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بزرسی ارتباط کیفیت افشا ،ساختار مالکیت و تاخیزدر گشارشگزی سود با هشینه
حقوق صاحبان سهام در شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
1

آرش جهانگیزی

کبضضنبسی اضضس حسبثساضی

چ ک یده
ىسف این تحقیق ثطضسی اضتجبط کیفیت افطب ،سبذتبض مبلکیت و تأذیط زض گعاضضگرطی سگ ز ثگب ىعینگو حقگ ب غگبحجب سگيب
زضضطکتيبی پصیطفتو ضسه زض ث ضس اوضاب ثيبزاض تيطا می ثبضس .ثو منظ ض زستیبثی ثو اىساف تحقیق ثگب اسگتفبزه اظ ضگطسگی
چنسگبنو ثب کنتطل ػ امل تؼیین کننسه ىعینو حق ب غبحجب سيب اظ اعالػبت 102ضطکت پصیطفتو ضسه زض ثگ ضس اوضاب ثيگساض
تيطا عی یک زوضه  5سبلو( )1392-1388استفبزه ضسه است .ثطای سنجص کیفیت افطب اظ امتیبظ تؼلق گطفتو ثگو ىگط ضگطکت
کو ت سظ سبظمب ث ضس و اوضاب ثيبزاض تيطا و اظ عطیق اعالػیو"کیفیت افطب و اعالعضسبنی منبست" منتطط میضگ ز اسگتفبزه
میگطزز .و مؼیبض سبذتبض مبلکیت ،مبلکیت نيبزی و مسیطیتی می ثبضس .و مؼیبض تبذیط زض گعاضضرطی سگ ز تؼگساز ضوظىگبی ثگین
پبیب سبل مبلی و تبضید انتطبض غ ضتيبی مبلی می ثبضس .نتبیج تحقیق نطب زاز کو ثگین مبلکیگت نيگبزی ،مبلکیگت مگسیطیتی و
کیفیت افطب ثب ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو منفی و مؼنبزاضی وج ز زاضز .نتبیج تحقیق ىمچنین نطب زازکگو ثگین تگبذیط
زض گعاضضرطی س ز ثب ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مثجت و مؼنبزاضی وج ز زاضز.
واصگان کلیدی :مبلکیت نيبزی ،مبلکیت مسیطیتی ،کیفیت افطب ،تبذیط زض گعاضضرطی س ز ،ىعینو حق ب غبحجب سيب
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مقدمه
ثط اسبس تئ ضی نمبینسگی ،مسیطا ثو ػن ا نمبینسگب سيبمساضا ممکن است ثو گ نو ای ػمل نمبینس یب تػمیم
ىبیی ضا اتربش کننس کو لعومب زض ضاستبی ثو حساکثط ضسبنس ثطوت سيبمساضا نجبضس .مغبثق این تئ ضی ،ثبیس سبظ و
کبضىبی کنتطلی یب نظبضتی کبفی ثطای محبفظت اظ سيبمساضا زض مقبثل تضبز منبفغ ایجبز ض ز .م ض ع افطب ثو م قغ
غ ضتيبی مبلی و کیفیت افطبی اعالػبت اضائو ضسه زض آ ثو ػن ا یک ضاىکبض ػملی م ضز ت جو قطاض گطفتو است.
جطیب ضفبف و ثبکیفیت اعالػبت م جت کبىص ػس تقبض اعالػبتی میض ز (حسبس یربنو و ذیط اليی.)1387 ،

افطبی مبلی ضؼیف م جت گمطاىی سيبمساضا میض ز و اثط نبمغل ثی ثط ثطوت آنيب زاضز .تجعیو و تحلیل نظطی و
ض اىس تجطثی ثیبنرط آ است کو افعایص ػس تقبض اعالػبتی ثین مسیطا و سيبمساضا ضطکت ثب کبىص تؼساز
سطمبیوگصاضا و پبیین آمس نقسض نسگی اوضاب ثيبزاض ،کم ضس حجم مؼبملوىب و ثو ع ض کلی ،کبىص منبفغ اجتمبػی
اظ محل این زاز و ستسىب ضاثغو مستقیم زاضز (قبئمی و ضيطیبضی.)1388،
ضاىجطی ضطکتی ن ػی نظبضت است کو زض ضطکت ىب ثو منظ ض کبىص ػس تقبض اعالػبتی و کنتطل آظازی ػمل
مسیطا زض گعاضضرطی مبلی استفبزه می ض ز (ىب و و ىمکبضا .)2008،1حبکمیت ضطکتی ق ی اػتجبض اعالػبت زض
زستطس سطمبیو گصاضا ضا افعایص می زىنس .ىطچو زقت و کیفیت اعالػبت اضایو ضسه اظ س ی ضطکت ثبالتط ثبضس،
ضیسک اعالػبتی کبىص یبفتو و ثو تجغ آ اظ میعا ػس اعمینب سطمبیو گصاضا کبستو می ض ز .کبىص ػس
اعمینب م جت تقبضبی نطخ ثبظزه کمتطی اظ س ی سطمبیو گصاضا ضسه و ثط این اسبس می ت ا استسالل کطز
کیفیت حبکمیت ضطکتی منجط ثو کبىص ىعینو سطمبیو می ض ز .افعایص زقت اعالػبت ت انبیی مسیطیت ثطای استفبزه
اظ اقال تؼيسی اذتیبضی ضا کبىص زازه و ثو تجغ آ ثط مسیطیت س ز تبثیط منفی می گصاضز .ثنبثطاین انتظبض می ضوز
ضطکت ىبیی کو سبذتبض مبلکیت ق ی زاضنس ،ىعینو سطمبیو و مسیطیت س ز کمتطی زاضتو ثبضنس (تلیس .)2005 ،2ثب
ت جو ثو اىمیت م ض ع  ،زض این تحقیق سؼی زاضیم ض اىسی ثیبثیم کو نطب زىس آیب ثین ثطضسی اضتجبط کیفیت افطب،
ضطکتىبی پصیطفتو ضسه زض ث ضس اوضاب

سبذتبض مبلکیت و تأذیط زض گعاضضرطی س ز ثب ىعینو حق ب غبحجب سيب زض
ثيبزاض تيطا ضاثغو وج ز زاضز یب ذیط .
مزوری بز ادبیات موضوع
حبکمیت ضطکتی ن ػی نظبضت است کو زض ضطکت ىب ثو منظ ض کبىص ػس تقبض اعالػبتی و کنتطل آظازی ػمل
مسیطا زض گعاضضرطی مبلی استفبزه می ض ز (ىب و و ىمکبضا  .)2008،3کیفیت ثبالی حبکمیت ضطکتی اػتجبض
اعالػبت زض زستطس سطمبیو گصاضا ضا افعایص می زىنس .ىطچو زقت و کیفیت اعالػبت اضایو ضسه اظ س ی ضطکت
ثبالتط ثبضس ،ضیسک اعالػبتی کبىص یبفتو و ثو تجغ آ اظ میعا ػس اعمینب سطمبیو گصاضا کبستو می ض ز .کبىص
ػس اعمینب م جت تقبضبی نطخ ثبظزه کمتطی اظ س ی سطمبیو گصاضا ضسه و ثط این اسبس می ت ا استسالل کطز کو
این امط منجط ثو کبىص ىعینو سطمبیو می ض ز .مسیطیت غ ضت ىبی مبلی ضا تيیو میکنس و این غ ض تيبی مبلی قجل
اظ افطبء حسبثطسی می ض نس .حسبثطسب قبزضنس ثط انتربة ضوش ىبی حسبثساضی ت سظ مسیطیت تبثیط ثرصاضنس (آنتل و
ىمکبضا  .)1991،4اظ اینضو غ ضت ىبی مبلی نيبیی ضا تحت تبثیط قطاضزازه و سجت افعایص قبثلیت اتکبء اضقب حسبثساضی
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گعاضش ضسه می ض نس(الی ت و ىمکبضا  .)1998،1سيبمساضا ثعضگ زض مقبیسو ثب سيبمساضا ک چکتط ت انبیی مبلی
ثیطتطی زاضنس تب کنتطل و اعمینب ثرطی ثيتطی ضا انجب زىنس و اثطات نبمغل ة تفکیک مبلکیت و مسیطیت ضا ثب

کبىص ػس تقبض اعالػبتی ثین استفبزه کننسگب و تيیو کننسگب غ ضت ىبی مبلی ضقیق می کنس .ثنبثطاین حبکمیت
ضطکتی اثعاض کبىص ضیسک اعالػبتی و افعایص کیفیت گعاضضرطی مبلی است .کبىص ضیسک اعالػبتی ثبػث کبىص
ىعینو سطمبیو سيب ػبزی می ض ز (لی ظ.)2005 ،2
اظ عطفی نیع ثط اسبس تئ ضی نمبینسگی ،مسیطا ثو ػن ا نمبینسگب سيبمساضا ممکن است ثو گ نو ای ػمل نمبینس یب
تػمیم ىبیی ضا اتربش کننس کو لعومب زض ضاستبی ثو حساکثط ضسبنس ثطوت سيبمساضا نجبضس .مغبثق این تئ ضی ،ثبیس

سبظ و کبضىبی کنتطلی یب نظبضتی کبفی ثطای محبفظت اظ سيبمساضا زض مقبثل تضبز منبفغ ایجبز ض ز .م ض ع افطب ثو
م قغ غ ضتيبی مبلی و کیفیت افطبی اعالػبت اضائو ضسه زض آ ثو ػن ا یک ضاىکبض ػملی م ضز ت جو قطاض گطفتو
است .جطیب ضفبف و ثبکیفیت اعالػبت م جت کبىص ػس تقبض اعالػبتی میض ز (حسبس یربنو و ذیط اليی.)1387 ،

افطبی مبلی ضؼیف م جت گمطاىی سيبمساضا میض ز و اثط نبمغل ثی ثط ثطوت آنيب زاضز .تجعیو و تحلیل نظطی و
ض اىس تجطثی ثیبنرط آ است کو افعایص ػس تقبض اعالػبتی ثین مسیطا و سيبمساضا ضطکت ثب کبىص تؼساز
سطمبیوگصاضا و پبیین آمس نقسض نسگی اوضاب ثيبزاض ،کم ضس حجم مؼبملوىب و ثو ع ض کلی ،کبىص منبفغ اجتمبػی
اظ محل این زاز و ستسىب ضاثغو مستقیم زاضز (قبئمی و ضيطیبضی.)1388،
امطوظه ثو زلیل گستطش فؼبلیتىبی اقتػبزی ،ت سؼو ثبظاضىبی مبلی و ضونق سگطمبیوگگصاضی زض ثبظاضىگبی سگطمبیو ثگو
ذػ ظ ث ضس اوضاب ثيبزاض ت سظ اضربظ حقیقی و حق قی ،ميمتطین اثعاض جيت اتربش تػمیمبت مبلی ،زستطسی ثو
اعالػبت زضست و ثو م قغ و تحلیل زقیق و واقغثینبنو آ میثبضس .ػس تقگبض اعالػگبتی زاضای پیبمگسىبی نگبمغل ة
متفبوتی اظ قجیل افعایص ىعینوىبی مؼبمالتی ،نقسض نسگی پبیین میثبضس (ذسامی پ ض و قسیطی .)1389 ،اظ عطف زیرگط،
ىنرب ػطضو ػم می سيب  ،افطاز ثطای تػمیمگیطی زض م ضز ذطیس سيب نیبظمنس اعالػبت ثو م قغ جيت تػمیمگیطی
میثبضنس .زض غ ضت وج ز اعالػبت نبمتقبض ىنرب ػطضو سيب گطوىی اظ افطاز مغلغ ثبظزه غیطػبزی کست میکننس و
زض نتیجو سطمبیو افطاز ػبزی و کسبنی کو اعالػبت کمتطی زاضنس ثو ذغط میافتس.
ثو م قغ ث ز ثسین مؼنبست کو قجل اظ اینکو اعالػبت ظطفیت تبثیطگصاضی ذ ز ثط تػمیمگیطی ضا اظ زست ثسىس ،زض
اذتیبض فطز تػمیمگیطنسه قطاض گیطز .زض ثطذی اظ مغبلؼبت ،اظ محت ای اعالػگبتی سگ ز ثگو ػنگ ا یکگی اظ مؼیبضىگبی
کیفیت س ز یبز ضسه است کو ثطای ػملیبتی نم ز این مؼیبض اظ ثو م قغ ث ز استفبزه ضسه است.
پیشینه تحقیك
تحقیقات خارجی
وظیفو زوست و ىمکبضا ( ، )2014ثو ثطضسی تن ع ضطکت ،ػس تقبض اعالػبت و ػملکطز ضطکت پطزاذتنس .مغبلؼگبت
آ ىب نطب میزىس کو ػ املی اظ قجیل افعایص ثی ثجبتی و نبآضامی زض غنؼت ،تمطکع مسیطا ثطای افعایص اضظش سيب ،
ضضس و ظي ض ایسه ىبی جسیس زض م ضز مسیطیت ضطکت زلیلی ثطای متمطکع کطز زوثبضه این ضطکت ث زه است .آ ىب
محیظ استطاتژیک کست و کبض ضطکت ىبی ث ضسی ضا زض یک نم نو اظ  47ضطکت ثعضگ زض سبل ىبی  2008تب 2012
م ضز ثطضسی قطاض زازنس .نتبیج این پژوىص نطب زازه است کو تن ع ضطکت ىبی ثعضگ ،ػس تقبض اعالػبتی ضا تحت
Eliot et al
Leuz
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تبثیط قطاض زازه و ىمچنین تن ع ضطکت ىب ثط ػملکطز ضطکت تبثیط زاضز .چ و چگ ی  )2014(1زض تحقیقگی ثگو ثطضسگی
اضتجبط ثین ثیص سطمبیوگصاضی و ىعینو سطمبیو و تأثیط سبذتبض مبلکیت ثط این اضتجبط پطزاذتنس ،نتبیج تحقیق نطب زاز کو
یک ضاثغو مثجت و مؼنبزاض ثین ثیصسطمبیوگصاضی و ىعینو سطمبیو وج ز زاضز ،نتبیج تحقیق ىمچنین نطب زاز کو اضتجگبط
ثین ثیص سطمبیوگصاضی و ىعینو سطمبیو زض ضطکتىبی زاضای زضغس ثبالی سيبمساضا نيبزی و مسیطیتی ضؼیفتگط اسگت.
آچک و گاللی  )2015(2زض پژوىطی تحت ػن ا کیفیت حسبثطسی ،ثوم قغ ث ز افطگب و ىعینگو سگطمبیو زض  32ضگطکت
پصیطفتوضسه زض ث ضس ت نس زض فبغلو ظمبنی  2012-2003ثو این نتیجو ضسگیسنس کگو ثگین کیفیگت حسبثطسگی و ىعینگو
سطمبیو ضاثغو مؼک س و مؼنبزاضی وج ز زاضز .ىمچنین نتبیج تحقیق نطب زاز کو ثین فبغلو ظمبنی ثین پبیب سبل مبلی و
تبضید اضائو گعاضش حسبثطسی (مؼیبض افطب ثو م قغ) و ىعینو سطمبیو ضاثغو مثجت و مؼنگبزاضی وجگ ز زاضز .نگ ض و ىمکگبضا
 ) 2015(3زض تحقیقی ثو ثطضسی تأثیط کیفیت حسبثطسی ثط کیفیت س ز و ىعینو سطمبیو پطزاذتنس و ثو این نتیجو ضسیسنس
کو افعایص کیفیت حسبثطسی منجط ثو افعایص کیفیت س ز و کبىص ىعینو سطمبیوای میض ز .ذلیف و اػظم )2015( 4زض
تحقیق ذ ز تحت ػن ا افطب زاوعلجبنو ،سبذتبض مبلکیت ،تأذیط زض گعاضضرطی س ز و ىعینو حق ب غبحجب سيب ثگو ایگن
نتیجو ضسیس کو ثین ىعینو حق ب غبحجب سيب و افطب زاوعلجبنگو ضاثغگو منفگی و مؼنگبزاضی وجگ ز زاضز ،نتگبیج تحقیگق
ىمچنین نطب می زىس کو ضاثغو مثجت و مؼنبزاضی ثین ىعینو حق ب غبحجب سيب و سبذتبض مبلکیت زولتگی و تگأذیط زض
گعاضضرطی س ز وج ز زاضز.
تحقیقات داخلی
ستبیص و ىمکبضا ( )1392زض تحقیقی ثو ثطضسی تأثیط ػس تقبض اعالػبتی ثط ىعینو سطمبیو پطزاذتنس کو ثگسین منظگ ض
چيبض مؼیبض مرتلف ىعینو سطمبیو ضبمل ىعینو سطمبیو سيب ػبزی ،ىعینو سطمبیو س ز انجبضتو ،ىعینگو ثگسىی و میگبنرین
م ظو ىعینو سطمبیو م ضز تجعیو و تحلیل قطاض گطفت .نتبیج حبغگل اظ ثطضسگی  94ضگطکت زض عگی زوضه ظمگبنی - 1383
1390ثب استفبزه اظ زازه ىبی تطکیجی حبکی اظ آ است کو ثین ػس تقبض اعالػبتی مؼیگبض ىعینگو سگطمبیو یؼنگی ىعینگو
سطمبیو سيب ػبزی و ىعینو ثسىی ضاثغو مؼنبزاض وج ز زاضز امب ثین ػس تقبض اعالػبتی و زو مؼیبض زیرگط ىعینگو سگطمبیو
یؼنی ىعینو سطمبیو س ز انجبضتو و میبنرین م ظو ىعینو سطمبیو ضاثغو مؼنبزاضی وج ز نساضز .ثب ت جو ثو نتبیج فگ ب ،مگی
ت ا ثیب نم ز کو تؼطیف ػملیبتی ىعینو سطمبیو ثط وج ز یب ػس وج ز ضاثغو مصک ض اثطگصاض است .ذسامی پ ض و امینی نیب
( )1392زض تحقیقی ثو ثطضسی اضتجبط ثین اجتنبة اظ پطزاذت مبلیبت و ىعینو ثسىی و تبثیط مبلکیت نيبزی ثگط ایگن ضاثغگو
پطزاذتنس.
فزضیه های تحقیك
فطضیو اول :ثین مبلکیت نيبزی و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
فطضیو زو  :ثین مبلکیت مسیطیتی و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
فطضیو س  :ثین تأذیط زض گعاضضرطی س ز و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
فطضیو چيبض  :ثین کیفیت افطب و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
مدل تحقیك

1

Cho and choi
Achek and Galali
3
Noor et al
4
Khalif and Azzam
2
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ثب ت جو ثو مجبنی نظطی و پیطینو تحقیق جيت آظم

فطضیبت تحقیق اظ مسل ذلیف و ىمکبضا ( )2015استفبزه میض ز.

کو زض این مسل:
متغییز وابسته:
 :Kهشینه حقوق صاحبان سهام:
ثطای انساظهگیطی آ اظ نسجت زضآمس ثو قیمت ىط سيم استفبزه میض ز.

کو زض این مسل:
 :Eس ز م ضز انتظبض ىط سيم زض سبل آینسه
 :Pقیمت جبضی ىط سيم

 :Gنطخ ضضس س ز سيب
متغییزهای مستقل:
 :IOمالکیت نهادی :اظ مجم ع سيب زض اذتیبض ثبنکيبوثیمو ىب ،ىلسینگىب ،ضگطکتىگبی سگطمبیوگگصاضی ،غگنسوبىگبی
ثبظنطستری ،نيبزىبی زولتی و ضطکتىبی زولتی ثطکل سيب منتططه ضطکت ثسست میآیس.
 :MOمالکیت مدیزیتی :این متغیط سيب زض اذتیبض ىیئت مسیطه و مسیط ػبمل تؼطیف میض ز.
 :EALتأخیز در گشارشگزی سود :ثطاثط است ثب فبغلو ظمبنی ثین پبیب سبل مبلی و تبضید انتطبض غ ضتىبی مگبلی ،کگو
مجنبی محبسجو ا ثطاثط ل گبضیتم عجیؼی تؼساز ضوظىبی ثین پبیب سبل مبلی(کگو زض ایگن تحقیگق  )12/29و تگبضید انتطگبض
غ ضتيبی مبلی می ثبضس.
 :DISQکیفیت افشا :ثطای سنجص این متغییط اظ امتیبظ تؼلق گطفتو ثو ىط ضگطکت کگو ت سگظ سگبظمب ثگ ضس اوضاب
ثيبزاض و اظ عطیق اعالػیو کیفیت افطب و اعالع ضسبنی منبست منتطط میض ز ،استفبزه میض ز .این امتیبظىب،اضظیبثی ثگ ضس
زض ثبضه میعا اگبىی ثرطی افطبی ضطکتی ضا منؼکس می نمبیس امتبظىبی مصک ض ثط اسگبس میگبنرین وظنگی مؼیبضىگبی ثگو
م قغ ث ز و قبثلیت اتکبی اعالػبت افطب ضسه محبسجو می گطزز .ثطای مثبل عجق محبسجبت غ ضت گطفتو ت سظ سگبظمب
ث ضس اوضاب ثيساض،امتیبظ ثو م قغ ث ز افطبی ضطکت اثسبل ثطاثط 36و امتیبظ قبثلیت اتکبی افطبی ا ثطاثط  19می ثبضس کگو
ثب ت جو ثو میبنرین وظنی(ثو م قغ ث ز افطب ثب وظ  2و قبثلیت اتکبی افطب ثب وظ  ) 1امتیگبظ نيگبیی ضگطکت آثسگبل ثطاثگط
 4.30ذ اىس ث ز
متغییزهای کنتزل:
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 :MBثطاثط است ثب نسجت اضظش ثبظاض ثو اضظش زفتطی حق ب غبحجب سيب
 :LEVاهزم مالی :ثطاثط است ثب نسجت جمغ ثسىی ثو جمغ زاضاییىب
 :ROAباسده داراییها :ثطاثط است ثب نسجت س ز ذبلع ثو جمغ زاضاییىب
 :SIZEانداسه شزکت :ثطاثط است ثب لربضیتم عجیؼی جمغ زاضاییىبی ضطکت
جامعه آماری
جبمؼو آمبضی  :ضطکت ىبی پصیطفتو ضسه زض ث ضس و اوضاب ثيبزاض تيطا می ثبضس.
نم نو آمبضی  :ثو منظ ض انجب تحقیق  ،نم نو آمبضی اظ ضطکت ىبی پصیطفتو ضسه زض ث ضس و اوضاب ثيبزاض عی سگبل ىگبی
 1388تب  1392ثب زض نظط گطفتن مؼیبضىبی ظیط انتربة ضسه است :
( )1اعالػبت م ضز نیبظ زض ضاثغو ثب ضطکت ىبی اظ سبل  1388تب  1392زض زستطس ثبضس .
( )2پبیب سبل مبلی ضطکت ىب پبیب اسفنس وعی سبليبی  1388تب  1392تغییط نکطزه ثبضس .
( )3سيب ضطکت ىب زض ع ل ىط یک اظ سبل ىبی زوضه تحقیگق زض ثگ ضس مؼبملگو ضگسه ثبضگس وقیمگت پبیگب
زستطس ثبضس.
( )4جعء ضطکت ىبی سطمبیو گصاضی وواسغو گطی مبلی نجبضس .

زوضه زض

ثب زضنظط گطفتن این مؼیبضىب تؼساز  102ضطکت ثو ػن ا نم نو انتربة گطزیسه است.
روش آسمون فزضیهها
روش آسمون اعتبار مدلهای تحقیك
ىمبنغ ض کو گفتو ضس ،فطضیوىبی این تحقیق زض قبلت ضواثظ ضگطسی نی مطرػی مسلثنسی ضگسه اسگت و ثنگبثطاین الظ
است کو پیص اظ آظم این ضواثظ ضگطسی نی و تحلیل نتبیج آنيب ،مفطوضبت ثنیبزی این ضواثظ کو اىمیگت ثسگیبض ظیگبزی
زاضنس ،م ضز ثطضسی قطاض گیطنس .یکی اظ پیصفطؼىبی مسلىبی ضگطسی نی ،زاضتن ت ظیغنطمبل ثطای ثبقیمبنسهىگبی مگسل
است .زض مسلىبی ثطآوضزی فطؼ میض ز کو ثبقیمبنسهىب و ثو تجغ آ متغیگط واثسگتو ،متغیطىگبی تػگبزفیانگس .ثنگبثطاین
ت ظیغ متغیط واثستو اظ ت ظیغ ثبقیمبنسهىب پیطوی میکنس .ثطای ثطضسی این پیص فطؼ اظ آظمگ کلمگ گطوف -اسگمیطن ف
استفبزه ضس .ىمچنین اظ آظم زوضثین واتس ثطای ثطضسی نبىمجستو ث ز جمالت ذغگب اسگتفبزه گطزیگس .ثگو منظگ ض
ثطضسی منبست ث ز الر ی ذغی و نساضتن نقبط نبمطث ط و نیع ىمسبنی واضیبنس ىگب ثگو تطتیگت نم زاضىگبی پگطاکنص و
نم زاض ثبقیمبنسهىب زض مقبثل مقبزیط ثطاظش ضسه م ضز استفبزه قطاض گطفتو انس .نتبیج حبغل اظ آظمگ ىگب حگبکی اظ تحقگق
تمب پیصفطؼىبی اػتجبض مسلىبی ضگطسی م ضز استفبزه میثبضس.
یافته های تحقیك
جسول ضمبضه  .1آمبض ت غیفی متغیطىبی تحقیق ثطای ضطکت ىبی نم نو
متغیط

میبنرین

میبنو
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ىعینو حق ب غبحجب سيب

0٫203

0٫084

0٫985

0٫678-

0٫342

کیفیت افطب

98٫022

68

365

8-

76٫774

تأذیط زض گعاضضرطی س ز

73٫505

74

130

20

25٫8

مبلکیت نيبزی

0٫721

0٫807

1

0

0٫253

مبلکیت مسیطیتی

0٫6

0٫722

1

0

0٫313

اىط مبلی

0٫673

0٫661

1٫824

0٫059

0٫258

MB

1٫8657

1٫73

5٫537

4٫421-

1٫598

ثبظزه زاضاییيب

0٫087

0٫084

0٫582

0٫523-

0٫141

انساظه ضطکت

13٫355

13٫456

18٫395

10٫031

1٫249

آسمون فزضیه یک  :ثین مبلکیت نيبزی و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
سغح ذغبی احتمبل مطث ط ثو فطؼ غفط مجنی ثط ػس تبثیط مبلکیت نيبزی ثگط ىعینگو حقگ ب غگبحجب سگيب  ،ثطاثگط
 0/000است کو اظ  0/05ک چکتط است ،ثنبثطاین ،ثب اعمینب  95زضغس فطؼ غفط ضز میضگ ز .ضگطیت متغیگط مسگتقل
مبلکیت نيبزی نیع  -0/355است .ثب ت جو ثو منفی ث ز ضطیت میت ا نتیجو گطفت کو مبلکیت نيبزی تأثیط مؼنگبزاض و
مؼک س ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب زاضز.
آسمون فزضیه دو  :ثین مبلکیت مسیطیتی و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز
سغح ذغبی احتم بل مطث ط ثو فطؼ غفط مجنی ثط ػس تبثیط مبلکیت مسیطیتی ثط ىعینو حقگ ب غگبحجب سگيب  ،ثطاثگط
 0/029است کو اظ  0/05ک چکتط است ،ثنبثطاین ،ثب اعمینب  95زضغس فطؼ غفط ضز میضگ ز .ضگطیت متغیگط مسگتقل
مبلکیت مسیطیتی نیع  -0/037است .ثب ت جو ثو منفی ث ز ضطیت میت ا نتیجگو گطفگت کگو مبلکیگت مگسیطیتی تگأثیط
مؼنبزاض و مؼک س ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب زاضز.
آسمون فزضیه سه  :ثین تأذیط زض گعاضضرطی س ز و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز.
سغح ذغبی احتمبل مطث ط ثو فطؼ غفط مجنی ثط ػس تبثیط تأذیط زض گعاضضرطی س ز ثط ىعینو حق ب غبحجب سگيب ،
ثطاثط  0/000است کو اظ  0/05ک چکتط است ،ثنبثطاین ،ثب اعمینب  95زضغگس فگطؼ غگفط ضز مگیضگ ز .ضگطیت متغیگط
مستقل تأذیط زض گعاضضرطی س ز نیع  0/003است .ثب ت جو ثو مثجت ث ز ضطیت میت ا نتیجو گطفگت کگو تگأذیط زض
گعاضضرطی س ز تأثیط مؼنبزاض و مستقیم ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب زاضز.
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آسمون فزضیه چهار  :ثین کیفیت افطبء و ىعینو حق ب غبحجب سيب ضاثغو مؼنبزاضی وج ز زاضز

سغح ذغبی احتمبل مطث ط ثو فطؼ غفط مجنی ثط ػس تبثیط کیفیت افطبء ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب  ،ثطاثط 0، 032
است کو اظ  0/05ک چکتط است ،ثنبثطاین ،ثب اعمینب  95زضغس فطؼ غفط ضز میض ز .ضگطیت متغیگط مسگتقل مبلکیگت
مسیطیتی نیع  -0، 001است .ثب ت جو ثو منفی ث ز ضطیت میت ا نتیجو گطفت کو مبلکیت مسیطیتی تگأثیط مؼنگبزاض و
مؼک س ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب زاضز.

نتیجه گیزی
نتبیج حبغل اظ آظم فطضیو اول تحقیق نطب میزىس کو ثین زضغس مبلکیت سيبمساضا نيبزی و ىعینو حق ب غگبحجب
سيب ضاثغو منفی و مؼنبزاضی وج ز زاضز .و این ثو این مؼنی است کو ىط چو زضغس مبلکیت سيبمساضا نيبزی ثگبال ثبضگس
ىعینو حق ب غبحجب سيب کبىص مییبثس.
ظیطا سيبمساضا نيبزی ثعضگ زض مقبیسو ثب سيبمساضا ک چکتط ت انبیی مبلی ثیطتطی زاضنس تب کنتطل و اعمینب ثرطی
ثيتطی ضا انجب زىنس و اثطات نبمغل ة تفکیک مبلکیت و مسیطیت ضا ثب کبىص ػگس تقگبض اعالػگبتی ثگین اسگتفبزه
کننسگب و تيیو کننسگب غ ضت ىبی مبلی ضقیق می کنس .ثنبثطاین مبلکب نيگبزی اثگعاض کگبىص ضیسگک اعالػگبتی و
افعایص کیفیت گعاضضرطی مبلی میثبضنس ،و کبىص ضیسک اعالػبتی ثبػث کبىص ىعینو حق ب غبحجب سگيب مگی
ض ز (لی ظ.)2005 ،1
نتبیج حبغل اظ آظم فطضیو زو تحقیق نطب می زىس کو ثگین زضغگس مبلکیگت سگيبمساضا مگسیطیتی و ىعینگو حقگ ب
غبحجب سيب ضاثغو منفی و مؼنبزاضی وج ز زاضز .و این ثو این مؼنی است کو ىط چو زضغس مبلکیت سيبمساضا مسیطیتی
مبننس ىیئت مسیطه و مسیطػبمل ثبال ثبضس ىعینو حق ب غبحجب سيب کبىص مییبثس .حبکمیت ضگطکتی نگ ػی نظگبضت
است کو زض ضطکت ىب ثو منظ ض کبىص ػس تقبض اعالػگبتی و کنتگطل آظازی ػمگل مگسیطا زض گعاضضگرطی مگبلی
استفبزه می ض ز (ىگب و و ىمکگبضا  .)2008،2کیفیگت ثگبالی حبکمیگت ضگطکتی نبضگی اظ افگعایص زضغگس مبلکیگت
سيبمساضا مسیطیتی اػتجبض اعالػبت زض زستطس سطمبیو گصاضا ضا افعایص می زىنس .ىطچو زقت و کیفیت اعالػگبت
اضایو ضسه اظ س ی ضطکت ثبالتط ثبضس ،ضیسک اعالػبتی کبىص یبفتو و ثگو تجگغ آ اظ میگعا ػگس اعمینگب سگطمبیو
گصاضا کبستو می ض ز .کبىص ػس اعمینب م جت تقبضبی نطخ ثبظزه کمتطی اظ س ی سطمبیو گصاضا ضسه و ثط این
اسبس می ت ا استسالل کطز کو این امط منجط ثو کبىص ىعینو حق ب غبحجب سيب می ض ز
نتبیج حبغل اظ آظم فطضیو س تحقیق نطب میزىس کو ثین تأذیط زض گعاضضرطی س ز و ىعینو حق ب غبحجب سيب
ضاثغو مثجت و مؼنبزاضی وج ز زاضز .و این ثو این مؼنی است کو ىط چو میعا تأذیط زض گعاضضرطی س ز ثبال ثبضس ىعینگو
حق ب غبحجب سيب افعایص مییبثس.
ثبت جو ثو اینکو گعاضضرطی مبلی ثبیس اعالػبت مطث ط و ثوم قغ ضا زض اذتیگبض اسگتفبزهکننگسگب قگطاض زىگس تگب زض فطاینگس
تػمیمگیطی آنيب م ضز استفبزه واقغ ض ز . ،ظمب اضائو این اعالػبت میت انس ثط ىعینو حق ب غبحجب سيب تگأثیط گگصاضز.
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مؼم ال ىطچوقسض اعالػبت ثب تأذیط منتطط ض ز کیفیت گعاضضرطی مبلی کبىص مییبثس کو زض نتیجگو آ
غبحجب سيب افعایص مییبثس.

ىعینگو حقگ ب

نتبیج حبغل اظ آظم فطضیو چيبض تحقیق نطب میزىس کو ثین کیفیت افطبء و ىعینگو حقگ ب غگبحجب سگيب ضاثغگو
منفی و مؼنبزاضی وج ز زاضز.
ثبت جو ثو اینکو گعاضضرطی مبلی ثبیس اعالػبت مطث ط ضا زض اذتیبض استفبزهکننسگب قطاض زىس تب زض فطاینگس تػگمیمگیگطی
آنيب م ضز استفبزه واقغ ض ز . ،میعا و زقت اعالػبت میت انس ثط ىعینو سطمبیو تأثیط گگصاضز .مؼمگ ال ىطچگوقگسض زقگت و
کیفیت اعالػبت ثبال ثطوز ىعینو سطمبیوی کبىص مییبثس .کیفیت ثبالی اعالػگبت و تقگبض اعالػگبتی م جگت ىمگبىنری
ثیطتط مسیطا و سطمبیوگصاضا زض ضاثغو ثب تػمیمبت سطمبیوگصاضی میض ز .ثطػکس ىطچوقسض ػس تقبض اعالػبتی ثگین
مسیطا و سطمبیوگصاضا ثیطتط ثبضس ثو جيت پصیطش ضیسک ثیطتط ىعینو سطمبیو ثبال ضا مغبلجو میکننس.
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