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 های شرکت در مالی اطالعات افشای و نهادی گذاران سرمایه بین رابطه تبیین

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
  4حمید اولیازاده، 3وحید صداقت، 2، علیرضا آذربراهمان1سعید پاکدالن
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 چکیده

 مشکل با گذاری سرمایه های بازار حاضر حال در. است گذاری سرمایه توسعه و بسط کشورها، اقتصادی مهم مسائل از یکی

 است شده نامناسب انتخاب و لمون مساله باعث فروشندگان، و خریداران بین اطالعات تفاوت که هستند مواجه اطالعاتی تقارن

 به حسابداری اطالعات مربوط و کامل افشای به ای ویژه توجه باید مدیران دلیل مینه به. است بازار شکست آن نتیجه که

 اطالعات کیفیت افزایش و شفافیت از گذاران سرمایه با خود منافع تضاد دلیل به مدیران اما. باشند داشته گذاران سرمایه

 ارائه به ملزم را مدیران شود می اعثب فرد به منحصر مالکیت ساختار و شرکتی حاکمیت. کنند می خودداری حسابداری

 پژوهش در. است مالکیت تمرکز و نهادی مالکیت جمله از مالکیت ساختار مهم های جنبه. کند کیفیت با و شفاف اطالعات

 محاسبه برای اینکه به توجه با. شود می پرداخته شرکت افشای کیفیت بر مالکیت ساختار تاثیر بررسی اصلی هدف حاضر

 شفافیت و افشا امتیاز شاخص دو از افشا کیفیت محاسبه برای و نهادی مالکیت و مالکیت تمرکز شاخص دو از کیتمال ساختار

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 28 از تحقیق موردنیاز اطالعات اساس این بر. است شده استفاده اطالعات

 طبقه لحاظ از کاربردی، نوع از هدف، مبنای بر بندی طبقه لحاظ از رحاض پژوهش و استخراج 9912 تا 9919 زمانی دوره

 شده استفاده آماری روش. است همبستگی نوع از توصیفی، های پژوهش انواع میان از و توصیفی نوع از روش، حسب بر بندی

 دهد می نشان تحقیق نتایج. ستا ترکیبی های داده از استفاده با متغیره چند رگرسیون روش ها، داده تحلیل و تجزیه منظور به

 نتایج همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه شرکت اطالعات شفافیت و شرکت افشای امتیاز با مالکیت تمرکز بین که

 . دارد وجود داری معنی و منفی رابطه شرکت اطالعات شفافیت و شرکت افشای امتیاز با نهادی مالکیت که است آن از حاکی
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