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مطالعه رابطه بین مالکیت مدیریت استراتژیک  
 هاي شرکتو محافظه کاري حسابداري در 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا اکبري1  

محسن حسنی 2 
حمید رضا بهرامی 3

 چکیده
تر سودها و به تاخیر انداختن  هاي گوناگون،درصدد شناسایی سریع مدیران با توجه به انگیزه

محافظه کاري محدودیتی است که توانایی و تمایل این رفتار فرصت  ها هستند.  ها و هزینه زیان
که نقش هدایت و نظارت  هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد راهبري، گیرد. از مدیران میطلبانه را 

بر کار مدیران اجرایی را دارد،از اهمیت بسزایی در هدایت مناسب تر شرکت و از جمله اتخاذ 
هدف کلی تحقیق، تبیین  .استتر در زمانبندي شناسایی سودها برخوردار  شیوه هاي محافظه کارانه

گزارشگري مالی  بین درصد مالکیت مدیریتی با سطح محافظه کاري اعمال شده دررابطه 
 111باشد. نمونه آماري تحقیق شامل پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می هاي شرکت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال  هاي شرکتشرکت از 
. براي آزمون فرضیه هاي تحقیق، از رگرسیون خطی ساده استفاده گردیده باشدمی 1392تا  1387

است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي این تحقیق، در مجموع حاکی از وجود رابطه معنی دار 
و مثبت بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاري حسابداري و هم چنین عدم وجود رابطه بین درصد 

 باشد. ه کاري حسابداري میسهام شناور آزاد و محافظ
 مالکیت مدیریتی، محافظه کاري حسابداري، بورس اوراق بهادارواژگان کلیدي: 

 Mrezakbari@yahoo.com                (نویسنده مسئول )1. مربی علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق
Mhassani2418@gmail.com                          2.دانشجوي دکتري حسابداري، دانشگاهپیام نور مرکز دلیجان
Drbahrami@yahoo.com       3. استادیارمدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

از صفحه: 101 تا 116 
تاریخ ارایه:93/12/15  
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 مقدمه 

 ها شرکتبه میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاري در  ها شرکتموفقیت 
باشند،  می ها شرکتترین منابع اطالعاتی  هاي مالی یکی از مهم بستگی دارد و بدلیل اینکه صورت

باشند.  گذاران و اعتبار دهندگان برخوردار می تصمیمات سرمایه در از اهمیت و جایگاه خاصی
هاي بنابراین مدیران سعی دارند، گزارشات مالی باب میل سرمایه گذارن باشد و این ناشی از انگیزه

اساس عملکرد شرکت  ها بر مزایاي آن ست. زیرا بسیاري ازا ها شرکتمنفعت جویانه مدیران 
شود. در این میان سود گزارش شده در بنگاه از اهمیت خاصی برخوردار  تعیین و پرداخت می

هاي  گذاران قرار دارد و مبناي ارزیابی عملکرد مدیریت و جریان است و بیشتر مورد توجه سرمایه
سود از یک طرف و تاکید بیش از حد بازار سرمایه بر  )1381باشد. (شباهنگ، نقدي آتی شرکت می

هاي  هایی براي اعمال نظر مدیریت بر این رقم از طریق اختیاري بودن برخی رویه وجود فرصت
و  ها شرکتحسابداري از طرف دیگر، لزوم بررسی و تحقیق در خصوص ساختارهاي مالکیتی 

ات را اثرات این ساختارها بر محیط گزارشگري مالی و همچنین راهکارهاي متعادل نمودن این اثر
کند. این تحقیق بدنبال بررسی اثرات مالکیت مدیریتی بعنوان بخشی از ساختار حاکمیت  نمایان می

 )1387باشد. (رضازاده و آزاد ،شرکتی بر محافظه کاري حسابداري می
هاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با مدیر به عنوان مسئول تهیه صورت

هاي مالی، به طور بالقوه سعی دارد بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورتبرخورداري از سطح آگاهی 
هاي  که تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه دهد. براي مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه

هاي مالی شود. مدیر ها و گزارش سود بیشتر در صورتیک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه
اي ارائه نماید که منافع خود را تامین کند و همچنین تصویر مطلوبی از ن رقم را به گونهسعی دارد ای

 )1387واحد تجاري به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نشان دهد. (نمازي و کرمانی ،
هاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهاي در چنین شرایطی، اصول و رویه

هاي منفعت جویانه مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و هدف متعادل کردن انگیزهحسابداري، با 
برند. چنانچه مدیریت بنگاه هاي مالی، مفهوم محافظه کاري را به کار می ارائه منصفانه صورت

تجاري مالک بنگاه نیز باشد؛ نیاز به محافظه کاري کمتر خواهد شد چون منافع مدیر و مالک 
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رود. این تضاد از متفاوت بودن اهداف  مذکور در تئوري نمایندگی از بین می همسو است و تضاد
شود. بنابراین،این تحقیق در صدد آن است که به تبیین رابطه بین محافظه کاري آنان ناشی می

حسابداري و مالکیت مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد و چگونگی رابطه این دو متغیر 
 )Watts, 2003a, 221-207. (را مشخص سازد

 مبانی نظري

رابطه بین مالکیت مدیریتی و سیاست محافظه کاري را مورد )2007رویچودهري (الفوند و 
ی با سطح مالکیت مدیریتی بیشتر، از سود های شرکتپژوهش قرار داده و این گونه استنباط کردند که 

داران به  آمده با نیاز هر چه بیشتر سهام دست بهمحافظه کاري بیشتري برخوردار می باشند. نتایج 
اي براي بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی ناشی از جدایی  سیاست محافظه کاري به عنوان وسیله

خوانی دارد. مخصوصاً مدیران از بدهی محدود با  هر چه بیشتر بین مالکیت و کنترل مطابقت و هم
رند. سیاست محافظه کاري به عنوان مکانیسم ب توجه به سایر سهامداران حاضر در شرکت لذت می

کند.  اي براي بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی ناشی از بدهی و افق زمانی محدود بروز میبالقوه
با کاهش مالکیت مدیریتی، شدت مسائل نمایندگی افزایش یافته و در نتیجه نیاز به سیاست محافظه 

مده مدارکی پیرامون منبع نیاز به سیاست محافظه کاري از آ دست بههاي  کاري افزایش می یابد. یافته
 )Lafond and Roychowdhuvx, 2008, 447-478( دهند. سوي سهامداران شرکت ارائه می

کنند که بین مالکیت مدیریتی و نیاز به محافظه این گونه استنباط می)2009( شوتوتاکادا و 
در سطوح باال و پائین مالکیت مدیریتی، رابطه کاري، رابطه غیر یکنواخت معناداري وجود دارد. 

حاکی از آن بود که نیاز به  آنها باشد. نتایج بین مالکیت مدیریتی و تناسب نامتقارن سود، منفی می
یابد، این مسئله با اثر  سیاست محافظه کاري حسابداري با کاهش مسئله نمایندگی، کاهش می

شد که در سطوح میانی مالکیت  ن گونه استنباط میترازي انگیزه همخوانی دارد. همچنین ای هم
آمده با  دست بهباشد. نتیجه  مدیریتی، رابطه بین مالکیت مدیریتی و تناسب نامتقارن سود، مثبت می

گیري مدیریت همخوانی دارد. نتایج حاصله از توانمندي الزم برخوردار بوده و به همین  اثر جبهه
تلف، نسبت بازار به دفتري، اهرم، اندازه شرکت و سال را توانند متغیرهاي کنترل مخ خاطر می

آمده حاکی از آن بود که محافظه کاري حسابداري مسئله  دست بهلحاظ نمایند. در خاتمه، نتایج 
 دهد. ها را کاهش می نمایندگی بین مدیران و سهامداران و همچنین هزینه نمایندگی شرکت
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)Chen, 2007, 345( 
هاي هیات مدیره،به بررسی درصد اعضاي غیرموظف هیات  ویژگیاز بین ) 1388(حسنی 

هاي  مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرموظف به عنوان متغیرهاي مستقل پرداخته است و یافته
وجود رابطه معنی دار و مستقیم بین درصد مالکیت اعضاي هیات مدیره و محافظه  ایشان حاکی از

بین نسبت اعضاي غیر موظف هیات مدیره و محافظه کاري کاري و نیز رابطه معنی دار و معکوس 
  باشد.می

ها، در مجموع حاکی از  این گونه بیان نمود که نتایج حاصل از آزمون فرضیه)1389 (امیري 
-باشد. این نتایج بیان میکاري می دار و معکوس بین مالکیت مدیریتی و محافظه وجود رابطه معنی

مالکیت شرکت، تقاضا براي حسابداري محافظه کارانه را کاهش  دارد که سهیم بودن مدیران در
 دهد. می

محقق را بر این داشت که به تبیین رابطه بین محافظه کاري  هاي فوق، نتایج متفاوت در پژوهش
حسابداري و مالکیت مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد و چگونگی رابطه این دو متغیر 

 را مشخص سازد.
آنجایی که با سهیم شدن مدیران در مالکیت شرکت، مسئله تعارض منافع تا حدود زیادي از 

 هاي منفعت جویانه مدیران کاهش هاي کنترل انگیزهرسد نیاز به مکانیزم نظر می هشود؛ بحل می
داران و همچنین مسئله نمایندگی بین مدیران و سهامحسابداري محافظه کار ،  رود مییابد. انتظار 

ها را از طریق تسهیل قرارداد کارآمد و اخذ تصمیمات کارآمد در مورد  هاي نمایندگی شرکت نههزی
کاري حسابداري از  بینی ما برآن است که نیاز به سیاست محافظه سرمایه گذاري، کاهش دهد. پیش

شود که مسئله نمایندگی بین مدیران و سهامداران  سوي سهامداران در شرایطی بیشتر می
 تر باشد. لذا در این تحقیق، فرضیه هاي ذیل تدوین و آزمون خواهند شد: گیر چشم

فرضیه هاي اصلی:
 بین درصد مالکیت مدیران و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود دارد.  -1
 بین درصد سهام شناور آزاد و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود دارد. -2

فرضیه هاي فرعی:
 حسابداري رابطه وجود دارد.بین اهرم مالی و محافظه کاري  -1
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 بین اندازه شرکت و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود دارد. -2

 بین نسبت رشد شرکت و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود دارد. -3

 روش تحقیق 

این تحقیق از نظر هدف،تحقیقی کاربردي است زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق 
باشد.در  ه دنبال تبیین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقا کارایی بازار میبهادار پرداخته است و ب

روش گردآوري و ابزار جمع آوري  .استضمن این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی 
هاي ثانویه است.این اطالعات از اطالعات و آمار و  هاي تحقیق از نوع اطالعات و داده داده

رسانی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار  شده در سایت سازمان اطالعنمودارهاي آماري منتشر 
مورد تجزیه  spssوري شده و توسط نرم افزار آسایت بورس اوراق بهادار جمع  ورد نوین وآره 

وتحلیل قرار گرفته است .با توجه به اینکه اطالعات آماري و داده هاي شرکت هاي مورد مطالعه از 
و ره آورد نوین استخراج شده است داده ها واقعی بوده و از دخل و  آمارهاي رسمی بورس

 و داراي اعتبار خوبی می باشد . تصرف ذهنی افراد نشات نمی گیرد

 جامعه آماري و نمونه تحقیق 

هاي تحقیق از داده هاي مالی طبقه بندي شده و  در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه
تولیدي فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده  هاي شرکتحسابرسی شده 

توان به منابع اطالعاتی مالی است. زیرا که تنها منبع اطالعاتی است که با استفاده از آن می
دسترسی یافته و مدل تحقیق را مورد آزمون قرار داد. همچنین روش نمونه گیري، حذفی  ها شرکت

شود، سپس ر این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف میباشد. دسیستماتیک می
گردند. با توجه به فرضیه هاي تحقیق و متغیرهاي هاي فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می نمونه

 اساسی مورد نیاز، شرایط و مالحظات ذیل براي استخراج و انتخاب نمونه تعریف شده است. 
 ها نباشد.  انکسرمایه گذاري و ب هاي شرکتجزء  )1
 پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.  )2

 شرکت در دوره مورد نظر مطالعه، تغییر سال مالی نداشته باشد.  )3

 نماد معامالتی شرکت به تابلوي غیر رسمی بورس منتقل نشده باشد.  )4
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 نماد معامالتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.  )5

 اطالعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.  )6

شرکت از جامعه  111در نتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه گیري حذفی سیستماتیک 
باشد بنابراین حجم نهایی سال متوالی می 6ها انتخاب شدند. دوره تحقیق  آماري جهت انجام آزمون

 . باشد) می6*111شرکت ( -سال 666نمونه 

 متغیرهاي تحقیق و شیوه اندازه گیري آنها 

 محافظه کاري -1
) استفاده 2000از مدل گیولی و هاین( کاري حسابداري، گیري محافظه براي اندازه، تحقیق این در

کنند که از  گیولی و هاین به این دلیل از اقالم تعهدي و اختیاري (غیرعملیاتی) استفاده می شود. می
تعهدي مجرایی براي اعمال محافظه کاري است و از طرف دیگر، اعمال یک طرف حسابداري 

آورد.  اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه کاري را فراهم می
هاي مدیریت تأثیر  اقالم تعهدي غیر عملیاتی، شامل مقادیري است که از برآوردها و قضاوت

ها که ناشی از توان به ذخیره مطالبات مشکوك الوصول، افزایش هزینهپذیرند. براي مثال، می می
هاي  تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش دارایی ها، زیان کاهش ارزش موجودي ها و دارایی

 ثابت و اقالم انتقالی به دوره هاي آینده اشاره کرد.
 
 
 

کاري حسابداري در طول یک تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه  رشد اقالم تعهدي می
دوره بلندمدت باشد.به بیانی دیگر اگر اقالم تعهدي افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاري 

)، با گذشت هر سال،اقالم تعهدي غیر عملیاتی 2000هاي گیولی و هاین( یابد. طبق یافتهافزایش می
بر این اساس،با گذشت نسبت به سال قبل به صورت معنی دار، منفی تر (کوچکتر) شده است.

زمان، محافظه کاري بیشتر شده است.به همین منظور براي همسو کردن جهت مقادیر جبري اقالم 
 شود.تعهدي غیر عملیاتی و محافظه کاري از قرینه این اقالم استفاده می
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 درصد مالکیت مدیریتی(مالکیت اعضاي هیات مدیره) -2
م متعلق به مدیران شرکت به تعداد کل سهام منتشره طریقه محاسبه این متغیر، نسبت تعداد سها

 باشد. می
 سهام شناور آزاد -3

براي محاسبۀ سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردي مشخص 
شوند. با این فرض، در محاسبۀ سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردي از 

از همین رو،در صد سهام شناور آزاد عبارت است از درصد شود. سهام موجود کسر میتعداد کل 
 سهامی که در دست سهامداران نهادي نیست.

 )1-در صد سهام شناور آزاد =(در صد سهامداران نهادي
 اندازه شرکت -4

دوره هاي پایان  در این تحقیق به عنوان نماینده اندازه شرکت، از لگاریتم طبیعی جمع دارایی
 استفاده خواهد شد.

 اهرم مالی -5
 هاي پایان دوره تعریف شده است. ها به کل دارایی این متغیر،کل بدهی

 نسبت رشد شرکت -6
تواند به عنوان شاخصی براي فرصت رشد شرکت قرار  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري می 

 هاي نامشهود در شرکت تلقی شود. گرفته و دلیلی بر وجود دارایی
=MV/BVرشد شرکت 

 که عبارت است از ارزش بازار به ارزش دفتري.
 تجزیه و تحلیل داده ها

 ي اول نتایج آزمون فرضیه
 فرضیه اول بیان می دارد:  بین محافظه کاري و مالکیت مدیریتی رابطه وجود دارد.

 براي آزمون فرضیه اول از مدل زیر استفاده شده است:

titititititi GLevSizeMOCONCER ,,4,3,2,1, )()()()( εββββα +++++=
 این مدل:که در 
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CONCER1  ،2بیانگر محافظه کاري حسابداريMO  ،مالکیت مدیریتیSIZE  ،اندازه شرکت
3LEV  4اهرم مالی وG ارائه شده  1 شماره نتیجه آزمون مدل در جدولباشد و  رشد شرکت می

 است.

 ي اولنتایج آزمون فرضیه 1 شماره جدول

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغیر
-α 820/9 مقدار ثابت  894/2-  004/0  

MO 544/7 مالکیت مدیریتی  620/2  009/0  
Size 097/0 اندازه شرکت  251/1  211/0  

Lev 154/0 اهرم مالی  246/0  806/0  
-G 001/0 فرصت رشد  039/0-  969/0  

 کل مدل رگرسیون

 FP-Valueآماره 
واتسون -آماره دوربین  

(D-W) 
ضریب تعیین و ضریب 

 تعیین تعدیل شده

156/2  045/0  026/2  
020/0  R2 = 

014/0 =  AdjR2

ارائه شده است، سطح معنی  1 شماره ي اول که در جدولبا توجه به نتایج آزمون مدل فرضیه
درصد) بوده و کل مدل رگرسیونی  5) کمتر از سطح خطاي مورد پذیرش (F )045/0داري آماره 

قرار دارد بنابراین  5/2تا  5/1فاصله بین ) در 026/2دار است. آماره دوربین واتسون ( معنی
از سطح  t) آماره P-Valueهمبستگی بین اجزاي خطاي مدل وجود ندارد. با توجه به پایین بودن (

دهد که بین محافظه کاري و مالکیت  نتایج آزمون نشان می 1βخطاي مورد پذیرش براي ضریب 
توان در سطح  ه اول تحقیق را نمیپس فرضیوجود دارد.  و مثبتمدیریتی رابطه معنی داري 

 براي اندازه شرکت، P-Valueنشان می دهد میزان همچنین نتایج آزمون % رد کرد. 95اطمینان 
 وکاري  محافظه پس بین درصد است، 5(متغیرهاي کنترلی) بیشتر از  اهرم مالی و رشد شرکت

1. conservatism
2. Managerial ownership
3. Leverage
4. growth
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تعیین تعدیل شده نیز  ضریب تعیین و ضریب .رابطه معنی داري وجود نداردمتغیرهاي کنترلی 
% از تغییرات متغیر وابسته 2اند که  دهد که متغیر هاي وارد شده در رگرسیون تنها توانسته نشان می

 را توضیح دهند.

 ي دوم نتایج آزمون فرضیه
 فرضیه دوم بیان می دارد:  بین محافظه کاري و سهام شناور آزاد رابطه وجود دارد.

 زیر استفاده شده است: براي آزمون فرضیه دوم از مدل

titititititi GLevSizeMFFCONCER ,,4,3,2,1, )()()()( εββββα +++++= 
 که در این مدل:

CONCER  ،بیانگر محافظه کاري حسابداريMFF  ،سهام شناور آزادSIZE  ،اندازه شرکت
LEV  اهرم مالی وG ارائه شده  2 شماره نتیجه آزمون مدل در جدول باشد و رشد شرکت می
 است.

 ي دومنتایج آزمون فرضیه 2 شماره جدول

t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغیر
 α 610/1- 474/1- 141/0 مقدار ثابت

 MFF 787/0 122/1 262/0 سهام شناور آزاد
 Size 084/0 069/1 285/0 اندازه شرکت

 Lev 212/0 332/0 740/0 اهرم مالی
 G 003/0 166/0 868/0 فرصت رشد

کل مدل 
 رگرسیون

 F P-Valueآماره 
واتسون -آماره دوربین

)D-W( 
ضریب تعیین و ضریب 

 تعیین تعدیل شده

651/0 626/0 002/2 
004/0R2 = 

002/0-=  AdjR2

ارائه شده است، سطح  2 شماره ي دوم که در جدولبا توجه به نتایج آزمون مدل فرضیه
درصد) بوده و کل مدل  5) باالتر از سطح خطاي مورد پذیرش (F )626/0داري آماره  معنی
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قرار دارد  5/2تا  5/1) در فاصله بین 002/2باشد. آماره دوربین واتسون ( دار نمی رگرسیونی معنی
 tآماره  P-Valueبنابراین همبستگی بین اجزاي خطاي مدل وجود ندارد. با توجه به باالتر بودن 

دهد که بین محافظه کاري و  نتایج آزمون نشان می 1βاز سطح خطاي مورد پذیرش براي ضریب 
توان  % نمی95پس فرضیه دوم تحقیق را در سطح خطاي سهام شناورآزاد رابطه وجود ندارد. درصد 

متغیرهاي کنترلی از  P-Valueبا بیشتر بودن میزان  دهدهمچنین نتایج آزمون نشان میپذیرفت. 
ضریب تعیین و ضریب  .نداردوجود متغیرهاي کنترلی رابطه اي  ومحافظه کاري درصد، بین 5

دهد که با مدل تخمین زده رگرسیونی براي فرضیه دوم تغییرات  تعیین تعدیل شده نیز نشان می
 شود. بسیار اندکی از متغیر وابسته بیان می

هاي تحقیق  نهایی فرضیه هاي مدل

ه مطرح شد هاي مدلبراي بررسی متغیرهاي تاثیرگذار در تعیین مدل رگرسیون براي هر فرضیه 
نتایج ) مجدداً براي هر مدل به صورت جداگانه برازش می نماییم.Backwardرو ( را با روش پس

ها انجام شده رگرسیون به روش حذف رو به عقب براي هر یک از مدل هاي مدلحاصل از برازش 
است. در مراحل برازش مدل رگرسیون، متغیري که کمترین رابطه را با متغیر وابسته دارد تک تک 

مانند که قابل شود. در آخرین مدل در این روش متغیرهایی باقی می مرحله به مرحله حذف میو 
 اي خطی با متغیر مستقل دارند.حذف از مدل رگرسیون نیستند و رابطه

 ارائه شده است. 4و  3 هاي شماره مدل نهایی فرضیه اول : نتایج در جدول -1

 ي اول) براي فرضیهBackwardجدول مدل هاي رگرسیونی روش ( 3 شماره جدول

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین F P-Valueآماره  مدل و مراحل
 014/0 020/0 045/0 156/2 )1مدل (
 013/0 018/0 042/0 745/2 )2مدل (
 012/0 015/0 017/0 093/4 )3مدل (
 010/0 011/0 011/0 496/6 )4مدل(
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 ي اولرگرسیون براي فرضیه مدل نهایی و جدول ضرایب 4شماره  جدول

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغیر نام مدل

مرحله چهارم 
 )4مدل (

 α 169/8- 595/2- 010/0 مقدار ثابت
 Mo 307/7 549/2 011/0 مالکیت مدیریتی

 
دهد که سه متغیر کنترلی مورد بررسی، تک تک و مرحله به  نشان می 3 شماره نتایج جدول
اول اهرم، مرحله دوم اندازه شرکت و مرحله سوم رشد) از مدل رگرسیون حذف مرحله (مرحله 

معنادار و مثبتی  شده اند. در نهایت متغیر مستقل مالکیت مدیریتی در مدل نهایی قرار گرفته و رابطه
 با محافظه کاري دارد.

 ارائه شده است. 6و  5مدل نهایی فرضیه دوم: نتایج در جداول  -2

 ي دوم ) براي فرضیهBackwardجدول مدل هاي رگرسیونی روش ( 5 شماره جدول

 ضریب تعیین F P-Valueآماره  مدل و مراحل
ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 -002/0 004/0 626/0 651/0 )1مدل (
 000/0 004/0 461/0 861/0 )2مدل (
 001/0 004/0 290/0 239/1 )3مدل (
 000/0 002/0 251/0 321/1 )4مدل(
 000/0 000/0 - - )5مدل(

 

 ي دوممدل نهایی و جدول ضرایب رگرسیون براي فرضیه 6 شماره جدول

 t P-Valueآماره  ضریب نماد نام متغیر نام مدل

مرحله پنجم 
 )5مدل (

 α 151/0- 405/1- 161/0 مقدار ثابت
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هر چهار متغیر ،  دهد که از چهار متغیر وارد شده در مدل اول،نشان می 5 شماره نتایج جدول
تک تک و مرحله به مرحله (مرحله اول رشد، مرحله دوم اهرم و مرحله سوم سهام شناور آزاد و 

اند. در نهایت هیچ متغیر مستقل حائز مرحله چهارم اندازه شرکت) از مدل رگرسیون حذف شده
کاري  محافظه اند. بنابراین مدل برازش شده در جهت تخمینشرایط حضور در رگرسیون را نداشته

معنی داري   رابطه رگرسیون در  شده وارد هاي متغیر هیچ یک از مدل مناسبی نیست و به صورت خطی
 با محافظه کاري ندارند.

 خالصه نتایج آزمون فرضیه ها

ره 
شما ضیه

فر
 

لی
اص

 

 شرح
می توان 
 پذیرفت

نمی توان 
 پذیرفت

 * بین محافظه کاري و مالکیت مدیریتی رابطه وجود دارد. 1

 *  بین محافظه کاري و سهام شناور آزاد رابطه وجود دارد. 2
ضیه

 فر
اره

شم
 

عی
فر

 

 شرح
می توان 
 پذیرفت

نمی توان 
 پذیرفت

1 
بین اهرم مالی و محافظه کاري حسابداري رابطه وجود 

 دارد.
* 

2 
بین اندازه شرکت و محافظه کاري حسابداري رابطه 

 وجود دارد.
* 

3 
و محافظه کاري حسابداري  بین نسبت رشد شرکت

 رابطه وجود دارد.
*
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 نتیجه گیري 

دهد که افزایش درصد سهام مدیران در شرکت، افزایش تضاد منافع بین ها نشان می این یافته
داراي  هاي شرکتکاري در  که تقاضا براي محافظه شدتایید دنبال دارد. زیرا  همدیران و مالکان را ب

 ، بیشتر است. ها شرکتمالکیت مدیریتی باال، نسبت به سایر 
انگیزه بیشتري براي  ،اي است که مدیرانی با درصد سهام بیشتر اثر هم ترازي انگیزه به گونه

گیري مدیریت به مسئله نمایندگی  در راستاي نیل به منافع سهامداران دارند. اثر جبهه نعمل کرد
باشند. این قبیل  دارنده سهام متمرکز از وسعت عمل بیشتري برخوردار میبستگی دارد که مدیران 

دهد، سیاست  گیري از سیاست محافظه کاري حسابداري را افزایش می مسائل نمایندگی نیاز به بهره
گذاري،  مذکور از طریق تسهیل روند عقد قرارداد کارآمد و القاي تصمیمات کارآمد در مورد سرمایه

کنیم رابطه بین مالکیت مدیریتی و نیاز  باشد. آنگاه، فرض می هاي نمایندگی میزینهقادر به کاهش ه
پائین مالکیت مدیریتی، منفی و در سطوح  و به سیاست محافظه کاري حسابداري در سطوح باال

آمده با نیاز هر چه بیشتر سهامداران به سیاست محافظه  دست بهنتایج باشد. میانی آن، مثبت می
اي براي بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی ناشی از جدایی هر چه بیشتر  عنوان وسیلهکاري به 

اي  است محافظه کاري به عنوان مکانیزم بالقوهیبین مالکیت و کنترل مطابقت و همخوانی ندارد.س
 کند.  براي بررسی مسائل و مشکالت نمایندگی ناشی از بدهی و افق زمانی محدود بروز نمی

 ربرديپیشنهادات کا
کارانه در گزارشگري  هاي محافظهمقرراتی در خصوص اعمال رویه نامه آیین که شود می پیشنهاد -

هاي ذیربط از قبیل سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین و  مالی توسط سازمان
 ابالغ شود تا اعمال این رویه قانونمند و یکسان شود.

کاهش تضاد منافع بین  رود، انتظار انجام موثر آن از هیات مدیره میدر تئوري نمایندگی،آنچه  -
 سهامداران و مدیران است.

 پیشنهاد براي تحقیقات آتی 
کاري انجام  اي که در خارج از ایران با محوریت موضوع محافظه با توجه به تحقیقات گسترده

 شود:  شده توجه در تحقیقات داخلی به این موضوعات پیشنهاد می
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 کاري با اصول راهبري شرکت؛ بررسی رابطه بین محافظه .1

 هاي حسابرسی؛کاري با حق الزحمهبررسی رابطه بین محافظه .2

 محافظه سنجش هاي مدل سایر با سرمایه هزینه و حسابداري کاري محافظه رابطه بررسی .3
 ).2007(واتز و خان و) 2006(واتز و رویچوداري مدل: شامل کاري

 محدودیت هاي تحقیق
هاي مختلف و منظور نمودن (دارائی ها) در شرکت هابندي هزینه احتمال تفاوت در طبقه -

همچنین هزینه (دارایی) تحقیق و توسعه در سر فصل هاي دیگر و همچنین  هزینه (دارایی) آگهی و
 نامشخص بودن نحوه استهالك آنها.

آن در ع دارویی) و تاثیر ها ( مانند صنای مشخص نبودن میزان حمایت دولت از برخی شرکت -
 کیفیت سود.

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  هاي شرکتي پژوهش از بین  با توجه به این که نمونه -
نمونه از لحاظ اندازه، صنعت، ساختار مالکیت، نوع  هاي شرکتتهران انتخاب شده است و 

ها  د، بنابراین تعمیم یافتهمحصوالت، لزوما معرف تمام واحدهاي اقتصادي فعال در کشور نیستن
 باید با احتیاط انجام گیرد.

تري در نظر گرفته  دوره زمانی تحقیق (در صورتی که قلمرو زمانی تحقیق براي دوره طوالنی -
هاي بیشتري جهت  شد، ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتري داشت، لیکن در صورتی که سالمی

یافت،  عضو جامعه و نمونه آماري کاهش می هاي شرکتشد، تعداد انتخاب نمونه در نظر گرفته می
که این امر موجب کاهش روایی تحقیق می گردید و امکان بررسی رابطه مذکور را با محدودیت 

 ساخت). مواجه می
کاري در ایران است.  ها براي اعمال محافظهمورد دیگر مربوط به انگیزه هاي مالیاتی شرکت -

ها، مربوط ساختن هماهنگی نحوه عمل حسابداري مالی و مالیاتی شرکتدر ایران به علت 
 کاري به عوامل توضیح دهنده دیگر، مشکل است.  محافظه
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