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چكيده
مديران با توجه به انگیزههای گوناگون ،درصدد شناسايي سريعتر سودها و به تـخ یر انـدا ن زيـانهـا و
هزينهها هسنند .محافظهکاری محدوديني است که توانايي و تمايـ ايـ رفنـار فرصـتطلبانـه را از مـديران
ميگیرد .هیات مديره شرکت بهعنوان نهاد راهبری ،که نقش هدايت و نظارت بر کار مديران اجرايي را دارد ،از
اهمیت بسزايي در هدايت مناسبتر شرکت و ازجمله اتخاذ شیوههای محافظهکارانهتر در زمانبندی شناسـايي
سودها بر وردار است .هدف کلي تحقیق ،تبیی رابطه بی درصد مالكیت مـديريني بـا سـط محافظـهکـاری
اعمالشده در گزارشگری مالي شرکتهای پذيرفنهشده در بـور اورا بهـادار تهـران اسـت .نمونـه ممـاری
تحقیق شام  222شرکتهای پذيرفنهشده در بور اورا بهادار تهران و دوره زماني تحقیق از سـال 23۳4
تا  23۳1است .برای مزمون فرضیههای تحقیق ،از رگرسیون طي ساده اسنفاده گرديده است که ننايج مزمون
فرضیات اي تحقیق ،درمجموع حاکي از وجود رابطه معنادار و مثبت بی مالكیـت مـديريني و محافظـهکـاری
حسابداری و همچنی عدم وجود رابطه بی درصد سهام شناور مزاد و محافظهکاری حسابداری هست.
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 .1مقدمه

موفقیت شرکتها به می سرمايهگذاران و اعنباردهندگان به سرمايهگذاری در شرکتها بسنگي
دارد و به دلی اينكه صورتهای مالي يكي از مهمتري منابع اطالعاتي شرکتها ميباشند ،از اهمیت
و جايگاه اصي در تصمیمات سرمايهگذاران و اعنباردهندگان بر وردار ميباشند .بنابراي  ،مديران
سعي دارند ،گزارشهای مالي باب می سرمايهگذاران باشد و اي ناشي از انگیزههای منفعتجويانه
مديران شرکتهاست .2زيرا بسیاری از مزايای منها بر اسا عملكرد شرکت تعیی و پردا ت
ميشود .در اي میان سود گزارششده در بنگاه از اهمیت اصي بر وردار است و بیشنر مورد توجه
سرمايهگذاران قرار دارد و مبنای ارزيابي عملكرد مديريت و جريانهای نقدی متي شرکت است [.]۵
تخکید بیش از حد بازار سرمايهبر سود از يکطرف و وجود فرصتهايي برای اعمالنظر مديريت بر اي
رقم از طريق ا نیاری بودن بر ي رويههای حسابداری از طرف ديگر ،لزوم بررسي و تحقیق در
صوص سا نارهای مالكیني شرکتها و اثرات اي سا نارها بر محیط گزارشگری مالي و همچنی
راهكارهای منعادل نمودن اي اثرات را نمايان ميکند .پژوهش حاضر به دنبال مطالعه رابطه عواملي مانند
اهرم مالي؛ اندازه شرکت؛ نسبت رشد شرکت؛ درصد سهام شناور مزاد با محافظهکاری حسابداری است .و از
اي طريق به بررسي اثرات مالكیت مديريني بهعنوان بخشي ازسا نارحاکمیت شرکني بر محافظهکاری
حسابداری در شرکتهای پذيرفنهشده در بهابازار اورا بهادار تهران ميپردازد.
 .2مباني و چارچسب نظری تحقيق

مدير به عنوان مسئول تهیه صورتهـای مـالي بـاوقوف کامـ بـر وضـعیت مـالي شـرکت و بـا
بر ورداری از سط مگاهي بیشنر نسبت به اسنفادهکنندگان صورتهای مالي ،بهطور بالقوه سـعي دارد
که تصوير واحد تجاری را مطلوب جلوه دهـد .بـرای مثـال ،ممكـ اسـت از طريـق منظـور نمـودن
هزينههای يک دوره بهعنوان دارايي ،باعث کاهش هزينهها و گزارش سود بیشنر در صورتهای مالي
شود .مدير سعي دارد اي رقم را بهگونهای ارائه نمايد که منافع ود را تخمی کند و همچنـی تصـوير
مطلوبي از واحد تجاری به سرمايهگذاران بالقوه و بالفع نشان دهد [.]۳
مالكیت مديريني يكي ازمكانیزمهای مهم حاکمیت شرکني است.که موجب کاهش تضـاد منـافع
بی مديران و سهامداران شده و درننیجه بـرای شـرکت؛ ايجـاد ارزش نمـوده و بـر عملكـرد شـرکت
تاثیرگذار ميباشد .در چنی شرايطي ،اصول و رويههای حسابداری بـه پشـنوانه مراجـع تـدوي کننـده
 .2بر اسا

تئوری نمايندگي مديران به دنبال حداکثر نمودن منافع ود ميباشند که اي منافع لزوماً با منافع شرکت همسو نیست.
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اسنانداردهای حسابداری ،2باهدف منعادل کردن انگیزههای منفعتجويانه مـديران ،حمايـت از حقـو
ذینفعان و ارائه منصفانه صورتهای مالي ،مفهوم محافظهکاری 1را به کار مـيبرنـد .محافظـهکـاری
مطابق مفاهیم گزارشگری مالي ايران بهعنوان کاربرد درجـهای از مراقبـت تعريـ مـيشـود؛ کـه در
اعمال قضاوت برای برمورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است .بهگونهای که درممدها يا داراييها بیشـنر
از واقع و هزينههايا بدهيها کمنر از واقع ارائه نشود .چنانچه مديريت بنگاه تجاری مالـک بنگـاه نیـز
باشد؛ نیاز به محافظهکاری کمنر واهد شد چون منافع مدير و مالک همسو است و تضـاد مـذکور در
تئوری نمايندگي 3از بی ميرود .اي تضاد از منفاوت بودن اهداف منان ناشي ميشـود .بنـابراي  ،ايـ
تحقیق درصدد من است که به تبیی رابطه بی محافظهکاری حسابداری و مالكیت مديريني در بور
اورا بهادار تهران بپردازد و چگونگي رابطه اي دو منغیر را مشخص سازد [.]14
پيشينه تحقيق .الف اند و رويچودهری ( )100۲رابطه بی مالكیت مديريني و سیاست محافظهکاری
را مورد پژوهش قرار داده و اي گونه اسننباط کردند که شرکتهايي با سط مالكیت مديريني بیشـنر،
از سود محافظهکاری بیشنری بر وردار ميباشند .ننايج بهدستممده با نیاز هر چه بیشنر سهامداران به
سیاست محافظهکاری بهعنوان وسیلهای برای بررسي مسائ و مشكالت نمايندگي ناشي از جدايي هر
چه بیشنر بی مالكیت و کننرل مطابقت و همخواني دارد .مخصوصاً مديران از بدهي محدود با توجـه
به ساير سهامداران حاضر در شرکت لذت ميبرند .سیاست محافظهکاری بهعنوان مكانیسـم بـالقوهای
برای بررسي مسائ و مشكالت نمايندگي ناشي از بدهي و افق زماني محدود بروز ميکند .با کـاهش
مالكیت مديريني ،شدت مسائ نمايندگي افزايش يافنه و درننیجـه نیـاز بـه سیاسـت محافظـهکـاری
افزايش مييابد .يافنههای بهدستممده مدارکي پیرامون منبع نیاز به سیاست محافظـهکـاری از سـوی
سهامداران شرکت ارائه ميدهند [.]20
تاکادا و شوتو ( )1001اي گونه اسننباط ميکنند که بی مالكیت مديريني و نیاز به محافظهکاری،
رابطه غیريكنوا ت معناداری وجود دارد .در سطوح باال و پائی مالكیت مديريني ،رابطه بی مالكیت
مديريني و تناسب نامنقارن سود ،منفي است .ننايجشان حاکي از من بود که نیاز به سیاست
محافظهکاری حسابداری با کاهش مسئله نمايندگي ،کاهش مييابد ،اي مسئله با اثر همترازی انگیزه
همخواني دارد .همچنی اي گونه اسننباط ميشد که در سطوح میاني مالكیت مديريني ،رابطه بی
1. Accounting Standards
2. Managerial Ownership
3. Agency
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مالكیت مديريني و تناسب نامنقارن سود ،مثبت است .ننیجه بهدستممده با اثر جبههگیری مديريت
همخواني دارد .ننايج حاصله از توانمندی الزم بر وردار بوده و به همی اطر ميتوانند منغیرهای
کننرل مخنل  ،نسبت بازار به دفنری ،اهرم ،اندازه شرکت و سال را لحاظ نمايند .در اتمه ،ننايج
بهدستممده حاکي از من بود که محافظهکاری حسابداری مسئله نمايندگي بی مديران و سهامداران و
همچنی هزينه نمايندگي شرکتها را کاهش ميدهد [.]11
حسني ( )23۳۳از بی ويژگيهای هیات مديره ،به بررسي درصد اعضای غیرموظ هیات مديره
و درصد مالكیت مديران غیرموظ بهعنوان منغیرهای مسنق پردا نه است و يافنههای ايشان حاکي
از وجود رابطه معنادار و مسنقیم بی درصد مالكیت اعضای هیات مديره و محافظهکاری و نیز رابطه
معنادار و معكو بی نسبت اعضای غیرموظ هیات مديره و محافظهکاری است [.]3
امیری ( )23۳1اي گونه بیان نمود که ننايج مزمـون فرضـیات ،حـاکي از وجـود رابطـه معنـادار و
معكو بی مالكیت مديريني و محافظهکاری است .اي ننايج بیان ميدارد که سهیم بـودن مـديران
در مالكیت شرکت ،تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه را کاهش ميدهد [.]2
ننايج منفاوت در پـژوهشهـای مـذکور ،محقـق را بـر ايـ داشـت کـه بـه تبیـی رابطـه بـی
محافظهکاری حسابداری و مالكیت مديريني در بور اورا بهادار تهران بپـردازد و چگـونگي رابطـه
اي دو منغیر را مشخص سازد.
 .3روششناسي تحقيق

اي تحقیق ازنظر هدف ،تحقیقي کاربردی است زيرا به بررسي روابط منغیرها در بازار اورا بهادار
پردا نه است و به دنبال تبیی روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقا کارايي بازار است .در ضم اي
تحقیق از نوع تحقیقات توصیفي همبسنگي است .روش گردموری و ابزار جمعموری دادههای تحقیق
از نوع اطالعات و دادههای ثانويه است .اي دادهها از ممار سايت سازمان اطالعرساني بور اورا
بهادار تهران ،نرمافزار رهمورد نوي و سايت بور اورا بهادار جمعموری شده  spssمورد
تجزيهوتحلی قرار گرفنه است ،لذا دادهها واقعي است.
فرضيههای تحقيق .ازمنجاييکه با سهیم شدن مديران در مالكیت شرکت ،مسئله تعارض منـافع تـا
حدود زيادی ح ميشود؛ به نظر ميرسد نیاز به مكانیسـمهـای کننـرل انگیـزههـای منفعـتجويانـه
مديران کاهش يابد .اننظار ميرود حسابداری محافظهکار ،مسئله نمايندگي بی مديران و سهامداران و
همچنی هزينههای نمايندگي شرکتها را از طريق تسهی قرارداد کارممد و ا ذ تصمیمات کارممـد در
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مورد سرمايهگذاری ،کاهش دهد .پیشبیني ما بر من است که نیاز به سیاست محافظهکاری حسابداری
از سوی سهامداران در شرايطي بیشـنر مـيشـود کـه مسـئله نماينـدگي بـی مـديران و سـهامداران
چشمگیرتر باشد [ .]24لذا در اي تحقیق ،فرضیات ذي تدوي و مزمون واهند شد:
فرضیات اصلي:
ـ بی درصد مالكیت مديران و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.
ـ بی درصد سهام شناور مزادومحافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعي:
ـ بی اهرم مالي و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.
ـ بی اندازه شرکت و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.
ـ بی نسبت رشد شرکت و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.
در پـژوهش حاضـر بــهمنظـور مزمـون فرضــیات تحقیـق از دادههـای مــالي طبقـهبنـدیشــده و
حسابرسيشده شرکتهای تولیدی فعال پذيرفنهشده در بازار بور اورا بهادار تهران اسـنفاده شـده
است .زيرا که تنها منبع اطالعاتي است که با اسنفاده از من ميتوان به منابع اطالعاتي مالي شرکتها
دسنرسي يافنه و مدل تحقیق را مورد مزمون قرارداد .همچنی روش نمونهگیری ،حذفي سیسـنماتیک
است .در اي روش ابندا شرايطي جهت اننخاب نمونه تعري ميشود ،سپس نمونههـای فاقـد شـرايط
مذکور از نمونه حذف ميگردند .با توجه به فرضیات تحقیق و منغیرهای اساسي مـورد نیـاز ،شـرايط و
مالحظات ذي برای اسنخراج و اننخاب نمونه تعري شده است.
ـ جزء شرکتهای سرمايهگذاری و بانکها نباشد.
ـ پايان سال مالي شرکت مننهي به پايان اسفند باشد.
ـ شرکت در دوره موردنظر مطالعه ،تغییر سال مالي نداشنه باشد.
ـ نماد معامالتي شرکت به تابلوی غیررسمي بور مننق نشده باشد.
ـ نماد معامالتي شرکت فعال و حداق يکبار در سال معامله شده باشد.
ـ اطالعات مالي شرکت در دوره مورد مطالعه در دسنر باشد.
درننیجه اعمال شرايط و مالحظات در نمونهگیـری حـذفي سیسـنماتیک  222شـرکت از جامعـه
مماری جهت انجام مزمونها اننخاب شدند .دوره تحقیق  0سال منوالي هسـت بنـابراي حجـم نهـايي
نمونه  000سال -شرکت ( )0*222است.
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متغيرهای تحقيق و شيسه اندااهگيری آنها

 .1محافظهکاری .در اي تحقیق ،برای اندازهگیری محافظهکاری حسابداری ،از مدل گیولي و هاي
( )1000اسنفاده ميشود.
گیولي و هاي به اي دلی از اقالم تعهدی و ا نیاری (غیرعملیاتي) اسنفاده ميکنند که از
يکطرف حسابداری تعهدی مجرايي برای اعمال محافظهکاری است و از طرف ديگر ،اعمال ا نیار از
جانب مديران در شرايط نبود اطمینان ،زمینه پیدايش محافظهکاری را فراهم ميمورد.
اقالم تعهدی غیرعملیاتي ،شام مقاديری است که از برموردها و قضاوتهای مديريت تخثیر
ميپذيرند .برای مثال ،ميتوان به ذ یره مطالبات مشكوک الوصول ،افزايش هزينهها که ناشي از
تغییر برموردهاست ،سود و زيان فروش داراييها ،زيان کاهش ارزش موجودیها و داراييهای ثابت و
اقالم اننقالي به دورههای مينده اشاره کرد.

رشد اقالم تعهدی ميتواند شا صي از تغییر در درجه محافظهکاری حسابداری در طول يک دوره
بلندمدت باشد .به بیاني ديگر اگر اقالم تعهدی افزايش يابد ،در من صورت محافظهکاری افزايش
مييابد .طبق يافنههای گیولي و هاي ( ،)1000باگذشت هرسال ،اقالم تعهدی غیرعملیاتي نسبت به
سال قب بهصورت معنادار ،منفيتر (کوچکتر) شده است .بر اي اسا  ،باگذشت زمان ،محافظهکاری
بیشنر شده است .به همی منظور برای همسو کردن جهت مقادير جبری اقالم تعهدی غیرعملیاتي و
محافظهکاری از قرينه اي اقالم اسنفاده ميشود.
 .2درصد مالكيت مدیریتي (مالكيت اعضای هيات مدیره) .طريقه محاسبه اي منغیر ،نسبت
تعداد سهام منعلق به مديران شرکت به تعداد ک سهام مننشره است.
 .3سهام شناور آااد .برای محاسبه سهام شناور مزاد بايد ترکیب سهامداران بررسي و سهامداران
راهبردی مشخص شوند .با اي فرض ،در محاسبه سهام شناور مزاد تعداد سهام منعلق به دارندگان
سهام راهبردی از تعداد ک سهام موجود کسر ميشود.

مالكيت مدیریتي و محافظهکاری حسابداری

111

از همی رو ،در صد سهام شناور مزاد عبارت است از درصد سهامي که در دست سهامداران نهادی
نیست.
در صد سهام شناور مزاد = (در صد سهامداران نهادی)2-
 .۴اندااه شرکت .در اي تحقیق بهعنوان نماينده اندازه شرکت ،از لگارينم طبیعي 2جمع داراييهای
پايان دوره اسنفاده واهد شد.
 .۵اهرم مالي .اي منغیر ،ک بدهيها بهک داراييهای پايان دوره تعري شده است.
 .۶نسبت رشد شرکت .نسبت ارزش بازار به ارزش دفنری ميتواند بهعنوان شا صي برای فرصت
رشد شرکت قرارگرفنه و دلیلي بر وجود داراييهای نامشهود در شرکت تلقي شود.
 =MV/BVرشد شرکت
که عبارت است از ارزش بازار به ارزش دفنری.
 .۴تحليل یافتهها

برای مزمون فرضیه اول از مدل ( )2اسنفاده شده است:
مدل ()2

CONCERi ,t    1 (MOi ,t )  2 (Size i ,t )   3 (Lev i ,t )   4 (G i ,t )   i ,t

ننیجه مزمون مدل در جدول يک ارائه شده است.
با توجه به ننايج مزمون مدل فرضیه اول که در جدول  2ارائه شده است ،سط معناداری ممـاره F
( )0/04۵کمنر از سط طای مورد پذيرش ( ۵درصد) بوده و مدل رگرسـیوني معنـادار اسـت .ممـاره
دوربی واتسون ( )1/010در فاصله بی  2/۵تا  1/۵قرار دارد؛ بنابراي ؛ همبسنگي میان اجزای طـای
مدل وجود ندارد .با توجه به پايی بودن (سط معناداری) مماره  tاز سط طای مورد پـذيرش بـرای
1. LN
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ضريب  2بی محافظهکاری و مالكیت مديريني رابطه معناداری و مثبت وجود دارد .پـس فرضـیه اول
تحقیق را نميتوان در سط اطمینان  %1۵رد کرد.
جدول  2ننايج مزمون فرضیهی اول
نام متغير

نماد

ضریب

آماره t

مقدار ثابت
مالكیت مديريني
اندازه شرکت
اهرم مالي
فرصت رشد

α
MO
Size
Lev
G

-1/۳10
۲/۵44
0/01۲
0/2۵4
-0/002

ک مدل رگرسیون

مماره F

PValue

-1/۳14
1/010
2/1۵2
0/140
-0/031
مماره دوربی  -واتسون
()D-W

1/2۵0

0/04۵

1/010

P-Value
0/004
0/001
0/122
0/۳00
0/101
ضريب تعیی و ضريب
تعیی تعدي شده
R2 =0/010
= AdjR20/024

همچنی ننايج مزمون نشان ميدهد میزان  P-Valueبـرای انـدازه شـرکت ،اهـرم مـالي و رشـد
شرکت (منغیرهای کننرلي) بیشنر از  ۵درصد است ،پس بی محافظهکاری و منغیرهای کننرلي رابطـه
معناداری وجود ندارد .ضريب تعیی و ضريب تعیی تعدي شده نیز نشان ميدهـد کـه منغیرهـای وارد
شده در رگرسیون تنها توانسنهاند که  %1از تغییرات منغیر وابسنه را توضی دهند.
برای مزمون فرضیه دوم از مدل ( )1اسنفاده شده است:
مدل ()1
CONCERi ,t    1 (MFFi ,t )  2 (Size i ,t )   3 (Lev i ,t )   4 (G i ,t )   i ,t

ننیجه مزمون مدل در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1ننايج مزمون فرضیه دوم
نام متغیر

نماد

ضریب

آماره t

P-Value

مقدار ثابت

α

-1/016

-1/474

6/141

سهام شناور آزاد

MFF

6/787

1/111

6/101

اندازه شرکت

Size

6/684

1/600

6/182

اهرم مالي

Lev

6/111

6/331

6/746

فرصت رشد

G

6/663

6/100

6/808

آماره دوربین-

ضریب تعیین و ضریب

واتسون ()D-W

تعیین تعدیلشده

کل مدل رگرسيون

آماره

F

6/021

P-Value

6/010

1/661

R2 =6/664
= AdjR2-6/661

با توجه به ننايج مزمون مدل فرضیه دوم که در جدول  1ارائه شده است ،سط معناداری ممـاره F

( )0/010باالتر از سط طای مورد پذيرش ( ۵درصد) بوده و ک مـدل رگرسـیوني معنـادار نیسـت.
مماره دوربی واتسون ( )1/001در فاصله بی  2/۵تا  1/۵قـرار دارد بنـابراي همبسـنگي بـی اجـزای
طای مدل وجود ندارد .با توجه به باالتر بودن مقدار حسا مماره  tاز سط طـای مـورد پـذيرش
برای ضريب  2ننايج مزمون نشان ميدهد که میان محافظهکاری و در صـد سـهام شـناور مزاد رابطـه
وجود ندارد .پس فرضیۀ دوم تحقیق را در سط طای  %1۵نميتوان پذيرفت .همچنی ننايج مزمـون
نشان ميدهد با بیشنر بودن میزان  P-Valueمنغیرهای کننرلي از  ۵درصد ،میـان محافظـهکـاری و
منغیرهای کننرلي رابطهای وجود ندارد .ضريب تعیی و ضريب تعیی تعدي شده نیز نشان ميدهد که
با مدل تخمی زده رگرسیوني برای فرضیۀ دوم تغییرات بسیار اندکي از منغیر وابسنه بیان ميشود.
مدلهای نهایي فرضيهها .برای بررسي منغیرهای تخثیرگذار در تعیی مدل رگرسیون برای هر
فرضیه مدلهای مطرحشده را با روش پس رو ( )Backwardمجدداً برای هر مدل بهصورت جداگانه
برازش مينمايیم.
ننايج از برازش مدلهای رگرسیون به روش حذف رو به عقب برای هر يک از مدلها انجام شـده
است .در مراح برازش مدل رگرسیون ،منغیری که کمنري رابطه را با منغیر وابسنه دارد تـکتـک و
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مرحلهبهمرحله حذف ميشود .در م ري مدل در اي روش منغیرهايي باقي ميمانند که قاب حـذف از
مدل رگرسیون نیسنند و رابطهای طي با منغیر مسنق دارند.
 .2مدل نهايي فرضیۀ اول :ننايج در جداول  3و  4ارائه شده است.
جدول  .3جدول مدلهای رگرسیوني روش ( )Backwardبرای فرضیه اول
مدل و مراحل

آماره F

مدل ()2
مدل ()1
مدل ()3

1/2۵0
1/۲4۵
4/013

P-Value
0/04۵
0/041
0/02۲

0/010
0/02۳
0/02۵

مدل ()4

0/410

0/022

0/022

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیلشده
0/024
0/023
0/021
0/020

جدول  .4مدل نهايي و جدول ضرايب رگرسیون برای فرضیه اول
نام مدل

نام متغير

نماد

ضریب

آماره t

P-Value

مرحله چهارم
مدل ()4

مقدار ثابت

α

-۳/201

-1/۵1۵

0/020

مالكیت مديريني

Mo

۲/30۲

1/۵41

0/022

ننايج جدول  3نشان ميدهد که سه منغیر کننرلي مورد بررسي ،تکتک و مرحلهبهمرحله (مرحلـه
اول اهرم ،مرحله دوم اندازه شرکت و مرحله سوم رشد) از مدل رگرسیون حـذف شـدهانـد .در نهايـت
منغیر مسنق مالكیت مديريني در مدل نهايي قرار گرفنه و رابطه معنادار و مثبنـي بـا محافظـهکـاری
دارد.
 .1مدل نهايي فرضیه دوم :ننايج در جداول  ۵و  0ارائه شده است.
جدول  .۵جدول مدلهای رگرسیوني روش ( )Backwardبرای فرضیه دوم
مدل و مراحل

آماره F

P-Value

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیل شده

مدل ()2
مدل ()1
مدل ()3
مدل ()4

0/0۵2
0/۳02
2/131
2/312

0/010
0/402
0/110
0/1۵2

0/004
0/004
0/004
0/001

-0/001
0/000
0/002
0/000

مدل ()۵

-

-

0/000

0/000
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جدول  .0مدل نهايي و جدول ضرايب رگرسیون برای فرضیه دوم
نام مدل

نام متغير

نماد

ضریب

آماره t

P-Value

مرحله پنجم مدل ()۵

مقدار ثابت

α

-0/2۵2

-2/40۵

0/202

ننايج جدول  ۵نشان ميدهد که از چهار منغیر وارد شده در مدل اول ،هر چهار منغیر ،تـکتـک و
مرحلهبهمرحله (مرحله اول رشد ،مرحله دوم اهرم و مرحله سوم سهام شناور مزاد و مرحله چهارم اندازه
شرکت) از مدل رگرسیون حذف شدهاند و در نهايت هـی يـک از منغیرهـای مسـنق دارای شـرايط
حضور در رگرسیون را نداشنهاند؛ بنابراي مدل برازش شده در جهت تخمی محافظهکاری بـهصـورت
طي مدل مناسـبي نیسـت و هـی يـک از منغیرهـای وارد شـده در رگرسـیون رابطـه معنـاداری بـا
محافظهکاری ندارند .به هرحال ،ننايج نهايي مزمون فرضیات در جدول  ،۲ارائه شده است.
جدول  .۲ننايج نهايي مزمونها
شماره فرضيه اصلي

شرح

قابلپذیرش

2

میان محافظهکاری و مالكیت مديريني رابطه وجود دارد.
میان محافظهکاری و سهام شناور مزاد رابطه وجود دارد.

*

1

غيرقابلپذیرش

*

جدول  .۳ننايج نهايي مزمونها
قابلپذیرش

غيرقابل پذیرش

شماره فرضيه فرعي

شرح

2

میان اهرم مالي و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.

1

میان اندازه شرکت و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.

*

3

میان نسبت رشد شرکت و محافظهکاری حسابداری رابطه وجود دارد.

*

*
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 .۵نتيجهگيری و پيشنهاد
يافنههای تحقیق نشان داد که مالكیت مديريني با سط معناداری  0/001با محافظهکاری رابطه دارد.
همچنی ميتوان در مورد ساير منغیرها چنی گفت که اندازه شرکت با سط معناداری  0/122رابطهای با
میزان محافظهکاری شرکت نداشنه و به مفهوم من است که چه شرکت بزرگ باشد و چه کوچک ،در مجموع
نميتوان اننظار داشت که محافظهکاری کاراتر باشد .بر ي از مطالعات پیشی از اي ننیجه حمايت ميکنند .از
طرف ديگر ،اهرم مالي با سط معناداری  0/۳00با میزان محافظهکاری رابطهای نداشنه و اي مسئله حاکي از
من است که میزان اسنفاده از اهرمهای مالي باعث نميشود که شرکت سیاست محافظهکارانهتری را در پیش
بگیرد يا مزادی عم بیشنری را احسا کند .با توجه به عدم وجود رابطه میان فرصت رشد (با سط معناداری
 )0/101و میزان محافظهکاری ميتوان ننیجه گرفت که هرگاه مديران ،فرصتهای رشدی را ادراک ميکنند
لزوماً میزان محافظهکاری کمنری را در سیاستهای حسابداری منان نميتوان اننظار داشت.
ضمناً بايد به نكنه ديگری توجه داشت .اي که رابطهای که در اي تحقیق میان منغیرها مورد بررسي قرار
گرفت رابطه رگرسیوني است که اي رابطه در واقع ،نوعي تخثیر میان منغیرهای مسنق را بر منغیر وابسنه
(میزان محافظهکاری) را نشان ميدهد و بهعنوان مثال نشان ميدهد که مالكیت مديريني بر میزان
محافظهکاری مديريني تخثیر دارد .در مجموع ،اي يافنهها نشان ميدهد که افزايش درصد سهام مديران در
شرکت ،افزايش تضاد منافع میان مديران و مالكان را به دنبال دارد .زيرا تخيید گرديد که تقاضا برای
محافظهکاری در شرکتهای دارای مالكیت مديريني باال ،نسبت به ساير شرکتها ،بیشنر است.

از طرفي اثر همترازی انگیزه بهگونهای است که مديراني با درصد سهام بیشنر ،انگیزه بیشنری
برای عم کردن در راسنای نی به منافع سهامداران دارند .اثر جبههگیری مديريت به مسئله
نمايندگي بسنگي دارد که مديران دارنده سهام منمرکز از وسعت عم بیشنری بر وردار ميباشند .اي
قبی مسائ نمايندگي نیاز به بهرهگیری از سیاست محافظهکاری حسابداری را افزايش ميدهد،
سیاست مذکور از طريق تسهی روند عقد قرارداد کارممد و القای تصمیمهای کارممد در مورد
سرمايهگذاری ،قادر به کاهش هزينههای نمايندگي است .منگاه ،فرض ميکنیم رابطه میان مالكیت
مديريني و نیاز به سیاست محافظهکاری حسابداری در سطوح باال و پايی مالكیت مديريني ،منفي و
در سطوح میاني من ،مثبت است .ننايج بهدستممده با نیاز هر چه بیشنر سهامداران به سیاست
محافظهکاری بهعنوان وسیلهای برای بررسي مسائ و مشكالت نمايندگي ناشي از جدايي هر چه
بیشنر میان مالكیت و کننرل مطابقت و همخواني ندارد .سیاست محافظهکاری بهعنوان مكانیزم
بالقوهای برای بررسي مسائ و مشكالت نمايندگي ناشي از بدهي و افق زماني محدود بروز نميکند.
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پيشنهادها .با توجه به اي ننايج و اطالعات جمعموریشده در طول دوره اجرايي تحقیق؛ پیشنهادهای زير
ارائه ميگردد:

ـ اسنفادهکنندگان صورتهای مالي ،هنگام اسنفاده از صورتهای مالي شرکتها به عام ترکیب
سهامداران نیز توجه نموده و به اي موضوع در تصمیمگیریهای مالي اهمیت دهند.
ـ رابطه مالكیت مديريني و محافظهکاری حسابداری از ديدگاه م ري اسنانداردهای گزارشگری مالي
بی المللي مالي ) (IFRSبهصورت تطبیقي مورد توجه قرار گیرد.
ـ در تئوری نمايندگي ،منچه اننظار انجام مؤثر من از هیئت مديره ميرود ،کاهش تضاد منافع بی
سهامداران و مديران است ،بنابراي بهبود عملكرد سبب افزايش و توجه بیشنر به منافع مشنرک
گروههای ذینفع در شرکتها ميشود.
از طرفي با توجه به تحقیقات گسنردهای که در ارج از ايران با محوريت موضوع محافظهکاری
انجام شده؛ برای انجام تحقیقات دا لي موضوعات زير پیشنهاد ميشود:
ـ بررسي رابطه میان محافظهکاری با اصول راهبری شرکت؛
ـ بررسي رابطه میان محافظهکاری با حقالزحمههای حسابرسي؛
ـ بررسي رابطه محافظهکاری حسابداری و هزينه سرمايه با ساير مدلهای سنجش محافظهکاری
شام  :مدل رويچوداری و واتز ( )1000و ان و واتز (.)100۲
اهم محدوديتهای که اي پژوهش در طي اجرا با من مواجه بوده؛ عبارتاند:

ـ فقدان دسنرسي به بر ي اطالعات شرکتهای مورد مطالعه مؤثر در منغیرهای پژوهش؛ ازجمله
نامشخص بودن نحوه محاسبه اسنهالک واحنمال تفاوت در طبقهبندی هزينهها (داراييها) در
شرکتهای مخنل و منظور نمودن هزينه (دارايي) مگهي و همچنی هزينه (دارايي) تحقیق و توسعه.
ـ با توجه به اي که نمونه پژوهش از میان شرکتهای پذيرفنهشده در بازار بور اورا بهادار تهران
اننخاب شده است و شرکتهای نمونه از لحاظ اندازه ،صنعت ،سا نار مالكیت ،نوع محصوالت ،لزوماً
معرف تمام واحدهای اقنصادی فعال در کشور نیسنند ،بنابراي تعمیميافنهها در صوص موضوع بايد
بااحنیاط انجام گیرد.
ـ دوره زماني تحقیق (درصورتيکه قلمرو زماني تحقیق برای دوره طوالنيتری در نظر گرفنه ميشد،
ممك بود ننايج قابلیت تعمیم بیشنری داشت ،لیك درصورتيکه سالهای بیشنری جهت اننخاب
نمونه در نظر گرفنه ميشد ،تعداد شرکتهای عضو جامعه و نمونه مماری کاهش مييافت که اي امر
موجب کاهش روايي تحقیق ميگرديد و امكان بررسي رابطۀ مذکور را با محدوديت مواجه ميسا ت).
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ـ محدوديت ديگر مربوط به انگیزههای مالیاتي شرکتها برای اعمال محافظهکاری در ايران است .در
ايران به علت هماهنگي نحوه عم حسابداری مالي و مالیاتي شرکتها ،مربوط سا ن محافظهکاری
به عوام توضی دهنده ديگر ،مشك است.

مالكيت مدیریتي و محافظهکاری حسابداری

113

منابع
 .2امیری ،اصغر ( .)23۳1بررسي رابطه میان مالكیت مـديريني و محافظـهکـاری حسـابداری در شـرکتهـای
پذيرفنه شده در بور  ،مجموعه مقاالت همايش حسابداری دانشگاه مزاد اسالمي واحد میاندومب.
 .1حسا يگانه؛ يحیي ( .)23۳1بررسي رابطه میان تمرکز مالكیت و محافظهکاری در بور اورا بهادار؛
مجله پژوهشهای حسابداری مالي؛ شماره دوم.
 .3حسني ،عبا ( .)23۳۳رابطه ترکیب هیئتمديره و مالكیت مديران غیرموظ هیئت مديره با
محافظهکاری در حسابداری ،پاياننامه کارشناسي ارشد حسابداری ،دانشگاه تهران.
 .4رضازاده ،جواد و مزاد ،عبداهلل ( .)23۳۲رابطه بی عدم تقارن اطالعاتي و محافظهکاری در گزارشگری مالي،
فصلنامه بررسيهای حسابداری و حسابرسي ،شماره .۵4
 .0کردسناني ،غالمرضا و لنگرودی ،حبیب ( .)23۳۲محافظهکاری در گزارشگری مالي :بررسي رابطه عدم
تقارن زماني سود و  MTBبهعنوان دو معیار سنجش محافظهکاری ،بررسيهای حسابداری و حسابرسي،
شماره .۵1
 .۲کمینه فني سازمان حسابرسي ( .)2310اسنانداردهای حسابداری؛ نشريه شماره 200؛ سازمان حسابرسي.
 .۳مشايخ ،شهناز و اسماعیلي ،مريم ( .)23۳۵بررسي رابطه میان کیفیت سود و بر ي از جنبههای اصول
راهبری در شرکتهای پذيرفنهشده در بور تهران ،بررسيهای حسابداری و حسابرسي ،شماره .4۵
 .1نمازی ،محمد و کرماني ،احسان ( .)23۳۲تخثیر سا نار مالكیت بر عملكرد شرکتهای پذيرفنهشده در بور
اورا بهادار تهران" ،بررسيهای حسابداری و حسابرسي ،شماره .۵3
.20نو روش ،ايرج و ابراهیمي کردار ،علي ( .)23۳4بررسي و تبیی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطالعات
و سودمندی معیارهای حسابداری عملكرد ،بررسيهای حسابداری و حسابرسي ،شماره 41.
11. Aydin, N.Syim M. And A. Yalama (2007). Foreign Ownership and Firm
Performance: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and
Economics 11.
12. Albrecht. W.D. and F.M. Richardson. (1990). Income smoothing by economy sector.
Journal of Business Finance & Accounting (winter): 713-730.
13. Beekes, W.Pope, P. Young, S.2004. The link between earnings timeliness, carnings
conservatism and board composition: Evidence from the UK. Corporate Governance:
An International Review 12, 47-59
14. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of
earnings. Journal of Accounting & Economics 24, 3-37
15. Chen, H, Tang, Q, Jiang,Y.,and Lin, Z, (2011). The role of international financial
reporting standards in accounting quality:evidence from the European union Journal of
International Financial Management and accounting, 21(3), 41-48.
16. LA Fond, R. Roy Chowdhury (2008). S.Managerial ownership and accounting
conservatism. Journal of Accounting Research. 46:101-135

1314  ـ بهار11 مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره

114

17. LA Fond, R.Roychowdhury, S. (2007). Managerial Ownership and Accounting
conservatism, on line, http:// www.ssrn.com
18. LA Fond, R.Watts, R (2008). The information role of conservatism. The Accounting
Review, 83 (2): 447-478.
19. LA Fond, R. Roy Chowdhury, S (2008). Managerial ownership and accounting
conservatism. Journal of Accounting Research; 46:101-135
20. Lev B. and S. Kunitzky. (1974). On the associating between smoothing measures
and the risk of common stocks. The Accounting Review (April): 259-270.
21. Na, Suk- Kwon (2002). Ownership Structure and Firm Performance in Korea",
Working Paper, University of Missouri- Columbia.
22. Paek W, Chen L, and Sami L. (2007). Accounting Conservatism, Earnings
Persistence and Pricing Multiples on Earnings. Working Paper. Arizona State
University-West Campus, and Lehigh University.
23. Sohn, Byungcherl Charlie, (2011). The Effect of Accounting Comparability on
Earnings Management, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1927131.
24. Stubben, S. R., (2010). Discretionary Revenues as a Measure of Earnings
Management, Accounting Review, 85(2), 695-717.
25 Watts, R, L. (2003a). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and
Implications. Accounting Horizons, 207-221
25. Watts, R.L. (2003b). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research
Opportunities, Accounting Horizons, 287-301.
26. Wendt M. J. H., (2010). The Effect of Accounting Conservatism on Value Relevance
of Financial Statements. Master's thesis in Accounting, Auditing and Control, Erasmus
University Rotterdam, Department of Business Economics.

