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چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،آزمون ارتباط انحنایی بین ویژگیهای ساختار مالکیت
یعنی تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی و مالکیت دولتی و انتشار بهموقع اطالعات سود
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دورۀ زمانی پنج ساله ،از
سال  7831تا  7837میباشد .به منظور محاسبۀ انتشار بهموقع اطالعات سود از
متغیر تأخیر در گزارشگری استفاده شده است .مجموعاً تعداد  711شرکت به عنوان
نمونه انتخاب و آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل
رگرسیون چند متغیره ،انجام شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که با
افزایش نسبت مالکیت دولتی ،انتشار بهموقع اطالعات سود بیشتر می گردد .به بیان
دیگر ،وجود مالکیت دولتی در ساختار مالکیت شرکتها ،باعث ارائه به هنگامتر
اطالعات سود میشود .همچنین بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی در شرکتها و
انتشار بهموقع اطالعات سود ،رابطۀ معناداری وجود ندارد.
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واژههای کلیدی :راهبری شرکتی ،ساختار مالکیت ،انتشار بهموقع اطالعات سود ،تمرکز
مالکیت.

مقدمه

در سالهای اخیر ،ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها ،از
جمله سود ،به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حاال
رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا ،باه عناوان یکای از مساائل مهام در ادبیاار راهباری
شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارر و حذف مشاکل
دسترسی به اطالعار ،باعث ایجاد تغییرار مثبت در شرکت شود ،ولی ساایر مکاانیزمهاا
ممکن است در جهت عکس عمل نمایند .یکی از مسائلی که بیشتر باه آن پرداختاه شاده
این است که سهامداران بزرگ ممکن است از حقاو کنترلای خاود بارای کساف منااف
شخصای اسااتفاده نمایناد و موجااف اساتثمار سااایر ساهامداران شااوند (شاالیفر و ویشاانی،
.)5391
مفید بودن گزارشهای منتشر شده از سوی شرکتها به صحت اطالعار و بهموقا
بودن آنها بستگی دارد .بهموق بودن ،یکی از خصوصیار مربوط بودن اطالعار میباشد
و بدین معنا است که ،اطالعار مالی ،زمانی در اختیار استفاده کننادگان قارار گیرناد کاه
فرصت اتخاذ تصمیم ،قضاور و اقدام بهموق نسابت باه موعاوو ماورد نظار ،بارای آناان
وجود داشته باشد .به عبارر دیگر ،اطالعار مالی باید پیش از سارری شادن فرصاتی کاه
استفاده کنندگان میتوانند بر مبنای آنها داوری یا تصامیمگیاری نمایناد ،در اختیاار آنهاا
قرار گیرند .بنابراین ،هر چه ارائۀ اطالعار به تاریخ وقوو رویدادهای مربوطاه نزدیا

تار

باشد ،اطالعار به هنگامتر خواهند بود .ساود ،زماانی مایتواناد ساودمند واقا شاود کاه
سرمایه گذاران را در مسیری هدایت کند که در باورها و اقدامار خود تجدید نظر نمایند.
از جمله مواردی که معموالً منجر به ایجاد فاصلۀ زمانی در ارائاۀ باهموقا اطالعاار ساود
میشود ،راهبری شرکتی است .راهبری شرکتی از طریق مکانیسمهایی در داخل و خاارج
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از شرکت سعی در ارائۀ اطالعااتی باه هنگاامتار دارد .یکای از ایان مکانیسامهاا سااختار
مالکیت است.
این تحقیق در جستجوی پاساخی بارای ایان ساوال اسات کاه آیاا تمرکاز مالکیات
میتواند انتشار بهموق اطالعار سود را تحت تأثیر قرار دهد؟ و در این صورر ،آیاا ایان
تأثیرگذاری در جهت بهبود زمان ارائۀ اطالعار سود عمل مایکناد یاا خیار؟ باه عباارر
دیگر ،ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا سود شارکتهاایی کاه دارای سااختار
تمرکز مالکیت باالتر و ساختار مالکیت متفاورتر نسبت به سایر شرکتها هساتند ،دارای
زمان ارائه بهتری است یا خیر؟
ادبیات پژوهش
هدف گزارشهای مالی فراهم کردن اطالعار الزم برای سرمایهگذاران در جهات
اعمال حقوقشان است .شواهد تجربی بیاانگر ایان اسات کاه سااختار مالکیات ،ساازوکار
حاکمیتی مؤثر بر مفید و بهموق بودن اطالعار حساابداری اسات( .وارفیلاد و همکااران،
 .)5332در این پژوهش تأثیر دو جنبۀ مهم مالکیت ،شامل تمرکز مالکیت و انواو مختلاف
مالکیت بر انتشار بهموق اطالعار سود مورد بررسی قرار میگیارد .دو دیادگاه در زمیناۀ
تأثیر تمرکز مالکیت بر انتشار اطالعار سود ،وجود دارد .دیدگاه اول بیانگر این است که
سهامداران عمده ،انگیزه و منااب کاافی بارای جما آوری اطالعاار ،کنتارل افاراد درون
شرکت و اجرای قراردادها دارند و از ایان رو نقاش نظاارتی ساهامداران عماده ،موجاف
افزایش انتشار بهموق اطالعار مایشاود (کرکازا .)5223 ،،دیادگاه دوم بار ایان بااور
استوار ا ست که سهامداران عمده از حقو کنترلی خود در راستای کسف مناف شخصای
و استثمار برای سایر سهامداران بهره میگیرند که این امر موجاف کااهش باهموقا باودن
اطالعار سود از دیدگاه سهامداران اقلیت میشود (فیرث و همکاران.)5225 ،
بر اساس ادبیار حاکمیت شرکتی دو دیادگاه متفااور در ماورد تاأثیر ساهامداران
نهادی بر بهموق بودن اطالعار ساود اسات .براسااس فرعایۀ نظاارر فعاال ،ساهامداران
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نهادی عموماً مناف مالکیتی زیادی در شرکت دارند و انگیزۀ کافی برای کنتارل فعالیات-
های مدیریت و هیأر مدیره دارند .از این رو ،انتظار میرود باا افازایش مالکیات نهاادی،
بهموق بودن اطالعار افزایش یابد .از سوی دیگر بر اساس فرعیۀ پیوستگی اساتراتژی

،

همکاری سهامداران نهادی و مدیران شرکت ،منافعی را برای هر دو ایجاد میکناد و ایان
همکاری باعث کاهش نظارر میشود که ممکن است به کاهش انتشار بهموق اطالعار
منجر گردد (پترا.)5225 ،
به طور خاص ،اطالعار سود خالص گزارش شده میتواناد باا میازان تغییار قیمات
سهام یا با میزان بازدۀ غیرعادی در حوالی زمانی تعریاف شاود کاه باازار از ساود خاالص
دورۀ جاااری آگاااه ماایشااود (اسااکار .)5335 ،از ایاان رو اسااتدالل باار ایاان اساات کااه
سرمایهگذاران در زمان آگاه شدن از سود حاوی اطالعار ،نظرار خود را در مورد بازده
آینده ،تعدیل ،و بر این اساس به خرید و فروش سهام اقدام میکنناد کاه نتیجاۀ آن تغییار
قیمت سهام خواهد بود (پترا .)5225 ،بنابراین ،در این پژوهش از تأخیردر گزارشگری باه
عنوان معیار سنجش بهموق بودن اطالعار استفاده میشود.
لیم و همکاران ( )5259ی

رابطۀ یو شکل معکوس بین تمرکز مالکیت و باهموقا

بودن سود یافتند ،که با فرعایۀ نظاارر فعاال در ساطوح پاایین مالکیات (مالکیات ساهام
متمرکز) و با فرعیۀ مناف شخصای در ساطوح بااالی مالکیات (مالکیات ساهام پراکناده)
ارتباط دارد .به این معنا که در سطوح پاایین مالکیات ،افازایش مالکیات در دسات تعاداد
محدودی از سهامداران باعث مایشاود کاه نظاارر بار تصامیمار افشااء شادۀ مادیریت
کارآمدتر باشد و در نتیجاه موجاف کااهش هزیناههاای نماینادگی مایشاود (شاالیفلر و
ویشانی .)5335 ،افشاای باهموقا اطالعاار ماالی مایتواناد موجاف کااهش عادم تقاارن
اطالعاااتی (لنااو و لناادهولم ،)5333 ،جلااوگیری از ایجاااد فرصااتهااایی باارای تجااارر
داخلی ،سوء استفاده از داراییهای شارکت توسام مادیران (لاوینتیس و ویاتمن،)5229 ،
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کاهش سوء استفاده توسم مدیران با امتیاز دسترسی به اطالعار داخلی (اسکار)5335 ،
و کاهش هزینه سرمایه شود.
ایزمی و همکاران ( )5252تأثیر نوو مالکیت حاکم بر شرکتها را بر بهموقا باودن
گزارشگری مالی در بورس اورا بهادار مالزی مورد مطالعه قرار دادند.آنان اثر سه عامال
تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی و مالکیت خارجی را بار باهموقا باودن انتشاار اطالعاار
مورد مطالعه قرار دادند .یافته های پژوهش بیانگر آن اسات کاه شارکتهاایی کاه دارای
سطح متوساطی از مالکیات نهاادی هساتند و همچناین شارکتهاایی کاه دارای مالکیات
خارجی عمدهای هستند ،اطالعار مالی را با تأخیر کمتری منتشر میکنناد و گزارشاگری
بهموق تری دارند.
شالیفر و ویشنی ( )5335بیان نمودند در شرکتهایی که در آنها دولت باه عناوان
سهامدار عمده عمل مینماید ،تأخیر در گزارشگری باهطاور قابال مالحظاه کمتار اسات.
برخالف این دیدگاه ،از دیدگاه جانسون و مینتون ( ،)5229شرکتهای متعلق باه دولات،
دارای ی ا

محاایم اطالعاااتی غیرشاافاف بااه منظااور پوشااش ناکارآماادی خااود و دارای

اقدامار خالف قانون برای جانباداری از احازاخ خااص و سالف مالکیات از ساهامداران
جزء میباشند .چوی و همکاران ( )5255بیان مایکنناد کاه دخالات دولات در اقتصااد و
سیستم مالی ،مشکالر نمایندگی ایجاد میکند ،زیرا دولت میتواناد از مالکیات یاا نفاوذ
خود استفاده و اقدام به کنترل احزاخ خاص و سلف مالکیت از سهامداران جزء نماید.
چانو و همکاران ( )5252به بررسی رابطاۀ تجربای باین راهباری شارکتی و نقاد-
شوندگی بازار سهام پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند کاه شارکتهاایی کاه راهباری
شرکتی بهتری دارند ،اخاتالف قیمات پیشانهادی خریاد و فاروش ساهام کمتاری دارناد
شاخص کیفیت بازار بیشتری دارند و احتمال معامالر مبتنای بار اطالعاار نهاایی نیاز در
آنها کمتر است .عالوه براین ،آنها نشان دادند که تغییرار در معیارهاای نقدشاوندگی،
ارتباط معناداری باا تغییارار در شااخص راهباری شارکتی در طاول زماان دارد .احتمااالً
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شرکتها با بهکارگیری استانداردهای راهبری شرکتی ،عدم تقارن اطالعاتی را کاهش و
از این طریاق ،نقدشاوندگی ساهام را افازایش مایدهناد .واناو ( )5252در پژوهشای باه
بررسی رابطۀ باین باهموقا باودن ساود و افازایش سارمایه از طریاق صادور ساهام جدیاد
پرداخت .پژوهش او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرعاۀ ساهام ،قیمات ساهام افات
خواهد کرد و یکی از دالیال ایان کااهش قیمات ،عادم تقاارن اطالعااتی باین مادیران و
سرمایهگذاران است .او به این نتیجه رسید که در شرکتهایی که سود بهموق تری دارند
به دلیل اینکه عدم تقارن اطالعاتی کمتر است ،قیمت ساهام آنهاا افات کمتاری خواهاد
داشت.
خدادادی و تاکر ( )5935در پژوهشی به بررسی اثر ویژگیهای راهبری شرکتی بار
عملکرد مالی و ارزش شرکتهای بورسی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسایهاای
آنان نشان داد که تمرکاز مالکیات و مالکیات دولتای دارای ارتبااطی مثبات و معناادار باا
عملکرد و ارزش شرکتها میباشند .این در حالی است که متغیر سارمایهگاذاران نهاادی
عمده با ارزش شرکت ،دارای رابطۀ مثبت و با عملکرد شرکت ،دارای رابطۀ منفی اسات.
دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل با ارزش شرکت ،دارای رابطۀ منفی معنادار بوده و با عملکارد
شرکتها دارای رابطۀ معناداری نیست.
ابراهیمی کردلر و اعرابی ( )5993باه بررسای باین تمرکاز مالکیات و کیفیات ساود
پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که تمرکز مالکیت بارون ساازمانی باه بهباود
کیفیت سود (مربوط بودن و قابل اتکا بودن) منجار مایشاود .در حاالی کاه شاواهد قاان
کننده ای در ارتباط با تأثیرگاذاری بلاو ،داران درون ساازمانی بار کیفیات ساود دسات
نیافتند .اعتمادی و همکاران ( )5999به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بار کیفیات اطالعاار
مالی پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان نشاان داد کاه ساه عامال فرهناو ساازمانی ،تمرکاز
مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطالعار مالی شرکتها اثرگذارند.
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فرضیههای پژوهش

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،فرعیههای زیر طراحی شاد و ماورد آزماون
قرار گرفت:
فرعیۀ  :5بین تمرکز مالکیت و انتشار بهموق اطالعار سود ،رابطۀ غیارخطای )یاو شاکل
معکوس (∩) وجود دارد.
فرعیۀ  :5بین مالکیت سهامداران نهادی و انتشار بهموق اطالعار ساود ،رابطاۀ معنااداری
وجود دارد.
فرعیۀ  :9بین مالکیت دولتی و انتشار بهموق اطالعار سود ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
روش شناسی پژوهش

تحقیق حاعر از نظر دسته بندی بر مبناای هادف ،کااربردی اسات زیارا باا بررسای
عواملی در بورس اورا بهادار تهران ،سعی در رد یا قبول فرعیههاایی داشاته و نتاایج آن
میتواند مورد استفادۀ اشاخاص حقیقای و حقاوقی قارار گیارد .از نظار نحاوۀ گاردآوری
دادهها نیز ی

تحقیق توصیفی از نوو پس رویدادی یا علی مقایسهای تلقی میشود که بر

مبنای تجزیه و تحلیل اطالعار مشاهدهای انجام میگیرد.
بااه منظااور گااردآوری اطالعااار در خصااوص تبیااین ادبیااار پااژوهش ،از روش
کتابخانهای و مطالعار اسنادی استفاده گردید و برای دستیابی به دادههای مورد نظر بارای
پردازش فرعیههای پژوهش ،از اطالعاار موجاود در نارمافازار رهآورد ناوین و بررسای
صوررهای مالی شرکت های پذیرفته شده در باورس اورا بهاادار تهاران باا مراجعاه باه
سایت رسمی بورس اورا بهادار تهران ،استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعار در
این پژوهش ،بان

های اطالعاتی ،اطالعار استخراج شده از بورس اورا بهادار تهاران،

پایان نامهها ،مقاالر داخلی و خارجی و مناب اینترنتی معتبر میباشد.
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معیااار مااورد اسااتفاده باارای محاساابه انتشااار بااهموقاا اطالعااار سااود ،تااأخیر در
گزارشگری است که برای اولین بار توسم دایر و م

هاگ ( )5352مورد بررسای قارار

گرفته است .مشخصار الگوی مورد استفاده به شرح زیر است:
TimeLinessit = α + β1 LRG-ownerit + β2 LRG-owner2it + β3 (INSTowner)it + β4 (GOV-owner)it + β5Sizeit + β6Leverageit
+ β7BadNewsit + β8 Book–Mktit + β9Volatilityit + eit

()5

که در آن:
تأخیر در گزارشگری ( :)TimeLinessتاأخیر گزارشاگری برابار باا تعاداد روزهاای باین
پایاان سااال مااالی و تاااریخ گزارشااگری مااالی شاارکت اساات .فاصاالۀ بااین تاااریخ صاادور
گزارشهای مالی تا تاریخ پایان سال مالی به عنوان تأخیر در گزارشاگری در نظار گرفتاه
شده است .به عبارر دیگر ،هر چه تاریخ صدور گزارش های مالی باه تااریخ پایاان ساال
مالی نزدی

تر باشد آن گزارش بهموق تر ارائه شاده اسات .در ایان تحقیاق فار

است که هر چه تاریخ صدور گزارشهای مالی به تاریخ پایان سال مالی نزدی

شاده
تر باشاد،

تأخیر در گزارشگری کمتر و در نتیجه انتشار اطالعار بهموق تر است.
تمرکز مالکیتت ( :)LRG-ownerتمرکاز مالکیات برابار باا درصاد ساهام تحات تملا
سهامداران عمده میباشد .منظور از سهامداران عمده ،سهامدارانی است کاه بایش از پانج
درصد سهام شرکت را در اختیار دارند .از توان دوم این متغیر بارای محاسابۀ ارتبااط غیار
خطی (یو شکل یا یو شکل معکوس) استفاده میشود .با بررسی این متغیر ،دو نوو ارتباط
غیرخطی یو ( )Uشکل و ارتباط یو شاکل معکاوس را مایتاوان انتظاار داشات .هنگاامی
ارتباط یو شکل بهوجود میآید که در سطح پایینتار متغیار مساتقل ،اثارار منفای آن بار
متغیر وابسته بیشتر از اثرار مثبت آن باشد اما پس از رسیدن به ساطح مشخصای ،اثارار
مثبت آن شروو به بیشتر شدن از اثرار منفی آن میکنند .ارتباط یاو شاکل معکاوس نیاز
زمانی بهوجود میآید که در سطح پایینتر متغیر مستقل ،اثرار مثبت آن بر متغیر وابساته،
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بیشاتر از اثارا ر منفای آن باشاد و ایان ارتبااط پاس از رسایدن متغیار مساتقل باه نقطاهای
مشخص ،معکوس میگردد.
مالکیت نهادی ( :)INST-ownerمالکیت نهادی به مالکیت سهام شرکتی اطال میشاود
که بزرگترین مال

آن اشخاص حقوقی باشد.

مالکیت دولتی ( :)GOV-ownerبارای محاسابۀ مالکیات دولتای از درصاد ساهام تحات
تمل

شرکتهای تحت شمول تعریف مادۀ  9قانون محاسابار عماومی کشاور مصاوخ

شهریور ماه  5911استفاده میگردد.
نوسانات ) :(Volatilityانحراف معیار بازده روزانۀ سهام میباشد.
اندازۀ شرکت ) :(SIZEلگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت است.
اهرم مالی ( :)Levنسبت کل بدهیها به کل داراییها است.
اخبار بد ( :)Bad Newsاگر تغییرار در سود واقعی پایان سال  iنسبت به ساال  i-1منفای
باشد مقدار  5میگیرد ،در غیر این صورر صفر است.
ارزش دفتری به ارزش بازار ) :(Book-to-Mktبرابار باا ارزش دفتاری پایاان ساال ساهام
تقسیم بر ارزش بازار پایان سال سهام شرکت است.
جامعه و نمونۀ آماری پژوهش

در این پژوهش ،نمونه از طریق روش حذف سیستماتی

از جامعۀ آماری ،انتخااخ

خواهد شد .به این ترتیف که نمونه ،متشکل از کلیۀ شرکتهای موجود در جامعۀ آمااری
است که حائز معیارهای زیر باشند:
 .5قبل از سال  5995در بورس اورا بهاادار تهاران پذیرفتاه شاده باشاند و تاا پایاان ساال
 5935از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس حذف نگردیده باشند.
 .5سال مالی آنها منطبق با سال تقویمی باشد.
 .9در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
 .9دادههای مورد نیاز تحقیق در طول دورۀ زمانی  5995الی  5935موجود باشند.
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 .2در طول سال مالی بیش از  1ماه توقف معامالتی نداشته باشند.
 .1جزو شرکتهای واسطهگری مالی و سرمایهگذاریهای مالی نباشد.
با توجه به ویژگیهای مذکور ،تعداد  522شرکت ( 552سال – شرکت) باه عناوان
نمونه انتخاخ شده است .دورۀ زمانی تحقیق  2ساله و از سال  5995تا  5935میباشد.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

جدول شمارۀ  5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .هماانطور کاه در
جدول شمارۀ  5مشاهده میشود ،مقدار میانگین متغیر تأخیر در گزارشگری برابر 93/929
میباشد .همچنین مقدار میانه تاأخیر در گزارشاگری  32اسات .باهطاور کلای ،معیارهاای
پراکندگی ،معیارهایی هستند که پراکندگی مشاهدار را حول میانگین ،بررسی و مقایساه
مینمایند .یکی از مهمترین معیارهای پراکنادگی ،انحاراف معیاار مایباشاد .باا توجاه باه
جدول شمارۀ  ،5این معیاار بارایایان متغیار  52/995اسات .باا توجاه باه نزدیکای میاناه و
میانگین در بیشتر متغیرها و همچنین دیگر آماره هاای بدسات آماده از متغیرهاا ،مایتاوان
نتیجه گرفت که کلیۀ متغیرها از توزی مناسبی برخوردار هستند.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی داده های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعداد

میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

تأخیر در گزارشگری

552

93/929

32

52/995

531

59

تمرکز مالکیت

552

52/525

59/95

55/929

31/35

55/95

مالکیت نهادی

552

99/952

91/35

99/29

39/92

2/222

مالکیت دولتی

552

5/152

2/222

55/955

93/52

2/222

اهرم مالی

552

2/159

2/199

2/595

2/395

2/555

اندازۀ شرکت

552

2/95

2/529

2/125

9/221

9/921

اخبار بد

552

2/955

2/222

2/939

5

2/222

نوسانار

552

59/519

55/299

3/915

9/535

2/559

دفتری به بازار

552

2/959

2/111

2/22

9/925

2/555
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نتایج نشان میدهد که میانگین متغیرهای مساتقل و کنترلای در دورۀ ماورد بررسای
همگی مثبت است و این نشان دهندۀ این مطلف است که شرکتها در دورۀ مورد بررسی
روند رو به رشد دارند .هم چنین بیشترین انحراف معیار در بین متغیرها مربوط به مالکیات
نهادی است و نشان میدهاد کاه مالکیات نهاادی در دورۀ  2سااله تحقیاق ،دارای نوساان
زیادی بوده است و میانگین این متغیر برابر  %99میباشد و بیانگر ایان اسات کاه در دورۀ
مورد بررسی به طور میانگین کمتر از نصف سرمایۀ شرکتهاا در دسات سارمایهگاذاران
نهادی میباشد .در دورۀ زمانی تحقیق ،میانگین مالکیت دولتی حدود  5درصاد باوده کاه
نشان دهندۀ اجرای خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دورۀ  2سااله و مشاارکت دادن
افراد و بخش خصوصی در میزان سرمایهگذاری میباشد .همچنین در میان شارکتهاا باه
طور میانگین  12درصد از داراییها را ،بدهیها تشکیل میدهند.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای پاژوهش در جادول شامارۀ  5ارائاه شاده
است .همانطور که در جدول شمارۀ  5مشاهده میشود ،همبساتگی منفای و معناادار باین
ویژگی های ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی و مالکیات دولتای) و تاأخیر
در گزارشگری که معیار اندازه گیری انتشار بهموق اطالعار سود میباشد ،برقرار است.
نتایج آمار استنباطی

آمار استنباطی بهکار بارده شاده در ایان پاژوهش رگرسایون چنادمتغیره ،باهمنظاور
کشف روابم متغیرهای مستقل و وابسته با کنترل تاأثیر ساایر متغیرهاا مایباشاد .عامناً باه
منظور اطمینان از قابل اتکا بودن نتایج ،آزمونهای پیشفر

استفاده از رگرسیون بهکاار

گرفته شدهاند.
آزمون نرمال بودن اجزای اخالل رگرسیون

از آزمون جار -،برا برای بررسی نرمال باودن اجازای اخاالل رگرسایون اساتفاده
شده است .نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  9ارائه شاده اسات .بار اسااس ایان آزماون
چون سطح معناداری کمتر از  2/22است ،توزی اجزای اخالل رگرسیون نرمال نمیباشد.
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جدول شمارۀ  .2همبستگی پیرسون

متغیر

تأخیر در گزارشگر

تمرکز مالکیت

مالکیت نهادی

مالکیت دولتی

2/222

2/222

2/222

2/222

2،192

2/222

2،939

2/222

5

2/993

2/555

2/521

2/259

2/251

-2/552

-2/215

---

2/222

2/229

2/229

2/955

5

2/553

2/525 -2/222

---

2/525 2/2255
5
---

اهرم مالی
اندازۀ شرکت
اخبار بد
نوسانار
دفتری به بازار

اهرم مالی

مالکیت دولتی

اندازۀ شرکت

مالکیت نهادی

اخبار بد

تمرکز مالکیت

نوسانار

---

دفتری به بازار

تأخیر در گزارشگری

5

2/529 -2/595 -2/539 -2/523

2/259

2/595

-2/255

2/595

2/255

2/225

2/55

-2/529

2/259

-2/251

2/221

2/2151

2/135

-2/239

2/525

-2/515

2/212

2/2259

2/259

2/2525

2/222

5

2/255

2/559

-2/259

2/295

---

2/229

2/222

2/215

2/2939

5

-2/299

2/21

2/2959

---

2/519

2/595

2/599

5

-2/239

2/559

---

2/259

2/222

5

-2/23

---

2/255

2/222

2/559 -2/259

5
---

بررسی پایایی متغیرها

پیش از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،پایایی متغیرها باید بررسای شاود .پایاایی
متغیرهای پژوهش به ایان معناا اسات کاه میاانگین و واریاانس متغیرهاا در طاول زماان و
کواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت است .در نتیجه ،اساتفاده از ایان متغیرهاا در
الگو ،باعث بهوجود آمدن رگرسیون کاذخ نمیشود .با توجه به جدول شامارۀ  ،9مقادار
سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از  %2است و بنابراین ،همگی متغیرهای پاژوهش
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در دورۀ مورد بررسی در سطح پایا هستند .سرس ،به شناسایی روش مناسف بارای تحلیال
دادهها پرداخته میشود.
جدول شمارۀ  .3آزمون جارک  -برا

آمارۀ جار -،برا

سطح معناداری

متغیرهای پژوهش
تأخیر در گزارشگری

51/599

2/222

تمرکز مالکیت

523/592

2/222

مالکیت نهادی

51/129

2/222

مالکیت دولتی

5599/259

2/222

اهرم مالی

52/922

2/222

اندازۀ شرکت

521/913

2/222

اخباربد

553/291

2/222

نوسانار

595/923

2/222

دفتری به بازار

225/522

2/222

جدول شمارۀ  .9آزمون ایم ،پسران و شین

متغیرهای پژوهش

آمارۀ t

سطح معناداری

تأخیر در گزارشگری

-9/299

2/222

تمرکز مالکیت

-55/939

2/222

مالکیت نهادی

-9/593

2/222

مالکیت دولتی

-9/359

2/222

اهرم مالی

-55/599

2/222

اندازۀ شرکت

-9/525

2/222

اخبار بد

-55/299

2/222

نوسانار

-59/222

2/222

دفتری به بازار

-59/952

2/222
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نتایج آزمون فرضیهها

ابتدا برای تعیین روش به کارگیری دادههای ترکیبی و تشخیص همگن یاا نااهمگن
بودن آنها از آزمون چاو و آمارۀ  Fلیمار اساتفاده شاده اسات .مطاابق آنچاه در جادول
شمارۀ  2دیده میشود ،نتیجۀ آزمون چاو نشان میدهد کاه ساطح معنااداری باه دسات
آمده برای آمارۀ  Fکمتراز  2درصداسات ،بناابراین بارای آزماون ایان الگاو ،دادههاا باه
صورر تابلویی مورد استفاده قرار میگیرند.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون چاو

فرعیۀ صفر

آمارۀ F

سطح معناداری

اثرار مقطعی و زمانی معنادار نیستند

59/992

2/222

نتیجۀ آزمون چاو
صفر رد میشود

فر

در جدول شمارۀ  ، 1با اجارای آزماون هاسامن ،عارورر اساتفاده از روش اثارار
ثابت یا تصادفی ،بررسی میگردد .با توجه باه جادول شاماره ،1ساطح معنااداری آزماون
هاسمن کمتر از  2/22است ،لذا بارای بارآورد عارایف الگاوی ماذکور ،بایاد از الگاوی
اثرار ثابت استفاده نمود.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون هاسمن

فرعیۀ صفر

آمارۀ کای اسکوئر

سطح معناداری

استفاده از الگوی اثرار تصادفی

95/239

2/222

نتیجۀ آزمون
فر

صفر رد میشود

نتایج آزمون الگو با استفاده از الگوی اثرار ثابت و روش حاداقل مربعاار تعمایم
یافته برآوردی ( )EGLSدر جدول شمارۀ  5ارائه شده است .با توجه به نتاایج باه دسات
آمده در جدول شمارۀ  5از برآورد الگو ،از آنجا که آمارۀ  tمتغیرهای تمرکاز مالکیات و
مجذور تمرکز مالکیت کوچکتر از ( ±5/312به ترتیف برابر با  -5/191و  )5/555باوده و
سطح معناداری آنها بیشتر از  2/22است ،در نتیجه ارتباطی معنادار بین تمرکاز مالکیات و
انتشار بهموق اطالعار سود ،رابطۀ غیرخطی معناداری وجود ندارد .بناابراین ،فرعایۀ اول
تحقیق پذیرفته نمیشود.

مجله دانش حسابداری /سال هفتم /ش  /51تابستان 18 /7831

نتایج آزمون فرعیۀ دوم نیز در جدول شمارۀ  5نشاان آورده شاده اسات .هماانطور
که در جدول شمارۀ  5مشاهده مایشاود عاریف متغیار مالکیات نهاادی معاادل  2/225و
آمارۀ  tآن کوچکتر از ( 5/312برابر با  )5/255بوده و سطح معنااداری آن بیشاتر از 2/22
است .بنابراین ،ارتباطی معناداری بین مالکیت نهادی و انتشار بهموق اطالعار سود وجود
ندارد و فرعیۀ دوم پژوهش رد میشود.
جدول شمارۀ  .7نتایج برآورد الگوی پژوهش

عریف متغیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

تمرکز مالکیت

-5/295

2/153

-5/191

2/525

مجذور تمرکز مالکیت

2/229

2/222

5/555

2/2951

مالکیت نهادی

2/225

2/222

5/255

2/9255

مالکیت دولتی

-5/525

2/253

-9/513

2/222

اهرم مالی

9/999

2/155

2/915

2/993

اندازۀ شرکت

9/555

9/995

2/959

2/952

اخبار بد

2/259

5/219

2/299

2/235

نوسانار

2/225

2/229

2/295

2/315

ارزش دفتری به بازار

5/559

5/531

5/555

2/2591

552/925

95/999

9/252

2/222

متغیر

مقدارثابت
آمارۀ F

51/995

احتمال آمارۀ F

2/222

عریف تعیین

2/995

عریف تعیین تعدیل شده

2/993

مقدار دوربین -واتسون

5/519

فرعیۀ سوم به بررسی ارتباط بین مالکیت دولتای و انتشاار باهموقا اطالعاار ساود
میپردازد .نتایج آزمون فرعیۀ سوم در جدول شمارۀ  5آورده شده اسات .عاریف متغیار
مالکیت دولتی معادل  -5/525و آمارۀ  tمتغیر مذکور بزرگتر از (-5/312برابر با )-9/513
بوده و سطح معناداری آن کمتر از  2/22است .بناابراین ،مایتاوان گفات ارتبااط منفای و
معناداری بین مالکیت دولتی و انتشار بهموق اطالعار سود برقرار است .باه ایان معناا کاه
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هرچه مالکیت دولتی بیشتر باشد ،انتشار بهموق اطالعار سود کمتر مایشاود .باه عباارر
دیگر در شرکتهایی که دارای مالکیت دولتی مایباشاند ،صاوررهاای ماالی باا فاصالۀ
زمانی بیشتری از پایان سال مالی در اختیار استفادهکنندگان قارار مایگیارد .بادین ترتیاف
فرعیۀ سوم تأیید میشود.
این در حالی است که در بین متغیرهاای کنترلای ،تنهاا متغیرهاای ارزش دفتاری باه
بازار دارای اثر معنادار بر انتشار بهموق اطالعار سود میباشد .زیرا آمارۀ  tمتغیار ماذکور
باالتر از ( 5/312برابر  )5/555و سطح معناداری آن کمتر از  2/22اسات .ساایر متغیرهاای
کنترلی اهرم مالی ،اندازۀ شرکت ،اخبار بد و نوساانار ،تاأثیر معنااداری بار متغیار وابساته
ندارند .همانطور که در جدول شمارۀ  5مالحظه میشود ،آمارۀ دورباین واتساون 5/519
است که بین  5/2و  5/2قرار دارد .عامناً ساطح معنااداری آماارۀ  Fنیاز  2/222اسات کاه
پایینتر از  2/22بوده و نشان از معناداری الگوی دارد .دیگر نکتاۀ قابال توجاه در جادول
شمارۀ  ،5عریف تعیین الگوی میباشد .مقدار عریف تعیین الگوی مورد اساتفاده حادود
 %99میباشد که نشان میدهد حدود  %99از تغییارار متغیار وابساته باه وسایله متغیرهاای
مستقل و کنترلی قابل توعیح است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجۀ این پژوهش بیاانگر ایان اسات کاه ارتبااط معنااداری باین متغیرهاای تمرکاز
مالکیت و مالکیت نهادی با متغیر وابسته مشاهده نگردیاد .ایان یافتاه را آنطاور مایتاوان
توجیه کرد که سرمایهگذاران عماده و نهاادی باه علات دسترسای باه اطالعاار محرماناۀ
شرکتها ،تمایلی به دست یافتن بهاطالعار به هنگام از سوی شرکتهاا ندارناد .ایان در
حالی است که ارتباط منفی معناداری بین مالکیت دولتی و انتشار بهموقا اطالعاار ساود
مشاهده میشود و بدین معنای اسات کاه در ایاران مالکیات دولتای ،باعاث انتشاار دیرتار
گزارشهای مالی میشود .همانطور که در نتایج مشهود بوده است ،اجرای دقیق آزماون-
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های آماری نشان داد که تنها متغیر مالکیت دولتای دارای اثار معناادار بار انتشاار باهموقا
اطالعار سود میباشد .مطالعار اندکی تاکنون به بررسی این موعوو پرداختهاند ،اماا از
بین این تحقیقار نیز میتوان تشابهاتی استخراج نمود.
نتایجی را که در این پژوهش در رابطاه باا ویژگایهاای سااختار مالکیات و انتشاار
بهموق اطالعار سود استنتاج شد میتوان در تضاد باا یاو و همکااران ( )5225کاه نقاش
نظارر سهامداران عمده تأیید شده است که ارتباط مثبت قوی باین ساهامداران خاارج از
شرکت و ارزشمندی سود وجود دارد .همچنین نتایج این تحقیق در تضاد با پاژوهش لایم
و همکاران ( )5259که ی

رابطۀ یو شکل معکوس بین تمرکز مالکیت و باهموقا باودن

سود یافتند میباشد همچنین در تضاد با یافتاههاای جانساون و میتاون ( )5229و چاوی و
همکاران ( )5255است .الزم به یادآوری است که ارتباط مورد بررسای در ایان پاژوهش
تاکنون در تحقیقار داخلی بررسی نشده است.
در انجام این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بودهایم که بایاد در تفسایر و تعمایم
نتایج به آنها توجه نمود .شرایم سیاسی و اقتصادی کشور و نیز جو روانی حاکم بار باازار
بورس اورا بهادار تهران ،از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثار
گذارند ،اما در پژوهش حاعر کنترل نشدهاند.
همچنین با توجه به نتایج آزمون فرعیههای پژوهش ،پیشانهادهای زیار را مایتاوان
ارائه نمود:
 .5به سرمایهگذاران در بورس اورا بهادار تهاران پیشانهاد مایشاود تاا باه هنگاام انجاام
سرمایهگذاری و همچنین خرید و فروش سهام ،به ویژگیهای مالکیتی شرکت توجاه
الزم را داشته باشند.
 .5در این مطالعه ،از سه سطح ساختار مالکیت به عنوان مکانیزمهای نظام راهبری شارکتی
استفاده شد و لذا پیشنهاد میشود تا در پاژوهشهاای آیناده از ساایر معیارهاای نظاام
راهبری شرکتی همچون اندازه و استقالل هیئت مدیره نیز استفاده گردد.
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 ناوو و کاارایی، بررسی رابطۀ بین بهموق باودن باا ناوو و کیفیات گازارش حسابرسای.9
، کیفیات ساود، حاقالزحماۀ حسابرسای، اهرم مالی،سیستمهای کنترل داخلی شرکت
 و انگیزههای منفعت جویانه مادیران نیاز پیشانهاد، نوو صنعت،دورۀ تصدی حسابرس
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