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 مقدمهمقدمه
ها و جمینوه فدواتی    های ساجما  ترین  غدغه کیفیم وطالعات به ی ی وج عمدو ،وخیر ساتهای ر 

هوا و وفوزویش  سارسوی مسواقیم      مبد  یدو وسم. رید مخاج   و و 1وج سیسام وطالعات مدیریم
کنندگا  بوه منواب  وطالعواتی مخالوا نیواج بوه فهوم و بهبوو  کیفیوم وطالعوات رو            مدیر و وسافا و

وروئه وطالعاتی  ربارو وضدیم مواتی، عمل ور    وروئه وطالعاتی  ربارو وضدیم مواتی، عمل ور      .133: 2002، 2وفزویش  و و وسم هتی و هم ارو 
های ماتی وسم که بروی وتخوا   های ماتی وسم که بروی وتخوا     ترین هدد صورتترین هدد صورت  هاری مهمهاری مهمپذیری ماتی ووحد تپذیری ماتی ووحد ت  ماتی و وندطادماتی و وندطاد

یوو  هکمیاوه فنوی سواجما      یوو  هکمیاوه فنوی سواجما          گذورو  و سوایر  ینفدوا  مفیود ووالو  موی     گذورو  و سوایر  ینفدوا  مفیود ووالو  موی       های والاصا ی سرمایههای والاصا ی سرمایه    تصمیمتصمیم
هوای مواتی ویون وهودود رو توکمین کننود وج کیفیوم         جمانی کوه صوورت   .  . 481481: : 13811381حسابرسی، حسابرسی، 

  .20: 1391مناسبی برخور ور خووهد بو  همقدز و هم ارو ، 
بخشوی نسوبم بوه     ترین وظایفی که حاکمیم یرکای بر عهدو  ور  وطمینوا   ی ی وج مهم

   ر گوزورش خوو  وج   1999ه 3کیفیم فروینود گزوریوگری مواتی وسوم. کمیاوه روبوا  آبوی       
های وسوافا و یودو  ر    حسابرسا  مساقی خووساه وسم وفزو  بر بررسی الابی البو  بو   رویه

هوای گزوریوگر    ها نیوز بوا کمیاوه حسابرسوی یورکم      گزوریگری ماتی،  ر مور  کیفیم آ 
  . وین پژوهش تکثیر ی ی وج واوزوی مهوم  47: 1384مذوکرو کنند هحساس یگانه و باغومیا ، 

یودو  ر   های پذیرفاوه  حاکمیای همات یم خانوو گی  رو بر کیفیم گزوریگری ماتی یرکم
 کند. بورس ووروق بها ور تهرو  بررسی می

هوای خوانوو گی بوه من وور      های یرکم   بر وهمیم مطاتده ویژگی1997ه 4یلیفر و ویشنی
هوای وخیور،    سوا  کننود.  ر    های روهبری مافواوت تککیود موی     رک بهار کارویی والاصا ی ن از

هوای خوانوو گی ونهواز یودو وسوم.       های مافاوت یرکم های جیا ی  ر مور  ویژگی پژوهش
های سوهامی عواز،    های نمایندگی وسم.  ر مور  یرکم ها هزینه ترین وین ویژگی ی ی وج مهم

هوای نماینودگی وج اودویی     هوای نماینودگی واوو   ور . نوو  وو  هزینوه       و نو  وصلی هزینوه 
یوو  کوه مودیر بوه      یو . ادویی مدیر وج مات ین یرکم باعث می مدیریم نایی میمات یم و 

های نمایندگی وج تضوا    طور کامی  ر روساای وهدود سهامدورو  حرکم ن ند. نو   وز هزینه
کننودو بوه  نبوا      یو . سهامدورو  کنار  کنندو نایی می کنندو و غیرکنار  بین سهامدورو  کنار 
  .241: 2007، 5کنندو هساند هعلی و هم ارو   ورو  غیرکنار  سهازکسب مناف  با هزینه 

های نمایندگی نایی وج ادویی مات یم و مدیریم    های نمایندگی نو  وو  ههزینه  هزینه
کوه،   تور وسوم.  ر حواتی    های غیرخانوو گی کوم  های خانوو گی نسبم به یرکم  ر یرکم
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ینوودگی نایووی وج وخوواالد سووهامدورو    هووای نما  هووای نماینوودگی نووو   وز ههزینووه   هزینووه
هووای  هووای خووانوو گی نسووبم بووه یوورکم   کننوودو   ر یوورکم کننوودو و غیرکناوور  کناوور 

تکثیر تفاوت    . پژوهش حاضر نحوو239: 2007غیرخانوو گی بیشار وسم هعلی و هم ارو ، 
های خانوو گی و غیرخانوو گی رو بر کیفیوم گزوریوگری    های نمایندگی بین یرکم  هزینه

 کند. ها بررسی می اتی و سطح وفشای  ووطلبانه آ م
  

 ها  ها    مبانی نظری و بسط فرضیهمبانی نظری و بسط فرضیه
 های نمایندگی نوع اول( جدایی مالکیت و مدیریت )هزینه

یوو  وحاموا  فداتیوم مودیر  ر      های خانوو گی چنود ویژگوی  ورنود کوه باعوث موی       یرکم
ها به نگهدوری سهاز غیرمانوو  و   که خانوو و روساای بهارین مناف  سهامدورو  کاهش یابد. وو  وین

هوا ونگیوزو الووی بوروی ن وارت بور        مند هساند. بنوابروین، خوانوو و   هایشا  عالاله مامرکز  ر یرکم
مدیرو   ورند.  وز، خانوو و وج فداتیم یورکم  ونوش و آگواهی کوافی  ور  و ویون ومور ن وارت        

و نسبم بوه سوایر سوهامدورو  وفوق     کند. سوز، خانوو  مدیرو رو تسهیی می های هیئم بیشار بر فداتیم
گووذوری  هووای سوورمایه تووری  ور . بنووابروین، خووانوو و مووان  وج تصوومیم  گووذوری بلندموودت سوورمایه
هوای   های غیرخانوو گی، یورکم  یو . به طور خالصه،  ر مقایسه با یرکم مدت مدیر می کوتاو

ایوی وج اودویی   هوای نماینودگی ن   هوا و وطالعوات مخفوی مربوو  بوه هزینوه       خانوو گی با فداتیوم 
  .241: 2007تری روبه رو هساند هعلی و هم ارو ،  مدیریم و مات یم کم

 های نمایندگی نوع دوم( کننده )هزینه کننده و غیرکنترل تضاد بین سهامداران کنترل

هووای خووانوو گی، سووهامدورو  خووانوو گی  وروی کناوور  یوودید  ر نایهووه      ر یوورکم
هوای   حق رأی فروتر وج حقوق مربو  بوه اریوا   نگهدوری سهاز یرکم به صورت مامرکز، 

 هود بوه    ها وم ا  می نقدی و تسلط بر وعضای هیئم مدیرو هساند. وین کنار  و برتری به آ 
  نبا  کسب مناف  خصوصی با هزینه سایر سهامدورو  به خصوص سوهامدورو  واللیوم بایوند   

مالح وه   ات یوم الابوی   . مؤسسا  یرکم خانوو گی به  تیی م242: 2007هعلی و هم ارو ، 
های نقدی،  وروی ونگیزو و الدرت الجز بروی والدوز  ر اهوم منواف  خوو  بوه      اریا  ،حقوق

  .1304: 2003یو  هوندرسو  و ریب،  هزینه عمل ر  یرکم می
هوای   هوای نماینودگی نوو   وز بوین یورکم      چندین عامی باعث کاهش وخاالد هزینوه 

عضای خانوو و به  نبا  کسب منواف  خصوصوی   یو . هرگاو و خانوو گی و غیرخانوو گی می
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وسیله باجور کشا یو  و با تواه به کارویی باجور، بوه   ها به بایند، مم ن وسم وین فداتیم آ 
خصوص کوه موات ین خوانوو گی      های وساسی یوند. به تر ماحمی جیا   تیی ورجش باجور کم

 ر بلندمودت نگهودوری     وروی مات یم مامرکز بر سهاز یرکاشوا  هسواند و سوهاز خوو  رو    
کننودو واوو   ور     چنین، الوونین جیا ی بروی حمایوم وج سوهامدورو  غیرکناور     کنند. هم می

  .242: 2007هعلی و هم ارو ، 

 کیفیت گزارشگری مالی     

 6کیفیم گزوریوگری مناسوب بوا منواف  گسوار و  ر بواجور سورمایه هموروو وسوم. وت ور           
ونووود کوووه    نشوووا   و و1999هیلوووی و هم وووارو  ه   و1996ه 7 ، النووو  و النووودهلم1995ه

بینوی   تور سوو  پویش    های  وروی کیفیم وفشای باالتر  وروی تحلیی بیشار، نوسوا  کوم   یرکم
هوا و   بینوی  تور  ر بواجبینی پویش    تر، نوسا  کوم  بینی کم گرو ، خطای پیش وسیله تحلیی یدو به

 تری هساند. کم 8 ومنه الیمم پیشنها ی خرید و فروش
خانوو گی به  تیی توونایی ن ارت مساقیم بر مدیریم بوا مشو ی نماینودگی     های یرکم

توری روبوه رو هسواند     نو  وو  همسکته نمایندگی نایی وج اودویی مات یوم و مودیریم  کوم    
هوای غیرخوانوو گی بوروی ابورو       ها، یورکم    . بروی کاهش وین هزینه1985، 9ه یماز و تن

یودو وسوافا و    عمل ور  مبانوی بور سوو  گوزورش      وج مدیارهای ورجیوابی  خو  خدمات مدیرو 
های خانوو گی به  تیی ن ارت بیشوار بور مودیرو ، حقووق و      کنند. وج سوی  یگر یرکم  می

مزویای مدیرو  رو بر مبنای وطالعات مربو  به تالش مدیرو  که وج ن ارت مساقیم بر آنا  به 
 . بنوابروین، وج آنهوا   243و  242: 2007کنند هعلی و هم وارو ،     سم آمدو وسم، تدیین می

توری بوه سوو  گوزورش      های خانوو گی ووبساگی کوم  که حقوق و پا وش مدیرو   ر یرکم
که مدیر سو  رو  ر اهم مناف  خو   سا اری کند، کواهش یافاوه و    یدو  ور ، وحاما  وین

ویش  . وفوز 2001، 11و فیلودج و هم وارو    2001، 10یابد ههیلی و پاتپو کیفیم سو  وفزویش می
تر مدیر وج والالز تدهدی وخایاری بروی وعما  مدیریم بر سوو    کیفیم سو  نایهه وسافا و کم

وسم و بهبو  کیفیم گزوریگری ماتی رو  رپی  ور . بنوابروین، فرضویه وو  پوژوهش بیوانگر     
 های خانوو گی و غیرخانوو گی وسم. واو  تفاوت بین کیفیم گزوریگری ماتی  یرکم

هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی     فیوم گزوریوگری مواتی یورکم    بوین کی فرضیه وو : 
 واو   ور . مدنا وری تفاوت
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 افشای داوطلبانه

جیورو وعضوای خوانوو گی     کننود   های خانوو گی مم ن وسم وطالعات کماری وفشوا  یرکم
های سواالنه هسواند ههوو و     تری  ر گزورش وفشای کم سطحکنندو  ر هیئم مدیرو خووها   کنار 
کننودو کوه هوم وج     وسم کوه وعضوای خوانوو گی کناور      آ  .   تیی منطقی وین ومر 2001وون ، 

سهامدورو  وصلی و هم عضو هیئم مدیرو هساند،  سارسی مساقیم به وطالعوات مواتی و غیرمواتی    
  .  95: 2010، 12گریتری به وفشا  ورند هچو و   ورند و بنابروین نیاج کم

تکثیر مات یم خانوو گی بر وفشای وخایواری پیییودو وسوم و وج  و ن ریوه مواتی مافواوت       
 .14گیری  مدیریم و سنگربندی هابهه 13رو مدن ر الرور  و : همگرویی مناف   توو  آ  می

 سواجمانی  گذورو  بورو   مالح ه باید، بین ماتک و سرمایه هرگاو تددو  سهاز ماتک الابی

-مودیر تضوا  منواف  بوین ماتوک     -آید. با وفزویش مات یم ماتک رویی مناف  به واو  میهمگ
یابود.   نایهه، نیاج به وفشوای  ووطلبانوه کواهش موی     و  ر ساجمانی گذورو  برو  مدیر و سرمایه

  نشوا   و و  1996، 16و رویوم و هم وارو    1993، 15های گذیاه هکومار و تسا اس پژوهش
ساجمانی حهم ع یمی وج سوهاز رو  ر وخایوار  ویواه بایوند،       رو صورتی که وفرو   وسم  ر

هایی رو  نبا  کنند که فقط بهارین منواف    مم ن وسم محاف م هسنگربندی  یدو و سیاسم
 هود کوه نگهدویوم     آنا  رو تکمین کند. بنابروین، سنگربندی مودیریم  ر یورویطی رم موی   

  و مواووب ناماقووارنی 1998، 17ارو سواجمانی بوواال بایود همووورک و هم و    سوهاز وفوورو   رو  
، نایهووه   و  ریووو سوواجمانی مووی  سوواجمانی و بوورو   گووذورو   رو  وطالعووات بووین سوورمایه 

مودیر رو بوه من وور کواهش     و   سواجمانی ن وارت خوو  بور رفاوار ماتوک       گذورو  بورو   سرمایه
ماتوک  و وسیله مدیرو   هند.  ر وین یرویط وفشای  ووطلبانه به های نمایندگی وفزویش می هزینه

رو  بوا وفوزویش    سواجمانی. ونا وار موی    گذورو  بورو   وبزوری وسم بروی کاهش ن ارت سرمایه
 مدیر وج سهاز هسنگربندی مدیریم ، میزو  وفشای  ووطلبانه نیز وفزویش یابد.و  سهم ماتک

 های خانوو گی و  غیرخانوو گی مافاوت وسم. سطح وفشای  ووطلبانه  ر یرکمفرضیه  وز: 
 

 پیشینهپیشینه
های خوانوو گی رو بررسوی کر نود.        ر پژوهشی وفشای یرکم2007علی و هم ارو  ه

وما  ،کنند  تری وفشا می  های خانوو گی سو  با کیفیم ناایج پژوهش آنا  نشا   و  که یرکم
 تری  ورند. های حاکمیم یرکای خو  سطح وفشای کم   ر مور  فداتیم
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مسوکته وفشوای  ووطلبانوه وطالعوات  ر         ر پژوهشی به بررسی2008ه 18چن و هم ارو 
های خانوو گی پر وخاند. ناایج به  سم آمودو حواکی وج آ  بوو  کوه  ر مقایسوه بوا        یرکم
توری  ر موور  سوو های     بینوی کوم    های خانوو گی پویش   های غیرخانوو گی، یرکم  یرکم

 ر مقابوی،    هنود، وموا    کننودو وج وطالعوات الورور موی      هوای وسوافا و   آتی خو   ر وخایار گوروو 
اا که مؤسسین یرکم با موات ین خوانوو گی       ورند. وج آ 19هشدورهای بیشاری  ربارو سو 

وی وج سهاز یرکاند، ساجگار و مووفقند، روهبوری و ن وارت مودیریم      که ماتک بخش عمدو
هوای خوانوو گی     یو  و ناماقارنی وطالعات بین مات وا  و مودیرو   ر یورکم     بهار ونهاز می

ها نشا   و ند که مات یوم خوانوو گی نسوبم     چنین، آ  های  یگر وسم. هم  ج یرکمتر و کم
کننودو    های  وخلی غیرخانوو گی برتری  ور  و مات یم نها ی توایوه   به مات یم سایر گروو

 وفشای  ووطلبانه وطالعات وسم.
ت یم   ورتبا  میزو  وفشای وخایاری، وساقال  هیئم مدیرو و میزو  ما2010چو و گری ه

یودو  ر بوورس    یورکم پذیرفاوه   273هوای وفشوای وخایواری     خانوو گی رو با وسافا و وج  و و
بررسی کر ند. ناوایج پوژوهش آنوا  نشوا   و  کوه       2002ووروق بها ور هن  کن   ر سا  

چنوین، وسواقال     سطوح باالی مات یم خانوو گی با وفشای  ووطلبانه بیشار هموروو وسوم. هوم   
 ز با سطح وفشای  ووطلبانه روبطه مساقیم  ور .رئیس هیئم مدیرو نی

یوورکم  77یوورکم خووانوو گی و  77  بووا بررسووی نمونووه وی ماشوو ی وج 2011هایوویم ه
مشاهدو  ر بورس ماتزی نشا   و  کوه   462یامی  2007-2009غیرخانوو گی  ر باجو جمانی 

 د.کن ها با تغییر مات یم تغییر می تکثیر حاکمیم یرکای بر کیفیم سو  یرکم
  روبطه کیفیم گزوریوگری مواتی و پروکنودگی بواج و     2011ه 20رواگوپا  و وین ایاتم

پوژوهش نشوا   و  کوه کواهش  ر کیفیوم      ویون  های  غیرعا ی سهاز رو بررسی کر ند. یافاه
 یو . ها می گزوریگری ماتی باعث وفزویش پروکندگی باج و غیرعا ی سهاز یرکم

هوای   وی ترکیبوی وج یورکم     با بررسوی نمونوه  2015ه 21باتساروس و هم ارو -کوو رو و
هوای   نقوش وعضوای مسواقی هیئوم مودیرو یورکم       2007-2009وتمللی   ر بواجو جموانی    بین

های وااماعی رو بررسوی کر نود. نایهوه کلوی پوژوهش آنوا         خانوو گی  ر وفشای مسئوتیم
 ی وااماعی بو .ها حاکی وج روبطه مثبم بین تددو  مدیرو  مساقی و سطح وفشای مسئوتیم

که بین مناب  وفشا و مطابقم بوا مقورروت حاکمیوم     نشا   و   2016ه 22رجناایج پژوهش 
 های  ونمارکی روبطه مثبم و مدنا ور واو   ور . یرکای و عمل ر  یرکم
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  تکثیر کیفیم گزوریگری مواتی و خطور وطالعواتی رو    1388ماجور یز ی و طاتبیا  ه عرب
ی پذیرفاوه یودو  ر بوورس ووروق بهوا ور تهورو   ر بواجو جموانی        هوا  بر هزینه سرمایه یرکم

هوای پوژوهش آنوا  بیوانگر ویون بوو  کوه هزینوه سورمایه           ند. یافاوه کر بررسی  1384-1380
های با کیفیوم والوالز تدهودی     های  وروی والالز تدهدی پایین وج هزینه سرمایه یرکم یرکم

 باال، بیشار وسم.

یودو  ر   های پذیرفاه ین پنج ویژگی غیرماتی یرکم  روبطه ب1388سها ی و هم ارو  ه
بورس ووروق بها ور تهرو  رو یامی ساخاار مات یوم بور کیفیوم گزوریوگری مواتی بررسوی       
کر ند. ناایج پژوهش آنا  نشا   و  که وندوجو یرکم، عمور یورکم و نوو  صوندم روبطوه      

وما روبطوه نوو     ،ی  ور مثبم مدنا ور و ساخاار مات یم روبطه منفی با کیفیم گزوریگری مات
 مؤسسه حسابرسی با کیفیم گزوریگری ماتی وج تحاظ آماری مدنا ور نبو .

 کیفیوم کیفیوم  وو گوذوری گوذوری  سورمایه سورمایه  کوارویی کوارویی  بوین بوین  روبطوه روبطوه   1389مواجور یوز ی ه   ثقفوی و عورب  

تهورو   ر بواجو   تهورو   ر بواجو    ووروق بهوا ور ووروق بهوا ور   بورسبورس  ر ر یدویدو پذیرفاهپذیرفاه یرکمیرکم  152152رو بروی رو بروی  ماتیماتی گزوریگریگزوریگری
 هوای هوای  وتگوو وتگوو  وجوج مواتی مواتی  گزوریوگری گزوریوگری  کیفیمکیفیم ورجیابیورجیابی برویبروی ر ند.ر ند.بررسی کبررسی ک  13791379  -13871387جمانی جمانی 
گونوه  گونوه    ویون  و ماغیور هوی    ویون  و ماغیور هوی      که بینکه بینو ناایج پژوهش نشا   و  و ناایج پژوهش نشا   و   یدید وسافا ووسافا و تدهدیتدهدی والالزوالالز کیفیمکیفیم

 همبساگی مدنا وری واو  ندور .همبساگی مدنا وری واو  ندور .
هوای   هوای خوانوو گی و یورکم      کیفیم سو  و باج و یرکم1389نماجی و محمدی ه

  یوورکم 79یوورکم خووانوو گی و  39کر نوود. بووروی ویوون هوودد غیرخووانوو گی رو مقایسووه 
بررسی کر ند. ناوایج پوژوهش آنوا  نشوا   و       1381-1386غیرخانوو گی رو  ر باجو جمانی 

چنوین نسوبم ونحورود     که بین کیفیم سو  مبانی بر نسبم واه نقد عملیواتی بوه سوو  و هوم    
هوای خووانوو گی و    رکممدیوار سوو  عملیوواتی بوه ونحوورود مدیوار واوه نقوود عملیواتی  ر یوو      

هووای  چنووین، میووانگین بوواج و یوورکم  غیرخووانوو گی تفوواوت مدنووا وری واووو  نوودور . هووم 
 های غیرخانوو گی تفاوت مدنا وری ندویم. خانوو گی با یرکم

  کیفیم گزوریگری ماتی رو با وسافا و وج وتگووی بوارو و   1391خوواوی و هم ارو  ه
غیر رماندو ماتی  ر بورس ووروق بهوا ور تهورو     های  رماندو و    ر یرکم2001هم ارو  ه

بررسی کر ند. ناایج پوژوهش آنوا  حواکی وج ویون بوو  کوه کیفیوم گزوریوگری مواتی  ر          
 تری برخور ور وسم. تر وسم و وج پایدوری کم های غیر رماندو پایین یرکم

سوی  هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی رو برر      کیفیم وفشای یرکم1393مهرونی و پرووئی ه
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ووروق بهوا ور و والوالز    و بوورس سواجما    وسویله  بوه   وخاصواص  و و یودو   وفشای کر ند. ومایاجهای
 برتوری برتوری  وجوج نشوا  نشوا   آنوا   تدهدی وخایاری به عنوو  یاخص کیفیم وفشا وسافا و ید. ناایج پوژوهش 

 ..بو بو  غیرخانوو گیغیرخانوو گی هایهای یرکمیرکم بهبه نسبمنسبم خانوو گیخانوو گی هایهای  یرکمیرکم ندویان کیفیم وفشایندویان کیفیم وفشای
های خوانوو گی و  های خوانوو گی و      تفاوت هزینه نمایندگی  ر یرکم  تفاوت هزینه نمایندگی  ر یرکم13941394هم ارو  ههم ارو  هییری و ییری و   موسویموسوی

چنین روبطه مات یوم خوانوو گی و هزینوه نماینودگی رو بررسوی کر نود.       چنین روبطه مات یوم خوانوو گی و هزینوه نماینودگی رو بررسوی کر نود.         غیرخانوو گی و همغیرخانوو گی و هم
هوای عملیواتی بوه    هوای عملیواتی بوه      ناایج پژوهش آنا  نشا   و  بین هزینه نماینودگی مبانوی بور نسوبم هزینوه     ناایج پژوهش آنا  نشا   و  بین هزینه نماینودگی مبانوی بور نسوبم هزینوه     

و  مات یوم خوانوو گی روبطوه مدنوا ور واوو       و  مات یوم خوانوو گی روبطوه مدنوا ور واوو       ها با میوز ها با میوز   فروش ساالنه و نسبم گر ش  وروییفروش ساالنه و نسبم گر ش  ورویی
هوای عملیواتی بوه فوروش سواالنه و      هوای عملیواتی بوه فوروش سواالنه و        های نمایندگی مبانی بر نسوبم هزینوه  های نمایندگی مبانی بر نسوبم هزینوه    وما بین هزینهوما بین هزینه  ،، ور  ور 

های خانوو گی و غیرخانوو گی تفاوت مدنوا وری واوو    های خانوو گی و غیرخانوو گی تفاوت مدنوا وری واوو      ها  ر یرکمها  ر یرکم  نسبم گر ش  ورویینسبم گر ش  ورویی
 ندور .ندور .

  ر ر  ووطلبانه ووطلبانه وفشایوفشای سطحسطح وو یرکاییرکای حاکمیمحاکمیم بینبین یی    روبطه  روبطه13941394مهدوی و علیزو و طالتپه همهدوی و علیزو و طالتپه ه

تهرو  رو مور  بررسی الورور  و نود.  ر روبطوه بوا     تهرو  رو مور  بررسی الورور  و نود.  ر روبطوه بوا      بها وربها ور ووروقووروق بورسبورس  ر ر یدویدو های پذیرفاههای پذیرفاه  یرکمیرکم
حاکمیم یرکای سه مدیار مات یم نها ی،  رصد وعضوای غیرموظوا هیئوم مودیرو و ی سوانی      حاکمیم یرکای سه مدیار مات یم نها ی،  رصد وعضوای غیرموظوا هیئوم مودیرو و ی سوانی      

  13821382-13901390یورکم  ر بواجو جموانی    یورکم  ر بواجو جموانی      7171مدیرو و مدیرعامی وناخاب ید. بوا بررسوی   مدیرو و مدیرعامی وناخاب ید. بوا بررسوی     رئیس هیئمرئیس هیئم
مودیرو  مودیرو    پژوهشگرو  به وین نایهه رسیدند که بین تددو  مدیرو  غیرموظا و ی سانی رئویس هیئوم  پژوهشگرو  به وین نایهه رسیدند که بین تددو  مدیرو  غیرموظا و ی سانی رئویس هیئوم  
وموا بوین   وموا بوین     ،،و مدیرعامی با سطح وفشای  ووطلبانه، به ترتیب، روبطوه مسواقیم و مد ووس واوو   ور     و مدیرعامی با سطح وفشای  ووطلبانه، به ترتیب، روبطوه مسواقیم و مد ووس واوو   ور     

 مات یم نها ی و سطح وفشای  ووطلبانه روبطه مدنا وری مشاهدو نشد.مات یم نها ی و سطح وفشای  ووطلبانه روبطه مدنا وری مشاهدو نشد.
  بووا ت یووه بوور وسوونا  مات یووم ثباووی هانبووه مات یووم    بووا ت یووه بوور وسوونا  مات یووم ثباووی هانبووه مات یووم  13951395یوودگلی هیوودگلی هعزیووزی و سوولمانی بعزیووزی و سوولمانی ب
یوورکم یوورکم   163163هووای فدووا   ر جمینووه توتیوود فوورش، والوودوز بووه یناسووایی  هووای فدووا   ر جمینووه توتیوود فوورش، والوودوز بووه یناسووایی    خووانوو گی  یوورکمخووانوو گی  یوورکم

خانوو گی کر ند و سپس وثر وعاما  بر عمل ر  رو با وسافا و وج مدیارهای ورجیابی ماووج   ر خانوو گی کر ند و سپس وثر وعاما  بر عمل ر  رو با وسافا و وج مدیارهای ورجیابی ماووج   ر 
 رصود وج ووریوانس    رصود وج ووریوانس     5151غیرهای پژوهش، غیرهای پژوهش، ها بررسی کر ند. ناایج نشا   و  که ماها بررسی کر ند. ناایج نشا   و  که ما  وین یرکموین یرکم

 کنند.کنند.  ماغیر عمل ر  یرکم رو تبیین میماغیر عمل ر  یرکم رو تبیین می
 

 و نمونه و نمونه   امعهامعهجج
خووانوو گی و غیرخووانوو گی هووای هووای   یوورکمیوورکم  تمووازتمووازاامدووه آموواری ویوون پووژوهش، یووامی  اامدووه آموواری ویوون پووژوهش، یووامی  

 یو  که یرویط جیر رو  ویاه بایند:یو  که یرویط جیر رو  ویاه بایند: یدو  ر بورس ووروق بها ور تهرو  مییدو  ر بورس ووروق بها ور تهرو  می  پذیرفاهپذیرفاه
 مناهی به پایا  وسفند ماو باید.مناهی به پایا  وسفند ماو باید.  هاها  . سا  ماتی آ . سا  ماتی آ 11
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 . وطالعات ماتی مور  نیاج بروی ونهاز وین پژوهش رو به طور کامی وروئه کر و باید.. وطالعات ماتی مور  نیاج بروی ونهاز وین پژوهش رو به طور کامی وروئه کر و باید.22
 ها نباید.ها نباید.  گذوری و بانکگذوری و بانک    های سرمایههای سرمایه    . ازء یرکم. ازء یرکم33

  2727یوو  کوه   یوو  کوه     یورکم موی  یورکم موی    105یوامی  بر وساس مدیارهای باال، نمونوه آمواری پوژوهش،    بر وساس مدیارهای باال، نمونوه آمواری پوژوهش،    
چنین،  ورو مور  بررسی  یگر غیرخانوو گی وسم. همیرکم    7878یرکم آ  خانوو گی و یرکم آ  خانوو گی و 

توا   1390هوای   و بروی کیفیم گزوریگری ماتی سوا   1390بروی ماغیر وفشای  ووطلبانه سا  
 وسم. 1393
 

     شناسی  روشروش
و بوا  و بوا   تهربوی تهربوی  یوبه یوبه  نوو  نوو   های کاربر ی وسوم. طورح آ  وج  های کاربر ی وسوم. طورح آ  وج    پژوهش حاضر وج نو  پژوهشپژوهش حاضر وج نو  پژوهش

هوا و وطالعوات آ  وج روش   هوا و وطالعوات آ  وج روش     آوری  و وآوری  و و  امو  امو    رویدو ی وسم و بوروی رویدو ی وسم و بوروی   وسافا و وج روی ر  پسوسافا و وج روی ر  پس
یوو  کوه   یوو  کوه     رویدو ی جمانی وسوافا و موی  رویدو ی جمانی وسوافا و موی    وسم. وج روش پسوسم. وج روش پس    وی و میدونی وسافا و یدو وی و میدونی وسافا و یدو   کاابخانهکاابخانه

پر وج  و وم وا   سوا اری ماغیرهوای    پر وج  و وم وا   سوا اری ماغیرهوای      پژوهشگر پس وج والو  رویدو  به بررسی موضو  میپژوهشگر پس وج والو  رویدو  به بررسی موضو  می
 ر پژوهش حاضور، بوه   وج سوی  یگر، وج آنها که  .  . 3535: : 13891389مساقی واو  ندور  هنماجی، مساقی واو  ندور  هنماجی، 
هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی     وفشای وطالعوات  ر یورکم     نبا  مقایسه کیفیم و  ومنه
  هوای هوای   پوژوهش پوژوهش بوه  بوه  گیر .  الرور می  1ویوی  مقایسهمقایسهو و     ییعلّعلّ  هایهای  پژوهشپژوهشهسایم، وین پژوهش  ر جمرو 

هماغیور مسواقی و   هماغیور مسواقی و     مدلوو  مدلوو    وو  علوم علوم   جیورو جیورو   یوو  یوو    موی موی   گفاوه گفاوه   نیوز نیوز   رویدو یرویدو ی  پسپس  ،،مقایسه ویمقایسه ویو و     ییعلّعلّ
   ..ددننگیرگیر  پس وج والو  مور  بررسی الرور میپس وج والو  مور  بررسی الرور می  ووبساه ووبساه 

های پژوهش مبنی بر واو  تفاوت  ر کیفیوم گزوریوگری مواتی و     بروی آجمو  فرضیه
، بایود وج آجموو  مقایسوه    هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی    سطح وفشوای  ووطلبانوه یورکم   

مدوه، وباودو بایود بررسوی یوو  کوه آیوا        ها وسافا و کر . بروی مقایسوه میوانگین  و اا   میانگین
هوا   ووریانس  و اامده با هم بروبر وسم یا خیر. بوه عبوارت  یگور، آجموو  تسواوی ووریوانس      

 tوج آجموو    ها وسم.  ر وین پژوهش بوروی مقایسوه میوانگین    مقدز بر آجمو  تساوی میانگین
و یودو وسووم.  وسوافا   23مسواقی و بوروی آجموو  بروبوری ووریوانس  و نمونووه وج آجموو  توو        

 ونهاز یدو وسم. 20نسخه  SPSSوفزور  ها با وسافا و وج نرز  و و  چنین، تهزیه و تحلیی هم

 
 

 

1  . causal-comparative 
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 متغیرهامتغیرها
 های خانوادگی شرکت

 ، 1999ه 24های خانوو گی واوو   ور . چوو و هم وارو     تداریا مادد  و مانوعی وج یرکم
تددو ی وج تداریا به کار رفاه رو بررسی و عنوو  کر ند که تدریا مشوخص و کوامال  ووضوحی    

  بوه  1389وج یرکم خانوو گی واو  ندور .  ر پژوهش حاضر وج تدریوا نمواجی و محمودی ه   
 یرح جیر وسافا و یدو وسم، جیرو ماناسب با یرویط والاصا ی ویرو  وسم.  

یووند کوه یوا حودوالی بیسوم  رصود وج سوهاز        یووند کوه یوا حودوالی بیسوم  رصود وج سوهاز           گی تلقی می گی تلقی میهایی به عنوو  خانووهایی به عنوو  خانوو  یرکمیرکم
ها به صورت فر ی یا گروهوی  ر  سوم وعضوای خوانوو و بایود، و یوا حودوالی ی وی وج         ها به صورت فر ی یا گروهوی  ر  سوم وعضوای خوانوو و بایود، و یوا حودوالی ی وی وج           آ آ 

طوور فدواتی  ر   طوور فدواتی  ر     وعضای نسبی یا سببی خانوو و، عضو هیکت مدیرو و یا مدیر وارویی بو و و بهوعضای نسبی یا سببی خانوو و، عضو هیکت مدیرو و یا مدیر وارویی بو و و به
خانوو و  ر کناور  یورکم   خانوو و  ر کناور  یورکم   هیکت مدیرو یرکم، مشارکم  ویاه باید و حدوالی  و نسی وج هیکت مدیرو یرکم، مشارکم  ویاه باید و حدوالی  و نسی وج 

  .  . 172172: : 13891389نقش  ویاه باید هنماجی و محمدی، نقش  ویاه باید هنماجی و محمدی، 
 کیفیت گزارشگری مالی

های با عمل ر  ضودیا تهواری کوه واووو نقود عملیواتی ونودکی        های با عمل ر  ضودیا تهواری کوه واووو نقود عملیواتی ونودکی          رو  یرکمرو  یرکم  ونا ار میونا ار می
وند به من ور گمروهی باجور یا  الیی  یگر سو  خو  رو وج طریق والوالز تدهودی   وند به من ور گمروهی باجور یا  الیی  یگر سو  خو  رو وج طریق والوالز تدهودی     گزورش کر وگزورش کر و

 . بنوابروین، وفوزویش والوالز تدهودی      . بنوابروین، وفوزویش والوالز تدهودی     6767: : 13841384د همشایخی و هم وارو ،  د همشایخی و هم وارو ،  وخایاری وفزویش  هنوخایاری وفزویش  هن
تووو   تووو    تدهودی تدهودی  چنوین، والوالز  چنوین، والوالز    یوو . هوم  یوو . هوم    وخایاری منهر به کاهش کیفیم گزوریگری ماتی میوخایاری منهر به کاهش کیفیم گزوریگری ماتی می

 بخشود بخشود   میمی بهبو بهبو  نقدینقدی هایهای  اریا اریا  هایهای  هموورساجی نوسا هموورساجی نوسا  طریقطریق وجوج رورو سو سو   هندگی هندگی  وطال وطال 

 وسوافا و وسوافا و  آتیآتی سو هایسو های نقدی ونقدی و هایهای  اریا اریا  برآور برآور  من ورمن ور بهبه تدهدیتدهدی والالزوالالز وجوج هنگامی کههنگامی که وو

  ویاه باید، ویاه باید، واو واو  تدهدیتدهدی والالزوالالز تخمینتخمین فرآیندفرآیند  ر ر خطای وندکیخطای وندکی کهکه صورتیصورتی  ر ر یو ،یو ، میمی

 . بنابروین، یواخص   . بنابروین، یواخص  99: : 13891389وسم هثقفی و عرب ماجور یز ی، وسم هثقفی و عرب ماجور یز ی،  وت اوت ا الابیالابی برآور ها بسیاربرآور ها بسیار وینوین
 حذدحذد که برویکه برویکیفیم گزوریگری ماتی  ر وین پژوهش ام  والالز تدهدی وخایاری وسم کیفیم گزوریگری ماتی  ر وین پژوهش ام  والالز تدهدی وخایاری وسم 

بوروی بوه  سوم آور   والوالز تدهودی      ها تقسیم یدو وسم. ها تقسیم یدو وسم.   وندوجو یرکم، به کی  وروییوندوجو یرکم، به کی  ورویی وثروثر
وی   روی ور  تروجناموه  والالز تدهدی محاسوبه یوو .  ر ویون پوژوهش،      ام وخایاری وبادو باید 

 یو  و روبطه آ  به صورت جیر وسم: بروی سنهش کی والالز تدهدی وسافا و می
 
TAit                  11روبطه روبطه  = ∆CAit − ∆CASHit − ∆CLit + ∆DCLit − DEPit 
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 که  ر آ :

TAit : والالز تدهدی  ر سا   امt  بروی یرکمi 
∆CAitهای ااری  ر سا    : تغییر  ر  وروییt  بروی یرکمi 

∆CASHit  تغییر واوو نقد  ر سا :t  بروی یرکمi 
∆CLitهای ااری  ر سا    : تغییر بدهیt  بروی یرکمi 

∆DCLit ها  ر سا    بدهی: تغییرt  بروی یرکمi 
DEPit  هزینه وساهالک  ر سا :t  بروی یرکمi 

های گوناگو  بوروی محاسوبه والوالز تدهودی وخایواری،  ر ویون مطاتدوه وج          با واو  روش
  با تواه 1389وسیله بهارمقدز و کوهی ه یو  که به  وتگوی تددیی یدو کاجنیک وسافا و می

  نیز  ر پژوهش خو  1389ی یدو وسم. ساایش و هم ارو  هبه محیط والاصا ی ویرو ، تددی
وج وین وتگو وسافا و کر ند. الجز به  کر وسم که واه تمایز وتگوی جیر با وتگووی کاجنیوک   

هوای     ، وضافه ید  تغییروت مواو ی کاال هبه  تیی الابی تواه بو   سوهم مواوو ی  1999ه
می آ  با تواه به یورویط والاصوا ی ویورو      ها و وثروت تور  های ااری یرکم  کاال وج  ورویی

 به سایر عوومی وتگوی کاجنیک وسم. وین وتگو به صورت جیر وسم:

TAit    1وتگوی 

T.Astit−1
= β0 + β1 [

∆REVit−∆R.Ait+∆INVit

T.Astit−1
] + β2 [

PPEit

T.Astit−1
] +

β3 [
∆CFOit

T.Astit−1
] +  εit 

 
.t،∆Rمیزو  تغییر  ر  رآمد  ر سا   REV∆که  ر آ   A   هوای   میزو  تغییور  ر حسواب

.t ،∆Tمیزو  تغییر  ر مواوو ی کواال  ر سوا      t،∆INV ریافانی  ر سا   Ast    میوزو  کوی
tها  ر سا   ورویی − 1 ،PPE ر سوا    مشوهو   هوای ثابوم   میزو   ورویی t  و∆CFO    میوزو

وسم. الجز به  کر وسوم   t ر سا  های عملیاتی   واوو نقد حاصی وج فداتیم   تغییر  ر اریا 
هوای تثبیوم یودو وسوم و والوالز         ، ورجشNDAکه  ر وین وتگو، والالز تدهدی غیروخایاری ه

 یو .  ها تدریا می    به صورت باالیماندوDAتدهدی وخایاری ه
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 افشای داوطلبانهافشای داوطلبانه

 پوور پوور   وسیله کایوانی وسیله کایوانی   بهبه یدویدو تددییتددیی بوتوسا ،بوتوسا ، تیسمتیسم   بروی سنهش وفشای  ووطلبانه، وج چکبروی سنهش وفشای  ووطلبانه، وج چک
وی وی   یاخص  ر یش بخش کلی پیشینه وطالعواتی، خالصوه  یاخص  ر یش بخش کلی پیشینه وطالعواتی، خالصوه    7171  که یامی   که یامی 13881388م ارو  هم ارو  هو ه

بینوی و  بینوی و    هوا، وطالعوات پویش   هوا، وطالعوات پویش     های کلیدی غیرماتی، وطالعات بخشهای کلیدی غیرماتی، وطالعات بخش  وج عمل ر  تاریخی، آمارووج عمل ر  تاریخی، آمارو
  یوش یوش بحث و تحلیی مدیریم وسم. ومایاج وفشای  ووطلبانه وج تقسیم مهمو  ومایاج حاصی وج بحث و تحلیی مدیریم وسم. ومایاج وفشای  ووطلبانه وج تقسیم مهمو  ومایاج حاصی وج 

    به  سم آمدو وسم.  به  سم آمدو وسم.134134یافم هیافم هبخش بر کی ومایاج الابی  ربخش بر کی ومایاج الابی  ر
 

 هاها  یافتهیافته
 آمار توصیفی 

ها، آموار توصویفی ماغیرهوای موور  مطاتدوه      ها، آموار توصویفی ماغیرهوای موور  مطاتدوه        به من ور بررسی و تهزیه و تحلیی ووتیه  و وبه من ور بررسی و تهزیه و تحلیی ووتیه  و و
 وروئه یدو وسم.وروئه یدو وسم.  11محاسبه و  ر ادو  محاسبه و  ر ادو  

 : آمار توصیفی 1ادو  
 ونحرود مدیار میانگین بیشینه کمینه تددو  ماغیر 

 یرکم های خانوو گی
 6029/0 0018/0 12/1 -02/1 108 کیفیم گزوریگری ماتی
 1095/0 2877/0 5/0 01/0 27 سطح وفشای  ووطلبانه

 یرکم های غیرخانوو گی
 2692/2 564/0 1.82 -26/1 312 کیفیم گزوریگری ماتی
 111/0 3356/0 62/0 01/0 87 سطح وفشای  ووطلبانه

 

وفشای  ووطلبانه و نسبم والوالز تدهودی وخایواری    وفشای  ووطلبانه و نسبم والوالز تدهودی وخایواری    یو  میانگین سطح یو  میانگین سطح   همانگونه که مشاهدو میهمانگونه که مشاهدو می
چنوین،  چنوین،    های خانوو گی بیشار وسوم. هوم  های خانوو گی بیشار وسوم. هوم    های غیرخانوو گی وج یرکمهای غیرخانوو گی وج یرکم  ها  ر یرکمها  ر یرکم  به کی  وروییبه کی  ورویی

هوای  وروی نوسوا  ونودک هسواند هومایواج وفشوای       هوای  وروی نوسوا  ونودک هسواند هومایواج وفشوای         با تواه به وین ه هر  و ماغیر وین پژوهش نسبمبا تواه به وین ه هر  و ماغیر وین پژوهش نسبم
 ها بسیار کم وسم.ها بسیار کم وسم.  آ آ    ووطلبانه بین صفر و یک ، میزو  ونحرود وسااندور  ووطلبانه بین صفر و یک ، میزو  ونحرود وسااندور 

 آزمون فرضیه اول

هووای خووانوو گی و   ناووایج مربووو  بووه مقایسووه کیفیووم گزوریووگری موواتی یوورکم      
 ..وروئه  یدو وسم 2غیرخانوو گی  ر ادو  
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 آجمو  فرضیه وو  ج: ناای2ادو  

فرض برابری 
 ها واریانس

آزمون برابری واریانس 
 لون

 tآزمون برابری میانگین 

 tآماره  معناداری Fآماره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

میانگین 
 اختالف

خطای استاندارد 
 اختالف

فاصله اطمینان اختالف 
 %95در سطح 

 باال پایین

بروبری 
 ها ووریانس

675/23 000/0 178/1 418 242/0 2037/0 1729/0 1393/0- 4568/0 

بروبر نبو   
 ها ووریانس

- - 971/1 715/293 052/0 2037/0 1033/0 0018/0- 4093/0 

 
  مندرج  ر اودو   000/0  و سطح مدنا وری ه675/23ه fناایج آجمو  تو  یامی آمارو 

های خوانوو گی و غیرخوانوو گی بوا هوم بروبور       بیانگر وین وسم که ووریانس گروو یرکم 2
مساقی  ر حاتم  tنیسم. بنابروین، بروی مقایسه میانگین وین  و گروو یرکم، باید وج مقدور 

 ها وسافا و کر .  بروبر نبو   ووریانس
  بیانگر نبو  تفاوت مدنا ور بین نسوبم  052/0  و سطح مدنا وری ه971/1ه tمیزو  آمارو 

ها به عنوو  یاخص کیفیم گزوریوگری مواتی  ر    ام  والالز تدهدی وخایاری به کی  ورویی
بوا پوژوهش مهرونوی و پرووئوی     ویون ناوایج    هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی وسوم.     یرکم

 ر توایوه ویون    ر توایوه ویون       ناساجگار وسم.2007  ساجگار و با ناایج پژوهش علی و هم ارو  ه1393ه
 هوای هوای   یورکم یورکم   ر ر مات ا  عمدومات ا  عمدو وو وند که مدیرو وند که مدیرو     وبروج  ویاه  وبروج  ویاه13931393مساته، مهرونی و پرووئی همساته، مهرونی و پرووئی ه

  وننود.  وننود.   نموی نموی سوهاز  سوهاز   الیموم الیموم   ر ر وثرگوذوری وثرگوذوری  عاموی عاموی  رورو وفشوا وفشوا  کیفیوم کیفیوم  بوو   بوو    بواال بواال  خوانوو گی، خوانوو گی، 

 وجوج  تیوی  تیوی  هموین هموین  بوه بوه   هنود،  هنود،   نشا  نموی نشا  نموی  باالترباالتر وفشایوفشای کیفیمکیفیم بهبه نسبمنسبم ووکنشیووکنشی گذورو گذورو   سرمایهسرمایه

 بوروی بوروی  آ آ  کاهشکاهش ضرورتی  رضرورتی  ر وسم،وسم، یافاهیافاه کاهشکاهش هاها  آ آ  برویبروی وطالعاتیوطالعاتی ناماقارنیناماقارنی کهکه آنهاآنها

 بینند.بینند.  نمینمی باتقووباتقوو گذورو گذورو   سرمایهسرمایه وو واللیمواللیم مات ا مات ا 

 آزمون فرضیه دوم

هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی     ناایج مربو  به مقایسه سطح وفشای  ووطلبانه یورکم 
 وروئه یدو وسم.  3 ر ادو  
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 آجمو  فرضیه  وزج : ناای3ادو  

فرض برابری 
 ها واریانس

آزمون برابری واریانس 
 لون

 tآزمون برابری میانگین 

 درجه آزادی tآماره  معناداری Fآماره 
سطح 

 معناداری
میانگین 
 اختالف

خطای استاندارد 
 اختالف

فاصله اطمینان اختالف 
 %95در سطح 

 باال پایین

بروبری 
 ها ووریانس

101/0 751/0 939/1- 103 055/0 
0479/0
- 

0247/0 0969/0- 0010/0 

بروبر نبو   
 ها ووریانس

- - 952/1- 815/45 057/0 
0479/0
- 

0245/0 0973/0- 0015/0 

 

 ، مندرج  ر اودو   751/0  و سطح مدنا وری ه101/0ه fناایج آجمو  تو  یامی آمارو 
های خانوو گی و غیرخانوو گی با هوم   بیانگر وین وسم که ووریانس گروو یرکم  ،3یمارو 

مسواقی  ر   tبروبر وسم. بنابروین، بروی مقایسه میانگین وین  و گروو یرکم، بایود وج مقودور   
 ها وسافا و کر .  حاتم تساوی ووریانس

بروبوری   یهفرضوسم،  05/0 بیشار وج سطح مدنا وری  055/0وج آنها که سطح مدنا وری ه
بوین  های خانوو گی و غیرخوانوو گی ر  نشودو و  رنایهوه     سطح وفشای  ووطلبانه  ر یرکم
های خانوو گی و غیرخانوو گی تفواوت مدنوا وری واوو      سطح وفشای  ووطلبانه  ر یرکم

  2010  و چوو و گوری ه  2008هوای چون و هم وارو  ه    بوا ناوایج پوژوهش   ن ناوایج  ویندور . 
توونود حاصوی همگرویوی جیوا  منواف  مودیریم و مات وا   ر         ناساجگار وسم. وین نایهوه موی  

های خانوو گی باید که وم وا  تقاضوا بوروی وطالعوات وضوافی و  ر نایهوه، وفشوای         یرکم
  خانوو گی مدیریم رو بروی وفشوای وطالعوات   چنین، مات ا  هد. هم  ووطلبانه رو کاهش می

جیورو وعاقوا     ، هند وسااندور های حسابدوری هوفشای  ووطلبانه  تحم فشار الرور نمی فروتر وج
هوای رالوابای     ورند گزورش وین وطالعات به رالبوای یورکم کموک خووهود کور  و مزیوم      

 یرکم رو به مخاطرو خووهد وندوخم.
 

 گیریگیری  بحث و نتیجهبحث و نتیجه
 های خوانوو گی و غیرخوانوو گی   یرکمهای نمایندگی نو  وو  و  وز  ر  تفاوت هزینه

،  و انبوه  پوژوهش یوو .  ر ویون    ها می ها و وبدا  وفشا  ر وین یرکم منهر به تفاوت فداتیم
هووای  یوورکم ر کیفیووم گزوریووگری موواتی و سووطح وفشووای  ووطلبانووه  وصوولی وفشووا یووامی
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وسوم.  یودو  یدو  ر بورس ووروق بها ور تهورو  مقایسوه   خانوو گی و غیرخانوو گی پذیرفاه 
هوای خوانوو گی و    یورکم کیفیوم گزوریوگری مواتی    فرضیه وو  بوه بررسوی تفواوت بوین     

  و ر  نشد  فرض 052/0غیرخانوو گی وخاصاص  ور . با تواه به سطح مدنا وری آجمو  ه
تووو    هوا، موی   ورویوی صفر مبنی بر بروبری میانگین نسبم ام  والالز تدهدی وخایاری به کوی   

های خانوو گی و غیرخانوو گی  ر بحوث کیفیوم وفشوا تفواوت      گیری کر  که یرکم نایهه
هوای   یورکم  مدنا وری با ی دیگر ندورند.  ر فرضیه  وز، تفاوت سطح وفشای  ووطلبانوه  ر 

خانوو گی و غیرخانوو گی مور  بررسی الرور گرفم. بوا تواوه بوه سوطح مدنوا وری آجموو        
هوای خوانوو گی و    گیری کر  که سطح وفشای  ووطلبانه  ر یرکم توو  نایهه ی ، م055/0ه

 غیرخانوو گی تفاوت مدنا وری ندور . 
های نمایندگی بر کیفیم و  ومنوه وفشوا حمایوم     تووند وج فرضیه تکثیر هزینه وین ناایج نمی

خالوا  های ساخااری کشورهای م   بر تزوز تحاظ تفاوت281: 2007کند. علی و هم ارو  ه
کننود.   های خوانوو گی و غیرخوانوو گی تککیود موی      ر بررسی تفاوت  ومنه وفشا بین یرکم

چنوین ضومانم    بروی نمونه الوونین و مقرروت مربو  به حفاظم وج حقووق سوهامدورو  و هوم   
 ر ویرو  مااسفانه بوه  تیوی یوفافیم کوم و      وارویی آ   ر کشورهای مخالا مافاوت وسم.

بایود. بوه    ساخاارهای روهبری یرکای  ر وضدیم مناسبی نمی ضدا مسئوتیم پاسخگویی،
رسد تمرکز مدیرو  ویرونی بور محودو و وفشوای وتزوموی پیشونها ی وج سووی سواجما          ن ر می

تواهی آنوا  بوه نیاجهوای ووالدوی و ادیود       بورس و ووروق بها ور و سایر مروا  الانونی و کم
عوم وج خوانوو گی و غیرخوانوو گی   ر    هوا هو  کنندگا ، منهر به تشوابه کلیوه یورکم    وسافا و

 حوجو وفشای  ووطلبانه یدو وسم.
با تواه به ناایج فرضیه  وز پژوهش مبنی بر مافاوت نبوو   سوطح وفشوای  ووطلبانوه  ر     با تواه به ناایج فرضیه  وز پژوهش مبنی بر مافاوت نبوو   سوطح وفشوای  ووطلبانوه  ر     

های خوانوو گی  های خوانوو گی     ر یرکم ر یرکمتوو  وسانبا  کر  که توو  وسانبا  کر  که   های خانوو گی و غیرخانوو گی میهای خانوو گی و غیرخانوو گی می  یرکمیرکم
سافا و وج مزویای وطالعوات هسواند و بوا وفشوای     سافا و وج مزویای وطالعوات هسواند و بوا وفشوای     کنندو خووها  ونحصار  ر وکنندو خووها  ونحصار  ر و  سهامدورو  کنار سهامدورو  کنار 

کنند. بنابروین، بوه سواجما    کنند. بنابروین، بوه سواجما      وطالعات  ووطلبانه و بهبو  کیفیم گزوریگری ماتی مخاتفم میوطالعات  ووطلبانه و بهبو  کیفیم گزوریگری ماتی مخاتفم می
یو  بوه من وور کواهش رونوم و     یو  بوه من وور کواهش رونوم و       بورس و ووروق بها ور و مروا  تدوین وسااندور  پیشنها  میبورس و ووروق بها ور و مروا  تدوین وسااندور  پیشنها  می

کنندو و همینوین بهبوو  کیفیوم    کنندو و همینوین بهبوو  کیفیوم      ر ر کنندو و غیرکناکنندو و غیرکنا  ناماقارنی وطالعات بین سهامدورو  کنار ناماقارنی وطالعات بین سهامدورو  کنار 
گزوریووگری موواتی و یووفافیم وطالعوواتی مقرروتووی بووروی بهبووو  سووطح وفشووا  ر ویوون گونووه  گزوریووگری موواتی و یووفافیم وطالعوواتی مقرروتووی بووروی بهبووو  سووطح وفشووا  ر ویوون گونووه  

وسافا و وج سایر ماغیرها بروی بررسی سنهش کیفیم گزوریگری مواتی  وسافا و وج سایر ماغیرها بروی بررسی سنهش کیفیم گزوریگری مواتی    ها وض  کند.ها وض  کند.  یرکمیرکم



 12های کاربر ی  ر گزوریگری ماتی، یمارو  پژوهش  218

 پیشونها  هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی بوه پژوهشوگرو  آینودو        یورکم و مقایسه آ   ر و مقایسه آ   ر 
هووای نماینوودگی نووو  وو  و  وز  ر  چنووین،  ر ویوون مقاتووه وج تفوواوت هزینووه  یووو . هووم مووی

یوو    ید. بوه پژوهشوگرو  آینودو توصویه موی      بحثهای خانوو گی و غیرخانوو گی  یرکم
هوای خوانوو گی و غیرخوانوو گی بوه      های نمایندگی رو  ر یورکم  تفاوت وین  و نو  هزینه

 به تف یک صنای  نیز سو مند وسم.صورت تهربی آجمو  کنند. آجمو  ناایج 
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