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مدیره بر محتواي اطالعاتی و کیفیت سود دربررسی تأثیر ترکیب هیأت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
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خواهآزاده دولت

، واحد مرودشت، مرودشت،  ینشگاه آزاد اسالم، دايارشد حسابداریکارشناسيدانشجو
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7/4/1394،     تاریخ پذیرش: 11/12/1393تاریخ دریافت: 

چکیده
بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتواي اطالعاتی و پژوهشهدف این 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت سود در شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس شرکتپژوهشعه آماري این باشد. جاممی

شرکت 67باشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد تهران می
به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. 1391تا 1385هاي طی سال

هاي ها، روش دادهروش آماري مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه
ي افزایش اندازهنشان داد  که پژوهشنتایج مقطعی (ترکیبی) است. 

افزایش اما دهد.هیأت مدیره، محتواي اطالعاتی سود را کاهش می
تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، محتواي اطالعاتی سود را 
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افزایش نسبت اعضاي همچنین نتایج نشان داد که دهد.افزایش می
کس شده در سود را غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار بد منع

افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، اما دهد.افزایش می
دیگر دهد.بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش می

افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، نتایج نیز نشان داد که 
دهد.کیفیت سود را افزایش می

مدیره، محتواي اطالعاتی بت اعضاي غیرموظف هیأتمدیره، نساندازه هیأتها:کلید واژه
.بموقع بودن سودوسود

مقدمه-1
وهاشرکتمدیرههیأتدرمستقلمدیران غیرموظفحضورنمایندگی،تئوريازدیدگاه

میانموجودتضاد منافعکاهشبهمستقل،افراديعنوانبههاآنعملکرد نظارتی
اجراییمدیرانکهداشتتوجهبایدالبتهکند.کمک میشرکتمدیرانوسهامداران

میاندرو غیرموظف،موظفاز مدیرانمناسبیترکیبایجاددررامهمیشرکت، نقش
مدیره هیأتیکاصلیعناصرازترکیبیچنینکنند. وجودمیایفامدیره،هیأتاعضاي
ارزشمنديموظف، اطالعاتمدیرانکهحالیدرزیراشود.میمحسوبمؤثرکارآ و
وايغیرحرفهدیدگاهیباغیرموظفکنند، مدیرانمیارائهشرکتفعالیتدرباره

هیأتترتیبنشینند. بدینقضاوت میبهمذکورمدیرانگیريتصمیمدر موردبیطرفانه،
بالقوه کاروسازیکالزم،قانونیقدرتواستقاللبودن تخصص،داراباشرکتمدیره

محتتواي اطالعاتی یک معیار حسابداري به . آیدحساب میبهکتیشرحاکمیتتوانمند
میزان استفاده و فایده آن درفرایند تصمیم گیري فعاالن بازار سرمایه می باشد. برهمین 

.[5]اساس سرمایه گذاران هموار بودن سود را به عنوان یک امتیاز منفی منظور نموده اند
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یره بزرگ کارآتر است و همچنین هیأت مدیره مدیره کوچک در مقایسه با هیأت مدهیأت
ها در برابر تأثیر نادرست مدیران از آسیب مستقل از کیفیت باالتري برخوردار است زیرا آن

هرچه ترکیب هیئت مدیره از اعضاي برون سازمانی پذیري کمتري برخوردارند، در واقع 
، که ممکن است، این عمل بیشتري تشکیل شده باشد، اطالعات بهتري را ارائه خواهند داد

بر کیفیت اطالعات مالی و در نتیجه سود گزارش شده تأثیرگذار باشد.
با توجه به مطالب عنوان شده در باال این پرسش مطرح میگردد که آیا بین محتواي 

هدف این پژوهش بررسی اطالعاتی سود و ترکیب هیأت مدیره تاثیري وجود دارد بنابرین
هاي پذیرفته شده یره بر محتواي اطالعاتی و کیفیت سود در شرکتتأثیر ترکیب هیأت مد

باشد. این تحقیق نخستین تحقیقی است که در بازار بورس در بورس اوراق بهادار تهران می
-پردازد که میمدیره بر محتواي اطالعاتی سود میتهران به بررسی ترکیبی ساختار هیأت

شرکتی اضافه شود.تواند به رشد تحقیقات مربوط به حاکمیت 
پژوهشمبانی نظري-2

طریق همسوازشرکتی،حاکمیتهايمکانیزمازیکیعنوانبهمدیرههیأتساختاربهبود
قابلیت اتکايونمایدمیکمکگذارانسرمایهبهسهامداران،ومدیرانمنافعنمودن

اساس ادبیات برکند.میتقویترامالیگزارشگريفرایندهمگراییومالیاطالعات
هاي کوچک به دلیل وجود مشکالت ارتباطی و مسئله مدیرهحاکمیت شرکتی، هیأت

تري سواري مجانی کمتر و همچنین هماهنگی بیشتر اعضا، قادر به اعمال کنترل اثربخشی
هاي داراي دهد که شرکتنشان میتحقیقاتهاي بزرگ هستند. مدیرهنسبت به هیأت

از طریق فعاالن بازار، محتواي اطالعات بیشتر را درك نموده مدیره کوچک اعضاي هیأت
ها بیشتر است، سود داراي هایی که اعضاي غیرموظف هیأت مدیره آنو همچنین در شرکت

مدیره کوچک تري است. استدالل ما از ادبیات مذکور این است که هیأتارزش مربوط
ها داراي سطح باالتري از یرا آنمدیره بزرگ داراي نظارت کارآتري است زنسبت به هیأت
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هماهنگی اعضا و از کارآیی باالتري برخوردارند و  همچنین داراي رویدادهاي کمتري 
مدیره براي پیرامون مشکالت زیاد سوارکاري مجانی است. به عبارتی، اعضاي مستقل هیأت

ها آنمدیره بزرگ از کارآیی کمتري برخوردارند زیرا بیان نظرات خودشان برايهیأت
به [17].شودگیري ضعیف میتر است، بنابراین اثربخشی ناشی از کنترل و تصمیممشکل

مدیره و همچنین جدا کردن منظور فراهم آوردن امکان کنترل مدیریت بوسیله هیأت
مدیره متشکل از هم مسئولیت مدیریت تصمیمات از کنترل تصمیمات، الزم است هیأت

- رموظف باشد و یکی از مدیران غیرموظف، ریاست هیأتمدیران موظف و هم مدیران غی

مدیران جهت گزارش اخبار بد بر مبناي به موقع بودن، [18].مدیره را بر عهده گیرد
هاي قانونی خواهند خود را در برابر مسئولیتها میهاي قابل توجهی دارند زیرا آنانگیزه

اسب با استفاده از نسبت باالتري هایی با ساختار حاکمیتی منشرکت.ممکن حفاظت نمایند
کارترند و اخبار بد را بر مبناي به موقع بودن مدیره، محافظهاز اعضاي غیرموظف هیأت

مدیره داراي کیفیت هاي با افزایش استقالل هیأتکه شرکتکنند. از آنجاییگزارش می
د، نشان داده تر اخبار بحسابداري باالتري هستند، این مطلب بر اساس شناسایی به موقع

[17].خواهد شد

)، در مطالعه تجربی خود دریافت که حضور اعضاي غیرموظف هیأت مدیره 1996(1بیزلی
دهد. به دنبال تحقیقات انجام شده هاي مالی را کاهش میاحتمال تقلب در ارائه صورت

ظف تر اعضاي غیرموهاي داراي نسبت پایین) انتظار داریم که شرکت2006(2توسط وانگ
گیرند.تري را به کار هیأت مدیره، مدیریت سود تهاجمی

1- Beasley
2- Wang
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پیشینه پژوهش -3
ی به بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر کیفیت سود پژوهش، در [9]فیض آبادي و هشی 

شرکت عضو بورس تهران 100شامل 1390تا 1384هاي ها طی سالپرداختند. نمونه آن
هاي پژوهش اند. یافتههاي ترکیبی استفاده کردهها از دادهون فرضیهبوده است. به منظور آزم

هاي با نسبت باالتر اعضاي غیرموظف هیأت مدیره در زمان دهد که شرکتها نشان میآن
کنند به عالوه در هنگام شناسایی اخبار کارانه عمل نمیگزارشگري اخبار بد، محافظه

ي بین اقالم تعهدي . همچنین پس از بررسی رابطهشوندخوب، نیز تأخیري در آن قائل نمی
اختیاري به عنوان شاخص کیفیت سود با نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره مشخص شد 

تر هاي با نسبت پایینهایی با نسبت باالتر اعضاي غیرموظف در مقایسه با شرکتکه شرکت
دهند.یاعضاي غیرموظف در هیأت مدیره، کیفیت سود باالتري را نشان م

حسابداري سوداطالعاتیمحتوايبامدیرههیأتساختار، به ارتباط[7]صدیقی
رابطهبررسیپرداخت. برايبورس تهراندر1391تا 1383هايزمانی سالدورهبراي

استونتوسطشدهارائهمدلازحسابداريسوداطالعاتیمحتوايبامدیرهساختار هیأت
چندخطیرگرسیونازمذکورمدلآزمونبرايوردید)، استفاده گ1991(هریسو

است. نتایجشدهاستفادهوالدو آزمونتابلویییافتهتعمیممربعاتحداقلروشمتغیره،
با محتوايمعناداريارتباطمدیرههیأتساختارمتغیرهايکهدهدمینشانمطالعه

نداشتند.حسابداريسوداطالعاتی

به بررسی تأثیر سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر محتواي ، [6]ستایش و ابراهیمی 
شرکت 75ها شامل هاي عضو بورس تهران پرداختند. نمونه آناطالعاتی سود در شرکت

هاي آماري خود هاي ترکیبی براي دادهبوده است و از داده1387تا 1381طی دوره زمانی 
که محتواي اطالعاتی سود با تمرکز دهدها نشان میهاي پژوهش آناند. یافتهاستفاده کرده

ي ي مثبت و معناداري دارد و شواهدي دال بر وجود رابطهمالکیت و مالکیت نهادي رابطه
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معنادار بین متغیرهاي مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادي، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت 
مدیره و اندازه هیأت مدیره با محتواي اطالعاتی سود یافت نکرد. 

کیفیت سود و برترکیب هیئت مدیره تاثیر، به بررسی[17]وپولس و آستریو دیمیتر
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یونان مابین سودمندي سود در میان شرکت

ها به این مسئله پرداختند که ترکیب شرکت پرداختند. آن150در 2004الی 2000هاي سال
ها چه تأثیراتی خواهد اطالعاتی سود شرکتهیئت مدیره بر سودمندي سود و کیفیت

ها نشان دهنده این است که محتواي اطالعاتی کیفیت سود آنپژوهشداشت. نتایج 
ي مثبت دارد اما براي حسابداري ساالنه با نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره رابطه

اندازه هیأت مدیره چنین نیست. 

اکمیت شرکتی و مدیریت سود در به بررسی ویژگی هاي ح[1]آقایی و چاالکی
شرکت در طی دوره 102شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند.نمونه آنها شامل 

بوده است.یافته هاي پژوهش آن ها نشان می دهدکه رابطه معنی دار 1386تا 1380زمانی 
یات مدیره منفی بین مدیریت سود واستقالل  هیات مدیره وجود دارد و همچنین بین اندازه ه

و کیفیت سود رابطه معنی داري وجود ندارد.

بازاردرپذیرفتهشرکت298روي برپژوهشیدر،[11]همکارانوعبدالرحمان
مدیره برهیأتهايویژگیاثربررسیبه2009تا 2003هاي سالطیمالزيبورس

اینردمدیرههیأتهايمعیار ویژگیپرداختند.هاشرکتریسکوسودمدیریت
رئیسجدایی نقشمدیره،هیأتجلساتتعدادمدیره،هیأتدانش مالیشاملپژوهش

معیارهمچنینبود.مدیرههیأتاندازهوهیأت مدیرهترکیبعامل،مدیرازمدیرههیأت
است.تعریف شدهاختیاريتعهدياقالمدردستکاريمعادلمدیریت سود
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ی تأثیر افشاي ساختار حاکمیت شرکتی ، در پژوهشی به بررس[14]چانگ و سون 
ها بر ادراك بازار از محتواي اطالعاتی و مدیریت سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آن

ها به این نتیجه رسیدند که بود. آن2005تا 2001هاي شرکت طی سال- سال2977شامل 
کنش بیشتري شود که بازار به تغییرات سود واتر موجب میساختار حاکمیت شرکتی قوي

نشان دهد.
ي بین محتواي اطالعاتی سود و ترکیب ی به بررسی رابطهپژوهشدر [15]چانگ 

شرکت غیرآمریکایی طی دوره 88شرکت آمریکایی و 989اي شامل هیأت مدیره در نمونه
ساله پرداخت. او به این نتیجه رسید که ارتباط مثبت و معناداري بین ترکیب هیأت7زمانی 

محتواي اطالعاتی سود و همچنین رابطه منفی و معناداري بین دوگانگی وظیفه مدیره و
مدیرعامل و محتواي اطالعاتی سود وجود دارد.

هاي پژوهشفرضیه-4
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش فرضیه هاي زیر طراحی شد ومورد آزمون قرار            

.گرفت
دهد.ه، محتواي اطالعاتی سود را کاهش میي هیأت مدیراول: افزایش اندازهفرضیه 

فرضیه دوم: افزایش تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، محتواي اطالعاتی سود را افزایش 
دهد.می

فرضیه سوم: افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده 
دهد.در سود را افزایش می

اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس فرضیه چهارم: افزایش نسبت 
دهد.شده در سود را کاهش می

دهد.فرضیه پنجم: افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، کیفیت سود را افزایش می
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شناسی پژوهشروش-5
:مربوطهمتغیرهايوپژوهشروش

که براساس تجزیه وتحلیل داده هاي این تحقیق از نوع تحقیق هاي پس رویدادي می باشد
در این تحقیق داده هاي مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل ، از مشاهده شده انجام شده است.

صورت هاي مالی حسابرسی شده استخراج شده است . به این منطور بخش عمده اي از 
المی اطالعات ازطریق پایگاه اطالعاتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش ومطالعات اس

سازمان بورس اوراق بهادار تهران وبرخی اطالعات نیز ازسایر بانکهاي اطالعاتی اخذ 
اکسلگستردهصفحهنرم افزاردرهاییفایلقالبدراولیههايبنابراین دادهگردیده است.

نرمازحاصله،اطالعاتآماريتحلیلوسپس به منظور تجزیهگردید،تکمیلوطراحی
.گردیدستفادهاEviewsافزار 

عنوان متغیر مستقل مد نظر قرار گرفتهبه در این پژوهش محتواي اطالعاتی و کیفیت سود
است.شده

گیرينمونهروشوآزمونموردزمانیدورهآماري،جامعه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. نمونه آماري از شرکت

یش توان مقایسه، دوره مالی شرکت ها بایدمنتهی به پایان اسفند ماه براین اساس به لحاظ افزا
ال مالی و توقف عملیات نداشته باشند؛ همچنین سهام شرکت وقفه معامالتی سوتغییر باشد

نداشته باشد و جز شرکت هاي سرمایه گذاري هلدینگ و بانک ها نباشد. بدین ترتیب با 
به عنوان 1391ــ1385ر بازه زمانی سال هاي شرکت د67اعمال معیارهاي فوق، تعداد 

نمونه انتخاب گردید.
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هاي آزمونهاي آماري و روشمدل
)) استفاده 1980(1از مدل زیر (وایتپژوهشي اول و دوم به منظور آزمون فرضیه

شود:می
)1الگوي رگرسیون (

Ri,t= 0 + 1 EPS i,t + 2 BDSIZE i,t + 3 EPS*BDSIZE i,t + 4

OUTDIR i,t + 5 EPS*OUTDIR i,t + 6 EPS*LEV i,t + 7 EPS*SIZE
i,t + 8 EPS*GROWTH i,t + £i,t

که در الگوي باال:
R   .بازده سهام شرکت در پایان سال :EPS  .سود هر سهم :BDSIZE تعداد اعضاي هیأت :

ی. : اهرم مالLEVمدیره. : تعداد اعضاي غیرموظف هیأتOUTDIRمدیره شرکت.   
SIZE.اندازه شرکت :GROWTHباشد.: اختیار رشد شرکت می

)، ما از مدل 2004، مطابق با بیکز (پژوهشهاي سوم و چهارم به منظور آزمون فرضیه
کنیم:) استفاده می1997رگرسیونی معکوس باسو (

)2(رگرسیونالگوي 
EPS i,t= b0 + b1 R i,t+ b2 D i,t + b3 R*D i,t + b4 DOUT i,t + b5 D*DOUT

i,t + b6 R*DOUT i,t + b7 R*D*DOUT i,t + b8 LEV i,t + b9 SIZE i,t +
b10 GROWTH i,t + £i,t

تواند به عنوان واکنش سود نسبت به اخبار خوب و اخبار بد میb3و b1همبستگی رگرسیون 
مورد مشاهده قرار گیرد.

b0ري سود را تحت تأثیر قرار دهد، رود که اگر محافظه کادر تفسیر معادله باال انتظار می

باشد.داراي عالمت منفی خواهد بود و در غیر اینصورت داراي عالمت مثبت می
که در معادله باال:

Rکه نحوه محاسبه آن به صورت زیر خواهد بود:باشد.: بازده سهام شرکت می

1- White
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که در آن؛
tDسود نقدي پرداختی؛ =

درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي؛ =
درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته؛ =
Cگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدي (و = مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه

مطالبات).
D اگر : یک متغیر دامی است کهRباشد.منفی باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر می

DOUTي : یک متغیر دامی است که اگر تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره باالتر از میانه
هایی که رود شرکتباشد. (انتظار مینمونه باشد عدد یک و در غیراینصورت صفر می

- ) فعالیتDOUT=1باشد (از میانه ها باالتر تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره  در آن

نماید کارانه را اتخاذ میهاي تجاري را بهتر نظارت نموده و یک نسبت گزارشگري محافظه
(فرضیه سوم). 

کنیم:زیر استفاده میاز مدلپژوهشپنجم به منظور آزمون فرضیه
)3(رگرسیونالگوي

ABS-DAC i,t = C0 +C1 DOUT i,t +C2 EPS i,t +C3 OUTDIR i,t +C4

BDSIZE i,t +C5 LEV i,t +C6 SIZE i,t + C7 GROWTH i,t+ £i,t

که در آن:
DACباشد که از میزان قدرمطلق ارزش معادله باال : اقالم تعهدي اختیاري (غیرعادي) می

آید.بدست می
ACCهاي جاري منهاي تغییر درباشد که برابر است با تغییر در دارایی: کل اقالم تعهدي می

هاي جاري منهاي استهالك.بدهی
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TAها.: مجموع دارایی∆Sales.تغییر در خالص فروش نسبت به سال قبل :
PPE.اموال، ماشین آالت و تجهیزات :

ها  گیري آنو نحوه اندازهپژوهشمتغیرهاي 
متغیرهاي مستقل

OUTDIR.تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره :
BDSIZEدیره شرکت.: تعداد اعضاي هیأت م

R*Dباشد.: بازده سهام در متغیر کیفی (همبستگی رابطه سود و بازده) می
D یک متغیر دامی است که اگر :Rباشد.منفی باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر می

DOUTي : یک متغیر دامی است که اگر تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره باالتر از میانه
باشد.ر غیراینصورت صفر مینمونه باشد عدد یک و د

متغیرهاي وابسته
R .بازده سهام شرکت در پایان سال :EPS     .سود هر سهم :

ABS-DACباشد.: اقالم تعهدي اختیاري به عنوان معیاري براي مدیریت سود می

متغیرهاي کنترلی
LEV   .اهرم مالی :SIZE.اندازه شرکت :GROWTHباشد.: اختیار رشد شرکت می

هایافتهتحلیلوتجزیهوپژوهشهايفرضیهزمونآ
آمار توصیفی

داراي باالترین میانگین و بموقع 995/12در بین متغیرها، محتواي اطالعاتی سود با مقدار 
باشد. همچنین محتواي اطالعاتی سود داراي کمترین میانگین می177/0بودن سود با مقدار 

تري از انحراف معیار و دامنه گسترده194/1و 415/55و تعداد اعضاي غیرموظف با مقدار
باشد که بدان معناست که به طور می995/12میانگین محتواي اطالعاتی سود برخوردارند.
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در میانگین نسبت اعضاي 4606/0باشد. عدد می13متوسط بازده هر شرکت حدود 
اعضاي غیرموظف % از اعضاي هیأت مدیره را46غیرموظف نشاندهنده این است که 

دهند. تشکیل می

هانتایج آزمون فرضیه
اولآزمون فرضیه

دهد.ي هیأت مدیره، محتواي اطالعاتی سود را کاهش میافزایش اندازهفرضیه اول:

مدل 
R i,t= 0 + 1 EPS i,t + 2 BDSIZE i,t + 3 EPS*BDSIZE i,t + 4

EPS*LEV i,t + 5 EPS*SIZE i,t + 6 EPS*GROWTH i,t + £i,t

لیمر استفاده می شودFآزمون به منظورانتخاب داده هاي تابلویی یا ترکیبی از 
این آزمون به صورت زیر است:

لیمر Fجدول  آزمون 
آماره  Fسطح معناداريدرجه آزادي
0,4178)66و 394(1,0310

- ز دادهااست 05/0و بیشتر از  0,417داري آزمون سطح معنیبا توجه به جدول فوق چون
هاي ترکیبی استفاده می شود.

معناداري معادله رگرسیونآزمونجهتFآزمون 

اول نتایج حاصل از بررسی فرضیهجدول
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ضریب تعیین
ضریب تعیین 

شدهتعدیل
Fآماره 

معناداري
Fآماره 

آماره 
- دوربین

واتسون
5099/05014/0831/590000/0895/1

% از تغییرات متغیر وابسته توسط 99/50است. یعنی 5099/0در این مدل، ضریب تعیین برابر با 
متغیرهاي مستقل قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی خود همبستگی جمالت خطا با 

5/2و 5/1که آماره بدست آمده در دامنه واتسون نیز با توجه به این- استفاده از آماره دوربین
قرار دارد، بیانگر نبود خودهمبستگی بین خطاهاي مدل است. 

وبررسی جهت آزمون معناداري ضریب متغیرهاي براورد شده مدلtآزمون 
همخطی متغیر هاي مستقل

R= 2,235- BDSIZE -7.326 EPS*BDSIZE – 21/162 EPS*GROWTH + £
خطاي ضرایبمتغیرها

استاندارد
عامل تورم معناداريtآماره 

واریانس
----- 436/8104/155585/05767/0ضریب ثابت

994/127734/62040/20419/0583/1بموقع بودن سود

0000/0113/1-300/2971/3-235/2اندازه هیأت مدیره

تعامل بموقع بودن سود و 
اندازه هیأت مدیره

326/7-521/1587/4-0000/0463/1

ن سود و اهرم تعامل بموقع بود
مالی

838/18372/42444/06568/0769/1
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تعامل بموقع بودن سود و 
اندازه شرکت

125/9-804/9930/0-3525/0869/1

0000/0305/1-572/2225/8- 162/21تعامل بموقع بودن سود و رشد

رابطهوجودبیانگرکه) VIF(واریانستورمعاملمقادیرشودهمانطور که مشاهده می
بینخطیهموجودعدمازنشانکهباشدمی10زیراست،مستقلمتغیرهايبینشدید

اندازه هیأت بدست آمده براي متغیر tهمچنین آماره .کندمیتأییدرامستقلمتغیرهاي
تعامل بین بموقع tاست همچنین آماره 000/0داري آن و سطح معنی- 971/3برابر مدیره

بنابراین، فرضیه است. 000/0و سطح معناداري آن - 587/4ه هیأت مدیره بودن سود و انداز
شود.%، پذیرفته می95اول، در سطح اطمینان 

.
دومآزمون فرضیه

مدیره، محتواي اطالعاتی سود را افزایش افزایش تعداد اعضاي غیرموظف هیأتفرضیه دوم:
دهد.می

R i,t= 0 + 1 EPS i,t + 2 OUTDIR i,t + 3 EPS*OUTDIR i,t + 4

EPS*LEV i,t + 5 EPS*SIZE i,t + 6 EPS*GROWTH i,t + £i,t

تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره به منظور آزمون فرضیه دوم مبنی بر بیان رابطه مستقیم بین 
شود:هاي آماري زیر استفاده میو محتواي اطالعاتی سود از آزمون

لیمر استفاده می شودFآزمون ویی یا ترکیبی از به منظورانتخاب داده هاي تابل

آماره  Fسطح معناداريدرجه آزادي
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0,4178)66و 394(1,0310

بنابراین استفاده از 05/0و بیشتر از  0,417داري آزمون سطح معنیبا توجه به جدول فوق چون
مناسب است.هاي مقطعی (ترکیبی) نیست و دادههاي تابلویی مناسبروش داده

جهت آزمون معناداري معادله رگرسیونFآزمون 
دوم جدول  نتایج حاصل از بررسی مدل فرضیه

ضریب تعیین
ضریب تعیین 

شدهتعدیل
Fآماره 

معناداري
Fآماره 

آماره 
-دوربین

واتسون
5099/05014/0831/590000/0895/1

% از تغییرات متغیر وابسته توسط 99/50یعنی است.5099/0در این مدل، ضریب تعیین برابر با 
متغیرهاي مستقل قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی خود همبستگی جمالت خطا با 

5/2و 5/1که آماره بدست آمده در دامنه واتسون نیز با توجه به این- استفاده از آماره دوربین
است. قرار دارد، بیانگر نبود خودهمبستگی بین خطاهاي مدل 

جهت آزمون معناداري ضریب متغیرهاي براورد شده مدل وبررسی tآزمون 
همخطی متغیر هاي مستقل

R= 1,952 OUTDIR+21.365 EPS* OUTDIR – 21/162 EPS*GROWTH + £
عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیرها

واریانس
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---- -436/8104/155585/05767/0ضریب ثابت

994/127734/62040/20419/0583/1بموقع بودن سود

تعداد اعضاي غیرموظف هیأت 
مدیره

952/1326/1265/30003/0429/1

تعامل بموقع بودن سود و تعداد 
اعضاي غیرموظف هیأت 

مدیره

365/21365/2254/60000/0941/1

تعامل بموقع بودن سود و اهرم 
مالی

838/18372/42444/06568/0769/1

تعامل بموقع بودن سود و اندازه 
شرکت

125/9-804/9930/0-3525/0869/1

0000/0305/1-572/2225/8-162/21تعامل بموقع بودن سود و رشد

شدیدرابطهوجودبیانگرکه) VIF(واریانستورمعاملشود مقادیرهمانطور که مشاهده می
متغیرهايبینخطیهموجودعدمازنشانکهباشدمی10زیراست،مستقلمتغیرهايبین

بدست آمده براي متغیر تعداد اعضاي غیرموظف tهمچنین آماره .کندمیتأییدرامستقل
بنابراین، فرضیه دوم، در است. 000/0داري آن و سطح معنی265/3هیأت مدیره برابر

شود.%، پذیرفته می95سطح اطمینان 

هاي سوم و چهارمآزمون فرضیه
فرضیه سوم: افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده 

دهد.در سود را افزایش می
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فرضیه چهارم: افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس 
دهد.شده در سود را کاهش می

EPS i,t= b0 + b1 R i,t+ b2 D i,t + b3 R*D i,t + b4 DOUT i,t + b5

D*DOUT i,t + b6 R*DOUT i,t + b7 R*D*DOUT i,t + b8 LEV i,t + b9

SIZE i,t + b10 GROWTH i,t + £i,t

شود:هاي آماري زیر استفاده میبه منظور آزمون فرضیه سوم و چهارم از آزمون
لیمر استفاده می شودFآزمون به منظورانتخاب داده هاي تابلویی یا ترکیبی از 

لیمر Fجدول  آزمون 
آماره  Fسطح معناداريدرجه آزادي
0,2366)66و 394(0,3765

- از دادهاست05/0و بیشتر از  0,236داري آزمون سطح معنیبا توجه به جدول فوق چون
هاي ترکیبی استفاده می شود.

جهت آزمون معناداري معادله رگرسیونFآزمون 
ضریب تعیین

ضریب تعیین 
شدهتعدیل

Fآماره 
معناداري

Fآماره 

آماره 
واتسون-دوربین

3630/03491/0100/260000/0966/1

% از تغییرات متغیر وابسته 30/36است. یعنی 3630/0در این مدل، ضریب تعیین برابر با 
توسط متغیرهاي مستقل قابل توضیح است. 

داري ضریب متغیرهاي براورد شده مدل وبررسی جهت آزمون معناtآزمون 
همخطی متغیر هاي مستقل
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EPS = 0.3703 D+ 0.2248 R*D+ 0.1228 DOUT -0.0220 D*DOUT -0.0010
R*DOUT + 0.0017 R*D*DOUT + 0.0095 GROWTH+ £

عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیرها
واریانس

---- 0511/00920/05554/05781/0ضریب ثابت

0001/00001/08199/04126/0555/1محتواي اطالعاتی سود

D(3703/00233/0586/30001/0965/1(اخبار منعکس شده در سود 

R*D2248/00003/0858/30000/0133/1

نسبت اعضاي غیرموظف 
)DOUT(

1228/00253/0848/40000/0299/1

D*DOUT0220/0-0400/0550/4-0000/0856/1

R*DOUT0010/0-0005/0110/2-0354/0135/1

R*D*DOUT0017/00004/0273/40000/0358/1

1375/0132/1-0510/0086/1-1065/0اهرم مالی

0162/00159/0015/13105/0091/1اندازه شرکت

0095/00036/0622/20090/0830/1رشد

شدیدرابطهوجودبیانگرکه) VIF(واریانستورمعاملشود مقادیرشاهده میهمانطور که م
متغیرهايبینخطیهموجودعدمازنشانکهباشدمی10زیراست،مستقلمتغیرهايبین
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بدست آمده براي متغیر تعامل بین محتواي tهمچنین آماره .کندمیتأییدرامستقل
) R*D*DOUTدر سود و نسبت اعضاي غیرموظف (اطالعاتی سود، اخبار منعکس شده 

بدست آمده براي متغیر tاست. همچنین آماره 000/0داري آن و سطح معنی273/4برابر 
و -110/2) برابر R*DOUTتعامل بین محتواي اطالعاتی سود و نسبت اعضاي غیرموظف (

اطمینان بنابراین ، فرضیه سوم و چهارم در سطحاست. 0354/0داري آن سطح معنی
ذیرفته می شود.درصد پ95

پنجمآزمون فرضیه

دهد.فرضیه پنجم: افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، کیفیت سود را افزایش می
ABS-DAC i,t = C0 +C1 DOUT i,t +C2 EPS i,t +C3 OUTDIR i,t +C4

BDSIZE i,t +C5 LEV i,t +C6 SIZE i,t + C7 GROWTH i,t+ £i,t

لیمر استفاده می شودFآزمون رانتخاب داده هاي تابلویی یا ترکیبی از به منظو
آماره  Fسطح معناداريدرجه آزادي
0,0910)66و 394(1,0834

بنابراین .است 05/0و بیشتر از  0,091داري آزمون سطح معنیبا توجه به جدول فوق چون
هاي مقطعی (ترکیبی) مناسب است.دادهنیست و هاي تابلویی مناسباستفاده از روش داده

جهت آزمون معناداري معادله رگرسیونFآزمون 
واتسون براي - اطالعات مربوط به ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین

ارائه شده است.زیرهاي مدل در جدول بررسی عدم وجود همبستگی بین داده
پنجم فرضیهجدول نتایج حاصل از بررسی مدل
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ضریب تعیین
ضریب تعیین 

شدهتعدیل
Fآماره 

معناداري
Fآماره 

آماره 
واتسون- دوربین

4584/04502/0760/550000/0846/1
% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي 84/45است. یعنی 4584/0ضریب تعیین برابر با 

تگی جمالت خطا با استفاده از مستقل قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی خود همبس
قرار 5/2و 5/1که آماره بدست آمده در دامنه واتسون نیز با توجه به این- آماره دوربین

دارد، بیانگر نبود خودهمبستگی بین خطاهاي مدل است. 

وبررسی ،جهت آزمون معناداري ضریب متغیرهاي براورد شده مدلtآزمون 
همخطی متغیر هاي مستقل

ABS-DAC i,t = 0,3659 DOUT i,t +0,4904 EPS i,t 0,2226- OUTDIR i,t +0,1205 SIZE i,t + 0,759
GROWTH i,t+ £i,t

عامل تورم معناداريtآماره خطاي استانداردضرایبمتغیرها
واریانس

---- 0056/03605/00155/09876/0ضریب ثابت

3659/00854/09854/30001/0192/1نسبت اعضاي غیرموظف

4904/00764/04125/60000/0290/1بموقع بودن سود

تعداد اعضاي غیرموظف هیأت 
مدیره

2226/0-0295/00753/3-0040/0870/1

8791/0051/1-0502/01521/0-0076/0اندازه هیأت مدیره
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0922/0078/1-1500/06876/1-2531/0اهرم مالی

1205/00437/07582/20060/0819/1اندازه شرکت
0759/00098/07500/70000/0254/1رشد

شدیدرابطهوجودبیانگرکه) VIF(واریانستورمعاملشود مقادیرهمانطور که مشاهده می
متغیرهايبینخطیهموجودعدمازنشانکهباشدمی10زیراست،مستقلمتغیرهايبین

بدست آمده براي متغیر نسبت اعضاي غیرموظف tاره همچنین آم.کندمیتأییدرامستقل
بنابراین فرضیه پنجم در سطح است. 000/0داري آن و سطح معنی985/3هیأت مدیره برابر 

درصد پذیرفته می شود.95اطمینان 

گیري:بحث و نتیجه-6
ي هیأت مدیره، محتواي کند که، افزایش اندازهبیان میپژوهشاول فرضیه

نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین .دهدسود را کاهش میاطالعاتی 
ي هیأت مدیره و محتواي اطالعاتی سود رابطه منفی برقرار است. که این نتیجه با اندازه
مطابقت دارد اما [16]) و  دمیتروپولوس و آستریو 1388، آقایی و همکاران (پژوهشنتایج 

اي بین این دو متغیر یافت ) رابطه1388دي و همکاران (و اعتما[5]ستایش و ابراهیمی 
نکردند.

کند که، افزایش تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بیان میپژوهشدوم فرضیه
دهد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که محتواي اطالعاتی سود را افزایش می

اتی سود رابطه مستقیم برقرار است. تعداد اعضاي غیرموظف هیأت مدیره و محتواي اطالع
مطابقت [16]آستریو ودمیتروپولوسو[1]، چانگ[17]، پترا پژوهشکه این نتیجه با نتایج 

.دارد
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کند که، افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بیان میپژوهشسوم فرضیه
رم این رابطه را براي دهد. و فرضیه چهابودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش می

احمد و دولمان پژوهشاخبار خوب، معکوس فرض می کند. نتیجه این فرضیه با نتایج 
فیض آبادي و هشی پژوهشمطابقت اما با نتایج [16]) و دمیتروپولوس و آستریو2007(

مغایرت دارد.[7]
کند که، افزایش نسبت اعضاي غیرموظف هیأت بیان میپژوهشپنجم فرضیه

، فیض آبادي و پژوهشدهد. نتیجه این فرضیه با نتایج ره، کیفیت سود را افزایش میمدی
) مطابقت و با 2013) و دمیتروپولوس و آستریو (2003آندرسون و همکاران (،[7]هشی 

مغایرت دارد.[3]) و ثقفی و صفر زاده 2008نتایج مایورال و سگورا (

هاي آیندهپیشنهادهایی براي تحقیق-7

هاي حاکمیت شرکتی از جمله دوره تصدي مدیرعامل، شود تأثیر سایر مکانیزمپیشنهاد می-1
مالکان خانوادگی و مالکان شرکتی را بر محتواي اطالعاتی سود و بموقع بودن سود بررسی 

نمایند. 
هاي حاکمیت شرکتی بر محتواي آتی، اثر سایر مکانیزمتحقیقاتدرشودمیپیشنهاد-2

هاي سودده با استفاده هاي زیانده در مقایسه با شرکتتی نتایج عملیات براي شرکتاطالعا
از متغیر مجازي بررسی شود.
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بررسی تأثیر سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر محتواي اطالعاتی سود و بموقع بودن سود -3
ها.گذاري و بانکهاي مالی، سرمایهدر شرکت
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The effect of bourd composition on the content and quality of earnings in

acceptable companies in stock exchange of Tehran

Abstract

The ingoing research aims to evaluate the impact of board composition on quality ofthe information content and earnings quality in companies listed in Tehran StockExchange. Population of the study constitutes listed in Tehran Stock Exchange so thatgiven	the	sampling	conditions,	number	of	67 companies over the years 2006	to 2012 wereselected. To test hypotheses, the statistical method so called cross-sectional algorithm wasused. The results showed that increased size of boards lowers earning informationcontent.  However, an increased number of outside board members improve itaccordingly. The results showed that as proportion of outside board members increases, it
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increases earning timeliness bad news forecasts.but  the opposite is true as for good news.Also results indicated that the larger number of outside
Keywords: board’s size, proportion of outside board members, earning informationcontent, Earnings timeliness, earning quality board members, the more earning qualitywill be.


