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 چکیده
های رکتش پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی، تأخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد مالی

شرکت از جامعه آماری پژوهش که تا  69انتخاب پژوهش شدام    نمرنه انجام شدد   شدد  در برر  اورا  باادار تارا  پذیرفته

در دستر   1969تا  1961 هایسا مالی آناا برای  هایصدرر  و همچنین  شدد  بردند در برر  پذیرفته 1961قب  از سدا   

 افزارنرم باها داد  روی بر اولیه محاسددبه .باشدددیماز نرع کاربردی همبسددتگی  -پژوهش ترصددی ی این  برد، انتخاب شدددند 

Excel  افزار نرم ازها داد  ناایی  یوتحلهیتجزوEviews11  و اسددتنبا ی ترصددی ی دو بخش دربه روش تحلی  ترکیبی و 

 مد  کالسیک از یهافرضآزمر  شد   است اد  ر یچندمتغی تحقیق از رگرسیر  هامد در این پژوهش برای آزمر    شد انجام

، ثابت برد  واریانس خطا آزمر  دوربین واتسر (، عدم خردهمبستگی خطاها )برا(–آزمر  جارک نرما  برد  خطاها ) جمله:

لیمر  F و آزمر  لرین، لین وچر()ی مانایی هاآزمر بر اسددا   گرفت  انتخاب مد ررد بررسددی قرار م اگا (پ -آزمر  بروش)

نین مالی است  همچ عملکردی پژوهش حاکی از ارتباط مثبت بین ساختار حاکمیت شرکتی و هاافتهو هاسدمن بررسدی شد  ی  

ی حاکمیت شددرکتی، انداز  سدداختارهابین  از وجرد دارد بین تأخیر در گزارشددگری مالی و عملکرد مالی شددرکت رابطه من ی 

 هستند  رگذاریتأثناادی و کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی  گذارا هیسرما، رمرظفیغ، نسبت اعضای ر یمدئتیه

 ، بازد  حقر  صاحبا  ساامهاداراییگزارشگری مالی، عملکرد مالی، بازد   تأخیر: حاکمیت شرکتی، واژگان کلیدی

  



 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to Investigating Impact of corporate governance attributes 

and financial reporting lag on corporatefinancial performance of listed companies in Tehran 

Stock Exchange The research sample included Selection of 96 companies from the statistical 

community that were admitted to the stock exchange before 2012 Their financial statements 

were also available for the years 2012-2017. This is a descriptive-correlational research of 

applied type. Initial calculation was performed on data using Excel software and final analysis 

of data from Eviews10 software using Panel Data analysis method in two descriptive and 

inferential sections. Multivariate regression was used to test the research models. Examination 

of classical model assumptions including: normality of errors (Jarque-Bera test), No 

Autocorrelation Errors (Durbin-Watson Test),Error Variance Constant (Broach-Pagan Test) 

Was examined .Model selection process was evaluated based on Mann's tests (Levine, Lin and 

Chow test) and F Limer and Hassman tests. The findings of the study indicate a positive 

relationship between corporate governance structure and financial performance. There is also 

a negative relationship between financial reporting lag and corporate financial performance. 

Among corporate governance structures, board size, The non-executive members of the Board 

of Directors, institutional investors, and the audit committee affect financial performance. 

Keywords: Corporate Governance, Financial Reporting Lag, Financial Performance, Return on 

Assets, Return on Equity 
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