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چکیده
از گذشته تا کنون مسئله اخبار صادر شده توسط سیستم حسابداري و تأثیر آنها بر بازار و
سرمايهگذاران در پژوهشهاي بسیاري مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما در پژوهشهاي اندکي اثر
اين اخبار بر ارکان راهبري شرکت بررسي گرديده است .اين که اخبار حسابداري بتواند در جابهجايي
و يا ترکیب اعضاي هیأتمديره اثر داشته باشد ،ميتواند به ابزاري جهت ابقاي ارکان راهبري شرکت
مبدل گردد .در اين پژوهش ارتباط میان اخبار خوب و بد با تغییر مدير عامل و نیز تغییر اعضاي
هیأتمديره براي نمونه آماري متشکل از  236شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین
سالهاي  1387تا  1392مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج اين پژوهش که با مبنا قرار دادن فزوني
بازده دارايي ها از نرخ سود سپرده يکساله بانکي به عنوان خبر خوب صورت پذيرفت ،نشان ميدهد
که بین خبر خوب و يا بد منتشره توسط مديريت شرکت و تغییر مدير عامل و همچنین تغییر اعضاي
هیأتمديره رابطه معناداري وجود ندارد .همچنین وجود ارتباط مثبت معنادار بین تغییر مدير عامل و
تغییر اعضاي هیأتمديره و وجود ارتباط منفي معنادار بین تغییر مدير عامل و نوع گزارش حسابرس
و در نهايت عدم وجود ارتباط معنادار بین تغییر سهامداران اصلي با تغییر مدير عامل و همچنین تغییر
اعضاي هیأتمديره از ديگر نتايج اين پژوهش است.
واژههای کلیدی :خبر خوب ،خبر بد ،تغییرات اعضاي هیأتمديره ،تغییر مدير عامل.
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مقدمه
يکي از اهداف حسابداري که در منابع مختلف حسابداري بسیار بیان شده است ،ارائه اطالعات
مفید براي ارزيابي وظیفه مباشرت مديران بويژه مدير عامل است .اين مسئله آنقدر اهمیت يافته
که اسکات ( )2012آن را در کنار هدف مفید بودن جهت تصمیمگیري قرار داده و از موازنه
بین اطالعات مفید براي تصمیم گیري و مفید براي ارزيابي وظیفه مباشرت مدير به عنوان مسئله
بنیادين حسابداري ياد ميکند .همچنین بر اساس نظريه عالمتدهي اينگونه بیان ميشود که
مديران تمايل به افشاي اختیاري اخبار خوب شرکت دارند و در اين راستا از ابزار مديريت سود
بهره ميبرند .در پژوهشهاي بسیاري به مسئله پاداش مديريت به عنوان انگیزهاي براي مديريت
سود و تغییر در نوع و اثرگذاري اخبار شرکت پرداخته شده است ،اما به وجود رابطه بین اعالم
اخبار بد و احتمال برکناري مديريت کمتر توجه گرديده است .شرايطي وجود دارد که مدير با
وجود انعقاد يک قرارداد کارا از ارائه اطالعات صادقانه سرباز ميزند ،در اين شرايط مدير دچار
ضررهاي مربوط به کاهش اعتبار و يا حتي بدهيهاي قضايي خواهد گرديد (اسکات.)2012 ،
بنابراين ،اين امکان وجود دارد که مدير از ارائه اخبار بد سربار زند و يا حداکثر تالش خود را
بنمايد که از شدت اثرگذاري اخبار بد بکاهد .اين حقیقت که هرکس در گروي کاري است
که انجام داده است بر کسي پوشیده نیست .گزارش تروبالد از پاسخگويي به عنوان مسئولیت
مديريت در اقدامات انجام شده و يا نشده و عواقب اين اقدامات ياد ميکند (هیأت استانداردهاي
حسابداري بینالمللي .)2005 ،بنابراين ،اين انتظار وجود دارد که مديران را به خاطر عملکرد
ضعیف و ارائه اخبار بد مجازات نمود .اين پژوهش در راستاي ساير پژوهشهاي اثباتي در حوزه
حسابداري بوده و نشاندهنده اثر گزارشهاي حسابداري بر عزل و نصب مديران شرکتها مي-
باشد .در اين پ ژوهش سعي شده است که به صورت تجربي شواهدي کسب نمود که نشان دهد
اخباري که مديران ارائه ميدهند در ادامه و يا عدم ادامه همکاري مديران با شرکت تأثیرگذار
ميباشد.
پیشینه پژوهش
استخدام و برکناري مديران ارشد و اعضاي هیأتمديره يکي از مهمترين سازوکارهاي کنترلي
براي شرکتها ميباشد (بونیر و برونر ،)1989 ،به طوري که اين سازوکار عالوه بر آن که مانع
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از کم کاري مديران ميشود ،محرک آنها جهت عمکرد بهتر و افشاي اطالعات الزم از سوي
آنها ميگردد .در بازارهاي رقابتي اگر مدير نتواند ارزش شرکت را افزايش دهد ،ممکن است
شرکت توسط ساير شرکتهاي رقیب تحصیل يا تحت کنترل قرار گیرد .در چنین حالتي اولین
کاري که مالکان يا کنترلکنندگان جديد انجام خواهند داد ،عزل مدير و مديران شرکت از
سمت خود و انتصاب مديران جديد ميباشد (مهراني و همکاران .)1392 ،بنابراين مدير جهت
عملکرد بهتر و افزايش ارزش شرکت داراي انگیزه است .وارنر و همکاران ( )1988به رابطه
معنادار میان عملکرد ضعیف شرکت و تغییرات مديريت اذعان نمودهاند .اين رابطه نیز در
پژوهش بونیر و برونر ( )1989مورد تأيید قرار گرفته است.
بیتي و زاژاک ( )1987اثر تغییر مدير عامل بر عملکرد شرکتهاي بزرگ را مورد بررسي
قرار دادند .آنها به اين نتیجه دست يافتند که اعالم خبر تغییر مدير عامل با کاهش ارزش شرکت
در ارتباط ميباشد .آنها بیان ميکنند که اگر تغییر مدير عامل به عنوان نمادي از سودآوري
مساعد و افزايش جريانهاي نقدي مورد انتظار شرکت از سوي بازار تلقي شود ،بازار در جهت
افزايش قیمت سهام شرکت واکنش نشان ميدهد ،اما اگر تغییر مدير عامل نامساعد باشد و با
اين تغییر در انتظارات بازار هیچگونه تغییري ايجاد ننمايد ،بر روي قیمت سهام اثر معکوس
ميگذارد .اين نتیجه به همراه گفته مهراني و همکاران ( )1392مبني بر تغییر مديريت بدلیل
کاهش ارزش شرکت ،ميتوانند بیانکننده وجود رابطه متقابل بین ارزش شرکت و تغییر مديران
شرکت باشد.
لوباتکین و همکاران ( )1989ارتباط بین بازده اضافي با تغییر مدير عامل را مورد بررسي قرار
دادند .آنها مدعي شدند که تنها  11/3درصد از شرکتهاي مورد بررسي در نمونه مدير عامل
خود را خارج از شرکت منصوب نموده بودند .همچنین آنها به شواهدي برخورد کردند که
بیانکننده عملکرد ضعیف شرکت قبل از تغییر مدير عامل بوده است .اين پژوهش نشان داد که
سرمايهگذاران نسبت به تغییر مدير عامل بيتفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش منفي نشان مي-
دهند .نکته قابل توجه اين است که سرمايهگذاران نسبت به استخدام مدير خارج از شرکت براي
شرکتهاي با عملکرد مطلوب واکنش مثبت نشان داده بودند.
عوامل اثرگذار بر ترکیب اعضاي هیأتمديره توسط هرمالین و ويزباچ ( )1988مورد مطالعه
قرار گرفت .آنها دو عامل موفقیت مدير عامل و عملکرد شرکت را مورد آزمون قرار دادند که
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نتايج پژوهش از اثرگذاري هر دو عامل بر روي ترکیب اعضاي هیأتمديره خبر ميداد .آنها
بیان ميکنند که عملکرد ضعیف شرکت و عدم موفقیت مدير عامل ميتواند باعث تغییر در
ترکیب اعضاي هیأتمديره گردد.
دي هرمنت فرر و رنبوگ ( )2000مسئله واکنش قیمتي به تغییر مدير عامل براي شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار فرانسه را مورد توجه قرار دادند .آنها تغییر را از سه بعد
استعفاي جبري (برکنار کردن مدير) ،استعفاي اختیاري و بازنشسته شدن مدير عامل مورد بررسي
قرار دادند .نتايج بررسي  235شرکت که در سالهاي  1988تا  1992مدير عامل خود را تغییر
داده بودند ،نشان داد که اعالم استعفاي جبري مدير عامل سبب کسب بازده غیر عادي 0/5
درصد گرديده است و اين در حالي است که اعالم استعفاي اختیاري هیچگونه بار اطالعاتي
نداشته و هیچ گونه واکنش قیمتي به همراه نداشته است .در نهايت تغییر در مديريت عامل بدلیل
بازنشستگي واکنش کوچک منفي به همراه داشته است .از ديگر نتايج پژوهش آنها عدم وجود
رابطه بین میزان درجه اهرم مالي با استعفاي اجباري مدير عامل ميباشد.
ماتر و رامسي ( )2007اثر ويژگيهاي اعضاي هیأتمديره بر روي رفتار مدير عامل پس از
تغییر مدير عامل را مورد بررسي قرار دادند .فرضیه اصلي پژوهش آنها اينگونه بیان گرديد که
هیأتمديرهاي که بر اساس ساختار حاکمیت شرکتي قوي تشکیل شده باشد ،ميتواند مانع از
شکلدهي نامطلوب صورتهاي مالي توسط مدير عامل در نخستین سال مديريت وي و شکل-
دهي مطلوب صورتهاي مالي در دومین سال مديريت او گردد .آنها با بررسي شرکتهاي
استرالیايي که در بازه زماني پژوهش مدير عامل خود را تغییر داده بودند ،به اين نتیجه دست
يافتند که شرکتهايي که اعضاي هیأتمديره آنها بیشتر از مديران مستقل است ،در جلوگیري
از رفتار فرصتطلبانه مدير عامل جديد در دوره مديريتش ،موفقتر عمل نمودهاند .نتیجه اين
پژوهش نشان ميدهد که استفاده از صورتهاي مالي و مخابره اخبار توسط مدير عامل جهت
بقاي مديريت بکار گرفته ميشود.
مدرس ( )2010رابطه بین تجديد ساختار سازمان و متغیرهاي پیچیدگي سازمان ،تغییر مدير
عامل و عوامل محیطي نظیر اندازه سازمان و قدمت سازمان را مورد بررسي قرار داد .بر اساس
يافتههاي وي رابطه مثبت معناداري بین تجديد ساختار سازمان با متغیرهاي پیچیدگي سازمان،
تغییر مدير عامل و اندازه سازمان وجود دارد.
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جالل و پرزاس ( )2012بیان ميکنند که شرکتها در استخدام مدير عامل دو گزينه پیش
روي دارند ،آنها يا ميتوانند مديري را استخدام کنند که در صنعت مورد فعالیت شرکت
تخصص دارد و يا اي ن که مديري را خارج از صنعت که در علم مديريت صالحیت دارد را
استخدام کنند .آنها به اين نتیجه دست يافتند که شرکتهايي که در صنايعي که شرکتهاي
بسیاري در آن مشغول به فعالیت ميباشند ،قرار دارند بیشتر به استخدام مديران درون صنعتي
تمايل دارند .همچنین شرکتهايي که اعضاي هیأتمديره آنها کمتر بوده و يا اعضاي مستقل
بیشتري دارند ،به استخدام مدير خارج از صنعت تمايل دارند .اين نتیجه گوياي اثرگذاري
ترکیب اعضاي هیأتمديره بر روي تغییر مدير عامل ميباشد .نتیجه جالب ديگر اين پژوهش
آن است که اگر چه انتخاب مدير عامل از درون صنعت واکنش قیمتي بیشتري در زمان اعالم
تغییر مدير عامل دارد ،اما شواهد گوياي پرداخت سود نقدي بیشتر ،مخارج سرمايهاي بیشتر،
سودآوري بیشتر و رشد بیشتر در سالهاي آتي شرکتهايي است که مدير عامل خود را خارج
از صنعت انتخاب نمودهاند.
تو ( )2012رابطه بین تغییر مدير عامل با تغییر حسابرس را بررسي نموده است .بر اساس
پژوهش وي تغییر حسابرس تحت تأثیر تغییر سهامداران داراي کنترل ،تغییر حوزه تجاري
شرکت و تغییر مدير عامل ميباشد.
بلدنیوس و همکاران ( )2014مسئله ترکیب هیأتمديره و قدرت مدير عامل را مورد بررسي
قرار دادند .هدف از پژوهش آنها بررسي اثري است که مدير عامل بر روي اعضاي هیأتمديره
ميگذارد .نتايج پژوهش آنها نشان داد که اگر مدير عامل بر فرآيند انتخابات اعضاي
هیأتمديره کنترل داشته باشد ،سبب خواهد شد که اعضايي انتخاب شوند که بیشترين آزادي
عمل را به مدير عامل بدهند .اين نتیجه مطابق با تئوري قدرت بیان شده توسط اسکات ()2012
ميباشد و نشان ميدهد که همان گونه که اعضاي هیأتمديره بر انتخاب و يا عزل مدير عامل
توانمند ميباشند ،مدير عامل نیز بر ترکیب اعضاي هیأتمديره و تصمیمات استراتژيک آنها
اثرگذار ميباشد.
علي و ژانگ ( )2015رابطه انصاب مدير عامل و مديريت سود را مورد بررسي قرار دادند.
آنها بیان کردند که مديران عامل در اوايل تصدي خود بیشتر از ديگر مواقع اقدام به بیشنمايي
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سود مينمايند .آنها براي حفظ سِمت خود انگیزه بااليي براي بهتر گزارش نمودن عملکرد
خود دارند.
ديموپولوس و واگنر ( )2016با بررسي چرخش مديران عامل در دو کشور انگلستان و آلمان
بیان مي کنند که مديران عامل با خطر برکناري به خاطر گزارش عملکرد ضعیف خود روبهرو
بوده و شرکتها ترجیح ميدهند که براي بهبود عملکرد خود اقدام به جايگزيني مديران خود
نمايند .بنابراين اين انگیزه براي مديران عامل وجود دارد که از گزارش عملکرد ضعیف خود تا
آنجايي که امکان دارد پرهیز نمايند.
زيتون و پامیني ( )2017بیان ميکنند که عالوه بر عملکرد مديران ساختار مالکیت شرکت نیز
در تداوم مديران عامل اثرگذار ميباشد .آنها به اين نتیجه دست يافتند که مالکیت رابطهاي
(مالکیتي که در آن سهامداران در سرنوشت شرکت دخالت ميکنند) بیشتر از مالکیت معامالتي
( مالکیتي که در آن سهامداران به امورات شرکت کاري نداشته و صرفاً به دنبال بازده سهام خود
ميباشند) ،در تداوم مديران عامل مؤثر ميباشد.
در خصوص اثر اقالم و اخبار حسابداري بر روي تغییر اعضاي هیأتمديره و مدير عامل در
ايران مطالعات چنداني صورت نپذيرفته است ،اما اثر تغییر مدير عامل بر روي انتخاب رويههاي
حسابداري و مديريت سود در چندين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است .اين مطالعات بر
مبناي تئوريهاي مديريت سود صورت پذيرفته و انگیزهها و الگوهاي مديريت سود را بیان
ميکنند.
اسدي و منتي منجق تپه ( )1390اثر تغییر مدير عامل بر روي مديريت سود را مورد بررسي
قرار دادند .آنها مديريت مثبت سود در سال قبل از تغییر مديريت را تأيید کرده ،ولي شواهدي
از مديريت منفي سود در سال تغییر و مديريت مثبت سود در سال بعد از تغییر ،به دست نیاوردند.
همچنین نتايج پژوهش آنها نشان داد که مديريت سود به اندازه و نوع صنعتي که شرکتها در
آن فعالیت دارند ،بستگي ندارد.
حسیني ( )1391مديريت سود را در سال تغییر مدير عامل ،سال قبل و بعد از تغییر براي
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بین سالهاي  1381تا  1388مورد
بررسي قرار داد .فرضیههاي پژوهش بیان مي کنند که در سال تغییر مدير عامل ،مديريت سود
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کاهنده وجود دارد ،رابطه تغییر مدير عامل و مديريت سود منفي است و اگر همراه با تغییر مدير
عامل ،رئیس هیأتمديره يا حداقل يکي از اعضاي غیر موظف هیأتمديره هم تغییر کند ،رابطه
مذکور تشديد ميشود .همچنین در سال قبل و بعد از تغییر مدير عامل مديريت سود فزاينده
وجود دارد ،رابطه تغییر مدير عامل و مديريت سود مثبت است و اگر همراه با تغییر مدير عامل،
رئیس هیأتمديره يا حداقل يکي از اعضاي غیر موظف هیأتمديره هم تغییر کند ،اين رابطه
تشديد ميشود .نتايج پژوهش حسیني نشان داد که در سال تغییر مدير عامل ،مديريت سود
کاهنده وجود ندارد .در عین حال در سال تغییر مدير عامل رابطه منفي معنادار بین تغییر مدير
عامل و مديريت سود وجود دارد ،اما اين رابطه با تغییر در اعضاي هیأتمديره تشديد نميگردد.
همچنین در سال قبل و بعد از تغییر مدير عامل وجود مديريت سود فزاينده معناداري بین تغییر
مدير عامل و مديريت سود توسط وي يافت نگرديد.
بني مهد و همکاران ( )1393در پژوهشي با عنوان مديريت سود و اظهار نظر حسابرس ،تغییر
مديريت را به عنوان يک متغییر کنترلي مورد بررسي قرار دادند .بر اساس اين پژوهش تغییر
مديريت در نوع اظهارنظر حسابرس بياثر ميباشد .همچنین بین تغییر مديريت با متغیرهاي
مديريت سود و تغییر حسابرس رابطه همبستگي معناداري وجود ندارد.
فرضیههای پژوهش
در اين پژوهش دو فرضیه مطرح ميگردد که طي دو مدل جداگانه با متغیرهاي جداگانه مورد
بررسي قرار ميگیرند ،فرضیههاي پژوهش به شرح زير تدوين گرديدهاند:
فرضیه اول :بین خبر خوب و يا بد بیان شده در صورتهاي مالي شرکت با تغییر مدير عامل
رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه دوم :بین خبر خوب و يا بد بیان شده در صورتهاي مالي شرکت با تغییر اعضاي هیأت
مدير رابطه معناداري وجود دارد.
روش پژوهش
اين پژوهش از جهت همبستگي و روششناسي از نوع شبه تجربي و پس رويدادي و در حوزه
پژوهشهاي اثباتي حسابداري است که با اطالعات واقعي صورت ميگیرد .اين پژوهش از
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لحاظ ماهیت از نوع پژوهشهاي توصیفي بوده و از لحاظ هدف از نوع پژوهشهاي بنیادي
است .همچنین دادههاي پژوهش از صورتهاي مالي ،ياداشتهاي همراه و ساير اطالعاتي که
در پايگاه اطالعرساني کدال و روزنامه رسمي کشور موجود ميباشند ،استخراج گرديده است.
از آنجايي که متغیرهاي اين پژوهش از نوع متغیرهاي اسمي هستند ،از روش رگرسیون لجستیک
براي تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شده است .رگرسیون لجستیک يکي از تکنیکهاي
کاربردي براي تحلیل دادههاي طبقهبندي شده است .براي نمونه اگر نتیجه آزمايشي بصورت
برد /باخت تعريف شود ،در اين حالت متغیر پاسخ ديگر پیوسته نبوده ،بلکه بصورت طبقهبندي
شده خواهد بود .يکي از اقسام رگرسیون لجستیک ،مدل رگرسیون لجستیک باينري بوده که
تعداد طبقهبنديهاي متغیر پاسخ در اين مدل دوتا است .اگر اين تعداد طبقهبنديها بیش از دو
تا باشد ،آنگاه با توجه به جنس متغیر پاسخ (يعني اسمي و ترتیبي) مدلهاي رگرسیون لجستیک
اسمي و ترتیبي حاصل ميشود (بشیري و کامران راد.)1390 ،
جامعه و نمونه آماری
جامعه مطالعاتي پژوهش در برگیرنده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
و قلمروي زماني پژوهش سالهاي  1387تا  1392ميباشد.
جهت انتخاب نمونه محدوديتهاي زير بر روي شرکتهاي جامعه آماري اعمال ميشود:
 .1از جمله شرکتهاي سرمايهگذاري ،بیمه ،لیزينگ و بانکها نباشند.
 .2از جمله شرکتهايي که طي قلمروي زماني پژوهش از بورس اوراق بهادار خارج شده و
يا در طي اين قلمرو در بورس پذيرفته شدهاند ،نباشند.
 .3دادههاي مورد نیاز پژوهش براي آن شرکت در دسترس باشند.
بنابراين با توجه به موارد بند  1تا  3تعداد  236شرکت به عنوان جامعه باقیمانده پژوهش انتخاب
شدند و براي هر متغیر اين پژوهش تعداد  1416مشاهده جهت آزمون فرضیههاي آماري محاسبه
شده است.
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مدل آزمون فرضیههای پژوهش
با توجه به فرضیههاي مطرح شده در اين پژوهش براي هر کدام از متغیرهاي وابسته تغییر مدير
عامل و تغییر در اعضاي هیأتمديره مدل مستقلي با متغیرهاي مستقل به شرح ذيل طراحي
گرديده است:
()1

𝐶𝐸𝑂𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑁𝐸𝑊𝑆𝑖.𝑡−1 + 𝛽2 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝑂𝑁𝑖.𝑡−1 + ε

()2

𝜀 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑁𝐸𝑊𝑆𝑖.𝑡−1 + 𝛽2 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾𝑖.𝑡 +

متغیرهای وابسته
تغییر مدير عامل ( :)CEOمتغیر مجازي بوده که در صورت تغییر مدير عامل در طول سال
مالي عدد يک و در صورت عدم تغییر عدد صفر را به خود اختصاص میدهد (مدل (.))1
تغییر اعضاي هیأتمديره ( :)BOARDمتغیر مجازي بوده که در صورت تغییر حداقل يک
نفر از اعضاي هیأتمديره در طول سال مالي عدد يک و در صورت عدم تغییر عدد صفر را به
خود اختصاص میدهد (مدل (.))2
متغیر مستقل
داشتن خبر خوب در مقابل خبر بد ( :)NEWSدر پژوهشهاي بسیاري نظیر پژوهش بال و
براون ( )1968کسب بازدهي معادل بازدهي سال گذشته به عنوان خبر خوب تلقي ميگردد .در
بسیاري از پژوهشهاي ديگر نظیر آباربانل و لهاوي ( ،)2000کنراد و همکاران ( )2002و مشکي
میاوقي و اشرفي ( )1393از تأمین بازده و سود مورد انتظار به عنوان خبر خوب ياد شده است.
همچنین صفائي و همکاران ( )1395اخبار خوب را در افزايش سود و اخبار بد را در افزايش
زيان معرفي مينمايند .درست است که خلیلي عراقي و گودرزي فراهاني ( )1395میانگین نرخ
تورم در ايران را  35درصد بیان ميکنند ،ولي زمانیان و شیوايي ( )1395بیان ميکنند که يک
خانوار  4يا  5نفره براي داشتن رفاهي در سطح سال گذشته نیاز به افزايش درآمدي به طور
متوسط  13درصد دارد .از طرف ديگر مشايخ و حاجي مرادخاني ( )1388با در نظر گرفتن نرخ
سود سپردههاي يک ساله بانکي به عنوان شاخص بازار پولي بیان ميکنند که بین بازار پولي و
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بازار سرمايه رابطه معنادار منفي برقرار ميباشد .اين بدان معناست که با افزايش نرخ سود سپرده
بانکي میزان سرمايهگذاري در بازار سرمايه کاهش يافته و همچنین اگر بازار سرمايه نتواند بازده-
اي معادل سود سپرده بانکي در اختیار سرمايهگذاران قرار دهد سرمايه از بازار سرمايه به بازار
پولي سوق پیدا خواهد کرد (صفرزاده و جاللي نژاد .)1389 ،بنابراين ميتوان انتظار داشت که
بیان بازدهي معادل نرخ سود سپرده يکساله به عنوان يک خبر خوب تلقي گردد .داشتن خبر
خوب در مقابل خبر بد متغیري مجازي است که در صورتي که بازده داراييها (نسبت سود
خالص به کل داراييها) در پايان سال مالي قبل بیشتر از نرخ سود سپرده يکساله اعالم شده توسط
بانک مرکزي در همان سال باشد (خبر خوب) ،عدد يک و در غیر اين صورت عدد صفر را به
خود اختصاص ميدهد.
متغیرهای کنترلی
تغییر سهامداران اصلي ( :)STOCKاولین کاري که مالکان يا کنترلکنندگان جديد شرکت
انجام خواهند داد ،عزل مدير و مديران شرکت از سمت خود و انتصاب مديران جديد ميباشد
(مهراني و همکاران .)1392 ،بنابراين تغییر سهامداران اصلي ميتواند نقش بسزايي در تغییرات
اعضاي هیأتمديره و مديران عامل داشته باشد .در اين پژوهش تغییر سهامداران اصلي متغیري
مجازي است که در صورتي که طي سال مالي ،سهامداراني که داراي نفوذ قابل مالحظه ميباشند
تغییر کرده باشند ،عدد يک و در غیر اين صورت عدد صفر را به خود اختصاص ميدهد .بر
اساس استاندارد شماره  20حسابداري ايران و همچنین استاندارد شماره  28حسابداري بینالملل
سرمايهگذاري که حداقل  20درصد از حق رأي واحد سرمايهپذير را در اختیار داشته باشد ،
فرض ميشود که از نفوذ قابل مالحظهاي برخوردار است .بنابراين در اين پژوهش سهامداراني
که حداقل بیش از  20درصد از سهام شرکت را دارا باشند ،به عنوان سهامدار اصلي مدنظر قرار
گرفتهاند .الزم به ذکر است که در مدل  1اين متغیر براي تغییراتي عدد يک را لحاظ مينمايد
که تاريخ آن قبل از تاريخ تغییر مدير عامل بوده و از مدت يکسال عقبتر نرود .همچنین در
مدل ( )2اين متغیر براي تغییراتي عدد يک را لحاظ مينمايد که تاريخ آن قبل از تاريخ تغییر
اعضاي هیأتمديره بوده و از مدت يکسال عقبتر نرود.
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تغییر اعضاي هیأتمديره ( :)BOARDمتغیر مجازي بوده که در صورت تغییر حداقل يک
نفر از اعضاي هیأتمديره در طول سال مالي عدد يک و در صورت عدم تغییر عدد صفر را به
خود اختصاص ميدهد (مدل ( .))1با توجه به اين که قدرت عزل و نصب مدير عامل در اختیار
هیأتمديره ميباشد ،بنابراين تغییر اعضاي هیأتمديره ميتواند در تغییر مدير عامل اثر داشته
باشد .الزم به ذکر است که اين متغیر براي تغییراتي عدد يک را لحاظ مينمايد که تاريخ آن
قبل از تاريخ تغییر مدير عامل بوده و از مدت يکسال عقبتر نرود.
نوع اظهارنظر حسابرس ( :)OPINIONمتغیري مجازي بوده که در صورتي که نوع اظهارنظر
حسابرس در سال مالي قبل مقبول يا مقبول با بند تأکید بر مطلب خاص باشد ،عدد يک و در غیر
اين صورت عدد صفر را به خود اختصاص ميدهد .وقتي دريافتکننده اطالعات مالي
(سهامداران شرکت) ،تضاد بین خود و تولیدکننده اطالعات (مديران شرکت) را درمييابد ،
نگران ميشود که اطالعات به گونهاي ارائه شود که به زيان آنها و مغرضانه باشد .در چنین
حالتي از حسابرس خواسته مي شود که وجود يا عدم وجود اطالعات مغرضانه را گواهي کند
(حساس يگانه .)1391 ،بنابراين ،چنین انتظاري وجود دارد که سهامداران شرکت تحت تأثیر
گزارش حساب رسي قرار داشته و با دريافت گزارش غیر مقبول در خصوص ادامه يا عدم ادامه
همکاري با مدير عامل تصمیمگیري نمايند.
یافتههای پژوهش
در نگاره ( )1آمار توصیفي و مقادير شمارش شده در پژوهش نمايش داده شده است:
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نگاره ( :)1آمار توصیفی پژوهش
NEWS

0
0
CEO

1

جمع

0

902 1044 332

جمع

0

427 1044 142

جمع

0

571 1044 617

1

1044 473

100% 45%/3 54%/7 100% 59%/1 40%/9 100% 13%/6 86%/4 100% 31%/8 68%/2
267

105

372

316

56

372

64

308

372

228

144

372

100% 38%/7 61%/3 100% 82%/8 17%/2 100% 15%/1 84%/9 100% 28%/2 71%/8
979

مجموع

1218 1416 437

491 1416 198

799 1416 925

1416 617

100% 43%/6 56%/4 100% 65%/3 34%/7 100% 14%/0 86%/0 100% 30%/9 69%/1
0

BOARD

1
مجموع

712

1

STOCK

1

BOARD

1

OPINION

جمع

340

151

491

434

57

491

100% 11%/6 88%/4 100% 30%/8 69%/2
639

286

925

784

141

925

100% 15%/2 84%/8 100% 30%/9 69%/1
979

1218 1416 437

1416 198

100% 14%/0 86%/0 100% 30%/9 69%/1

همان طور که در نگاره ( )1مشاهده ميشود مطابق با فرضیههاي پژوهش 71/8 ،درصد مواقعي
که مدير عامل تغییر نموده است ،مصادف با اعالم خبر بد بوده است .اين میزان براي تغییرات
اعضاي هیأتمديره  69/1درصد ميباشد.
بر خالف انتظارات پژوهش ،با تغییر سهامداران اصلي ،مديران عامل ( 15/1درصد) و اعضاي
هیأتمديره ( 15/2درصد) تغییر چنداني ننمودهاند .همچنین با تغییر اعضاي هیأتمديره در 82/8
درصد مواقع مدير عامل نیز تغییر نموده است .در نهايت ،انتشار گزارش غیر مقبول حسابرسي
در  61/3درصد مواقع با تغییر مدير عامل مصادف بوده است.
جهت بررسي وجود رابطه معناداري بین متغیرهاي مستقل پژوهش و متغیر تغییر مدير عامل در
مدل ( )1و متغیر تغییر در اعضاي هیأتمديره در مدل ( )2از آزمون مربع کاي-دو در سطح
معناداري  95درصد به شرح نگاره ( )2استفاده گرديده است:

163

خبر خوب ،خبر بد ،تغییرات اعضای هیأتمدیره و مدیر عامل

نگاره ( :)2مقدار کاي-دو براي بررسی معناداري مدلهاي پژوهش
شماره مدل

مقدار کاي-دو

درجه آزادي

مقدار احتمال

مدل ()1

79/88

4

0/000

مدل ()2

3/61

2

0/164

میزان کاي-دو براي مدل ( 79/88 )1بدست آمده است که اين مقدار از مقدار بحراني يعني
 12/59بزرگتر است و اين بدين معنا است که مدل ( )1در کل معنادار ميباشد؛ اما مقدار کاي-
دو براي مدل ( 3/61 )2بدست آمده است که اين مقدار از مقدار بحراني يعني  5/99کوچکتر
است که نشاندهنده عدم معناداري مدل ( )2ميباشد.
جهت بیان ضريب تعیین در هر دو مدل از ضريب تعیین کاکس-اسنل و ضريب تعیین نايجل
کرک استفاده گرديده است .نگاره ( )3بیان کننده ضرايب تعیین در مدلهاي مورد استفاده در
اين پژوهش ميباشد.
نگاره ( :)3مقدار ضرایب تعیین براي مدلهاي پژوهش
شماره مدل

ضريب تعیین کاکس-اسنل

ضريب تعیین نايجل کرک

نسبت درستنمايي

مدل ()1

0/055

0/08

1550/99

مدل ()2

0/003

0/004

1824/19

ضرايب تعیین بیان شده نشاندهنده ضعیف بودن رابطه در دو مدل پژوهش ميباشد.
در نگاره ( )4آزمون نکويي برازش (کفايت نمونه) با استفاده از آزمون هاسمر لم شو انجام
شده است.
نگاره ( :)4آزمون کفایت دادهها براي برازندگی مدلهاي پژوهش
شماره مدل

مقدار کاي-دو

درجه آزادي

مقدار احتمال هاسمر لم شو

مدل ()1

9/01

7

0/252

مدل ()2

0/044

1

0/834
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مقادير احتمال براي آزمون هاسمر لم شو براي دو مدل به گونهاي است که فرض وجود تعداد
نمونه کافي براي مدل در سطح  95درصد اطمینان رد نميشود که نشاندهنده کفايت دادهها يا
برازندگي هر دو مدل ميباشد.
در نگاره ( )5مقادير برآورد پارامترهاي مدل ( )1و در نگاره شماره ( )6مقادير برآورد
پارامترهاي مدل ( )2ارائه شده است.
نگاره ( :)5مقادیر برآورد پارامترهاي مدل ()1
متغیرها

ضريب

انحراف معیار

آماره والد

درجه آزادي

مقدار احتمال

بخت

NEWS

-0/13

0/14

0/94

1

0/332

0/87

STOCK

0/06

0/18

0/10

1

0/750

1/06

BOARD

1/21

0/15

63/36

1

0/000

3/34

OPINION

-0/26

0/13

4/27

1

0/039

0/77

Constant

-1/76

0/15

142/26

1

0/000

0/17

بر اساس اطالعات ارائه شده در نگاره ( )5مقدار احتمال آماره والد براي متغیر اخبار ()NEWS
برابر با  0/33بوده که اين مقدار بیشتر از  0/05ميباشد .بنابراين فرض صفر يعني بيتأثیر بودن
اين متغیر رد نميشود و بین داشتن خبر خوب و يا بد و تغییر مدير عامل رابطه معناداري وجود
ندارد.
همچنین آماره والد براي متغیر تغییر سهامداران اصلي ( )STOCKبرابر  0/75ميباشد و بین
اين متغیر و متغیر تغییر مدير عامل هیچگونه رابطه معناداري برقرار نميباشد .اين در حالي است
که مقدار اين آماره براي متغیر تغییر اعضاي هیأتمديره ( 0/000 )BOARDميباشد و بین اين
متغیر و متغیر تغییر مدير عامل رابطه معنادار مثبت برقرار است .در نهايت مقدار اين آماره براي
متغیر نوع اظهارنظر حسابرس) (OPINIONبرابر  0/039ميباشد که بیانکننده وجود رابطه
معنادار منفي بین اين متغیر و متغیر تغییر مدير عامل ميباشد.
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نگاره ( :)6مقادیر برآورد پارامترهاي مدل ()2
متغیرها

ضريب

انحراف معیار

آماره والد

درجه آزادي

مقدار احتمال

بخت

NEWS

0/00

0/12

0/00

1

0/968

1/00

STOCK

0/31

0/17

3/50

1

0/061

1/37

Constant

0/59

0/07

70/26

1

0/000

1/80

بر اساس اطالعات ارائه شده در نگاره ( )6مقدار احتمال آماره والد براي متغیر  NEWSبرابر
با  0/968بوده که اين مقدار بیشتر از  0/05ميباشد .بنابراين فرض صفر يعني بيتأثیر بودن اين
متغیر رد نميشود و بین داشتن خبر خوب و يا بد و تغییر در اعضاي هیأتمديره رابطه معناداري
وجود ندارد.
همچنین آماره والد براي متغیر تغییر سهامداران اصلي ( 0/061 )STOCKميباشد و بین تغییر
اعضاي هیأتمديره و تغییر سهامداران اصلي رابطه معناداري وجود ندارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در اين پژوهش به بررسي اثر اخبار خوب و بد صادر شده توسط سیستم حسابداري بر روي
تغییر مدير عامل و اعضاي هیأتمديره پرداخته شد .در تئوريهاي حسابداري بارها مسئله بار
اطالعاتي سود حسابداري جهت اثرگذاري بر روي تصمیمگیري بازار مورد آزمون قرار گرفته
است ،اما پژوهشهاي اندکي به بررسي بار اطالعاتي گزارشها و اخبار صادره از ديدگاه
اثرگذاري بر روي تغییر ارکان راهبري شرکتها پرداخته است .در اين پژوهش سعي گرديد
اثرگذاري چندين عامل از جمله اخبار خوب و يا بد بر روي تغییر مدير عامل و تغییرات اعضاي
هیأتمديره مورد بررسي قرار گیرد .نتايج پژوهش نشان داد که بین صدور اخبار خوب و يا بد
از سوي شرکت هیچگونه رابطه معناداري با تغییر مدير عامل و تغییر در اعضاي هیأتمديره
برقرار نميباشد که اين مورد ميتواند يا نشاندهنده عدم کاربرد اطالعات حسابداري در تغییر
مديران شرکتها ي ايراني باشد و يا عدم وجود معیار و تعريف مشخص از اخبار به منزله خوب
و يا بد بودن به عنوان يک محدوديت سبب دستیابي به چنین نتیجهاي شده است .همچنین ساير
نتايج نشان داد که بین تغییر در اعضاي هیأتمديره و تغییر مدير عامل رابطه مثبت معنادار برقرار
ميباشد و اين امر نشان ميدهد که اعضاي جديد هیأتمديره ترجیح ميدهند که مدير عامل
خود را تغییر دهند .همچنین بین نوع اظهارنظر حسابرس و تغییر مدير عامل رابطه معنادار منفي
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 مردود و يا عدم اظهارنظر حسابرسان ميتواند در جايگزيني،برقرار است و گزارش مشروط
 اين مسئله نشاندهنده بار اطالعاتي گزارشهاي حسابرسان براي.مديران عامل نقش داشته باشد
 در.ادامه همکاري با مدير عامل و مهم بودن اين گزارشها از ديدگاه مديران عامل ميباشد
ادامه نیز بايد افزود که به شواهدي که نشان دهد بین تغییر سهامداران اصلي با تغییر مدير عامل
.و نیز تغییر اعضاي هیأتمديره رابطه معناداري برقرار ميباشد برخورد نگرديد
با توجه به عدم وجود معیار و يا تعريف واحد از خوب و يا بد بودن اخبار صادره از سوي
سیستم حسابداري شرکتها (محدوديت پژوهش) به پژوهشگران آتي پیشنهاد ميگردد که
پژوهش مزبور را با در نظر گرفتن معیارهاي متفاوتي از اخبار خوب و يا بد نظیر معیار مورد
 استفاده از بهبود سود عملیاتي و يا سود خالص و ديگر،)1968( استفاده در پژوهش بال و براون
. تکرار نمايند،مباني به عنوان خبر خوب
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