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Abstract
Objectives: Users of financial statements mainly apply announced earnings as the basis for making economic decisions.
However, in order to being useful for making sound decisions, the announced earnings must have some features such as
timeliness. On the other hand, corporate governance mechanisms can minimize the agency problems through transparent
disclosure of financial information. The purpose of this research is analyzing the effect of corporate governance mechanisms
on the timeliness of announced earnings for listed companies in Tehran Stock Exchange.
Method: In thin study, corporate ownership (concentrated ownership and state ownership) and independence of board of
directors are considered as corporate governance mechanisms. We Used panel data of 76 listed companies in Tehran Stock
Exchange from 2006 to 2014.
Results: The results show that concentrated ownership has positive and meaningful effect on timeliness of earnings. In the
other word, the higher the concentrated ownership, the more timeliness of earnings. On the other hand, state ownership have
negative and meaningful effect on timeliness of earning and independence of board of directors have no effect on this
relationship.
Keyword: Earnings timeliness; Corporate governance; Concentrated ownership; Independence of board of directors; State
ownership
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چکیده
 سود را مبنایی برراي اتارا تصرمیمهراي اقتصرادي بره كرار مریبرنرد كره برراي مفیردبودن در اذرذ، استفادهكنندگان صورتهاي مالی:هدف
،  ساز و كارهاي حاكمیت شركتی با افشاي اطالعات مالی شرفا.تصمیمهاي سرمایهگذاران باید ویژگیهایی ازجمله بههنگامبودن داشته باشد
 بررسی تأثیر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در بههنگامبرودن اطالعرات سرود،این پژوهش

 هد.مشکالت نمایندگی را به حداقل میرساند

.در شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهرران است
 مالکیرت، بههنگامبودن سود بهعنوان یک ویژگی كیفی و نمرادي از تیییرر در ارزش برازار سرهام و سراذتار مالکیرت (تمركرز مالکیرت:روش
 آزمون فرضیههاي پژوهش با رویکرد.دولتی) و استقالل اعضاي هیأتمدیره بهعنوان ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در نظر گرفته شده است
 انجام8939  تا8919  شرركت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهرران بین سالهاي02 تحلیل دادههاي تابلویی و بهكارگیري نمونرهاي شامل
.شد
 هرچه تمركز در مالکیت افرزایش، تأثیر مثبت و معناداري در بههنگامبودن سود دارد؛ به عبارتی، نتایج پژوهش نشان داد تمركز مالکیت:نتایج
 اثرر منفری و معنراداري در برههنگرامبرودن سرود دارد؛ ولری اسرتقالل، همچنین مالکیت دولتری، سود حسابداري شركتها بههنگامتر است،یابد
. تأثیري ندارد،هیأتمدیره در بههنگامبودن سود
. مالکیت دولتی، حاكمیت شركتی، تمركز مالکیت، بههنگامبودن سود، استقالل هیأتمدیره:واژههای کلیدی
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مقدمه
شركتهرا بره عنروان واحردهاي اقتصرادي بره دنبرال

رسواییهاي گسترد مالی در سطح شركتهاي بزرگ،

سودآوري و دستیابی به ثروت بیشرتر هسرتند .بره د یرل

همانند اِنررون و ورلردكام 8و عردم اطمینران بره اعرداد و

ماتلف كه مهمترین آنها ،جدایی مالکیرت از مردیریت

ارقام حسابداري كه مهم ترین باش گزارشهراي مرالی

است ،شركت ها عالوه بر انجام فعالیت اقتصادي ،وظیفۀ

را تشکیل میدهد ،اعتماد سرمایهگذاران به صورتهاي

پاساگویی بره افرراد بیررون از شرركت را نیرز بره عهرده

مالی تهیهشده توسط مدیریت كرم شرده اسرت (تنرانی و

دارنرررد .براسررراس شرررواهد تجربررری ،كررراراترین شررریو

همکرراران .)8931 ،در سررالهرراي اذیررر ،پیشرررفتهرراي

پاساگویی ،گزارشگري مالی است (تنرانی ،صردیقی و

زیرادي در زمینرۀ موضروع حاكمیرت شرركتی در سررطح

امیري .)8931 ،یکی از مهمترین منراب اطالعراتی برراي

جهان انجام شده است و كشورهاي پیشرو در این زمینه،

ارزیابی عملکرد واحد اقتصادي ،سود است كه شاذص

همچنان به تقویت نظرام حاكمیرت شرركتی ذرود ادامره

مناسربی برراي تصرمیمهرراي سررمایهگرذاران بره حسررا

مرریدهنررد .در ایررن راسررتا ،برره مشرراركتكننرردگان در

میآید .عالوه برر اینکره رقرم سرود گرزارششرده برراي

حاكمیت شرركتی و موضروعهرایی ماننرد سرهامداران و

سرمایهگذاران مهم اسرت و در تصرمیمهراي آنهرا ترأثیر

روابررط آنهررا ،مسررلولیت پاسرراگویی ،بهبررود عملکرررد

دارد ،ویژگیهراي كیفری سرود بره عنروان یکری از ابعراد

هی رأتمرردیره ،كمیتررههرراي هی رأتمرردیره ،حسابرسرران و

اطالعات سود ،مورد توجه ذاص سرمایهگرذاران اسرت

نظامهراي حسرابداري و كنتررل داذلری ،توجره ویرژهاي

(كردسررتانی و ذلیلرری .)8937 ،سررود ذررالص یکرری از

مبذول میدارند .سراز و كارهراي حاكمیرت شرركتی برا

مهررمترررین اقررالم اطالعررات حسررابداري اسررت و بررراي

كرراهش مشررکالت نماینرردگی ،مرریتواننرد فرصررتهرراي

مفیررردبودن در اذرررذ تصرررمیمهررراي سررررمایهگرررذاران،

مدیریت سرود را كراهش دهنرد و درنتیجره ،برر كیفیرت

ویژگیهایی ازجمله بههنگامبودن دارد(ابراهیمی كردلرر

سرود بیفزاینرد (مشرایخ واسرماعیلی .)8919 ،لریم ،هرو و

و شررهریاري .)8911 ،تمایررل بررراي برره تررأذیر انررداذتن

ورهرروون  )6789( 6اثررر تمركررز مالکیررت و شاصرریت

گزارشهاي حاوي اذبار بد سود ازجمله مواردي اسرت

سهامدار عمده را در بهموق برودن اراۀرۀ اطالعرات سرود

كه موجب دسترسینداشتن برهموقر بره اطالعرات مرالی

شررركت تجزیرره و تحلیررل كردنررد و دریافتنررد رابطررهاي

میشود .این امر در مبانی مالی برهعنروان فرضریۀ افشراي

غیرذطی بین تمركرز مالکیرت و ترأذیر در گزارشرگري

راهبردي (استراتژیک) معرفی شده است .به نظر برذری

مشاهده میشود؛ ولی ایرن رابطره دربرار برهموقر برودن

پژوهشگران ،عوامل متعددي در انتاا هاي پریش روي

كشرررف قیمرررت سرررهام شرررركتهرررا ،وجرررود نررردارد و

مدیریت براي افشاي اطالعات مربوط به سود و انتارا

شركتهایی كه سرهامداران عمرد آنهرا ،اعضراي یرک

زمان انتشار این اطالعات مؤثر است كه از آن جملره بره

ذانواده و افراد ذارجی هستند ،در فرایند كشف قیمت،

محترررواي اطالعرررات منتشرشرررده ،سررراذتار مالکیرررت،

كمتر بهموق عمل میكنند .در ایران نیز پرژوهشهرایی

هزینررههرراي نماینرردگی ،تعررداد مرردیران برررونسررازمانی،

براي بررسی تأثیر ساز و كارهاي حاكمیرت شرركتی در

منطق رۀ زمررانی ،هزینررههرراي مالکانرره ،انررداز شررركت و

بههنگامبودن گزارش سود شرركتهرا در برورس اوراق

پیچیرردگی حسررابداري مرریترروان اشرراره كرررد .در پرری

1. Enron and World Com
2. lim et al
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بهادار تهران انجام شده است .یافتههاي پژوهش بیحری

كیفی اطالعات حسابداري ،سبب سرودمندي اطالعرات

و حنیفرره ( )8931نشرران داد تمركررز مالکیررت و مالکیررت

بررراي تصررمیمگیررري اسررت .از ایررن ذصوصرریات كیفرری

دولترری ،تررأثیر منفرری و معنرریدار و مالکیررت نهررادي و

بهعنوان معیارهایی براي ارزیابی كیفیرت سرود مریتروان

سرررهامداران حقیقررری ،اثرررر مثبرررت و معنررریداري در

اسرررتفاده كررررد .پژوهشرررگران كمررری بررره اسرررتفاده از

بههنگامبودن گزارش سود شرركتهرا دارد .بنرابراین برا

ذصوصیات كیفی اطالعات حسابداري بره عنروان معیرار

ایرن پرژوهش ،بررسری

كیفیت سود ،توجه كرده اند و تنها چنرد مطالعره در ایرن

تأثیر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در بههنگرامبرودن

ذصوص انجام شرده اسرت كره از آن جملره بره مطالعرۀ

اطالعات سود در شركت هراي پذیرفترهشرده در برورس

وِلوري )8333( 8و براروا ( )6772مریتروان اشراره كررد

اوراق بهادار تهران است.

(كردسرررتانی و ذلیلررری .)8937 ،تحلیرررلهرررا دربرررار

توجه به مطالب كرشده ،هد

مبانی نظری
سود حسرابداري یکری از مهرمتررین شراذصهرایی
است كه به وسیلۀ استفادهكنندگان از صورتهاي مرالی
براي مقاصد ماتلف مانند ارزشگذاري سرهام ،ارزیرابی
عملکرد مدیریت ،تاصیص مناب بره كرار مریرود و بره
آن توجه زیادي میشود؛ بنابراین تاصریص بهینرۀ منراب
در بازارهرا كررامالً بره ایررن مسررأله بسرتگی داردكرره سررود
حسابداري گزارششرده ،كیفیرت مناسربی داشرته باشرد.
كیفیت سود یکی از واژگان مرالی اسرت كره هیچگونره
اتفاق نظري دربار تعریف آن وجود نردارد .كردسرتانی
و ذلیلررری ( )8937كیفیرررت سرررود را نزدیکررری سرررود
گررزارششررد حسررابداري برره سررود اقتصررادي تعریررف
مرریكننررد؛ برره عبررارت دیگررر ،نزدیکرری بیشررتر سررود
حسابداري به سود اقتصادي ،نشاندهنرد كیفیرت بیشرتر
سود است .اندازهگیري كیفیت سرود برر مبنراي تعریرف
فوق ،سربب ایجراد مشرکالتی در عمرل مریشرود؛ زیررا
براساس قواعد شناذت و اندازهگیري حسابداري ،سرود
اقتصرررادي را نمررریتررروان سرررنجید .سرررود اقتصرررادي
مشاهدهشردنی نیسرت؛ بنرابراین امکران كمریسرازي آن
وجود ندارد .برا توجره بره دشرواري موجرود در تعریرف

بههنگامبودن گزارشگري سود شركتها را میتروان در
مطالعۀ بال و برون ( 6)8321ردیابی كرد كه ارقرام سرود
حسابداري را با توجه به ویژگریهراي «مربروطبرودن» و
«بررههنگررامبررودن» تشررریح كررردهانررد (لرریم و همکرراران،
)6789پیشبینی سود بره وسریلۀ مردیریت ،از مهرمتررین
مناب اطالعاتی سرمایهگذاران و سایر اشااص بره شرمار
مرریرود؛ زیرررا در بررازار سرررمایه ،یکرری از عمرردهترررین
راههاي دستیابی بسیاري از استفادهكنندگان به اطالعرات
شركتها ،اعالمیه و اطالعیرههرایی اسرت كره از جانرب
شركتها دربار اقالم سود پیشبینیشده منتشر میشود.
اگر پیشبینیهاي سرود برا مردیریت ،دقرت زم داشرته
باشررد ،مررریتوانررد بررره بهبررود فراینرررد تصررمیمگیرررري
استفادهكنندهگان از گزارشهاي حسابداري منجر شرود
(سرربز علرری پررور ،قیطاسرری و رحمترری .)8938 ،افشرراي
بههنگام اطالعات سود میتواند بره كراهش عردم تقرارن
اطالعرات بینجامررد ،از فرصررتهرراي احتمررالی معاملرره بررا
اسررتفاده از اطالعررات محرمانرره و تاصرریص نامناسررب
دارایرریهرراي شررركت توسررط مرردیران جلرروگیري كنررد؛
امکان سرو اسرتفاد مردیران را برا دسترسری ذراص بره
اطالعات داذلی دربار فعالیت شرركت كراهش دهرد و

عملیرراتی كیفیررت سررود ،از معیارهرراي ماتلفرری بررراي
اندازهگیري این سازه استفاده شرده اسرت .ذصوصریات

1. Vlovry
2. Ball and Brown
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درنهایررت ،از هزینرره سرررمایۀ شررركت بکاهررد (لرریم و

ضعیف اطالعات مالی اغلب باعث گمراهی سرهامداران

همکاران.)6789 ،

و درنتیجه ،تأثیرات نرامطلو در ثرروت آنران مریشرود

امررروزه شررركتهرراي سررهامی عررام ،تحررت تملررک

(سبزعلی پور وهمکاران .)8938 ،هیرأتمردیره ازجملره

مجموعررۀ متنرروعی از مالکرران اسررت و در آنهررا وظیفررۀ

ساز و كارهاي داذلی حاكمیت شركتی است كره ترأثیر

مالکیت و كنتررل شرركت از یکردیگر تفکیرک شرده و

زیادي در عملکرد شرركت و رعایرت حقروق صراحبان

این مسلولیت به مردیران حرفرهاي واگرذار شرده اسرت.

مناف بنگاه اقتصادي دارد .نقش هیأتمدیر شرركتهرا

مسررألۀ كلیرردي در ایررن موقعیررت ،اطمینرران از فعالیررت

در نظررارت بررر نحررو ادار شررركت بررراي دسررتیابی برره

مردیران بررراي منراف سررهامداران اسرت (جنسررن و مررک

اهرردا

تعیررینشررده و هرردایت مرردیریت اجرایرری بسرریار

لینگ .)8302 ،8حاكمیت شركتی از ابتداي قررن بیسرت

تعیین كننده است ترا جرایی كره در مرواردي ،حاكمیرت

و یکم پس از فروپاشی شركتهاي بزرگی مانند انررون

شررركتی مناسررب بررا تركیررب و عملکرررد هیررأتمرردیره

و ورلدكام دوباره بهعنوان یکی از مباحث كسرب وكرار

سررنجیده مرریشررود .هیررأتمرردیره عررالوه بررر هرردایت

مطرح شده است .مبانی اولیۀ حاكمیت شركتی بیشتر برر

اسررتراتژیک شررركت ،مسررلولیت مهمرری در نظررارت بررر

موضوع راهبرد شرركتهرا و حقروق سرهامداران تأكیرد

عملکرررد مرردیریتی و دسررتیابی برره بررازده مناسررب بررراي

داشت و بعدها با طرح دیدگاههراي جدیردتر بره سرمت

سهامداران ،رعایت قوانین و در عین حال ،جلروگیري از

توجه جدي به حقوق صاحبان منراف و اجتمراع گررایش

بروز تضاد مناف و ایجاد توازن بین توق هراي ناسرازگار

پیدا كرد .در سالهراي اذیرر ،پیشررفتهراي زیرادي در

از شركت به عهده دارد .اصل ششرم حاكمیرت شرركتی

زمین رۀ موضرروع حاكمیررت شررركتی در جهرران صررورت

سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( )6771هیأتمدیره

گرفته است و كشورهاي پیشرو در ایرن زمینره ،همچنران

را ملزم به ایفاي وظیفۀ امانتداري میداند كه شرامل دو

به تقویت نظام حاكمیت شركتی ذود ادامه مریدهنرد و

عنصر اصلی مراقبت و وفراداري اسرت .وظیفرۀ مراقبرت

در ایررن راسررتا ،برره مشرراركتكننرردگان در حاكمیررت

حرفهاي ایجا

میكند اعضراي هیرأتمردیره براسراس

شررركتی و موضرروعهررایی از قبیررل سررهامداران و روابررط

اطالعات كامل ،با حسن نیت و مراقبت و پشتکار كافی،

آنها ،مسلولیت پاساگویی ،بهبود عملکرد هیأتمردیره،

به تعهداتشان عمل كنند .وظیفرۀ وفراداري نیرز بره سربب

كمیتررههرراي هیررأتمرردیره ،حسابرسرران و نظررامهرراي

تأكید بر اجراي مرؤثر دیگرر اصرول حاكمیرت شرركتی

حسررابداري و كنترررل داذلرری ،توجرره ویررژهاي مبررذول

دربار رفتار یکسان با سهامداران ،نظارت بر معامالت برا

میدارند .ساز و كارهاي حاكمیرت شرركتی در كیفیرت

اشااص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مردیران

اطالعاتی كه شركتها افشا كرهانرد ،ازجملره اطالعرات

اجرایی اصلی و اعضاي هیرأتمردیره ،اهمیرت ویرژهاي

مربوط به پریشبینریهراي سرود اثرر مریگرذارد .افشراي

دارد .براسرراس آیرریننامررۀ نظررام حاكمیررت شررركتی،

اطالعات مالی شفا  ،مشکالت و مسراۀل نماینردگی را

مسلولیت اصلی هیأتمردیره ،ایجراد حاكمیرت كارآمرد

بررا كرراهش عرردم تقررارن اطالعرراتی بررین مرردیریت و

بر امور شركت در راستاي مناف سهامداران و تعرادل در

سررهامداران برره حررداقل مرریرسرراند .در مقابررل ،افشرراي

منرراف صرراحبان منرراف ماتلررف آن ازجملرره مشررتریان،
كاركنان ،سرمایهگذاران و جوام محلری اسرت (كرالن،

1. Jensen& Meckling.
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كررروان و برنرران )86770،یکرری از مهررمترررین عوامررل

صورت مجبور میشوند هزینههاي كنتررل را بره تنهرایی

تأثیرگذار در سالمت فرایند حسرابداري و گزارشرگري

تقبل كنند؛ در حالی كه سرهم انردكی در سرود شرركت

مررالی ،تركیررب اعضرراي هیررأتمرردیره اسررت .مسررلولیت

دارند .وقتی تمركرز زیراد مالکیرت وجرود دارد ،امکران

هیأتمدیره ،فرراهمكرردن نظرارت مسرتقل برر عملکررد

نظارت و كنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شركت فراهم

مدیران اجرایی و الزام مردیران بره پاسراگویی در برابرر

مریشرود .همچنررین سرهامداران عمررده ممکرن اسررت در

سررهامداران اسررت .برراور عمررومی بررر ایررن اسررت كرره

جهت مناف ذویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگرر

هیأتمدیره هرچه استقالل بیشتري داشته باشرد ،نظرارت

سهامداران حركرت كننرد؛ بره عبرارت دیگرر ،برا بودن

مؤثرتري بر مدیران اجرایی دارد؛ بهعنروان مثرال ،بیزلری

تمركز مالکیرت ،سربب مری شرود امکران كنتررل و ادار

( )8332دریافررررت حضرررررور اعضرررراي غیرموظرررررف

شررركت بررراي معرردودي سررهامدار عمررده فررراهم شررود

هیأت مدیره ،احتمال تقلب در اراۀۀ صورتهاي مرالی را

(احمدپور و منتظري.)8937،

كاهش داده است .هیأت مدیره با درصرد بیشرتر مردیران
برونسازمانی ،حاكمیرت شرركتی مناسربترري را برراي

فرضیۀ  :6تمركز مالکیت در بههنگامبودن اطالعرات
سود ،تأثیر معناداري دارد.

شركت به ارمیان میآورد؛ زیرا مدیران برونسازمانی از

یکی از مساۀل در تأثیر ساذتار مالکیت بهعنوان سراز

مرردیران اجرایرری مسررتقل شررركت هسررتند .نظررارت و

و كار كنترل ،ویژگی سهامدار اصلی است .مطالعه هراي

تاصررص بیشررتر و ایجرراد ارتبرراطهرراي تجرراري جدیررد

زیررادي دربررار نقررش نظررارتی سرررمایهگررذاران دولترری،

ازجمله مزایاي حضور مردیران بررونسرازمانی در یرک

نهررادي و انفرررادي وجررود دارد .برذرری از مطالع رههررا در

شركت است و با همرین مزایرا ،احتمرال رشرد شرركت،

حوز نوع مالکیت ،بهبود در ارزش مؤسساتی است كره

كاهش هزینههاي نمایندگی ،برهحرد اكثررسریدن ارزش

برره تیییررر در نرروع مالکیررت ذررود و یررا انجررام عملیررات

شررركت و افررزایش كیفیررت گزارشررگري مررالی دور از

ذصوصیسازي اقدام كردهانرد .تفراوت در انگیرزههراي

دسررترس ناواهررد بررود (رزمیرران فرریا آبررادي و هشرری،

مدیریتی و نظرارتی ،اهردا

سیاسری و تعهرد اجتمراعی

.)8936

واحدهاي دولتی ،بهطور عمده ،موجب مریشرود انتظرار

فرضریۀ  :8اسررتقالل هیررأتمردیره در بررههنگررامبررودن

اطالعات سود ،تأثیر معناداري دارد.

رود ایررن واحرردها عملکرررد ضررعیفتررري نسرربت برره
مؤسسات مشابه داشته باشند .همچنرین مالکران نهرادي و

یکی از مهمترین عوامل اثرگرذار در كنتررل و ادار

شركتی به لحاظ داشتن انگیزههاي قويتر برراي كسرب

شررركتهررا ،تركیررب مالکیررت و بررهذصرروص ،تمركررز

سود و دسترسی به اطالعات بیشتر ممکن است عملکررد

مالکیت سرهام شرركتهرا در دسرت سرهامداران عمرده

بهتري داشرته باشرند .عباسری و رسرتگارنیا ( )8938بیران

است .چنین سهامدارانی درصد زیادي از سرهام شرركت

كردندكه وجود سرمایه گذاران نهادي برزرگ ،برهدلیرل

را در اذتیررار دارنررد كرره مرریتواننررد ادار شررركت را در

افزایش نظارت مؤثر ،اثر مثبتری در ارزش شرركت دارد.

دست گیرند .درمقابل ،سهامداران ذررد ،تمایرل زیرادي

همچنررین مؤسسرراتی كرره بررا بنیادهرراي ذررانوادگی اداره

برره كنترررل و نظررارت بررر مرردیران ندارنررد؛ زیرررا در ایررن

میشوند؛ انگیز بیشرتري برراي كنتررل شرركت دارنرد؛
زیررررا افرررراد (ذرررانوادههرررا) كمترررر تمایرررل دارنرررد

1 .Cullen, Kirwan& Brennan.
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سرمایهگذاريهاي ذود را متمایز كنند و برهدلیرل آنکره

شررركتهرراي تحررت مالکیررت دولررت بررا قضرراوتهرراي

هزینۀ نمایندگی كمتري دارند ،باید كاراتر از مؤسسرات

انجامشده دربار مؤثربودن فعالیت آنها هماهنگی نردارد

دولتی باشرند .بردون شرک برراي آنکره بازارهراي مرالی

و این موضوع باعرث شرده اسرت زیرانهراي فرراوان بره

بتواننررد در وظررایف و كاركردهرراي ذررود موفررب باشرند،

ذزانۀ كشور وارد شود؛ بنابراین ،انتظرار مریرود محریط

زم است بره نقرش و اهمیرت متییرهرایی نظیرر سراذتار

اطالعاتی شركتهاي تحت مالکیت دولت ،مربهمترر از

مالکیت (برحسب نوع مالکیرت و نیرز میرزان تمركرز یرا

حالررت عررادي باشررد و برره ایررن ترتیررب ،ایررن شررركتهررا

پراكنرردگی آن) توجرره كننرد تررا در عررین روشررنكررردن

میتوانند ناكارایی و فعالیرتهراي نادرسرت ذرود را در

الگوي ایدۀال سراذتار مالکیرت در كشرور (كره ممکرن

جهت منراف گرروههراي ذراص و بره زیران سرهامداران

اسررت دركشررورهاي ماتلررف ،متفرراوت باشررد) معیررار

اقلیررت پنهرران كننررد .ایررن موضرروع در مطالع رۀ جررول و

مناسبی نیز براي سررمایهگرذاران و تحلیلگرران مرالی در

همکرراران ( )6787تأییررد شررد .ایررن مطالعرره بررر فعالیررت

فراینرررد تصرررمیمگیرررري و انتارررا الگررروي بهینرررۀ

شركتهاي پذیرفتهشرده در برورس اوراق بهرادار چرین

سرمایهگذاري به وجود آید .دولرت برهعنروان سرهامدار

كه تحت مالکیت دولت بهعنروان سرهامدار عمرده قررار

زم را برررراي شرررركت در

دارند ،انجام شده است و نشان میدهد ایرن شرركتهرا،

فعالیررتهرراي مربرروط برره نظررارت مررؤثر در فعالیررتهرراي

حجررم گزارشررگري كمتررر از اطالعررات ذرراص دربررار

شركت ندارد و این موضوع ناشی از انگیزههاي سیاسری

فعالیت شرركت مربروط بره قیمرت سرهام دارنرد (لریم و

و موقعیت اقتصادي دولت است .شركتها میتوانند در

همکاران.)6789 ،

عمرررده معمرررو ً انگیرررز

عمل ،انگیزههاي مشاص براي فعالیت در جهرت منراف
مالکان دولتی قدرتمند ذود به هزینۀ سرهامداران اقلیرت

فرضیۀ  :9مالکیت دولتی در به هنگام بودن اطالعرات
سود ،تأثیر معناداري دارد.

با انجام فعالیتهاي ذاص داشته باشند .لریم و همکراران
( )6789بیان میكنند كه مشاركت دولت در سیستمهاي

روش پژوهش

اقتصادي و سیاسی به ایجاد مشرکالت نماینردگی منجرر

جامعۀ پژوهش ،شركتهاي پذیرفتهشرده در برورس

میشود؛ زیرا دولت میتوانرد برا اسرتفاده از مالکیرت یرا

اوراق بهرادار تهرران اسرت كره از سرال  8919ترا 8939

نفو ذود ،فعالیتها را در جهت مناف گروههاي ذاص

به طور مداوم در بورس فعالیت داشتهاند؛ پایان سال مالی

كنترررل و سررهامداران اقلیررت را از حقرروق ذررود محررروم

آنها  63اسفند بوده است و اطالعات آنها برراي مقاصرد

كند .این سیستم مبتنری برر روابرط ،بره ایجراد یرک سر ر

پررژوهش در دسرررترس اسرررت .همچنررین ،بانرررکهرررا و

حفاظتی براي بررسی كلیۀ فعالیتها منجر میشرود .ایرن

مؤسسههاي مالی و شرركتهراي سررمایهگرذاري مرالی

موضوع نشان میدهد شركتهاي برذوردار از مالکیرت

بهدلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنهرا ،از سرایر واحردهاي

دولتی بهعنوان سهامدار عمده ،كمتر به قواعد بازار براي

تجرراري و شررركتهررایی كرره بیشررتر از  9مرراه توقررف

اعمال كنترل شرركتی برر فعالیرتهرا توجره مریكننرد و

معررامالتی داشررتهانررد ،حررذ

مرریشرروند .بررا بررسرری

سهامداران تجمی شده به صرورت یرک بلروا مالکیرت

شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهرادار تهررران

نمیتوانند درآنها تیییرات سرازمانی ایجراد كننرد .رفترار

و اعمال شرایرط فوق ،تعداد  02شرركت برراي بررآورد
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الگوها و آزمون فرضیههاي پژوهش انتاا شده است.

بزرگ ترین سهامدار است كه اگر این سرهامدار دولتری

بههنگامبودن سود به عنوان یرک ویژگری كیفری ،برر

باشد ،برابر با یرک و در غیرر ایرن صرورت ،برابرر صرفر

ایررن ایررده مبتنرری اسررت كرره سررود حسررابداري درصرردد

است OutDir .عبارت است از استقالل هیأتمدیره كره

اندازه گیري سود اقتصادي است كره بره عنروان تیییرر در

با نسبت اعضاي غیرموظف به كل اعضاي هیرأتمردیره

ارزش بررازار سررهام تعریررف مرریشررود .در ایررن پررژوهش

محاسرربه مرریشررود .تعرردادي از متییرهرراي كنترلرری كرره

هماننررد پررژوهش كردسررتانی و طایفرره ( )8936بررراي

میتوانند در برههنگرام برودن اطالعرات سرود تأثیرگرذار

ارزیابی ویژگی بههنگامبودن سود از الگوي فرانسیس و

باشند و در آزمونهراي پرژوهش بررسری ذواهنرد شرد،

همکاران ( )6771بهشرح زیر استفاده شده است:

عبارتند ازSize :؛ (انداز شركت) :به این دلیرل بررسری

*Eit= β0,i+ β8,i NEGit + β6,i RETit +β9,i NEGit

شده است كه شركت هاي بزرگ ترر ،محریط اطالعراتی

RETit + eit

قويتر دارند و در آنها سیستم حسابداري تجهیزشرده اي

 Eitعبررارت اسررت از سررود قبررل از اقررالم غیرعررادي
شركت  iدر سرال  tكره برراي استانداردشردن برر ارزش
بررازار سررهام ابتررداي دور شررركت تقس ریم شررده اسررت؛
 RETitعبارت است از میانگین بازده شرركت  iارسرال t

(بازده واقعری)؛  NEGitعبرارت اسرت از شراذص برازده
منفی ،مسراوي  8اگرر  RET<0و در غیرر ایرن صرورت
صفر است.
ضریب تعیین تعدیل شد حاصل از بررآورد الگرو برا
عالمت منفی ،نشان دهند این ویژگی است .ارزش هراي
بیشتر (كمتر) بره دسرت آمرده ،برر بره هنگرام برودن كمترر
(بیشتر) سود د لت دارد.
Timelinessit=α+β1OwnConit
+β2OwnerTypeit
+β3OutDirit+ β4Sizeit +β5Leverageit+ β6BadNewsit +
β7Book _ to _ Mktit + β8Volatilityit + eit

براي اطمینان از افشراي بره موقر اطالعرات مرالی وجرود
دارد .در این رابطره ،متییرر انرداز شرركت برا توجره بره
لگرراریتم طبیعرری ارزش بررازار سرررمایۀ شررركت محاسرربه
میشودLeverage .؛ (اهرم مالی) بره ایرن دلیرل بررسری
شده است كه شركتهاي برا سرطح اهررم برا  ،احتمرا ً
فرایند افشاي بیشتر و به موق ترري برراي ترأمین تقاضراي
اعتباردهندگان دارند .متییر اهرم با تقسیم جم بدهیهرا
بر جم داراییها محاسربه مریشرودBadNews .؛ اذبرار
بد :مطالعه هاي گذشته نشان می دهد شركت هراي داراي
عملکرد ضعیف ،احتما ً در افشاي اطالعات مالی منفی
براي جلوگیري از كاهش شدید قیمت سهام ذود تأذیر
دارنررد .در حالررت عکررس ،شررركتهررایی كرره میررانگین
عملکرد با تر از میانگین دارند ،احتما ً به دنبال افشراي
اذبررار ذررو دربرررار فعالیررت ذرررود قبررل از انتشرررار
گزارش هاي مالی هستند تا به این ترتیب بتوانند احتمرا ً

 Timelinessitعبارت است از برههنگرامبرودن سرود،

مناب مالی ضروري ذود را با بهترین شررایط و كمتررین

بهعنوان یک ویژگی كیفی و نمرادي از تیییرر در ارزش

هزینه به دست آورند .همچنین مردیران ایرن شرركتهرا

بازار سهام Own Conit .عبارت است از تمركز مالکیت

احتما ً به دنبرال افشراي زودترر اطالعرات برراي كسرب

كه برا توجره بره معیرار برزرگتررین سرهامدار و درصرد

مناف شاصی همچون حفر موقعیرت و توجیره مزایراي

مالکیرررت سرررهام در اذتیرررار وي محاسررربه مررریشرررود.

ذود هستند .اذبار بد ،ارزش  8دارنرد ،در صرورتی كره

 OwnerTypeعبرارت اسررت از نروع مالررک ،شاصریت

تیییر در سود سا نۀ هر سهم منفری باشرد و در غیرر ایرن
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صورت ،برابر صفر اسرت .همچنرین ،برا توجره بره نترایج

براي بررسی وجود ریشه واحد در حالرت دادههراي

مطالعررههرراي گذشررته ،متییرهرراي نررر رشررد و ریسررک

تابلویی ،می تروان از آزمرون لروین ،لرین و چرو اسرتفاده

اذتصاصی نیز كنترل شده استBook-to-Mkt .؛ (نر

كرد .یک روش براي ماناكردن متییرها ،تفاضرلگیرري

رشد) لگاریتم طبیعی نسربت فرروش در سرال جراري بره

است؛ ولی بهدلیل از دسرتدادن دادههرا در ایرن روش،

فرررروش سرررال قبرررل اسرررتVolatility .؛ (ریسرررک

اجزاي اذالل الگوي اجراشده از نظرر مانرابودن بررسری

غیرسیستماتیک) ریسک شدت تیییرات برازده سرهم در

می شود .اگر اجزاي اذالل مانا باشرد ،نیرازي بره مانرایی

معیرار آن

تررکتررک متییرهررا نیسررت و ا عرران مرریشررود كرره الگرو

دورههاي گذشته است كره برابرر برا انحررا
است.

بهصورت همجمعری مانرا اسرت .سرطح احتمرال آزمرون
لوین ،لین و چو ،زیر  9درصد است كره نشران مریدهرد

یافتهها

اجررزاي اذررالل الگرروي اجراشررده مانررا اسررت .در توزیر

براي شناذت بهتر ماهیت جامعرۀ آمراري و آشرنایی

نرمال ،مقدار میانگین متییرهراي تصرادفی برابرر صرفر و

بیشررتر بررا متییرهرراي پررژوهش ،قبررل از تجزیرره و تحلیررل

واریانس آنها برابر یک است .در نتایج آزمرون جرارا

دادههاي آماري ،زم است این دادههرا توصریف شرود

برا ،براي اجزاي جمالت اذالل ،آمار جارا برا ،برابر

.همچنین توصیف آماري دادهها ،گامی برراي تشرایص

با  6/773و مقدار سرطح معنریداري آن برابرر برا 7/922

الگوي حاكم بر آنها و پایرهاي برراي تبیرین روابرط برین

است؛ بنابراین فرضیۀ صفر مبنری برر نرمرالبرودن توزیر

متییرهاي پژوهش است .نتایج حاصل از بررسی متییرها

اجرزاي اذررالل در سررطح معنریداري  9درصررد پذیرفترره

در قالب آمرار توصریفی برراي  02شرركت عضرو نمونرۀ

میشود.

آماري در بورس اوراق بهادار در دور  3ساله نشران داد

با توجه به نتایج ،معنی داري آزمون ا

لیمر برابر برا

میانگین تمركز مالکیت برابر با  97درصد است كه نشان

 7/777اسررت كرره كمتررر از  9درصررد اسررت و دادههرراي

میدهد  97درصد از سهام بیشتر شركتهاي مردنظر در

تررابلویی پذیرفترره مرریشررود .همچنررین سررطح معنرریداري

اذتیار تعداد معدودي از افراد حقیقی و یا حقوقی است.

آزمون هاسمن كمتر از  9درصرد اسرت؛ بنرابراین ثابرت

همچنین بررسی میانگین استقالل هیأت مردیره نشران داد

بودن آثار عرض از مبدأ را نشران مریدهرد .همچنرین از

 93درصد از اعضاي هیأت مدیر شرركتهراي مردنظر،

آزمررون وولرردریج در نرررمافررزار اسررتاتا بررراي تشررایص

اعضاي غیرموظف هستند .میانگین اهرم مالی نیز برابر برا

ذودهمبستگی سریالی استفاده شد و چون سطح احتمال

 21درصد است كه نشان مریدهرد نسربت بردهی بیشرتر

این آزمون بیش از  9درصد است ،نبرود ذودهمبسرتگی

شركت هاي مدنظر ،برابرر برا  21درصرد اسرت .بررسری

سریالی را در الگو نشان میدهد .براي تشرایص وجرود

متییرهاي كیفی (صفر و یک) نشان میدهرد  02درصرد

یا نبود ناهمسانی واریانس نیز از آزمون والد تعدیلشرده

از شركتهاي مدنظر در اذتیار سهامداران دولتی اسرت

در نرم افزار استاتا استفاده شده است .سطح احتمرال ایرن

یا به عبارت دیگر ،بزرگترین سهامدار آنهرا ،سرهامدار

آزمون كمتر از  9درصد است؛ بنابراین وجود ناهمسانی

دولتی است .مشاهده شد  97درصد از شركتها با تیییر

واریانس را در الگوي فوق نشان میدهد كره ناهمسرانی

مثبت در سود هر سهم نسبت به سال قبل مواجه هستند.

واریانس رف شده است .سرطح معنریداري آمرار والرد

تأثیر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی ...
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( )391/31برابررر بررا  7/777و كمتررر از  9درصررد اسررت؛

اذتصاصی ،رابطۀ مستقیم با متییر وابسته دارنرد و سرطح

بنررابراین گفتنرری اسررت الگررو در حالررت كلرری ،معنرریدار

معنرریداري آنهررا كمتررر از  9درصررد اسررت؛ بنررابراین بررا

است .ضریب تعیین تعدیلشد  61درصد ،نشان میدهد

اطمینان  39درصد می توان گفرت ایرن روابرط مسرتقیم،

متییر وابسته 61 ،درصد به متییرهاي مسرتقل موجرود در

معنیدار هستند .همچنین متییر نوع مالک ،اهررم مرالی و

الگو و  02درصد به سرایر متییرهرا وابسرته اسرت كره در

اذبار بد ،رابطۀ معکروس و معنریداري برا متییرر وابسرته

الگوي فوق در نظر گرفته نشرده اسرت .از برین متییرهرا،

دارند.

تمركز مالکیت ،انرداز شرركت ،نرر رشرد و ریسرک
جدول ( )1نتایج برآورد الگوی پژوهش
_ Timelinessit=α+β8Own Conit +β6OwnerTypeit +β9OutDirit+ β1Sizeit +β9Leverageit+ β2BadNewsit + β0Book _ to
Mktit + β1Volatilityit +eit

متییرها

ضرایب

ذطاي استاندارد

آمار

Z

سطح معنیداري

عرض از مبدأ

-7/809

7/796

-9/91

7/777

Own Con

7/7776

7/7770

6/11

7/771

Owner type

-7/7733

7/7716

-6/99

7/783

OutDir

-7/7729

7/7712

-7/02

7/111

Sizeit

7/780

7/7762

2/19

7/777

Leverage it

-7/708

7/7710

-1/83

7/777

BadNewsit

-7/771

7/7791

-6/93

7/787

Book _ to _ Mktit

7/761

7/787

6/93

7/787

Volatility it

7/7796

7/7778

61/99

7/777

معنیداري الگو

آمار والد

391/31

سطح معنیداري

7/777

ضریب تعیین تعدیلشده
ا

 61درصد

لیمر

مقدار آماره ( ،)8/27سطح معنیداري ()7/778

هاسمن

مقدار آماره ( ،)13/16سطح معنیداري ()7/777

ناهمسانی واریانس

مقدار آماره ( ،)111/22سطح معنیداري ()7/777

ذودهمبستگی سریالی

مقدار آماره ( ،)./960سطح معنیداري ()7/960

نتیجۀ نهرایی حاصرل از آزمرون فرضریههرا نشران داد

غیرموظف در هیأتمدیره) در بههنگامبودن سود ،ترأثیر

تمركررررز مالکیررررت ،تررررأثیر مسررررتقیم و معنرررراداري در

معناداري ندارد.

بههنگامبودن سود دارد .عالوه بر ایرن ،مالکیرت دولتری،
تأثیر معکوس و معناداري در بههنگرامبرودن سرود دارد.

نتایج و پیشنهادها
هد از این پژوهش ،بررسی تأثیر سراز و كارهراي

درنهایت ،اینکه اسرتقالل هیرأت مردیره (نسربت اعضراي

حاكمیت شركتی در بههنگرامبرودن اطالعرات سرود در
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شركتهاي پذیرفتهشده در برورس اوراق بهرادار تهرران

پژوهش ،رابطۀ مالکیت دولتی و بههنگرامبرودن سرود را

است .روش انجام ایرن پرژوهش ،كتاباانرهاي و میردانی

در شررركتهرراي پذیرفتررهشررده در بررورس اوراق بهررادار

اسررت .آزمررون فرضرریۀ اول پررژوهش ،رابطررۀ اسررتقالل

تهران بررسی كررد .نترایج برهدسرتآمرده ،نشراندهنرد

هیررأتمرردیره و بررههنگررامبررودن سررود در شررركتهرراي

رابطۀ معنادار و منفی بین مالکیت دولتی و بههنگامبرودن

پذیرفتهشرده در برورس اوراق بهرادار تهرران را بررسری

سود و پذیرش فرضیۀ سوم اسرت .نترایج ایرن فرضریه برا

كرررد .نتررایج نشرران داد بررین اسررتقالل هیررأتمرردیره و

پژوهش بیحری و حنیفره ( )8931هماروانی دارد .آنهرا

بررههنگررامبررودن سررود ،ارتبرراط معنررادار وجررود نرردارد و

تررررأثیر سرررراز و كارهرررراي حاكمیررررت شررررركتی را در

درنتیجه ،فرضیۀ اول پژوهش رد شد .نتایج این فرضیه برا

بههنگامبودن گزارش سود شرركتهرا در برورس اوراق

نتررایج پررژوهش بحررري ثالررث ،بهنررامون وحسررینزاده

بهادار تهران آزمودند .نمونۀ آماري پژوهش شرامل 811

( )8936كه در پژوهش ذرود ،رابطرۀ برین ویژگریهراي

شركت پذیرفته شده در بورس است كره دادههراي آنهرا

هیأتمدیره و مربروطبرودن اطالعرات حسرابداري را در

بررراي یررک دور  9سرراله از  8911تررا  8936گررردآوري

شركتهاي پذیرفتهشده در برورس اوراق بهرادار تهرران

شد .شواهد تجربی بره دسرتآمرده از آزمرون فرضریههرا

بررسی كردند ،هماوانی دارد .نتایج پژوهش آنها نشان

نشرران داد مالکیررت دولترری ،تررأثیر منفرری معن ریداري در

داد ویژگرریهرراي هیرأتمرردیره یعنرری انرردازه و اسررتقالل

بههنگامبودن گزارش سود شركتها دارد.

هیررأتمرردیره ،دوگررانگی نقررش مرردیر عامررل از رۀرریس

نتایج در این پژوهش ،نشاندهند وجود رابطۀ مثبت

هیأتمدیره و دانش مالی هیأتمردیره در مربروطبرودن

معنادار بین انداز شركت و بههنگامبرودن سوداسرت؛ از

اطالعرررات حسرررابداري ترررأثیر نررردارد و ویژگررریهررراي

ایرنرو ،گفتنرری اسررت شررركتهرراي بررزرگتررر ،محرریط

هی رأتمرردیره از عوامررل اصررلی مررؤثر در مربرروطبررودن

اطالعاتی قويتري دارند و در آنهرا سیسرتم حسرابداري

اطالعررات حسررابداري نیسررت ..نتررایج بررهدسررتآمررده از

بهتررر تجهیزشرردهاي ،بررراي اطمینرران از افشرراي بررهموق ر

آزمون فرضریۀ دوم ،نشراندهنرد ترأثیر معنرادار تمركرز

اطالعررات مررالی وجررود دارد .همچنررین شررركتهرراي

مالکیت در بههنگامبودن سرود اسرت .همچنرین ضرریب

بزرگتر ،منراب مرالی مناسربی برراي تسرری فراینردهاي

متییر تمركز مالکیت نشان مریدهرد هرچره مالکیرت در

حسابرسی دارند .دیگر نتایج این پژوهش ،وجود رابطرۀ

شررركتهرراي پذیرفتررهشررده در بررورس اوراق بهررادار

معنادار ولی منفی را بین اهرم مالی و بههنگامبودن سرود

متمركزتر باشد ،بههنگامبودن سود نیز بیشرتر مریشرود و

نشان می دهد .همچنین شواهد نشان میدهرد برین اذبرار

سود ،ویژگی بههنگامبودن دارد؛ بنابراین نترایج ،گفتنری

بد و بههنگامبودن سود ،رابطۀ معنادار منفی وجرود دارد.

است یکی از عوامل مؤثر در بههنگامبودن سود ،تمركرز

نتایج مطالعههاي گذشته نیز نشان میدهرد شرركتهراي

مالکیت براي مالکان شركتها است .نتایج این فرضیه با

داراي عملکرد ضعیف در افشاي اطالعرات مرالی منفری

پژوهش بیحی و حنیفه ( )8931هماوانی ندارد .نترایج

براي جلوگیري از كاهش شدید قیمت سهام ذود تأذیر

پرررژوهش آنهرررا نشررران داد رابطرررۀ تمركرررز مالکیرررت و

دارنررد .در حالررت عکررس ،شررركتهررایی كرره میررانگین

بهموق بودن سرود برهصرورت معکروس اسرت و تمركرز

عملکرد با تر از میانگین دارند ،احتما ً به دنبال افشراي

مالکیررت ،تررأثیر منفرری و معنرریداري در بررههنگررامبررودن

اذبررار ذررو دربرررار فعالیررت ذرررود قبررل از انتشرررار

گررزارش سررود شررركتهررا دارد .آزمررون فرضرریۀ س روم

گزارشهاي مالی هستند تا به ایرن ترتیرب بتواننرد منراب

تأثیر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی ...

مهدي علینژاد ساروكالۀی و صفیه سا ري ساردویی
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مالی ضروري ذود را با بهترین شرایط و كمترین هزینره

تاثیر اندازه شركت ،سراذتار مالکیرت و حاكمیرت

به دست آورند .مدیران این شركتها همچنین به دنبرال

شركتی بر آن ،فصلنامه پیشرفت هراي حسرابداري،

افشرراي زودتررر اطالعررات بررراي كسررب منرراف شاصرری

.9)8( :99-6

همچون حف موقعیرت و توجیره مزایراي ذرود هسرتند.

ابراهیمی كردلر ،ع .شهریاري ،ع )8911( .بررسی رابطه

عالوه بر این ،همانگونه كره در جردول نشران داده شرد،

برین هزینرههراي سیاسری و محافظرهكراري (فرضریه

بین نر رشد و ریسک سیسرتماتیک برا برههنگرامبرودن

بررسیهاي

سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران،

سود ،رابطۀ معنادار و مثبتی وجرود دارد .با توجه به نتایج

حسابداري و حسابرسی.82)1( :82-9 ،

به دست آمرده ،پیشرنهاد مریشرود با توجه به اینکره ارقام

بحري ثالرث .. ،بهنرامون ،ي .حسرین زاده ،ق (.)8936

سود ،همواره از مهرررمتررررین نکرررات تأثیرگرررررذار در

ویژگی هاي هیات مدیره و مربوط بودن اطالعرات

تصررررمیمگیرررري اسررتفادهكننرردگان از صورتهاي مالی

حسابداري ،فصلنامه دانش حسابداري وحسابرسری

است ،اسررتفادهكننرردگان به این نکته توجه داشر رته باشند

مدیریت.21-98 :2)6( ،

كه سود شركتهایی كه تمركرز مالکیرت برون سازمانی

تنانی ،م .صدیقی ،ا .امیري ،ع .)8931( .بررسری نقرش

بیشررررتري دارنررد ،قابررررل اتکرررراتر از شررركتهررایی بر را

سرازوكارهاي حاكمیرت شرركتی در كراهش

سررراذتار مالکیرررت پراكنرررده اسرررت .نقررش سرراذتار

ریسک ریزش قیمت سهام شركت هراي پذیرفتره

هیأتمدیره (استقالل هیأتمدیره) در زمینۀ افشاي مرالی

شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران ،فصرلنامه

بسیار ضعیف است؛ بنابراین سیاست گذاران بایرد توجره

علمی -پژوهشی مردیریت دارایری و ترأمین مرالی،

داشرررته باشرررند كررره حضرررور اعضررراي غیرموظرررف در

97-98: 1

هیأتمدیره به تنهایی كافی نیست و ممکن اسرت توجره

رزمیان فیا آبادي ،ع .هشی ،ع .)8936( .تاثیر تركیرب

به سرایر ویژگریهراي آن ماننرد تجربرۀ اعضرا یرا سرطح

هیات مدیره بر محتواي اطالعراتی و كیفیرت سرود

تحصیالت آنها مناسبتر باشد .این ابزار نظارتی باید بره

شركت هاي پذیرفته شده در برورس اوراق بهرادار

كاهش تضراد منراف برین سرهامداران و مردیران كمرک

تهران ،دانش حسابداري860-879:)89(1،

كنررد؛ بنررابراین بایررد برره تقویررت ایررن ابررزار توجرره شررود.

سبز علری پرور،

 .قیطاسری ،ر .رحمتری ،س.)8938( .

همانگررررونهكه از نتایج پررررژوهش مشررررراص شررررد،

تاثیر تركیب هیات مدیره برر محترواي اطالعراتی و

شركتهاییكه عمد سهامشان دراذتیار دولرررررررررت یا

كیفیت سود شركت هاي پذیرفتره شرده در برورس

سازمانهررا و نهادهرراي دولتی و شبهدولتی اسررت ،سررود

اوراق بهادار تهران ،پژوهش هاي حسابداري مالی،

بههنگامی ناواهنرد داشرت؛ بنرابراین پیشنهاد مریشرود،

.817-869:)6(1

براي افررزایش برهموقر برودن سود در این شررركرتهرا،

عباسی ،ا .رستگارنیا،

 .)8938( .تاثیر ساذتار مالکیت

سیاستهراي ذصوصرریسازي و واگذاري سهام دولت

بر ارزش شرركتها در برورس اوراق بهرادار تهرران،

تداوم یابد.

فصرل نامرره پررژوهش هراي تجربرری در حسررابداري،
دوره . 97-99 :9 )8( ،6
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