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 چکیده:

 هایشرکتر د تیگرفتن نقش ساختار مالک در نظرسود با  تیفیبر ک یاسیارتباطات س تأثیرپژوهش حاضر با هدف 

باشد. روش پژوهش حاضر از این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می انجام شده است. بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ

ستماتیک سی یریگنمونهتعیین حجم نمونه از روش  منظوربه باشد)با استفاده از اطالعات گذشته( می یدادیروپسنوع علی و 

تشخیص روش ترکیبی یا تابلویی از آزمون  منظوربهشرکت از طریق غربالگری انتخاب شدند و  88گردید و در نهایت  مندبهره

F  تحقیق، روش پانل انتخاب گردید و نتایج حاصل از تحلیل یداریمعنسطح  بر اساسگردید و  مندبهرهایویوز  افزارنرملیمر با 

بر  ینهاد تیدارد، مالک یمعنادار منف تأثیرسود آنها  تیفیبر ک هاشرکتتوسط  یاسیداشتن ارتباطات سنشان داد که  هاداده

در  ینهاد نیمعنادار مثبت دارد، حضور مالک تأثیرسود  تیفیبر ک یخانوادگ تیمعنادار مثبت دارد، مالک تأثیرسود  تیفیک

مثبت روابط  أثیرت هاشرکتدر  یخانوادگ نیحضور مالک کند،یمن دیسود را تشد تیفیبر ک یاسیمثبت روابط س تأثیر هاشرکت

 .کندیم دیسود را تشد تیفیبر ک یاسیس

 سود تیفیک : مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، روابط سیاسی،کلمات کلیدی

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of political communication on 

earnings quality by considering the role of ownership structure in Tehran Stock Exchange listed 

companies. This study is of practical purpose. The method of the present study is causal and 

post-event (using past information) to determine the sample size. Systematic sampling method 

was used and finally 88 companies were selected through screening and to determine the 

combination method or panel method by F-Lemmer test. Benefits of Ivyz software and panel 

method were selected based on the significant level of research and the results of data analysis 

showed that having a political relationship with companies had a significant negative effect on 

their earnings quality, institutional ownership had a significant positive effect on earning 

quality. Family ownership has a significant positive effect on earnings quality, The presence 

of institutional owners in companies does not exacerbate the positive impact of political 

relationships on earnings quality; 
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