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  پذیرفته شده هاي شرکتسود در  تثر مالکیت عمومی بر کیفی ا

 در بورس اوراق بهادار تهران 

  1سید حسن صالح نژاد

 ٢امیر بیگی

  ٣سید حسام وقفی

  ٤ مهناز آهنگري

 چکیده

در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  دسو تا ثر مالکیت عمومی بر کیفی بررسی پژوهش این هدف
پایداري اقالم تعهدي، خطاي برآورد در فرایند اقالم تعهدي و  .عیارهاي کیفیت حسابداري در این تحقیقم .تاس

 سال طی شرکت 124شامل  پژوهش آماري نمونه .محافظه کاري می باشد که طی سه فرضیه آزمون می شود

پژوهش داده هاي  این رد شده مطرح هاي هضیفر آزمون جهت استفاده مورد آماري روش. است 1390تا  1386هاي
هاي داراي مالکیت عمومی داراي خطاي برآورد در فرایند  شرکت که دهد می نشان پژوهش یافته هاي.ترکیبی است

در شرکت هاي  دباشند و از این لحاظ کیفیت سو هاي فاقد مالکیت عمومی می اقالم تعهدي کمتري نسبت به شرکت

                                                             
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور –استادیار حسابداري  ١
   دانشگاه پیام نور -کارشناس ارشد حسابداري ٢
 )نویسنده مسئول(هیات علمی دانشگاه پیام نورعضو  –مربی حسابداري  ٣

Email: h.vaghfi2012@gmail.com- Tel: 09155316831 

 
  مدرس دانشگاه پیام نور – کارشناس ارشد حسابداري ٤
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مالکیت  اري بیشتر اقالم تعهدي و محافظه کارانه تر بودن شرکت هایی باما پایدا. داراي مالکیت عمومی بیشتر است
  .هاي فاقد مالکیت عمومی تایید نگردید عمومی نسبت به شرکت

 خطاي برآورد در فرایند اقالم تعهدي، پایداري اقالم تعهديمالکیت عمومی، محافظه کاري، : گان کلیدي واژ

  مقدمه

 الزم اطالعات آوردن فراهم عمده آن اهداف از که است حسابداري سامانه تمحصوال ترین مهم از مالی هاي گزارش

حسابداري  اقالم از یکی .است آینده نقدي هاي جریان بینی و پیش ها شرکت سودآوري توانایی عملکرد، ارزیابی براي
هاي  رویه تأثیر تحت و تعهدي سیستم در سود این .است خالص سود شود، می زیان ارائه و سود صورت در که

 انتخاب در مدیران حسابداري به شده پذیرفته اصول .است کرده انتخاب مدیریت که شود، می محاسبه حسابداري

 ها هزینه و درآمدها شناسایی بندي زمان اختیار نتیجه مدیریت، در و دهد می عمل آزادي حسابداري مختلف هاي روش

 افزایش پاداش، دریافت شغلی، امنیت مانند دالیلی به است ممکن مدیر .خواهد داشت را ها آن مبلغ تعیین چنین هم و

 کند؛ ارائه عملکرد شرکت از مطلوبی تصویر تا دهد نشان واقع از بیشتر را شرکت سود عوامل، سایر و ارزش شرکت

 امر، نای نتیجه در .کند مدیریت را سود تعیین شده، پیش از اهداف به رسیدن براي مدیر است ممکن دیگر، عبارت به

 سود یابد و با وجود اینکه می فزونی عملیات، از حاصل نقد وجه و سود عملیاتی فاصله و یابد می افزایش تعهدي اقالم

 خود تواند نقش نمی و داشت خواهد ضعیفی کیفیت باشد اقتصادي می واحدهاي واقعی عملکرد از نتیجه شده گزارش

 اهمیت گذاران سرمایه و نظر محققان از سود کیفیت موضوع ؛ لذاندک ایفا به خوبی اقتصادي هاي گیري تصمیم در را

کیفیت اطالعات حسابداري تحت تأثیر عوامل متعددي است که اکثراً ناشی از تقاضا براي چنین اطالعاتی، .دارد زیادي
هم تقاضا  .جهت استفاده در قراردادهاي پیمانی و نیز انگیزه و فرصت مدیران جهت مدیریت ارقام گزارش شده است

براي کیفیت اطالعات حسابداري براي اهداف پیمانی و هم انگیزه مدیران به تعدیل سود گزارش شده، به احتمال زیاد 
 اعمال سود، کیفیت بر مؤثر عوامل از یکی.تحت تأثیر این است که آیا شرکت داراي مالکیت عمومی است یا خیر

 اي مؤسسه یا شخصیت گذارعمومی، سرمایه .است عمومی گذاران هسرمای یژه بو ران سهامدا سوي از نظارت و کنترل

براي شناسایی کردن نوع ساختارهاي مالکیت . د می پرداز بهادار اوراق از عظیمی حجم فروش و خرید به که است
هنگامی که سهام بخش عمومی به عنوان اکثریت شناخته شود ساختار مالکیت شرکت توسط بخش عمومی کنترل 
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 هیسرما يها شرکت نگها،یهلد ها، مهیب ها، بانک:از ه گذاران بخش عمومی عبارتندیسرما پژوهش نیا رد. شود یم

 اوراق بورس سازمان نزد شده ثبت يگذار هیسرما يها صندوق و هیسرما نیتأم شرکت ،یبازنشستگ صندوق ،يگذار

 عمومی گذاران نظارتی سرمایه نقش ررسیب به پژوهش این .یدولت و یعموم ينهادها و ها سازمان ها، شرکت بهادار، و

  .پردازد می کیفیت با سود گزارش یعنی شرکت عملکرد بر

  تحقیق پیشینه

 از تا شود یم مدیریت براي انگیزه ایجاد سبب مدت، کوتاه بر تمرکز مکرر و معامله که دارد یم اظهار) 1992( 1پورتر

 و کاهش نهادي گذاران سرمایه توسط گذاري مایهسر فروش موجب است ممکن زیرا کند، سود دوري در ناکامی

 گرفته قرار مدیریت يکار دست در معرض سود اطالعاتی محتواي است ممکن ترتیب بدین .شود شرکت سهام قیمت

 .است بزرگ براي سهامداران اطالعاتی رانت یک وجود نشانگر) 2000( 2وشا و هفلین پژوهش نتایج.یابد کاهش و
 با سهامداران این. یافتند اطالعات تقارن عدم از معیارهاي مختلفی و بزرگ سهامداران مالکیت بین مثبت رابطه ها آن

العمل  عکس بد خبرهاي به نسبت توانند یم بازار واکنش از قبل دارند، محرمانه دریافت اطالعات در که توانی به توجه
 ساختار بین رابطه) 2002( 3کن و جونگ .رنددا توجه کمتر مدت بلند در شرکت ارزش به ها آن واقع در .دهند نشان

 که وجودي با دهد می نشان پژوهش این هاي یافته .دادند قرار بررسی کره مورد کشور در را سود کیفیت و مالکیت

 اي انگیزه است ممکن بزرگ سهامداران و نهادي گذاران سرمایه مدیریت، با رابطه مهارت، عدم قبیل از دالیلی بنابر

 می افزایش سود اطالعاتی محتواي نهادي گذاران سرمایه حضور افزایش با همزمان باشند، نداشته نظارت براي

 نهادي سطح مالکیت تأثیر آزمون طریق از نهادي مالکین نظارتی نقش بررسی به) 2006( 4جنکینز و ولوري.یابد

 و سود کیفیت بین رابطه ونآزم ها براي آن .پرداختند شده گزارش سود کیفیت بر ها شرکت ساختار در موجود

) اآمریک مالی يحسابدار استانداردهاي هیأت 2 شماره بیانیه مفاهیم در شده توصیف کیفیت بعد 4 نهادي مالکیت
 ارائه کردن عملیاتی براي .نمودند بررسی را) صادقانه ارائه و بودن موقع به ،بی طرفی کنندگی، بینی پیش رزشا

                                                             
1 Porter 
2 Heflin and Shaw 
3 Jung and Kown 
4 Velury and  Jenkins 
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 رابطه شانیا يها یافته. کردند استفاده سود اطالعاتی محتواي همان یا سهام بازده و سود بین همبستگی از صادقانه ایشان

 سطح افزایش با که معنا بدان .کند یم را تایید سود اطالعاتی محتواي و نهادي گذاران سرمایه سطح بین مستقیم

 .ابدی یبهبود م سود اطالعاتی محتواي نهادها، مالکیت

 به او .دهد می افزایش را کیفیت سود شرکت، بر مالکان شدید کنترل آیا که کرد بررسی را همسئل این) 2007( 1باجاوا

 تبیین و بررسی به) 1384(ابراهیمی  و نوروش.است بهتر سود کیفیت باشد، بیشتر کنترل هرچه که رسید نتیجه این

 در شواهدي ارائه ها آن هدف. دپرداختن عملکرد معیارهاي سودمندي و تقارن اطالعات با سهامداران ترکیب رابطه

 در داد پژوهش نشان نتایج. بود تهران بورس در اطالعاتی تقارن عدم کاهش در نهادي گذاران نقش سرمایه مورد

 مالکیت نهادي گذاران سرمایه که ییها به شرکت نسبت دارند، بیشتري مالکیت نهادي گذاران سرمایه که ییها شرکت

 بین رابطه )1385( یاسماعیل و مشایخ.اند کرده گزارش آینده مورد سودهاي در يبیشتر اطالعات دارند، کمتري

 غیر اعضاي تعداد و مدیره هیأت اعضاي سهام درصد( شرکت راهبري اصول هاي جنبه از برخی و سود کیفیت

 ساز دهد می نشان آنها پژوهش نتایج .دادند قرار بررسی مورد 1383 تا 1381 زمانی دوره در را )مدیره هیأت موظف
 نگر) 1387( یغالمرضا کرم .ندارد اهمیتی با نقش شده گزارش سود کیفیت ارتقاي در شرکتی حاکمیت کارهاي و

 قرار آزمون مورد نهادي گذاران سرمایه مورد در )شخصی منافع فرضیه و ل فعا نظارت فرضیه یعنی( مختلف هاي ش

 است ممکن و نمی شود شرکت سود اطالعاتی محتواي ارتقاي سبب نهادي مالکیت تعداد تحقیق، نتایج اساس بر .داد
 دارد امکان بلکه دهد نمی کاهش را سود اطالعاتی محتواي نهادي مالکیت سطح که ن آ حال ببخشد، نیز تنزل را آن

نهادي  گذاران سرمایه نظارتی نقش بررسی به تحقیقی در) 1387(همکاران  و یگانه حساس.شود نیز آن افزایش سبب
 و نهادي گذاران سرمایه بین سطح دریافتند و پرداخته دارد، تأثیر شرکت ارزش بر نهادي مالکیت آیا که منظر این از

 و سهام نهادي مالکیت بین رابطه) 1388( نهمکارا و زاده مراد.دارد وجود مستقیمی معنادار رابطه شرکت ارزش

 پژوهش این زمانی دوره .کردند بررسی تهران اداربه اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي در را سود مدیریت

 سطح بین دار معنی رابطه وجود بیانگر چندگانه مقطعی رگرسیون و همبستگی آزمونهاي نتایج .است ،1386 تا 1382

 قابلیت( افشا کیفیت بین رابطه بررسی به) 1388( حسینی و نوروش .است سود مدیریت با آن تمرکز و نهادي مالکیت

                                                             
1 Bagaeva 
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 که بین دهد می نشان پژوهش این هاي یافته. پرداختند 1386 تا 1381 سالهاي در سود مدیریت و )بودن موقعب و اتکا

 معنی رابطه از حاکی پژوهش هاي یافته چنین هم .دارد وجود دار معنی رابطه سود مدیریت و شرکتی افشاي کیفیت

  .است سود مدیریت و شرکتی افشاي بودن بموقع بین دار

 شده اتخاذ سود تقسیم سیاستهاي بر شرکتها مدیریتی سهام میزان و نهادي سهامداران تأثیر )1388( ارانهمک و فروغی

 سیاستهاي بر شرکت مدیریتی سهام میزان که دهد می نشان پژوهش نتایج .دادند قرار بررسی مورد را آنها سوي از

 تقسیم بر سیاستهاي داري معنی تأثیرگذاري دينها سهامداران که حالی در دارد معنادار و مثبت تأثیري سود تقسیم
 سود مدیریت رفتار در را نهادي گذاران سرمایه و غیرموظف مدیران تأثیر )1388( همکاران و احمدپور.ندارند سود

 نمی غیرعادي تعهدي اقالم که دهد می نشان سود مدیریت طلبانه فرصت رفتار بررسی نتایج .دادند قرار بررسی مورد

 نتایج چنین هم .باشد آینده سالهاي در سودآوري براي عالمتی عنوان به و کند توجیه را سودآوري یراتتغی تواند

 براي انگیزه وقتی که است این بیانگر سود، مدیریت رفتار در شرکتی حاکمیت نظارتی ابزارهاي نقش آزمون
 اقالم ناهنجاري کاهش در ضعیفی نقش عمده، نهادي گذاران سرمایه و غیرموظف مدیران است، زیاد سود دستکاري

 درصد( شرکت راهبري نظارتی ابزارهاي برخی رابطه بررسی به) 1389( نرساییا و ایزدي نیا.دارند غیرعادي تعهدي

 بازده داراییها، بازده میزان( دمعیارهاي عملکر بر )نهادي گذاران سرمایه درصد و مدیره هیأت مؤظف غیر اعضاي

 نظارتی ابزارهاي که داد نشان ترکیبی هاي داده رگرسیون نتایج .پرداختند )بازار افزوده ارزش و توبین Qساالنه، 

 ساختار تأثیر )1389(نژاد  کاظم و ستایش .دارد داري معنی رابطه عملکرد ارزیابی معیارهاي تمامی با شرکت راهبري

 مورد را تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت سود سیاست تقسیم بر مدیره هیأت ترکیب و مالکیت

 به طور نهادي مالکیت و مثبت طور به مدیره هیأت استقالل و شرکتی مالکیت داد نشان ها یافته .دادند قرار بررسی

 وجود با .دهد یم قرار تأثیر را تحت تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت تقسیمی سود نسبت منفی،

 مشاهده سود تقسیم سیاست با مالکیت تمرکز میزان و مالکیت مدیریتی بین معنادار رابطه وجود بر دال شواهدي این،

  .نشد

  پژوهش هاي فرضیه
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فاقد مالکیت  يها بیشتري نسبت به شرکت ياقالم تعهد يداریداراي مالکیت عمومی داراي پا يها شرکت :1فرضیۀ 
  .باشند یعمومی م

 يها ، نسبت به شرکتيند اقالم تعهدیبرآورد کمتري در فرا يمومی داراي خطاداراي مالکیت ع يها شرکت:  2فرضیه
  .باشند یفاقد مالکیت عمومی م

فاقد مالکیت عمومی  يها داراي مالکیت عمومی داراي محافظه کاري بیشتري نسبت به شرکت يها شرکت:  3فرضیۀ 
 .باشند یم

  پژوهش شناسی روش

  حوه آزمون فرضیه هاي تحقیق ن

 به نسبت ،يتعهد اقالم ندیفرا دري کمتر برآورد يخطاي دارای عموم تیمالکي دارا يها شرکت: 1یه فرض    
 از حاصل مانده باقی استاندارد انحراف نسبت زا هیفرض نیا آزمون جهت.باشند یمی عموم تیمالک فاقد يها شرکت

  :میکنی م استفاده جاري تعهدات کل استاندارد انحراف به ریز رگرسیون مدل

TCA it = α0 + α1 CFO it-1 + α2 CFO it + α1 CFO it+1  + α4 Δ REVit + α5 PPEit+  α6 DCFO it + α7 DCFO* 
CFO it + εti 

 تیالکم فاقد يها شرکت به نسبتي شتریب يتعهد اقالم يداریپاي دارای عموم تیمالکي دارا يها شرکت :2فرضیه 
  .باشند یمی عموم

.شودی می بررس ریز ونیرگرس معادله طریق از تعهدي اقالم ثبات  

OI t+1 = q0 +q1 * CFt +q2 *  ACCRt + q3 * PRIVATE  +  q4 *  PRIVATE * CFt + q5 * PRIVATE * 
ACCRt + εti 

 وی عموم هاي شرکت براي q1=q2 اآی اینکه آزمون یعنی( ضرایب این برابري بررسی به والد آزمون از استفاده با و
  .است شده پرداخته) یعموم تیمالک فاقد هاي شرکت براي q5=q4 آیا اینکه
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ی عموم تیمالک فاقد يها شرکت به نسبتي شتریبي کار محافظهي دارای عموم تیمالکي دارا يها شرکت:  3یۀ فرض
  .باشند یم

 میان همبستگی انیب به که) 2005( ربال و شیواکوما توسط شده هیارا مدل از وزیان سود جاي به شناسایی توصیف جهت
  :است شده استفاده پردازدی م نقدي جریانات و تعهدات

ACCi,t=α0  +α1 * CFO i,t  +α2*  DCFO i,t +α3 * DCFO i,t * CFO i,t + ε it 

  . α1 < 0 شود می باعث نقدي جریانات هاي نوسان کاهش در تعهدات نقش

  . α 0 < 3 که شد خواهد منجر ،زیان موعد از زودتر اییشناس یا کاري محافظه

زمانی براي هریک از سالها یک عرض از مبدا  -طبق مدل اثرات ثابت ) Fآزمون (آزمون چاو در نهایت با استفاده از
 حال براي اینکه. مقطعی براي هریک از شرکتها یک عرض از مبدا ارائه می شود-ارائه می شود وطبق مدل اثرات ثابت

  .گرفته می شودبکار  آزمون چاو را ،ببینیم این عرض از مبداها از لحاظ آماري باهم تفاوت معنادار دارند یاخیر

  قیتحقي رهایمتغ

  :ن تحقیق عبارتند ازیدر ا یرهاي مورد بررسیمتغ

OI  :سود عملیاتی پس از کسر استهالك  

 CF : جزء نقدي سود عملیاتی است که برابر است باOI- ACCR  

ACCR  :عملیاتی از سال  يها ییتغییر در خالص داراt-1  به سالt . 

PRIVATE  :داراي مالکیت عمومی  يها فاقد مالکیت عمومی صفر و براي شرکت يها متغیر شاخص که براي شرکت
  .یک است

TCA : جمع کل تعهدات جاري است. 
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 CFO : که کل . گردد یمنهاي کل تعهدات حاصل م از طریق در آمد حاصل از عملیات مستمر(جریانات نقدي عملیاتی
 )مشهود و نامشهود يها ییتعهدات برابر است با تعهدات جاري منهاي هزینه استهالك دارا

 REW : تغییر درآمد از سالt-1  تا سالt   

 PPE :مبناي ناخالص(ها، ابزار آالت و تجهیزات  ییمانده دارا(  

ACC  :کل تعهدات در سالt  اند ها در ابتداي سال استاندارد شده ییاراکه بر اساس کل  د. 

CFO  : جریانات نقدي حاصل از عملیات در سالt اند و بر  که براي اقالم غیر عادي عملیات متوقف شده تعدیل شده
  اند و  ها در ابتداي سال تعدیل گشته ییاساس جمع کل دارا

 DCFO : است که اگر) ساختگی(یک متغیر مجازي CFO ابر با یک و در غیر این صورت صفر استمنفی باشد بر.  

  i   وt اشاره به شرکت و سال دارند.  

  پژوهش زمانی دوره و آماري نمونه و جامعه

به جز  ،1390تا  1386طی سال  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت
با توجه به اینکه نمونه گیري بر مبناي نمونه گیري هدفمند . باشد میشرکت هاي سرمایه گذاري و خدمات مالی 

لذا با توجه . هاي مورد نظر برخوردار باشند جزء نمونه محسوب می گردند هاي که از ویژگی شرکت. است )یضاوتق(
 ،رانهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ها بین شرکت به ماهیت تحقیق ونیز وجود برخی ناهماهنگی

 :هاي زیر به منظور تعیین نمونه آماري در نظر گرفته شده است  مشخصه

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


قبل اعمال  شرح محدودیت
 تیمحدود

بعد اعمال 
 محدودیت

 323 442 .جزء شرکت هاي سرمایه گذاري و خدمات مالی نباشد

 225 323 .منتهی به پایان اسفند ماه باشد تسال مالی شرک

 217 225 .ها تغییر نیافته باشد مالی آندر طی دوره مورد تحقیق سال 

 178 217 .هایی که در طول دوره تحقیق سهامشان در بورس مورد معامله قرار گرفته و دچار وقفه معامالت نشده باشد شرکت

 146 178 .هایی که در طول دوره تحقیق فعالیت تجاریشان متوقف نشده باشد شرکت

 124 146 .طالعات در دسترس و کاملی براي متغیرهاي مورد نیاز الگوي تحقیق باشندشرکتهایی که داراي شرایط متناسب و ا

 

  تحقیق هاي یافته
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  نتایج ازمون فرضیه اول):1(جدول شماره 

 فاقد مالکیت عمومی مالکیت عمومی نوع مالکیت

 Cross-section fixed (dummy variables) Cross-section fixed (dummy variables) نتایج آزمون چاو

 0.88262 0.901307 ضریب تعیین
 0.848358 0.874059 ضریب تعیین تعدیل شده

F 33.07739 25.7607 
of regression .S.E  1460625 1120228 

 Prob( 0 0( احتمال

 1.501861  1.242752 واتسون - آماره دوربین

 سطح اطمینان احتمال tآماره  ضریب سطح اطمینان احتمال tآماره  ضریب متغیرتوضیحی

 بدون معنی 0.7256 0.351486 56921.28 %99 0 8.231825 840228.2 عرض از مبدا
DCFO it-1 

 بدون معنی 0.6837 0.40803- 0.3364- بدون معنی 0.067 1.838564 0.029507 

CFO 0.574426 2.547911 0.0113 95% 6.115795 10.89277 0 99% 

CFO it+1 -0.01463 -1.222308 0.2226 بدون معنی 0.7018 0.383518 0.179127 بدون معنی 

Δ Rev -0.0034 -0.040138 0.968 99 0.0013 3.26221- 0.67091- بدون معنی% 

PPE 1.316881 6.264014 0 99% 1.061516 1.329364 0.1854 بدون معنی 

DCFO it 13565.23 1.074658 0.2834 بدون معنی 0.3651 0.90794- 268382- بدون معنی 
DCFO* CFO it 

 بدون معنی 0.882 0.14864- 0.21615- 99% 0.005 2.828602- 1.79946- 
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و براي  1460625 داراي مالکیت عمومی يها انحراف استاندارد پسماندها براي شرکت )1(ا توجه به جدول ب
  . باشد می 1120228فاقد مالکیت عمومی  يها شرکت

 را شرکت عملیات ثباتی بی دهد، نشان را عملیات کیفیت اینکه جاي به است ممکن تعهدات استاندارد انحراف آنجا از
 انحراف نسبت که ،سود کیفیت از دیگري اضافی وابسته معیار ،)2006( 10پیشنهاد وردي اساس بر نیز ما دهد؛ نشان

  .مگیریمی نظر در را بود، شده تعریف جاري تعهدات کل استاندارد انحراف به رگرسیون از حاصل مانده باقی استاندارد

  )2(جدول شماره 

 فاقد مالکیت عمومی مالکیت عمومی داراي شرح

 2876710 6693438 انحراف معیار تعهدات

 1120228 1460625 خطا تانحراف معیار جمال

  

ي با توجه به جدول فوق نسبت انحراف معیار جمالت خطاي رگرسیون به انحراف معیار تعهدات در شرکت هاي دارا
مالکیت عمومی کمتر از شرکت هاي فاقد مالکیت عمومی است بنابراین تغییرپذیري اقالم تعهدي در این شرکت ها 

  .کمتر و در نتیجه کیفیت سود در این نوع مالکیت بیشتر است

  

  

  

  

                                                             
7- Verdi 
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  نتایج آزمون فرضیه دوم: )3( هجدول شمار

 Pooled نتایج آزمون چاو
 0.703658 ضریب تعیین

 0.701172 دیل شدهضریب تعیین تع
F 283.0376 

S.E .of regression 112305 
 Prob( 0(احتمال 

 2.275329 واتسون - آماره دوربین

 سطح اطمینان احتمال tآماره  ضریب متغیرتوضیحی

 %99 0.0033 2.947471 24588.82 عرض از مبدا

CF 0.7885 20.64333 0 99% 

ACCR 0.771554 19.25821 0 99% 

PRIVATE 2914.005 0.270034 0.7872 بدون معنی 

PRIVATE * CFt 0.005407 0.109995 0.9125 بدون معنی 

PRIVATE * ACCRt 0.082841 1.615851 0.1067 بدون معنی 

  

دار  معادله رگرسیون معنی% 99توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  و احتمال مربوط به آن می Fبا توجه به آماره 

براي مدل نشان از استقالل نسبی ) عدم خود همبستگی جمالت خطا(واتسون  -ربوط به آماره دوربیننتایج م. است

باشد  ریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته میض .ها داشت داده

تغییرات متغیر وابسته توسط  0.70ه طور متوسط بنابراین ب .باشد می 0.70مطابق با جدول ضریب تعیین تعدیل شده مدل 

رابطه بین جریانات  ،ستردگی نسبتاً باالي رگرسیون نشان می دهد که این معادلهگ .شود این متغیرهاي مستقل تبیین می

. نقدي و تعهدات در سال جاري و سود عملیاتی در سال بعد را براي هر دو گروه شرکت به خوبی محاسبه می نماید

ما روي ضرایب جریان نقدي و اقالم تعهدي سود عملیاتی و همچنین تفاوت این ضرایب بین شرکت هاي داراي تمرکز 

  .مالکیت عمومی و شرکت هاي فاقد مالکیت عمومی است
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ضرایب اقالم تعهدي سود  ،اگر اقالم تعهدي سود باعث شود که سود، نسبتا کم ثبات تر از بخش نقدي سود باشد

  .دخش نقدي سود خواهد بوکوچکتر از ضرایب ب

براي شرکت هاي عمومی و  q1=q2یعنی آزمون اینکه آیا (براي بررسی برابري این ضرایب  Fبااستفاده از آزمون 

فرض برابري این ضرایب براي هر دو نوع شرکت رد شده ) براي شرکت هاي فاقد مالکیت عمومی q5=q4اینکه آیا 

  .ارایه شده است 9-4ل شماره نتایج مربوط به آزمون والد در جدو. است

  ) 4(ه جدول شمار
Wald Test 

Test Statistic Value df Probability 

q(1) = q(2) 8.052763 (1, 596) 0.0047 

q(4) - q(5) 5.816983 (1, 596) 0.0162 

q(1) - q(2) + q(4) - q(5) 3.676722 (1, 596) 0.0557 

  

  

  

  

              نتایج آزمون فرضیه سوم
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  )5( جدول شماره

  

  

 فاقد مالکیت عمومی داراي مالکیت عمومی نوع مالکیت

 Cross-section fixed (dummy variables) Cross-section fixed (dummy variables) نتایج آزمون چاو

 0.888847 0.745683 ضریب تعیین
 0.859442  0.679781 ضریب تعیین تعدیل شده

F 11.31492 30.2272 
S.E .of regression 3797891 490916.3 

 Prob( 0 0(احتمال 
 1.153528 1.286206 واتسون - آماره دوربین

 سطح اطمینان احتمال tآماره  ضریب سطح اطمینان احتمال tآماره  ضریب متغیرتوضیحی

 %99 0 27.82305 683802.8 بدون معنی 0.0778 1.769794 422409.4 عرض از مبدا

CFO 4.352929 10.88394 0 99% 0.599998 2.056497 0.0411 95% 

DCFO 252665.8 0.377197 0.7063 بدون معنی 0.0787 1.76793- 16760.3- بدون معنی 

DCFO * CFO -7.45012 -2.613757 0.0094 99% -0.00419 -0.13924 0.8894 بدون معنی 
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بیشتري نسبت  ياقالم تعهد يداریت عمومی داراي پاداراي مالکی يها بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه شرکت
  .رد گردید% 99در سطح اطمینان باشند  یفاقد مالکیت عمومی م يها به شرکت

 محافظه کاري

 منجر است ممکن هستند، رو به رو آن با آنها مدیریت و عام سهامی هاي شرکت که حقوقی دعاوي ریسک باالي سطح
 ممکن عام سهامی هاي شرکت عالوه به. گردد ها زیان موعد از زودتر شناسایی رد کاري محافظه از بیشتري درجه به

 مشاهده و اطالعات نقارن عدم کاهش جهت سهامداران تر قوي تقاضاي با حقوقی دعاوي باالي ریسک دلیل به است
 هاي شرکت در ،گینمایند هاي هزینه این. شوند رو به رو ها زیان موعد از زودتر شناسایی جهت در مدیریت تصمیمات

 خودي دسترسی طریق از اطالعاتی تقارن عدم هرگونه تشخیص مالکیت، باالي تمرکز زیرا است کمتر خاص سهامی
  . نماید می فراهم

 موعد از زودتر نمودن ثبت براي کمتري انگیزه و داشته عمومی افشاي بر اتکا به کمتري نیاز ها شرکت این نتیجه در
 هر براي سهامداران با مرتبط نمایندگی مشکالت گرچه بنابراین. آورد می فراهم سود اساییشن در اقتصادي هاي زیان

 شرکت که بود این ما انتظار بنابراین. باشد بیشتر عام سهامی هاي شرکت مورد در احتماال اما دارد، وجود شرکت دو
 با اما. دهند می نشان خاص سهامی هاي شرکت به نسبت را کارانه محافظه گزارشگري از باالتري درجه عام سهامی هاي

  .داشت هیفرض رد ازی حاک جینتا% 99در سطح اطمینان  نویرگرس مدل در ریمتغ بیضر به توجه
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  آینده تحقیقات براي پیشنهاد

ین با توجه این نکته و با توجه به تناقض نتایج ا. در تحقیق حاضر امکان استفاده از دوره ي زمانی بیشتر ممکن نبود -1
شود، دوره زمانی تحقیق را افزایش و نیز شرکت هاي بیشتري را  به محققین پیشنهاد میتحقیق با نتایج تحقیق دیگران، 
  .در نمونه آماري خود قرار دهند

شود این موارد را نیز مد  در تحقیق حاضر مساله اندازه شرکت و نوع صنعت در نظر گرفته نشده، بنابراین توصیه می -2
 .دهندنظر قرار 

 منابع

 سرمایه و فموظ غیر مدیران تأثیر بررسی). 1388( رکردتبا حسین و اسفندیار ملکیان، احمد؛ احمدپور، .1
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Abstract: 

Aim of this study was investigating impact of public ownership on earnings quality in companies listed 

at Tehran Stock Exchange. Criteria for earning management were persistence of accruals, estimated 

error in accruals process, conservatism which was tested by 3 hypotheses. Sample test included 124 

companies in during 2007 to 2011. Static method in order to test hypotheses was combined data. 

Results indicated that public ownership companies had less estimated error in accruals process in 

comparison with non-public ownership companies; therefore, earnings quality was greater in public 
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ownership companies. However, more persistence of accruals and higher conservatism were not 

confirmed in public ownership companies in comparison with non-public ownership companies. 

Keywords: Public Ownership, Conservatism, Estimated Error in Accruals Process, 

Persistence of Accruals. 
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