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راهنمای تدوین مقاله

فصلنامة پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،نشریهای است با رویکرد علمی پژوهشی که با ر سالت تو سعه
دانش و پژوهش ح سابداری در ک شور ،فراهم کردن زمینه گ سترش ارتباط علمی بین اندی شمندان و صاحبنظران
دانشگاهی و حرفهای و نیز شناسایی مسائل و مشکالت روز حوزه حسابداری و حسابرسی به انتشار مقالههای پژوهشی
درحوزه حسابداری و حسابرسی مبادرت میکند .رویکرد مجله چاپ مقاالتی است که از بُعد موضوعی و روش تحقیق ،از
ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند .مقالههای ارسال شده پس از داوری تصصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه،
به چاپ میرسد .از استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا میشود با مراجعه به آدرس الکترونیک )(jnraa.khatam.ac.ir
ثبت نام و مقاله خود را ارسال کنند .برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله ،لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید.
راهنمای تدوین:
 -1فقط مقاالت علمی پژوه شی دریافت می شود؛ مقاله باید حا صل کار پژوه شی و علمی با شد و قبالً در ن شریة
دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ ن شده و یا هم زمان برای
نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
تب صره  :1آن د سته از مقاالت ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خال صة آنها چاپ شده با شد (م شروط بهذکر
مشخصات کامل مرجع) قابل بررسی است.
 -2مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 -9حداکثر حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،نمودارها و جدولها  20صفحه است.
 -4مقاله باید بهطور دقیق براساس ساختار و عناوین زیر باشد:
عنوان ،چکیده ،مقدمه ،پیشینة پژوهش ،روش شناسی پژوهش ،یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و پیشنهادها،
فهرست منابع و چکیده انگلیسی.
تبصره  :2مشخصات نویسنده/نویسندگان به جز در صفحه اول ،نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.
تبصره  :9اصطالحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارتهای اختصاری بهکار رفته
در متن ،به زیرنویس ارجاع شوند.
تبصره  :4نمودارها ،اشکال و جداول بهصورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود.
 -5حروف چینی مقاله باید در برنامة  Wordو با رعایت حاشیه  5/4سانتی متر در هر طرف و فاصله  35/5سانتی متر
از باال و پایین در صفففحه  A4صففورت گیرد .در متن فارسففی از قلم ) B Mitraمیترا نازک  13و در متن التین از قلم
( )Times New Romanتایمز استفاده شود.
 -1برای منبع دهی از روش اسففتاندارد  APAاسففتفاده کنید .میتوان برای افزای بهرهوری و راحتی در این کار از نرم افزار
wordیا  Endnoteا ستفاده کرد ،منبع دهی در داخل متن به زبان فار سی ا ست و منابع فار سی در پایان متن به زبان
انگلیسی و به روش ذیل انجام شود.
Example (1): Seyed Javadein, S. R. (2004). Fundamentals of human resources management. Tehran:
)University of Tehran press (UTP). (In Persian
Example (2): Henry C. T, Ruth J. W. (2007). Some properties of a simple stochastic epidemic model of SIR
type, Mathematical Biosciences, 208(1): 76-97.

 -7این نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذور است.
 -8مقاالت رد یا انصراف داده شده پس از یک ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در
این زمینه نخواهد داشت.

سخن سردبیر

پژوهشگران گرانقدر ،اساتید محترم و دانشجویان عزیز
پی شرفت روزافزون دانش در حوزه حسابداری و بروز مسائل جدید ،ضرورت ارائه نتایج
حاصل از پژوهشها و تحقیقات حسابداری را برای استفاده محققان و عالقهمندان ،امری
اجتنابناپذیر ساخته ا ست .بهعالوه با گ سترش روزافزون تح صیالت تکمیلی در حوزه
حسففابداری و افزایش قابل توجه تعداد دانشففجویان در دورههای کارشففناسففیارشففد و
دکتری و نظر به اهمیت همکاریهای علمی میان دانشگاهها و انجمنهای علمی تخصصی
ملی و بینالمللی و با هدف ر شد و تو سعه پژوهشهای علمی در ک شور گروه ح سابداری
دانشگاه خاتم بر آن شد تا فصلنامه «پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی» را
با رویکرد علمی-پژوهشی راهاندازی نماید .در این راستا ،چشمانداز فصلنامه قرار گرفتن در
جایگاه مجلههای برتر حسابداری در سطح کشور و منطقه میباشد؛ و رسالت آن ،توسعه
دانش و پژوهش در موضوعات نوین حسابداری و فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط
علمی بین اندیشمندان و صاحبنظران دانشگاهی و حرفهای در کشور و پرداختن به مسائل
و مشکالت روز حوزه حسابداری و حسابرسی است.
البته برای تداوم و گسترش توان و ظرفیت ارائه این خدمات و تعمیق و ارتقاء سطح
این م شارکت از هیچ کو ش شی دریغ نخواهیم نمود .اما انجام بهینه این وظیفه خطیر،
بیتردید مستلزم ارتقاء سطح علمی فصلنامه است که برای تداوم این راه از تمامی اساتید،
محققان و دانشجویان عرصه حسابداری دعوت می شود تا با ارسال مقاالت وزین خود
ما را یاری نمایند .از داوران محترم که در تداوم انت شار و ارتقاء سطح علمی ف صلنامه
نقش اساسی داشته و خواهند داشت؛ درخواست میکنم که به همکاری ارزشمند خود با
فصلنامه ادامه دهند و از آنان بهخاطر زحمت فراوان و همت بلندشان تشکر ویژه مینمایم.
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چکیده
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پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،دوره اول ،شماره یک

مقدمه
در دنیای امروز ،افراد همواره در حال اتخاذ تصمیم هستند .آنها میخواهند تا آنجا که امکان دارد
تصمیمات درست و صحیح اتخاذ نمایند .تصمیمات صحیح خود منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد
شد .اطالعات حسابداری از مهمترین منابع اطالعاتی میباشد که سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای
خود از آن استفاده میکنند .در میان اطالعات حسابداری نیز ،سرمایهگذاران و سهامداران ،به سود
حسابداری توجه ویژهای دارند .اما همواره این سؤال اساسی مطرح است که آیا افراد قادر به تجزیه و
تحلیل صحیح اطالعات از جمله سود حسابداری هستند؟ تجزیه و تحلیل سود حسابداری نقش بهسزایی
در تصمیمات مربوط به قیمتگذاری دارد (ژای .)1117 ،7اگر افراد نتوانند بهدرستی سهام شرکتها را
قیمتگذاری نمایند ،بازار از حالت کارا خارج میشود .اسلوان )7111( 1به بررسی توانایی سرمایهگذاران در
تجزیه و تحلیل سود حسابداری پرداخت و به این نتیجه رسید که سرمایهگذاران نمیتوانند بهدرستی
پایداری اجزای سود یعنی بخش نقدی و تعهدی آن را تعیین کنند و لذا در تصمیمات مربوط به قیمتگذاری
خود دچار اشتباه شده و باعث بهوجود آمدن ناهنجاری اقالم تعهدی میشوند .پژوهشهای دیگری نیز
به نتایج مشابهی دست یافتهاند (ژای1117 ،؛ توماس و ژانگ1111 ،3؛ چان ،جگادیش و الکنیشاک،1
 .)1111سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا در چنین شرایطی ،میتوان گامهایی را برای کاهش
ناهنجاری اقالم تعهدی برداشت .پژوهشهای پیشین به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی با متغیرهایی
چون مدیریت سود ،کیفیت سود ،محافظه کاری و اقالم تعهدی پرداختهاند اما تاکنون پژوهشی رابطه
سازوکارهای راهبری شرکتی و ناهنجاری اقالم تعهدی را مورد بررسی قرار نداده است .در این راستا،
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ناهنجاری اقالم تعهدی میپردازد.
پیشینة پژوهش
مبانی نظری

در حسابداری این مسأله همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که آیا سرمایهگذاران قادر
به تجزیه و تحلیل صحیح اطالعات هستند .از موضوعهایی که نظر بسیاری را به خود جلب کرده ،این
7
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است که آیا بازار سهام میتواند بهدرستی پایداریهای متفاوت اجزای سود یعنی بخش تعهدی و نقدی
آن را تعیین کرده و آنها را به درستی قیمتگذاری کند .بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن
از رویدادهای موقتی بیشتری تأثیر میپذیرد (چاریتو ،کالب و اندرو .)1117 ،7در واقع ،بخش تعهدی سود
شامل اقالم ذهنی از جمله برآوردها و تخصیصها میباشد (ریچاردسون ،اسلوان ،سلیمان و تیونا.)1112 ،1
اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیتها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد.
پژوهشهای زیادی (اسلوان7111 ،؛ ژای )1117 ،مبنی بر این انجام شده است که آیا سرمایهگذاران در
تعیین ارزش اوراق بهادار بهدرستی قادر به تفکیک بخش تعهدی و نقدی سود میباشند یا خیر؟ از
مهمترین پژوهشها در این زمینه ،پژوهش اسلوان در سال  7111میباشد که منجر به ارائه مفهوم
ناهنجاری اقالم تعهدی شد .اسلوان بیان کرد از آنجایی که اقالم تعهدی شامل قضاوتهای بیشتری
هستند ،اگر سود شامل بخش تعهدی بیشتری باشد ،پایداری آن کاهش مییابد .وی میگوید سرمایهگذاران
نمیتوانند بهدرستی بین بخش تعهدی و نقدی سود تمایز قائل شوند .از نظر اسلوان ،سرمایهگذاران به
بخش تعهدی سود بیش از واقع و به بخش نقدی سود کمتر از واقع وزن اختصاص میدهند و به این
صورت در قیمتگذاری اوراق بهادار دچار اشتباه میشوند .این موضوع باعث میشود تا بین قیمت سهام
و ارزش ذاتی آن تفاوت بهوجود آید .در دورههای آتی که سود تحقق مییابد ،بهدلیل کمتر بودن سود
تحقق یافته از سود مورد انتظار برای شرکتهای با اقالم تعهدی باال ،سرمایهگذاران پیشبینیهای
خود را تعدیل میکنند .چنین شرایطی باعث ایجاد رابطه منفی بین اقالم تعهدی جاری و بازده آتی
شده که اسلوان آن را ناهنجاری اقالم تعهدی نامیده است.
در چنین شرایطی باید گامهایی برای کاهش این ناهنجاری برداشته شود .بهبود کیفیت افشای
اطالعات از راههایی است که میتوان به سرمایهگذاران در تشخیص پایداری اجزای سود و در نتیجه
کاهش ناهنجاری یاری رساند .دریک و مایرز )1111( 3در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
ناهنجاری اقالم تعهدی برای شرکتهای با کیفیت افشای اطالعات پایین ،نسبت به شرکتهای با
کیفیت افشای اطالعات باال ،بیشتر است .افشای اطالعات با کیفیت باالتر میتواند به سرمایهگذاران
در درک بهتر اطالعات مالی کمک کند .حاکمیت شرکتی از جمله سازوکارهایی است که میتواند
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موجب بهبود کیفیت افشای اطالعات و گزارشگری مالی شود (کوهن ،رایت و کرشنامورثی.)1111 ،7
شرکتهایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند ،از کیفیت افشای اطالعات باالتری برخوردار هستند
(کوهن ،رایت و کرشنامورثی1111 ،؛ دیفوند و جیامبالوو7117 ،1؛ ناظمی و نصیری .)7313 ،افشای
اطالعات با کیفیت باالتر همچنین سرمایهگذاران را قادر میسازد تا اطالعات موجود در صورتهای
مالی(مثل سود و اقالم تعهدی) را بهتر تفسیر کرده و در نتیجه پایداری اقالم تعهدی را صحیحتر تعیین
کنند .در این حالت ،احتمال قیمتگذاری اشتباه کاهش مییابد .حاکمیت شرکتی مناسب ،آگاهیدهندگی
اطالعات حسابداری گزارش شده را افزایش میدهد و به این صورت میتواند باعث کاهش قیمتگذاری
اشتباه اقالم تعهدی و در نتیجه کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی گردد (خوزه و آگوستو .)1111 ،3چن و
جاگی )1111( 1شواهدی مبنی بر این یافتند که بین درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره و میزان افشای
اطالعات که خود باعث افزایش آگاهیدهندگی اطالعات و در نتیجه کاهش قیمتگذاری اشتباه (کاهش
ناهنجاری) میشود ،رابطه مستقیمی وجود دارد .کلین )1111( 2به این نتیجه رسید که بین هیأتمدیره
غیرموظف و میزان اقالم تعهدی رابطهای منفی وجود دارد و در چنین شرایطی احتمال ،قیمتگذاری
اشتباه کاهش مییابد .سرمایهگذاران نهادی توانایی بیشتری در ارزیابی و قیمتگذاری اقالم تعهدی
دارند (ژنک ،پیو و بین .)1173 ،1چن ،النفنگ و میالن )1171( 1نشان دادند که ناهنجاری اقالم تعهدی
در مورد شرکتهایی کمتر میباشد که در آنها وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره تفکیک شده
است .سهام این شرکتها صحیحتر قیمتگذاری میشوند .کریشنان )1113( 3نشان داد که بین قیمتگذاری
سهام شرکتها و نوع مؤسسه حسابرسیکننده آنها ،رابطه معناداری وجود دارد .او شواهدی ارائه کرد
که سهام شرکتهایی که توسط شش مؤسسه بزرگ حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند ،نسبت به
شرکتهایی که توسط سایر مؤسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند ،صحیحتر قیمتگذاری
شده و ناهنجاری اقالم تعهدی ،برای آنها کمتر میباشد .قیمت سهام شرکتهای با درصد مالکان
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نهادی بیشتر ،نسبت به سایر شرکتها پایداری سود و اجزای آن را بهتر منعکس کرده و صحیحتر
قیمتگذاری میشوند (ژانگ .)1112 ،جین ( )1171میگوید که بین حاکمیت شرکتی و میزان اقالم
تعهدی رابطه منفی وجود دارد و اقالم تعهدی شرکتهای با درصد مالکان نهادی بیشتر صحیحتر قیمتگذاری
میشوند .کالینز ،گانگ و هریبار )1113( 7نیز نشان دادند که در مورد شرکتهای با سرمایهگذاران نهادی
بیشتر نسبت به شرکتهای با سرمایهگذاران نهادی کمتر ،قیمتگذاری اشتباه اقالم تعهدی کمتر
صورت میگیرد .بنابراین ،انتظار میرود ناهنجاری اقالم تعهدی برای شرکتهایی کاهش یابد که
حاکمیت شرکتی بهتری دارند.
پیشینه خارجی
جین ،)1171( 1رابطه بین درصد مالکان نهادی و قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی را در بورس
نیویورک مورد بررسی قرار داد .بازه زمانی پژوهش از سال  7131تا  1171بوده است .یافتههای پژوهش
وی نشان میدهد که بین درصد مالکان نهادی و قیمتگذاری اشتباه اقالم تعهدی رابطه منفی وجود
دارد و اقالم تعهدی شرکتهای با درصد مالکان نهادی بیشتر صحیحتر قیمتگذاری میشوند .بهعبارت
دیگر ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که با افزایش درصد مالکان نهادی اقالم تعهدی شرکت صحیحتر
قیمتگذاری شده و قیمتگذاری اشتباه کاهش مییابد که همان ناهنجاری اقالم تعهدی میباشد.
ژنگ ،ژن ،پیو و بین )1173( 3با استفاده از اطالعات مربوط به شرکتهای عضو بورسهای اوراق
بهادار چین در سالهای  1117تا  ،1171به بررسی نقش سرمایهگذاران نهادی و سرمایهگذاران انفرادی در
قیمتگذاری اقالم تعهدی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که هم سرمایهگذاران نهادی و هم
سرمایهگذاران انفرادی در قیمتگذاری اقالم تعهدی دچار اشتباه میشوند اما میزان اشتباه سرمایهگذاران
نهادی بهطور معناداری کمتر از میزان اشتباه سرمایهگذاران انفرادی میباشد .طبق نتایج ،توانایی
سرمایهگذاران نهادی در قیمتگذاری اقالم تعهدی بیشتر از سرمایهگذاران انفرادی میباشد و با وجود
این نوع سرمایهگذاران ناهنجاری اقالم تعهدی کاهش مییابد.
چن ،النفنگ و میالن ( )1171به بررسی رابطه بین تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره و
قیمتگذاری سود حسابداری پرداختند .آنها شواهدی مبنی بر این ارائه کردند که سود شرکتهایی که
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در آنها وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره تفکیک شده است ،نسبت به شرکتهایی که در آنها
بین وظایف مذکور تفکیک وجود ندارد ،صحیحتر قیمتگذاری میشوند .لذا میتوان بیان کرد که در
مورد شرکتهایی که در آنها بین وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره تفکیک وجود دارد ،سود
حسابداری شامل دو بخش نقدی و تعهدی ،صحیحتر قیمتگذاری شده و ناهنجاری کاهش مییابد.
ژانگ ( )1112به بررسی رابطه بین مالکان نهادی و قیمتگذاری سود و اجزای آن پرداخت .یافتههای
پژوهش وی حاکی از آن است که بین درصد مالکان نهادی و قیمتگذاری اشتباه سود و اجزای آن
رابطه منفی وجود دارد .بهعبارتی دیگر ،ژانگ بیان میدارد که قیمت سهام شرکتهای با درصد مالکان
نهادی بیشتر ،نسبت به سایر شرکتها پایداری سود و اجزای آن را بهتر منعکس کرده و صحیحتر
قیمتگذاری میشوند .یعنی با افزایش مالکان نهادی قیمتگذاری اشتباه اجزای سود کاهش مییابد.
کالینز ،گانگ و هریبار ( )1113با بررسی نقش سرمایهگذاران ماهر در ارزشگذاری اقالم تعهدی ،به
پژوهش در مورد قیمتگذاری اشتباه اقالم تعهدی پرداختند .آنها بیان داشتند که اگر قیمتگذاری
اشتباه اقالم تعهدی بهدلیل توانایی محدود سرمایهگذاران در ارزیابی پایداری اقالم تعهدی میباشد،
بنابراین انتظار میرود برای شرکتهایی که سهام آنها توسط سرمایهگذاران ماهر نگهداری میشود،
شاهد قیمتگذاری اشتباه اقالم تعهدی کمتر باشیم .این پژوهشگران سرمایهگذاران نهادی را بهعنوان
نمایندهای برای سرمایهگذاران ماهر در نظر گرفتند .یافتهها نشان میدهد قیمتگذاری اشتباه اقالم
تعهدی در مورد شرکتهای با سرمایهگذار نهادی بیشتر نسبت به شرکتهای با سرمایهگذاران نهادی
کمتر ،کاهش مییابد.
7
فارفیلد ،ویسنانت و یان ( )1113نشان دادند که ناهنجاری اقالم تعهدی ،قابل انتساب به قیمتگذاری
نادرست بازار از رشد در خالص داراییهای عملیاتی است .آنها خالص داراییهای عملیاتی را به اجزای
آن یعنی اقالم تعهدی و خالص داراییهای عملیاتی بلندمدت تفکیک کردند و رابطه آنها را با بازدههای
آتی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشاندهنده آن بود که بین هر دو جزء مذکور با بازدههای آتی رابطه
منفی وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از آن بود که بازار به یک اندازه اقالم تعهدی و خالص داراییهای
عملیاتی بلندمدت را بیش از حد ارزشگذاری میکند.
جیامبالوو ،راجگوپال و ونکاتاچاالم )1111( 1با انجام پژوهشی سعی در فراهم آوردن شواهدی در
مورد تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر میزان انعکاس سود آتی در قیمتهای جاری و قیمتگذاری صحیحتر
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Jiambalvo, Rajgopal and Venkatachalam

7
1

بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ناهنجاری اقالم تعهدی

72

سهام بودند .آنها بیان داشتند از آنجایی که سرمایهگذاران نهادی بهعنوان سرمایهگذاران ماهر قلمداد
میشوند ،انتظار بر این است زمانی که درصد مالکان نهادی افزایش مییابد ،قیمتهای سهام بیشتر
منعکسکننده سودهای آتی بوده و سهام صحیحتر قیمتگذاری شوند .نتایج پژوهش در راستای انتظار
آنها بود .بهعبارت دیگر ،با افزایش درصد مالکان نهادی قیمتها منعکسکننده واقعیتها بوده و در
نتیجه صحیحتر قیمتگذاری شده و ناهنجاری کاهش مییابد.
پیشینه داخلی
فرجزاده دهکردی ،باللی و محمدی ( )7311به بررسی تأثیر قابلیت اتکای اقالم تعهدی بر پایداری
سود و قیمتگذاری سهام پرداختند .دوره زمانی مورد مطالعه این پژوهش سالهای  7337تا  7311و
نمونه آن شامل  113شرکت بوده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران بهطور
کامل نمیتوانند پایداری پایینتر برخی از اقالم تعهدی را درک کنند ،در نتیجه در قیمتگذاری سهام
دچار اشتباهات با اهمیتی میشوند.
شهریاری و سلیم ( )7313قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی غیرعادی و جریانهای نقد عملیاتی را
در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .نمونه پژوهش آنها شامل  117شرکت در بازه
زمانی سال  7337تا  7331بوده است .آنها به این نتیجه رسیدند که بازار تداوم جریانهای نقدی
ناشی از فعالیتهای عملیاتی را کم برآورد کرده و بنابراین آن را پایین قیمتگذاری میکند و برعکس،
بازار تداوم اقالم تعهدی غیرعادی را باال برآورد کرده و بنابراین آن را نادرست و بیش از حد قیمتگذاری میکند.
کردستانی و ابراهیمی ( )7311به بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطالعات و قیمتگذاری نادرست
اقالم تعهدی و جریان نقدی پرداختند .آنها پیشبینی کردند که قیمت سهام شرکتهای با کیفیت
افشای اطالعات باالتر در مقایسه با کیفیت افشای اطالعات پایینتر ،پایداری عناصر سود را با دقت
بیشتری منعکس کند .بدینمنظور اطالعات مربوط به  31شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی سالهای  7333تا  7333مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای آنها در جهت تأیید
این پیشبینی بود و به این نتیجه دست یافتند که قیمتگذاری نادرست اجزای سود در شرکتهای
دارای کیفیت افشای باالتر ،کاهش مییابد.
عرب صالحی ،سعیدی و عابدی اونجی ( )7311به بررسی رابطه بین خالص داراییهای عملیاتی و
بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه پژوهش آنها شامل
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 13شرکت طی سالهای  7311تا  7331بود .یافتههای آنها بیانگر آن است که بین خالص داراییهای
عملیاتی و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد و بهلحاظ آماری نیز این رابطه معنادار است.
اسماعیلزاده مقری ،جلیلی و زندعباس آبادی ( )7331تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در
بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .سازوکارهای حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این
پژوهش ،شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی ،تعداد بلوک سهامداران عهده ،درصد مدیران غیرموظف
در هیأتمدیره ،عدم وجود مدیرعامل بهعنوان رئیس یا نایب رئیس هیأتمدیره و اندازه حسابرس مستقل
بودند .با بررسی  11شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 7333-7331
نتایج نشان میدهد که رابطه معنادار مثبتی بین تمام سازوکارهای مذکور و کیفیت سود وجود دارد.
حقیقت و ایرانشاهی ( )7331به بررسی واکنش سرمایهگذاران به اقالم تعهدی پرداختند .نمونه آنها از
میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای  7313تا  7331انتخاب
شد .در ابتدا بهمنظور بررسی این موضوع که آیا اقالم تعهدی معیاری برای رشد شرکت بوده و بهمنظور
بررسی نقش سرمایهگذاری اقالم تعهدی ،رابطه بین اقالم تعهدی با چهار ویژگی رشد شرکت یعنی
رشد تعداد تولید ،رشد مقدار فروش ،رشد دارایی ثابت و تأمین مالی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که بین اقالم تعهدی و معیارهای رشد شرکت ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
بههمین دلیل ،اقالم تعهدی را میتوان بهعنوان معیاری برای رشد و سرمایهگذاری شرکت در نظر گرفت.
آنها سپس به بررسی واکنش سرمایهگذاران به تغییرات اقالم تعهدی پرداختند .یافتهها حاکی از آن است
که در بازار سرمایه ایران ،واکنش نادرست سرمایهگذاران نسبت به اقالم تعهدی وجود دارد که وابسته
به اطالعات سرمایهگذاری شامل در اقالم تعهدی بوده است.
قائمی ،جمال لیوانی و ده بزرگی ( )7331نقش اقالم تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و رابطه بین کیفیت سود از طریق
اقالم تعهدی و اجزای تشکیلدهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام مورد مطالعه قرار گرفت .نمونه
مورد بررسی شامل  731شرکت در طی دوره زمانی  7311تا  7331بوده است .اقالم تعهدی به اجزای
اختیاری و غیراختیاری تفکیک گردید .نتایج نشان میدهد بازده سهام شرکتها ،تحت تأثیر میزان
اقالم تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار میگیرد .بهعبارت دیگر ،بین بازده شرکتهایی اختالف
معنیداری وجود دارد که اقالم تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش میشود.
مشایخ و اسماعیلی ( )7332به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری
شامل درصد مالکیت اعضای هیأتمدیره و تعداد مدیران غیرموظف در شرکتهای پذیرفته شده در
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بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .کیفیت سود با استفاده از معیار اقالم تعهدی مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که بین اقالم تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیأتمدیره و تعداد اعضای غیرموظف
هیأتمدیره ،رابطهای وجود ندارد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مطالب مطرح شده ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشند:
فرضیه  :1بین درصد مالکان نهادی با ناهنجاری اقالم تعهدی ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
فرضیه  :2بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با ناهنجاری اقالم تعهدی ،رابطه منفی و معنادار
وجود دارد.
فرضیه  :3بین تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره با ناهنجاری ،اقالم تعهدی رابطه منفی
و معنادار وجود دارد.
فرضیه  :4بین نوع حسابرس با ناهنجاری اقالم تعهدی ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ناهنجاری اقالم تعهدی
در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،در این قسمت ،ابتدا رگرسیون مورد استفاده برای
آزمون فرضیهها بیان میگردد و سپس نحوه اندازهگیری متغیرها و جامعه و نمونه آماری تشریح میگردند.
برای آزمون فرضیهها ،با توجه به متغیرهای استفاده شده در این پژوهش ،از رابطه شماره ()7
استفاده میشود:
رابطه شماره ()7

AAi, t  0  1PIOi, t  2 BOUTi, t  3CEOi, t  4 AUDi, t 
5B / Mi, t  6SIZE i, t  i, t

 :AAناهنجاری اقالم تعهدی
 :PIOدرصد مالکان نهادی (در این پژوهش ،درصد مالکان نهادی از طریق نسبت مجموع سهام شرکت
که در دست بانکها ،بیمهها ،نهادهای مالی ،شرکتهای هلدینگ ،سازمانها ،نهادها و شرکتهای
دولتی میباشد ،به کل سهام آن محاسبه میشود (رحمانی ،حسینی و رضاپور))7331 ،

73

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،دوره اول ،شماره یک

 :BOUTنسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره (درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره از طریق تقسیم
اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأتمدیره محاسبه میشود (مشایخی و محمدآبادی))7331 ،
 :CEOتفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره (اگر وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره
تفکیک شده باشد ،عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر در نظر گرفته میشود (اسماعیلزاده
مقری ،جلیلی و زندعباس آبادی ())7331
 :AUDنوع حسابرس (اگر شرکت مورد رسیدگی توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته
باشد ،عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر در نظر گرفته میشود (بنی مهد))7317 ،
مطابق با پژوهش فارفیلد ( )1113خالص داراییهای عملیاتی در برگیرنده خالص داراییهای
عملیاتی بلندمدت و اقالم تعهدی میباشد .او همچنین بیان میکند که قیمتگذاری نادرست اقالم
تعهدی برای شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین ،بیشتر میباشد .مطابق با
پژوهش بورگستالر و دیچو )7111( 7شرکتهای بزرگتر اقالم تعهدی بیشتر و در نتیجه خالص داراییهای
عملیاتی بیشتری دارند .لذا در این پژوهش از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت بهعنوان
متغیرهای کنترلی استفاده میگردد.
 :B/Mنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (برای محاسبه این نسبت ،ارزش دفتری شرکت بر ارزش
بازار آن تقسیم میشود)
 :SIZEاندازه شرکت (اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی داراییهای آن محاسبه میشود)
اندازهگیری ناهنجاری اقالم تعهدی
هرشلیفر ،تئو ،هو و ژانگ )1111(1به این نتیجه رسیدند که خالص داراییهای عملیاتی استاندارد
شده بهوسیله جمع داراییهای ابتدای دوره ،با بازده سهام رابطه منفی دارد .ایشان بیان میکنند که
سطح باالی خالص داراییهای عملیاتی با افزایش در سود همراه میباشد که البته این افزایش در
سالهای آتی ادامه پیدا نمیکند .در چنین شرایطی سرمایهگذارانی که توجه محدود دارند ،بهدرستی از
اطالعات موجود در خالص داراییهای عملیاتی استفاده نکرده و نمیتوانند پایداری سود را بهدرستی ارزیابی
کنند .بنابراین شرکتهایی که سطح خالص داراییهای عملیاتی بیشتری دارند ،نسبت به شرکتهایی
که خالص داراییهای عملیاتی کمتری دارند ،بیشتر از حد قیمتگذاری میشوند .با گذشت زمان ،این
Burgstahler and Dichev
Hirshleifer, Hou, Teoh and Zhang
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قیمتگذاری اشتباه اصالح میشود .این شرایط به این معنا میباشد که شرکتهایی که خالص داراییهای
عملیاتی بیشتر در سالهای آتی بازدههای غیرعادی منفی و شرکتهای دارای خالص داراییهای
عملیاتی کمتری دارند ،بازدههای غیرعادی مثبت کسب میکنند .فارفیلد ،ویسنانت و یان ( )1113در
پژوهش خود نشان دادند که بین خالص داراییهای عملیاتی و بازدههای آتی ،رابطه منفی و معنادار
وجود دارد .آنها خالص داراییهای عملیاتی را به اجزای آن یعنی اقالم تعهدی و خالص داراییهای
عملیاتی بلندمدت تفکیک کردند و به این نتیجه رسیدند که بین هر دو جزء مذکور با بازدههای آتی
رابطه منفی وجود دارد و بازار به یک اندازه ،اقالم تعهدی و خالص داراییهای عملیاتی بلندمدت را بیش از
حد ارزشگذاری میکند .لذا آنها بیان میکنند که ناهنجاری اقالم تعهدی قابل انتساب به خالص
داراییهای عملیاتی (هر دو جزء) و نه فقط اقالم تعهدی میباشد .در ایران ،نیز رابطه بین خالص
داراییهای عملیاتی و بازده مورد بررسی قرار گرفته شده است و نتایج حاکی از آن است که بین این
دو متغیر ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد (عرب صالحی ،سعیدی و عابدی اونجی .)7311 ،بنابراین،
در این پژوهش ،از خالص داراییهای عملیاتی بهعنوان معیاری برای ناهنجاری اقالم تعهدی استفاده
میشود .خالص داراییهای عملیاتی با توجه به رابطه شماره ( )1محاسبه میشود (هرشلیفر ،تئو ،هو و
ژانگ:)1111 ،
رابطه شماره () 1

OAi.t  OLi, t
T Ai, t 1

AAi.t 

 :AAناهنجاری اقالم تعهدی
 :OAداراییهای عملیاتی
 :OLبدهیهای عملیاتی
 :TAجمع داراییهای ابتدای سال
 OAi,tو  OLi,tنیز بهترتیب با استفاده از رابطههای شماره ( )3و ( )1محاسبه میشوند (هرشلیفر ،تئو،
هو و ژانگ:)1111 ،
OAi, t  TAi.t  Ci.,t  STIi.t
رابطه شماره () 3
 :TAجمع داراییها
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 :Cوجه نقد
 :STIسرمایهگذاری کوتاهمدت
رابطه شماره () 1

OLi, t  TAi, t  STDi, t  LTDi, t  Ei, t

 :STDحصه جاری بدهیهای بلندمدت
 :LTDبدهیهای بلندمدت
 :Eحقوق صاحبان سهام
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای قلمرو
زمانی  7331تا  7311میباشند .نمونه آماری پژوهش نیز با توجه به معیارهای ذیل انتخاب شده است:
 از سال  7333تا سال  7311در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته باشد.
 سال مالی شرکت مورد بررسی منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 شرکت سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد.
 طی دوره مورد بررسی سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
با توجه به معیارهای فوق ،تعداد  731شرکت انتخاب شده و در مجموع  133سال -شرکت مورد
بررسی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی پژوهش حاضر که شامل حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار متغیرها است،
بهشرح جدول شماره ( )7میباشد.
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جدول شماره  :1آمار توصیفی متغیرها
نام متغیر

نماد متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ناهنجاری اقالم تعهدی
درصد مالکان نهادی
درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره
تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره
نوع حسابرس
ارزش دفتری به ارزش بازار
اندازه شرکت

AA

13117
1
1
1
1
1317
71321

73313
1311
7
7
7
1311
73331

13111
13117
13131
13337
13131
1321
73313

13131
13331
13721
13117
13133
13111
7331

PIO
BOUT
CEO
AUD
B/M
SIZE

همانگونه که از جدول شماره ( )7مشخص است حداقل درصد مالکان نهادی صفر میباشد و در نمونه
مورد بررسی ،شرکتهایی وجود داشتهاند که هیچ درصدی از سهام آنها در اختیار مالکان نهادی نبوده
است .حداکثر مقدار برای متغیر مذکور  1311میباشد و این میزان بیانگر این است که در نمونه مورد
بررسی ،شرکتی وجود نداشته است که تمام سهام آن متعلق به سهامداران نهادی باشد .میانگین این متغیر
( )13117نیز نشان میدهد کمتر از پنجاه درصد سهام شرکتهای بررسی شده در این پژوهش در دست
مالکان نهادی بوده است .در پژوهش حاضر ،هم شرکتهایی وجود داشتهاند که در هیأتمدیره خود حتی
یک عضو غیرموظف نداشتهاند و هم شرکتهایی وجود داشتهاند که تمام اعضای هیدتمدیره آنها
غیرموظف بودهاند زیرا حداقل و حداکثر مقدار متغیر مستقل درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره بهترتیب
صفر و یک میباشد .برخالف متغیر درصد مالکان نهادی که دارای میانگین کمتر از پنجاه درصد میباشد،
در مورد متغیر درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره با توجه به میانگین آن ( )13131میتوان گفت که
بیش از پنجاه درصد اعضای هیأتمدیره شرکتهای مورد بررسی ،غیرموظف بودهاند.
با توجه به اینکه دادههای مورد آزمون از نوع سال -شرکت میباشند ،برای تعیین نوع برآورد مدل،
ابتدا باید آزمون چاو انجام شود .اگر در آزمون چاو مدل اثرات ثابت پذیرفته شود ،در ادامه باید آزمون
هاسمن نیز بهمنظور انتخاب بین مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت صورت پذیرد .با توجه به جدول شماره
( )1و سطح معناداری بهدست آمده از آزمون چاو ،فرض صفر این آزمون رد شده و مدل اثرات ثابت
انتخاب میشود .لذا همانطور که بیان شد ،در مرحله بعدی باید آزمون هاسمن نیز صورت بگیرد .آزمون
هاسمن ،آزمونی برای تعیین انتخاب بین مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت میباشد .فرض صفر این آزمون
مدل اثرات تصادفی و فرض مقابل آن مدل اثرات ثابت میباشد .همانطور که در جدول شماره ( )1مشخص
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است ،سطح معناداری حاصل از این آزمون  1/117میباشد ،به این معنا که فرض صفر این آزمون رد
شده و فرض مقابل آن مبنی بر مدل اثرات ثابت بهعنوان مدل مناسب برای برآورد مدل پذیرفته میشود.
جدول شماره  :2نتایج آزمون چاو و هاسمن
نوع آزمون

آماره

سطح معناداری

آزمون چاو

33132

13111

آزمون هاسمن

113111

13117

پس از مشخص شدن روش مناسب ،مدل رگرسیونی پژوهش برآورد گردید که نتایج حاصل بهشرح
جدول شماره ( )3میباشد.
جدول شماره  :3نتایج رگرسیون
متغیر

جزء ثابت
درصد مالکان نهادی
درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره
تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره
نوع حسابرس
ارزش بازار به ارزش دفتری
اندازه شرکت
آماره F
آماره دوربین – واتسون
R2

 R2تعدیل شده

ضریب
رگرسیون

737111
-131733
131111
-137711
-131111
131123
-131112
333713

آماره t

333211
-131111
133737
-331113
-137313
333321
-737311
سطح معناداری
137113
1311
1331

سطح
معناداری

131113
131132
131212
131111
13133
131117
131221
131111

همانگونه که در جدول شماره ( )3مشخص است آماره  Fو سطح معناداری مدل آزمون بهترتیب
 333713و  131111میباشد که بیانگر مناسب بودن مدل آزمون از لحاظ معناداری است .متغیر مستقل
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فرضیه اول ،درصد مالکان نهادی میباشد .با توجه به جدول شماره ( )3مشخص است که ضریب درصد
مالکان نهادی و سطح معناداری آن بهترتیب  -131733و  131132میباشد .با توجه به اینکه سطح
معناداری بهدست آمده کوچکتر از  1312میباشد ،میتوان گفت که ضریب بهدست آمده معنادار بوده و
فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه بین درصد مالکان نهادی و ناهنجاری اقالم تعهدی رد نمیگردد.
بهعبارتی دیگر میتوان بیان کرد که وجود مالکان نهادی منجر به کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی میشود.
در ارتباط با فرضیه دوم ،همانگونه که در جدول شماره ( )3مشخص است سطح معناداری ضریب
درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره برابر  131212میباشد که بهمعنای رد فرضیه دوم مبنی بر وجود
رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره و ناهنجاری اقالم تعهدی میباشد.
در فرضیه سوم رابطه بین تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره با ناهنجاری اقالم تعهدی
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به جدول شماره ( )3ضریب متغیر تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس
هیأتمدیره برابر  -137711و سطح معناداری آن برابر  131111بهدست آمده است و از آنجایی که سطح
معناداری کوچکتر از  1312میباشد ،میتوان بیان نمود که ضریب مذکور معنادار بوده و فرضیه سوم مبنی
بر وجود رابطه بین تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره با ناهنجاری اقالم تعهدی رد نمیگردد.
در فرضیه چهارم نیز به بررسی رابطه بین نوع حسابرس و ناهنجاری اقالم تعهدی پرداخته شد.
همانگونه که از جدول شماره ( )3مشخص است سطح معناداری متغیر نوع حسابرس برابر  13133میباشد
که بیانگر آن است که ضریب متغیر نوع حسابرس معنادار بوده و فرضیه چهارم نیز رد نمیگردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
موضوع توانایی سرمایهگذاران در تجزیه و تحلیل اطالعات همواره در ادبیات حسابداری مطرح بوده
است .در این میان توانایی تجزیه و تحلیل سود و اجزای آن توجهات بسیاری را به خود جلب کرده
است و پژوهشهای زیادی در اینباره صورت گرفته است .نتایج پژوهشها نشان میدهد که سرمایهگذاران
قادر نیستند به درستی اجزای سود یعنی بخش نقدی و تعهدی آن را تجزیه و تحلیل کنند (اسلوان،
7111؛ ژای .)1117 ،با توجه به چنین شرایطی یاری رساندن به سرمایهگذاران در توانایی تجزیه و
تحلیل سود امری مهم بهشمار میرود ،لذا پژوهشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته است
(دیفوند و جیامبالوو7117 ،؛ کالینز ،گانگ و هریبار1113 ،؛ کوهن ،رایت و کرشنامورثی .)1111 ،در
راستای همین موضوع ،پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ناهنجاری اقالم تعهدی
پرداخت .از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،درصد مالکان نهادی ،درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره،
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تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره و نوع حسابرس مورد بررسی قرار گرفتند .برای آزمون
فرضیهها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده گردید .نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهها بیانگر
آن بود که بین سه سازوکار درصد مالکان نهادی ،تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره و نوع
حسابرس با ناهنجاری اقالم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد .این در حالی است که بین درصد اعضای
غیرموظف هیأتمدیره با ناهنجاری اقالم تعهدی رابطه معناداری یافت نگردید.
جین ( )1171و کالینز ،گانگ و هریبار ( )1113در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین
درصد مالکان نهادی و قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی رابطه منفی وجود دارد به این معنا که با
افزایش درصد مالکان نهادی قیمتگذاری نادرست اقالم تعهدی و بهعبارت دیگر ،ناهنجاری اقالم
تعهدی کاهش مییابد .پژوهش حاضر نیز هم راستا با پژوهشهای مذکور به رابطهای منفی و معنادار
بین سرمایهگذاران نهادی و ناهنجاری اقالم تعهدی دست یافت .چن ،النفنگ و میالن ( )1171نشان
دادند که اجزای سود که شامل دو جزء نقدی و تعهدی میباشد ،در مورد شرکتهایی که بین تفکیک
وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره تفکیک وجود دارد ،صحیحتر قیمتگذاری میشوند و ناهنجاری
در مورد این شرکتها کاهش مییابد .نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بین ناهنجاری اقالم تعهدی
و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره رابطه منفی و معنادار وجود دارد و لذا میتوان این
نتیجه را هم راستا با پژوهش مذکور دانست .کریشنان ( )1113شواهدی مبنی بر این ارائه کرد که سهام
شرکتهایی که توسط شش مؤسسه بزرگ حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند ،نسبت به شرکتهایی
که توسط سایر مؤسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند ،صحیحتر قیمتگذاری شده و
ناهنجاری اقالم تعهدی برای آنها کمتر میباشد .پژوهش حاضر نیز هم راستا با نتیجه این پژوهش
کریشنان ( )1113نشان داد که بین نوع حسابرس و ناهنجاری اقالم تعهدی رابطه منفی و معنادار وجود
دارد .لذا میتوان بیان کرد که ناهنجاری اقالم تعهدی ،در مورد شرکتهای با مالکان نهادی بیشتر،
شرکتهایی که وظایف مدیرعامل از رئیس هیأتمدیره تفکیک شده است و شرکتهایی که سازمان
حسابرسی آنها را مورد رسیدگی قرار میدهد ،کاهش مییابد .در این پژوهش ،از بین سازوکارهای مختلف
حاکمیت شرکتی ،درصد مالکان نهادی ،درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره ،عدم وجود مدیرعامل
بهعنوان رئیس هیأتمدیره و نوع حسابرس مورد بررسی قرار گرفتند .لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی استفاده گردد .همچنین برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود شرکتهای مورد بررسی به دو دسته شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی و شرکتهای
دارای حاکمیت شرکتی ضعیف طبقهبندی شوند.
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