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 2**حسني محسن 1،*یيافزا جان نصراله
 

 چكيده
ـ زانـدا ن    ریتـخ  سودها و به  تر عيسرشناسايي  درصدد ی گوناگون،ها زهیانگمديران با توجه به       و  هـا  اني
را از مـديران   طلبانـه  فرصـت ی محدوديني است که توانايي و تمايـ  ايـ  رفنـار    کار همحافظ هسنند. ها نهيهز
 از نقش هدايت و نظارت بر کار مديران اجرايي را دارد، که نهاد راهبری، عنوان بهمديره شرکت  هیات .ردیگ يم

ی شناسـايي  بند مانزدر  تر کارانه محافظهی ها وهیشاتخاذ  ازجملهشرکت و  تر مناسباهمیت بسزايي در هدايت 
ی کـار  محافظـه کلي تحقیق، تبیی  رابطه بی  درصد مالكیت مـديريني بـا سـط      هدف .استسودها بر وردار 

نمونـه ممـاری    .اسـت در بـور  اورا  بهـادار تهـران     شده رفنهيپذهای در گزارشگری مالي شرکت شده اعمال
 23۳4تهران و دوره زماني تحقیق از سـال  در بور  اورا  بهادار  شده رفنهيپذی ها شرکت 222تحقیق شام  

رگرسیون  طي ساده اسنفاده گرديده است که ننايج مزمون  از ی تحقیق،ها هیفرض. برای مزمون است 23۳1تا 
ی کـار  محافظـه و مثبت بی  مالكیـت مـديريني و    دار امعنحاکي از وجود رابطه  درمجموعفرضیات اي  تحقیق، 

 .هستی حسابداری کار محافظهطه بی  درصد سهام شناور مزاد و عدم وجود راب  یچنهمحسابداری و 
 

 اوراق بهتادار   بتااار بتسر   ی حستابداری   کتار  محافظته : مالكيتت متدیریتي    ها دواژهيکل

 ی گزارشگری مالي.استانداردها
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 مقدمه. 1

بسنگي  ها شرکتی در گذار هيسرمابه  اعنباردهندگانو  گذاران هيسرمابه می   ها شرکتموفقیت      
باشند، از اهمیت  مي ها شرکتمنابع اطالعاتي   يتر مهمی مالي يكي از ها صورتاينكه   یبه دلدارد و 

مديران  ،باشند. بنابراي  بر وردار مي اعنباردهندگانو  گذاران هيسرماو جايگاه  اصي در تصمیمات 
 انهيجو منفعتهای انگیزه باشد و اي  ناشي از گذاران هيسرمای مالي باب می  ها گزارشسعي دارند، 
بر اسا  عملكرد شرکت تعیی  و پردا ت  ها من. زيرا بسیاری از مزايای 2هاست شرکتمديران 

 توجه مورددر بنگاه از اهمیت  اصي بر وردار است و بیشنر  شده گزارششود. در اي  میان سود  مي
. [۵] استی نقدی متي شرکت ها انيجرقرار دارد و مبنای ارزيابي عملكرد مديريت و  گذاران هيسرما
مديريت بر اي   نظر اعماليي برای ها فرصتو وجود  طرف کي ازسود  بر هيسرمابازار  حد از  شیب دیتخک

ی حسابداری از طرف ديگر، لزوم بررسي و تحقیق در ها هيرورقم از طريق ا نیاری بودن بر ي 
بر محیط گزارشگری مالي و همچنی  و اثرات اي  سا نارها  ها شرکت صوص سا نارهای مالكیني 

مانند دنبال مطالعه رابطه عواملي  حاضر به پژوهش کند.راهكارهای منعادل نمودن اي  اثرات را نمايان مي

 از و کاری حسابداری است.محافظه با مزاد شناور درصد سهام رشد شرکت؛ نسبت شرکت؛ اندازه مالي؛ اهرم
ی کار بر محافظهبخشي ازسا نارحاکمیت شرکني  عنوان بهريني طريق به بررسي اثرات مالكیت مدي  يا

 .پردازد يماورا  بهادار تهران  بهابازاردر  شده رفنهيپذی ها شرکتحسابداری در 

 
 نظری تحقيق و چارچسب مباني. 2

کامـ  بـر وضـعیت مـالي شـرکت و بـا        بـاوقوف هـای مـالي   مسئول تهیه صورت عنوان به مدير     
بالقوه سـعي دارد   طور بههای مالي، صورت کنندگان اسنفادهمگاهي بیشنر نسبت به  بر ورداری از سط 

ممكـ  اسـت از طريـق منظـور نمـودن       ،که تصوير واحد تجاری را مطلوب جلوه دهـد. بـرای مثـال   
های مالي ها و گزارش سود بیشنر در صورتدارايي، باعث کاهش هزينه عنوان بهدوره  کهای ي هزينه

کند و همچنـی  تصـوير     یتخمی ارائه نمايد که منافع  ود را ا گونه بهدارد اي  رقم را  شود. مدير سعي
 .[۳] بالقوه و بالفع  نشان دهد گذاران هيسرمامطلوبي از واحد تجاری به 

های مهم حاکمیت شرکني است.که موجب کاهش تضـاد منـافع   ممالكیت مديريني يكي ازمكانیز     
عملكـرد شـرکت    بـر  ايجـاد ارزش نمـوده و   درننیجه بـرای شـرکت؛   ده وسهامداران ش بی  مديران و

 کننـده   يتـدو های حسابداری بـه پشـنوانه مراجـع    در چنی  شرايطي، اصول و رويه باشد.مي تاثیرگذار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 با منافع شرکت همسو نیست. لزوماًکه اي  منافع  باشند يمحداکثر نمودن منافع  ود  به دنبالبر اسا  تئوری نمايندگي مديران . 2
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مـديران، حمايـت از حقـو      انهيجو منفعتهای منعادل کردن انگیزه باهدف، 2اسنانداردهای حسابداری
ی کـار  محافظـه برنـد.  به کار مـي  را 1یکار محافظهی مالي، مفهوم ها صورتانه نفعان و ارائه منصفذی

در  کـه  ؛شـود  يمـ تعريـ    از مراقبـت ی ا درجـه کاربرد  عنوان بهمطابق مفاهیم گزارشگری مالي ايران 
بیشـنر   های که درممدها يا داراييا گونه به است. ازین موردموقعیت ابهام  در قضاوت برای برمورد اعمال
مديريت بنگاه تجاری مالـک بنگـاه نیـز     چنانچه ارائه نشود. از واقعکمنر  ها يبدههايا نهيو هزاقع از و

ی کمنر  واهد شد چون منافع مدير و مالک همسو است و تضـاد مـذکور در   کار محافظهباشد؛ نیاز به 
 ايـ   بنـابراي ،  شـود. رود. اي  تضاد از منفاوت بودن اهداف منان ناشي مياز بی  مي 3تئوری نمايندگي

ی حسابداری و مالكیت مديريني در بور  کار محافظهمن است که به تبیی  رابطه بی   درصددتحقیق 
 .[14اورا  بهادار تهران بپردازد و چگونگي رابطه اي  دو منغیر را مشخص سازد ]

 
 یکار ه( رابطه بی  مالكیت مديريني و سیاست محافظ100۲رويچودهری )اند و  الفپيشينه تحقيق. 

با سط  مالكیت مديريني بیشـنر،   ييها اسننباط کردند که شرکت گونه  يپژوهش قرار داده و ا را مورد
ممده با نیاز هر چه بیشنر سهامداران به  دست . ننايج بهباشند يبیشنری بر وردار م یکار از سود محافظه
نمايندگي ناشي از جدايي هر برای بررسي مسائ  و مشكالت  یا لهیعنوان وس به یکار سیاست محافظه

چه بیشنر بی  مالكیت و کننرل مطابقت و همخواني دارد. مخصوصاً مديران از بدهي محدود با توجـه  
ای عنوان مكانیسـم بـالقوه   به یکار . سیاست محافظهبرند يبه ساير سهامداران حاضر در شرکت لذت م

. با کـاهش  کند يزماني محدود بروز م برای بررسي مسائ  و مشكالت نمايندگي ناشي از بدهي و افق
 یکـار  نیـاز بـه سیاسـت محافظـه     جـه یو درنن افنهي  شيمالكیت مديريني، شدت مسائ  نمايندگي افزا

از سـوی   یکـار  ممده مدارکي پیرامون منبع نیاز به سیاست محافظـه  دست به یها افنهي. ابدي يافزايش م
 .[20] دهند يسهامداران شرکت ارائه م

، یکار کنند که بی  مالكیت مديريني و نیاز به محافظهاسننباط مي گونه  ي( ا1001) شوتوو  تاکادا     
معناداری وجود دارد. در سطوح باال و پائی  مالكیت مديريني، رابطه بی  مالكیت  كنوا تيریرابطه غ

 مديريني و تناسب نامنقارن سود، منفي است. ننايجشان حاکي از من بود که نیاز به سیاست
ترازی انگیزه ، اي  مسئله با اثر همابدي يحسابداری با کاهش مسئله نمايندگي، کاهش م یکار محافظه

که در سطوح میاني مالكیت مديريني، رابطه بی   شد ياسننباط م گونه  يهمخواني دارد. همچنی  ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Accounting Standards 

2. Managerial Ownership 
3. Agency  
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مديريت  یریگ ممده با اثر جبهه دست مالكیت مديريني و تناسب نامنقارن سود، مثبت است. ننیجه به
منغیرهای  توانند يهمخواني دارد. ننايج حاصله از توانمندی الزم بر وردار بوده و به همی   اطر م

کننرل مخنل ، نسبت بازار به دفنری، اهرم، اندازه شرکت و سال را لحاظ نمايند. در  اتمه، ننايج 
دگي بی  مديران و سهامداران و حسابداری مسئله نماين یکار ممده حاکي از من بود که محافظه دست به

 .[11] دهدها را کاهش مي همچنی  هزينه نمايندگي شرکت
هیات مديره، به بررسي درصد اعضای غیرموظ  هیات مديره  یها يژگياز بی  و( 23۳۳)حسني      

ايشان حاکي  یها افنهيعنوان منغیرهای مسنق  پردا نه است و  و درصد مالكیت مديران غیرموظ  به
و نیز رابطه  یکار و مسنقیم بی  درصد مالكیت اعضای هیات مديره و محافظه دار اوجود رابطه معناز 
 .[3] است یکار هیات مديره و محافظه رموظ یو معكو  بی  نسبت اعضای غ دار امعن
ـ       گونه  ي( ا23۳1امیری )      و  دار ابیان نمود که ننايج مزمـون فرضـیات، حـاکي از وجـود رابطـه معن
دارد که سهیم بـودن مـديران    است. اي  ننايج بیان مي یکار   بی  مالكیت مديريني و محافظهمعكو

 .[2] دهدکارانه را کاهش مي در مالكیت شرکت، تقاضا برای حسابداری محافظه
را بـر ايـ  داشـت کـه بـه تبیـی  رابطـه بـی           محقـق  ی مـذکور، هـا  پـژوهش ننايج منفاوت در      

مالكیت مديريني در بور  اورا  بهادار تهران بپـردازد و چگـونگي رابطـه    ی حسابداری و کار محافظه
 منغیر را مشخص سازد. دواي  
 

 ي تحقيقشناس روش. 3

بررسي روابط منغیرها در بازار اورا  بهادار  به رايزکاربردی است  تحقیقي هدف، ازنظراي  تحقیق      
ضم  اي   در .استدها جهت ارتقا کارايي بازار پردا نه است و به دنبال تبیی  روابط و ارائه پیشنها

تحقیق  یها داده یمور و ابزار جمع یروش گردمور .استتحقیق از نوع تحقیقات توصیفي همبسنگي 
بور  اورا   يرسان سايت سازمان اطالع ممار از هادادهثانويه است. اي   یها از نوع اطالعات و داده

مورد  spss شده  یمور بور  اورا  بهادار جمع تي  و سامورد نوي افزار ره بهادار تهران، نرم
 واقعي است. ها لذا داده ،گرفنه است قرار  یوتحل هيتجز
 

با سهیم شدن مديران در مالكیت شرکت، مسئله تعارض منـافع تـا    که ييازمنجا .ی تحقيقها هيفرض
ـ انگی کننـرل  هـا  سـم یمكاننیاز به  رسد يم به نظرشود؛ حدود زيادی ح  مي  انـه يجو منفعـت ی هـا  هزی
، مسئله نمايندگي بی  مديران و سهامداران و کار محافظهحسابداری  رود يم اننظار مديران کاهش يابد.

را از طريق تسهی  قرارداد کارممد و ا ذ تصمیمات کارممـد در   ها شرکتی نمايندگي ها نهيهزهمچنی  
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ی حسابداری کار محافظهنیاز به سیاست است که  بر مني ما نیب شیپی، کاهش دهد. گذار هيسرمامورد 
کـه مسـئله نماينـدگي بـی  مـديران و سـهامداران        شـود  يمـ از سوی سهامداران در شرايطي بیشـنر  

 لذا در اي  تحقیق، فرضیات ذي  تدوي  و مزمون  واهند شد:. [24باشد ] رتریگ چشم
 فرضیات اصلي:

 ه وجود دارد.ی حسابداری رابطکار محافظهبی  درصد مالكیت مديران و ـ 
 ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهبی  درصد سهام شناور مزادوـ 

 فرضیات فرعي:

 ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهبی  اهرم مالي و ـ 

 ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهبی  اندازه شرکت و ـ 

 ود دارد.ی حسابداری رابطه وجکار محافظهبی  نسبت رشد شرکت و ـ 

و  شــده یبنـد  طبقـه ی مــالي هـا  دادهمزمـون فرضــیات تحقیـق از    منظـور  بــهدر پـژوهش حاضـر        
 شـده   اسـنفاده اورا  بهادار تهران  بازار بور در  شده رفنهيپذی تولیدی فعال ها شرکتشده  حسابرسي

 ها شرکتعاتي مالي توان به منابع اطالاست. زيرا که تنها منبع اطالعاتي است که با اسنفاده از من مي
ی، حذفي سیسـنماتیک  ریگ نمونه. همچنی  روش قرارداددسنرسي يافنه و مدل تحقیق را مورد مزمون 

ی فاقـد شـرايط   هـا  نمونهشود، سپس . در اي  روش ابندا شرايطي جهت اننخاب نمونه تعري  مياست
ـ ن مـورد اسي گردند. با توجه به فرضیات تحقیق و منغیرهای اسمذکور از نمونه حذف مي ، شـرايط و  ازی

 است. شده   يتعرمالحظات ذي  برای اسنخراج و اننخاب نمونه 
 نباشد. ها بانکی و گذار هيسرمای ها شرکتجزء ـ 
 پايان سال مالي شرکت مننهي به پايان اسفند باشد.ـ 

 مطالعه، تغییر سال مالي نداشنه باشد. موردنظرشرکت در دوره ـ 

 ي بور  مننق  نشده باشد.ررسمیغتابلوی نماد معامالتي شرکت به ـ 

 باشد. شده  معاملهدر سال  بار کنماد معامالتي شرکت فعال و حداق  يـ 

 در دسنر  باشد. مطالعه مورداطالعات مالي شرکت در دوره ـ 

ـ گ نمونهاعمال شرايط و مالحظات در  جهیدرنن      شـرکت از جامعـه    222ی حـذفي سیسـنماتیک   ری
بنـابراي  حجـم نهـايي     هسـت سال منوالي  0اننخاب شدند. دوره تحقیق  ها مزمونمماری جهت انجام 

 .است( 0*222شرکت ) -سال 000نمونه 
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 ها آنی ريگ اندااهمتغيرهای تحقيق و شيسه 

هاي  مدل گیولي و  از ی حسابداری،کار محافظهی ریگ اندازه برای در اي  تحقیق، .یکار محافظه. 1
 .شود يم( اسنفاده 1000)

 ازکنند که گیولي و هاي  به اي  دلی  از اقالم تعهدی و ا نیاری )غیرعملیاتي( اسنفاده مي     
ی است و از طرف ديگر، اعمال ا نیار از کار محافظهحسابداری تعهدی مجرايي برای اعمال  طرف کي

 مورد.ی را فراهم ميکار محافظهجانب مديران در شرايط نبود اطمینان، زمینه پیدايش 
ی مديريت تخثیر ها قضاوتي، شام  مقاديری است که از برموردها و اتیرعملیغاقالم تعهدی      

ها که ناشي از توان به ذ یره مطالبات مشكوک الوصول، افزايش هزينهپذيرند. برای مثال، مي مي
ثابت و ی ها ييداراو  ها یموجود، زيان کاهش ارزش ها ييداراتغییر برموردهاست، سود و زيان فروش 

 ی مينده اشاره کرد.ها دورهاقالم اننقالي به 
 

 
 
 
ی حسابداری در طول يک دوره کار محافظهشا صي از تغییر در درجه  تواند يمرشد اقالم تعهدی      

ی افزايش کار محافظهبیاني ديگر اگر اقالم تعهدی افزايش يابد، در من صورت  به بلندمدت باشد.
ي نسبت به اتیرعملیغتعهدی  اقالم ،هرسال باگذشت (،1000هاي  )ولي و ی گیها افنهيابد. طبق ي مي

ی کار محافظهزمان،  باگذشت اي  اسا ، بر ( شده است.تر کوچک) تر يمنف، دار امعن صورت بهسال قب  
ي و اتیرعملیغهمی  منظور برای همسو کردن جهت مقادير جبری اقالم تعهدی  به بیشنر شده است.

 شود.رينه اي  اقالم اسنفاده ميی از قکار محافظه
 
طريقه محاسبه اي  منغیر، نسبت  .مدیره( اتيهمالكيت اعضای مدیریتي )درصد مالكيت  .2

 .استتعداد سهام منعلق به مديران شرکت به تعداد ک  سهام مننشره 
 
ران سهام شناور مزاد بايد ترکیب سهامداران بررسي و سهامدا محاسبهی برا .سهام شناور آااد .3

سهام شناور مزاد تعداد سهام منعلق به دارندگان  محاسبهراهبردی مشخص شوند. با اي  فرض، در 
 شود. سهام راهبردی از تعداد ک  سهام موجود کسر مي
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صد سهام شناور مزاد عبارت است از درصد سهامي که در دست سهامداران نهادی  در از همی  رو،
 نیست.

 (2-صد سهامداران نهادی)در  در صد سهام شناور مزاد =
 
ی ها ييداراجمع  2طبیعي نميلگار ازنماينده اندازه شرکت،  عنوان بهاي  تحقیق  در .اندااه شرکت .۴

 پايان دوره اسنفاده  واهد شد.
 
 است. شده   يتعری پايان دوره ها ييدارا ک  به ها يبده ک  منغیر،  يا .اهرم مالي .۵
 
شا صي برای فرصت  عنوان به تواند يمزار به ارزش دفنری نسبت ارزش با .نسبت رشد شرکت .۶

 ی نامشهود در شرکت تلقي شود.ها ييداراو دلیلي بر وجود  قرارگرفنهرشد شرکت 
 

=MV/BV شرکت رشد 

 که عبارت است از ارزش بازار به ارزش دفنری.

 
 ها. تحليل یافته۴

 است: شده  ( اسنفاده2مدل )برای مزمون فرضیه اول از 
 

 (2) مدل

titititititi GLevSizeMOCONCER ,,4,3,2,1, )()()()(   

 
 است. شده  ارائه کيننیجه مزمون مدل در جدول 

 Fممـاره   یدار اشده است، سط  معن  ارائه 2 اول که در جدول ا توجه به ننايج مزمون مدل فرضیهب     
ـ   ۵) رشيپذ ( کمنر از سط   طای مورد04۵/0) اسـت. ممـاره    دارادرصد( بوده و مدل رگرسـیوني معن

اجزای  طـای   میان يهمبسنگ ؛ يبنابرا ؛قرار دارد ۵/1تا  ۵/2( در فاصله بی  010/1واتسون )دوربی  
بـرای   رشيپـذ  از سط   طای مورد t( مماره سط  معناداریمدل وجود ندارد. با توجه به پايی  بودن )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. LN 
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اول پـس فرضـیه   وجود دارد.  و مثبت یدار او مالكیت مديريني رابطه معن یکار بی  محافظه 2 ضريب
 % رد کرد.1۵توان در سط  اطمینان تحقیق را نمي

 
 ی اولننايج مزمون فرضیه 2جدول 

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغير

 α ۳10/1- ۳14/1- 004/0 مقدار ثابت

 MO ۵44/۲ 010/1 001/0 مالكیت مديريني

 Size 01۲/0 1۵2/2 122/0 اندازه شرکت

 Lev 2۵4/0 140/0 ۳00/0 اهرم مالي

 G 002/0- 031/0- 101/0 فرصت رشد

 Fمماره  ک  مدل رگرسیون
P-

Value 

 واتسون -مماره دوربی 
(D-W) 

ضريب تعیی  و ضريب 
 شده  يتعدتعیی  

 2۵0/1 04۵/0 010/1 
010/0 R

2 
= 

024/0= AdjR
2 

 
مـالي و رشـد    اهـرم  بـرای انـدازه شـرکت،    P-Valueمیزان  دهد يمنشان همچنی  ننايج مزمون      

رابطـه  های کننرلي منغیر و یکار محافظه بی  پس است، درصد ۵منغیرهای کننرلي( بیشنر از شرکت )
 واردی رهـا یمنغکـه   دهـد  يمنیز نشان  شده  يتعدضريب تعیی  و ضريب تعیی   .ی وجود ندارددار امعن
 % از تغییرات منغیر وابسنه را توضی  دهند.1که  اند توانسنهدر رگرسیون تنها  شده

 است: شده  ( اسنفاده1ای مزمون فرضیه دوم از مدل )بر
 (1) مدل

 

titititititi GLevSizeMFFCONCER ,,4,3,2,1, )()()()(  
 

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

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغیر

 α 016/1- 474/1- 141/6 مقدار ثابت

 MFF 787/6 111/1 101/6 سهام شناور آزاد

 Size 684/6 600/1 182/6 اندازه شرکت

 Lev 111/6 331/6 746/6 اهرم مالي

 G 663/6 100/6 808/6 فرصت رشد

 F P-Valueآماره  کل مدل رگرسيون
 -آماره دوربین

 (D-W) واتسون

ضریب تعیین و ضریب 

 شده لیتعدتعیین 

 021/6 010/6 661/1 
664/6 R2 = 

661/6-= AdjR2 

 
 Fممـاره   یداراشده است، سط  معن  ارائه 1دوم که در جدول  وجه به ننايج مزمون مدل فرضیها تب     
ـ    ۵) رشيپذ ( باالتر از سط   طای مورد010/0) . سـت ین دار ادرصد( بوده و ک  مـدل رگرسـیوني معن

 قـرار دارد بنـابراي  همبسـنگي بـی  اجـزای      ۵/1تا  ۵/2( در فاصله بی  001/1مماره دوربی  واتسون )
 رشيپـذ  از سط   طـای مـورد   tمماره   طای مدل وجود ندارد. با توجه به باالتر بودن مقدار حسا 

سـهام شـناور مزاد رابطـه    در صـد  و  یکار محافظه میان که دهد يننايج مزمون نشان م 2برای ضريب 
ون همچنی  ننايج مزمـ پذيرفت.  توان ينم% 1۵دوم تحقیق را در سط   طای  ۀپس فرضیوجود ندارد. 
 و یکـار  محافظـه  میـان ، درصد ۵ی کننرلي از رهایمنغ P-Valueبا بیشنر بودن میزان  دهدنشان مي

که  دهد يمنیز نشان  شده  يتعدضريب تعیی  و ضريب تعیی   ندارد.وجود  یا منغیرهای کننرلي رابطه
 .شود يمبیان دوم تغییرات بسیار اندکي از منغیر وابسنه  فرضیۀبا مدل تخمی  زده رگرسیوني برای 

 
در تعیی  مدل رگرسیون برای هر  رگذاریبررسي منغیرهای تخث یبرا ها.های نهایي فرضيهمدل

صورت جداگانه  ( مجدداً برای هر مدل بهBackwardشده را با روش پس رو ) های مطرحفرضیه مدل
 .ميینما يبرازش م

 شـده   انجامها برای هر يک از مدلهای رگرسیون به روش حذف رو به عقب ننايج از برازش مدل     
و  تـک  تـک است. در مراح  برازش مدل رگرسیون، منغیری که کمنري  رابطه را با منغیر وابسنه دارد 



 1314 بهار ـ 11شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                       111

از  حـذف   قاب مانند که  در اي  روش منغیرهايي باقي مي مدل   يم ر. در شود يمحذف  مرحله به مرحله
 سنق  دارند.ای  طي با منغیر ممدل رگرسیون نیسنند و رابطه

 است. شده  ارائه 4و  3: ننايج در جداول اولۀ نهايي فرضیمدل . 2
 

 ( برای فرضیه اولBackwardی رگرسیوني روش )ها مدلجدول  .3جدول 

 شده لیتعدضریب تعيين  ضریب تعيين F P-Valueآماره  مدل و مراحل

 024/0 010/0 04۵/0 2۵0/1 (2مدل )

 023/0 02۳/0 041/0 ۲4۵/1 (1مدل )

 021/0 02۵/0 02۲/0 013/4 (3مدل )

 020/0 022/0 022/0 410/0 (4مدل )

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

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغير نام مدل

مرحله چهارم 
 (4مدل )

 α 201/۳- ۵1۵/1- 020/0 مقدار ثابت

 Mo 30۲/۲ ۵41/1 022/0 مالكیت مديريني

 
)مرحلـه   مرحله به مرحلهو  تک تکي، بررس موردکه سه منغیر کننرلي  دهد يمنشان  3ننايج جدول      

ـ نها در. انـد  شـده   حـذف اول اهرم، مرحله دوم اندازه شرکت و مرحله سوم رشد( از مدل رگرسیون   تي
ی کـار  محافظـه ثبنـي بـا   و رابطه معنادار و م گرفنه قرارمنغیر مسنق  مالكیت مديريني در مدل نهايي 

 دارد.
 است. شده  ارائه 0و  ۵مدل نهايي فرضیه دوم: ننايج در جداول . 1

 
 ( برای فرضیه دومBackwardی رگرسیوني روش )ها مدلجدول  .۵جدول 

 شده  لیتعدضریب تعيين  ضریب تعيين F P-Valueآماره  مدل و مراحل

 -001/0 004/0 010/0 0۵2/0 (2مدل )

 000/0 004/0 402/0 ۳02/0 (1مدل )

 002/0 004/0 110/0 131/2 (3مدل )

 000/0 001/0 1۵2/0 312/2 (4مدل )

 000/0 000/0 - - (۵مدل )
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 مدل نهايي و جدول ضرايب رگرسیون برای فرضیه دوم .0جدول 

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغير نام مدل

 α 2۵2/0- 40۵/2- 202/0 مقدار ثابت (۵مرحله پنجم مدل )

 
و  تـک  تـک در مدل اول، هر چهار منغیر،  شده وارددهد که از چهار منغیر نشان مي ۵ننايج جدول      

)مرحله اول رشد، مرحله دوم اهرم و مرحله سوم سهام شناور مزاد و مرحله چهارم اندازه  مرحله به مرحله
شـرايط   دارایمسـنق    هـای رمنغی يـک از  هـی   تينها در و اند شده  حذفشرکت( از مدل رگرسیون 

 صـورت  بـه ی کار محافظهبنابراي  مدل برازش شده در جهت تخمی  ؛ اندحضور در رگرسیون را نداشنه
ـ   یهـ  طي مدل مناسـبي نیسـت و    ـ در رگرسـیون رابطـه    شـده  واردی رهـا یمنغاز  کي ی بـا  دار امعن

 ارائه شده است.، ۲به هرحال، ننايج نهايي مزمون فرضیات در جدول  ی ندارند.کار محافظه

 
 ها ننايج نهايي مزمون .۲جدول 

 

 رشیپذ رقابليغ رشیپذ قابل شرح اصلي شماره فرضيه

  * ی و مالكیت مديريني رابطه وجود دارد.کار محافظه میان 2

 *  ی و سهام شناور مزاد رابطه وجود دارد.کار محافظه میان 1

 
 ها ننايج نهايي مزمون .۳جدول 

 رشیپذ  رقابليغ رشیپذ قابل رحش فرعي شماره فرضيه

 *  ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهاهرم مالي و  میان 2

 *  ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهاندازه شرکت و  میان 1

 *  ی حسابداری رابطه وجود دارد.کار محافظهنسبت رشد شرکت و  میان 3
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 شنهاديو پی ريگ جهينت. ۵
ی رابطه دارد. کار محافظهبا  001/0ی دار امعنی تحقیق نشان داد که مالكیت مديريني با سط  ها هافني     
ی با ا رابطه 122/0ی دار امعندر مورد ساير منغیرها چنی  گفت که اندازه شرکت با سط   توان يم  یچنهم

 مجموع دره کوچک، ی شرکت نداشنه و به مفهوم من است که چه شرکت بزرگ باشد و چکار محافظهمیزان 
از  .کنند يم. بر ي از مطالعات پیشی  از اي  ننیجه حمايت کاراتر باشدی کار محافظهاننظار داشت که  توان ينم

ی نداشنه و اي  مسئله حاکي از ا رابطهی کار محافظهبا میزان  ۳00/0ی دارامعنطرف ديگر، اهرم مالي با سط  
ی را در پیش تر کارانه محافظهکه شرکت سیاست  شود ينملي باعث ی ماها اهرممن است که میزان اسنفاده از 

ی دار امعنبا سط  رشد ) فرصت میانبه عدم وجود رابطه ی عم  بیشنری را احسا  کند. با توجه مزادبگیرد يا 
 کنند يمی رشدی را ادراک ها فرصتمديران،  هرگاهکه ننیجه گرفت  توان يمی کار محافظه( و میزان 101/0
 اننظار داشت. توان ينمی حسابداری منان ها استیسی کمنری را در کار محافظهمیزان  لزوماً
ي قرار بررس موردمنغیرها میان ی که در اي  تحقیق ا رابطه که  يابايد به نكنه ديگری توجه داشت.  ضمناً     

وابسنه را بر منغیر  منغیرهای مسنق  میان ریتخث، نوعي واقع درگرفت رابطه رگرسیوني است که اي  رابطه 
که مالكیت مديريني بر میزان  دهد يمنشان  مثال  عنوان بهو  دهد يمی( را نشان کار محافظهمیزان )

دهد که افزايش درصد سهام مديران در ها نشان مياي  يافنه، مجموع دردارد.  ریتخثی مديريني کار محافظه
که تقاضا برای  گرديد ديیه دنبال دارد. زيرا تخمديران و مالكان را ب میانمنافع شرکت، افزايش تضاد 

 .ها، بیشنر است دارای مالكیت مديريني باال، نسبت به ساير شرکت یها در شرکت یکار محافظه

انگیزه بیشنری  ،است که مديراني با درصد سهام بیشنر یا گونه ترازی انگیزه بهاثر همي از طرف     
مديريت به مسئله  یریگ فع سهامداران دارند. اثر جبههدر راسنای نی  به منا نبرای عم  کرد

باشند. اي  نمايندگي بسنگي دارد که مديران دارنده سهام منمرکز از وسعت عم  بیشنری بر وردار مي
دهد، حسابداری را افزايش مي یکار از سیاست محافظه یریگ قبی  مسائ  نمايندگي نیاز به بهره
در مورد  کارممد هایتصمیمالقای د عقد قرارداد کارممد و سیاست مذکور از طريق تسهی  رون

مالكیت  میان رابطه میکن يهای نمايندگي است. منگاه، فرض م، قادر به کاهش هزينهیگذار هيسرما
مالكیت مديريني، منفي و  پايی  حسابداری در سطوح باال و یکار مديريني و نیاز به سیاست محافظه
ممده با نیاز هر چه بیشنر سهامداران به سیاست  دست ننايج بهت. در سطوح میاني من، مثبت اس

ای برای بررسي مسائ  و مشكالت نمايندگي ناشي از جدايي هر چه عنوان وسیله به یکار محافظه
عنوان مكانیزم  به یکار محافظه استیمالكیت و کننرل مطابقت و همخواني ندارد. س میان بیشنر
 .کند يو مشكالت نمايندگي ناشي از بدهي و افق زماني محدود بروز نم برای بررسي مسائ  یا بالقوه
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 ريزی شنهادهایپ دوره اجرايي تحقیق؛ در طول شده یمور جمع و اطالعاتتوجه به اي  ننايج  با .هاشنهاديپ

 :گردد يم ارائه

ترکیب به عام   ها شرکتی مالي ها صورتاسنفاده از  هنگام ی مالي،ها صورت کنندگان اسنفادهـ 
 مالي اهمیت دهند. هاییگیرمیدر تصماي  موضوع  و بهسهامداران نیز توجه نموده 

م ري  اسنانداردهای گزارشگری مالي  دگاهياز دی حسابداری کار و محافظهرابطه مالكیت مديريني ـ 
 قرار گیرد. توجه موردتطبیقي  صورت به (IFRS)ي مالي الملل  یب
تضاد منافع بی   کاهش ،رود يم هیئت مديرهمن از  مؤثرننظار انجام ا منچه در تئوری نمايندگي، ـ

بیشنر به منافع مشنرک  و توجهافزايش  عملكرد سبببهبود  بنابراي  سهامداران و مديران است،
 شود.مي هادر شرکتنفع ی ذیها گروه
کاری ضوع محافظهای که در  ارج از ايران با محوريت موبا توجه به تحقیقات گسنردهي از طرف     
 شود:مي شنهادیپ ريتحقیقات دا لي موضوعات زی انجام برا ؛شده  انجام
 کاری با اصول راهبری شرکت؛محافظه میانبررسي رابطه ـ 

 حسابرسي؛ یها الزحمه با حق کاریمحافظه میانرابطه بررسي ـ 

 کاری محافظه سنجش هایمدل ساير با سرمايه هزينه و حسابداری کاری محافظه رابطه بررسي ـ
 (.100۲) واتز و  ان و( 1000) واتز و رويچوداری مدل: شام 
 :اند عبارت مواجه بوده؛ با منی که اي  پژوهش در طي اجرا ها تيمحدوداهم 

 ازجمله ی پژوهش؛رهایمنغ رد مؤثر مطالعه موردی ها شرکتفقدان دسنرسي به بر ي اطالعات ـ 
( در ها يي)دارا هاهزينه یبند احنمال تفاوت در طبقهواسنهالک محاسبه نامشخص بودن نحوه 

 های مخنل  و منظور نمودن هزينه )دارايي( مگهي و همچنی  هزينه )دارايي( تحقیق و توسعه.شرکت

در بازار بور  اورا  بهادار تهران  شده رفنهيپذ یها شرکت میانپژوهش از   نمونه که  يبا توجه به ا ـ
لحاظ اندازه، صنعت، سا نار مالكیت، نوع محصوالت، لزوماً  نمونه از یها شده است و شرکت  اننخاب

بايد در صوص موضوع  ها افنهي میمعرف تمام واحدهای اقنصادی فعال در کشور نیسنند، بنابراي  تعم
 انجام گیرد. اطیبااحن
شد، رفنه ميدر نظر گ یتر يقلمرو زماني تحقیق برای دوره طوالن که يدوره زماني تحقیق )درصورت ـ

های بیشنری جهت اننخاب سال که يممك  بود ننايج قابلیت تعمیم بیشنری داشت، لیك  درصورت
يافت که اي  امر عضو جامعه و نمونه مماری کاهش مي یها شد، تعداد شرکتنمونه در نظر گرفنه مي

 سا ت(.واجه ميرا با محدوديت م مذکور ۀبررسي رابطو امكان  ديگرد يموجب کاهش روايي تحقیق م
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در ايران است. در  یکار ها برای اعمال محافظهمالیاتي شرکت یها زهیديگر مربوط به انگمحدوديت  ـ
 یکار ها، مربوط سا ن  محافظهايران به علت هماهنگي نحوه عم  حسابداری مالي و مالیاتي شرکت

 ديگر، مشك  است. دهنده  یبه عوام  توض
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