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 یحسابدار یو محافظه کار ینهاد تیمالک نیها بر رابطه ب نهیهز یچسبندگ ریتاث نییتع
 bم، امیر خادa یوندیهر لیسه

a 20978606091تلفن  (ی)حسابداری.دانشکده علوم انسانیحسابدار شیگرا ی.رشته حسابداررجندیواحد ب یارشد دانشگاه ازاد اسالم یدانشجو 

 0640386334 یکد مل
b 95109885093تلفن  (ی)حسابدار ی.دانشکده علوم انسانیحسابدار شیگرا ی.رشته حسابداررجندیواحد ب یدانشجو ارشد دانشگاه ازاد اسالم 

 Amir_khadem8@yahoo.com 0640357008یکد مل
 soheilharivandi8@gmail.com ( 09120978606) نویسنده مسئول: سهیل هریوندی

 شده رفتهیپذ یرکت هاها در ش نهیهز یبا در نظر گرفتن چسبندگ یحسابدار یو محافظه کار ینهاد تیمالک نیرابطه ب یبررس مطالعه نیهدف ا: چکیده

. به است 1391 - 1396 یسال ها یط شده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ یشرکت ها هیپژوهش، کل یباشد. جامعه آمار یدر بورس اوراق بهادار تهران م

خاب شدند. در ن نمونه انتشرکت به عنوا 109مربوطه، تعداد  یارهایحذف هدفمند استفاده شده که پس از اعمال مع از روش ،یمنظور انتخاب نمونه آمار

سنجش  هتجو  یدنها هامداراناز درصد سهام متعلق به س ینهاد تیلکبه منظور سنجش ما ان،یو را وریاز مدل ب یسنجش محافظه کار پژوهش حاضر

اده استف یونیگرسر لیحلپژوهش از ت یها هیجهت برآورد فرض استفاده شده است. یالتیو تشک یو ادار یعموم یها نهیهز تمیها از لگار نهیهز یبندگسچ

 دارد. یدار یو معن میمستق ریتاث یحسابدار یکار حافظهو م ینهاد تیمالک نیها بر رابطه ب نهیهز یکه چسبندگ دهدیمنشان  ها افتهیاست.  دهیگرد

 .نهیهز یچسبندگ ؛یحسابدار یمحافظه کار ؛ینهاد تیمالک کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

د شواه ایکه آ امر است نیمتضمن مالحظه ا نهیارائه شده است. شناخت هز یمال یهاارائه صورت یبرا یمختلف اتیخصوص ،یمال یگزارشگر ینظر میدر مفاه

شناخت  یرابردد که گ یموجب م اطی. اعمال احتریخ ایدوره مورد گزار ش وجود دارد  انیقبل از پا هیبر وقوع کاهش در حقوق صاحبان سرما یمبن یکاف

 ییر شناساد یقارن زمانعدم ت جادیموجب ا کردیرو نیباشد. ا ازین یکمتر یریاندازه گ یریاتکاپذ زانیبا شناخت درآمد، به شواهد وقوع و م سهیدر مقا نهیهز

به عنوان نماینده  رانیدم ت،یریو مد تیبا جدا شدن مالک[. 1] کنندیم ادی یاز آن تحت عنوان محافظه کار ،یشود که به طور کل یها م نهیدرآمدها و هز

کن است بدان معنا که مم گرد؛یم جادیو سهامداران ا رانیمد نیمنافع ب تضاد ،یندگیرابطه نما یریگ. با شکلکنندیمالکان )سهامداران(، شرکت را اداره م

 فیوظا از یکی لیدل نیبه هم که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. ندیمارا اتخاذ ن یماتیفرصت طلبانه زده، تصم یدست به رفتارها رانیمد

 [.2]باشد یبه سهامداران م ییپاسخگو رانیمد

 گذارانهیکه حضور سرما شودیتصور م گونهنیدارند. عمومًا ا دییش کلنق آنها توسط شده نگهداری سهام صاحبان حقوق بر هانهادی در نظارت شرکت مالکان

 دهندیانجام م گذارانهیماسر نیکه ا ردیگ ینشأت م یهای نظارت تیامر از فعال نیها منجر شود. ارفتار شرکت ریینهادی، ممکن است به تغ

اتخاذ شده شرکت مشابه باهم  یها هیبر رو یگذاران نهاد هیسرما ریتاث [3]و کرنت و همکاران   کریو نا یسینو رینظ نیشیپ قاتیاساس شواهد حاصل از تحق بر

 هی. سرماکرد میال تقسمنفعل و فع دسته دوبه  توانیرا م یگذاران نهاد هیاساس، سرما نیها ندارند. بر ا هیرو نینظارت بر ا یبرا یکسانی یهازهینبوده، انگ

هام را سو باخبر بد  خرندیم خبر خوب سهام کیمثال، با  یدارند. برا یلحظه ا یمعامالت یبوده و استراتژ ییباال یگردش پرتفو یمنفعل دارا یگذاران نهاد

 حیرجتلندمدت شرکت ه عملکرد ببرا  یو گذرا هستند و عملکرد جار مدتهکوتا دگاهید یمهم بوده، دارا اریسهام بس یجار متیمالکان، ق نیا ی. برافروشندیم

 نیافع ااست که من دیبع رای، زندارند ریپذ هیسرما یشرکت ها رهیمد اتیدر ه یاندهیو داشتن نما تیرینظارت بر مد یبرا یادیز زهیانگ ن،ی. بنابرادهندیم

 [ .4] آنها شود بینظارت در کوتاه مدت نص

 اتیدر ه ندهیمانداشتن  یبرا یادیز زهیانگ ن،یبلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابر ا دگاهیفعال، د یگذاران نهاد هیمقابل، سرما در

ه بهبود ب رانیمد قیشوتهام و س یدارنگه یسهامداران برا نیا زهیانگ انگریگذاران بزرگ ب هیسبد سهام سرما نییدارند.گردش پا ریپذ هیسرما یشرکت ها رهیمد

فراهم  تیریمد شتریب یریپذ تیسئولم یرا برا ییهازهیانگ ،یو ماتیو تصم تیریسهامداران با نظارت فعاالنه بر مد نیثروت سهامداران است. ا شیو افزا اتیعمل

 یم شتریباو  یخاذ شده از سوات یها هیو رو ریشود، سطح نظارت بر مد شتریفعال ب ینهاد تیکه هر چه سطح مالک افتندیدر[ 5]. آلمازان و همکاران آورندیم

کارانه محافظه ریغ یاه هیفعال، سبب کاهش استفاده از رو یگذاران نهاد هینشان دادند که حضورسرما [6]چانگ و همکاران  رینظ یمحققان ن،یشود.همچن

ر زمان کاهش دها  نهیزهاز کاهش همان مقدار  شتریفروش، ب شیها در زمان افزا نهیهز شیافزامعناست که  نیبه ا نهیهز یچسبندگ گر،ید ی. از سوشودیم

 یچسبندگ یدارا ی. شرکت هاشوندیم می( تقسیبه دو گروه کارآمد)اخبار مثبت( و ناکارآمد)اخبار منف نهیهز یچسبندگ یدارا یفروش است. شرکت ها

د. بازگرد یح قبلبه سط کینزد ندهیرود که فروش آنها در آ یاما انتظار م افته،یآنهاکاهش  یروش فعلف هشود ک یها گفته م-کارآمد به آن گروه از شرکت

ه وجود ب ندهیت در آشرک یابر یمنابع، منافع لیتعد یها نهیبا اجتناب از هز یاضاف یها نهینظر کارآمد هستندکه تحمل هز نیشرکت ها از ا نیا ن،یبنابرا

چار دد فروش آنها رو یار ماما انتظ افته،یآنها کاهش  یشود که فروش فعل یناکارآمد به آن گروه از شرکت ها اطالق م یچسبندگ یدارا ی. شرکت هاآوردیم

 .گردد یشرکت ها م نهیسطح هز راتییموجب تغ تیکاهش سطح فعال ای شیدر رابطه با افزا رانیمد یکاهش بلندمدت شود. محافظه کار
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 ریتحت تاث یارحافظه کشود؛ لذا سطح م یم تیسطح فعال راتییهمزمان با تغ نهیو کاهش هز شیموجب عدم تقارن در افزا نهیهز یچسبندگ گر،ید یاز طرف 

رفتن ا در نظر گب یحسابدار یرو محافظه کا ینهاد تیمالک نیارتباط ب یبا توجه به مطالب فوق، هدف پژوهش حاضر بررس [.1] است نهیهز یچسبندگ

 .باشد یها م نهیهز یچسبندگ

 . مبانی نظری تحقیق:2

 . مفهوم مالکیت نهادی1.2

 است. شده تأکید نهادی، گذاران سرمایه نقش دانشگاهی بر اهمیت هایدر نوشته است. سهامدارن ترینبزرگ یا نهادی سهامدارن مالکیت در واقع نهادی مالکیت

تنوع  و از مقیاس ناشی اقتصادی صرفه از مزیت برخورداری توانایی دلیل به را کارگزاری مشکالت تواند نهادی، می گذارسرمایه یک مانند بزرگ، میانجی وجود

 و... گذاری سرمایه های شرکت های بیمه، شرکت ها،بانک نظیر بزرگ گذاران سرمایه نهادی، گذاران سرمایه تعریف با . مطابق[ 7] نماید وفصلحل بخشی

 های فعالیت از امر این شود. منجر ها شرکت های رویه و رفتار تغییر به است ممکن گذاران نهادی سرمایه حضور که شود می تصور گونهاین عموماً هستند.

 محافظه )شامل تملکشان تحت های شرکت سود کیفیت با آنها ارتباط و نهادی مالکان گیرد. نقش می نشأت دهند، می انجام گذاران این سرمایه که نظارتی

 است آن ها،انگیزه این . ازجمله[8] داشته باشند مدیریت بر فعال نظارت برای هاییانگیزه است ممکن نهادها تئوری، حیث از است. ناشناخته و سود( مبهم کاری

 نهادی، گذاران سرمایه که دادند محققان نشان کنند. می مدیریت فعال طور به را خود گذاری سرمایه نهادها احتماالً شده، گذاری سرمایه ثروت حجم دلیل به که

 هستند. دارا نیز کنندنمی حرکت منافعشان جهت در که را مدیرانی تنبیه توان و مدیریت هستند سوی از شده اتخاذ هایرویه و تصمیمات بر فعال ناظرانی

 سطح هرچه هاست.آن گذاری میزان سرمایه از تابعی مدیریت، بر نظارت برای هایشانتوانایی از نهادی گذاران سرمایه استفاده که رسید این نتیجه به [ 9]1ماگ

 و اطالعات آوریجمع طریق از نهادی گذاران سرمایه است. مستقیم ارتباط یک و این شود می انجام بهتر مدیریت بر نظارت باشد، بیشتر نهادی مالکیت

 گذاران سرمایه نگرش این اساس بر کنند. می نظارت شرکت بر صریح به طور شرکت عمل نحوه اداره طریق از و ضمنی طور به مدیریت تصمیمات گذاریقیمت

 نهادها معتقدند که هستند زیادی اندیشمندان هنوز مقابل، هستند. در اطالعات پردازش و آوریجمع در نسبی مزیت دارای که متبحر هستند سهامدارانی نهادی،

 است ممکن ( یا1994، 2همکاران و )ادماتی ناخشنودند سواران مفت حضور از نبوده، برخوردار کافی تجربه از آنها کنند، چراکهنمی نظارت شرکت بر مؤثر طور به

 استخراج تجاری اهداف برای که محرمانه اطالعات به بزرگ نهادی گذاران که سرمایه دارد می اذعان[ 10]کیم . همچنین[ 8]بیایند کنار مدیران با سیاستمداران

 [.11] باشند داشته باال کیفیت با سود برای گزارش مدیریت تشویق به کمتری تمایل است ممکن آنها شرایطی، چنین در دارند. دسترسی اند،شده

 . محافظه کاری در گزارشگری مالی2.2

 و تضامنی نشان های تاریخی اوایل قرن پانزدهم میالدی درباره معامالت مشارکتیکاری مفهومی است که سابقه طوالنی دارد. ثبتدر حسابداری محافظه

ترین و اغلب تنها صورت مالی بوده کاری زمانی ایجاد شد که ترازنامه مهمکارانه بوده است. مفهوم محافظهوسطی محافظهدهند که حسابداری در اروپای قرونمی

ز آن بوده که اکاری اطمینان زه آنان از کاربرد محافظهکارانه برای بانکداران و دیگر اعتباردهندگان بوده است. انگیهای مالی محافظهاست. اولین کاربرد صورت

شد . یکی از ها میها مطلوب بود، به این دلیل که حاشیه ایمنی برای وامخالص دارایی رو، کم نماییای مناسب حفظ خواهد شد. ازاینگونهشان بهگذاریسرمایه

دایت و درآمدها ه ها و همچنین شناسایی با تأخیر سودهاها و هزینهسمت برآورد زودتر زیانها را به کاری است که شرکتاصول کلیدی در حسابداری، محافظه

کاری بااینکه یکی از کند. محافظههای مالی تحمیل میهایی را بر صورتکاری یکی از اصول محدودکننده حسابداری است که محدودیتکند. البته محافظهمی

کاری در حافظهمشده نشان از افزایش انتقادات فراوان همواره جایگاه خود را حفظ کرده است و حتی تحقیقات انجامرغم اصول محدودکننده است، اما علی

انست دتوان دلیلی بر مبانی بنیادین این اصل کاری در گزارشگری مالی طی سالیان متمادی را میگزارشات مالی می باشد. از سوی دیگر وجود مستمر محافظه

چنین عاتی شود. همدم تقارن اطالدرگزارشات مالی اگر به درستی درک شده و بکار رود می تواند منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عکاری .محافظه

درنتیجه کنندگان منابع شده و درستی بکار نرود، سبب تشدید فاصله اطالعاتی بین مدیران و تأمینکاری بهعکس این مطلب نیز صادق است، چون اگر محافظه

تحلیل  تر باشد، مقایسه وکارانههای ذینفع در بازارهای مالی، اگر گزارشگری مالی محافظهعدم تقارن اطالعاتی را بیشتر خواهد کرد. از دیدگاه همه گروه

 [.12] کنندگان می باشدعاتی برای استفادهکننده بوده و فاقد محتوای اطالمعنا و گمراههای مالی بیهای زمانی صورتسری

 . چسبندگی هزینه3.2

 اهمیت دارای است ارتباط در شرکت هایبا فعالیت مستقیماً شان ای حرفه های فعالیت که هایی آن برای بلکه آکادمیک محققان برای تنهانه هزینه رفتار مطالعه

 نظر در متغیر و ثابت عنوان به فعالیت سطح در تغییرات حسب بر هاهزینه است، شده پذیرفته حسابداری معموالً ادبیات در که هزینه رفتار رایج مدل در است.

 میزان به تنها هاهزینه در تغییر اندازه که فرضپیش این با هستند. نوسان در فعالیت محرک در تغییرات با نسبت به متغیر هایهزینه مدل این در شوند.گرفته می

کم  به نسبت دارند بیشتری افزایش فعالیت حجم افزایش با هاهزینه هستند معتقد نویسندگان اما برخی تغییر. مسیر بر نه و دارد بستگی فعالیت سطح در تغییر
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 همکاران، و اندرسون اعتقاد به شدند. معروف های چسبنده هزینه به ، [13] همکاران و اندرسون توسط هزینه رفتار ها. فعالیت حجم کاهش علت به شدنشان

 در کاهش مقدار همان با مرتبط هایهزینه کاهش میزان از تربزرگ حجم، افزایش با مرتبط هایدر هزینه افزایش مقدار که هستند چسبنده هنگامی هاهزینه

-می تعدیل حجم تغییرات به پاسخ در را آگاهانه منابع مدیران آن در که است سازگار هزینه رفتار از جایگزین مدل یک با چسبنده، هایهزینه رواج حجم است.

 شوندمی تعیین مدیران توسط منابع اختصاص به که هاییهزینه و کنندمی پیدا نوسان حجم تغییرات در با اتوماتیک طور به که هاییهزینه بین مدل این کنند.

 یا دهد کاهش را یافتهاختصاص منابع تا شوندهزینه  تعدیل متحمل باید هاشرکت و دارد وجود قطعیت عدم آینده، تقاضای درباره کههنگامی شوند.قائل می تمایز

 معنا بدان این شوند(. )مطمئن کنند پیدا اطمینان تقاضا کاهش تداوم از تا کنند یافتهاختصاص کاهش منابع در تأخیر به وانمود است ممکن مدیران بازگردانند.

 اعالم کمتر است ترطوالنی مشاهده دوره که درهنگامی چسبندگی این در و شود معکوس بعد دوره در است ممکن دوره یک در شده مشاهده که چسبندگی است

 سطح تابع یک عنوان به توانند می چگونه ها هزینه که است این به علم بر مدیریتی اغلب تصمیمات اساس که است نهفته حقیقت این در ارتباط این دلیل شود.

 چگونگی و مرتبط های هزینه کامل درباره دانش بدون گیری تصمیم برای تالش دارند اشاره آن به[ 14] نورین و گریسون که گونه همان تغییر کنند فعالیت

 گرن هورن دارد. وجود هزینه رفتار درباره متفاوتی و مختلف دیدگاه های حسابداری در ادبیات شود. منجر فاجعه به است ممکن فعالیت سطح نسبت ها آن تغییر

 عکس کاهش( یا )افزایش فعالیت در سطح تغییرات این مسیر به توجه بدون کنند می تغییر فعالیت سطح که هنگامی تا ها هزینه معتقدند [15] همکاران و

 یعنی دیگر تغییرات مسیر با مقایسه در فعالیت حجم افزایش با ها هزینه که دارند می اظهار[ 13] همکاران و اندرسون  اما کند. می تغییر یا داده نشان العمل

 هستند. پایین چسبنده به رو ها هزینه دیگر عبارت به کنند.می تغییر بیشتری شدت با ها فعالیت حجم کاهش

 دالیل وقوع چسبندگی هزینه. 4.2

 اند.کرده مطرح هزینه چسبندگی وقوع دالیل درباره اصلی فرضیه دو[ 16] 3 وارا کاجی و کاتا یاسو

 آگاهانه تصمیم فرضیه .1

 هزینه تعدیل در تأخیر فرضیه. 2

 آگاهانه تصمیم فرضیه . 5.2

 چسبندگی (،2003) رانهمکا و اندرسون مطابق استدالل مثال برای است. مدیران سنجیده تصمیمات نتیجه ها هزینه چسبندگی آگاهانه، تصمیم فرضیه مطابق

 موقتی را فروش کاهش دیران،م که زمانی کنند. می تعدیل سنجیده طور به را عملیاتی های فعالیت مرتبط با منابع مدیران، که دهد می رخ علت این به ها هزینه

 در و ها هزینه فزایشا به آینده، در مجدد آن تحصیل و فروش کاهش با متناسب منابع حذف دارند، را قبلی سطح به فروش بازگشت انتظار و بینی کرده پیش

 نتیجه، در و بیشتر ایه هزینه تحمل به فروش، کاهش های دوره در اضافی منابع که حفظ آن وجود با مقابل، در شود.می منجر بلندمدت در سود کاهش نتیجه

 های فعالیت با تبطمنابع مر مدیران اگر این، بر افزون شود، می بلندمدت در سود افزایش و ها هزینه کاهش موجب شود، می جاری منجر دوره سود کاهش

 ها هزینه نتیجه، در و منابع هچنانچ بنابراین، است. زمان نیازمند در آینده، منابع مجدد سازی آماده و تحصیل دهند، کاهش فروش، کاهش با متناسب را عملیاتی

 به کافی با سرعت ار فروش گسترش برای الزم منابع تواند نمی زیرا دهد؛ می دست از را فروش توسعه های فرصت یابد، شرکت کاهش فروش کاهش با متناسب

 تحمل با منابع حذف ریقط از ها هزینه کاهش های گزینه از انتخاب یکی برای ناگزیرند مدیران علت، همین به بگیرد. خدمت به ها فرصت از استفاده منظور

 مدیرانیسنجیده  تصمیمات ا،ه هزینه چسبندگی علل تریناساسی از یکی و کنند گیری تصمیم آتی فروش از افزایش کامل برداری بهره برای بیشتر های هزینه

 [.16] دهند افزایش بلندمدت در را سود آتی، فروش بینیپیش به توجه با کوشند می که است

 پیشینه تحقیق:. 3

مسئله مهم در  یک ینههز یو چسبندگ ینهپرداختند. هز ینههز یو چسبندگ یشرکت یتسود، حاکم یریتمد یبه بررس یدر پژوهش[ 17] 4ژو و همکاران

های این پژوهش نشان یافتهجدا شود.  یرانمد یها یزهاز انگ تواندنمی ینههز یکه چسبندگ دهدمینشان  یقبل یقاتاقتصاد است و تحق یقاتو تحق یحسابدار

 یرو سا یغاتتبل  Dو  Rها به  ینههز کهوقتی. وجود داردسود  یریتبا مد یسهسود در مقا یریتدر نمونه بدون مد توجهیقابل ینههز یچسبندگدهند که می

 یشرکت یتحاکمهمچنین است.  یعموم هایهزینهبا کاهش  عمدتاً یرانکنترل مد هایهزینهکه  شودشوند، مشخص میمی بندیتقسیم یعموم هایهزینه

 .یستسود ن یریتمد یادز یررا کاهش دهد اگرچه اثرات آن به اندازه تأث یچسبندگ تواندمیخوب 

 یربه اشتباه تأث یکه مدل محافظه کار یدندرس یجهنت ینبه ا هاآنپرداختند.  کاریمحافظه یقاتدر تحق ینههز یآثار چسبندگ یبه بررس[ 18] 5ر و همکارانکبان

 تواندمی ینههز چسبندگیدر  یمقطع ییراتطبق نظر آنان تغ ین. همچنگیردمیدر نظر  یدر محافظه کار ییراترا به عنوان تغ ینههز یدر چسبندگ ییراتتغ

                                                           
3- Yasukata, K., & Kajiwara, T 
4 -Xue, S., et al 
5-Banker, R., et al 
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نشان  ینهمچن هاآندارد.  یمحافظه کار یقاتدر تحق یآثار نامعلوم ینههز ینشان داد که چسبندگ هاآن یقتحق یجهنت درنهایت،باشد.  یمحافظه کار یانگرب

 .است ینههز یچسبندگ یرتحت تاث یشرط یاز محافظه کار توجهیقابلدادند که بخش 

که  یدندرس یجهنت ینبه ا «؟دهدمیقرار  یرها را تحت تاث ینههز یچسبندگ یریتی،مد یها یزهاهداف سود و انگ یاآ»با عنوان  یدر پژوهش[19] 6یسکاما و و

 یرا برا یمنابع مجاز ییندارند، تعدیالت رو پا یگران مال یلسود تحل هایبینیپیشبرآورده ساختن  یااجتناب از زبان، کاهش سود و  یبرا هاییانگیزه یرانمد

 .گیرندمی یشر پکاهش فروش د

 روش پژوهش:. 4

 بنابراین آید، کارمی به شکالتم و حل نیازها رفع در مطالعه از حاصل نتایج کاربردی مطالعات در می باشد. کاربردی تحقیق، یهایریگجهت ازلحاظ تحقیق این

 رهایمتغ بین روابط تحلیل ددرصد تحقیق این داشت که توجه باید .می باشد جامعه در خاص مشکالت و مسائل حل در ها آن یریکارگبه تحقیقات نوع این هدف

 رگرسیون. روش طریق از رهامتغی بین همبستگی و رابطه وجود بررسی یعنی است؛  همبستگی تحقیق، بنابراین روش .باشد می ی آماریهاآزمون از استفاده با

جام اند، انتادهاتفاق اف گذشتهدرپس رویدادی است. تحقیقات پس رویدادی تحقیقاتی هستند که پژوهشگر با استفاده از رویدادهایی که  نوع از نیز شناسی تحقیق

    .دهدیم

تحقیق  مدلدر  جهت تحلیل  هاآنانتخاب و اطالعات   1396تا  1391شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال از کل شرکت های پذیرفته شرکت  109تعداد 

 (1وارد شده است. )جدول

 نحوه انتخاب نمونه آماری پژوهش .1جدول 
 تعداد شرکت ها شرح

 781 باشند.عضو بورس می 96ل هایی که تا پایان سامجموع شرکت 

 (140) شرکت هایی که در طول سال مالی توقف فعالیت داشته اند.

 (153) ند.ی باشمسرمایه گذاری، بانکی و لیزینگ  شرکت هایی که جزء شرکت های اعتباری، بیمه ای،

 (379) در دسترس نمی باشد. هاآنتعداد شرکت هایی که اطالعات 

 109 تعداد کل شرکت های نمونه آماری پژوهش

 

شده است. یآورجمعالعات پیشین از مقاالت و مط استفاده با که باشد ای میکتابخانه یهاداده مبانی نظری پژوهش حاضر جزو به مربوط اطالعات و هاداده

  Excel افزارنرمو در  شده آوریجمعنوین آوردره اطالعاتی افزارنرم و تهران اوراق بهادار بورس اینترنتی پایگاه یرهای پژوهش ازمتغی مربوط به هادادههمچنین 

 ده ها از رگرسیون خطی استفاده گردید.داافزار ایویوز طبقه بندی گردیده اند.برای تجزیه و تحلیل و نرم

 تحقیق ه فرضی. 5

 چسبندگی هزینه ها بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه کاری حسابداری اثرگذار است.

 . اندازه گیری متغیر ها و مدل تجربی تحقیق1.5

 سنجش محافظه کاری حسابداری

ی معموال کاره محافظهکذکر است  می باشد. تأکید این مدل بیشتر بر ارزش بازار سهام است. الزم به  یکی از معیارهای تخمین محافظه کاری، مدل بیور و رایان

رانه تر عمل افظه کابه کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن منجر می شود، در نتیجه شرکت هایی که مح

اری رابطه معکوس دارد که با ه ارزش بازار با محافظه کبدیگر نسبت ارزش دفتری بیانکنند، دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری هستند. بهمی

 می شود.  این رابطه مستقیم -1ضرب این نسبت در عدد 

محافظه کاری =  (
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام   
) ×  (−1) 

                                                           
6- Kama, I., & D. Weiss 
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 سنجش چسبندگی هزینه ها

 اندازه یالتیو تشک یو ادار یعموم یها نهیهز تمیبا استفاده از لگار [17] 7هونگن ـایاز پـژوهش شـانگ ژو و  یـرویهـا بـه پ نـهیهز یچسـبندگمحاسبه 

 باشد: یم ریزبه شرح  رابطه نیشده است. معادله ا یریگ

𝐿𝑜𝑔[
𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡−1

] 

 ی.التیو تشک یو ادار یعموم یها نهیعبارت است از جمع هز 𝑆𝐺𝐴در رابطه فوق 

 سنجش مالکیت نهادی

 شود.درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی به عنوان معیار سنجش مالکیت نهادی استفاده میدر پژوهش حاضر از 

 ژوهشانجام پ مدل

 به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل زیر استفاده خواهد شد:
𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑆𝑖𝑡 × 𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 در مدل فوق

OWN .بیانگر درصد سهام متعلق به سهامداران نهادی است 

AC .نشان دهنده محافظه کاری می باشد 

CS .متغیر تعدیلگر و نشان دهنده چسبندگی هزینه ها است 

 SIZE .بیانگر اندازه شرکت و برابر با لگاریتم مجموع دارایی های شرکت می باشد 

CASH .برابر با نسبت وجه نقد به مجموع دارایی های شرکت است 

LEV وع دارایی های شرکت است.های بلند مدت به مجمنشان دهنده اهرم مالی و برابر با نسبت مجموع بدهی 

PPE ین آالت و تجهیزات به مجموع دارایی های شرکت است.برابر با نسبت مجموع اموال، ماش 

ROA .بیانگر بازده دارایی های شرکت بوده و برابر با نسبت سود خالص به مجموع دارایی های شرکت است 

e خطای استاندارد مدل می باشد. 

 . یافته ها:6

  . یافته های توصیفی1.6

ده است. این آمار توصیفی مربوط ( ارائه ش2ی تمایل به مرکزیت و پراکندگی متغیرهای پژوهش است که در جدول )هااندازهنتایج تحلیل توصیفی داده ها شامل 

 ( می باشد. 1396تا  1391ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی  109به 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق .2جدول
 کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

 58/6 -17/2 11/0 -64/0 39/0 -03/0 -07/0 محافظه کاری

 15/3 45/0 11/0 -31/0 67/0 06/0 06/0 چسبندگی هزینه ها

 22/1 -16/1 85/17 00/7 9/99 83/78 32/74 سهامداران نهادی

 24/0 27/0 30/1 49/10 36/18 07/14 17/14 اندازه شرکت

 36/5 21/2 04/0 0002/0 25/0 02/0 04/0 نسبت وجه نقد

 19/101 92/8 03/0 000/0 46/0 001/0 01/0 اهرم مالی

 59/1 57/0 15/0 -36/0 81/0 10/0 12/0 بازده دارایی ها

 58/13 52/3 14/0 0002/0 97/0 02/0 07/0 نسبت دارایی ثابت

                                                           
7- Shuang Xue & Yun HongI 
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کز مجموعه ا که معرف مرر یعدد اریو هر مع نامندیم یرا مقدار مرکز اندشدهعیها در اطراف آن توزکه اندازه ندهیمقدار نما یجامعه آمار کی عیدر مطالعه توز

 یهااز شاخص یکیعنوان هب نیز اریانحراف مع. ندبه مرکز هست شیگرا یارهایمع نیتراز متداول انهیو م نیانگی. منامندیبه مرکز م شیگرا اریها باشد، معداده

ترین و کم نهادی هامداران. بیشترین پراکندگی از میانگین مربوط به سدارندلهها چه مقدار از مقدار متوسط فاصداده نیانگیطور مبه دهدیم شانیپراکندگ

 .    کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم استباشد . می مالی مربوط به اهرم

 همسانی واریانس ها. 2.6

در این تحقیق، جهت جلوگیری از  باشدیم  05/0 از کمترشده محاسبه احتمال مقدار که دهدمی نشان پژوهش یهامدلبرای شده انجام آزمون آماره بررسی

 .گرددیماز این روش استفاده  هامدلبروز مشکل ناهمسانی واریانس هنگام تخمین 

 واریانس ناهمسانی از حاصل نتایج . 3جدول

 نتیجه آزمون مقدار احتمال آماره بروش پاگان

 ناهمسانی واریانس 000/0 34/28

 

 همخطی مرکب. 3.6

( ارائه 4و تلورانس استفاده شده که نتایج آن در جدول ) " 8VIFدر این تحقیق برای بررسی وجود همخطی بین متغیرهای مدل از آماره عامل تورم واریانس

باشد، نشان دهنده عدم وجود همخطی بین متغیرهای مدل است. همان گونه  1و تلورانس نزدیک به  5شده است. زمانی که عامل تورم واریانس کوچک تر از 

توان نتیجه گرفت که و میزان تلورانس نزدیک به یک است. بنابراین می 5، میزان عامل تورم واریانس در کلیه موارد کمتر از گرددیم(  مشاهده 4که در جدول)

 ندارد. وجود، هامدلاز  کیچیهمشکل همخطی میان متغیرهای توضیحی 

 نتایج آزمون بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترل. 4جدول

 تلورانس واریانسعامل تورم  متغیر

 96/0 03/1 سهامداران نهادی

 98/0 02/1 چسبندگی هزینه ها * سهامداران نهادی

 81/0 22/1 اندازه شرکت

 96/0 03/1 نسبت وجه نقد

 84/0 19/1 اهرم مالی

 93/0 06/1 بازده دارایی ها

 78/0 27/1 نسبت دارایی ثابت

 

 ضریب همبستگی. 4.6

در  دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفادهبا متغیر کمی ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی 

است و در  -1ا ت 1دهد. این ضریب بین تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می

 عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. 

 آزمون ضریب همبستگی .5جدول

                                                           
2- Variance Inflation Factor 
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        1 محافظه کاری

       1 -01/0 نهادی سهامداران

      1 13/0 04/0 چسبندگی هزینه ها * سهامداران نهادی

     1 -003/0 08/0 -02/0 اندازه شرکت

    1 0002/0 002/0 04/0 02/0 نسبت وجه نقد

   1 -001/0 -25/0 -001/0 01/0 06/0 اهرم مالی

  1 05/0 15/0 -17/0 01/0 03/0 -03/0 بازده دارایی ها

 1 -02/0 35/0 05/0 -36/0 02/0 -06/0 14/0 دارایی ثابتنسبت 

        

نمود. لذا  ای نیست که بتوان آن را به عنوان همبستگی شدید تلقی، همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی تا اندازه4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

 ی متغیرهای ذکر شده برای آن برآورد کرد.همه مطالعه حاضر را باتوان از آن چشم پوشی نمود و مدل ارائه شده برای می

 آزمون ریشه واحد پایایی. 5.6

دهند. عمدتًا نامانایی متغیرهایا به عبارتی تصادفی بودن سری زمانی متغیرها های متفاوتی مورد بررسی قرار میعدم کاذب بودن رگرسیون برآوردی را به روش

ها، مورد آزمون قرار گیرد، شود. پیش از برآورد مدل، الزم است ایستایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمینبرآوردی می منجر به کاذب شدن رگرسیون

 ون لوین،ایستایی متغیر ها چه در مورد داده های سری زمانی و چه داده های پانل، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. برای این منظور، از آزم زیرا نا

 استفاده می شود. 9لی و چو

 آزمون پایایی از حاصل نتایج .6جدول

 مقداراحتمال آماره تفاضل متغیر

 محافظه کاری

 سطح

46/57- 000/0 

 000/0 -91/23 سهامداران نهادی

 000/0 -84/34 چسبندگی هزینه ها * سهامداران نهادی

 000/0 -75/39 اندازه شرکت

 000/0 -31/35 نسبت وجه نقد

 000/0 -17/54 اهرم مالی

 000/0 -76/19 بازده دارایی ها

                                                           
9- Levin, Lee and Chu 
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 000/0 -97/140 نسبت دارایی ثابت

 

ین پژوهش لوین مورد استفاده، فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در ا متغیرها بر اساس روشتمامی

 ها نخواهد بود.باشند لذا نیازی به آزمون هم انباشتگی برای آنالزم به یادآوری است ازآنجاکه متغیرها در سطح، مانا میباشند. در سطح مانا می

 ی تحقیقهامدلتعیین روش برآورد . 7

مقاطع  آن برای بودن متفاوت یا بدأهام از بودن عرض یکسان فروض از کیکدام نمود که مشخص ابتدا باید های تلفیقی،ی دادهسازمدلبا توجه به روش 

ن عرض از مبدأها بوده و در ، نشان دهنده یکسان بودH0لیمراستفاده می شود. در این آزمون فرضیه   Fآزمون از منظور گردد. بدین اعمال ستیبایممختلف، 

ر باشد فرضیه صفر رد شده و تجدول، بزرگ  Fار بحرانی محاسباتی از مقد F بر ناهمسانی عرض از مبدأها داللت دارد. چنان چه مقدار آماره  H1 مقابل فرضیه

 شده است:  ( ارائه7در جدول )  F آزمون به مربوط متفاوت بودن عرض از مبدأها برای مقاطع مختلف پذیرفته می شود. نتایج

 لیمر برای مدل های تحقیق  F نتایج آزمون .7جدول

 

 

 

 کهنیا شدن مشخص زا برای تمامی مدل ها رد می شود. پس مبدأها در مقاطع مختلف از برابری عرض بر مبنی صفر نتایج این جدول نشان می دهد فرضیه

آزمون هاسمن  از منظور دینب که گردد تعیین تصادفی( یا ثابت مدل )اثرات برآورد در استفاده روش مورد باید نیست، یکسان مقاطع مختلف برای مبدأ از عرض

ی اثر تصادفی قرار هانیتخمی ، مبنی بر ناسازگارH1ی اثر تصادفی در مقابل فرضیه هانیتخم، مبنی بر سازگاری H0در این آزمون فرضیه  .شود می استفاده

وش اثرات ر بر وش اثرات ثابتصورت، ر در غیر این مرجح خواهد بود وروش اثرات ثابت  بر پذیرفته شود روش اثرات تصادفی H0 کهیبنابراین درصورت. ردیگیم

 است. شدهداده( نشان 8برتری خواهد داشت. نتایج مربوط به آزمون هاسمن در جدول )تصادفی 

 تصادفی و اثراتنتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت  .8جدول

 

 

 

 نتایج بیانگر آن است که در مدل فرضیه صفر رد شده، لذا مدل باید به روش اثرات ثابت برآورد گردد.

 نحوه اندازه گیری محافظه گیری . 8

 تعهدی( اقالم– شیواکومار )مدل مشروط کاری محافظه

 
ACCRUAL it شرکت  تعهدی اقالم = جمعj  طی سالt .سال مالی 

CFOit شرکت  های نقدی عملیاتی= جریانj  طی سالt .سال مالی 

DCFOit باشد.این صورت صفر می غیر در و یک برابر عملیاتی، نقدی هایجریان بودن منفی صورت در که مجازی = متغیر 

 هایجریان و تعهدی اقالم بین همبستگی β3 β+2 و مطلوب خوب اخبار وجود هنگام در نقدی هایجریان و تعهدی اقالم بین همبستگی β 2رابطه این در

 هایتر زیانسریع شناسایی دلیل به هدیتع اقالم که است معنی این به کاری کند. محافظهمی گیریاندازه را )نامطلوب (بد اخبار وجود هنگام در نقدی

 نقدی و تعهدی اقالم بین رابطه منفی، نقدی هایجریان وجود در هنگام نتیجه در هستند؛ منفی زیادی احتمال با کمتر(، پذیری تأیید با بد نیافته)اخبارتحقق

 .بود خواهد مثبت نقدی هایجریان وجود هنگام از بیشتر

  نتایج آزمون فرضیه ها. 9

 

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی 𝐅 آماره 

 H0رد  003/0 (108.،538) 46/1

 روش تایید شده نتیجه معناداریسطح  درجه آزادی 𝛘𝟐 آماره 

 اثرات ثابت H0رد  01/0 7 92/16
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 نتایج آماری آزمون مدل تحقیق .9جدول

𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑆𝑖𝑡 × 𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 Tآماره داریسطح معنی
انحراف 

 استاندارد
 متغیر ضریب متغیر

017/0 36/2 05-E35/4 41/0 سهامداران نهادی 

039/0 98/1 05-E88/9 34/0 چسبندگی هزینه ها * سهامداران نهادی 

 اندازه شرکت -0008/0 0007/0 -05/1 28/0

 نسبت وجه نقد 009/0 02/0 42/0 67/0

 اهرم مالی -01/0 01/0 -92/0 35/0

 بازده دارایی ها -006/0 008/0 -81/0 41/0

 نسبت دارایی ثابت -01/0 005/0 -99/1 04/0

 عرض از مبداً  -05/0 01/0 -15/5 000/0

45/0 R2 

 R2تعدیل شده 43/0

85/3 F 

000/0 Prob 

 آماره دوربین واتسون 28/2

 

ریب تعیین تعدیل شده درصد است. مقدار ض 1( در جدول باال، نشان دهنده معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح خطای 85/3) Fمقدار آماره 

 شدهسبهمحاچنین، مقدار درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل مدل توضیح داده می شود. هم  43مدل بیانگر آن است که حدود 

یه عدم وجود خودهمبستگی قرار دارد دریافت که این آماره در ناح توانیم 2بوده که با توجه به نزدیک بودن آن به عدد  28/2واتسن نیز برابر با  ماره دوربینآ

 و مدل دچار مشکل خود همبستگی میان اجزای اخالل نیست. 

درصد  5در سطح خطای  واست  درصد 5نهادی کمتر از  مربوط به متغیر سهامداران tنیز مالحظه می شود، مقدار احتمال آماره  9همان گونه که در جدول  

 ی وجود دارد. داریمعنمعنادار می باشد لذا بین مالکیت نهادی و محافظه کاری رابطه 

نادار می باشد لذا درصد مع 5است و در سطح خطای  درصد 5نهادی کمتر از  سهامداران*  ها هزینه یمربوط به متغیر چسبندگ tمقدار احتمال آماره 

 ی دارد.داریمعنچسبندگی هزینه ها بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه کاری تاثیر 

 ی وجود ندارد.داریمعنه رابط کاری شرکت و محافظه زهصدم است لذا بین اندا 5شرکت  بیشتر از  مربوط به متغیر  کنترلی اندازه tمقدار احتمال آماره 

 ی وجود ندارد.داریمعنطه راب کاری نقد و محافظه وجه صدم است لذا بین نسبت 5نقد بیشتر از  وجه مربوط به متغیر  کنترلی نسبت tمقدار احتمال آماره 

 ی وجود ندارد.داریمعنرابطه  کاری مالی و محافظه صدم است لذا بین اهرم 5مالی بیشتر از  مربوط به متغیر  کنترلی اهرم tمقدار احتمال آماره 

 ی وجود ندارد.داریمعنرابطه  ریکا ها و محافظه دارایی صدم است لذا بین بازده 5ها بیشتر از  دارایی مربوط به متغیر  کنترلی بازده tمقدار احتمال آماره 

رابطه  کاری و محافظه ثابت دارایی صدم و ضریب آن منفی است لذا بین نسبت 5ثابت کمتر  از  دارایی مربوط به متغیر  کنترلی نسبت tمقدار احتمال آماره 

 معکوسی وجود دارد. داریمعن
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 نتیجه گیری:. 10

 بورس در شده ذیرفتهپ های شرکت در ها هزینه چسبندگی گرفتن نظر در با حسابداری کاری محافظه و نهادی مالکیت بین رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

 اریحسابد کاری محافظه و نهادی مالکیت بین رابطه بر ها هزینه بود یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی 1391-1396تهران  طی سال های  بهادار اوراق

 می معنادار درصد 5 ایخط سطح در و است درصد 5 از کمتر نهادی سهامداران*  ها هزینه چسبندگی متغیر به مربوط t آماره احتمال مقدار .است اثرگذار

ضیه داشته و دومین فر ارید مستقیم و معنی تاثیر کاری محافظه و نهادی مالکیت بین رابطه بر ها هزینه چسبندگی لذا باشد؛ همچنین ضریب آن مثبت است.

ییرات دل پژوهش، تغمدر  نهادی سهامداران*  ها هزینه به ضریب متغیر چسبندگیپژوهش حاضر پذیرفته می شود. همچنین الزم به ذکر است که با توجه 

 .افتدیماتفاق  نهادی سهامداران*  ها هزینه از طریق چسبندگی 34/0به میزان   متغیر وابسته یعنی محافظه کاری

ژوهشگران خارجی چون می باشد. همچنین هم راستا با پ [1حمدی و زنجیردار ]یافته های پژوهش حاضر مطابق با یافته های پژوهشگران داخلی همچون م

 مطابقت ندارد.  [20] ، می باشد. اما با یافته های محققانی همچون سان لیو[18] بانکر و همکاران

 هاکتشر به مدیران باشد،ی م با توجه به نتایج تحقیق که بیانگر اثرگذاری چسبندگی هزینه ها بر رابطه میان سهامداران نهادی و محافظه کاری حسابداری 

 باشند. ی، برآورد منطقی نسبت به هزینه ها داشتهبندبودجهبا در نظر گرفتن موضوع چسبندگی هزینه ها در   گرددیم پیشنهاد
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