/602

1/151

-1/101

-1/121

1/910

1/101

5

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  2همبستگی میان متغیرها را با یکدیگر نشان میدهد .میزان همبستگی شامل اعدادی
مابین  -5تا  5میباشد .زمانی که برابر با  5شود این موضوع را نشان میدهد که دو متغیر به طور
کامل و به طور مستقیم رابطه دارند و بالعکس.
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 -3-6تعيين الگوی دادههای مدل
قبل از برآورد مدل برای بررسی اینکه کدامیک از مدلهای ترکیبی ) )Pooledیا تابلویی ()Panel
برای برآورد مدلهای رگرسیونی تحقیق مناسش است ،از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .فرضیههای
آماری این آزمون به شرح زیر میباشد.
فرض صفر :مدل ترکیبی ) )pooledمناسش میباشد.
فرض مقابل :مدل تابلویی ( )panelمناسش میباشد.
قاعده کلی آماری تصمیمگیری آزمون لیمر (چاو) به صورت زیر است.
تمام عرض از مبدأها با هم برابرند )(Pooled
{

حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است )(Panel

 -4-6تعيين الگوی دادههای مورد بررسي برای مدل تحقيق
در صورتی که فرض صفر مبنی بر مناسش بودن مدل ترکیبی رد شود دادهها را باید بهصورت پانلی
در نظر گرفت .در غیر این صورت باید تمامی دادهها با یکدیگر ترکیش شوند و بهوسیله یک
رگرسیون کالسیک پارامترها برآورد شوند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  0نشان داده شده
است .چون سطح معنیداری آزمون  Fلیمر برای مدل بیشتر از  1/11میباشد بنابراین فرض صفر
این آزمون پذیرفته میشود .بنابراین این آزمون نشان میدهد که مدل تلفیقی ( )Pooledبرای
برآورد مدل پژوهن مناسش میباشد.
جدول -3آزمون اثرات ثابت اضافي برای برآورد مدل تحقيق
معناداری

درجه آزادی

آماره آزمون

1/6555

()0/00

1/618218

آزمون (فيشر)

1/0901

0

0/018652

آزمون (كای دو)
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جدول  -4نتايج برازش مدل پژوهش
متغير

ضريب

خطای استاندارد

آمارهt-

معنيداری

نفوذ مدیرعامل

55/12989

1/510862

2/266820

1/1282

استقالل هیئتمدیره

21/19656

50/09021

2/101950

1/1011

مالکیت نهادی

-01/50112

9/611511

-0/091008

1/1150

اهرم مالی

-1/191080

1/506095

-1/626911

1/1001

اندازه شرکت

0/069012

5/201058

0/101991

1/1155

سوددهی

1/115608

1/512822

1/118101

1/8820

C

00/56021

52/22116

0/652110

1/1118

ضریش تعیین

1196091

میانگین متغیر وابسته

512/0555

ضریش تعیین تعدیل شده

1125118

انحراف معیار متغیر وابسته

22/51990

آماره F

9/819911

خطای استاندارد مدل

51/00961

معناداری آماره F

1/111110

آماره – دوربین واتسون

2/115099

منبع :یافتههای پژوهشگر

مطابق با دادههای جدول  0نظر به این که معناداری آماره  Fکمتر از  1/11است ،بنابراین میتوان
بیان کرد که مدل رگرسیون معنیدار است .معنادار بودن آماری به این معناست که مدل محاسبه
شده با درجه معینی از اطمینان ،با صفر تفاوت دارد.
) برابر ( )55/10و سطح معنیداری آن برابر
ضریش رگرسیونی متغیر نفوذ مدیرعامل (
( )1/1282میباشد .بدین معنی است که بین نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه
معنادار و مثبتی وجود دارد.
) برابر ( )21/196و سطح معنیداری آن
ضریش رگرسیونی متغیر استقالل هیئتمدیره (
برابر ( )1/1011میباشد .بدین معنی است که بین استقالل هیئتمدیره و تأخیر گزارش حسابرسی
رابطه معنادار و مثبتی موجود دارد.
) برابر ( )-01/501و سطح معنیداری آن برابر
ضریش رگرسیونی متغیر مالکیت نهادی (
( )1/1150میباشد .بدین معنی است که بین میزان مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی
رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
ضریش رگرسیونی متغیر اهرم مالی ( ) برابر ( )-1/191و سطح معنیداری آن برابر ()1/100
میباشد .بدین معنی است که بین اهرم مالی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود
ندارد.
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) برابر ( )0/069و سطح معنیداری آن برابر
ضریش رگرسیونی متغیر اندازه شرکت (
( )1/115میباشد .بدین معنی است که بین اندازه شرکت و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار
و مثبتی وجود دارد.
) برابر ( )1/1156و سطح معنیداری آن برابر
ضریش رگرسیونی متغیر سوددهی (
( )1/8820میباشد .بدین معنی است که بین اهرم مالی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معناداری
وجود ندارد
موضوع بعدی بررسی همخطی شدید میان متغیرها میباشد به این معنا که زمانی که متغیرهای
مستقل تحقیق با یکدیگر همبستگی باالیی داشته باشند ،این موضوع منتهی به کاهن کارایی مدل
میگردد .یکی از روشها ،آزمون عامل تورم واریانس میباشد زمانی که آماره مذکور کمتر از عدد
 51باشد ،میتوان نتیجه گرفت که هم خطی قابل اغماض میباشد نتایج این آزمون در جدول 1
نماین داده شده است.
جدول  -5آزمون عامل تورم واريانس مدل
متغير

ضريب واريانس

عامل تورم واريانس

نفوذ مدیرعامل

26/16898

5/506002

استقالل هیئتمدیره

595/9201

5/011155

مالکیت نهادی

10/80101

5/205808

اهرم مالی

1/159611

0/016665

اندازه شرکت
سوددهی

5/126261
1/128812

0/190966
5/510156

منبع :یافتههای پژوهشگر

مالحظه میشود میزان عامل تورم واریانس تمامی متغیرها از  51کمتر میباشد پس رابطه همخطی
متغیرهای مستقل قابل اغماض است.
 -7بحث و نتيجهگيری
شرکتها ی موجود در صنعت بیمه کشور با توجه به فضای رقابتی سعی دارند با استفاده بهینه از
امکانات موجود خدماتی ارائه دهند که به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح باالیی باشند.
در فرضیه اول پژوهن ،وجود رابطه منفی بین استقالل هیئتمدیره و تأخیر گزارش حسابرسی
تأیید نمیگردد .برخالف انتظارات طبق نتایج این پژوهن ،در شرکتهای بیمه استقالل
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هیئتمدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی دارد .به نظر میرسد هرچه استقالل
هیئت مدیره در صنعت بیمه بیشتر باشد کارایی در شرکت بیمه بیشتر میشود لذا میتوان اینگونه
استدالل کرد که استقالل اعضای موظف هیئتمدیره باعث شده که قدرت چانهزنی اعضای
غیرموظف در ارائه نظرات متضاد با سایرین کاهن یابد و بر اجرای نقن نظارتی و تصمیمات
عملیاتی اعضای موظف تأثیر منفی نگذارد تا آنها بتوانند در تصمیمهای اخذ شده کارایی بیشتری را
ایجاد کنند (کاویانی و همکاران  .)5081به طور معمول هیئتمدیرهای که تعداد مدیران غیرموظف
آن بیشتر است ،تصویر مثبتی از استقالل و مسئولیت پاسخگویی را برای سهامداران تداعی میکند و
حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای حاکمیت شرکتی را نیز افزاین میدهد .لذا به این دلیل که
هیئتمدیره مستقل نیاز به صورتهای مالی با کیفیت و حسابرسی با کیفیت خوب دارد (احمدوچی
احمد 2151 ،و عفیفی .)2118 ،سبش افزاین در تأخیر گزارش حسابرسی در شرکتهای بیمه
میگردد.
در فرضیه دوم وجود رابطه مثبت بین نفوذ مدیرعامل و تأخیر گزارش حسابرسی تأیید
میگردد .مطابق با انتظارات ،استدالل این نتیجه بر این است ،در شرکتهای بیمه نیز ،در صورتی
که رئیس هیئتمدیره عضوی از کادر اجرایی (موظف) شرکت باشد ،مدیرعامل نیز به واسطه نفوذ بر
کادر اجرایی شرکت ممکن است رئیس هیئتمدیره را تحت نفوذ خود قرار دهد و باعث شود منافع
سهامداران دنبال نشود و یکی از اثرات عدم توجه به منافع سهامداران میتواند طوالنی شدن زمان
انتشار گزارش حسابرسی صورتهای مالی به سهامداران و درنتیجه افزاین تأخیر در انتشار
گزارشهای مالی باشد (جعفری پور و همکاران .)5086،در فرضیه سوم وجود رابطه منفی بین
مالکیت نهادی و تأخیر گزارش حسابرسی تأیید میگردد .مطابق با انتظارات ،استدالل این نتیجه بر
این است که سرمایهگذاران نهادی شرکتهای بیمه نیز ،نسبت به دیگر سرمایهگذاران ،گروههایی
متخصص و حرفهایتری هستند که انگیزه و توانایی بیشتری برای دریافت اطالعات به موقع و نیز
ارزیابی افشاهای مالی مدیریت دارند و با نظارت خود میتوانند کیفیت افشای به موقع اطالعات
مالی را افزاین دهند( .جعفری پور و همکاران)5086،
یافتههای این پژوهن در ارتباط با متغیر استقالل هیئتمدیره با نتایج پژوهن آزوبیکه و آگره
( )2150همسو و با نتایج پژوهنهای هاندیانی و همکاران ( ،)2151میشاری و الفرایح (،)2156
الری دشت بیاض و همکاران ( ،)5081جعفری پور و همکاران ( ،)5086مهدوی و همکاران
( )5080ناهمسو ،متغیر نفوذ مدیرعامل با نتیجه پژوهن جعفری پور و همکاران ( )5086همسو،
متغیر مالکیت نهادی با نتایج پژوهنهای حبیش و همکاران ( ،)2159یوسف محمد حسن
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( ،)2156جعفری پور و همکاران ( )5086همسو و با نتیجه پژوهن میشاری و الفرایح ()2156
ناهمسو میباشند.
در پایان پیشنهاد میشود تا اثر سایر عوامل حاکمیت شرکتی مانند ویژگیهای کمیته
حسابرسی ،اندازه هیئتمدیره ،نوع موسسه حسابرسی ،اظهارنظر حسابرس و سایر عوامل بر تأخیر
گزارش حسابرسی در شرکتهای بیمه و موضوع مقاله در سایر صنایع فعال در حوزه بازار مالی در
مقایسه با صنعت بیمه مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین با توجه به تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر
تأخیر گزارش حسابرسی پیشنهاد میگردد بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این صنعت در اجرای
هر چه بهتر آییننامه حاکمیت شرکتی اقدامات الزم را مبذول کنند و با بازنگری و اصالح
فرآیندهای ناکارای و ایجاد زیرساختهای کلیدی به جایگاه عملکردی طبق شاخصهای جهانی
دست یابند.
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