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ده در شرکتهای پذیرفته ش افشای پایداری و محتوی اطالعاتی سودبر رابطه   سهامداران عمده بررسی نقشهدف کلی این پژوهش 

تا  1931و قلمرو زمانی سال های بین تهران بهادار اوراق بورس این تحقیق مکانی قلمرومی باشد.در بورس اوراق بهادار تهران 

 ناهمسانی های آزمون شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. از191 تعداد سیستماتیک حذف روش به توجه بوده است با1931

 اییدت برای آزمون، پس عنوان به رگرسیونی آزمون از و آزمون پیش عنوان به لوین -لین  آزمون هاسمن و لیمر، F آزمون واریانس،

 .باشد می 8 ایویوز افزار نرم ها، داده تحلیل و تجزیه برای تحقیق این در استفاده مورد افزار نرم. شد استفاده تحقیق های فرضیه رد و

ای بین افش، بر رابطه سهامداران عمده  گذارد.وافشای پایداری بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری اثر می نشان داد،   نتایج تحقیق

 گذاردپایداری و محتوای اطالعاتی سود اثر می
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 مقدمه -1

 گذاران با سرمایه رویارویی هنگام کم اطالع، گذاران سرمایه توسط اتخاذ شده حمایتی ابزار اقتصادی پیامدهای

 های روش دنبال به تا سیاستگذاران می شود باعث بازار در اطالعات تقارن عدم وجود گزاف هزینه های و مطلع

پدیده می  این با مقابله های روش از یکی شواهد تجربی، و نظری تحلیل های تأیید برآیند. به پدیده این با مقابله
 از اجتماعی و محیطی زیست اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد. افشاء تواند افشای اطالعات در مورد

 1دانشگاهی تحقیقات در مهمی موضوع شرکتها به اجتماعی افشاء از دهه بیش از دو برای 1381 سال
ولیت اجتماعی ئ(. افشا مس2،2112می کند )چو بازی تصمیم گیری هایشان در نقش مهمی اطالعات این و شده 

،فرایند ارتباط تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت های اقتصادی یک سازمان بر منافع گروه های شرکت 
(. گزارش اطالعات اجتماعی با افشا 9،2111خاص درون جامعه و در سطح وسیع تر بر جامعه است )گرای و همکاران

ن، فعالیت های اجتماعی و تاثیرات اطالعات توسط سازمان در مورد محصول، منافع مصرف کننده، منافع کارمندا
رات ولیت سازمان نسبت به ذینفعانش و پاسخ به انتظائزیست محیطی سر و کار دارد. این افشا اطالعات، بخشی از مس

به سرمایه  گیری مربوط تصمیم در کنندگان استفاده کمک به از؛ عبارتست افشاء از اصلی هدف واقع آنهاست. در
 باید راستا در این آتی، نقد پیش بینی جریانات وجوه مدیریت، عملکرد ارزیابی شرکتها، مالی وضعیت تغییر گذاری،

 فراهم اتخاذ تصمیم امکان تا شوند، افشا مناسب و کامل گونه ای به اقتصادی واحد اهمیت با واقعیت های کلیه

 (.1921آورد) ملکیان،  عمل به جلوگیری سردرگمی از و گردد
ارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطالعاتی سرمایه گذاران می دانند. گزارشگری نظریه پردازان باز

مالی باید اطالعاتی ارائه کند که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان فعلی و آتی و سایرین در هنگام تصمیم گیری 
قع گردد، بدیهی است این اطالعات باید به گونه ای درباره سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه مفید وا

فراگیر و جامع، جهت تامین نیازهای اطالعاتی تمامی استفاده کنندگانی که درک مناسبی از فعالیت های اقتصادی 
دارند در دسترس قرار گیرد. از این جهت محتوای اطالعاتی ارقام حسابداری و تحقیق در این زمینه یکی از مهم 

 وعات ادبیات حسابداری می باشد.ترین موض
بین عوامل مؤثر سودآوری که بر قیمت سهام مؤثرند و اعالن سود که دارای محتوای اطالعاتی است تفاوت وجود 
دارد. سود حسابداری یک شرکت می تواند بیانگر عواملی مثل جریان های نقدی باشد که به عنوان عامل مؤثر بر 

افزایش نرخ بازده غیر عادی شرکت گردد، بدون اینکه سود اعالم شود و اطالعاتی قیمت سهام تلقی شود و باعث 
را به بازار منتقل نماید. دلیل این امر این است که طبق فرضیات بازار کارا، بازار ممکن است از منابع دیگر نیز 

ماهیانه  ابطه بین تغییرات سوداطالعات را دریافت نماید. بنابراین می توان اینطور بیان داشت که در صورت مشاهده ر
شرکت و نرخ بازده غیر عادی می توان نتیجه گرفت که سود عامل مؤثر بر قیمت سهم می باشد، ولی بدان معنی 

 (.1981اطالعاتی را به بازار منتقل می کنند )خوش طینت و براری نوکاشتی،  نیست که سودها واقعاً

                                                           
1karolina et all 
2 Chu 
3 Gray et al 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار هاینشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                 630تا  333 ، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 334            حمیدرضا خدادادی            محتوی اطالعات...افشای پایداری و بر رابطه  سهامداران عمده بررسی نقش

 

ست که برای تصمیمات جاری سودمند باشد. با توجه به تأکید بر هدف گزارشگری مالی، فراهم کردن اطالعاتی ا
های مالی برای اهداف قراردادی  سودمندی تصمیم، کیفیت گزارشگری مالی مورد عالقه کسانی است که از گزارش

و تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می کنند. کیفیت سود از عوامل کیفیت گزارشگری مالی است. چند ساختار وجود 
ارد که برای انعکاس کیفیت سود در پژوهش حسابداری تالش می کنند. ساختارهای مورد استفاده برای بررسی د

)خوش طینت و براری نوکاشتی،  .کیفیت سود از خواص سری های زمانی سود یعنی پایداری استفاده می کنند
عاتی ری چه تاثیری  بر محتوای اطالافشای پایدا با توجه با مطالب پیش گفته  مساله تحقیق این است که (.1981

 سود دارد.

  مبانی نظري پژوهش  -2

 احساس ازیرا آنه شد، مطرح بورس كارگزاران و مالى تحلیل گران توسط بار اولین براى سود كیفیت نظریه

. كنند مى ذهن مجسم در كه دهد نمى نشان آنچنان را شركت قدرت سود شده گزارش سود كردند مى

 یرىگ اندازه متعدد در ضعف نقاط دلیل به شركت ها مالى تحلیل صورت هاى و تجزیه كه دریافتند آنها

 تحلیل چرا كه است این اساسى سوال(. 7331 همكاران، و حسیني)مشكلى است  كار حسابدارى اطالعات

استفاده ( تعدیل بدون) شركت هرسهم سود یا شده و گزارش خالص سود از خود ارزیابى در گران مالى

  .نمایند مى رعایت را احتیاط جانب و كنند نمى

 محتوای اطالعاتی سود

نظریه پردازان بازارهاي اوراق بهادار، گزارشگري مالي را مهمترین منبع اطالعاتي سرمایه گذاران مي دانند. 

گزارشگري مالي باید اطالعاتي ارائه كند كه براي سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان فعلي و آتي و سایرین 

مات مشابه مفید واقع گردد، بدیهي در هنگام تصمیم گیري درباره سرمایه گذاري، اعطاي اعتبار و تصمی

است این اطالعات باید به گونه اي فراگیر و جامع، جهت تامین نیازهاي اطالعاتي تمامي استفاده كنندگاني 

 كه درک مناسبي از فعالیت هاي اقتصادي دارند در دسترس قرار گیرد. 

 پایداری سود

عادي و غیر مترقبه نباشد از پایداري بیشتري  هاي غیرمقصود از پایداري سود، سودي كه ناشي از فعالیت

ود. شبرخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تكرارپذیري سود به عنوان پایداري سود تعریف مي

هاي نقدي آتي به رقم سود حسابداري به عنوان تنها گذاران در تعیین جریانتحلیلگران مالي و سرمایه

ند، بلكه براي آنها پایداري و تكرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار كنشاخص تعیین كننده توجه نمي

هاي عملیاتي تكرارپذیر از اقالم غیرعادي و غیرمترقبه ها سود حاصل از فعالیتمهم است. از دیدگاه آن

 اي نقديهسود، محتوایي اطالعاتي بیشتري دارد؛ زیرا اقالم تكرارپذیر سود معیار خوبي براي برآورد جریان

(. پایداري باالتر سود مرتبط با ضریب بزرگتر متغیر سود 7333آتي به حساب مي آید )ثقفي و كردستاني، 

(. همچنین پایداري سود به معناي تكرارپذیري 7331بازده است )خواجوي و ناظمي،  -در رگرسیون سود
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محاسبه آن از مدل  ( و براي7832، 1اند )فریمن، اوهلسن و پنمان)استمرار( سود جاري تعریف نموده

 شود.اتورگرسیون استفاده مي

 محتوی اطالعاتی و پایداری سود

به  .است برخوردار بیشتري پایداري از نباشد غیر مترقبه و غیرعادي هاي فعالیت از ناشي كه سودي

مالي  گران تحلیل .شود مي تعریف سود پایداري به عنوان سود پذیري تكرار و دوام قابلیت دیگر عبارت

تعیین  شاخص تنها عنوان به حسابداري سود به رقم آتي نقدي هاي جریان تعیین در گذاران سرمایه و

آنان  .است مهم بسیار شده گزارش سود پذیري و تكرار پایداري ها آن براي بلكه كنند، نمي توجه كننده

 از فعالیت حاصل سود ها آن دیدگاه از .كنند مي آن توجه دهنده تشكیل اقالم به شده نهایي رقم از بیشتر

 اقالم دارند،زیرا بیشتري اطالعاتي محتواي سود، مترقبه و غیر غیرعادي اقالم از پذیر تكرار عملیاتي هاي
 .آید مي حساب به آتي نقدي هاي جریان براي برآورد خوبي معیارهاي سود، پذیر تكرار

   پیشینه پژوهش -3

 محافظه سود ،ارتباط اطالعاتي محتواي و كاري محافظهدر تحقیقي با عنوان،  7381كاظمي، تاالنه و

 دور در تهران بهادار اوراق بورس از شركت 761 هاي با داده را حسابداري سود اطالعاتي محتواي و كاري

 واتز و خان روش به كاري محافظه گیري اندازه كار، این براي د.كن بررسي مي 1391 تا 1382 زماني ة

 كاري، محافظه مختلف سطوح در حسابداري سود اطالعاتي محتواي ارزیابي و براي گرفت انجام 2008

 برازش مدل نتایج .شد استفاده 7887هریس و استون بازده مدل و7881اولسون و فلتام مدل قیمت دو از

 بین رابطة معكوس دهندة نشان كاري، محافظه از بخشي سه و دوبخشي بندي سطح براي بازده و قیمت

 باال، كاري سطح محافظه در كه معنا این به است؛ حسابداري سود اطالعاتي محتواي و كاري محافظه

 همچنین، .است كمتر كاري پایین، محافظه با مقایسه در بازده و قیمت هاي مدل دهندگي توضیح توان

 نتایج .شد مشاهده معكوس رابطة ها، توسط شركت شده اعمال كاري محافظه سطح و سهامدار بازده بین

 .پایدار هستند حساسیت هاي تحلیل برابر در آمده هدست ب

ارتباط میان ویژگي هاي حاكمیت شركتي شامل تمركز مالكیت، مالكیت  (1340آقایی و همکاران )

ت مدیره، استقالل هیات مدیره، اتكاي بر أنهادي، نفوذ مدیر عامل، دوگانگي وظیفه مدیر عامل، اندازه هی

ت مدیره و محتواي اطالعاتي سود در صورت وجود مدیریت أعامل در هیبدهي، مدت زمان تصدي مدیر 

شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  702سود را مورد بررسي قرار دادند. نمونه این پژوهش را 

ت مدیره با أكه رابطه مالكیت نهادي و استقالل هی دادتهران و تشكیل مي داد. نتایج پژوهش نشان 

سود درشركت هاي با انگیزه مدیریت سود باال قویتر از شركت هاي با انگیزه مدیریت  محتواي اطالعاتي

                                                           
4 . Freeman, Ohlson & Penman 
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سود پایین مي باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگي هاي حاكمیت شركتي تأثیري در بهبود 

محتواي اطالعاتي سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود باال و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت 

 ود پایین ندارند. س

 اطالعات حسابداري كیفیت اقتصادي پیامدهاي تأثیر بررسي به (1393) احمدزاده و تقوی نیکومرام،

 كیفیت ارزیابي Q معیار كه است آن از حاكي آنها پژوهش هاي یافته .پرداختند سود پایداري بر تمركز با

 بر ،)سود پایداري( و حسابداري سهام صاحبان حقوق دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت توبین، اطالعات

 اطالعاتي محتواي و بار سود زیرا پایداري میگذارد؛ معناداري و مثبت تأثیر سهم هر سود به قیمت نسبت

 .است اقتصادي مثبت پیامد حاوي و دارد ایران سرمایه بازار در مثبتي

 پیشینه پژوهش خارجی

در پژوهشي به بررسي رابطه تاثیر افشاي پایداري سود ،سهامدار عمده بر  3416دومینگو وهمکاران ،

محتواي اطالعاتي سود پرداختند نتایج پژوهش نشان داد افشاي پایداري بر محتواي اطالعاتي سود 

، بر رابطه بین افشاي پایداري و محتواي اطالعاتي سود اثر سهام مالكان گذاردو نسبتحسابداري اثر مي

 گذارد.مي

در پژوهش خود به بررسي پایداري سود،شرایط اقتصادي ومربوط بودن اطالعات  3413بیسلتد وهمبرگ 

حسابداري پرداختند.آن ها به این نتیجه رسیدند كه جداسازي سود پایدار وناپایدار باعث افزایش مربوط 

هر سهم متفاوت است.همچنین  بودن اطالعات حسابداري نمي شود،اما تاثیر سود پایدار وناپایدار بر قیمت

 آنها به این نتیجه رسیدند كه شرایط اقتصادي با مربوط بودن اطالعات حسابداري رابطه دارد.

به بررسي تاثیر پایداري سود واوضاع اقتصادي بر مربوط بودن اطالعات حسابداري  3413لیف وماتیس 

كردند.نتایج پژوهش نشان داد آن دسته پرداختند.آن ها در این پژوهش شركت ها را به دو دسته تقسیم 

از شركت هایي كه به دلیل فعالیت در صنایع گوناگون از نظر سرمایه گذاري متفاوت هستند،درجه مربوط 

 بودن متفاوتي دارند.

به بررسي سهامداران بزرگ چندگانه بر محتواي اطالعاتي سود پرداختند. نمونه  (3411) 5بوباکر و سامی

محتواي  دادتشكیل مي داد. نتایج نشان  2001تا  2003ت فرانسوي و سال هاي شرك 102پژوهش را 

اطالعاتي سود با میزان جریان نقدي مالک رابطه مثبت دارد. همچنین محتواي اطالعاتي سود با كنترل 

 سهامدار رابطه منفي دارد.

                                                           
5Boubaker & Sami 
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ي سود پرداختند. نمونه به بررسي سهامداران بزرگ چندگانه بر محتواي اطالعات (3411) 6بوباکر و سامی

محتواي  دادتشكیل مي داد. نتایج نشان  2001تا  2003شركت فرانسوي و سال هاي  102پژوهش را 

اطالعاتي سود با میزان جریان نقدي مالک رابطه مثبت دارد. همچنین محتواي اطالعاتي سود با كنترل 

 سهامدار رابطه منفي دارد.

 هدف پژوهش -4 

ر د افشای پایداری و محتوی اطالعاتی سودبر رابطه   سهامداران عمده بررسی نقش هدف اصلی تحقیق حاضر
 می باشد.شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 فرضیات پژوهش -5

 گذارد.: افشای پایداری بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری اثر می1فرضیه 
 گذارد.افشای پایداری و محتوای اطالعاتی سود اثر می، بر رابطه بین سهامداران عمده :2فرضیه 

 قلمرو مکانی
 در این پژوهش قلمرو مکانی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 قلمرو زمانی
 می باشد. 1931تا انتهای سال  1931قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال

 قلمرو موضوعی
 افشای پایداری و محتوی اطالعاتی سودبر رابطه  سهامداران عمده بررسی نقشدر این پژوهش به 

 پرداخته خواهد شد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در شرکت

 روش پژوهش -6

استقرایي است؛ قیاسي به لحاظ تبیین فرضیه هاي  -در این پژوهش، روش تحقیق به صورت قیاسي 

به كمک تئوري هاي موجود و استقرایي به جهت آزمون فرضیه ها و از نوع تجربي در حوزه  تحقیق

تحقیقات اثباتي حسابداري و مبتني بر اطالعات واقعي در صورت هاي مالي شركتها مي باشد. روش 

 درگرسیوني است و چون مي تواند در فرآیند استفاده از اطالعات كاربر -شناسي تحقیق از نوع توصیفي 

 . داشته باشد، لذا نوعي تحقیق كاربردي است

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

باشد. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميجامعه آماري تحقیق حاضر شامل كلیه شركت

هاي پذیرفته شده تا پایان سال بنابر اعالم سایت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران كلیه شركت

 اند. شركت بوده 120شامل  7381

                                                           
6Boubaker & Sami 
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كه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد، براي انتخاب در این مطالعه براي این

نمونه از روش حذفي سیستماتیک استفاده شده است. براي این منظور  معیارهاي زیر در نظر گرفته شده 

 هاي نمونه انتخابكرده باشد به عنوان یكي از شركتو در صورتي كه یک شركت كلیه معیارها را احراز 

 شده است. 

 مدل آماري پژوهش-7

به صورت زیر استفاده    2111رگرسیونی فرضیه های پژوهش با توجه مدل دومینگو وهمکاران ،  مدل
 می کنیم:

Carit =𝛼0  +  𝛼1𝑁𝐼i. t + 𝛼2𝐺𝑅𝐼i. t ∗ 𝑁𝐼i. t +  𝛼3𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘i. t ∗ 𝑁𝐼i. t +
𝛼4𝑀𝐾𝐵𝑂𝑂𝐾i. t ∗ 𝑁𝐼i. t + 𝛼5𝐿𝐸𝑉i. t ∗ 𝑁𝐼i. t + 𝛼6𝑆𝐼𝑍𝐸i. t ∗ 𝑁𝐼i. t +
 𝛼7𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝐼𝑖𝑡 +  𝛼8𝐵𝐼𝐺4i. t ∗ 𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛼9𝐿𝑂𝑆𝑆i. t ∗ 𝑁𝐼i. t +  𝜀i. t 

 روش و ابزار گردآوري داده ها
 :اطالعات و داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از دو روش جمع آوری شده اند 

اطالعاتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین  .1
 المللی که به صورت آنالین در پایگاه های اینترنتی موجود می باشند جمع آوری گردیده است.

مراجعه مستقیم اطالعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور برسی فرضیات پژوهش از طریق   .2
به صورتهای مالی شرکت ها که در لوح فشرده منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و 

 وب سایت این سازمان که در دسترس است جمع آوری شده است.
صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان،صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه 

اسفند ماه( به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در این 23مالی در پایان هر سال مالی) صورت های
پژوهش برای برآورد آماره های توصیفی و آماری و پارامتر های مدل های موجود در پژوهش و تجزیه و تحلیل و 

 استنباط آماری، از نرم افزارهای ایویوز و اکسل استفاده شده است.
 (: آماره هاي توصیفی تحقیق 1-4جدول )

 CAR NLI GRINI BLOCKIT
XNII 

MK LEVNI SIZENI AGENI BIGAUDIT
NI 

LOSSNI 

 0.213333  0.245000  23.03114  14.35154  0.803598  3916.346  72.87865  .1202605  0.102492  917.3161  میانگین

 0.000000  0.000000  18.00000  14.18352  0.734591  752.2533  75.64000  208160.6  0.097226  568.0933  میانه

 1.000000  1.000000  82.00000  19.06638  8.428574  86378.04  99.45000  50624573  0.621609  15304.78  بیشینه

 0.000000  0.000000  4.000000- 10.44990  0.023003  98005.67- 15.51000  .7594022- 1.038215- 1874.627- کمینه

 0.410003  0.430446  17.48249  1.747517  0.590030  11767.62  16.62804  .4414397  0.179130  1285.577  انحراف معیار

 ضریب چولگی
 4.145906 -0.820717  6.926542 -0.843477  1.090435  7.383246  0.315387  0.562639  1.185806  1.399531 

 ضریب کشیدگی
 34.93928  8.224372  61.97785  3.272236  25.88096  78.94073  2.697324  2.704777  2.406136  2.958686 

 تعداد مشاهدات
 650  650   650  650   650   650  650   650  650  650 
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را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار آوری شده توان اطالعات جمعها میهایی را که به وسیله آنبه طور کلی، روش
پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه میتوصیفی می

ها با استفاده از (. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده8، ص1983یا نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، 
انجام  8و کشیدگی 2های پراکندگی انحراف معیار، چولگیچون میانگین و میانه و شاخصهمهای مرکزی شاخص

طوری هدهد، بها را نشان میترین شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهپذیرفته است. در این ارتباط میانگین، اصلی
ع نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزی ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاًکه اگر داده

از  دهد. چولگی نیزها را نشان میگیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی دادهقرار می
هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده

چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که باشد، ضریب 
دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت 

 (. 1931باشد )مومنی و قیومی، به توزیع نرمال می

های مرکزی از جمله میانگین شاخصدهند. براساس اطالعات جدول، ن میآمار توصیفی مطالعه را نشا 1-4جدول 
های پراکندگی از جمله انحراف معیار، کشیدگی و چولگی برای متغیرهای مختلف محاسبه شده و میانه و شاخص

ن مقادیر ایدهد زیرا میانگین تحت تاثیر ها نشان میاست. بزرگ بودن میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده
ر تکشیدگی مثبت دارند یعنی نسبت به نمودار نرمال پهن تر و توزیع از توزیع نرمال کشیدههمه متغیرها گیرد. قرار می
 . هستندو بلندتر 

 آمار استنباطی

 لیمر Fنتايج آزمون 

ارد یا وجود د های ترکیبی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به اصطالح ناهمگنی در مقاطعدر بخش داده
های آماری را روی هم انباشته کرد و به بایست دادهها با هم همگن هستند؟ و برای این تخمین میاینکه مقطع

توان لیمر می F( برآورد را انجام داد یا روش پانل دیتا مناسب است؟ با استفاده از 3معمولی ) پولینگ دیتا OLSروش 
مبتنی بر همگن بودن مقاطع )پولینگ بودن  Fکرد. فرضیه صفر آماره  وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص

های آماری( است. چنانچه فرضیه صفر رد شود، فرضیه مقابل آن مبتنی بر وجود ناهمگنی بین مقاطع )پانل داده
 در جدول زیر انعکاس یافته است. Fشود. نتایج آزمون های آماری ( پذیرفته میبودن داده

 

 

                                                           
7- Skewness 
8- Kurtosis  
9 Pooling Data 
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 لیمر براي مدل پژوهش Fنتايج آزمون  -2-4جدول 

Prob Statistics آماره 

0.0000 3.461000 
Cross-section F 

0.0000 344.317276 
Cross-section Chi square 

 منبع: خروجی نرم افزار

مناسب بودن  باشد و در واقع بیانگرمی %1نتایج جدول بیانگر رد شدن فرضیه صفر و وجود ناهمگنی مقاطع در سطح 
 باشد.روش پنل دیتا برای برآورد مدل می

 آزمون هاسمن

 هایهای فردی قابل لحاظ کردن است و روش دادهبعد ازاین که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوت
 ترکیبی برای برآورد مدل پژوهش مناسب است، باید مشخص شود که خظای تخمین، ناشی از تغییر در مقاطع است

یا این که در طی زمان رخ داده است. در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر تصادفی استفاده 
، فرضیه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برآوردی است که نتایج آن در جدول شود. درآزمون هاسمنمی

 زیر انعکاس یافته است. 

 تحقیقآزمون هاسمن متغیرهاي  -3-4جدول 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

بیانگر آن است که در این مورد فرضیه صفر رد نشده و اثر تصادفی برای  پژوهش نتایج آزمون هاسمن برای مدل
 برآورد مدل مناسب است. 

 رگرسیون و آزمون فرضیه پژوهشنتايج مدل   -4-4جدول 
CARit =𝛼0  +  𝛼1𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛼2𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 +  𝛼3𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛼4𝑀𝐾𝐵𝑂𝑂𝐾𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 +
𝛼5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛼6𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 +  𝛼7𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 +  𝛼8𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛼9𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡𝑥𝑁𝐼𝑖𝑡 + € 

 نام متغیر
 نماد

 t Probآماره  انحراف معیار ضريب

 محتوای اطالعاتی سود
NLI -208.3809 330.2947 -0.630894 0.0284 

 سهام مالکان نسبت
GRINI -3.91105 1.32E-05 -2.972475 0.0031 

 نوع آزمون نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

15.809027 9 0.0310 
 مدل اثرات ثابت
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 سهامداران مالکیت درصد

 افشای پایداری عمده*
BLOCKITXNII 

-17.58323 3.449942 -5.096674 0.0000 

نسبت ارزش بازار  به  
ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام
MK 

-0.000557 0.005505 -0.101268 0.9194 

 اهرم مالی شرکت
LEVNI 

-103.8447 91.32458 -1.137095 0.2560 

 اندازه شرکت
SIZENI 60.20250 34.92486 1.723772 0.0854 

 سن )سابقه( شرکت
AGENI 

1.678015 3.386365 0.495521 0.6205 

 سازمان حسابرسی،
BIGAUDITNI 

329.2312 138.4205 2.378485 0.0178 

 زیان

LOSSNI 
396.3667 134.5789 2.945237 0.0034 

 مقدار ثابت
C -1291.736 593.6466 -2.175935 0.0300 

 
 کل مدل رگرسیون

 -آماره دوربین  F p-valueآماره
 (D-Wواتسون)

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین
 شده

 6.1527 10111 
 

1011 
 

0. 530 0.484 

 101111و 6.1527مدل به ترتیب    Fهمانطور که از جدول باال مالحظه می شود مقدار و سطح معنی داری آماره 

 که می باشد484 .0می باشد که بیانگر کفایت کلی مدل تحقیق می باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با

. شوند می حتشری تحقیق کنترلی و مستقل متغیرهای وابسته توسط متغیر تغییرات از درصد48.4 است آن بیانگر
 کدیگری با خطاها و شود رد خطاها استقالل فرضیه که صورتی در .خطاهاست استقالل رگرسیون مفروضات از یکی

 ستقاللا بررسی منظور به واتسون-دوربین آماره .ندارد وجود رگرسیون از استفاده باشند امکان داشته همبستگی
 فرض باشد داشته قرار 201 تا 101 فاصله در واتسون-دوربین آماره مقدار اگر که شود می استفاده یکدیگر از خطاها

-4)دول ج طبق واتسون-دوربین آماره مقدار .کرد استفاده رگرسیون از توان می و شود می رد خطاها بین همبستگی
 الیسری خودهمبستگی و هستند مستقل یکدیگر از خطاها که دهد می نشان عدد این و باشد می1.61برابر با  (4

 تفادهاس رگرسیون از توان می و شود می رد خطاها بین همبستگی فرض و ندارد وجود مدل در باقیمانده جمالت میان
 .کرد

 : تفسیر يافته از فرضیه اول پژوهش

= H0 گذارد.پایداری بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری اثر نمی افشای 

 = H1 گذارد.افشای پایداری بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری اثر می 
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خطای  سطح به توجه است.با 0.0284سطح معنی داری و 208.3809- دارای ضریب NIنتایج بدست آمده متغیر 

گذارد. در پایداری بر محتوای اطالعاتی سود حسابداری اثر می که افشای کرد عنوان ، می توان%1قابل پذیرش 
 نتیجه فرضیه تحقیق تایید می شود.

 : تفسیر يافته از فرضیه دوم پژوهش

= H0 گذارد.، بر رابطه بین افشای پایداری و محتوای اطالعاتی سود اثر نمیعمده  سهامداران 

 = H1  گذارد.پایداری و محتوای اطالعاتی سود اثر می، بر رابطه بین افشای سهامداران عمده 

 توجه است.با 0.0000و سطح معنی داری 17.58323-دارای ضریب  BLOCKIT*NIIنتایج بدست آمده متغیر 

، بر رابطه بین افشای پایداری و محتوای سهامداران عمده  که کرد عنوان ، می توان%1خطای قابل پذیرش  سطح به
 در نتیجه فرضیه تحقیق تایید می شود.گذارد.اطالعاتی سود اثر می

 خالصه تحقیق
کتهای در شر افشای پایداری و محتوی اطالعاتی سودبر رابطه   سهامداران عمده بررسی نقشهدف کلی این پژوهش 

زمانی رو و قلم تهران بهادار اوراق بورس این تحقیق مکانی قلمرومی باشد.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
شرکت به عنوان نمونه تحقیق 191 تعداد سیستماتیک حذف روش به توجه بوده است با1931تا  1931سال های بین

 آزمون پیش عنوان به لوین -لین  آزمون هاسمن و لیمر، F آزمون واریانس، ناهمسانی های آزمون انتخاب گردید. از
 استفاده دمور افزار نرم. شد استفاده تحقیق های فرضیه رد و تایید برای آزمون، پس عنوان به رگرسیونی آزمون از و

  .باشد می 8 ایویوز افزار نرم ها، داده تحلیل و تجزیه برای تحقیق این در

 خالصه نتایج تحقیق -1-1جدول 

 نتیجه گیری شرح فرضیه 

 1فرضیه 

افشای پایداری بر محتوای 
اطالعاتی سود حسابداری 

 گذارد.اثر می
 تایید شد

 2فرضیه 

، بر رابطه سهامداران عمده 
بین افشای پایداری و 
محتوای اطالعاتی سود اثر 

 گذارد.می

 تایید شد
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 مراجع  

 ، تعریف و مفهوم محافظه کاری در حسابداری، مجله حسابدار رسمی.1331آزاد، ع؛  .1

 اول.، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد 1335م؛  منی،ؤآذر، ع؛ م .3

سود  یی  اطالعاتاوتویژگی های حاکمیت شرکتی و  مح، 1333؛ پ چاالکی، ذر،ع؛آ ح؛ اعتمادی، م؛ قایی،آ .3

در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، 

 .53 – 31، 16شماره 

 .11/43/1336تهران )شرکت سهامی عام(،  ، بورس اوراق بهادارشرکتی راهبری مآیین نامه نظا .0

تمرکز مالکیت و کیفیت  سود در شرکت های پذیرفته شده  در بورس ، 1334 م؛ ر،ع؛ اعرابی،لابراهیمی کرد .5

 .114 – 45، 0اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره  دوم، شماره پیاپی 

رابطه کیفیت افشای شرکتی، کیفیت سود و هزینه سرمایه  شرکت های بررسی ، 1344 ا؛ ابویی مهریزی، .6

 واحد یزد. پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی

ثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه أ، بررسی ت1334م؛ کاشانی پور، م؛ شجاعی،ا؛ احمدپور،  .1

 .63، شماره 11مالی  بدهی ) استقراض(، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره تامین 

اطالعات در ارزیابی کیفیت سود ءبررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا، 1333 یر،ح؛غ؛ قهرمانی صا احمدپور، .3

 .34 - 53،3، شماره 16شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 

ثیر حاکمیت شرکتی  بر کیفیت أبررسی ت، 1334 ع؛ بادی،آزندعباس  م؛ ی،جلیل ع؛ ،مقری اسماعیل زاده .4

 .سود در  بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره هفتم

 .130، شماره 31، مجله حسابدار، سال 1336ش؛ کیفیت سود، اسماعیلی، .14

رابطه برخی از ابزارهای نظارتی  راهبری شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ، 1334 ا؛ یزدی نیا،ن؛ رساییان،ا .11

 .13 – 53، 1ارزیابی عملکرد، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 

سازوکار نظام راهبری  شرکتی و کیفیت سود، فصلنامه پژوهش های  تجربی  ، 1344 ا؛ رساییان، ایزدی نیا،ن؛ .13

 .ره اولمالی، سال اول، شما یابدارسح

بررسی رابطه  بین برخی مکانیزم ، 1333س؛  محمود زاده باغبانی، ؛ر ، ی؛ برادران حسن زاده،نهندی بادآور .13

 .های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، تحقیقات حسابداری

ن  بر محتوای ثیر  ترکیب سهامداراأبررسی ت، 1344تابستان رضایی،ع؛  ه؛ ؛ تقی زاده،ربرادران حسن زاده،  .10

اطالعاتی  سود حسابداری شرکت های پذیرفته  شده  در بورس اوراق بهادار تهران،  مجله پژوهش های 

 .130 – 141(، 3حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی )

 .53ثیر آن بر کیفیت سود، مجله بورس،  شماره أنظام راهبری شرکت و ت، 1335 ق؛ بولو، .15

م؛ بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در  پاکدل، .16

 ، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.1344بورس اوراق بهادار تهران، تابستان 

 .مقدمه ای  بر روش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت، 1334حافظ نیا، م؛  .11

 .فلسفه  حسابرسی، تهران،  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،1330گانه، ی؛ حساس  ی .13

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهار نظر حسابرسان مستقل، ، 1334تابستان ا؛  حساس یگانه، ی؛ داداشی، .14

 .ال سوم، شماره پنجمسمجله حسابداری مدیریت، 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار هاینشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                 630تا  333 ، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 344            حمیدرضا خدادادی            محتوی اطالعات...افشای پایداری و بر رابطه  سهامداران عمده بررسی نقش

 

 سی، بازتاب، چاپ دوم.نوی مه، روش تحقیق با رویکرد به پایان نا1330 خاکی ، غ؛ .34

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام  ، 1330تابستان ا؛ ناظمی، خواجوی، ش؛ .31

 – 31 ،0بررسی های حسابداری وحسابرسی، سال  دوازدهم،  شماره ، بورس اوراق بهادار تهرانی در تعهد

64. 

کیفیت سود و بازده سهام، فصلنامه مطالعات  حسابداری، رابطه بین ، 1335 ش؛ م؛ اسماعیلی، خوش طینت، .33

 .13و  13شماره 

ثیراندازه شرکت بر محتوای اطالعاتی اعالم سود، فصلنامه أت، 1335 ص؛ م؛ براری نوکاشتی، خوش طینت، .33

 .مطالعات حسابداری

اطالعات شرکت های پذیرفته شده   افشایاثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت  ،1344زمستان  ف؛ دهقان، .30

 در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.

رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ، 1333صالح نژاد، ح؛ سالکی، ع؛ زمستان رحیمیان، ن؛  .35

مجله دانش حسابداری،  ،ر تهرانعدم تقارن اطالعاتی در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادا

 .36 -11، 53، شماره 16دوره 

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی ، 1341پاییز  رحیمیان، ن؛ همتی، ح ؛ سلیمانی فرد، م؛ .36

 -151، 14مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره ، شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

131. 

، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تامین مالی و 1331مای رودپشتی، ف؛ اصالنی، ع؛ رهن .31

 .06، 13 جله مدیریت،مسود آوری در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران ، 

، انتشارات spss، تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های منابع طبیعی  با نرم افزار 1334زارع چاهوکی ، م؛  .33

 جهاد دانشگاهی.

ساختار سرمایه و ارزش  بیننظام حاکمیت شرکتی  بر رابطه أثیر ت، 1344تابستان  ل؛ زین الدینی میمند، .34

 یزد. شرکت، پایان نامه  کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسالمی

برمحتوای  اطالعاتی سود  ثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتیأبررسی ت، 1341بهار ف؛  م؛ ابراهیمی، ستایش، .34

 -3،31مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره ، شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

03. 

ت مدیره  بر سیاست تقسیم  أثیر ساختار مالکیت  و ترکیب هیأبررسی ت، 1334م؛  ستایش ، م؛ کاظم نژاد، .31

، 1شماره  ،مجله دانش حسابداری، سال اول ،دار تهرانسود شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق  بها

34 - 51. 

ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت  سود در شرکت های پذیرفته شده   ،1334بهار  م؛ م؛ضیایی، عرب صالحی، .33

 .56 – 34، 5در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه  علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 

مالی، ریسک اطالعاتی و هزینه سرمایه ، گری کیفیت گزارش، 1333 م؛ طالبیان، م؛ یزدی،عرب مازار  .33

 .31فصلنامه  مطالعات حسابداری، شماره 

نظام راهبری شرکتی و اثر بخشی مدیریت و روش های  بینبررسی رابطه ، 1341تابستان م؛  کریمیان راد ، .30

تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده  دربورس اوراق بهادار ایران، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه 

 آزاد اسالمی یزد.

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار هاینشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                 630تا  333 ، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 345            حمیدرضا خدادادی            محتوی اطالعات...افشای پایداری و بر رابطه  سهامداران عمده بررسی نقش

 

، حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر ارزش موجودی نقد نگهداری شده در شرکت 1341کریمی پور اردکانی، م؛  .35

 ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی یزد.ها

مجله  ،اطالعات حسابداری و مخارج سرمایه ای ،کیفیت سود، 1333احمدی، ف؛ پاییز  و؛ مجتهدزاده، .36

 .3/51پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول،  پیاپی 

بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی جنبه های  اصول راهبری  ، 1335پاییز م؛  اسماعیلی، ؛مشایخ ، ش .31

 .00 – 35، 05در شرکت های پذیرفته شده در بورس  تهران،  بررسی های حسابداری و حسابرسی،  شماره 

پژوهش  مجله رابطه مکانیزم های  حاکمیت شرکتی با کیفیت سود،، 1344م؛  ،بادیآمحمد  ب؛ مشایخی، .33

 .33 – 11 (،3های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی )

سرمایه گذاران نهادی و کیفیت  بینبررسی رابطه ، 1334 ه؛ م؛ اسکندر، کرمی،غ؛ مرادی، س؛ مهرانی، .34

 331 ،3/53گزارشگری مالی، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه  شیراز، دوره دوم، شماره اول، پیاپی 

- 304. 

، یمتبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود  با رویکرد بو، 1344زمستان  م؛ فرزاده،ص مهرانی ، ک؛ .04

 .43 - 64، 1مجله دانش حسابداری، سال دوم، شماره 

 ، شیوه های علمی مقاله نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.1334میرزایی، خ؛ .01

 شگری و پژوهشنامه نویسی، انتشارات جامعه شناسان.هش پژوهو، پژ1334میرزایی، خ؛ .03

بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته ، 1334زمستان  ز؛ عارف منش، ؛ز نصراللهی، .03
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