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بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر شفافیت اطالعات)افشا( و تولید اطالعات)گزارشگری( 

 مالی در شرکت ها
 

 فرید صفتیدکتر 3،علیرضا غیاثونددکتر 2،سپیده فیاضی1
 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،گروه مدیریت مالی 1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه 2
 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،حسابداری گروه3

 
 

 چکیده
یک سیستم حسابداری به افشای اطالعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی 

های درون سازمانی و رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطالعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارششمار می

ه افشای اطالعات با گزارش گری مالی در شرکتهای پذیرفته شد باشداین پژوهش به بررسی رابطه سهام مالکین نهادی وبرون سازمانی می

باشد که به محقق پردازد. بنابراین جامعه آماری آن کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میدر بورس اوراق بهادار تهران می

شرکت را به عنوان حجم نمونه انتخاب نموده است. دلیل انتخاب شرکتهای بورسی این بوده که  05به روش حذف سیستماتیک تعداد 

( و Polingها تلفیقی)باشد. برای آزمون فرضیات ابتدا روش دادهباشد.این تحقیق شامل سه فرضیه مینها در دسترس میاطالعات مالی آ

( استفاده شد. نتیجه Polingترکیبی بوسیله آزمون لیمر مشخص شد که نتیجه این آزمون نشان داد که برای فرضیات از روش تلفیقی)

نهادی و به موقع بودن اطالعات و قابل اتکاء بودن اطالعات رابطه ای برقرار نشد ولی با گزارشگری این تحقیق نشان داد که بین مالکیت 

 مالی رابطه برقرار کرد.

 مالکیت نهادی، به موقع بودن اطالعات و قابل اتکاء بودن اطالعات کلمات کلیدی:
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 مقدمه

موضوع به حدی است که در جوامع دموکراتیک، شفافیت اطالعات و امکان اهمیت دسترسی به اطالعات مناسب و مرتبط با 

(. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطالعات الزامی و 1گیرند )گذار در نظر میدسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه

های مدیریت، پیش بینیهای همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل های مالی و یادداشتداوطلبانه، شامل صورت

شود که یکی از بهترین اهداف شود. بهبود و ارتقای افشای اطالعات موجب بهبود شفافیت میمدیریت، ارائه تجزیه اطالق می

 تحوالت جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصالح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.

گذاران نهادی ای بوده، ظهور سرمایهمیت شرکتی که دارای اهمیت فزایندهیکی از ساز و کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاک

های گیری بسیاری از تغییرات در سیستم( سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل3552است. طبق نظر گیالن و استارکس )

ها از نفوذ قابل م شرکتحاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سها

های حسابداری و گزارشگری مالی( را تحت های آنها )شامل رویهتوانند رویههای برخوردار بوده، میای در این شرکتمالحظه

های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن وردهآگزارشگری مالی یکی از مهمترین فر. تأثیر قراردهند

برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی  اطالعات الزم

است. شرط الزم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطالعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن 

 ی آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. هاسازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کند. از این رو همزمان نقش های دولتی بازی میدولت معموال نقش دو گانه ای در قالب تنظیم کننده بازار و مالک شرکت

بازیگر و داور را عهده دار است. لذا تفکیک کامل وظایف اجرایی دولت برای تنظیم بازار از نقش مالکانه آن پیش شرط اساسی 

های بخش خصوصی است.مساله مهم دیگر های دولتی و شرکتو رقابت بین شرکت برای فراهم کردن شرایط برابر فعالیت

تواند باعث های صنعتی است. این امر به سادگی میها و خط مشیهای دولتی به عنوان ابزار اجرای سیاستاستفاده از شرکت

 ها و وظایف مالکانه سردر گمی و تضاد بین این خط مشی

 

نقش مالکانه دولت را برجسته واز سود دیگر سبب تعریف مشخص تر از  ،یکدیگر از یک سو دولت شود. تفکیک این دو از

های ها دولتی و شرکتشود. فراهم کردن زمینه فضای رقابت منصفانه بین شرکتاهداف و متعاقبا نظارت بر عملکرد می

غییر کند که دست اعتباردهندگان برای ای تهای دولتی به گونهخصوصی مستلزم آه است که شکل قانونی و نحوه عمل شرکت

 .فشار و مطالبه ادعایشان باز باشد و فادر به ارائه درخواست ور شکستگی باشند

منفعت -های مدیر برای افشای اطالعات، نظریه افشای اختیاری مبتنی بر معیارهای هزینهها در رابطه با انگیزهاز جمله نظریه

کنند که منافع مدیران هنگامی اقدام به افشای اطالعات شرکت یا بنگاه اقتصادی می ناشی از افشاء است. طبق این نظریه،

حاصل از افشای اطالعات را بیشتر از هزینه تهیه گزارش اطالعات از جمله هزینه مالکانه و هزینه ریسک دعاوی بدانند. تئوری 

دهند که منافع حاصل از آن بیش از انی انجام میکند که مدیران چنین افشاهایی را زمافشای اختیاری چنین استدالل   می

 .1(3552های آن باشد )زیمرمن و همکاران، هزینه

به کارگیری گزارشگری مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری اطالعات خصوصی توسط مدیران به صورت مکمل مشکالت 

دهد )کراوفورد و سوبل، را کاهش می مربوط به کم ارزش بودن افشای اطالعات خصوصی به عنوان یک مکانیسم مستقل

 شوند افشای اطالعات خصوصی آنها متعاقبا با دقت بیشتر و آزدانه تر مورد تایید قرار . زمانی که مدیران مطلع می3(1823

 
                                                           

1 Zimmerman et al 
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عهد به توانند ت. مکانیسم هایی که مدیران  می2(0گیرند تا اطالعات بیشتری را افشا کنند)گیرد مورد تشویق قرار  میمی

 افشای حقیقی اطالعات محرمانه نمایند به خوبی شناخته نشده است. 

مدیران تمایل دارند تا به صورت داوطلبانه اقدام به افشای اطالعات شخصی خود نمایند، بنابراین برای این اقدام نیاز به یک 

های مالی حسابرسی شده ها صورتاین مکانیزم رود یکی ازمکانیزم قابل اتکاء برای ابالغ منصفانه اطالعات دارند. انتظار می

گذارد. شرکت توسط حسابرس مستقل باشد که بر نتایج گزارش شده به عنوان یک مکانیزم مستقل افشای اطالعات اثر می

دهند احتماال منابع بیشتری به گزارشات مالی حسابرسی شده هایی که منابع بیشتری به افشاء اختیاری اختصاص می

 دهند. افشای اختیاری که به موقع و دقیق باشد احتماالٌ یاختصاص م

 

شود. شرکت هایی که دارای افشای ناصحیح هستند به احتمال خیلی کم طالب منجر به تایید پذیری باالتر حسابرسی می

 (. 0اثبات پذیری باالی حسابرسی خواهند بود )

توانند اد برون سازمان به روشی معتبر و به موقع است. مدیران مینقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخش اطالعات بر افر

های تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطالعات به از آگاهی خود درباره فعالیت

های مالی افشای اطالعات از طریق صورتسرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایند. یکی از طرق انتقال اطالعات، 

عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر (. 3است )

های این گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه

شوند افشای اطالعات خصوصی آنها متعاقبا با دقت زمانی که مدیران مطلع میود تصمیمات سرمایه گذاری است. نقش بهب

 .1(0گیرند تا اطالعات بیشتری را افشا کنند)گیرد مورد تشویق قرار میبیشتر و آزدانه تر مورد تایید قرار می

کنندگان  هایی که در نهایت توسط کنترلکیفیت افشا درشرکت( حاکی از آن است که 3515) 2و سان 3های پژوهش لیویافته

 ند، پایینتر است.شومی هایی که در نهایت، توسط دولت کنترلمی شوند، نسبت به شرکتخصوصی کنترل

( تأثیر افشاء اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام از دیدگاه سوئیس را 3551هیل در سال )

بین کیفیت »شرکت پذیرفته شده غیر مالی در بورس اوراق بهادار سوئیس را بر مبنای فرضیه  32ورد بررسی قرار داده و م

را مورد آزمون قرار داد. به این نتیجه رسید « افشاء شرکت و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام رابطه منفی برقرار است

یت افشاء و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد. این ارتباط به حدی که یک رابطه منفی و بسیار مهم بین کیف

 باشد. درصد می 8/1های با حداکثر میزان افشاء و کمترین میزان افشاء تقریباً است که تفاوت هزینه حقوق صاحبان بین شرکت

ای با نمونه "های تونسیو تحلیل در شرکت میزان افشاء و مدیریت سود تجزیه"( در پژوهشی با عنوان 6ریاحی و عرب )

 شرکت تونسی پذیرفته شده در بورس تونس، به بررسی رابطه بین افشاء اطالعات و  18متشکل از 

 

دار منفی وجود دارد، و افشای مدیریت سود پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد که بین افشاء و مدیریت سود رابطه معنا

 کند.میمات مالی و غیر مالی در زمینه مدیریت سود ایجاد محدودیت میاطالعات مرتبط با تص

                                                           
3 ball et al 
1 ball et al 
2 Liu 
3 Sun 
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انجام  "های پذیرفته شده در بورسرابطه کیفیت افشاء و مدیریت سود در شرکت"( پژوهشی با عنوان 2فخاری و هدایت تبار )

چه میزان این ارتباط پائین است و  دادند که نتایج آن نشان داد ارتباط منفی بین کیفیت افشاء و مدیریت سود وجود دارد. اگر

 های کنترلی دیگر است. بیانگر تبین بسیار ضعیف متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیر

 

 

دادند  نشان "اطالعات افشای بر مدیران اختیاری هایانگیزه و اهمیت آستانه تاثیر" عنوان با پژوهشی در( 3) میرباقری و خانی

مالکانه،  جز حجم سرمایه تامین شده توسط شرکت، شامل آستانه اهمیت، ضریب حساسیت سود، هزینهکه متغیرهای افشاء به 

 بر روی افشاء در سطح صورتهای مالی تاثیرگذار است.

 ( حاکی از آن است که بین افشای اطالعات مالی از طریق اینترنت )متغیر وابسته(4) های پژوهش مهدوی پور و همکارانیافته

 اطالعات مالی از طریق اینترنت و ی معناداری وجود دارد . با این وجود، ارتباطی بین افشایاهرم و نوع صنعت، رابطه اندازه، با

  سودآوری، مشاهده نشد.

 وش انجام پژوهشر
العات باشد، بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطاستقرائی می –انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی

 باشد. ها در قالب استقرائی میها در قالب قیاسی و گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیهای، مقاالت و سایتکتابخانه

 های تحقیق فرضیه

 بین مالکیت نهادی و به موقع بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود دارد. -1

 معنی داری وجود دارد.بین مالکیت نهادی و قابل اتکاء بودن اطالعات رابطه  -3

 بین مالکیت نهادی و گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود دارد. -2

 متغیرهای تحقیق
 عبارتند از:متغیرهای این تحقیق 

 

 متغیر مستقل

( عبارت است درصد سهامی که در اختیار شرکتها و نهادهای دولتی قرار institutional ownership :) ioمالیکت نهادی

 دارد

 وابسته: متغیر

( عبارت است از پایان سال مالی زمان ارائه صورتهای مالی به The timeliness of information: )toiموقع بودن اطالعات

( عبارت است کیفیت افشا که Reliability of the: )rotقابل اتکاء بودن اطالعات  سازمان بورس براساس گزارش حسابرسی

بندی رتبه»شرکت است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطالعیه  همان امتیازهای تعلق گرفته به هر

 .شود منتشر می« رسانی مناسبها از نظر کیفیت افشا و اطالعشرکت

 کیفیت گزارشگری مالی به عنوان دقتی که گزارشگریfr( :Quality financial reporting )کیفیت گزارشگری مالی 

کند تا بطور عادالنه سرمایه گذاران درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقد مورد انتظار شرکت را منتقل میمالی، اطالعات 

 .(3باشد. )را آگاه کند، می

کنیم (، کیفیت اقالم تعهدی را محاسبه می3553برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی ابتدا  بر اساس مدل مک نیکولز )

 گیریم. این معیار بر اساس این نظررا به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی درنظر می   ماندهسپس قدر مطلق خطای باقی 

باشد که اقالم تعهدی از طریق کاهش هموارسازی ناشی از  تغییرات در وجه نقد باعث افزایش آگاهی دهندگی سود می

 گرفته است.گردد و و در تحقیقات قبلی نیز در این زمینه مورد استفاده قرار می
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شود. مدل مک نیکولز به شرح زیر (  محاسبه می3553: کیفیت اقالم تعهدی بر اساس مدل مک نیکولز )4کیفیت اقالم تعهدی

 است:
𝛥𝑊𝐶𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
= 𝛽0,𝑖 + 𝛽1,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽2,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽3,𝑖

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽4,𝑖

𝛥𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝛽5,𝑖

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
+ 𝑉𝑖,𝑡( 

 در معادله فوق:

 
 

𝛥𝑊𝐶𝑖,𝑡 حسابهای  سرمایه در گردش شرکت   : برابر با تغییر درi  در سالt شود:که به شکل زیر محاسبه می 

در حسابهای دریافتنی+افزایش موجودی کاال+کاهش حسابهای پرداختنی و تغییر در حسابهای سرمایه در گردش=افزایش 

 ها+کاهش در مالیات پرداختنی+ افزایش)کاهش( در سایر داراییها)بدهی ها( بدهی

 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡  میانگین داراییهای شرکت :i  در سالt 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡−1 شرکت : وجه نقد حاصل از عملیات i  در سالt-1 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡شرکت : وجه نقد حاصل از عملیات i  در سالt 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1شرکت : وجه نقد حاصل از عملیات i  در سالt 

𝛥𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡  تغییر در حساب فروش شرکت :i  در سالt 

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡  اموال ماشین آالت و تجهیزات شرکت :I   در سالt 

𝑉𝑖,𝑡   خطای باقی مانده : 

𝛽1,𝑖  تا𝛽5,𝑖  )ضرایب متغیر ها)شیب 

𝛽0,𝑖 مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون : 

 ( بیانگر این است که خطای برآورد در اقالم تعهدی جاری ارتباطی با  جریان وجه3مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره )

 مطلق قدر این تحقیق این در. نیست تبیین قابل تجهیزات و آالت ماشین و درآمد در تغییر وسیله به و ندارد عملیاتی نقد

 گیرد. خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می

 متغیر کنترل

 (ageسن شرکت)-2(levrg اهرم مالی):-3 (size اندازه شرکت )-1

 جامعه آماری
تحقیق  نیانجام ا یبرا باشد.بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفته شده در جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت

  یهابانک قیعضو بورس اوراق بهادار هستند از طر یهانمونه که شرکت یجامعه یکم یهاداده

شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه  یگردآور تهرانسازمان بورس و اوراق بهادار ی رسم تیو سا نینو دره آور یاطالعات

هجری شمسی تا پایان سال  1228پذیرفته شده درسازمان  بورس و اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال های شرکت

های تحقیق، روش غربال گیری یا ها از بین جامعه آماری برای آزمون فرضیهباشد. انتخاب شرکتهجری شمسی می 1282

 گردد:میهای زیر انتخاب قاعده حذف سیستماتیک  و با توجه به معیار

 ها پایان اسفند ماه باشد.(سال مالی شرکت1

 ها در بورس معامله شده باشد.( سهام شرکت3

 

 ی تحقیق، تغییر سال مالی نداده باشند.ها در طول دوره( شرکت2

 های مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشد.( اطالعات کامل هر یک از شرکت4

                                                           
4 Accrual Items Quality  
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 تعیین حجم نمونه پژوهش 

ها و مراحلی که به منظور انتخاب گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود باید به مجموعه فعالیتچنانچه قرار است از نمونه

های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن این شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم، تعیین هدفنمونه به کار برده می

 (.1226ورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم )دالور، ای را که قصد داریم نمونه ماهداف باید جامعه

که نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش ر این مطالعه برای ایند

 .باشدونه انتخابی از جامعه میمه آماری به شرح نون)حذفی( استفاده شده است .که نم1گریغربال

 

 

 (: نمونه آماری تحقیق1جدول)

 سپنتا شیمیایی سینا تهران درخشان سایپا پالسکوکار سایپا

 سیمان ارومیه شیمیایی فارس دشت مرغاب سایپا دیزل تامین ماسه

 سیمان اصفهان فرآورده تزریقی ذغالسنگ نگین آذراب تراکتورسازی

های نسوز فرآورده رادیاتور ایران اما جام دارو

 آذر

 سیمان بجنورد

فرآوری مواد  رایان سایپا پارس مینو چرخشگر

 معدنی

 سیمان بهبهان

 سیمان تهران فروسیلیس ایران روز دارو پشم بافی توس خوراک دام پارس

ریخته گری  پشم شیشه ایران دارو ابوریحان

 تراکتور

 سیمان خاش دارو امین

 شهد ایران زهراویدارو  رینگ سازی مشهد پگاه آذربایجان دارو اکسیر

 شیشه و گاز دارو فارابی زامیاد پگاه اصفهان 

 شیمی داروپخش داروسازی کوثر سالمین خراسان پگاه 

 

 آمار توصیفی

دهد (آمار توصیفی متغیرهای مدل را نشان می3گردد. جدول )های تحت مطالعه محاسبه میهای توصیفی دادهدر ابتدا آماره

 باشد.و انحراف معیار می میانه، ضریب چولگی، ضریب کشیدگیکه شامل اطالعات مربوط به میانگین، 

 

 

 آمار توصیفی متغیرهای مدل :2جدول 

                                                           
1  Criteria Filtering Technique  

 های مرکزیشاخص پراکندگی  شاخص های توزیعشاخص
نقش در 

 معادله
 ضریب متغیرها نماد

 کشیدگی

 ضریب

 چولگی

 انحراف

 معیار
 میانگین میانه بیشترین کمترین

 به موقع بودن اطالعات TOI وابسته 66/33 63 262 11 6/43 22/3 03/11

 قابل اتکاء بودن اطالعات ROT وابسته 13/35 8/8 1385 -3451 23/235 -34/3 26/21

 کیفیت گزارش گری مالی FR وابسته 453/5 450/5 56/1 -145/5 300/5 5812/5 20/3

 مالکیت نهادی IO مستقل 3/13 120/1 32/20 5 32/35 12/3 32/6

 اندازه شرکت SIZE کنترلی 28/0 22/0 26/3 30/4 033/5 233/5 36/4
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 منبع:یافته های پژوهش

 های تحقیق آزمون نرمال بودن توزیع متغیر

ها نرمال نباشند ممکن است ها مشخص بشود زیرا در صورتی که دادبرای انجام آمار استنباطی نیاز است که وضعیت توزیع داد

 های تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این الزم است نرمال بودن توزیع متغیر نتایج واقعی از رگرسیون حاصل نشود بنابراین

 

 

 

 50/5گیرد. اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از مورد بررسی قرار می 1برا -مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکو

 شود.مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می 0H( فرضیه Prob≥.05باشد )
است لذا توزیع این دو  50/5برای متغیر کیفیت گزارش گری مالی و اهرم بیشتر از  برا  -احتمال آماره جارکو (2)طی جدول

کمتر است بنابراین توزیع غیر نرمالی دارند. که محقق برای رفع این مشکل از تابع  50/5متغیر نرمال و برای سایر متغیرها از 

 کند.ریاضی استفاده می

 

 

 

 برا( -آزمون نرمال بودن )جارکو :3 جدول

 سطح معنی دار آماره آزمون غیرهامت

 55/5 4/326 به موقع بودن اطالعات

 55/5 6800 قابل اتکاء بودن اطالعات

 100/5 33/2 کیفیت گزارش گری مالی

 55/5 33/363 مالکیت نهادی

 55/5 64/26 اندازه شرکت

 602/5 205/5 اهرم مالی

 55/5 22/14 عمر شرکت

 پژوهش های یافته:منبع                               

 آمار استنباطی

 آزمون ناهمسانی واریانس

های متفاوتی باشد واریانس ناهمسان نامیده میشود. در این پژوهش در آمار دنباله ای از متغیرهای تصادفی که دارای واریانس

  .استفاده شده است 3برای تخمین ناهمسانی واریانس از آزمون آرچ

 آزمون ناهمسانی واریانس :4جدول 

 سطح معنی داری)احتمال( (f)آماره شرح

                                                           
 1Jarque Bera 
2 Arch 

 اهرم مالی LEV کنترلی 634/5 640/5 36/1 181/5 121/5 533/5 32/2

 عمر شرکت OMR کنترلی 33/23 20 08 3 16 -343/5 32/1
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 668/5 123/5 فرضیه اول

 643/5 316/5 فرضیه دوم

 304/5 583/5 فرضیه سوم
 

 منبع:یافته های پژوهش                                    

 

 

 

 

 

توان بیان می است پس 50/5های تحقیق بیش از که سطح معنی داری آزمون ارچ برای فرضیه با توجه به نتایج مشاهده شده،

ها مناسب ها دارای ناهمسانی واریانس نبوده و برای انجام و آزمون فرضیههای پژوهش برای آزمون فرضیهداشت که مدل

 .باشندمی

 

 

 لیمر و آزمون هاسمن Fآزمون 
 هاسمنلیمر و آزمون  F آزمون :5 جدول

 پژوهش های یافته:منبع               

ها است لذا برای فرضیه 50/5بیشتر از به دست آمده برای آزمون لیمر   p-valueبا توجه به اینکه مقدار در تمامی فرضیات 

 ( استفاده شده است. Polingروش تلفیقی )

 تجزیه و تحلیل فرضیه ها

 فرضیه اولآزمون 

  اطالعات رابطه معنی داری وجود دارد. بین مالکیت نهادی و به موقع بودن

H0: .بین مالکیت نهادی و به موقع بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود ندارد 

H1: بین مالکیت نهادی و به موقع بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود دارد. 

 

 

 

 

 نتیجه p-value احتمال آماره هاسمن نتیجه p-value احتمال لیمر Fآماره  فرضیات

 P>0.05 232/5 580/1 فرضیه اول
های داده

 پولینگ
- - - - 

 P>0.05 436/5 312/5 دوم فرضیه 
های داده

 پولینگ
- - - - 

 P>0.05 033/5 623/5 سوم فرضیه 
های داده

 پولینگ
- - - - 
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 ها جهت آزمون فرضیه اولنتایج تجزیه و تحلیل داده : 6 جدول

 

 پژوهش     های یافته:منبع                 
نتایج  ( و برای برآورد مدل از حداقل مربعات استفاده شده است.Polingها در این فرضیه از روش تلفیقی )برای چینش داده

که بیانگر معنی دار  F-statistic (Prob)مربوط به آماره   P-Valueمقدار  که نشان مدهدحاصل از آزمون مدل رگرسیون 

بوده و  532.5برابر  2R. ضریب تعیین تعدیل شده  به عبارتی وجود رابطه خطی تایید نشده استبودن کل رگرسیون است، ن

مقدار همچنین  از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است. و %2/3بیانگر این مطلب است که تقریباً 

است، که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین  3.0تا  1.0باشد، که این مقدار بین  می  3.16 برابر با آماره  دوربین واتسون

 باشد.متغیرها می

 50/5از مالکیت دولتی برای متغیر  t( آزمون P-Valueداری) سطح معنیشود، مالحظه می فوق همانگونه که در جدول 

قرار نگرفته است  مالکیت دولتی( تحت تاثیر به موقع بودن اطالعات( که این نشان میدهد متغیر وابسته )5.160بیشتر است )

 شود.بنابراین این فرضیه رد می

 فرضیه دومآزمون 

  رابطه معنی داری وجود دارد.بین مالکیت نهادی و قابل اتکاء بودن اطالعات 

H0: .بین مالکیت نهادی و قابل اتکاء بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود ندارد 

 

 متغیر وابسته -به موقع بودن اطالعات  

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

IO 5213/5- 5333/5 28/1- 160/5 

SIZE 153/5- 432/5 312/5- 221/5 

LEV 352/5 344/5 203/5 280/5 

OMR 532/5 508/5 34/1 314/5 

C 62/4 12/1 86/2 55/5 

Adjusted R-squared)5321/5 )ضریب تعیین 

 Prob(F-statistic) 56/1 (236/5))آزمون فیشر(

D.W()16/3 آماره دوربین واتسون 
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H1: .بین مالکیت نهادی و قابل اتکاء بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دومها جهت آزمون فرضیه نتایج تجزیه و تحلیل داده : 3 جدول

 

 پژوهش های یافته:منبع           
نتایج  ( و برای برآورد مدل از حداقل مربعات استفاده شده است.Polingها در این فرضیه از روش تلفیقی )برای چینش داده

که بیانگر معنی دار  F-statistic (Prob)مربوط به آماره   P-Valueمقدار  که مدهد نشانحاصل از آزمون مدل رگرسیون 

بوده و  522.5برابر  2R. ضریب تعیین تعدیل شده  به عبارتی وجود رابطه خطی تایید نشده استبودن کل رگرسیون است، ن

مقدار همچنین  مستقل مدل قابل تبیین است. واز تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای  %2/2بیانگر این مطلب است که تقریباً 

است، که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین  3.0تا  1.0باشد، که این مقدار بین  می 1.32 برابر با آماره  دوربین واتسون

 باشد.متغیرها می

 50/5از یت دولتی مالکبرای متغیر  t( آزمون P-Valueسطح معنی داری)شود، مالحظه می فوق همانگونه که در جدول 

قرار نگرفته است  مالکیت دولتیتحت تاثیر قابل اتکاء بودن اطالعات ( که این نشان میدهد متغیر وابسته )5.033بیشتر است )

 شود.بنابراین این فرضیه هم مثل فرضیه قبلی رد می

 فرضیه سوم آزمون

  بین مالکیت نهادی و گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

H0: .بین مالکیت نهادی و گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود ندارد 

H1: .بین مالکیت نهادی و گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود دارد 

 متغیر وابسته -قابل اتکاء بودن اطالعات 

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

IO 151/5 102/5 641/5 033/5 

SIZE 33/4- 22/2 42/1- 104/5 

LEV 04/3- 3/1 48/1- 123/5 

OMR 486/5- 412/5 3/- 321/5 

C 64/16 34/2 88/1 543/5 

Adjusted R-squared)522/5 )ضریب تعیین 

 Prob(F-statistic) 84/1 (154/5))آزمون فیشر(

D.W()32/1 آماره دوربین واتسون 
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 سومها جهت آزمون فرضیه نتایج تجزیه و تحلیل داده :8 جدول
 

 پژوهش های یافته:منبع                
نتایج  ( و برای برآورد مدل از حداقل مربعات استفاده شده است.Polingها در این فرضیه از روش تلفیقی )برای چینش داده

که بیانگر معنی دار  F-statistic (Prob)مربوط به آماره   P-Valueمقدار  که نشان مدهدحاصل از آزمون مدل رگرسیون 

بوده و  132.5برابر  2R. ضریب تعیین تعدیل شده به عبارتی وجود رابطه خطی تایید شده استبودن کل رگرسیون است، 

همچنین  از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است. و %2/13بیانگر این مطلب است که تقریباً 

است، که نشان دهنده عدم خود همبستگی  3.0تا  1.0باشد، که این مقدار بین  می 1.06 برابر با دوربین واتسونآماره  مقدار 

 برای متغیر  t( آزمون P-Valueسطح معنی داری)شود، مالحظه می فوق همانگونه که در جدول  باشد.بین متغیرها می

 مالکیت دولتی(تحت تاثیر گزارشگری مالیمیدهد متغیر وابسته )( که این نشان 5.5510کمتراست ) 50/5از مالکیت دولتی 

 شود.قرار گرفته است بنابراین این فرضیه تایید می

 

 

 

 

 

 

 متغیر وابسته -گزارش گری مالی 

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

IO 538/5- 558/5 31/2- 5510/5 

SIZE -683/5- 184/5 06/2- 555/5 

LEV 320/5 588/5 23/3 5540/5 

OMR 516/5- 534/5 68/5- 423/5 

C 501/3 432/5 33/4 55/5 

Adjusted R-squared)132/5 )ضریب تعیین 

 Prob(F-statistic) 12/3 (55/5))آزمون فیشر(

D.W( آماره)06/1 دوربین واتسون 
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 نتیجه گیری کلی 

 ( آمده است.8خالصه نتایج فرضیه ها در جدول)

 خالصه نتایج فرضیات :9جدول 

 نتیجه شرح فرضیه ها

 رد به موقع بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود داردبین مالکیت نهادی و  فرضیه اول

 بین مالکیت نهادی و قابل اتکاء بودن اطالعات رابطه معنی داری وجود دارد فرضیه دوم

 

 رد

 تایید بین مالکیت نهادی و گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود دارد فرضیه سوم

 منبع:یافته های پژوهش                

 پیشنهادهای تحقیق

نتیجه فرضیه اول تحقیق نشان داد که مالکیت نهادی نتوانست بر به موقع بودن اطالعات موثر باشد به عبارتی به موقع بودن -

اطالعات نمی تواند ناشی از وجود حاکمیت شرکتی باشد لذا برای آن دسته  از استفاده کنندگان صورتهای مالی که به موقع 

ی آنها از اهمیت برخوردار است باید برای عوامل موثر بر به موقع بودن اطالعات به دنبال متغیرها دیگری بودن گزارشات برا

 باشد.

نتیجه فرضیه دوم تحقیق نشان داد که قابل اتکاء بودن اطالعات تحت تاثیر مالکیت نهادی قرار نگرفت بنابراین سرمایه گذارن -

 ولتی باشندباید به دنبال معیار دیگری بجز مالکیت د

کوسی برقرار کرد که عنتیجه فرضیه سوم تحقیق نشان داد که گزارش گری مالی و یا تولید اطالعات با مالکیت نهادی رابطه م-

این نشان میدهد وجود مالکیت نهادی ممکن است در تولید اطالعات مشکل ایجاد نماید بنابراین برای آن دسته از استفاده 

توانند در شرکتهای که حاکمیت شرکتی انها متاثر از اهمیت خاصی برای آنها برخودار است میکنندگان گزارشات مالی که 

 نهادی نباشد به دنبال گزارشگری مالی باشند. کیتمال
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 منابع:

 الف:منابع فارسی

 اقتصادی و آزادی اقتصادی رشد متغیرهای تاثیر(.  1228. ) زرافشان رحمانی و خلیفه احمد سید رضوان، حجازی، .1

 .16-1 ،2 ش دوم، سال ی ، مال حسابداری شهای مجله پژوه ، سود شفافیت عدم بر

 .رشد: تهران ششم، چاپ اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی(.  1226)  علی دالور،

(. تاثیر آستانه اهمیت و انگیزه های اختیاری مدیران بر افشای 1285رودباری ) میرباقری آمنه سیده ، خانی ...عبدا-3

( : 63) 18های حسابداری و حسابرسی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیاطالعات شرکت

06-33  . 

یریت سود در شرکت های پذیرفته (. مطالعه رابطه بین کیفیت افشاء و مد1285فخاری، حسین و سحر هدایت تبار)-2

 .1285اردیبهشت33و31شده در بورس. نهمین همایش سراسری حسابداری ایران ،زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

عوامل مؤثر بر افشای اطالعات مالی از طریق (،1228،محمود و علیرضا کریمی یاری)شیری مهدوی پور،علی،موسوی-4

فصلنامه تحقیقات مالی و حسابرسی،شماره ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.اینترنت در وب سایت شرکت ها

0 ،1-16. 
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7-Bushman, R., and A. Smith. (2001), Financial accounting information and corporate 
governance. Journal of Accounting and Economics 31,P:237-333. 
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