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چکیده
سود به عنوان یکی از اقالم مهم و اصلی صورت های مالی ،توجه بسیاری از استفاده کنندگان از این صورت ها را به خود
جلب می کند .اشخاصی نظیر سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ،مدیران ،کارکنان شرکت ،تحلیلگران ،دولت و دیگر استفاده
کنندگان صور تهای مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ،اعطای وام ،سیاست پرداخت سود،
ارزیابی شرکتها ،محاسبه مالیات و سایر تصمیمات استفاده می کنند .از سوی دیگر از سوی دیگر بخش عمده ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی 1بر این موضوع تاکید دارند که داشتن ویژگی هاى خاص توسط هیأت مدیره ،رفتار فرصت طلبانه و
سودجویانه مدیران را محدودتر می کنند ،بنابراین کیفیت و قابلیت اتکاى گزارشگری بهبود خواهد یافت .در این تحقیق به
بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود پرداخته شده است .نمونه آماری شامل تعداد  99شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1811تا  1891است .برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل
رگرسیونی چند متغیره خطی استفاده شد .نتایج تحقیق نشان که هیچ گونه رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره ،نسبت
اعضای غیرموظف هیأت مدیره ،دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و تغییر مدیرعامل با دقت پیش بینی سود وجود ندارد.
واژگان کلیدی:حاکمیت شرکتی ،ساختار هیأت مدیره ،دقت پیش بینی سود
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Abstract
Profit, as one of the most important and prominent component of financial statements
attracts the attention of many users of these statements. People, including investors,
creditors, managers, company staff, analyzers, government officials and other users of
financial statements consider profit as a basis for decision making on investment,
granting loans, interest payment policies, evaluating companies, taxation and other
important decisions. On the other hand, a lion’s share of corporate governance strategies
emphasize the fact that board of directors having particular traits leads to the restriction
of profit seeking and opportunistic behaviors among the managers. Hence, the quality
and reliability of reporting will improve. In this study, we investigate the relationship
between the structure of board of directors and the accuracy of the predicted profit. The
sample of the study includes 96 companies listed in Tehran Stock Exchange during the
time period from 2009 to 2012. In order to test the research hypotheses, linear multivariable regression model was used. The results of the study show that there is no
significant relationship between the size of board of directors, the ratio of outside
members in the board of directors, the dual responsibility of the executive manager, and
changing the executive manager and the accuracy of the predicted profit.
Keywords: corporate governance, the structure of board of directors, accuracy of
predicted profit

192

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
Second International Conference on Management and Development Culture

-1مقدمه
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است که نیازمند برنامه ریزی است .برنامه ریزی ،امکان بهره برداری
مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد .برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را
بهبود بخشید .پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است .سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان ،مدیریت و سایر
اشخاص در تصمیم گیریهای اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند .شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت
سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد .مهم ترین منبع اطالعاتی سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده
کنندگان از اطالعات شرکتها پیش بینی های سود ارایه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است (ملکیان و همکاران،
 .)1819این پیش بینی ها چنانچه با دقت صورت گیرد ،فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان را تسهیل و بهبود می بخشد.
مدیران شرکت در این راه نقشی اساسی را ایفا می کنند .حاکمیت شرکتی مناسب ،روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعان آن
را تضمین می کند .هدف حاکمیت شرکتی خوب ،دستیابی به پایداری ،مسئولیت پذیری ،پاسخگویی ،عدالت ،شفافیت و اثربخشی
در تمام قسمت های یک شرکت و یا سازمان است .عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی
دارد و مدیران بهتر ،موجب حاکمیت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را
تولید می کنند .یکى از مهمترین مکانیسمهاى داخلى حاکمیت شرکتى ،توجه به هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت
کننده اى است که نقش مراقبت و نظارت را بر کار مدیران اجرایى به منظور حفظ منافع مالکیتى سهامداران 2بر عهده دارد.
چنین به نظر مى رسد که رمز موفقیت یک شرکت در گرو هدایت مطلوب آن است .وجود جریان صحیح اطالعات در هیئت
مدیره ،به همان اندازه براى درستى و صحت عملیات بدنه شرکت الزم است که جریان دائم خون براى سالمت بدن (حساس یگانه
و باغومیان .)1811 ،اهمیت هیئت مدیره به عنوان یکى از مکانیسم هاى داخلى حاکمیت شرکتى تا آنجاست که این موضوع در
بسیارى از قوانین مورد توجه قرار گرفته و رهنمودهایی برای اثربخشی بیشتر آن معرفی گردیده است.

 -2بیان مسئله
سود حسابداری یکی از اقالم مهم صورت های مالی است که استفاده کنندگان از صورتهای مالی آن را به عنوان مبنایی برای
اتخاذ تصمیمات اقتصادی به کار می برند .پیش بینی سود به وسیله مدیریت ،از مهمترین منابع اطالعاتی سرمایه گذاران و سایر
اشخاص به شمار می رود ،زیرا در بازارهای سرمایه ،یکی از عمده ترین راههای دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطالعات
شرکت ها ،اعالمیه ها و اطالعیه هایی است که از جانب شرکتها در رابطه با اعالم سود پیش بینی شده هر سهم منتشر می شود.
اگر پیش بینی های سود به وسیله مدیریت از دقت الزم برخوردار باشد میتواند به بهبود فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان
از گزارشهای حسابداری منجر گردد (سبزعلی پور و همکاران. )1891 ،از سوی دیگر بخش عمده ساز و کارهای حاکمیت شرکتی
بر این موضوع تاکید دارند که داشتن ویژگی هاى خاص توسط هیأت مدیره ،رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر
می کنند ،بنابراین کیفیت و قابلیت اتکاى گزارشگری مالی (به خصوص سودهاى حسابدارى) بهبود خواهد یافت ،در نتیجه
موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می شود (پِرگوال . )2009 ،از جمله این ویژگی ها می توان به اندازه
هیئت مدیره ،جدایى نقش رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل ،استفاده از اعضاى غیرموظف در هیئت مدیره ،وجود افراد متخصص
حسابدارى در هیئت مدیره ،استفاده اعضاى هیئت مدیره از خدمات مشاوره تخصصى ،استقالل اعضای هیئت مدیره ،وجود کمیته
هاى هیئت مدیره و ...اشاره نمود .در این راستا پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخى براى این سؤال است که آیا وجود یک
هیئت مدیره داراى ویژگى هاى معرفى شده در قوانین حاکمیت شرکتى می تواند دقت سود پیش بینی شده را تحت تأثیر قرار
دهد یا خیر؟

-8اهمیت موضوع تحقیق:

198

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
Second International Conference on Management and Development Culture
ورشکستگی اخیر شرگتهای بزرگ باعث شده است که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکتها پی ببرند .از سوی دیگر،
مراجع قانونگذار حاکیمت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطالعات مالی افشا شده توسط شرکت ها تلقی
می کنند .با این فرض که پیش بینی های سود حاوی اطالعاتی درباره زمانبندی ،شکل و صحت آنها باشد ،مطالعه رابطه بین
افشای پیش بینی های سود توسط مدیریت و ساختار هیئت مدیره دارای اهمیت است .می توان گفت که فلسفه اصلی پیدایش
نظام راهبری شرکت ،وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است .که به نوبه خود می تواند تصمیم
های سرمایه گذاری و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد.اهمیت پژوهش حاضر این است که در آن به طور تجربی به مدیران،
سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان ،نشان داده می شود که ساختار هیئت مدیره شرکت ها چه تأثیری بر دقت سود پیش
بینی شده آنها دارد.

 -1مفاهیم ادبی تحقیق :
الف –تاریخچه :هرچند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل
سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه  1990وجود نداشته است ،با این همه ،موضوع
حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه  1990در انگلستان ،امریکا و کانادا در پاسخ به مشکالت مربوط به اثربخشیِ هیئت
مدیرۀ شرکتهای بزرگ مطرح شده است .مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان ،مقررات هیئت
مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دهی در کانادا شکل گرفت بعدها با گسترش سرمایهگذاریهای بینالمللی،
نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی
را منتشر کردهاند.در سال  1991در بحران مالی جنوب شرقی آسیا بعد از سقوط داراییهای مالی ،اقتصاد تایلند ،اندونزی ،کره
جنوبی ،مالزی و فیلیپین به شدت تحت تأثیر سرمایههای خارجی قرار گرفت .فقدان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در این کشورها
ضعف موسسات در اقتصاد آنه ا را نشان داد .پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی ،حذف
آثار نظام سرمایهای رابطهای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیتهای تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه
قرار گرفت.شواهد نشان می دهد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین عبارتها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید
شده است .فروپاشی شرکتهای جدیدی مانند انرون و ورلدکام در سالهای اخیر ،توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی
و توجه جدی به اصول آن در مورد پیشگیری از این فروپاشی ها جلب کرده است .این فروپاشی ها موجب زیان بسیاری از سرمایه
گذاران و ذی نفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصالح
حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شد .کشورهای سراسر دنیا سریعا واکنش بازدارندۀ حوادث مشابه ،نشان دادند .در آمریکا
بعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها ،الیحۀ سر بنیز آکسلی در جوالی  2002تصویب گردید (که از سال  2001الزم
االجراست) و در ژانویۀ  2008گزارشهای هیگز و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.
تحقیقات آکادمیک در زمینۀ حاکمیت شرکتی رونق گرفته است و معیارهای نوین در این مورد پدید آمده و می آیند.
ب -مفهوم حاکمیت شرکتی:بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی،
از واژه التین  Gubernareبه معنای هدایت کردن گرفته شده است که معموال در مورد هدایت کشتی به کار میرود و داللت
بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجودندارد .تعریفهای مختلفی
ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده
پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ،افراد یا ذینفعان .تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر
وجود دارد .حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست.تعریف های موجود ازحاکمیت شرکتی
در یک طیف وسیع قرار می گیرند .دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در
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دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود .در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را
می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد
زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و ...وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب نظریه
ذینفعان دیده می شود.در اینجا به بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی می پردازیم .این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال
توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز میشود (کادبری ،)1992 ،در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع
روابط سهامداران ومدیریت ( پارکینسون )1991 ،تاکید می کند ،می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه مییابد که
پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بر میگیرد (تریگر".)1911 ،سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می
شوند" (کادبری ".)1992 ،فرایند نظار ت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران" (پارکینسون،
 ".)1991ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج
بهتر عملکرد رقابتی الزم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت" (صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی ".)2001 ،حاکمیت شرکتی عبارت است از :ساختارها ،فرایندها ،فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را
فراهم کنند"( .کیزی و رایت".)1998 ،سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ،مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف
کرد که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند" ( مگینسون".)1991 ،حاکمیت شرکتی عبارت است
از تعدادی مسوولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیاتمدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک
که تضمینکننده دستیابی به هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف مسووالنه منابع است" (فدراسیون بینالمللی حسابداران ،
 ".)2001ابزاری که هر اجتماع ،به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا ،حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط
میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت .گروههای اصلی عبارتند از :سهامداران ،مدیرعامل و هیئت مدیره.
سایر گروهها شامل کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،اعتباردهندگان و اجتماع" (رابرت مانکز و نل مینو".)1991 ،حاکمیت شرکتی
تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ،نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام
ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است" (تریگر.)1911 ،تعریفهای محدود ،متمرکز برقابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای
حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثالً پارکینسون )1991؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین
هر کشور نقش تعیین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.تعریفهای گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی
وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند .تعریفهای تریگر ( ،)1911مگینسون ( )1991و رابرت مانگز و نل
مینو ( ) 1991که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند ،از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند .از دیدگاه کالن،
حاکمیت شرکتى مناسب یعنى مقدارى که شرکتها در یک فضاى باز و صادقانه اداره مى شوند .براى جلب اعتماد بازار ،کارآمدى
سرمایه ،تجدید ساختارهاى صنعتى کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است.زیر بنای حاکمیت شرکتی
مبتنی برتئوری نمایندگی که مجموعه ای از قراردادها مابین ریسک پذیران(یعنی سهامداران) و مدیران بنگاه های اقتصادی
میباشد .بعبارت بهتر ،تامین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظائف مدیران و پرداخت پاداش و حق الزحمه
از تعهدات سهامداران میباشد .در واقع زیر بنای مذکور مبتنی بر یک دیگاه محدود از تئوری نمایندگی میباشد در صورتیکه در
دیدگاهی گسترده تر عالوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره،مدیران ارشد اجرائی ،کارکنان،
فروشندگان ،مشتریان ،حسابرسان ،حسابداران ،تحلیلگران مالی ،کارگزاران بورس ،بانکداران و اعتباردهندگان ،نهادهای اجتماعی،
وکالی حقوقی  ،قضات و جامعه را در برمیگیرد .بررسی ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود
را دارد .سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت
اقتصادی ،سیستم قانونی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ معین می شود .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از
خارج به داخل ،وضعیت اقتصاد جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور
تأثیر دارند.
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ج -حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای):حاکمیت شرکتی درونسازمانی ،سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست
بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند .این سهامداران ممکن است اعضای خانواده
موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده ،شرکتهای دیگر یا دولت باشند .به سیستمهای درون
سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمدۀ آنها ،سیستمهای رابطهای نیز می گویند.هرچند در مدل
حاکمیت شرکتی درونسازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ،مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ،ولی مشکالت
جدی دیگری پیش میآید .به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثالً به دلیل مالکیت
خانوادههای موسس) از قدرت سوء استفاده میشود .سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند .شفافیت کمی
وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر میرسد .معامال ت مالی ،مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع
مالی ،نمونههایی از سوء جریانها در این سیستمها شمرده می شوند.در واقع ،در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ،ساختارهای
تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1991مورد انتقاد قرار
گرفته اند .در زمان بحران آسیایی ،سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برونسازمانی بیشتر
در گروه درون سازمانی قرار داشتند .حمایت قانونی ضعیفتر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به
سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختالس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند.
د-حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) :در این سیستم ها ،شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت
سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند .این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود که
توسط برل و مینز ( )1982مطرح شد .همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ ( )1919در نظریه نمایندگی مطرح کردند،
مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل میشود .اگرچه در سیستمهای برون سازمانی،
شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند ،اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند .اعضای
مذکور ،نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
ه -نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی:حاکمیت شرکتی را می توان نظامی نامید که شرکتها با آن ،هدایت و کنترل می
شوند .پس در این میان جایگاه هیئت مدیرهء شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران
اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد ،بیش از پیش اهمیت می یابد .چنین برمی آید که رمز موفقیت
یک شرکت در گروی هدایت مطلوب آن است .در یکی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد بر اساس مصاحبه با  91عضو
هیئت مدیره ،مدیران را به این اجماع قوی رساند که رمز بهبود عملکرد هر شرکت در هیئت مدیره هر شرکت نهفته است.
همچنین این تحقیق بر این امر تاکید داشت که شرکت و هیئت مدیره یکی نیستند .هر هیئت مدیره ای نیاز دارد تا ساختار ،
فرآیند و عملکردی را توسعه دهد که نیاز های شرکت و آن کسب و کار را برآورده می سازد .به زبان ساده ،هیئت مدیره به
گروهی از افراد که قانونی در حاکمیت سازمان مسئ ول هستند ،گفته می شود .هیئت مدیره به عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی
در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمده ای را در برابر ذی نفعان بر عهده دارد.
و-وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره:وظایف و مسئولیتهای اصلی هیئت مدیره 8را بدین گونه برشمردهاند:


تصمیم گیری در مورد هدف و وظیفه سازمان؛



تأمین شرایط بقای سازمان؛



انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی ارشد؛



حمایت از مدیر اجرایی و نظارت بر عملکرد او؛



برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی؛
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 تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن؛


طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان؛



ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن؛



عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف؛



ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره.

ز -ویژگی های یک هیئت مدیره مطلوب:مهمترین ویژگی های یک هیئت مدیره مطلوب را می توان به شرح زیر عنوان کرد:


برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره



توازن قوا



اطمینان متقابل در بین اعضای هیئت مدیره



آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید



درک عمیق از کسب و کار شرکت



شرکت در دوره های آموزشی الزم



داشتن صفات عالی اخالقی ،درستکاری ،راستی و امانتداری



نباید اجازه داده شود که یک شخص خاص ،بر جلسات هیئت مدیره و فرآیند تصمیم گیری مسلط شود



هیئت مدیره باید مسئولیت تهیه صورتهای مالی را بر عهده گیرد



اعضای غیرموظف هیئت مدیره باید دارای دیدگاه مستقلی باشند

ح -سازوکارهای حاکمیت شرکتی جهت استقرار یک هیئت مدیره مطلوب:هیئت مدیره ،مهمترین عنصر در ساختار شرکت
های بزرگ است .مسائلی مانند ترکیب اعضای هیئت مدیره ،مسائلی که هیئت مدیره بر آن تمرکز دارد ،فرآیندهای تصمیم
گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر ،بر کیفیت تصمیم گیری و مدیریت تاثیر می گذارد .روشهای متعددی وجود دارد
که به کمک آنها می توان اثربخشی وظیفه "هدایت" هیئت مدیره را افزایش داد .مهم ترین این روش ها و ساختارها عبارتند از:
تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
اندازه هیئت مدیره
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره
ثبات مدیرعامل
حقوق و مزایای مدیران موظف
استفاده از متخصص حسابدارى و مالى
استقالل اعضاى هیئت مدیره
آموزش مدیران
ط -تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل :در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران نیز مقرر شده است که رییس هیات
مدیره و مدیرعامل شرکت نباید شخص واحدی باشد.از دیدگاه نظری ،هنگامی که مدیرعامل در جایگاه رئیس هیئت مدیره قرار
می گیرد ،تضاد منافع به وجود می آید (پترا .) 2001 ،تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،از جمله محرک هایی
است که موجب کاهش مشکالت نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت می شود( .دونالدسون و دیویس .)1991 ،اعتقاد بر این است
که در شرکت های دارای سازوکارهای مظلوب حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف و یا ترکیب بهینه ای از مدیران موظف
و غیر موظف ،به احتمال زیاد نطارت مؤثرتری بر مدیریت صورت می گیرد .قدرت تصمیم گیری متمرکز در نتیجه دوگانگی
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وظیفه مدیر عامل ممکن است موجب کاهش استقالل هیأت مدیره و کاهش گرایش طبیعی آن برای افشای اختیاری اطالعات
گردد .همچنین نتایج ب رخی تحقیقات نشان می دهد که تفکیک وظایف واقعا موجب بهبود قابل مالحظه ای در عملکرد مالی
شرکت شده است (پیل و اودانل .)1991 ،کولز و همکاران ( )2001و تیلور و واتر ( )2001نیز به این نتیجه رسیدند که جداسازی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با عملکرد عملیاتی باالتری در ارتباط است.
البته تحقیقات دیگری نیز نشان دهنده رابطه منفی جدایی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عملکرد شرکت است .در این
خصوص می توان به تحقیقات راچدی و دیگران ( ،)2001دالتون و دیگران ( )1991و بوید ( )1991اشاره نمود.
ی-اندازه هیئت مدیره:اندازه هیئت مدیره ،یکی دیگر از سازوکارهای نظام راهبری شرکت است که در پژوهش های مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است .اغلب پژوهشگران دریافته اند که اندازه هیئت مدیره به دو طریق موجب بهبود عملکرد شرکت می شود:
 )1نیاز بیشتر شرکت به ایجاد ارتباط با محیط بیرون  )2مسئولیت اجرایی بیشتر در شرکت ها (کریوگرسکی .)2009 ،شواهد
تجربى حاکى از آن است که هیچ گونه اتفاق نظرى درخصوص اندازه بهینه هیئت مدیره وجود ندارد .دو دیدگاه متضاد پیرامون
نقش اندازه هیئت مدیره وجود دارد .دیدگاه اول بیان می دارد که هیئت مدیره کوچک باعث ارتقای عملکرد شرکت می شود .به
اعتقاد جنسن ( ) 1998تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت هایی زیاد است موجب کاهش اثربخشی آنها می شود .همچنین
زمانی که اعضای هیدت مدیره بیش از اندازه باشد ،کنترل و نظارت بر مدیرعامل به صورت کارا صورت نمی پدیرد (لیپتن و لورچ،
 .)1992شواهد آماری نشان داده است که عملکرد و ارزش شرکت با تعداد اعضای هیئت مدیره نسبت معکوس دارد (یرماک،
 .) 1999یک هیئت مدیره بیش از اندازه بزرگ ،توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست می دهد و بیشتر در جایگاهی
سمبولیک قرار می گیرد (هرمالین و ویسبک .)2008 ،گرین ( )2001نیز معتقد است که تعداد اعضاى هیئت مدیره باید محدود
باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکالت شرکت مهیا گردد .هیئت مدیره هاى بزرگتر ،از قدرت کمترى
برخوردارند .در این گونه هیئت مدیره ها ،توافق نظر و اجماع درخصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است .از سوى دیگر ،عده
اى دیگر همچون معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافى بزرگ باشد تا دربردارنده طیفى از مهارتها و تجارب افراد
گوناگون باشد (لیپمَن و لیپمَن .) 2009 ،به عالوه هیئت مدیره ی بزرگتر در زمینه هایی از قبیل تجربه ،مهارت ،جنسیت ،ملیت
و غیره مزیت دارد (دالتون و د التون) .اما آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه اى معقول داشته باشد
(ثقفی و صفرزاده .)1890 ،مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران ،در شرکت های بزرگ تعداد اعضای هیات مدیره حداقل
باید هفت نفر باشد.
ک -پیش بینی سود :1سود یکی از اقالم مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به خود
جلب می کند .سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ،مدیران ،کارکنان شرکت ،تحلیلگران ،دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهای
مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ،اعطای وام ،سیاست پرداخت سود ،ارزیابی شرکتها ،محاسبه
مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند (مشایخ و شاهرخی .)1819 ،دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران
کوتاه مدت نیز به سود آینده شرکت عالقه مند می باشند .هر قدر انتظار نسبت به سود شرکت بیشتر باشد ،انتظار اینکه بستانکاران
بازده ساالنه خود را دریافت نمایند و نیز انتظار اینکه شرکت بتواند اصل بدهی را در سررسید بازپرداخت ،نماید ،بیشتر خواهد
شد( .هندریکسون و ون بردا)1992 ،پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و
خطر تصمیم های خود را کاهش دهند .آنها عالقه دارند ،منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت
سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند .بیور می گوید ":پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی
کوچکترین تصمیم گیری را بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن نمی توان بدون پیش بینی انجام
داد".اطالعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود ،مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است اما سرمایه گذاران ،نیازمند
اطالعاتی راجع به آینده شرکت می باشند .یکی از دیدگاههای موجود دراین مورد ،ارائه صرفًا اطالعات تاریخی و جاری توسط
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واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند خود پیش بینی های مربوط به آینده را انجام دهند .دیدگاه دیگر این
است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات شبه انجام پیش بینی های قابل اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش
بینی ها ،کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد .تصمیم گیری درباره انتخاب بین دو دیدگاه باال مشکل به نظر میرسد زیرا درک
قابل قبولی از نحوه پردازش اطالعات توسط سرمایه گذاران موجود نیست و تئوری بازار کارا بر میزان و سرعت تاثیر اطالعات
مالی بر قیمت سهام تاکید دارد .تحقیقات مختلف ،به نتایج متضادی دراین مورد رسیده اند .اما به طور کلی ،نظر اغلب دست
اندرکاران مالی براین است که انتشار پیش بینی های مالی به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کمک می کند.با توجه به موارد
فوق می توان نتیجه گرفت که سودهای پیش بینی شده می تواند در موارد زیر مفید واقع گردد:


کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری



تعیین ارزش جاری سهام یا ارزش کل شرکت



برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری



برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری

ل -محتوای اطالعاتی سود :نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای
اطالعاتی 1و کارایی 9بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده
کننده به ویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود.از سال  1991تاکنون فرضیه بازار کارا مطرح است .تحت این فرضیه کلیه اطالعات
مربوط و موجود در قیمت سهام منعکس بوده و حتی سرمایه گذاران درون سازمانی که به اطالعات دست اول دسترسی دارند نیز
قادر به تحصیل بازده غیر عادی نخواهند بود .در چنین بازاری افشای کامل اطالعات و بخصوص اطالعات حسابداری دارای
محتوای اطالعاتی می باشد .با طرح فرضیه بازار کارا اساساً این ادعا مطرح بود که اگر بازار سرمایه از کارایی نسبی برخوردار باشد،
در فرایند جذب اطالعات به سرعت و قوت عمل نموده و قیمتهای سهام در بازار همواره انعکاس مطلوبی از وقایع مرتبط به شرکت
خواهد بود .بر اساس این فرضیه هیچکس نمی تواند دربلند مدت بطور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که قبول کرده است،
بازده کسب کند:.تحقیق درباره محتوای اطالعات برای مشاهده نقشی است که اطالعات حسابداری می توانند در تبیین رفتار
بازده اوراق بهادار داشته باشند .روش مزبور بدین سبب به کار برده می شود تا مشخص شود که آیا اعالم یک رویداد باعث تغییر
در ویژگی های توزیع بازده سهم (یعنی میانگین یا واریانس) می شود یا خیر  .تحقیق مشهوری را که بال و بروان ( )1991انجام
دادند انگیزه نخستین را بوجود آورد ،زیرا آنها در تحقیق خود مشاهده کردند که تغییرات غیر منتظره سود با بازده باقی مانده
سهام رابطه مستقیم دارد .ویلیام بیور ( ،)1991چامبرز و پن مان ( )1918نیز تحقیقات راجع به محتوای اطالعاتی سود را ادامه
دادند .جیمز پاتل ( )1919جهت ارزیابی محتوای اطالعات پیش بینی شده  ،تصمیم گرفت آنرا از طریق تاثیر اعالم سود پیش
بینی شده توسط شرکتها بر روی قیمت سهام مورد آزمون قرار دهد .نایدر هوفر و ریگان ( )1912نیز تحقیقی در زمینه سود و
قیمت سهام انجام داده اند .واتس و زیمرمن انگیزه پرداختن به رفتار سری زمانی سود حسابداری را در سال های اخیر ،ناشی از
گسترش مدلهای ارزشیابی اوراق بهادار می دانند .ویلیام بیور نیز معتقد است اهمیت این حوزه ی اندیشه حسابداری از آن رو
است که بستر گسترش بخش مهمی از پژوهش های تجربی حسابداری و امور مالی را فراهم می سازد .انتظارات سهامداران در
خصوص سودهای آتی می تواند به عنوان عامل اصلی در پیش بینی سود تقسیمی ،ارزش هر سهم و ارزش کل شرکت باشد.
اعتبار دهندگان نیز به سود آتی شرکت عالقه مند هستند .هرچه میزان سود پیش بینی شده شرکت بیشتر باشد ،احتمال بیشتری
وجود دارد که اعتبار دهندگان اصل وبهره وام را در سررسیدهای مقرر دریافت دارند .یکی از منابع اطالعات سرمایه گذاران ،اعتبار
دهندگان و بازار بورس اوراق بهادار تهران  ،ارائه پیش بینی های سود توسط شرکتها است .سود پیش بینی شده می تواند مبنای
مناسبی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به شمار آید و در صورتی که میزان انحرافات زیاد باشد می بایست به دنبال یافتن
راه حلهایی برای قابل اتکاتر کردن پیش بینی سود توسط شرکتها بود .نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد که سود پیش بینی
شده دارای محتوای اطالعاتی است ،به عبارت دیگر اعالم سود پیش بینی شده باعث انحراف درمیانگین نرخ بازده غیرعادی می
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گردد .بنابراین اهمیت سود پیش بینی شده به دلیل نقش و تاثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده کننده بارزتر می شود .همچنین
نتایج بدست آمده نشان داده که بین سود پیش بینی شده و واقعی رابطه مثبت وجود داشته و پیش بینی های انجام شده از
دقت نسبتاً کافی برخوردار می باشند .بین سود پیش بینی شده و واقعی ارتباط قوی وجود داشته و گزارش های پیش بینی سود
دارای خطای پیش بینی کم می باشد.
م-دقت پیش بینی سود و عوامل مؤثر بر آن :شواهد تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاران به اطالعاتی نظیر پیش بینی سود
هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام 1از آن استفاده می کنند .این پیش بینی ،بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد
رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم
گیری سرمایه گذاران در مورد خرید ،فروش و یا نگهداری سهام بر مبنای این اطالعات است .بنابراین خطای پیش بینی سود
عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است:.مدل های مختلفی برای پیش بینی سود وجود دارد .این مدل ها از دقت الزم برخوردار
نیست .پیش بینی های انجام شده توسط افراد حرفه ای از جمله تحلیلگران ،دقیقتر از پیش بینی هایی است که توسط این مدل
ها انجام می گیرد (براون .)1991 ،اما دقت پیش بینی های این افراد نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی است .مثالَ تحقیقات بولیگر
( ) 2001نشان می دهد که دقت پیش بینی تحلیلگران با تجربه آنها و همچنین تعداد شرکتهایی که تحلیل می کنند ،رابطه
مستقیم دارد .همچنین دقت پیش بینی درکشورهای مختلف می تواند تحت تاثیر عواملی مانند سیستم مالیاتی یا اصول
حسابداری باشد .یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار ،ارائه اطالعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین
وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند .از آنجا که بسیاری ازتحلیلگران و سرمایه گذاران ،تصمیمهای خود
را با توجه به اطالعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای
جاری و ارزش دفتری سرمایه ارزش بیشتری دارد (اتا )2001 ،و سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و
تاثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است( .کاچ ،)2001 ،باید انتظار داشت ،مدیران شرکتهای بورس در پیش
بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .تنوع منابع پیش بینی سود سبب توجه به دقت در پیش بینی می شود .منبعی که
به درصد اشتباه کمتری بیانجامد یعنی پیش بینی به واقعیت نزدیک باشد ،مطمئن تر خواهد بود .در دنیا تحقیقات زیادی به
مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران با مدلهای سری زمانی یا پیش بینی سود توسط تحلیلگران با مدلهای سری زمانی1
یا مقایسه هر سه مدل با هم پرداخته است .نتایج اکثر تحقیقات نشان می دهد؛ پیش بینی مدیران یا تحلیلگران نسبت به پیش
بینی بر اساس مدل های سری زمانی دقیق تر است .در کشور ما به طور رسمی تحلیلگرانی وجود ندارد که به پیش بینی سود
بپردازند ،یا پیش بینی های آنها به صورت مدون وجود ندارد ،سرمایه گذاران یا از پیش بینی مدیران استفاده می کنند یا اینکه
خود راساَ اقدام به پیش بینی سود می نمایند .تحقیقات زیادی در زمینه دقت و توانایی پیش بینی سود از هر یک از منابع
تحلیلگران ،مدیران و یا مدلهای سری زمانی انجام شده است .سودمندی هر یک از منابع اطالعاتی مذکور به میزان انحراف از
پیش بینی سود آنها بستگی دارد:.افشا از طریق صورتهای مالی و خارج از آن دو مسیر مهم هستند که از طریق آن مدیران
اطالعات را به سهامداران خارجی انتقال می دهند .اگر چه شمار زیادی از مطالعات نشان می دهند که هر دو نوع افشا در بردارنده
اطالعات مربوطی هستند و به صورت با اهمیتی قیمت اوراق را تحت تأثیر قرار می دهند ،اما این سوال که آیا خطاهای موجود
در اطالعات افشا شده خارج از صورتهای مالی را می توان بر مبنای اطالعات افشا شده از طریق صورتهای مالی پیش بینی نمود،
به طور گسترده ای بدون پاسخ باقی مانده است.
یکی از اطالعات افشا شده خارج از صورتهای مالی ،سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی
مدیریت درباره چشم انداز آتی است .اقالم تعهدی نیز ،بعد مهمی از گزارشگری مالی است و در بردارنده پیش بینی چشم گیری
درباره عملکرد آتی است .از آنجایی که هم پیش بینی سود و هم ایجاد اقالم تعهدی هر دو در بردارنده درجه زیادی از ذهن
گرایی مدیریت است ،اشتباهات موجود در برآوردهای تجاری مدیریت به احتمال زیادی هم در پیش بینی سود و هم در اقالم
تعهدی 9آشکار می گردد .این دو شیوه افشا بدلیل برآوردهای نادرست مدیران از آینده تجاری شرکتها ،در بر دارنده خطاهای
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مشترکی هستند .بدلیل تغییر در شرایط تجاری (مانند تغییر غیر قابل پیش بینی در تفاضای بازار و استراتژیهای رقبا) محیط
عملیاتی یک شرکت آکنده از ابهام است .این امر بدین معنی است که دانش مدیریت نسبت به محیط تجاری شرکت کامل نیست.
دانش کم مدیریت به طور اجتناب ناپذیری خطاهایی در برآورد چشم انداز تجاری ایجاد می نماید .به عالوه ،عدم اطمینان در
محیط عملیاتی می تواند جانبداری های آگاهانه مدیریت را در پردازش اطالعات تشدید نماید ،که منجر به خطاهایی در برآوردهای
آینده ی تجاری میشود.
ن-افشای سود پیش بینی شده :سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در بسیاری از کشورها در زمره افشای داوطلبانه اطالعات
قرار دارند .در آمریکا کمیسیون بورس اوراق بهادار در اوایل سال  1918برای اولین بار به شرکت های پذیرفته شده در بورس
اجازه افشای پیش بینی های سود را داد و دو سال بعد شرکت ها را ملزم به انتشار چنین اطالعاتی کرد .در آوریل سال ، 1919
این الزام بدلیل مخالفت زیاد ،برداشته شد و سرمایه گذاران جزء ناچار بودند به تحلیلگران مالی اتکا کنند (مشایخ و شاهرخی،
.)1819در ایران نیز شرکتها موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد
و حداکثر  20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند.
ضمناً در صورت وقوع موارد خاص یا رویدادهای با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی ،خصوصاً تأثیر گذار بر درآمد
هر سهم ،از قبیل تغییرات ناشی از قیمت محصوالت ،نرخ مواد اولیه ،تولید محصوالت جدید و سایر موارد مربوطه باید در اسرع
را وقت اطالعات الزم به بورس ارائه گردد.

پیشینه تحقیق
طی سالهای اخیر تحقیقات زیادی در خصوص تأثیرات حاکمیت شرکتی و سازوکارهای مختلف آن و همچنین عوامل موثر بر
پیش بینی سود صورت گرفته است.
الف -تحقیقات خارجی:
-1فیرز و اسمیت ( )1992مشاهده کردند که شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر سرمایه بیشتری را به دست می
آورند ،بنابراین ،پیش بینی آنها مشکلتر و دارای دقت کمتری است .بنابراین ،انتظار می رود که رابطه بین اندازه شرکت و دقت
پیش بینی در دو جهت متفاوت باشد.
 -8تحقیق جلیک و همکاران ( )1991عکس نتایج فوق بود .آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هر اندازه شرکت
بزرگتر باشد ،سود شرکت با ثبات تر و پیش بینی های سود توسط مدیریت دارای صحت و دقت بیشتری است .بنابراین ،انتظار
می رود یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و سطح خطای مطلق پیش بینی وجود داشته باشد .به عبارت دیگر ،رابطه مثبت بین
اندازه شرکت و دقت پیش بینی سود وجود دارد.
-1آجینکیا و همکاران ( )2001به بررسی رابطه ترکیب هیأت مدیره شرکت و سرمایه گذاران نهادی با ویژگیهای پیش بینی سود
مدیریت پرداختند .در این تحقیق برای آزمون دقت پیش بینی سود ،خطای پیش بینی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شد .نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه معنادار مستقیم بین مدیران غیرموظف با دقت پیش بینی سود و رابطه معکوس
درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش بینی سود بود.
 -1کارامانو و وافیس( )2001به بررسی پیش بینی های سود توسط مدیریت به عنوان معیاری از کیفیت افشا در خصوص 211
شرکت معتبر در آمریکا در طول دوره  1991-2000پرداختند .آنان دریافتند که درصد اعضای خارجی (غیرموظف) با دقت
بیشتر پیش بینی که از طریق میزان مطلق خطای پیش بینی اندازه گیری می شود ،رابطه مستقیمی دارد  .همچنین ،در این
تحقیق آنان رابطه بین ساختار مالکیت و دقت پیش بینی را آزمون کردند و دریافتند که هرچقدر درصد مالکیت مدیران (اعضای
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هیأت مدیره( باالتر باشد ،اعتماد به پیش بینی سود توسط مدیریت کاهش می یابد .شواهد آنان نشان می دهد که اندازه هیأت
مدیره هیچ رابطه ای با دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ندارد.
-9نتایج تحقیق چاین و همکاران ( )2009با بررسی  121شرکت تایوانی در فاصله سال های  1999تا  ،2001اندازه هیئت مدیره
رابطه مستقیمی با کیفیت افشا دارد.
 -1بدارد و همکاران ( )2001دریافتند که مشخصه های هیأت مدیره مانند اندازه ،استقالل اعضا و دوگانگی وظیفه مدیر عامل
رابطه معنی داری با باورپذیری پیش بینی های سود توسط مدیریت ندارد.
-1نورواتی و همکاران ( )2010رابطه بین حا کمیت شرکتی و دقت پیش بینی های سود را بررسی نمودند .نمونه مورد بررسی
شامل  281شرکت مالزیایی در دوره  1991-2009بود .آنان به این نتیجه رسیدند که کمیته های حسابرسی که دارای اعضای
غیرموظف هستند و نیز اندازه کمیته حسابرسی با خطای مطلق پیش بینی رابطه منفی دارد .به بیان دیگر ،اندازه کمیته حسابرسی
با دقت پیش بینی سود رابطه مثبتی دارد .همچنین نتایج نشان داد که هر چقدر اعضای بدون پست اجرایی در کمیته حسابرسی
و نیز اندازه کمیته حسابرسی بیشتر باشد ،دقت پیش بینی های سود توسط مدیریت بیشتر است .ضمن اینکه هیچ رابطه معنی
داری بین مشخصه های هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود مشاهده نگردید .از دیگر نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت بین اندازه
شرکت با دقت پیش بینی سود است .این نتایج بیانگر آن است که پیش بینی های سود در شرکت های بزرگتر از اعتبار بیشتری
برخوردار است.

-1تحقیقات داخلی
-1مشایخ و محمدآبادی ( )1811رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را با کیفیت سود بررسی نمودند .آنان در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیأت مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن ،کیفیت (پایداری و
توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است .ا ین در حالی است که بین تفکیک مسؤولیتهای مدیرعامل و رئیس هیأت
مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج بیانگر نبود رابطه معنادار
بین کیفیت اقالم تعهدی ،به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود ،با مکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.مشایخ و اسماعیلی
( )1811در تحقیقی که در آن رابطه بین کیفیت سود و تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره را بررسی
کردند به این نتیجه رسیدند که این دو متغیر تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت سود دارد.
-2آقایی و چاالکی(  )1811رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را بررسی نمودند .در این تحقیق برای اندازه
گیری کیفیت سود از اقالم تعهدی غیرعادی استفاده شد .یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و استقالل
هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجود دارد ،اما سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه معناداری
ندارند.
-8ستایش و کاظم نژاد ( ) 1811به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافته های بررسی  11شرکت در قلمرو زمانی  1812تا  1819نشان داد که مالکیت
شرکتی و استقالل هیئت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی ،نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار می دهد .همچنین شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت مدیریتی و میزان
تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.
-1امیر رسائیان ( ) 1819در پژوهش خود رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت ها در نود
شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش ،اندازه هیئت مدیره ،دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و
درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت بدهی )معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده
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است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره ،میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد .در حالی که ،هیچ رابطه
معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.
-1لطفی و حاجی پور ( )1819تأثیر محافظه کاری را بر خطای مدیریت در پیش بینی سود می پردازند .با توجه به داده های 11
شرکت برای دوره  1811تا  1811فرضیه تحقیق تأیید می شود .به عبارت دیگر در شرکتهایی که حسابداری محافظه کارانه تری
دارند ،خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
 -9اسماعیل زاده مفری و همکاران ( ) 1819تأثیر حاکمیت شرکتی را بر کیفیت سود بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان داد که
بین درصد مدیران غیرموظف ،دوگانگی وظیفه مدیر عامل و اندازه حسابرسی شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.
احمد پور و همکاران ( )1819به بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و و سرمایه فکری شرکت های داروسازی حاضر در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد که متغیر مستقل تعداد اعضای هیئت مدیره بر سرمایه فکری شرکت ها اثر مثبت
داشته است در حالی که دو متغیر درصد اعضای غیرموظف و به کل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت هیئت مدیره با سرمایه
فکری رابطه معناداری نداشته است.
-1ثقفی و صفر زاده ( ) 1890با انجام پژوهشی به بررسى رابطه بین ویژگى هاى هیئت مدیره و کیفیت سود بر روى نمونه اى
متشکل از  111شرکت ایرانى مى پردازد .ویژگى هاى مورد مطالعه براى هیئت مدیره در این تحقیق شامل؛ جدایى نقش مدیر
عامل از رئیس هیئت مدیره ،استفاده از اعضاى غیرموظف در هیئت مدیره ،استفاده از متخصص حسابدارى در هیئت مدیره،
استفاده اعضاى هیئت مدیره از خدمات مشاوره و تغییر مدیر عامل هستند .به عالوه ،کیفیت سود نیز به  1شیوه مختلف انداز
شده است .در حضور متغیرهاى کنترلى همچون اندازه شرکت ،اهرم مالى ،جریانهاى نقدى عملیاتى و انتظارات رشد سودآورى
آتى ،محققان دریافتند که شاخص معرفى شده براى هیئت مدیره با معیارهاى پایدارى سود ،هموارسازى سود و محافظ هکارى
سود ،ارتباط منفى معنادار و با معیار به موقع بودن سود ،ارتباط مثبت معنادار داشته ،اما با معیارهاى کیفیت اقالم تعهدى ،قابلیت
پیش بینى سود و ارتباط ارزشى سود ارتباط معنادارى ندارد.
 -9عرب مازار یزدی و طاهرخانی ( ) 1890در پژوهشی که انجام دادند ،تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد  180شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصله زمانی  1812الی  1819بررسی نمودند .نتایج آزمون فرضیه مطرح شده
در این تحقیق نشان داد که متغیرهای راهبری شرکتی شامل تعداد اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره
و تعداد سهامداران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

-9جامعه مطالعاتی و نمونه آماری و روش تجزیه تحلیل داده ها:
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.اما از آنجا که جامعه مورد
مطالعه بسیار وسیع است و به لحاظ زمان و هزینه امکان مطالعه تمام اعضاء آن مقدور نمی باشد ،لذا محقق به انتخاب نمونه ای
از جامعه که معرف آن باشد اقدام نموده و با مطالعه آن به برآورد ویژگی های جامعه پرداخته است.
نمونه عبارت است تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.
به طور کلی برای انتخاب نمونه از دو روش انتخاب تصادفی (احتمالی) و انتخاب (غیر تصادفی) غیر احتمالی استفاده می شود.
در این پژوهش برای انتخاب نمونه تحقیق از بین جامعه آماری با استفاده از روش غیر تصادفی حذف نظام مند ،شرکت هایی که
دارای شرابط زیر بوده اند انتخاب گردیدند:


به منطور همگن شدن نمونه آماری ،قبل از سال  1811در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.



جزو شرکت های صنایع واسطه گری ،سرمایه گذاری ،لیزینگ و شرکت های بیمه نباشند.



در طی سال های  1811تا  1891زیان ده نبوده و تغییر فعالیت یا دوره مالی نداده باشند.



به دلیل افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.



سود پیش بینی شده هر سهم شرکت در پایان سه ماهه سوم اعالم شده باشد.
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پس از حذف شرکتهایی که فاقد ویژگی های فوق بودند ،در نهایت تعداد  99شرکت و به عبارتی  811مشاهده (سال  -شرکت)
استخراج گردید.در این پژوهش ،ابتدا داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزار اکسل مرتب می شوند و سپس این داده های
خام را وارد نرم افزار  SPSSمی کنیم و از طریق ابزارهای موجود ،مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
اما پیش از آزمون فرضیه ها به منظور اطمینان از برقراری پیش فرض استفاده از مدل رگرسیونی و نیز اطمینان از قابل اتکا بودن
نتایج ،آزمون همخطی ،نرمال بودن کلموگروف-اسمیرنف و آزمون دوربین  -واتسون انجام می گیرد.
با استفاده از آزمون ( )K-Sکلموگروف -اسمیرنف به ارزیابی نرمال بودن جمله های خطا پرداخته می شود .اگر اجزای باقیمانده
از توزیع نرمال برخوردار باشند ،می توان ادعا کرد که جامعه نیز دارای توزیع نرمال است .برای اثبات نرمال بودن توزیع ،باید
سطح معناداری ( )sigبیشتر از  %1باشد.
کاربرد آزمون دوربین واتسون 10نیز ارزیابی استقالل اجزای خطا در مدل رگرسیون است .رگرسیون خطی زمانی قابل استفاده و
قابل اتکاست که اجزای خطا در آن مستقل باشند .چنانچه آماره آزمون بین  1/1تا  2/1باشد ،می توان نتیجه گرفت که اجزای
خطا در مدل همبستگی 11معناداری با هم ندارند و رفتار آنها مستقل است.
پس از انجام آزمون های فوق ،نوبت به ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (متغیرهای مستقل) بر دقت پیش بینی سود
(متغیر وابسته) پرداخته می شود .بدین منظور جهت تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون
خطی استفاده شده است.
مدل رگرسیونی چند متغیره 12تحقیق که به منظور آزمون فرضیات استفاده می شود ،به شرح زیر است:
AFEit = α0 + α1 SIZEit + α2 RNEit + α3 DUALit + α4 CHNGit + α5 AGEit + α6
LEVit +εit
که در آن داریم:
 : AFEخطای پیش بینی سود مدیریت
 : RNEعبارت است از نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره.
 : SIZEاندازه هیئت مدیره .برابر است با تعداد اعضای هیئت مدیره.
 : DUALدوگانگی وظایف مدیرعامل .اگر مدیر عامل رئیس هیأت مدیره باشد ،برابر عدد  1و در غیر این صورت برابر صفر در
نظر گرفته می شود.
 : CHNGتغییر مدیرعامل .چنانچه تغییر مدیر عامل داشته باشیم عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود.
 : AGEعمر شرکت .برابر است با لگاریتم تعداد سنوات عمر شرکت
 : LEVاهرم .برابر است با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های شرکت

-1فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول :بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین جدایی نقش هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین تغییر مدیرعامل و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.

-1تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش :
الف -آزمون فرضیه اول:این فرضیه بیان می دارد" :بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد"
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جدول شماره ( )1نتایج ارتباط بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود

Sig
./191

T
./118

خطای استاندارد

./101

-./210

-./029

 = 2/810دوربین  -واتسون

ضریب B

مولفه

119/211

مقدار ثابت

-10/111

اندازه هیئت مدیره

 = -./010ضریب تعیین اصالح شده

طبق یافته های حاصل از تحلیل داده ها در ارتباط با تأثیر متغیر پیش بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود می توان
گفت که ضریب رگرسیونی استاندارد شده ( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )-10/111و مقدار تی بدست آمده
برای این ضرایب ( )-./210می باشد که این مقدار در سطح ( )./101معنادار نمی باشد .بنابراین می توان گفت که فرضیه مورد
مطالعه مورد تأیید واقع نمی شود .لذا بین دو متغیر اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود ارتباط معنی داری وجود ندارد،
لذا این نشان دهنده این است که اندازه هیئت مدیره هیچ تأثیری بر دقت پیش بینی سود ندارد.
ب  -تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم:این فرضیه بیان می دارد" :بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش
بینی سود رابطه معناداری وجود دارد"
جدول شماره ( :)2نتایج ارتباط بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود
Sig
./102

T
./112

خطای استاندارد

./290

1/091

./109

ضریب B

مولفه

201/110

مقدار ثابت

899/101

درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره

 =2/891دوربین – واتسون

 =./001ضریب تعیین اصالح شده

طبق یافته های حاصل از تحلیل داده ها در ارتباط با تأثیر متغیر درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود
می توان گفت که ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )899/101و مقدار تی بدست
آمده برای این ضرایب ( )1/091می باشد که این مقدار در سطح ( )./290معنادار نمی باشد ،بنابراین می توان گفت که فرضیه
مورد مطالعه مورد تأیید واقع نمی شود .لذا بین دو متغیر درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود ارتباط
معنی داری وجود ندارد ،لذا این نشان دهنده این است که درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره تأثیری بر دقت پیش بینی سود
ندارد.
ج -تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم:این فرضیه بیان می دارد " :بین جدایی نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت
پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد"
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جدول شماره ( )8نتایج ارتباط بین جدایی نقش هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت پیش بینی سود
Sig
./000

T
9/911

خطای استاندارد

./111

-./111

-./019

ضریب B

مولفه

191/919

مقدار ثابت

-111/991

جدایی نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 =2/889دوربین – واتسون

 =-./001ضریب تعیین اصالح شده

طبق یافته های حاصل از تحلیل داده ها در ارتباط با تأثیر متغیر جدایی نقش هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت پیش بینی سود
می توان گفت که ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )-111/991و مقدار تی
بدست آمده برای این ضرایب ( )-./111می باشد که این مقدار در سطح ( )./111معنادار نمی باشد ،بنابراین می توان گفت که
فرضیه مورد م طالعه مورد تأیید واقع نمی شود .لذا بین دو متغیر جدایی نقش هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت پیش بینی سود
ارتباط معنی داری وجود ندارد ،لذا این نشان می دهد که جدایی نقش هیئت مدیره و مدیرعامل تأثیری بر دقت پیش بینی سود
ندارد.
د  -تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم:این فرضیه بیان می دارد" :بین تغییر مدیرعامل و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری
وجود دارد"
جدول شماره ( )1نتایج ارتباط بین ثبات مدیرعامل و دقت پیش بینی سود
sig
./000

T
8/191

خطای استاندارد

./181

./919

./091

 =2/828دوربین – واتسون

ضریب B

مولفه

101/189

مقدار ثابت

211/111

تغییر مدیرعامل

 =-./001ضریب تعیین اصالح شده

طبق یافته های حاصل از تحلیل داده ها در ارتباط با تأثیر متغیر پیش بین ثبات مدیر عامل و دقت پیش بینی سود می توان
گفت که ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )211/111و مقدار تی بدست آمده
برای این ضرایب ( )./0919می باشد که این مقدار در سطح ( )./181معنادار نمی باشد ،بنابراین می توان گفت که فرضیه مورد
مطالعه مورد تأیید واقع نمی شود .لذا بین دو متغیر تغییر مدیرعامل و دقت پیش بینی سود ارتباط معنی داری وجود ندارد ،لذا
این نشان دهنده این است که تغییر مدیرعامل هیچ تأثیری بر دقت پیش بینی سود ندارد.
ه -تجزیه و تحلیل متغیرهای کنترلی :با توجه به یافته های پژوهش در خصوص ارتباط بین متغیرهای کنترلی عمر شرکت و
اهرم و دقت پیش بینی سود شرکت ،مقدار آماره دوربین  -واتسون ( )2/191نشان دهنده استقالل خطاها از یکدیگر است و
نشان می دهد که امکان استفاده از مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها وجود دارد .از سوی دیگر ،مقدار( )F=1/811و سطح
معناداری آن ( )sig=./000آماره بیانگر معناداری کلی مدل رگرسیون است که این نشان می دهد حداقل یک متغیر توضیحی
وجود دارد که بر تغییرات متغیر وابسته موثر است .همچنین ،تفاوت کم بین ( ) R2 =./890و  R2تعدیل شده( )./112حاکی از
آن است که حذف برخی از متغیرهای کنترلی از مدل رگرسیونی توان تبیین مدل را به طور عمده تحت تأثیر قرار نمی دهد و
رابطه متغیرهای مستقل و وابسته تحت تأثیر متغیرهای کنترلی قرار ندارد .البته ،ضریب متغیر کنترلی اهرم و سطح معناداری
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( )sig=./000شرکت با توجه به آماره معنادار است و لذا مشمول این قاعده قرار نمی گیرد .معنادار بودن متغیر اهرم شرکت از
دقت پیش بینی بیشتری برای سود برخوردار است .نتایج در جدول شرح زیر ارائه گردیده است.

خطای استاندارد

sig

T

./000

1/199

./111

-./899

-./081

./000

-8/998

-./811

ضریب B

مولفه

1891/089

مقدار ثابت

-1/191

عمر شرکت

-1821/099

اهرم شرکت

 =2/191دوربین  -واتسون

 =-./188ضریب تعیین اصالح شده

R2=./890

 =1/811آماره F

R2 Square=./112

 =./000سطح معناداری

جدول شماره ()1

-9نتیجه گیری:
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی از دیرباز مورد عالقه سرمایه گذاران ،مدیران ،تحلیلگران
مالی ،پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است .مهم ترین منبع اطالعاتی سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده
کنندگان پیش بینی های سود ارایه شده توسط شرکت ها است .با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها،
در پژوهش حاضر ،رابطه میان برخی ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکار های نظام راهبری شرکت و ساختار
سرمایه شرکت ها در قالب چهار فرضیه آزمون شد .در هر یک از فرضیه ها ،دقت پیش بینی سود به عنوان متغیر وابسته و
اندازه هیئت مدیره ،درصد مدیران غیرموظف ،دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و تغییر مدیرعامل به عنوان متغیر های مستقل به
ترتیب در فرضیه های اول ،دوم ،سوم و چهارم در نظر گرفته شدند و متغیر های کنترلی عمر شرکت و اهرم نیز وارد مدل چند
متغیره رگرسیونی شدند.تحلیل ضرایب مدل رگرسیون ،تمام فرضیه ها را رد نمود و بیانگر این بود که دقت پیش بینی سود
ارتباطی با اندازه هیئت مدیره ،درصد مدیران غیرموظف ،دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و تغییر مدیرعامل ندارد.
شاید شرایط سیاسی و اقتصادی سال های اخیر بی ارتباط با این موضوع نباشد و آن را به عنوان عاملی در نظر گرفت که پیش
بینی سود مدیران را تحت تأثیر قرار داده است .از سوی دیگر آنچه که مسلم است این است که در ایران اختالف بین سود پیش
ب ینی شده و سود واقعی بیش از حد انتظار است و عموماً نیز سود پیش بینی شده از سود واقعی پیشی می گیرد.
الف -نتایج فرضیه اول :این فرضیه بیان می کند که "بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد
" .با آزمون این ادعا و براساس نتایج حاصله مشاهده شد که ضریب رگرسیونی استاندارد شده ( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر
است برابر با ( )-10/111و مقدار تی بدست آمده برای این ضرایب ( )-./210می باشد که این مقدار در سطح ( )./101معنادار
نمی باشد .بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان تأیید نشد .بدین معنا که اندازه هیئت مدیره هیچ تأثیری بر دقت پیش بینی
سود ندارد.نتیجه این پژوهش با یافته های کارامانو و وافیس ( )2001همخوانی دارد اما بر خالف نتایج تحقیق چاین و همکاران
( )2009بود که بیان می کرد بین اندازه هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه مثبتی وجود دارد .به نظر می رسد که این
امر ناشی از تعداد یکسان هیئت مدیره برای اکثر شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد .پس از گردآوری
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اطالعات و انجام پژوهش مشاهده گردید که در اکثر شرکت ها تعداد اعضای هیئت مدیره پنج نفر است و تعداد انگشت شماری
از آنها دارای هفت عضو هیئت مدیره بودند .افزایش تعداد اعضاء مشکالتی نیز با خود به همراه دارد که از این موارد می توان به
افزایش هزینه ها ،مشکالت ناشی از هماهنگی اعضاء و در نتیجه کاهش کیفیت ارتباطات میان آنها اشاره نمود یقیناً با توجه به
این شرایط نمی توان ارتباط منطقی بین تعداد اعضاء هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود برقرار کرد.
ب -نتایج فرضیه دوم :این فرضیه بیان می کند " بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی سود رابطه
معناداری وجود دارد " .با آزمون این ادعا و براساس نتایج حاصله مشاهده شد ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت
عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )899/101و مقدار تی بدست آمده برای این ضرایب ( )1/091می باشد که این مقدار در سطح
( )./290معنادار نمی باشد .،بدین معنا که درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره تأثیری بر دقت پیش بینی سود ندارد .در حالیکه
طبق یافته های آجینکا وهمکاران ( ،)2001کارامانو و وافیس ( )2001و سبزعلی پور و همکاران ( )1891انتظار می رفت بین
درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و دقت پیش بینی ارتباط معناداری وجود داشته باشد .دالیل احتمالی آن را می توان
متغیرهای داخلی و خارجی مانند نوع صنعت ،چرخه عمر متفاوت شرکت ها ،قرار گرفتن در کشورهای مختلف ،روش شناسی
های متفاوت در پژوهش ها و دیدگاه های متضاد درباره مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری دانست .از دالیل دیگر نیز ،عدم
استقالل کافی مدیران غیرموظف برای اعمال نقش نظارتی آنها است.
ج -نتایج فرضیه سوم  :این فرضیه بیان می کند که "بین جدایی نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و دقت پیش بینی سود
رابطه معناداری وجود دارد" .با آزمون این ادعا و براساس نتایج حاصله مشاهده شد که ضریب رگرسیونی استاندارد شده ()B
که تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )-111/991و مقدار تی بدست آمده برای این ضرایب ( )-./111می باشد که این
مقدار در سطح ( )./111معنادار نمی باشد .بدین معنا جدایی نقش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تأثیری بر دقت پیش بینی
سود ندارد.یافته های حاصل از تحلیل آمار ی در ارتباط با آزمون این فرضیه منطبق با نتایج سبزعلی پور و همکاران ()1891
است .پس از انجام پژوهش مشاهده گردید که در اکثر شرکت های مورد مطالعه محقق (بیش از  )%91این دو وظیفه تفکیک
شده است .بنابرین به دلیل تعداد اندک شرکت هایی که در آن رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شخص واحدی است نمی توان
به ارتباطی منطقی بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و دقت پیش بینی سود رسید .شاید اگر مواردی را که در آن مدیرعامل
نایب رئیس هیئت مدیره نیز باشد مورد بررسی قرار دهیم ،به نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم زیرا که در تعداد باالیی از شرکت
های بورسی ایرانی ،مدیرعامل به طور همزمان نایب رئیس هیئت مدیره نیز می باشد.
د-نتایج فرضیه چهارم :این فرضیه بیان می کند که " بین تغییر مدیرعامل و دقت پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد ".
با آزمون این ادعا و براساس نتایج حاصله مشاهده شد ضریب رگرسیونی استاندارد شده ( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است
برابر با ( )211/111و مقدار تی بدست آمده برای این ضرایب ( )./0919می باشد که این مقدار در سطح ( )./181معنادار نمی
باشد .بدین معنا که تغییر مدیرعامل هیچ تأثیری بر دقت پیش بینی سود ندارد .اگرچه انتظار می رفت که تغییر مدیرعامل بر
روی پیش بینی سود اثر گذار باشد اما نتایج نشان داد که هیچ رابطه ای اعم از مثبت و منفی بین این دو وجود ندارد و در این
شرکت ها دقت پیش بینی سود متأثر از عوامل دیگری است.

-10موانع و محدودیت های تحقیق:
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد ،محدودیت ها جزء الینفک تحقیق هستند .در این پژوهش نیز محدودیت هایی اجتناب
ناپذیر وجود داشت که به ذکر مهمترین آنها می پردازیم.
 -1مطالعه حاضر از داده هاى مربوط به دوره زمانى  1811تا  1891جهت بررسى رابطه بین دقت پیش بینی سود و ویژگى
هاى هیئت مدیره استفاده نمود .اگرچه با استفاده از تکنیک داده هاى تلفیقى ،مشکالت احتمالى مربوط به دوره زمانى کوتاه
تحقیق (دوره  1ساله) تا حد زیادى مرتفع گردید ،اما استفاده از دوره زمانى طوالنى تر مى تواند نتایج تحقیق را تحت الشعاع
قرار دهد.
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 -2در عملیاتى کردن متغیر هیئت مدیره به تمام مولفه ها وزن یکسانى اختصاص یافت .با توجه به اینکه برخى شرکت ها در
برخى مولفه هاى هیئت مدیره قوى تر هستند ،لذا وزن دهى مولفه ها مى تواند به نتایجى متفاوت با نتایج ارائه شده منتج گردد.
 -8در تعیین برخى از مؤلفه هاى هیئت مدیره در ایران ،صرفاً به وجود آنها توجه شد .این در حالى است که توجه به اثربخشى
آن مولفه ها مى تواند نتایج مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد.
 -1نسبت های مالی و صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها بر اساس اطالعات تاریخی هستند ،در حالی که ،تصمیم
گیرندگان برای اتخاذ تصمیم های صحیح باید اطالعات جاری شرکت ها یا اطالعات تعدیل شده بر اساس تورم را نیز در اختیار
داشته باشند .چه بسا ،نتایج تحقیق با اطالعات تعدیل شده بر اساس تورم ،با نتایج فعلی متفاوت شود.
 -1برخی از شرکتها اطالعات مربوط به هیئت مدیره از قبیل مدیران غیرموظف را در گزارشات خود افشا نکرده بودند ،که این
خود موجب محدود شدن دامنه انتخاب محقق گردید.

-11پیشنهادهایی مبنی بر یافته های پژوهش
خطای پیش بینی سود در شرکت های ایرانی باالست و باید برای کاهش این خطا راهکارهای مناسبی اندیشیده شود ،مقررات
بخصوصی وضع گردد و با شرکت هایی که اختالف زیادی در سود پیش بینی شده و واقعی دارند برخورد نمود.
پیشنهاد می شود که مدیران از افراد کارشناس جهت پیش بینی سود استفاده کنند تا این کار به موضوعی تخصصی تبدیل شود
و از ارائه پیش بینی های گمراه کننده پرهیز شود.
با توجه به خوش بینی سود توسط مدیران ایرانی ،پیشنهاد می شود که مدیران ،سود را با خوش بینی کمتر پیش بینی کنند و
در پیش بینی سود دقت بیشتری به کار برند.

-12پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
با به پایان رساندن هر کار پژوهشی شاید بتوان ادعا نمود که به پاسخ تعدادی از سؤاالت در خصوص موضوع مورد پژوهش دست
یافته ایم اما یقیناً دری نیز بر روی بسیاری از سؤاالت دیگر گشوده ایم که پاسخگویی به آنها مستلزم انجام تحقیقات بعدی است.
بدین ترتیب پژوهش هایی که پیشنهاد می گردد در ادامه تحقیق حاضر انجام گیرد به شرح زیر می باشند:
 -1بررسی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر سایر ویژگیهای پیش بینی سود نظیر سوگیری ،به موقع بودن و تعداد دفعات تجدید
نظر
 -2بررسی رابطه سایر عوامل مربوط به ساختار هیئت مدیره از قبیل تحصیالت ،آموزش مدیران ،حقوق و مزایای اعضاء هیئت
مدیره ،استفاده از مدیران متخصص مالی در هیئت مدیره ،استقالل اعضای هیئت مدیره و مدت زمان مدیرت در یک شرکت با
دقت پیش بینی سود
 -8تأثیر عوامل کالن اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی ،تورم و  ...بر دقت پیش بینی سود شرکتها
 -1بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود با تحوالت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در دوره های مختلف زمانی
 -1بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره با کیفیت سود و همچنین مدیریت سود
 -9بررسی رابطه سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ار قبیل نظارت قانونی ،کنترل های داخلی ،تمرکز مالکیت ،نفوذ مدیرعامل،
اتکای بر بدهی و ...با دقت پیش بینی سود

پی نوشت ها :
1-Corporate governance
2-Ownership interests of shareholders
8-Board of Directors
1-Profit forecasts
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1-Information Content
9-Performance
1-Pricing of shares
1-Time series
9-Accruals
10-Watson camera test
11-Correlation Model
12-Stepwise multiple regression model
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