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 چکیده

در بورس  شدهپذیرفته هایشرکتبر کیفیت گزارشگری مالی در  مدیرههیئت هایویژگی تأثیرهدف این پژوهش بررسی 

وگانگی ، دمدیرههیئتاستقالل از پنج معیار مختلف ) مدیرههیئت هایویژگیگیری اندازه منظوربهباشد. اوراق بهادار تهران می

 گیری کیفیت گزارشگریاندازه( و برای مدیرههیئت، وجود اعضای متخصص مالی و اندازه مدیرههیئت، دوره تصدی مدیرعامل

 استفاده گردید. خریدوفروشهای پیشنهادی مالی از معیار شکاف نسبی قیمت

با استفاده از رویکرد پس رویدادی و )از طریق اطالعات  آنهای این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و داده

 یرهایمتغیر مستقل بر متغ تأثیربررسی  آنشد و هدف باعلی می -اطالعات توصیفی روش گردآوری  ازلحاظگذشته( بوده و 

 هایشرکتدر  مدیرههیئتویژگی  پاسخی برای این سؤال بود آیا به دنبالفرضیه اصلی پژوهش حاضر،  وابسته مورد آزمون است.

ون فرضیه آزم منظوربه خیر؟یا  تأثیر معناداری دارد هامالی آنبر کیفیت گزارشگری تهران  در بورس اوراق بهادار شدهپذیرفته

 آزموناز استفاده شد که نتایج حاصل اثرات ثابت  رگرسیونی الگولیمر و هاسمن، از  Fهای مذکور، با توجه به نتایج آزمون

در  شدهپذیرفته یهاشرکتبر کیفیت گزارشگری مالی  مدیرههیئتمثبت و معنادار ویژگی  تأثیراصلی پژوهش، بیانگر فرضیه 

 باشد.بورس اوراق بهادار تهران می

 اندازه و، وجود اعضای متخصص مالی مدیرههیئت استقالل مثبتتأثیر دهنده های پژوهش نشانکلی یافته حالت در

گزارشگری  یتیفکبر مدیریت  تصدیو دوره مدیرعامل وظیفه دوگانگی منفی  تأثیرو مالی کیفیت گزارشگری  بر مدیرههیئت

سطح  رد الذکرمابقی ضرایب متغیرهای فوق مدیرههیئت متغیر استقاللضریب  استثنایبه tباشند که با توجه به آماره مالی می

ای ، وجود اعضمدیرههیئتاستقالل مثبت تأثیر دهنده نشانپژوهش های در حالت کلی یافته باشندمی دارمعنی %59اطمینان 

صدی مدیریت تدوره  و مدیرعاملوظیفه دوگانگی منفی  و تأثیر مالیکیفیت گزارشگری بر  مدیرههیئتاندازه و  خصص مالیمت

رهای ضرایب متغی مابقی مدیرههیئتضریب متغیر استقالل  استثنایبه tباشند که با توجه به آماره کیفیت گزارشگری مالی می بر

 باشند.دار میمعنی %59اطمینان الذکر در سطح فوق

 دهندهنمود. این موضوع نشانتلقی  تأییدشده راپژوهش فرضیه  %59اطمینان سطح در  توانمی فوق موارد بهبا توجه 

معناداری  أثیرت رانبهادار تهاوراق بورس در  شدهپذیرفته هایشرکت مالیگزارشگری  کیفیتبر  مدیرههیئتویژگی که این است 

 دارند.

، وجود اعضای مدیرههیئت، دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی مدیرههیئتاستقالل  ،مدیرههای هیئتویژگی واژگان کلیدی:

 .کیفیت گزارشگری مالی مدیرههیئت و اندازهمتخصص مالی 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
The goal of this research is evaluating effect of charactristics of board of directors on 

quality of financial reporting in companies listed in Tehran Stock Exchange. Five various 

criteria (independency of board of directors, duality of CEO, tenure period of the board of 

directors, presence of financial expert members and size of the board of directors) were used 

in order to measure charactristics of board of directors and the relative gap criterion of proposed 

sale and purchase prices was used to measure quality of financial reporting. 

The research is practiacal based on the goal and its data is by using post event approach 

(through past information) and it is descriptive-scientific in terms of data collection method 

and its goal is evaluating effect of the independent variable on tested dependent variables. 

The main hypothesis of the resaerch was searching answer of this question; Do 

charactristics of board of directors in companies listed in Tehran Stock Exchange have 

significant effect on quality of their financial reporting or not? 

In order to test the mentioned hypothesis, considering results of F-Limer test and 

Hausman tests, fixed effects regression model was used; results from testing the main 

hypothesis of the research indicate the positive and significant effect of charactristics of board 

of directors on quality of financial reporting in companies listed in Tehran Stock Exchange. 

Generally, findings of the research show the positive effect of independency of board of 

directors, presence of financial expert members and size of board of directors and negative 

effect of duality of CEO’s task and tenure period of board of management on quality of 

financial reporting; considering t statistics except for the coefficient of independency of the 

board of directors the rest of coefficients of the mentioned variables are significant in the 

confidence level of 95%. Generally, findings of the research show the positive effect of 

independency of board of directors, presence of financial expert members and size of board of 

directors and negative effect of duality of CEO’s task and tenure period of the management on 

quality of financial reporting; considering t statistics except for the coefficient of independency 

of the board of directors the rest of coefficients of the mentioned variables are significant at the 

confidence level of 95%. 

Given to the above, the research hypothesis can be considered confirmed at the 

confidence level of 95%. This issue indicates that charactristics of board of directors have a 

significant effect on quality of financial reporting of companies listed in Tehran Stock 

Exchange. 

Keywords: Charactristics of Board of Directors, Independency of Board of Directors, Duality 

of CEO, Tenure Period of Board of Directors, Presence of Financial Expert Members and Size 

of Board of Directors, Quality of Financial Reporting. 
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