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 چکیده

 شافزای به الزام در اغلب کشورها، بهادار اوراق بورس مدیرههیئت مقررات های حسابداری ونامهآئین مهم مؤلفه

 ملکردع بر، مدیریتی تعصب بدون، مدیرههیئت از خارج است. اعضای شرکتها مدیرههیئت در مستقل اعضای تعداد

گری از مطالعه به جنبه دی این. کنند حفظ را سهامداران منافع و بخشیده بهبود را حکمرانی تا کنندمی نظارت مدیریتی

عدم تقارن اطالعات بر استقالل کند و به بررسی این مطب پرداخته است که آیا مدیره توجه میاستقالل هیئت

 901دهد. برای این منظور، اطالعات مدیره تأثیرگذار است و آیا مالکیت نهادی این رابطه را تحت تأثیر قرار میهیئت

ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده 9911تا  9919شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی شرکت پذیرفته

 هایسیونی با رویکرد پانل استفاده شد. در این مطالعه نشان داده شد عدم تقارن اطالعاتی در هزینهسازی رگراز مدل

ه تأثیر مدیردارند، بر افزایش تعداد اعضای مستقل در هیئت باالتری نهادی مالکیت که شرکتهایی در عمومی و اداری

 شود برای کاهش هزینه نمایندگی،ارند، تالش میگذارد. در حقیقت، در شرکتهایی که مالکان نهادی حضور دمثبت می

 مه و شرکت در هم اطالعات گذاریاشتراک به در مهمی نقش نهادی استقالل اعضا افزایش یابد. همچنین، مالکیت

 تقاللاس با نمایندگی هایهزینه وجود ،نهادی مالکیت افزایش با دهد،این امر نشان می. دارد تحلیلگران و بنگاه بین

 .است همراه مدیرههیئت بیشتر

 مدیره، عدم تقارن اطالعات، چسبندگی هزینه، مالکیت نهادی: استقالل هیئتهاکلیدواژه

  



Abstract 

an important component of the accounting laws and regulations of the stock exchange is 

the requirement to increase the nuMTBer of independent meMTBers on the board of directors 

of companies. MeMTBers outside the board, without managerial bias, oversee management 

performance to improve governance and safeguard shareholder interests. This study looks at 

another aspect of board independence and examines whether information asymmetry affects 

board independence and whether institutional ownership affects this relationship. For this 

purpose, the information of 901 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 

2012 to 2018 were selected. Regression modeling with panel approach was used to analyze the 

data. In this study, it was shown that information asymmetry in public and administrative costs 

in companies that have higher institutional ownership, has a positive effect on increasing the 

nuMTBer of independent meMTBers on the board. In fact, in companies with institutional 

owners, efforts are made to increase the independence of meMTBers to reduce the cost of 

representation. Institutional ownership also plays an important role in sharing information both 

within the company and between firms and analysts. This suggests that, with increasing 

institutional ownership, agency costs are associated with greater board independence. 
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