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 چکیده 

اوراق بهوادار تهوران هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه محافظه کاری و حاکمیت شرکتی در بانک های پذیرفته شده در بوورس 

می باشد. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحد تجاری است تحقیقات زیادی در این زمینه وجوود 

نظام بانکداری بیش از گذشته ضرورت چنوین تحقیقواتی آشوکار  دارد، این در حالی است که با رشد سریع بازار سرمایه ایران و

( پذیرفتوه شوده در بوورس اوراق بهوادار 44دولتی)اصل  در این تحقیق با بررسی داده های بانک های خصوصی ومی گردد. لذا 

، با روش تلفیقی رابطه میان حاکمیت شرکتی با محافظه کواری موورد مطال وه قورار گرفوت، بوه 89تا  98تهران بین سال های 

 ده اسوووت. یافتوووه هوووای تحقیوووق نشوووان اسوووتفاده شوووspss منظوووور بررسوووی آزموووون فرضووویه هوووا از نووورم افوووزار 

 می دهد که بین محافظه کاری و حاکمیت شرکتی رابطه م نی داری وجو ندارد.

 محافظه کاری، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره، شفافیت اطالعاتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ف صورت هوای موالی، ارا وه اطالعوات تلخوی  و صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هد

طبقه بندی شده درباره وض یت مالی، عملکرد مالی و ان طاف پذیری موالی واحود تجواری اسوت کوه بورای طیفوی گسوترده از 

استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید می گردد. هدف گزارشوگری موالی و مبوانی حسوابداری 

ند اطالعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های م ینی برخوردار باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری ایجاب می ک

مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظوه کواری اسوت کوه باعو  

به عبارتی واکنشی احتیواطی اسوت کوه در شورایو نبوود اطمینوان و  کاربرد احتیاط در تشخی  درآمدها و داراییها می گردد.

 (Givoly & Hayn , 2000). ریسک ذاتی در وض یت شرکت به قدر کافی مطرح است
محافظه کاری یکی از مشخصه های گزارشگری مالی است که در طول یک دوره مالی در تئوری حسابداری مورد بح  و بررسی 

صورت های مالی یکی از مهمترین ابزارهای ان کاس عملکرد اقتصادی واحد تجاری می باشد. از طرفی قرار گرفته است. بنابراین 

شواهد نشان می دهد که گزارشگری محافظه کارانه در کاهش مسا ل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی موورر اسوت. و محافظوه 

برخی مکانیزم های حاکمیت شورکتی موورر واقوع شوود،  کاری در گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک م یار جایگزین برای

چرا که اعمال محافظه کاری در رفتار خوشبینانه مدیران، باع  کاهش مسا ل نمایندگی شده و رفتار جانبدارانه مودیر را خنیوی 

رف قورارداد و پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود می کند و ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های ط

شرکت تقسیم و رفاه همه گروه ها افزایش می یابد که در این مفهوم محافظه کاری به عنوان یوک مکوانیزم قورار دادی کارآمود 

در انگلستان، آمریکا و کانوادا  0881حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری از دهه  محسوب می شود.

عدم ارر بخشی هیات مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد. و به سرعت به سایر بخوش  در پاسخ به مشکالت ناشی از

ها و سیستم بانکی تسری یافت. حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان از شوفافیت در حسوابداری و گزارشوگری موالی نقوش 

ی شورط ززم بورای بهبوود در حاکمیوت حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می کند. لذا بهبود در حسابداری و گزارشگری موال

 شرکتی است.

بیان داشت که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیتوه حسابرسوی  0890دی انجلو، 

راین شده و نظارت مورر بر ف الیت های مدیران نموده و در نهایت این امر منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی می شود. بناب

می توان گفت نظام حاکمیت شرکتی یک ابزار نظارتی است که در بنگاه های اقتصوادی، خصوصوا موسسوات موالی بوه منظوور 

نظارت بر ف الیت ها و در جهت دستیابی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت و عدالت و رعایت حقوق ذی نف وان بوه کوار موی 

 (.57: 0981د )حسن زاده و علیزاده،رو

با استفاده از مدل باسو نشان دادند که درصد بازتر مدیران اجرایی در هیئوت مودیره منجور بوه کواهش  7115دولمان،  احمد و

محافظه کاری می شوند. همچنین آنها دریافتند بین درصد مالکیت اعضا غیرموظف هیئت مدیره با محافظه کاری رابطه م نادار 

تحقیقوی بوا عنووان شوواهدی از نقوش  7117احمد و دولموان، عالوه بر این  (.7115و میبتی وجود دارد)طالب نیا و همکاران، 

انجام دادند. آنها نشان  7110-0880شرکت آمریکایی از سال های  571محافظه کاری حسابداری در حاکمیت شرکتی در بین 

یت سهامداران نهادی و محافظه دادند که بین درصد مدیران خارجی و محافظه کاری رابطه میبت وجود دارد. و بین میزان مالک

در پژوهشی بیان داشتند در کشورهایی که قوانین حموایتی  7118دارجیندو و همکارانش،  کاری رابطه م نی داری وجود ندارد.

قوی از حقوق سهامداران وجود دارد و ساختار مالکیت شرکت ها در آن کشورها دارای میزان تمرکز مالکیت بازیی باشد، لزومی 

ارا ه گزارشهای مالی محافظه کارانه دیده نمیشود ولی در کشورهایی کوه قووانین حموایتی ضو یفی بورای احقواق حقووق برای 

سهامداران، بازخ  سهامداران خرد وجود دارد و ساختار مالکیت در کشورهای مزبور از میزان تمرکز مالکیت بوازیی برخووردار 

 Dargenidou and et al,2009) )کارانه در گزارشگری مالی احساس می شوباشد، نیاز مبرمی به اعمال رویه های محافظه 

یکی از مکانیزم های کنترل بیرونی مورر بر حاکمیوت شورکتی کوه بطوور جهوان شومول دارای اهمیوت  0994ابراهیمی کردلر 

 ه سرمایه گذاران حرفه ای فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی م رفی کرده است. سهامداران نهادی به دلیل اینک
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هستند و اکیرا نیز سهام قابل توجهی در شرکت دارند می توانند مشارکت بیشتری در امور شرکت سرمایه پوذیر داشوته باشوند. 

این نظارت می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت شود. عالوه بر این نقش ترکیب سهامداران در حاکمیت شرکتی از جنبه های 

وجه محققین زیادی قرار گرفته است، نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بلقوه بین افوراد حاضور در سواختار مختلف مورد ت

 (. 0981سرمایه شرکت ناشی می شود)شفیع پور، 

بنودی این تحقیق با طبقهبه بررسی رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه پرداختند.  0998مهرانی و همکاران، 

کند. برای بررسوی می بررسینهادی و محافظه کاری را نیز  مالکیت انواع مختلف مایه گذاران نهادی به ف ال و منف ل، ارتباطسر

یافته هوای بوه دسوت آموده از وجوود  .این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی )مدل باسو و مدل بال و شیواکومار( استفاده گردید

و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افوزایش سوطم مالکیوت نهوادی، تمایول  رابطه میبت بین مالکیت نهادی

توان ادعا کرد ایون سوهامداران نواظران ف والی در نتیجه، میشرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. 

کننود. تر( تشوویق میهای حسابداری محافظه کارانوهد رویههستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بازتر)از طریق کاربر

همچنین، ب د از تفکیک مالکان نهادی به ف ال و منف ل، رابطه میبت و م ناداری بین مالکیت نهادی منف ول و محافظوه کواری 

  (.0998مکاران، )مهرانی و هسود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی ف ال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد

 ارشود مودیریت رفتار بر نظارت برای داخلی کنترل مکانیزم مؤررترین مدیره هیئت که کنند می استدزل 0899جنسن و فاما

به طوری که یک هیئت مدیره مورر، مدیریت شرکت را به اعمال رویه های محافظه کارانه سوق می دهد توا از رفتارهوای  .است

 موورد در موجود ادبیات بررسی حال، این باش ریسک دعاوی حقوقی بر علیه شرکت جلوگیری کند خوشبینانه مدیریت و افزای

 کوه مت ددی ویژگیهای بین از این پژوهش است در شده منجر متفاوتی نتایج به شرکت بر عملکرد مدیره هیئت ساختار نقش

 بوه مودیره هیئت ترکیب موظف در غیر انمدیر وجود است، شرکتی مطرح حاکمیت ساختار در مطلوب مدیره مورد هیئت در

حاکمیت شرکتی با افشای اطالعات بوه صوورت شوفاف، عودم  .می گیرد قرار بررسی مورد مدیره هیئت شاخ  استقالل عنوان

 & Fama) شورکت خواهود شودتقارن اطالعاتی ناشی از مشکالت نمایندگی را کاهش و سبب کاهش هزینه سرمایه و ریسوک 

Jensen,1983).  
براین با رونق گرفتن بازار سرمایه در ایران و تحوزت اقتصادی و ورود سرمایه گذاران جدید بویش از گذشوته ضورورت انجوام بنا

قوانون،  44چنین تحقیقاتی را به وجود آورده است. همچنین با توجه به موج جهانی خصوصی سوازی و ضورورت اجورای اصول 

ن زمینه در کشور ما نیز برای توس ه بازار سرمایه مهم و اجتناب ناپذیر اسوت. در دستیابی به نتایج قابل اطمینان و یکسان در ای

واقع نتایج حاصل از این چنین تحقیقاتی می تواند هم برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بوازار و سیسوتم بانکوداری اطالعوات 

مفید واقع شود. چرا که بی شک کیفیت تصمیمات سودمندی ارا ه نماید. و هم برای حرفه در تدوین قوانین و مقررات ارر بخش 

نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطالعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد )طالب نیا و 

تی در هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه محافظه کاری و حاکمیوت شورک(. لذا می توان بیان کرد به طور کلی 0984همکاران، 

 بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 :                                                                        بنابراین

 تحقیق سوال اساسی این است که :در این  

در افشا( و  محافظه کاری در بانوک هوای آیا بین م یارهای حاکمیت شرکتی )ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و شفافیت 

 پذیرفته شه در بورس اوراق بهار تهران رابطه م نی داری وجود دارد؟

 44بانکهوایی کوه دولتوی بووده و طبوق اصول  -7بانک خصوصوی .  -0در پژوهش حاضر بانک ها به دو دسته تقسیم شده اند: 

 خصوصی شده اند.

 باشد: بنابراین فرضیه های پژوهش به صورت زیر می

 فرضیه اول

 بین م یارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در بانک های خصوصی رابطه م نی داری وجود دارد. .0
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 فرضیه های فرعی 

 . بین ساختار مالکیت و محافظه کاری در بانک های خصوصی رابطه م نی داری وجود دارد.0،0

 وصی رابطه م نی داری وجود دارد.. بین ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری در بانک های خص7،0

 . بین شفافیت در افشا و محافظه کاری در بانک های خصوصی رابطه م نی داری وجود دارد.9،0
 

 فرضیه دوم

 ( رابطه م نی داری وجود دارد.44بین م یارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل  .7

 فرضیه فرعی دوم

 ( رابطه م نی داری وجود دارد.44و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل . بین ساختار مالکیت 0،7

 ( رابطه م نی داری وجود دارد.44. بین ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل 7،7

 ( رابطه م نی داری وجود دارد.44. بین شفافیت در افشا و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل 9،7

(، محافظه کاری را تاب ی از اندازه شرکت، اهرم و نسوبت ارزش بوازار بوه ارزش دفتوری دانسوته انود )خوان و 7115واتز)و خان 

(. بنابراین در تحقیق حاضر نیز از دو متغیر اندازه شرکت و اهرم شرکت به عنوان متغیر کنترلی 0981، بادآورنهندی، 7115واتز،

 .مورد استفاده قرار گرفته است

 

 تحقیقروش 

پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. تحقیق کواربردی تحقیقوی اسوت کوه 

نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنون را برای حل مسا ل اجرایی و واق ی به کار می گیرد. همچنوین در تحقیوق حاضور بورای 

اده می شود، بنابراین از نووع تحقیوق شوبه آزمایشوی )پود رویودادی( اسوت و روش آزمون فرضیه ها از اطالعات تاریخی استف

استقرایی است. بدین ترتیب با در نظر گرفتن تئوری های پیش فرض با روش قیاسی اقدام بوه تودوین فرضویه  –تحقیق قیاسی 

د یوا عودم فرضویه را بوه روش علموی می کنیم و سپد از روش استقرا اقدام به آزمون فرضیه می نما یم. تا قادر باشیم دلیل ر

 توضیم دهیم. همچنین پژوهش حاضر از نظر نوع، یک تحقیق همبستگی می باشد.

 

 جام ه ونمونه آماری 

ابتودای سوال جام ه آماری تحقیق شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زموانی تحقیوق 

ان بورس اوراق بهادار تهران م امله شده می باشد. ززم به ذکر است این بانوک هوا بوه دو دسوته در سازم  89تا پایان سال  98

وارد بورس شده اند تقسیم شده است.همچنین نمونه آماری پوژوهش  44بانک های خصوصی و بانک های دولتی که طبق اصل 

ر بورس اورق بهوادار تهوران موی باشود. بنوابراین حاضر به دلیل کمی ت داد جام ه آماری شامل کلیه بانک های پذیرفته شده د

 وارد بورس شده اند می باشد. 44بانک دولتی که طبق اصل  9بانک خصوصی و  7جام ه و نمونه آماری شامل 

اطالعات این تحقیق را می توان به دو بخش تقسیم نمود، بخش اول مربوط به ادبیوات تحقیوق اسوت کوه بوا اسوتفاده از روش 

 قدام به جمع آوری اطالعات می کنیم.                                                   کتابخانه ای ا

بخش دوم، شامل داده های حسابداری و گزارش بانک ها به بورس و آرشیوهای آماری بورس اوراق بهادار است. از نرم افزارهوای 

ده می شود. جهوت تجزیوه و تحلیول داده هوای تحقیوق از رهآورد نوین و همچنین از بانک های اطالعاتی سازمان بورس استفا

   استفاده خواهد شد. لیمرروش های آماری، آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون و 
 

 روش آماری و آزمون فرضیه های تحقیق

 شاخ  های میانگین، میانه،  شود.تحلیل داده ها با ارا ه شاخ  های مرکزی و پراکندگی در قسمت آمار توصیفی آغاز می 

 انحراف م یار، برای داده های تلفیقی و میانگین به تفکیک سال برای داده های هر متغیر ارا ه شده است.
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با توجه به فرضیه اصلی اول که عبارت است از: بین م یارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در بانک های خصوصی رابطوه 

تغیرها را مورد بررسی قرار می دهیم. م یارهوای حاکمیوت شورکتی در ایون پوژوهش شوامل سواختار م نی داری وجود دارد. م

مالکیت، ساختار هیئت مدیره، و شفافیت در افشا می شود. بنابراین در این پژوهش ما سه فرضیه فرعی خواهیم داشت. بنابراین 

یق ی نی محافظه کاری و م یارهای حاکمیت شرکتی برقرار انتظار داریم در صورتی که رابطه م نی داری بین متغیر وابسته تحق

باشد بدین م نی است که هر چه بانک های خصوصی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی عمول موی کننود در نتیجوه تمایول بوه 

 استفاده از محافظه کاری بیشتری دارند و در غیر اینصورت نتایج بال کد می شود.
 ری و م یار حاکمیت شرکتی در بانک خصوصی، مدل های رابطه محافظه کا0جدول 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itowner -in 1+ α 0= α it conservatsam + 0مدل 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itqutside dir  1+ α 0= α it conservatsam + 7مدل 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itdisclosuer  1+ α 0= α it conservatsam + 9مدل 

 

فرضیه دوم عبارت است از رابطه م نی داری بین م یارهای حاکمیت شرکتی )ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره، و شفافیت 

( وجود دارد. بنابراین سه فرضویه فرعوی بورای پوژوهش حاضور در نظور 44در افشا( و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل 

نه مورد بررسی قرارگرفته اند. به نظر می رسود در صوورتی کوه بوین م یارهوای حاکمیوت گرفته شده که هر یک به طور جداگا

( 44( رابطه م نی داری باشد بدین م ناست که بانک هوایی دولتی)اصول 44شرکتی و محافظه کاری در بانک های دولتی)اصل 

ستفاده از محافظه کاری در بانک دارنود. که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کنترل بیشتری در بانک دارند تمایل بیشتری به ا

همچنین جهت مشخ  نمودن اینکه آیا داده هوا بنابراین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش آماری، آمار توصیفی، 

برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چنود متغیوره و بورای  .نرمال است یا خیر از آزمون جارک براو استفاده شده است

استفاده می کنیم. با توجه به فرضیه های تدوین شده برای ایون تحقیوق،   spssم نی داری از آزمون لیمر و از طریق نرم افزار 

 مدل های مربوط به هر فرضیه به شرح فوق می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.
 ، مدل های رابطه محافظه کاری و م یار حاکمیت شرکتی در بانک خصوصی7جدول 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itowner -in 1+ α 0= α it conservatsam + 4مدل 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itqutside dir  1+ α 0= α it conservatsam + 7مدل 

 ε it lev 3+ α it size 2+ α itdisclosuer  1+ α 0= α it conservatsam + 6مدل 
 

 آمار توصیفی

براو وضی ت توزیع آنها بررسی می شود که -های تحقیق ابتدا داده های متغیرها با استفاده از آزمون جارکقبل توصیف متغیر

در این تحقیق نتایج آزمون جارک براو نشان می دهد توزیع داده ها متغیرها از توزیع نرمالی پیروی نمی کنند بنابراین محقق 

 ید.برای رفع این مشکل از تابع ریاضی استفاده می نما

 آزمون جارک براو برای بانک های خصوصی 9جدول 

  شرح مقدار جارک بروا سطم م نی داری

 متغیر وابسته محافظه کاری 6799 11/1

  ساختار مالکیت 07.17 11/1

 ساختار هیئت مدیره 78/46 11/1 متغیر مستقل

 شفافیت 88/57 11/1

 متغیر کنترل اندزه شرکت 47/05 11/1

 هرم مالیا 75/6 149/1
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و  171/1براو برای کلیه متغیرها کمتر از  -در جدول فوق مشاهده می شود که میزان خطای محاسبه شده برای آزمون جارک

اقدام به نرمال کردن  ASINHاست لذا این متغیرها دارای توزیع نرمالی ندارند. بنابراین محقق با استفاده از تابع ریاضی  10/1

 داده ها نموده است.
 (44)اصل آزمون جاک براو برای بانکهای دولتی 4دول ج

  شرح مقدار جارک بروا سطم م نی داری 

 متغیر وابسته محافظه کاری 6095 11/1

  ساختار مالکیت 18/00 11/1

 ساختار هیئت مدیره 98/47 11/1 متغیر مستقل

 شفافیت 99/69 11/1

 متغیر کنترل اندزه شرکت 78/09 11/1

 اهرم مالی 90/7 198/1

 

و  171/1براو برای کلیه متغیرها کمتر از  -در جدول فوق مشاهده می شود که میزان خطای محاسبه شده برای آزمون جارک

اقدام به نرمال کردن  ASINHاست لذا این متغیرها دارای توزیع نرمالی ندارند. بنابراین محقق با استفاده از تابع ریاضی  10/1

 داده ها نموده است.
پژوهش قبل از نرمال کردن بانکهای خصوصیآمار توصیفی متغیرهای  7جدول   

  شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد

976/1  00/1-  9/7  179/1  071/1 تهمتغیر وابس محافظه کاری   

94/75  7 9/87  5/79  49/49   ساختار مالکیت 

متغیر 

 مستقل

 

055/1  047/1  999/1  047/1  779/1  ساختار هیت مدیره 

67/70  87/70-  59/85  09/07  49/07  شفافیت 

649/1  5/7  06/8  75/9  05/9 رلمتغیر کنت اندزه شرکت   

196/1  904/1  854/1  870/1  807/1  اهرم مالی 

 
پژوهش ب د از نرمال کردن بانکهای خصوصیآمار توصیفی متغیرهای  6جدول   

یانگینم میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد   شرح 

798/1  00/1-  57/0  179/1  019/1  متغیر وابسته محافظه کاری 

90/1  97/7  79/7  56/4  94/4  متغیر مستقل ساختار مالکیت 

 065/1  095/1  567/1  047/1  777/1  ساختار هیت مدیره 

99/7  59/9-  75/7  09/9  174/7  شفافیت 

197/1  44/7  80/7  90/7  58/7  متغیر کنترل اندزه شرکت 

175/1  549/1  969/1  977/1  905/1  اهرم مالی 

 

محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشان می دهد که ایون متغیور دارای  -

می  -00/1ابر با و حداقل آن بر 57/0می باشد حداکیر آن که برابر با  798/1و انحراف م یار آن برابر با  019/1میانگینی برابربا 

 باشد.

 ساختار مالکیت به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج جدول فوق نشان میدهد که این  -
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و حداقل آن برابر بوا  79/7می باشد حداکیر آن که برابر با  90/1و انحراف م یار آن برابر با  94/4 متغیر دارای میانگینی برابر با

 می باشد. 97/7

ساختار هیئت مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشوان موی دهود  -

و حوداقل  567/1می باشد حداکیر آن که برابر با  065/1و انحراف م یار آن برابر با  777/1که این متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد.  095/1آن برابر با 

شفافیت اطالعات به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشان میدهد که این  -

و حداقل آن برابر بوا  75/7می باشد حداکیر آن که برابر با  99/7و انحراف م یار آن برابر با  174/7متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. -95/9

اندازه شرکت به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فووق نشوان میدهود کوه ایون  -

و حداقل آن برابر بوا  80/7می باشد حداکیر آن که برابر با  197/1و انحراف م یار آن برابر با  58/7متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. 44/7

وان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فووق نشوان موی دهود کوه ایون اهرم مالی به عن -

و حوداقل آن  969/1می باشد حوداکیر آن کوه برابور بوا  175/1و انحراف م یار آن برابر با  905/1متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. 549/1برابر با 

(44هش قبل از نرمال کردن بانکهای دولتی)اصل پژوآمار توصیفی متغیرهای  5جدول  

  شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد

976/1  07/1-  6/7  175/1  070/1  متغیر وابسته محافظه کاری 

068/1  041/1  977/1  040/1  709/1  متغیر مستقل ساختار مالکیت 

 1090/1  1109/1  170/1  1078/1  1081/1 هساختار هیت مدیر   

66/70  89/70-  55/85  00/07  47/07  شفافیت 

677/1  8/7  07/8  74/9  06/9  متغیر کنترل اندزه شرکت 

197/1  907/1  856/1  879/1  805/1  اهرم مالی 

 
(44پژوهش ب د از نرمال کردن بانکهای دولتی)اصل آمار توصیفی متغیرهای  9جدول  

رحش میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد   

796/1  09/1-  77/0  179/1  017/1  متغیر وابسته محافظه کاری 

91/1  90/7  70/7  56/4  99/4  متغیر مستقل ساختار مالکیت 

 

 
064/1  047/1  579/1  047/1  705/1  ساختار هیت مدیره 

91/7  79/9-  79/7  09/9  169/7  شفافیت   

196/1  41/7  89/7  90/7  94/7  متغیر کنترل اندزه شرکت 

174/1  576/1  957/1  977/1  908/1  اهرم مالی 

 

محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشان می دهد که ایون متغیور دارای  -

می  -09/1ا و حداقل آن برابر ب 77/0می باشد حداکیر آن که برابر با  796/1و انحراف م یار آن برابر با  017/1میانگینی برابربا 

 باشد.

ساختار مالکیت به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشان میدهد کوه ایون  -

و حداقل آن برابور بوا  70/7/. می باشد حداکیر آن که برابر با  91و انحراف م یار آن برابر با 99/4متغیر دارای میانگینی برابر با  

 باشد.می   90/7
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ساختار هیئت مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج جدول فوق نشان موی دهود  -

و  579/1موی باشود حوداکیر آن کوه برابور بوا  064/1و انحراف م یار آن برابر بوا  705/1که این متغیر دارای میانگینی برابر با 

 شد.می با  047/1حداقل آن برابر با 

شفافیت اطالعات به عنوان یکی از متغیرهای  مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فووق نشوان میدهود کوه  -

و حوداقل آن  79/7می باشد حداکیر آن کوه برابور بوا  91/7و انحراف م یار آن برابر با  169/7این متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. -79/9برابر با 

زه شرکت به عنوان یکی از متغیرهای  مستقل پژوهش در نظر گرفته شده است.نتایج جدول فوق نشوان میدهود کوه ایون اندا -

و حداقل آن برابر بوا  89/7می باشد حداکیر آن که برابر با  196/1و انحراف م یار آن برابر با  94/7متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. 41/7

 یکووی از متغیرهووای  مسووتقل پووژوهش در نظوور گرفتووه شووده اسووت.نتایج جوودول فوووق نشووان  اهوورم مووالی بووه عنوووان -

 957/1می باشد حداکیر آن که برابر بوا  174/1و انحراف م یار آن برابر با  908/1می دهد که این متغیر دارای میانگینی برابربا 

 می باشد. 576/1و حداقل آن برابر با 

 

vif )شناسایی هم خطی( 

ی در یک م ادله رگرسیون باز باشد بدین م نی است که بین متغیرهوای مسوتقل همبسوتگی بواز ی وجوود دارد و خطاگر هم

 01متغیرهوای مسوتقل کمتور از  vif، مدل دارای اعتبار باز ی نباشد. بنابراین بایود مقودار  ممکن است با وجود باز بودن 

 باشد. 
 یبانکهای خصوص vifآزمون  8جدول 

 vif مقدار متغیرها 

 

 متغیر مستقل

 ساختار مالکیت
57/0  

 ساختار هیت مدیره
 09/0  

 افشاء)شفافیت اطالعات(
 71/0  

می باشد بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای 01برای متغیرهای مستقل کمتر  vifدر جدول فوق مشاهده می شود مقدار 

 .مستقل وجود ندارد

 (44بانکهای دولتی)اصل  vifآزمون  01جدول 

 vif مقدار متغیرها 

 

 متغیر مستقل

 74/0 افشاء)شفافیت اطالعات(

 69/0 ساختار مالکیت

 09/0 ساختار هیت مدیره

می باشد بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای 01برای متغیرهای مستقل کمتر  vifدر جدول فوق مشاهده می شود مقدار 

 مستقل وجود ندارد.

 

 )لیمر(یج آزمون چاونتا

و سطم م ناداری  Fی دهد که مقدار آمارهباشد. نتیجه این آزمون نشان مینشان دهنده نتیجه آزمون چاو می 07و  00 جدول

باشد. به بیان دیگر، اررات فردی و یا گروهی وجود ندارد و ( میترکیبی)مدل  1Hبیانگر رد فرض  پژوهشهای آن برای مدل

 ها استفاده شود. برای برآورد این مدل )تلفیقی(های مشترکباید از روش داده
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 لیمربانکهای خصوصیآزمون  00جدول 

 روش سطم م ناداری آماره شرح

 0/1 187/1 مدل پژوهش
 تلفیقی

(44لیمربانکهای دولتی)اصل آزمون 07جدول  

 روش سطم م ناداری آماره شرح

185/1 مدل پژوهش  0/1  
 تلفیقی

 

 
 هاضیهنتایج آزمون فر

 .دارد وجود داری م نی در بانکهای خصوصی رابطه م یار حاکمیت شرکتی و محافظه کاری بین :اول اصلی  فرضیه

 .دارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه ساختار مالیکت بین :فرضیه فرعی اول

H0 :ندارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه ساختار مالیکت بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه ساختار مالیکت بین. 

 
 اولنتایج آزمون فرضیه  09جدول 

+ ε it lev 3+ α it size 2+ α itowner -in 1+ α 0= α it conservatsam 
 

 شرح
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 945/1 -848/1 179/1 -1765/1 ر مالیکتساختا

 000/1 -67/0 796/1 -957/1 اندازه شرکت

 417/1 -941/1 40/0 -08/0 اهرم مالی

 197/1 56/0 88/0 77/9 مقدار رابت

Adjusted R-squared 184/1 

F-statistic 79/0 

Prob(F-statistic) 709/1 

D.W 07/7 

Dependent Variable حافظه کاریمتغیر وابسته: م 

 

درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه  7نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه اول نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از 

میزان دوربین واتسون بوه  از روش تلفیقی استفاده می شود بنابراین برای برآورد مدل به روش حداقل مرب ات استفاده می شود.

قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفته شده است به عبارتی خطای متغیرها  7/7تا  7/0ین فرضیه بین (برای ا07/7دست آمده )

نشان می دهد متغیرهای مستقل بوه درصد بوده که این مقدار  4/8ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی مستقل از هم هستند.

توسو متغیرهای مستقل تبیین نشوده اسوت از طرفوی سوطم  سختی توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارند، به عبارتی مدل

درصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطوه خطوی ایجواد نشوده و ایون  7( بیشتراز fم نی داری آزمون فیشر)

سواختار  برای متغیور tسطم م نی داری آزمون ی نی این که مدل م نی دار نیست. هم چنین در این فرضیه دیده می شود که 
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سواختار  بوینبنابراین میتوان نتیجه گرفوت رد می شود. H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 945/1درصد ) 7از  مالکیت  بیشتر

ندارد. که بدان م نی است که محافظوه کواری در بانوک  وجود داری م نی مالکیت و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه

 باشد.های خصوصی متارر از ساختار مالکیت نمی 

 

 .دارد وجود داری م نی در بانکهای خصوصی رابطه ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری بین :فرضیه فرعی دوم

H0 :ندارد وجود داری م نی در بانکهای خصوصی رابطه ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی در بانکهای خصوصی رابطه ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری بین. 

 
 دومنتایج آزمون فرضیه  04جدول 

+ ε it lev 3+ α it size 2+ α itqutside dir  1+ α 0= α it conservatsam 
 

 شرح
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 566/1 789/1 700/1 169/1 ساختار هیئت مدیره

 188/1 -69/0 609/1 -14/0 اندازه شرکت

 947/1 -87/1 69/0 -76/0 اهرم مالی

 187/1 57/0 45/7 76/4 مقدار رابت

Adjusted R-squared 159/1 

F-statistic 74/0 

Prob(F-statistic) 917/1 

D.W 07/7 

Dependent Variable متغیر وابسته: محافظه کاری 

 

درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه  7 نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه دوم نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از

میزان دوربین واتسون به  از روش تلفیقی استفاده می شود بنابراین برای برآورد مدل به روش حداقل مرب ات استفاده می شود .

یرها قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفته شده است به عبارتی خطای متغ 7/7تا  7/0(برای این فرضیه بین 07/7دست آمده )

نشان می دهد متغیرهای مستقل به درصد بوده که این مقدار  9/5ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی مستقل از هم هستند.

سختی توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارند، به عبارتی مدل توسو متغیر های مستقل تبیین نشده است از طرفی سطم 

رصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی ایجاد نشده و این د 7( بیشتراز fم نی داری آزمون فیشر)

ساختار برای متغیر  tسطم م نی داری آزمون ی نی این که مدل م نی دار نیست.هم چنین در این فرضیه دیده می شود که 

 بینتوان نتیجه گرفت  ین میبنابرارد می شود  H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 566/1درصد ) 7از  بیشتر هیئت مدیره

که بدان م نی است که محافظه  .ندارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه ساختار هیئت مدیره

 نیست. کاری در بانکهای خصوصی متارر از ساختار هیئت مدیره

 
 .دارد وجود داری یم ن و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه شفافیت اطالعات بین :فرضیه سوم

H0 :ندارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه شفافیت اطالعات بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه شفافیت اطالعات بین. 
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 سومنتایج آزمون فرضیه  07جدول 

+ ε it lev 3+ α it size 2+ α itdisclosuer  1+ α 0= α it conservatsam 
 

 شرح
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 857/1 1940/1 1057/1 1178/1 شفافیت

 180/1 -57/0 777/1 -877/1 اندازه شرکت

 957/1 -811/1 46/0 -90/0 اهرم مالی

 160/1 80/0 88/0 97/9 مقدار رابت

Adjusted R-squared 156/1 

F-statistic 70/0 

Prob(F-statistic) 906/1 

D.W 04/7 

Dependent Variable متغیر وابسته: محافظه کاری 

 

درصد لذا برای تخمین مدل این  7نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه سوم نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از 

میزان دوربین  حداقل مرب ات استفاده می شود.فرضیه از روش تلفیقی استفاده می شود بنابراین برای برآورد مدل به روش 

قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفته شده است به عبارتی  7/7تا  7/0(برای این فرضیه بین 04/7واتسون به دست آمده )

نشان می دهد درصد بوده که این مقدار  6/5ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی خطای متغیرها مستقل از هم هستند.

یرهای مستقل به سختی توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارند، به عبارتی مدل توسو متغیرهای مستقل تبیین نشده متغ

درصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی  7( بیشتراز fاست از طرفی سطم م نی داری آزمون فیشر)

 tسطم م نی داری آزمون یست.هم چنین در این فرضیه دیده می شود که ایجاد نشده و این ی نی این که مدل م نی دار ن

بنابراین میتوان نتیجه رد می شود H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 857/1درصد ) 7از  بیشتر شفافیت اطالعاتبرای متغیر 

ان م نی است که که بد .ندارد وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه شفافیت اطالعات بینگرفت 

 نیست. محافظه کاری در بانکهای خصوصی متارر از شفافیت اطالعات

 

 .دارد وجود داری م نی ( رابطه44و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل  م یار حاکمیت شرکتی بین :اصلی دوم فرضیه

 .دارد وجود داری م نی ه( رابط44و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل  ساختار مالیکت بین :چهارمفرضیه 

H0 :ندارد وجود داری م نی ( رابطه44و محافظه کاری در بانکهای دولتی)اصل  ساختار مالیکت بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی ( رابطه44و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل  ساختار مالیکت بین. 
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 چهارمنتایج آزمون فرضیه  06جدول 

conservatsam it = α0 + α1 in-owner it + α2 size it + α3 lev it + ε 
 

 شرح
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

195/1 ساختار مالیکت  197/1  197/0  785/1  

078/1 اندازه شرکت  679/1  715/1  999/1  

-660/1 اهرم مالی  576/1  959/1-  985/1  

195/1 مقدار رابت  8/0  1084/1  894/1  

Adjusted R-squared 097/1   

F-statistic 518/1  

Prob(F-statistic) 767/1  

D.W 4/7  

Dependent Variable متغیر وابسته: محافظه کاری 

 

درصد لذا برای تخمین مدل این  7نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه چهارم نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از 

میزان دوربین  شود بنابراین برای برآورد مدل به روش حداقل مرب ات استفاده شده است. فرضیه از روش تلفیقی استفاده می

قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفته شده است به عبارتی  7/7تا  7/0( برای این فرضیه بین 44/7واتسون به دست آمده )

نشان می دهد درصد بوده که این مقدار  7/09ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی خطای متغیرها مستقل از هم هستند.

متغیرهای مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارند، به عبارتی مدل توسو متغیر های مستقل تبیین شده است ولی 

درصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی ایجاد نشده و  7( بیشتراز fسطم م نی داری آزمون فیشر)

برای متغیر  tسطم م نی داری آزمون ن ی نی این که مدل م نی دار نیست.هم چنین در این فرضیه دیده می شود که ای

 بینبنابراین میتوان نتیجه گرفت رد می شود H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 785/1درصد ) 7از  ساختار مالکیت بیشتر

ندارد. که بدان م نی است که محافظه  وجود داری م نی ( رابطه44ساختار مالکیت و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل 

 ( متارر از ساختار مالکیت نیست.44کاری در بانکهای دولتی)اصل 

 

 .دارد وجود داری م نی ( رابطه44در بانکهای دولتی )اصل  ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری بین :پنجمفرضیه 

H0 :ندارد وجود داری م نی ( رابطه44ی در بانکهای دولتی )اصل و محافظه کار ساختار هیئت مدیره بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی ( رابطه44و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل  ساختار هیئت مدیره بین. 
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 پنجمنتایج آزمون فرضیه  05جدول 

ε + it lev 3+ α it size 2+ α itqutside dir  1+ α 0= α it conservatsam 
 

 شرح
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 069/1 -47/0 159/1 -016/1 ساختار هیئت مدیره

 879/1 161/1 790/1 1906/1 اندازه شرکت

 709/1 -651/1 597/1 -480/1 اهرم مالی

 977/1 774/1 619/0 961/1 مقدار رابت

Adjusted R-squared 097/1 

F-statistic 14/0 

Prob(F-statistic) 419/1 

D.W 08/7 

Dependent Variable متغیر وابسته: محافظه کاری 

 

درصد لذا برای تخمین مدل این  7نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه یازدهم نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از 

میزان دوربین  مرب ات استفاده شده است. فرضیه از روش تلفیقی استفاده می شود بنابراین برای برآورد مدل به روش حداقل

قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفته شده است به عبارتی  7/7تا  7/0(برای این فرضیه بین 08/7واتسون به دست آمده )

نشان می دهد درصد بوده که این مقدار  7/09ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی خطای متغیرها مستقل از هم هستند.

ای مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارند، به عبارتی مدل توسو متغیر های مستقل تبیین شده است ولی متغیره

درصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی ایجاد نشده و  7( بیشتراز fسطم م نی داری آزمون فیشر)

برای متغیر  tسطم م نی داری آزمون این فرضیه دیده می شود که این ی نی این که مدل م نی دار نیست.هم چنین در 

بنابراین میتوان نتیجه گرفت رد می شود H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 069/1درصد ) 7از  بیشتر ساختار هیئت مدیره

ان م نی است که ندارد. که بد وجود داری م نی ( رابطه44و محافظه کاری در بانکهای دولتی )اصل  ساختار هیئت مدیره بین

 نیست. ( متارر از ساختار هیئت مدیره44محافظه کاری در بانکهای دولتی)اصل 

 
 .دارد وجود داری م نی ( رابطه44در بانکهای دولتی  )اصل  شفافیت اطالعات و محافظه کاری بین :ششمفرضیه 

H0 :ندارد وجود داری یم ن ( رابطه44در بانکهای دولتی )اصل  شفافیت اطالعات کاری و محافظه بین. 

H1 :دارد وجود داری م نی ( رابطه44در بانکهای دولتی )اصل  شفافیت اطالعات و کاری محافظه بین. 
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 ششمنتایج آزمون فرضیه  09جدول 

+ ε it lev 3+ α it size 2+ α itdisclosuer  1+ α 0= α it conservatsam 

   .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob شرح 

 077/1 64/0 1174/1 1198/1 ساختار هیئت مدیره

 799/1 -760/1 497/1 -751/1 اندازه شرکت

 479/1 -977/1 505/1 -780/1 اهرم مالی

 981/1 997/1 44/0 797/0 مقدار رابت

Adjusted R-squared 700/1 

F-statistic 77/0 

Prob(F-statistic) 978/1 

D.W 90/7 

Dependent Variable متغیر وابسته: محافظه کاری 

 

درصود لوذا بورای تخموین مودل ایون  7نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه ششم نشان می دهد که سطم م نی داری آن بیشتر از 

میوزان دوربوین  فرضیه از روش تلفیقی استفاده می شود بنابراین برای برآورد مدل به روش حداقل مرب ات استفاده شده است .

قرار گرفته پد استقالل خطا پذیرفتوه شوده اسوت بوه عبوارتی  7/7تا  7/0(برای این فرضیه بین 90/7به دست آمده )واتسون 

نشوان موی دهود درصد بوده که ایون مقودار  0/70ضریب ت یین به دست آمده برابر  ولی خطای متغیرها مستقل از هم هستند.

ند، به عبارتی مدل توسو متغیر های مستقل تبیین شوده اسوت ولوی متغیرهای مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دار

درصد بنابراین بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطوی ایجواد نشوده و  7( بیشتراز fسطم م نی داری آزمون فیشر)

بورای متغیور  tسوطم م نوی داری آزموون این ی نی این که مدل م نی دار نیست.هم چنین در این فرضیه دیده می شود کوه 

 بوینبنابراین میتوان نتیجه گرفت رد می شود  H1 تایید و فرض H0پد فرض ( 077/1درصد ) 7از  بیشتر شفافیت اطالعات

ندارد. که بدان م نی است که محافظه  وجود داری م نی ( رابطه44در بانکهای دولتی )اصل  شفافیت اطالعات و محافظه کاری

 نیست. ( متارر از شفافیت اطالعات44کاری در بانکهای دولتی )اصل 

 
 یافته های حاصل از تحقیق

از دارد.  وجود داری م نی کاری در بانکهای خصوصی رابطه و محافظه ساختار مالیکت بینجهت آزمون فرضیه اول ی نی 

برخوردار بود به  رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضیه نشان می دهد که مدل این فرضیه از قدرت تبیین پایین

ده درصد بود. همچنین به دلیل م نی دار نشدن آزمون فیشر، وجود رابطه  کمتر ازطوری که توان پیش بینی متغیر وابسته 

م نی  ساختار مالیکتبرای متغیر  tآزمون  09خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل محرز نشد و در نهایت طبق جدول 

 ندارد. وجود داری م نی و محافظه کاری در بانکهای خصوصی رابطه ساختار مالیکت بینن گفت که دار نشد بنابراین می توا

 در بانکهای خصوصی پیش بینی کننده خوبی برای متغیر محافظه کاری نمی باشد. ساختار مالکیتبنابراین باید گفت 

 

 م نی در بانکهای خصوصی رابطه حافظه کاریساختار هیئت مدیره و م بینگوید جهت آزمون فرضیه دوم که میفرضیه دوم: 

از رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضیه نشان می دهد که مدل این فرضیه از قدرت تبیین دارد.  وجود داری

مون ده درصد بود. همچنین به دلیل م نی دار نشدن آز کمتر ازپایین برخوردار بود به طوری که توان پیش بینی متغیر وابسته 

برای متغیر  tآزمون  04فیشر، وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل محرز نشد و در نهایت طبق جدول 
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در بانکهای خصوصی  ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری م نی دار نشد بنابراین می توان گفت که بین ساختار هیئت مدیره

در بانکهای خصوصی پیش بینی کننده خوبی برای  اید گفت ساختار هیئت مدیرهندارد. بنابراین ب وجود داری م نی رابطه

 متغیر محافظه کاری نمی باشد.

 

 داری م نوی در بانکهای خصوصوی رابطوه شفافیت اطالعات و محافظه کاری بینجهت آزمون فرضیه ششم ی نی فرضیه سوم: 

یه نشان می دهد که مدل این فرضیه از قودرت تبیوین پوایین از رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضدارد.  وجود

ده درصد بود. همچنین به دلیل م نی دار نشدن آزمون فیشور  کمتر ازبرخوردار بود به طوری که توان پیش بینی متغیر وابسته 

ای متغیر شوفافیت بر tآزمون  07،وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل محرز نشد و در نهایت طبق جدول 

 م نوی و محافظه کاری در بانکهای خصوصوی رابطوه شفافیت اطالعات م نی دار نشد بنابراین می توان گفت که بین اطالعات

در بانکهای خصوصی پیش بینی کننده خوبی برای متغیر محافظه کاری  ندارد. بنابراین باید گفت شفافیت اطالعات وجود داری

 نمی باشد.

 

 م نی ( رابطه44کاری در بانکهای دولتی )اصل  ساختار مالیکت و محافظه بینجهت آزمون فرضیه چهارمی نی  فرضیه چهارم :

از رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضیه نشان می دهد که مدل ایون فرضویه از قودرت تبیوین دارد.  وجود داری

یر وابسته را نشان میدهد ولی به دلیل م نی دار نشدن آزمون فیشر، قابل قبولی برخوردار بود به طوری که توان پیش بینی متغ

بورای متغیور سواختار  tآزموون  06وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تایید نشد هم چنین طبق جدول 

 ( رابطوه44لتوی )اصول و محافظه کاری در بانکهوای دو ساختار مالکیت م نی دار نشد بنابراین می توان گفت که بین مالکیت

( پیش بینی کننده خووبی بورای متغیور 44در بانکهای دولتی )اصل  ندارد. بنابراین باید گفت ساختار مالکیت وجود داری م نی

 محافظه کاری نمی باشد.

 

 بطه( را44در بانکهای دولتی )اصل  کاری و محافظه  ساختار هیئت مدیره بینجهت آزمون فرضیه پنجم ی نی  فرضیه پنجم:

از رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضیه نشان میدهد که مدل این فرضیه از قدرت دارد.  وجود داری م نی

تبیین قابل قبولی برخوردار بود به طوری که توان پیش بینی متغیر وابسته را نشان میدهد ولی به دلیل م نی دار نشدن آزمون 

 برای متغیر و tآزمون  05ابسته و متغیرهای مستقل تایید نشد هم چنین طبق جدولفیشر، وجود رابطه خطی بین متغیر و

در بانکهای دولتی  ساختار هیئت مدیره و محافظه کاری م نی دار نشد بنابراین می توان گفت که بین ساختار هیئت مدیره

( پیش بینی 44در بانکهای دولتی)اصل  ساختار هیئت مدیره ندارد. بنابراین باید گفت و وجود داری م نی ( رابطه44)اصل 

 کننده خوبی برای متغیر محافظه کاری نمی باشد.

 

 ( رابطه44در بانکهای دولتی )اصل  شفافیت اطالعات و محافظه کاری بینجهت آزمون فرضیه دوازدهم ی نی فرضیه ششم :

ان میدهد که مدل این فرضیه از قدرت از رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتیجه این فرضیه نشدارد.  وجود داری م نی

تبیین قابل قبولی برخوردار بود به طوری که توان پیش بینی متغیر وابسته را نشان می دهد ولی به دلیل م نی دار نشدن 

برای  tآزمون  09آزمون فیشر ،وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تایید نشد هم چنین طبق جدول 

در بانکهای دولتی  شفافیت اطالعات و محافظه کاری م نی دار نشد بنابراین می توان گفت که بین فافیت اطالعاتش متغیر و

( پیش بینی کننده 44در بانکهای دولتی )اصل  شفافیت اطالعات ندارد. بنابراین باید گفت و وجود داری م نی ( رابطه44)اصل 

 خوبی برای متغیر محافظه کاری نمی باشد.
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   و نتیجه گیری بح

با توجه به افزایش سطم رقابت، تداوم ف الیت در بازارهای امروزی مستلزم این است که مدیران در اتخاذ تصمیمات به هنگام و 

کنترل مناسب امور، نسبت به سایر رقبا خالقیت بیشتری نشان دهند. بنابراین با رونق گرفتن بازار سرمایه در ایران و تحوزت 

رود سرمایه گذاران جدید بیش از گذشته ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را به وجود آورده است. در دنیای امروز با اقتصادی و و

توجه به گسترش بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری یکی از مسا ل مطرح، کیفیت اطالعات مالی گزارش شده توسو 

 شرکت ها می باشد. 

یق مرور شد، بر این باور شدیم که پیاده سازی و اجرای یک حاکمیت شرکتی مناسب، موجب براساس آنچه که در ادبیات تحق

بهبود عملکرد شرکت می شود. از طرف دیگر انتظار است با توجه به این بهبود عملکرد با واکنش سرمایه گذاران رو به رو شود 

رانه بیشتری استفاده کنند. در این پژوهش به بررسی بنابراین به نظر می رسد که شرکت ها و بانک ها از روش های محافظه کا

( پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 44رابطه بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در بانک های خصوصی و دولتی )اصل 

 فته است.مورد مطال ه قرار گر 7111تهران پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش با استفاده از مدل گیولی و هاین 

بیان داشتند که بین میزان مالکیت نهادی و محافظه کاری رابطه وجود ندارد. بنابراین یافته های این  7117احمد و دولمان 

بیان داشتند که  0998پژوهش نتایج احمد و دولمان را تایید می کند. ولیکن برخی از محققان از جمله مهرانی و همکاران، 

دی و محافظه کاری سود حکایت دارد.نتایج این پژوهش با نتایج مهرانی و همکاران متناقض می رابطه میبت بین مالکیت نها

بیان داشتند بین درصد اعضا غیر موظف هیئت مدیره و محافظه کاری رابطه م نادار  7115باشد. عالوه بر این احمد و دولمان 

های احمد و دولمان متناقض است)طالب نیا و همکاران،  و میبت وجود دارد. بنابراین نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافته

0984 .) 

 
 پیشنهادهای حاصل از تحقیق

 پیشنهاد میتنی بر نتایج آزمون فرضیه ها

 اشخاص سایر و تحلیلگران، گذارانسرمایه ،تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ بانکهایالخصوص ی علبانکها  هیکل به

ساختار مالیکت ، ساختار هیئت مدیره و  بینکه  نتایج حاصل از پژوهش نشان دادبا توجه به اینکه  که شودمی توصیه ذینفع

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه م نی داری وجود ( 44در بانکهای خصوصی و دولتی )اصل  شفافیت با محافظه کاری

محافظه م یار مناسبی برای ارزیابی  مدیره و شفافیتاطالعاتساختار مالیکت، ساختار هیئت  پژوهش. بنابراین طبق این داردن

 ن باشد.اباشد که این میتواند مورد توجه سرمایه گذار نمی کاری بانکها

 
 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

  این مطال ه پیشنهاد می کند که محققین آتی رابطه محافظه کاری را با سایر م یارهای حاکمیت شرکتی مانند

 وظیفه مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره مورد بررسی قرار دهند.دوگانگی 

 سود بودن موقع به سود، پایداری قبیل از کیفیت سود با محافظه کاری بین رابطه بررسی 

  پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی رابطه بین محافظه کاری و م یارهای عملکرد و حاکمیت شرکتی به تفکیک

 ه شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد.صن ت در شرکت های پذیرفت

  با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بانک های پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار گرفته است پیشنهاد می گردد

بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در بانکهای فرابورسی مورد مطال ه مطال ات آتی 

 ند.قرار ده

 .پیشنهاد می گردد پژوهش حاضر در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرد 
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