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The Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Earning Timeliness
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Abstract
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. In thin study, corporate ownership
(concentrated ownership and state ownership) and independence of board of directors are considered as corporate
governance mechanisms. Using panel data of 76 listed companies in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2014, 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 براي اتخاذ تصمیمهاي اقتصادي به كار مییبرنید كیه بیراي مفییدبودن در اذیذ تصیمیمهیاي،استفادهكنندگان صورتهاي مالی
 مشیالالت،  ساز و كارهاي حاكمیت شركتی با افشاي اطالعات میالی شیفا.سرمایهگذاران باید ویژگیهایی ازجمله بههنگامبودن داشته باشد
 بررسیی تیأ یر سیاز و كارهیاي حاكمییت شیركتی در بیههنگیامبیودن اطالعیات سیود در،این پژوهش

 هد.نمایندگی را به حداقل میرساند

 بههنگامبودن سود بهعنوان یک ویژگیی كیفیی و نمیادي از تییییر در ارزش بیازار.شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهیران است
 مالالیت دولتی) و استقالل اعضاي هیأتمدیره بهعنوان ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در نظر گرفته،سهام و ساذتار مالالیت (تمركز مالالیت
 شییركت پذیرفتیهشیده در بیورس62  آزمون فرضیههاي پژوهش با رویالرد تحلیل دادههاي تابلویی و بهكارگیري نمونییهاي شیامل.شده است
 تأ یر مثبت و معناداري در بههنگامبودن سود، نتایج پژوهش نشان داد تمركز مالالیت. انجام شد1898  تا1881 اوراق بهادار تهیران بین سالهاي
 ا یر منفیی و، همچنیین مالالییت دولتیی، سود حسابداري شركتهیا بیههنگیامتیر اسیت، هرچه تمركز در مالالیت افزایش یابد،دارد؛ به عبارتی
. تأ یري ندارد،معناداري در بههنگامبودن سود دارد؛ ولی استقالل هیأتمدیره در بههنگامبودن سود
. مالالیت دولتی، حاكمیت شركتی، تمركز مالالیت، بههنگامبودن سود، استقالل هیأتمدیره:واژههای کلیدی
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مقدمه
1

شركتهیا بیه عنیوان واحیدهاي اقتصیادي بیه دنبیال

شركتهاي بزرگ ،هماننید اننیرون و ورلیدكام و عیدم

سودآوري و دستیابی به روت بیشیتر هسیتند .بیه دیییل

اطمینان به اعداد و ارقام حسابداري كه مهمترین بخیش

مختلف كه مهم ترین آنها ،جدایی مالالییت از میدیریت

گیییزارشهیییاي میییالی را تشیییالیل مییییدهییید ،اعتمیییاد

است ،شركت ها عالوه بر انجام فعالیت اقتصادي ،وظیفۀ

سرمایه گذاران به صیورتهیاي میالی تهییهشیده توسی

پاسخگویی بیه افیراد بییرون از شیركت را نییز بیه عهیده

مییدیریت كییم شییده اسییت ] .[8در سییالهییاي اذیییر،

دارنییید .براسیییاس شیییواهد تجربیییی ،كیییاراترین شییییوۀ

پیشرفتهاي زیادي در زمینۀ موضوع حاكمیت شیركتی

پاسییخگویی ،گزارشییگري مییالی اسییت ] .[8یالییی از

در سط جهان انجام شده است و كشیورهاي پیشیرو در

مهمترین منابع اطالعاتی بیراي ارزییابی عملالیرد واحید

این زمینه ،همچنان بیه تقوییت نظیام حاكمییت شیركتی

اقتصییادي ،سییود اسییت كییه شییاذص مناسییبی بییراي

ذود ادامه میدهند .در این راستا ،به مشاركتكننیدگان

تصمیمهاي سرمایهگذاران به حساب میآید .عیالوه بیر

در حاكمیت شركتی و موضوعهایی مانند سیهامداران و

ایناله رقم سود گزارششده بیراي سیرمایهگیذاران مهیم

روابیی آنهییا ،مسییلولیت پاسییخگویی ،بهبییود عملالییرد

اسیت و در تصییمیمهیاي آنهییا تیأ یر دارد ،ویژگیییهییاي

هیأتمدیره ،كمیتههاي هیأتمدیره ،حسابرسان و نظام-

كیفی سود به عنوان یالی از ابعاد اطالعیات سیود ،میورد

هاي حسابداري و كنترل داذلی ،توجه وییژهاي مبیذول

توجه ذاص سرمایهگذاران است ] .[8سود ذالص یالی

میدارند .ساز و كارهاي حاكمییت شیركتی بیا كیاهش

از مهمتیرین اقیالم اطالعیات حسیابداري اسیت و بیراي

مشالالت نمایندگی ،مییتواننید فرصیتهیاي میدیریت

مفیدبودن در اذذ تصمیم هاي سرمایهگذاران ،ویژگیی-

سود را كاهش دهند و درنتیجه ،بر كیفیت سود بیفزاینید

هایی ازجمله بیههنگیامبیودن دارد ] .[1تماییل بیراي بیه

] .[11لیییم و همالییاران )6118( 6ا ییر تمركییز مالالیییت و

تأذیر انداذتن گزارشهاي حاوي اذبار بد سود ازجمله

شخصیییت سییهامدار عمییده را در بییهموقییعبییودن ارا ییۀ

دسترسیینداشیتن بیهموقیع بیه

اطالعات سود شركت تجزیه و تحلیل كردند و دریافتند

اطالعات مالی میشود .این امر در مبانی میالی بیهعنیوان

رابطییهاي غیرذطییی بییین تمركییز مالالیییت و تییأذیر در

فرضیۀ افشاي راهبردي (استراتژیک) معرفی شده اسیت.

گزارشگري مشاهده مییشیود؛ ولیی ایین رابطیه دربیارۀ

بیییه نظیییر برذیییی پژوهشیییگران ،عوامیییل متعیییددي در

به موقعبودن كشف قیمت سهام شركتها ،وجود نیدارد

انتخابهاي پیش روي مدیریت بیراي افشیاي اطالعیات

و شركتهایی كه سهامداران عمدۀ آنها ،اعضیاي ییک

مربوط به سود و انتخاب زمان انتشار این اطالعات میؤ ر

ذانواده و افراد ذارجی هستند ،در فرایند كشف قیمت،

است كه از آن جمله به محتیواي اطالعیات منتشرشیده،

كمتییر بییهموقییع عمییل میییكننیید ] .[11در ایییران نیییز

ساذتار مالالیت ،هزینههیاي نماینیدگی ،تعیداد میدیران

پییژوهشهییایی بییراي بررسییی تییأ یر سییاز و كارهییاي

برون سازمانی ،منطقۀ زمانی ،هزینههیاي مالالانیه ،انیدازۀ

حاكمیییت شییركتی در بییههنگییامبییودن گییزارش سییود

شیركت و پیچییدگی حسیابداري مییتیوان اشیاره كییرد

شییركتهییا در بییورس اوراق بهییادار تهییران انجییام شییده

] .[11در پییی رسییواییهییاي گسییتردۀ مییالی در سییط

است .یافتههاي پژوهش ذبیحیی و حنیفیه ( )1894نشیان

مواردي است كه موجی

1. Enron and World Com
2. lim et al
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داد تمركییز مالالیییت و مالالیییت دولتییی ،تییأ یر منفییی و

شناذت و انیدازهگییري حسیابداري ،سیود اقتصیادي را

معنیییدار و مالالیییت نهییادي و سییهامداران حقیقییی ،ا ییر

نمیتوان سنجید .سود اقتصیادي مشیاهدهشیدنی نیسیت؛

مثبییت و معنیییداري در بییههنگییامبییودن گییزارش سییود

بنابراین امالان كمّیسازي آن وجود ندارد .بیا توجیه بیه

شركتها دارد ] .[11نعمتی ( )1894رابطۀ بیین مالالییت

دشواري موجود در تعرییف عملییاتی كیفییت سیود ،از

شركتی ،حاكمیت شیركتی و بیهموقیعبیودن سیود را در

معیارهاي مختلفی براي اندازهگییري ایین سیازه اسیتفاده

شركتهاي پذیرفتهشده در بیورس اوراق بهیادار تهیران

شده اسیت .ذصوصییات كیفیی اطالعیات حسیابداري،

بررسییی كییرد .نتییایج پییژوهش او نشییان داد بییین تمركییز

سب

سودمندي اطالعات براي تصیمیمگییري اسیت .از

مالالیییت و بییهموقییعبییودن سییود ،رابطییۀ معالییوس ،بییین

این ذصوصیات كیفی به عنوان معیارهایی براي ارزییابی

مالالیت مدیریتی و مالالیت نهادي و بهموقعبودن سیود،

كیفیت سود میتوان استفاده كرد .پژوهشگران كمی بیه

رابطۀ معنی داري وجود ندارد و رابطۀ معالوس و معنادار

اسییتفاده از ذصوصیییات كیفییی اطالعییات حسییابداري

بین مالالیت شركتی و بهموقعبودن سود دییده مییشیود

بهعنوان معیار كیفیت سود ،توجه كیردهانید و تنهیا چنید

ایین

مطالعه در این ذصوص انجام شده است كه از آن جمله

پژوهش ،بررسی تأ یر ساز و كارهاي حاكمیت شیركتی

بییه مطالع یۀ وِلییوري )1999( 1و بییاروا ( )6112میییتییوان

در بییههنگییامبییودن اطالعییات سییود در شییركتهییاي

اشییاره كییرد ] .[8تحلیییلهییا دربییارۀ بییههنگییامبییودن

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

گزارشگري سود شركتها را میتوان در مطالعیۀ بیال و

][16؛ بنابراین با توجه به مطالی

ذكرشیده ،هید

مبانی نظری
سود حسیابداري یالیی از مهیمتیرین شیاذصهیایی
است كه به وسیلۀ استفادهكنندگان از صورتهاي میالی
براي مقاصد مختلف مانند ارزشگذاري سیهام ،ارزییابی
عملالرد مدیریت ،تخصیص منابع بیه كیار مییرود و بیه
آن توجه زیادي میشود؛ بنابراین تخصییص بهینیۀ منیابع
در بازارهیا كییامالً بیه اییین مسییأله بسیتگی داردكییه سییود
حسابداري گزارششیده ،كیفییت مناسیبی داشیته باشید.
كیفیت سود یالی از واژگان میالی اسیت كیه هیچگونیه
اتفاق نظري دربارۀ تعرییف آن وجیود نیدارد .ذلیلیی و
كردسیییتانی ( )6111كیفییییت سیییود را نزدیالیییی سیییود
گزارش شدۀ حسابداري به سود اقتصیادي تعرییف میی-
كنند؛ به عبارت دیگر ،نزدیالی بیشتر سود حسابداري به
سود اقتصادي ،نشیان دهنیدۀ كیفییت بیشیتر سیود اسیت.
اندازهگیري كیفیت سود بر مبنیاي تعرییف فیوق ،سیب
ایجاد مشالالتی در عمل میشود؛ زییرا براسیاس قواعید

برون ( 6)1928ردیابی كرد كه ارقام سود حسیابداري را
با توجه به ویژگیهاي «مربوطبودن» و «بیههنگیامبیودن»
تشری كردهاند ] .[11پیشبینی سود به وسیلۀ میدیریت،
از مهییمتییرین منییابع اطالعییاتی سییرمایهگییذاران و سییایر
اشخاص به شمار میرود؛ زیرا در بازار سرمایه ،یالیی از
عمدهترین راههاي دستیابی بسیاري از اسیتفادهكننیدگان
به اطالعات شركتها ،اعالمیه و اطالعیههایی است كیه
از جان

شركتهیا دربیارۀ اقیالم سیود پییشبینییشیده

منتشر میشود .اگر پیشبینیهاي سود با مدیریت ،دقیت
یزم داشته باشد ،میتواند به بهبود فرایند تصیمیمگییري
استفادهكنندهگان از گزارشهاي حسابداري منجر شیود
] .[14افشاي بههنگام اطالعات سود میتواند به كیاهش
عدم تقارن اطالعات بینجامید ،از فرصیتهیاي احتمیالی
معاملییه بییا اسییتفاده از اطالعییات محرمانییه و تخصیییص
نامناس

داراییهاي شركت توسی میدیران جلیوگیري
1. Vlovry
2. Ball and Brown
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كند؛ امالان سوء استفادۀ مدیران را با دسترسی ذاص به

سهامداران و درنتیجه ،تأ یرات نامطلوب در روت آنیان

اطالعات داذلی دربارۀ فعالیت شیركت كیاهش دهید و

میییشییود ] .[14هی یأتمییدیره ازجملییه سییاز و كارهییاي

درنهایت ،از هزینه سرمایۀ شركت بالاهد ].[11

داذلییی حاكمیییت شییركتی اسییت كییه تییأ یر زیییادي در

امییروزه شییركتهییاي سییهامی عییام ،تحییت تملییک

عملالرد شركت و رعایت حقوق صیاحبان منیافع بنگیاه

مجموعییۀ متنییوعی از مالالییان اسییت و در آنهییا وظیفییۀ

اقتصادي دارد .نقش هیأتمدیرۀ شیركتهیا در نظیارت

مالالیت و كنتیرل شیركت از یالیدیگر تفالییک شیده و

بر نحوۀ ادارۀ شركت براي دستیابی به اهدا

تعیینشده

این مسلولیت به میدیران حرفیهاي واگیذار شیده اسیت.

و هدایت مدیریت اجرایی بسییار تعییین كننیده اسیت تیا

مسییألۀ كلیییدي در اییین موقعیییت ،اطمینییان از فعالیییت

بییا

جییایی كییه در مییواردي ،حاكمیییت شییركتی مناس ی

مییدیران بییراي منییافع سییهامداران اس یت ] .[6حاكمیییت

تركییی

شركتی از ابتداي قیرن بیسیت و یالیم پیا از فروپاشیی

هی یأتمییدیره عییالوه بییر هییدایت اسییتراتژیک شییركت،

شییركتهییاي بزرگییی ماننیید انییرون و ورلییدكام دوبییاره

مسییلولیت مهمییی در نظییارت بییر عملالییرد مییدیریتی و

وكار مطرح شیده اسیت.

براي سهامداران ،رعایت قوانین

بهعنوان یالی از مباحث كس

و عملالییرد هیییأتمییدیره سیینجیده میییشییود.

دستیابی به بازده مناس

مبانی اولیۀ حاكمیت شركتی بیشیتر بیر موضیوع راهبیرد

و در عین حال ،جلوگیري از بروز تضیاد منیافع و ایجیاد

شركتها و حقوق سهامداران تأكید داشیت و بعیدها بیا

توازن بین توقعهاي ناسازگار از شركت بیه عهیده دارد.

طرح دیدگاه هیاي جدییدتر بیه سیمت توجیه جیدي بیه

اصل ششم حاكمیت شركتی سازمان همالاري اقتصادي

حقوق صاحبان منافع و اجتمیاع گیرایش پییدا كیرد .در

و توسعه ( )6114هیأتمیدیره را ملیزم بیه ایفیاي وظیفیۀ

سالهاي اذیر ،پیشرفتهیاي زییادي در زمینیۀ موضیوع

امانتداري میداند كه شامل دو عنصر اصلی مراقبیت و

حاكمیییت شییركتی در جهییان صییورت گرفتییه اسییت و

وفاداري است .وظیفۀ مراقبت حرفهاي ایجیاب مییكنید

كشورهاي پیشرو در این زمینه ،همچنان به تقوییت نظیام

اعضاي هیأتمدیره براساس اطالعات كامیل ،بیا حسین

حاكمیت شركتی ذود ادامه میدهند و در این راستا ،بیه

نیییت و مراقبییت و پشییتالار كییافی ،بییه تعهداتشییان عمییل

مشاركتكنندگان در حاكمیت شركتی و موضوعهیایی

كنند .وظیفۀ وفاداري نیز به سب

تأكید بر اجیراي میؤ ر

از قبیل سهامداران و رواب آنها ،مسلولیت پاسیخگویی،

دیگر اصول حاكمیت شركتی دربیارۀ رفتیار یالسیان بیا

بهبود عملالرد هییأتمیدیره ،كمیتیههیاي هییأتمیدیره،

سهامداران ،نظیارت بیر معیامالت بیا اشیخاص وابسیته و

حسابرسییان و نظییامهییاي حسییابداري و كنتییرل داذلییی،

تدوین سیاست تعیین دستمزد میدیران اجراییی اصیلی و

توجه ویژهاي مبذول میدارند .ساز و كارهاي حاكمیت

اعضییاي هی یأتمییدیره ،اهمیییت ویییژهاي دارد .براسییاس

شركتی در كیفیت اطالعاتی كه شركتها افشا كرهانید،

آییییننام یۀ نظییام حاكمیییت شییركتی ،مسییلولیت اصییلی

ازجمله اطالعات مربوط به پیشبینیهاي سود ا یر میی-

هیأتمدیره ،ایجاد حاكمیت كارآمد بر امور شركت در

گییذارد .افشییاي اطالعییات مییالی شییفا  ،مشییالالت و

راسییتاي منییافع سییهامداران و تعییادل در منییافع صییاحبان

مسا ل نمایندگی را با كاهش عدم تقارن اطالعیاتی بیین

منیییافع مختلیییف آن ازجملیییه مشیییتریان ،كاركنیییان،

مدیریت و سهامداران به حیداقل مییرسیاند .در مقابیل،

سرمایهگذاران و جوامع محلی اسیت ] .[4یالیی از مهیم

باعیث گمراهیی

ترین عوامل تأ یرگذار در سالمت فراینید حسیابداري و

افشاي ضیعیف اطالعیات میالی اغلی

تأ یر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در بههنگامبودن اطالعات سود 1 /

اعضیاي هییأتمیدیره اسیت.

مییشیود .همچنییین سیهامداران عمییده ممالین اسییت در

گزارشگري مالی ،تركی

مسلولیت هیأتمدیره ،فیراهمكیردن نظیارت مسیتقل بیر

جهت منافع ذویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگیر

عملالرد مدیران اجرایی و الزام میدیران بیه پاسیخگویی

سهامداران حركیت كننید؛ بیه عبیارت دیگیر ،بیایبودن

در برابر سهامداران است .باور عمومی بر این اسیت كیه

تمركز مالالییت ،سیب

مییشیود امالیان كنتیرل و ادارۀ

هیأتمدیره هرچه استقالل بیشتري داشته باشید ،نظیارت

شركت براي معدودي سهامدار عمده فراهم شود ].[6

مؤ رتري بر مدیران اجرایی دارد؛ بهعنیوان مثیال ،بیزلیی
( )1992دریافییییت حضیییییور اعضییییاي غیرموظیییییف
هیأت مدیره ،احتمال تقل

فرضیۀ  :6تمركز مالالیت در بههنگامبودن اطالعیات
سود ،تأ یر معناداري دارد.

در ارا ۀ صورتهاي میالی را

یالی از مسا ل در تأ یر ساذتار مالالیت بهعنوان سیاز

كاهش داده است .هیأت مدیره با درصید بیشیتر میدیران

و كار كنترل ،ویژگی سهامدار اصلی است .مطالعه هیاي

برونسازمانی ،حاكمییت شیركتی مناسی تیري را بیراي

زیییادي دربییارۀ نقییش نظییارتی سییرمایهگییذاران دولتییی،

شركت به ارمیان میآورد؛ زیرا مدیران برونسازمانی از

نهییادي و انفییرادي وجییود دارد .برذییی از مطالع یههییا در

مییدیران اجرایییی مسییتقل شییركت هسییتند .نظییارت و

حوزۀ نوع مالالیت ،بهبود در ارزش مؤسساتی است كیه

تخصییص بیشییتر و ایجییاد ارتبییاطهییاي تجییاري جدییید

بییه تیییییر در نییوع مالالیییت ذییود و یییا انجییام عملیییات

ازجمله مزایاي حضور میدیران بیرونسیازمانی در ییک

ذصوصیسازي اقدام كردهانید .تفیاوت در انگییزههیاي

شركت است و با همیین مزاییا ،احتمیال رشید شیركت،

مدیریتی و نظیارتی ،اهیدا

سیاسیی و تعهید اجتمیاعی

كاهش هزینههاي نمایندگی ،بیهحید اكثررسییدن ارزش

واحدهاي دولتی ،بهطور عمده ،موج

شییركت و افییزایش كیفیییت گزارشییگري مییالی دور از

رود اییین واحییدها عملالییرد ضییعیفتییري نسییبت بییه

دسترس نخواهد بود ].[18

مؤسسات مشابه داشته باشند .همچنیین مالالیان نهیادي و

فرضییۀ  :1اسییتقالل هیییأتمیدیره در بییههنگییامبییودن

اطالعات سود ،تأ یر معناداري دارد.

مییشیود انتظیار

شركتی به لحاظ داشتن انگیزههاي قويتر بیراي كسی
سود و دسترسی به اطالعات بیشتر ممالن است عملالیرد

یالی از مهمترین عوامل ا رگیذار در كنتیرل و ادارۀ

بهتري داشیته باشیند .عباسیی و رسیتگارنیا ( )6116بییان

مالالیییت و بییهذصییوص ،تمركییز

كردندكه وجود سرمایه گذاران نهادي بیزرگ ،بیهدلییل

مالالیت سیهام شیركتهیا در دسیت سیهامداران عمیده

افزایش نظارت مؤ ر ،ا ر مثبتیی در ارزش شیركت دارد.

است .چنین سهامدارانی درصد زیادي از سیهام شیركت

همچنییین مؤسسییاتی كییه بییا بنیادهییاي ذییانوادگی اداره

را در اذتیییار دارنیید كییه میییتواننیید ادارۀ شییركت را در

میشوند؛ انگیزۀ بیشیتري بیراي كنتیرل شیركت دارنید؛

دست گیرند .درمقابل ،سهامداران ذیرد ،تماییل زییادي

زیییرا افییراد (ذییانوادههییا) كمتییر تمایییل دارنیید سییرمایه-

بییه كنتییرل و نظییارت بییر مییدیران ندارنیید؛ زیییرا در اییین

گذاريهاي ذود را متمایز كنند و بیهدلییل آنالیه هزینیۀ

صورت مجبور میشوند هزینههاي كنتیرل را بیه تنهیایی

نمایندگی كمتري دارند ،باید كاراتر از مؤسسات دولتی

تقبل كنند؛ در حالی كه سیهم انیدكی در سیود شیركت

باشند .بدون شک براي آناله بازارهاي میالی بتواننید در

دارند .وقتی تمركیز زییاد مالالییت وجیود دارد ،امالیان

وظایف و كاركردهاي ذود موفق باشند ،یزم اسیت بیه

نظارت و كنترل بهتر بر عملالرد مدیریت شركت فراهم

نقیییش و اهمییییت متییرهیییایی نظییییر سیییاذتار مالالییییت

شییركتهییا ،تركی ی

 / 2مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ،......شماره  ،.....شماره پیاپی (....... ).....

نوع مالالیت و نیز میزان تمركز ییا پراكنیدگی

حالییت عییادي باشیید و بییه اییین ترتیی  ،اییین شییركتهییا

(برحس

آن) توجه كنند تا در عین روشینكیردن الگیوي ایید ال

میتوانند ناكارایی و فعالییتهیاي نادرسیت ذیود را در

سیییاذتار مالالییییت در كشیییور (كیییه ممالییین اسیییت

جهت منیافع گیروههیاي ذیاص و بیه زییان سیهامداران

دركشورهاي مختلف ،متفاوت باشد) معییار مناسیبی نییز

اقلیییت پنهییان كننیید .اییین موضییوع در مطالع یۀ جییول و

بییراي سییرمایهگییذاران و تحلیلگییران مییالی در فراینیید

همالییاران ( )6111تأیییید شیید .اییین مطالعییه بییر فعالیییت

تصمیمگیري و انتخاب الگوي بهینۀ سیرمایهگیذاري بیه

شركتهاي پذیرفتهشیده در بیورس اوراق بهیادار چیین

وجود آید ] .[1دولت به عنوان سیهامدار عمیده معمیویً

كه تحت مالالیت دولت بهعنیوان سیهامدار عمیده قیرار

انگیزۀ یزم را براي شركت در فعالییتهیاي مربیوط بیه

دارند ،انجام شده است و نشان میدهد ایین شیركتهیا،

نظییارت مییؤ ر در فعالیییتهییاي شییركت نییدارد و اییین

حجییم گزارشییگري كمتییر از اطالعییات ذییاص دربییارۀ

موضوع ناشی از انگیزههاي سیاسی و موقعیت اقتصیادي

فعالیت شركت مربوط به قیمت سهام دارند ].[11

دولت است .شركتها میتوانند در عمیل ،انگییزههیاي
مشخص بیراي فعالییت در جهیت منیافع مالالیان دولتیی

فرضیۀ  :8مالالیت دولتی در به هنگام بودن اطالعیات
سود ،تأ یر معناداري دارد.

قدرتمنیید ذییود بییه هزین یۀ سییهامداران اقلیییت بییا انجییام
فعالیتهاي ذاص داشته باشند .لیم و همالیاران ()6118

روش پژوهش

بیییان میییكننیید كییه مشییاركت دولییت در سیسییتمهییاي

جامعۀ پژوهش ،شركتهاي پذیرفتهشیده در بیورس

اقتصادي و سیاسی به ایجاد مشیالالت نماینیدگی منجیر

اوراق بهیادار تهیران اسیت كیه از سیال  1881تیا 1898

میشود؛ زیرا دولت میتوانید بیا اسیتفاده از مالالییت ییا

به طور مداوم در بورس فعالیت داشتهاند؛ پایان سال مالی

نفوذ ذود ،فعالیتها را در جهت منافع گروههاي ذاص

آنها  69اسفند بوده است و اطالعات آنها بیراي مقاصید

كنتییرل و سییهامداران اقلیییت را از حقییوق ذییود محییروم

پییژوهش در دسیییترس اسیییت .همچنییین ،بانیییکهیییا و

كند .این سیستم مبتنیی بیر روابی  ،بیه ایجیاد ییک سی ر

مؤسسههاي مالی و شیركتهیاي سیرمایهگیذاري میالی

حفاظتی براي بررسی كلیّۀ فعالیتها منجر میشیود .ایین

بهدلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنهیا ،از سیایر واحیدهاي

موضوع نشان میدهد شركتهاي برذوردار از مالالییت

تجییاري و شییركتهییایی كییه بیشییتر از  8مییاه توقییف

دولتی بهعنوان سهامدار عمده ،كمتر به قواعد بازار براي

معییامالتی داشییتهانیید ،حییذ

میییشییوند .بییا بررسییی

اعمال كنترل شیركتی بیر فعالییتهیا توجیه مییكننید و

شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهیادار تهییران

مالالییت

و اعمال شرایی فوق ،تعداد  62شیركت بیراي بیرآورد

نمیتوانند درآنها تیییرات سیازمانی ایجیاد كننید .رفتیار

الگوها و آزمون فرضیههاي پژوهش انتخاب شده است.

شییركتهییاي تحییت مالالیییت دولییت بییا قضییاوتهییاي

بههنگامبودن سود به عنوان ییک ویژگیی كیفیی ،بیر

انجامشده دربارۀ مؤ ربودن فعالیت آنها هماهنگی نیدارد

اییین ایییده مبتنییی اسییت كییه سییود حسییابداري درصییدد

و این موضوع باعیث شیده اسیت زییانهیاي فیراوان بیه

اندازه گیري سود اقتصادي است كیه بیه عنیوان تییییر در

ذزانۀ كشور وارد شود؛ بنابراین ،انتظیار مییرود محیی

ارزش بییازار سییهام تعریییف میییشییود .در اییین پییژوهش

اطالعاتی شركتهاي تحت مالالیت دولت ،میبهمتیر از

هماننیید پییژوهش كردسییتانی و طایفییه ( )1896بییراي

سهامداران تجمیعشده به صیورت ییک بلیو

تأ یر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در بههنگامبودن اطالعات سود 6 /

ارزیابی ویژگی بههنگامبودن سود از الگوي فرانسیا و

باشند و در آزمونهیاي پیژوهش بررسیی ذواهنید شید،

همالاران ( )6114بهشرح زیر استفاده شده است:

عبارتند ازSize :؛ (اندازۀ شركت) :به این دلییل بررسیی

*Eit= β0,i+ β1,i NEGit + β6,i RETit +β8,i NEGit

شده است كه شركت هاي بزرگ تیر ،محیی اطالعیاتی

RETit + eit

قويتر دارند و در آنها سیستم حسابداري تجهیزشیده اي

 Eitعبییارت اسییت از سییود قبییل از اقییالم غیرعییادي
شركت  iدر سیال  tكیه بیراي استانداردشیدن بیر ارزش
بییازار سییهام ابتییداي دورۀ شییركت تقس ییم شییده اسییت؛
 RETitعبارت است از میانگین بازده شیركت  iارسیال t

(بازده واقعیی)؛  NEGitعبیارت اسیت از شیاذص بیازده
منفی ،مسیاوي  1اگیر  RET<0و در غییر ایین صیورت
صفر است.
ضری تعیین تعدیل شدۀ حاصل از بیرآورد الگیو بیا
عالمت منفی ،نشان دهندۀ این ویژگی است .ارزش هیاي
بیشتر (كمتر) بیه دسیت آمیده ،بیر بیه هنگیام بیودن كمتیر
(بیشتر) سود دیلت دارد ].[9
Timelinessit=α+β1OwnConit+β2OwnerTypeit
+β3OutDirit+ β4Sizeit +β5Leverageit+ β6BadNewsit +
β7Book _ to _ Mktit + β8Volatilityit + eit

براي اطمینان از افشیاي بیه موقیع اطالعیات میالی وجیود
دارد .در این رابطیه ،متیییر انیدازۀ شیركت بیا توجیه بیه
لگییاریتم طبیعییی ارزش بییازار سییرمایۀ شییركت محاسییبه
میشودLeverage .؛ (اهرم مالی) بیه ایین دلییل بررسیی
شده است كه شركتهاي بیا سیط اهیرم بیای ،احتمیایً
فرایند افشاي بیشتر و به موقع تیري بیراي تیأمین تقاضیاي
اعتباردهندگان دارند .متییر اهرم با تقسیم جمع بدهیهیا
بر جمع داراییها محاسیبه مییشیودBadNews .؛ اذبیار
بد :مطالعه هاي گذشته نشان می دهد شركت هیاي داراي
عملالرد ضعیف ،احتمایً در افشاي اطالعات مالی منفی
براي جلوگیري از كاهش شدید قیمت سهام ذود تأذیر
دارنیید .در حالییت عالییا ،شییركتهییایی كییه میییانگین
عملالرد بایتر از میانگین دارند ،احتمایً به دنبال افشیاي
اذبییار ذییوب دربیییارۀ فعالیییت ذیییود قبییل از انتشیییار
گزارش هاي مالی هستند تا به این ترتی

بتوانند احتمیایً

 Timelinessitعبارت است از بیههنگیامبیودن سیود،

منابع مالی ضروري ذود را با بهترین شیرای و كمتیرین

بهعنوان یک ویژگی كیفی و نمیادي از تییییر در ارزش

هزینه به دست آورند .همچنین میدیران ایین شیركتهیا

بازار سهام Own Conit .عبارت است از تمركز مالالیت

احتمایً به دنبیال افشیاي زودتیر اطالعیات بیراي كسی

كه بیا توجیه بیه معییار بیزرگتیرین سیهامدار و درصید

منافع شخصی همچون حفی موقعییت و توجییه مزاییاي

مالالییییت سیییهام در اذتییییار وي محاسیییبه مییییشیییود.

ذود هستند .اذبار بد ،ارزش  1دارنید ،در صیورتی كیه

 OwnerTypeعبیارت اسییت از نیوع مالییک ،شخصییت

تیییر در سود ساینۀ هر سهم منفیی باشید و در غییر ایین

بزرگ ترین سهامدار است كه اگر این سیهامدار دولتیی

صورت ،برابر صفر اسیت .همچنیین ،بیا توجیه بیه نتیایج

باشد ،برابر با ییک و در غییر ایین صیورت ،برابیر صیفر

مطالعییههییاي گذشییته ،متییرهییاي نییر رشیید و ریسییک

است OutDir .عبارت است از استقالل هیأتمدیره كیه

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

با نسبت اعضاي غیرموظف به كل اعضاي هییأتمیدیره

رشد) لگاریتم طبیعی نسیبت فیروش در سیال جیاري بیه

محاسییبه میییشییود .تعییدادي از متییرهییاي كنترلییی كییه

فیییروش سیییال قبیییل اسیییتVolatility .؛ (ریسیییک

میتوانند در بیههنگیام بیودن اطالعیات سیود تأ یرگیذار

غیرسیستماتیک) ریسک شدت تیییرات بیازده سیهم در
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دورههاي گذشته است كیه برابیر بیا انحیرا

معییار آن

است.

تییکتییک متییرهییا نیسییت و اذعییان میییشییود كییه الگییو
بهصورت همجمعیی مانیا اسیت .سیط احتمیال آزمیون
لوین ،لین و چو ،زیر  1درصد است كیه نشیان مییدهید

یافتهها

اجییزاي اذییالل الگییوي اجراشییده مانییا اسییت .در توزیییع

براي شناذت بهتر ماهیت جامعیۀ آمیاري و آشینایی
بیشییتر بییا متییرهییاي پییژوهش ،قبییل از تجزیییه و تحلیییل

نرمال ،مقدار میانگین متییرهیاي تصیادفی برابیر صیفر و
واریانا آنها برابر یک است .در نتایج آزمیون جیار

دادههاي آماري ،یزم است این دادههیا توصییف شیود

برا ،براي اجزاي جمالت اذالل ،آمارۀ جار

.همچنین توصیف آماري دادهها ،گامی بیراي تشیخیص

با  6/119و مقدار سیط معنییداري آن برابیر بیا 1/822

الگوي حاكم بر آنها و پاییهاي بیراي تبییین روابی بیین

است؛ بنابراین فرضیۀ صفر مبنیی بیر نرمیالبیودن توزییع

متییرهاي پژوهش است .نتایج حاصل از بررسی متییرها

اجیزاي اذییالل در سییط معنییداري  1درصیید پذیرفتییه

در قال

آمیار توصییفی بیراي  62شیركت عضیو نمونیۀ

آماري در بورس اوراق بهادار در دورۀ  9ساله نشیان داد

برا ،برابر

میشود.
با توجه به نتایج ،معنیداري آزمون ا

لیمر برابر بیا

میانگین تمركز مالالیت برابر با  11درصد است كه نشان

 1/111اسییت كییه كمتییر از  1درصیید اسییت و دادههییاي

میدهد  11درصد از سهام بیشتر شركتهاي میدّنظر در

تییابلویی پذیرفتییه میییشییود .همچنییین سییط معنیییداري

اذتیار تعداد معدودي از افراد حقیقی و یا حقوقی است.

آزمون هاسمن كمتر از  1درصید اسیت؛ بنیابراین ابیت

همچنین بررسی میانگین استقالل هیأت میدیره نشیان داد

بودن آ ار عرض از مبدأ را نشیان مییدهید .همچنیین از

 19درصد از اعضاي هیأت مدیرۀ شیركت هیاي میدّنظر،

آزمییون وولییدریج در نییرمافییزار اسییتاتا بییراي تشییخیص

اعضاي غیرموظف هستند .میانگین اهرم مالی نیز برابر بیا

ذودهمبستگی سریالی استفاده شد و چون سط احتمال

 24درصد است كه نشان مییدهید نسیبت بیدهی بیشیتر

این آزمون بیش از  1درصد است ،نبیود ذودهمبسیتگی

شركت هاي مدّنظر ،برابیر بیا  24درصید اسیت .بررسیی

سریالی را در الگو نشان میدهد .براي تشیخیص وجیود

متییرهاي كیفی (صفر و یک) نشان میدهید  62درصید

یا نبود ناهمسانی واریانا نیز از آزمون والد تعدیلشیده

از شركت هاي مدّنظر در اذتیار سهامداران دولتی اسیت

در نرمافزار استاتا استفاده شده است .سط احتمیال ایین

یا به عبارت دیگر ،بزرگترین سهامدار آنهیا ،سیهامدار

آزمون كمتر از  1درصد است؛ بنابراین وجود ناهمسانی

دولتی است .مشاهده شد  11درصد از شركتها با تیییر

واریانا را در الگوي فوق نشان میدهد كیه ناهمسیانی

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

واریانا رفع شده است .سیط معنییداري آمیارۀ والید

براي بررسی وجود ریشه واحد در حالیت دادههیاي

( )914/98برابییر بییا  1/111و كمتییر از  1درصیید اسییت؛

تابلویی ،می تیوان از آزمیون لیوین ،لیین و چیو اسیتفاده

بنییابراین گفتنییی اسییت الگییو در حالییت كلییی ،معنیییدار

كرد .یک روش براي ماناكردن متییرها ،تفاضیل گییري

است .ضری

تعیین تعدیلشدۀ  64درصد ،نشان میدهد

است؛ ولی به دلیل از دسیتدادن دادههیا در ایین روش،

متییر وابسته 64 ،درصد به متییرهاي مسیتقل موجیود در

اجزاي اذالل الگوي اجراشده از نظیر مانیابودن بررسیی

الگو و  62درصد به سیایر متییرهیا وابسیته اسیت كیه در

میشود .اگر اجزاي اذالل مانا باشید ،نییازي بیه مانیایی

الگوي فوق در نظر گرفته نشیده اسیت .از بیین متییرهیا،

تأ یر ساز و كارهاي حاكمیت شركتی در بههنگامبودن اطالعات سود 9 /

تمركز مالالیت ،انیدازۀ شیركت ،نیر رشید و ریسیک

معنیدار هستند .همچنین متییر نوع مالک ،اهیرم میالی و

اذتصاصی ،رابطۀ مستقیم با متییر وابسته دارنید و سیط

اذبار بد ،رابطۀ معالیوس و معنییداري بیا متیییر وابسیته

معنیییداري آنهییا كمتییر از  1درصیید اسییت؛ بنییابراین بییا

دارند.

اطمینان  91درصد می توان گفیت ایین روابی مسیتقیم،
جدول ( )1نتایج برآورد الگوی پژوهش
_ Timelinessit=α+β1Own Conit +β6OwnerTypeit +β8OutDirit+ β4Sizeit +β1Leverageit+ β2BadNewsit + β6Book _ to
Mktit + β8Volatilityit +eit

ذطاي استاندارد

آمارۀ Z

سط معنیداري

متییرها
عرض از مبدأ

-1/161

1/186

-1/84

1/111

Own Con

1/1116

1/1116

6/84

1/114

Owner type

-1/1199

1/1146

-6/81

1/119

OutDir

-1/1121

1/1182

-1/62

1/448

Sizeit

1/116

1/1162

2/41

1/111

Leverage it

-1/161

1/1186

-8/19

1/111

BadNewsit

-1/118

1/1184

-6/19

1/111

Book _ to _ Mktit

1/168

1/111

6/19

1/111

Volatility it

1/1116

1/1111

68/18

1/111

معنیداري الگو

آمارۀ والد

914/98

سط معنیداري

1/111

ضری

ضرای

تعیین تعدیلشده
ا

 64درصد

لیمر

مقدار آماره ( ،)1/21سط معنیداري ()1/111

هاسمن

مقدار آماره ( ،)49/46سط معنیداري ()1/111

ناهمسانی واریانا

مقدار آماره ( ،)884/22سط معنیداري ()1/111

ذودهمبستگی سریالی

مقدار آماره ( ،)./166سط معنیداري ()1/166

نتیجۀ نهیایی حاصیل از آزمیون فرضییههیا نشیان داد
تمركییییز مالالیییییت ،تییییأ یر مسییییتقیم و معنییییاداري در

نتایج و پیشنهادها
هد

از این پژوهش ،بررسی تأ یر سیاز و كارهیاي

بههنگامبودن سود دارد .عالوه بر ایین ،مالالییت دولتیی،

حاكمیت شركتی در بههنگیامبیودن اطالعیات سیود در

تأ یر معالوس و معناداري در بههنگیامبیودن سیود دارد.

شركتهاي پذیرفتهشده در بیورس اوراق بهیادار تهیران

درنهایت ،ایناله اسیتقالل هییأت میدیره (نسیبت اعضیاي

است .روش انجام ایین پیژوهش ،كتابخانیهاي و مییدانی

غیرموظف در هیأتمدیره) در بههنگامبودن سود ،تیأ یر

اسییت .آزمییون فرضیییۀ اول پییژوهش ،رابطییۀ اسییتقالل

معناداري ندارد.

هیییأتمییدیره و بییههنگییامبییودن سییود در شییركتهییاي
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پذیرفتهشیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران را بررسیی

بهدستآمیده ،نشیاندهنیدۀ رابطیۀ معنیادار و منفیی بیین

كییرد .نتییایج نشییان داد بییین اسییتقالل هیییأتمییدیره و

مالالیت دولتی و بههنگامبیودن سیود و پیذیرش فرضییۀ

بییههنگییامبییودن سییود ،ارتبییاط معنییادار وجییود نییدارد و

سوم است .نتایج این فرضیه با پژوهش ذبیحیی و حنیفیه

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

( )1894همخییوانی دارد .آنهییا تییأ یر سییاز و كارهییاي

نتییایج پییژوهش حسییینزاده و همالییاران ( )1896كییه در

حاكمیییت شییركتی را در بییههنگییامبییودن گییزارش سییود

پژوهش ذود ،رابطیۀ بیین ویژگییهیاي هییأتمیدیره و

شركتها در بورس اوراق بهادار تهران آزمودند .نمونیۀ

مربییوطبییودن اطالعییات حسییابداري را در شییركتهییاي

آمییاري پییژوهش شییامل  144شییركت پذیرفتییهشییده در

پذیرفتییهشییده در بییورس اوراق بهییادار تهییران بررسییی

بورس است كه دادههاي آنها براي یک دورۀ  1سیاله از

كردند ،همخیوانی دارد .نتیایج پیژوهش آنهیا نشیان داد

 1888تیییا  1896گیییردآوري شییید .شیییواهد تجربیییی

ویژگیییهییاي هیییأتمییدیره یعنییی انییدازه و اسییتقالل

بییهدسییتآمییده از آزمییون فرضیییههییا نشییان داد مالالیییت

هیییأتمییدیره ،دوگییانگی نقییش مییدیر عامییل از ر یییا

دولتی ،تأ یر منفی معنیداري در بههنگامبیودن گیزارش

هیأتمدیره و دانش مالی هیأتمیدیره در مربیوطبیودن

سود شركتها دارد.

اطالعیییات حسیییابداري تیییأ یر نیییدارد و ویژگییییهیییاي

نتایج در این پژوهش ،نشاندهندۀ وجود رابطۀ مثبت

هی یأتمییدیره از عوامییل اصییلی مییؤ ر در مربییوطبییودن

معنادار بین اندازۀ شركت و بههنگامبیودن سوداسیت؛ از

اطالعات حسابداري نیست ] .[2نتایج بیهدسیت آمیده از

ایینرو ،گفتنییی اسییت شییركتهییاي بییزرگتییر ،محییی

آزمون فرضییۀ دوم ،نشیاندهنیدۀ تیأ یر معنیادار تمركیز

اطالعاتی قويتري دارند و در آنهیا سیسیتم حسیابداري

مالالیت در بههنگامبودن سیود اسیت .همچنیین ضیری

بهتییر تجهیزشییدهاي ،بییراي اطمینییان از افشییاي بییهموقییع

متییر تمركز مالالیت نشان مییدهید هرچیه مالالییت در

اطالعییات مییالی وجییود دارد .همچنییین شییركتهییاي

شییركتهییاي پذیرفتییهشییده در بییورس اوراق بهییادار

بزرگتر ،منیابع میالی مناسیبی بیراي تسیریع فراینیدهاي

متمركزتر باشد ،بههنگامبودن سود نیز بیشیتر مییشیود و

حسابرسی دارند .دیگر نتایج این پژوهش ،وجود رابطیۀ

سود ،ویژگی بههنگامبودن دارد؛ بنابراین نتیایج ،گفتنیی

معنادار ولی منفی را بین اهرم مالی و بههنگامبودن سیود

است یالی از عوامل مؤ ر در بههنگامبودن سود ،تمركیز

نشان میدهد .همچنین شواهد نشان میدهید بیین اذبیار

مالالیت براي مالالان شركتها است .نتایج این فرضیه با

بد و بههنگامبودن سود ،رابطۀ معنادار منفی وجیود دارد.

پیییژوهش ذبیحیییی و حنیفیییه ( )1894و نعمتیییی ()1894

نتایج مطالعههاي گذشته نیز نشان میدهید شیركتهیاي

همخیوانی نیدارد .نتییایج پیژوهش آنهییا نشیان داد رابطییۀ

داراي عملالرد ضعیف در افشاي اطالعیات میالی منفیی

تمركز مالالیت و بهموقعبودن سود بیهصیورت معالیوس

براي جلوگیري از كاهش شدید قیمت سهام ذود تأذیر

اسییت و تمركییز مالالیییت ،تییأ یر منفییی و معنیییداري در

دارنیید .در حالییت عالییا ،شییركتهییایی كییه میییانگین

بههنگیامبیودن گیزارش سیود شیركتهیا دارد .آزمیون

عملالرد بایتر از میانگین دارند ،احتمایً به دنبال افشیاي

فرضییییۀ سیییوم پیییژوهش ،رابطیییۀ مالالییییت دولتیییی و

اذبییار ذییوب دربیییارۀ فعالیییت ذیییود قبییل از انتشیییار

بههنگامبودن سیود را در شیركتهیاي پذیرفتیهشیده در

گزارشهاي مالی هستند تا به ایین ترتیی

بتواننید منیابع

بیییورس اوراق بهیییادار تهیییران بررسیییی كیییرد .نتیییایج

مالی ضروري ذود را با بهترین شرای و كمترین هزینیه
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 مدیران این شركتها همچنین به دنبیال.به دست آورند
منییافع شخصییی

افشییاي زودتییر اطالعییات بییراي كس ی

.همچون حف موقعییت و توجییه مزاییاي ذیود هسیتند
، همانگونه كیه در جیدول نشیان داده شید،عالوه بر این
بین نر رشد و ریسک سیسیتماتیک بیا بیههنگیامبیودن
 با توجه به نتایج. رابطۀ معنادار و مثبتی وجیود دارد،سود
 پیشینهاد مییشیود با توجه به اینالیه ارقام،به دست آمیده
 همواره از مهیییمتیییرین نالیییات تأ یرگیییییذار در،سود
تصییییمیمگییییري اسییتفادهكننییدگان از صورتهاي مالی
 اسییتفادهكننییدگان به این نالته توجه داشی یته باشند،است
كه سود شركتهایی كه تمركیز مالالییت برون سازمانی
 قابییییل اتالییییاتر از شییركتهییایی بی یا،بیشییییتري دارنیید
 نقییش سییاذتار.سیییاذتار مالالییییت پراكنیییده اسیییت
هیأتمدیره (استقالل هیأتمدیره) در زمینۀ افشاي میالی
بسیار ضعیف است؛ بنابراین سیاست گذاران بایید توجیه
داشیییته باشیییند كیییه حضیییور اعضیییاي غیرموظیییف در
هیأتمدیره به تنهایی كافی نیست و ممالن اسیت توجیه
به سیایر ویژگییهیاي آن ماننید تجربیۀ اعضیا ییا سیط
 این ابزار نظارتی باید بیه.تحصیالت آنها مناس تر باشد
كاهش تضیاد منیافع بیین سیهامداران و میدیران كمیک
.كنیید؛ بنییابراین باییید بییه تقویییت اییین ابییزار توجییه شییود
،همانگییییونهكه از نتایج پییییژوهش مشیییییخص شیییید
شركتهاییكه عمدۀ سهامشان دراذتیار دولیییییییییت یا
 سییود،سازمانهییا و نهادهییاي دولتی و شبهدولتی اسییت
،بههنگامی نخواهنید داشیت؛ بنیابراین پیشنهاد مییشیود
،براي افییزایش بیهموقیعبیودن سود در این شییركیتهیا
سیاستهیاي ذصوصیییسازي و واگذاري سهام دولت
.تداوم یابد
References
[1] Abbasi, E., & Rastegarnia, F. (2012). The
effect of ownership structure on
firms`value in Tehran Stock Exchange.

....... ).....(  شماره پیاپی،.....  شماره،...... سال، مدیریت دارایی و تأمین مالی/ 16

Contemporary Accounting & Economics.
10(1): 32-45.
[11] Mashayekh, S., & Ismaili, M. (2006). The
relationship between earnings quality,and
some aspects of governancein companies
listedonthe Tehran Stock Exchange.
Journal of The Accounting and Auditing
Review. 13(3): 25-44. (in Persian).
[12] Nemati, S. )2015).The relationship
between corporate ownership, corporate
governance and timeliness of earnings in
listed companies in Tehran Stock
Exchange. Islamic Azad University, Rasht
Branch. Thesis Database. (in Persian).
[13] Razmian Feizabadi, A., & Hashi, A.
(2013). Effect of board composition on
informativeness and quality of earnings:
evidence from companies listed in Tehran
Stock Exchange. Journal of Accounting
Knowledge. 4(13): 105-127. (in Persian).
[14] SabzaliPoor, F., Qeytas, R., & Rahmati,
S. (2012). The relationship between
corporate governance mechanisms and
accurately predictearnings. Journal of
Financial Accounting Research. 4(2): 123140. (in Persian).
[15] Zabihi, A., & Hanifeh, M.)2015( .The
impact
of
corporate
governance
mechanisms on the timeliness of
Reportingearningsin listed companies in
Tehran Stock Exchang. Internationnal
Conference on Economics Management
and Agricultural Sciences. 1-17.
https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01ICMAS01_260.html. (in Persian).

