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 مقدمه

 سمت به آنها هدایت و اندازها پس جذب توانایی توسعه، حال در کشورهای اقتصادی ی توسعه عوامل از

 نظام سالمت و پیشرفت و ارتقاء در سرمایه مؤثر اختصاص فرآیند است. گذاری سرمایه های فعالیت

 خود ینوبه به امر نایهک آمد خواهد وجود به وری بهره آن پی در و نموده ایفا را مهمی نقش اقتصادی

 و پذیران سرمایه جذب برای مناسب راه یک بورس ایجاد گردد. می بازار کارایی و شدن روان موجب

  [.13] است جامعه گذاران سرمایه

 دیگر سوی از باشد، می سرمایه جذب بهادار اوراق بورس بازار در موجود های شرکت دغدغه ترین اصلی

 موفق های شرکت تفکیک و گذاری سرمایه برای شرکت بهترین انتخاب سرمایه صاحبان دغدغه مهمترین

 اهدافشان به آنها دستیابی و گروه دو این یهاهدغدغ کاهش به ندتوامی آنچه باشد، می یکدیگر از ناموفق و

 حاکمیت اصول رعایت و حضور شد منجر بهادار اوراق بورس بیشتر هرچه شکوفایی و رونق همچنین و

 از مالکیت جدایی از ناشی زیان کردن حداقل جهت در مکانیزمی شرکتی حاکمیت زیرا باشد. می شرکتی

 [.14] گردد می ها شرکت کارایی شدن حداقل و گذاران سرمایه به ریسک انتقال به منجر که مدیریت

 و موقع به حسابداری اطالعات تولید مدیریت، بر بهتر نظارت به منجر قوی شرکتی حاکمیت ساختار

 گردید خواهد الزم اقدامات انجام و مدیره هیأت ساختن مطلع برای بد اخبار شناسایی سرعت افزایش

 جلوگیری مدیران به پرداخت اضافه از که است سیستمی کننده ایجاد کاری محافظه دیگر، سوی در [.18]

 اداره در نقشی واقعاً کاری محافظه اگر بود. خواهد مدیران افراطی خوشبینی هرگونه برای مانعی و کرده

 برای تقاضا مالکان، و مدیران منافع تضاد افزایش با رود می انتظار گاه آن کند، ایفا نمایندگی مشکالت

 از باالتری درجه مناسبتر، شرکتی حاکمیت ساختار با شرکتهایی ترتیب نایهب یابد. افزایش کاری محافظه

 بد اخبار به بازده حساسیت رود می انتظار که است معنی بدین این دهند می نشان نیز را کاری محافظه

 [.3] باشد بیشتر تر، قوی شرکتی حاکمیت ساختار با هایی شرکت بین در خوب اخبار به نسبت

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 حاصل که مالی بازارهای و تجاری یهاهبنگا کار و کسب محیط در اخیر دهه چند در شده ایجاد تحوالت

 بسیاری نظران صاحب و پژوهشگران که شده شرکتی حاکمیت شدن مطرح به منجر بوده، گوناگونی عوامل

 را شرکتی حاکمیت کلی طور به اند. کرده تفسیر و بررسی را آن خود دیدگاه از مختلف یهاهرشت از

 را ها شرکت عملکرد و حرکت سوی و سمت که دانست نهادی و فرهنگی حقوقی، ترتیبات شامل نتوامی

 [.2] دکنمی تعیین

 تفاوتهای وجودندارد، شرکتی حاکمیت درمورد توافقی مورد تعریف هیچ که دهد می نشان موجود مباحث

 به رسیدن نیز انگلستان یا درآمریکا حتی دارد. وجود نظر مورد کشور اساس بر تعریف در چشمگیری

 قرار وسیع طیف یک در شرکتی حاکمیت از موجود های تعریف نیست. آسانی کارچندان واحد تعریف

 شرکتی حاکمیت گستره یا پهنه نتوامی را تعاریف نایهکنند متمایز عامل ترینلیاص .[4] گیرندمی

  [.6] دانست
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 ذینفعانشان همه و ها شرکت بین روابط در که است ییهاهشیو و قوانین از چارچوبی" شرکتی حاکمیت 

 توسط شفافیت و عدالت، پذیریمسئولیت جامعه( و دولت کارمندان، مدیران، مشتریان، داران،)سرمایه

  شود.می تضمین مدیره هیئت

 و نظارتی اجتماعی، یهاهزمین در را شرکت اهداف و مقاصد که است فرآیندهایی شامل شرکتی حاکمیت

  [.22] ندکنمی پیگیری و گیری اندازه، تعین تجاری محیطهای

 مقرراتی و قوانین و ها دستورالعمل ها، سیاست عرفها، فرآیندها، ازای همجموع شرکتی، حاکمیت کل در

 شرکت کنترل و مدیریت هدایت، نحوه سازمانی، برون و سازمانی درون سازوکارهای از استفاده با که است

 اهدافی و شرکت نفعان ذی میان ارتباطات شامل همچنین شرکتی حاکمیت .میدهد قرار تأثیر تحت را

  [.6] کندمی فعالیت آنها به دستیابی برای شرکت که است

 ناشی خود منافع، تضاد است. شرکتی ساختار در نفعان ذی منافع تضاد از ناشی شرکتی حاکمیت ضرورت

 آنکه دوم و دارند متفاوتی ترجیحات و اهداف نفعان، ذی از هریک اینکه نخست است؛ اصلی علت دو از

 با تفکیک این است بدیهی ندارند. دیگری ترجیحات و دانش اقدامات، مورد در کاملی اطالعات یک هر

 منافع تأمین راستای در مدیران اقدام ساز زمینه شرکتی، حاکمیت اجرایی و مؤثر سازوکارهای نبود فرض

 .شد خواهد سهامداران منافع تأمین لزوما نه و خود

 از شرکتی حاکمیت نظام استقرار درای همالحظ قابل های پیشرفت اخیر های سال در دیگر، سوی از

 حال در و یافته توسعه کشورهای در ها شرکت داوطلبانه اقدامات نیز و نظارت و گذاری قانون طریق

 نظام اهمیت و ضرورت مورد در بیشتری آگاهی سهامداران و گذاران سرمایه است. گرفته صورت توسعه

 [.6] اندشده مند عالقه شرکتها در نظام این استقرار و پیگیری به نسبت و اند یافته شرکتی حاکمیت

 هیات اعضای جمله: از دهدمی تخصیص و اختصاص مختلف افراد به را هایی مسئولیت شرکتی حاکمیت

 برای را ییهاهشیو و قوانین و ذینفعان دیگر و حسابرسان دهندگان، اعتبار سهامداران، مدیران، مدیره،

 هاشرکت مدیران که شوندمی موجب هامسئولیت این [.22] کندمی برقرار شرکت امور در گیری تصمیم

 با که طوری به کنند، معطوف شرکت اجتماعی هایمسئولیت و سهامداران منابع بر را خود تصمیمات

 میزان نیز و خود اجتماعی هایمسئولیت انجام به نسبت شرکتها شرکتی، حاکمیت کیفیت افزایش

 [.5] کنندمی اقدام بهتر جامعه در شرکت کارآفرینی

 تاثیر هاشرکت عملکرد بر تواندمی که است اهمیت حائز جهت آن از شرکتی حاکمیت هایمکانیزم

 بطور هامکانیزم این هولدینگ هایشرکت در حتی که است داده نشان مطالعات باشد. داشته چشمگیری

 حاکمیت که بطوری است. گذار اثر آنها تابعه هایشرکت عملکرد همچنین و آنها عملکرد بر معناداری

 از [.1] باشد داشته بدنبال آن توابع و مادر شرکت برای را مطلوبی مالی عملکرد تواندمی قوی شرکتی

 شودمی موجب و داده قرار تاثیر تحت را هاشرکت مدیران گیریتصمیم حاکمیتی هایمکانیزم دیگر سوی

 کارآیی نتیجه در کرده عمل بیشتری دقت با شرکت در خود گذاریسرمایه هایفعالیت به نسبت آنها که

 [.8] یابدمی افزایش شرکت گذاریسرمایه
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 مباشر به را خود امالک امالک،اداره صاحبان که زمان آن در دارد، وسطی قرون در ریشه کاری محافظه

 خود نکند؛ بینی پیش را ها ارزش افزایش و کند پیشه کاری محافظه اگر دانست می مباشر سپردند، می

 نمی واقعیت به ها ارزش اگرافزایش زیرا است. کرده بیمه شده واگذار او به که مسئولیتی قبال در را

 در حسابداری تاریخی ثبتهای [.16] بداند مقصر را خود مباشر بود ممکن مالک صورت آن در پیوست

 اروپای در حسابداری که دهدمی نشان تضامنی و مشارکتی معامالت درباره میالدی پانزدهم قرن اوایل

  [.14] است بوده کارانه محافظه وسطی قرون

 آنها از برخی که است پذیرفته صورت کاری محافظه از متعددی تعاریف کنون تا حسابداری ادبیات در

 : از عبارتند

 باید حسابدار که این یعنی کاری محافظه" اند: نوشته چنین کاری محافظه تعریف در زیمرمن و واتز 

 درآمدها کند. گزارش را ارزش بیشترین بدهیها، برای و کمترین داراییها، برای ممکن ارزشهای بین از

 ."دیرتر نه شوند شناسایی زودتر بایدها ههزین زودترو نه شوند شناسایی دیرتر باید

 د،کنمی عمل متضاد بد و خوب اخبار به واکنش در که میداندای هروی را حسابداری کاری محافظه باسو 

 سود خوب اخبار مقابل در ولی میدهند نشان کمتر را ها ودارایی سود بد، اخبار مقابل در که طوری به

 . نمیدهند نشان بیشتر را ودارییها

 تایید در شدن قایل تفاوت لزوم " میکند؛ تعریف چنین این را حسابداری کاری محافظه [23] واتس 

 محافظه مهم های نقش از یکی که دکنمی بیان همچنین واتس "زیان مقابل در سود شناسایی پذیری

 بردن بین از و کردن خنثی نیز و مدیران ی طلبانه فرصت مالی گزارشگری رفتار کردن محدود، کاری

  [.21] است طلب منفعت و جو سود افراد توسط مالی های درگزارش شده اعمال های سوگیری

 که اطمینان عدم شرایط تحت حسابداری راهکار یک انتخاب از عبارت کاری محافظه هاین و گیولی 

 داشته سهام صاحبان حقوق بر را مثبت اثر وکمترین انجامد بی درآمد و دارایی کمترین به نهایت در

 باشد.

 انداختن تأخیر به و ها زیان بالدرنگ شناسایی طریق از کاری محافظه که معتقدند ورچیا و گوای 

 دهد می کاهش را تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت های فرصت، اقتصادی سودهای شناسایی

[10.]  

 حفظ حسابداری اصول سایر میان در را خود جایگاه همواره آن بر فراوان انتقادهای علیرغم کاریمحافظه

 بسیاری حل به منجر شود، اعمال درستی به اگر که برد نام مکانیسمی عنوان به ازآن نتوامی و نموده

 و مدیران بین روزافزون شکاف از کلی طور به که شد خواهد اطالعاتی تقارن عدم و نمایندگی ازمسائل

 د.شومی ناشی تجاری واحدهای مالی منابع کنندگان تأمین

 در حسابداری میثاق این نقش اهمیت مؤید است، گرفته انجام کاری محافظه درباره که تحقیقاتی

 از ناشی مسائل ساختن اثر بی نمایندگی، از برخاسته مسائل کردن برطرف قبیل از مختلفی یهاهزمین

 بر مثبت تأثیر شرکت، ذینفعان حقوق احقاق ناآگاه، و آگاه کنندگان استفاده بین اطالعاتی تقارن عدم
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 و مالی رسواییهای وقوع قبال در بازدارندگی نقش سرمایه، یهاههزین و استقراض یهاههزین کاهش

  [.7] است موارد سایر و شرکتی حاکمیت مبحث در آن انکارناپذیر نقش همچنین

 می تبیین اقتصادی عامل چهار وسیله به مالی گزارشگری در کاری محافظه ریشه حسابداری ادبیات در

  :شود

 )مانند هستند آن استخدام در که اشخاصی و شرکت بین قرارداد : کاری محافظه قراردادی تفسیر .1

 به )بدهی دارد وجود شرکت از خارج های طرف و شرکت بین که قراردادهایی همچنین و مدیران(

 اعتباردهندگان( سایر و سهامداران

 قضایی دعاوی یهاههزین در افزایش : کاری محافظه قضایی دعاوی تفسیر .2

 و ESCمانند حسابداری نندگان تعدیلک و گذاران قانون دیدگاه : کاری محافظه قانونگذاری تفسیر .3
FASB 

 مالیات. و شده گزارش سود بین ارتباط : کاری محافظه تفسیرمالیاتی .4

 از ای مجموعه شرکتی حاکمیت د.کنمی ایفا کاری محافظه از استفاده در مهمی نقش شرکتی حاکمیت

 آنها بکارگیری عدم و شرکت های دارایی از کارا استفاده به نسبت اطمینان کسب برای که است ییهاهروی

 نظارت به منجر قوی شرکتی حاکمیت ساختار ند.شومی پیاده ذینفعان اهداف با مغایر اهدافی جهت در

 ساختن مطلع برای بد اخبار شناسایی سرعت افزایش و موقع، به حسابداری اطالعات تولید مدیریت، بهتر

 به را باال در شده ذکر منافع تمامی نیز کاری محافظه گردید. خواهد الزم اقدامات انجام و مدیره هیأت

  [.18] داشت خواهد دنبال

 شرکتی، حاکمیت کارهای و ساز جزء ترینحیاتی و دارند سازی تصمیم در اساسی نقشها همدیر هیأت

 اجرای برای مدیره هیأت برای مفید ابزاری عنوان به کاری محافظه [.17] است مدیریت بر داشتن نظارت

 اطمینان شرکت، اجرایی مدیران بر جانبه همه نظارت ها، استراتژی تعیین همچون کلیدی وظایف کامل

  [.19] است شده مطرح جدید سالهای در ذینفعان و سهامداران به پاسخگویی به نسبت

 برای مانعی و کرده جلوگیری مدیران به پرداخت اضافه از که است سیستمی کننده ایجاد کاری محافظه

 دشومی باعث کارانه محافظه حسابداری سیستم نبود [.22] بود خواهد مدیران افراطی خوشبینی هرگونه

 های فروش به نسبت زیانی تا داده ادامه را منفی فعلی ارزش خالص با ییهاهپروژ همچنان مدیران که

 بین شدن قائل تمایز در مدیره هیأت به کاری محافظه ها، زیان سریعتر شناسایی با نکنند گزارش خود

 عزل از جلوگیری برای مدیران [.15] دکنمی کمکها هپروژ دیگر با منفی فعلی ارزش خالص با ییهاهپروژ

 منفی فعلی ارزش خالص با یهاهپروژ پذیرش یا و ها زیان تحمل دارند ها زیان کردن پنهان در سعی خود

 به شناسایی کاری، محافظه بکارگیری دهد. سوق مدیران کردن برکنار سمت به را سهامداران ندتوامی

 آورده فراهم عملیات ناکارآیی از شواهدی سهامداران و مدیره هیأت برای و بخشیده سرعت را ها موقعزیان

 منجر ندتوامی هایی بررسی چنین سازد. هوشیارمی آن دالیل بررسی و زیان پیگیری به نسبت را آنان و

 چنین وجود دلیل به شود. دارند، منفی خالص فعلی ارزش که ییهاهپروژ حذف و مدیر کنارگذاری به

 سازوکارهای سرمایه، کنندگان تأمین سایر و سهامداران مدیران، یهاهوانگیز منافع بین تضادی
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 مدیریت،مشکالت رفتار و قراردادها بر مؤثر نظارت با تا ندشومی گرفته کار به شرکتی ساختارحاکمیت

 [.3] دهند کاهش را نمایندگی

 یهاهنمون از که "سهام قیمت کاهش ریسک و حسابداری کاری محافظه" مقاله در (2016) ژانگ و کیم

 احتمال به مشروط کاری محافظه که دهند می نشان، شده استفاده متحده ایالت های شرکت از بزرگی

 محافظه بین ارتباط که دریافتند آنها چه اگر د.شومی آینده در سهام قیمت شدن خرد موجب کمتری

 .است تر محتمل بیشتر اطالعاتی تقارن عدم با هایی شرکت برای سهام قیمت شدن خرد ریسک و کاری

 بررسی به "شرکتها گذاری سرمایه کارایی و حسابداری کاری محافظه" مقاله در (2007) همکاران و الرا

 پیش آنها همچنین بخشد.می بهبود را گذاری سرمایه کارایی،کاری محافظه اایهک اندپرداخته موضوع این

 بدهی به را ها شرکت دسترسی و کند رفع راای هسرمای بدهی تضاد ندتوامی کاری محافظه که کردند بینی

 سرمایه کارتر محافظه های شرکت که دریافتند نماید.آنها آسان گذاری سرمایه کم محدودیت و مالی

 شرکت در که ندکنمی منتشر گذاری سرمایه کم در را بیشتری بدهی همچنین و ندکنمی بیشتری گذاری

 [.22] است شده اطالعاتی تقارن عدم موجب بررسی مورد های

 که رسیدند نتیجه نایهب پرداختند.ایشان شرکت ارزش بر کاری محافظه تاثیر بررسی به (2003) واتز

 طلبانه فرصت رفتار و شرکت های بدهی ظرفیت بربهبود تاثیرگذاری طریق از کارانه محافظه حسابداری

 [.23] گردد می شرکت ارزش افزایش باعث مدیران

 راهبری نظام کیفیت و مشروط کاریمحافظه اثر بررسی به خود مطالعه در (1398) همکاران و کردستانی،

 بورس هایشرکت در مشاهده 1496 یهاهداد از بررسی این برای پرداختند. حسابرسی الزحمه حق بر

 حسابرسی الزحمهحق با مشروط کاریمحافظه که دهدمی نشان مطالعه نتیجه و شده استفاده تهران

 که دادند نشان آنها کند. تضعیف را رابطه این تواندمی شرکت قوی راهبری نظام اما دارد منفی ایرابطه

 الزحمهحق کاهش در کمتری نقش حسابداری کاریمحافظه تر،قوی راهبری نظام با هایشرکت در

 [.11] دارد حسابرسی

 ناکارآیی میان رابطه در را شرکتی حاکمیت گرتعدیل رابطه خود تحقیق در (1398) زمانی و علیمرادی

 از بررسی این برای آنها دادند. قرار مطالعه مورد هاشرکت سود مدیریت با آزاد نقد جریان و کارکنان

 هایرگرسیون با آزمون نتایج کردند. استفاده 1394 تا 1390 از پنجسال طی در شرکت 92 یهاهداد

 سود مدیریت بر کارکنان ناکارآیی مستقیم رابطه شدت از شرکتی حاکمیت که است داده نشان چندگانه

 [.9] نیست موثر سود مدیریت و آزاد نقدی جریان رابطه بر ولی کاهدمی

 کیفیت بر حسابداری شرطی غیر و شرطی کاری محافظه تأثیر بررسی به (1395) همکاران و دیدار

 در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 98 مطالعه مورد نمونه پرداختند. مالی گزارشگری

 اقالم کیفیت افزایش باعث شرطی کاری محافظه که داد نشان نتایج باشد. می 1393 تا 1382 زمانی دوره

 غیر کاری محافظه همچنین و نداشته معناداری تاثیر افشاء کیفیت بر اما شده سود پایداری و تعهدی

 شده سود پایداری افزایش باعث ولی نداشته افشاء کیفیت و تعهدی اقالم کیفیت بر معناداری تأثیر شرطی

 .است
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 در کاری محافظه و نهادی مالکیت ترکیب بین رابطه بررسی به تحقیق این در (1395) معطوفی و شکی

 آماری جامعه است. شده پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابداری

 سال از تحقیق زمانی دوره باشد. می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه تحقیق

 محافظه با غیرفعال نهادی مالکیت داد، نشان نتایج باشد. می شرکت 133 نمونه تعداد و 1393 الی 1389

 رابطه حسابداری کاری محافظه با فعال نهادی ومالکیت دارد وجود معناداری منفی رابطه حسابداری کاری

 [.7] دارد وجود معناداری مثبت

 کاری برمحافظه مدیره هیئت ویژگیهای تاثیر تعیین هدف با تحقیقی (1394) همکاران و مهربانی

 در حسابداری کاری محافظه طریق از ذینفعان منافع حفظ در مدیره هیئت نقش ارزیابی و حسابداری

 زمانی بازه در که شرکت 115 تحقیق نمونه پرداختند. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 و مستقیم رابطه وجود از، حاکی تحقیق یهاهیافت اند. شده انتخاب غربالگری روش به 1391 تا 1388

 در و مدیره هیات رییس بودن موظف غیر و مدیره هیات رییس و عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین معنادار

 تخصص و مدیره هیئت اندازه بین معنادار و مستقیم رابطه وجود عدم و مدیره، هیات غیرموظف اعضای صد

 [.12] باشد می حسابداری کاری محافظه با عامل مدیر تصدی مدت و مدیره هیئت اعضای مالی

 پژوهش یهاهفرضی

 شده تدوین زیر شرح به ییهاهفرضی پژوهش این در شده، یاد مطالعات پیشینه و نظری مبانی اساس بر

 اند:

 دارد. معناداری اثر حسابداری کاری محافظه بر مدیره هیات اندازه .1

 دارد. معناداری اثر حسابداری کاری محافظه بر مدیره هیات مالکیت درصد .2

 دارد. معناداری اثر حسابداری کاری محافظه بر نهادی مالکیت درصد .3

 دارد. معناداری اثر حسابداری کاری محافظه بر شناور سهام میزان .4

 پژوهش روش

 در واقع در زیرا باشدمی حسابداری و مالی تحقیقات حوزه در تجربی شبه پژوهشهای نوع از پژوهش این

 ایبگونه و است نکرده دستکاری را آنها خود که متغیرهایی بین روابط محقق تجربی نیمه تحقیق روش

 قرار مشاهده مورد نظر مورد متغیرهای بر را آنها تاثیر و مطالعه و بررسی مورد اندافتاده اتفاق گذشته در

  دهد.می

 توانمی هاریزیبرنامه و گذاریسیاست گیری،تصمیم در تحقیق این نتایج کاربرد جهت به همچنین

 رویدادی پس علی نوع از حاضر پژوهش روش همچنین نامید. نیز کاربردی هدف نظر از را حاضر پژوهش

 بررسی هدف ها،پژوهش نوع این در باشد.می همبستگی آن آماری روش و گذشته( اطالعات از استفاده )با

 وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ایگونه به که محیطی از هاهداد و است متغیرها بین موجود روابط

  .شودمی تحلیل و تجزیه و آوری جمع است، داده رخ پژوهشگر مستقیم دخالت بدون که گذشته

 1391سالها طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کلیه پژوهش این در آماری جامعه

 باشند: داشته را ذیل معیارهای که هستند 1395 تا
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  باشند. نداشته مالی ی دوره تغییر بررسی مورد یدوره در .1

  نباشند. ولیزینگ بانک مالی، هایگری واسطه گذاری،سرمایه هایشرکت .2

  باشد. دسترس در هاآن نظر مورد یهاهداد .3

  اند. بوده فعال پژوهش دوره در که هاییشرکت .4

 جامعه عنوان به ساله 5 دوره یک برای شرکت 129 تعداد شده ذکر هایمحدودیت به توجه با نهایت در

 مورد ها شرکت تمام الزم یهاهداد بودن دردسترس به توجه با که اند شده انتخاب مطالعه مورد آماری

 اند. گرفته قرار مطالعه

 افزار نرم یبوسیله گانهچند رگرسیون در F داریمعنی آماره از تحقیق این درها هفرضی آزمون برای

Eviews افزار نرم از نیاز مورد یهاهداد پایگاه ایجاد برای و EXCEL است. شده استفاده 

 آنها گیری اندازه نحوه و پژوهش متغیرهای

 شرکت. مدیره هیات اعضاء تعداد با است برابر (:Boardsize) مدیره هیات اندازه

 موظف غیر و موظف مدیران که سهامی درصد از است عبارت (:Bown) مدیره هیات مالکیت درصد

 اختیاردارند. در شرکت مدیره هیات

 و بانکها به متعلق که شرکت سهام درصد مجموع از است عبارت (:Insown) نهادی مالکیت درصد

 است. دولتی شرکتهای و ها سازمان هلدینگ، های شرکت مالی، نهادهای ،هاهبیم

 د،شومی گزارش بورس سازمان توسط که شرکت شناور سهام میزان (:Float) آزاد شناور سهام میزان

 نزدیک آینده در و بوده شرکت عمده و اصلی سهامداران از جدای که است مالکانی اختیار در سهام که

 [.3] دارد وجود آن معامله احتمال

 به کاری محافظه معیار (2000) هاین و گیولی مدل از الهام با (:CSCOR) حسابداری کاری محافظه

 بیانگر باشد بزرگتر آن مقدار هرچه که است شده استفاده پژوهش این در زیر شکل به تعهدی اقالم روش

 قبل سال به نسبت عملیاتی غیر تعهدی اقالم سال، هر گذشت با [.15] است کاری محافظه بودن باالتر

 را بیشتر کاری محافظه زمان گذشت با اساس این بر که شده )کوچکتر( تر منفی دار معنی صورت به

 محافظه و عملیاتی غیر تعهدی اقالم جبری مقادیر جهت کردن همسو برای منظور همین به دهد.می نشان

 میشود. استفاده اقالم نایهقرین از کاری

= حسابداری کاری محافظه شاخص
خالص جریان نقد عملیاتی−هزینه های غیر نقدی+سود عملیاتی

جمع داراییها در اول دوره
 (1-*)   

 آن. های دارایی بر شرکت هایبدهی کل تقسیم حاصل از است عبارت که (:Lev) مالی اهرم

 آید. می بدست شرکت های دارایی مجموع طبیعی لگاریتم حاصل از (:Size) شرکت اندازه

  است: شده استفاده زیر متغیره چند رگرسیونی مدل از پژوهش این یهاهفرضی آزمون برای
CSCORit = α0+ β1 Bordsiz it + β 2 Bown it + β 3 Insown it + β 4 Float it + β 5 Lev it + β 6 

Size it + ɛ  

 آن: در که
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CSCOR: حسابداری کاری محافظه 

Bordsiz: مدیره هیات اندازه 

Bown: مدیره هیات مالکیت درصد 

Insown: نهادی مالکیت درصد 

Float: آزاد شناور سهام میزان 

Lev: مالی اهرم  

Size: شرکت اندازه 

 پژوهش یهاهیافت

 توصیفی آمار

 آشنایی آنها، دقیق تحلیل و تجزیه و مدل برآورد همچنین متغیرها، عمومی مشخصات بررسی منظور به

 میانگین، شامل پژوهش متغیرهای توصیفی آمار 1 جدول است. الزم متغیرها به مربوط توصیفی آمار با

 645 در مثال برای شودمی مالحظه که همانطور دهد.می نشان را معیار انحراف و کمینه بیشینه، میانه،

، 0.224 معیار انحراف با 0.014 حسابداری کاری محافظه متغیرهای میانگین شرکت(-)سال مشاهده

 انحراف با 0.261 نهادی مالکیت درصد و 0.285 معیار انحراف با 0.214 مدیره هیات اعضای مالکیت

 است. 0.326 معیار

 ( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 متغیرها

محافظه 

کاری 

 حسابداری

درصد 

مالکیت 

هیات 

 مدیره

درصد 

مالکیت 

 نهادی

اندازه هیات 

 مدیره

میزان 

سهام 

شناور 

 آزاد

اهرم 

 مالی

اندازه 

 شرکت

CSCOR Bown Insown Bordsiz Float Lev Size 

 645 645 645 645 645 645 645 مشاهدات

 14.279 0.602 0.180 5.05 0.261 0.214 0.014 میانگین

 18.980 2.315 0.697 8 0.820 0.354 2.391 ماکزیمم

 11.283 0.090 0.000 3 0.000 0.000 -1.375 مینیمم

انحراف 

 معیار
0.224 0.285 0.326 0.338 0.130 0.226 1.473 

 1.093 0.986 0.737 3.641 0.24 0.892 0.526 چولگی

 3.858 8.535 3.448 30.473 6.106 2.477 27.50 کشیدگی
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 استنباطی آمار

 مناسب روش تشخیص جهت است، الزم استنباطی آمار اجرای و پژوهش یهاهفرضی آزمون منظور به

 گرفته بکار لیمر F آزمون (Panel data) ترکیبی یهاهداد و (Pool data) جمعی یهاهداد بین آزمون

 یهاهداد آزمون بودن مناسب صفر فرض آزمون این در شود.می مشاهده 2 جدول در آن نتایج که شده

 صفر فرض 05/0 از کمتر (P-Value) معناداری مقدار اساس بر شودمی مشاهده که چنان است. جمعی

 است. شده پذیرفته است ترکیبی یهاهداد روش بودن مناسب که مقابل فرض و شده رد
 لیمر F( نتایج آزمون 2جدول 

 نتیجه آزمون p-value درجه آزادی Fآماره  مدل

 های ترکیبی مناسب استروش داده 0.000 4.632 7.505 مدل اصلی

 

 اثرات هایروش بین انتخاب جهت است الزم ترکیبی، یهاهداد آزمون روش مناسبت تشخیص از پس

 3 جدول در آن نتایج که گرفته قرار استفاده مورد هاسمن آزمون مدل، ثابت مقدار تصادفی اثرات و ثابت

 مناسبت آن مقابل فرض و تصادفی اثرات با روش بودن مناسب آزمون این صفر فرض است. شده داده نشان

 05/0 از کوچکتر (P-Value) معناداری مقدار چون شودمی مالحظه که چنان است. ثابت اثرات روش

 و است مناسب مدل برای ثابت اثرات روش که پذیرفت توانمی آزمون صفر فرض رد با پس است، شده

 کرد. استفاده روش این از بایدها هفرضی آزمون برای
 ( نتایج آزمون هاسمن3جدول 

 نتیجه آزمون p-value درجه آزادی آماره مدل

 روش اثرات ثابت مناسب است 0.001 7 24.251 مدل اصلی

 ناهمسانی وجود عدم یا وجود بررسی جهت پژوهش، مدل آزمون مناسب هایروش تشخیص از پس

 جدول در آن نتایج و شده استفاده ویسبرگ و کوک پاگان، بروش آزمون از پژوهش این در مدل واریانس

 نشان را واریانس ناهمسانی مقابل فرض و واریانس همسانی وجود آزمون این صفر فرض است. آمده 4

 توانمی است 05/0 از بزرگتر (P-Value) معناداری مقدار چون است آمده جدول در که چنان دهد.می

 است. پژوهش مدل در واریانس ناهمسانی وجود عدم معنی به که پذیرفت را صفر فرض

 کوک و ویسبرگ، ( نتایج آزمون بروش پاگان4جدول 

 نتیجه آزمون p-value کوک و ویسبرگ –بروش پاگان آماره  مدل

 ناهمسانی واریانس وجود ندارد 0.8961 0.411 مدل اصلی

 پژوهش یهاهفرضی آزمون نتایج

 مدل پژوهش یهاهفرضی آزمون جهت آزمون، مناسب روش عنوان به ثابت اثرات با روش تشخیص از پس

  است. شده داده نشان 5 جدول در آن نتایج که گرفته قرار آزمون مورد چندگانه رگرسیون
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 .است مدل یهاهباقیماند مقادیر بین همبستگی وجود رگرسیونی، مدل یک در معمول مشکالت از یکی

 شده دارخدشه تورش بدون خطی برآوردکننده بهترین هایویژگی خودهمبستگی مشکل وجود صورت در

 خطای بررسی برای واتسون دوربین آماره منظور نایهب .بود نخواهد اعتماد قابل آماری استنباط نتیجه در و

 باشد داشته قرار 5/2 تا 5/1 مقادیر بین آماره این مقدار اگر که بطوری .شودمی استفاده مدل در تصریح

 شودمی مشاهده که طور همان .شودنمی مشاهده هاهباقیماند مقادیر خودهمبستگی مشکل گفت توانمی

  .باشدمی همبستگی خود مشکل وجود عدم معنی به که است شده 195/2 مدل در آماره این مقدار

 سطح با 608/12 آن مقدار که شده استفاده F آزمون از رگرسیون مدل کل معناداری بررسی جهت

 همچنین است. معنادار 95/0 اطمینان با مدل کل که دهدمی نشان و است 05/0 از کوچکتر معناداری

 توانندمی مدل مستقل متغیرهای این دهدمی نشان که آمده بدست 465/0 معادل مدل (2R) تعیین ضریب

  نمایند. تبیین را حسابداری( کاری )محافظه وابسته متغیر در تغییرات از درصد 46 از بیش
 به روش اثرات ثابت ( نتایج آزمون مدل پژوهش5جدول 

 (CSCOR) حسابداری کاری محافظه وابسته: متغیر

 (P-Value) معناداری t آماره استاندارد انحراف ضرایب متغیر

C 0.112- 0.093 1.193- 0.233 

Bordsiz 0.0307- 0.014 2.198- 0.0283 

Bown 0.0241 0.0201 1.198 0.231 

Insown 1.041 3.831 2.707 0.007 

Float 0.0704 0.031 2.261 0.024 

Lev 0.357 0.035 10.084 0.000 

Size 0.003 0.004 0.887 0.376 

 0.000 داریمعنی سطح 12.608 فیشر F آماره

 2.195 واتسن دوربین آماره 2R 0.465 تعیین ضریب

 آزمون به نسبت توانمی آنها معناداری سطح و مدل مستقل متغیرهای برای شده برآورد ضرائب به توجه با

 برای شده برآورد ضریب شودمی مشاهده 5 جدول در که همانطور نمود. نظر اظهار پژوهش یهاهفرضی

 معناداری سطح و -198/2 معادل t آماره دارای -0307/0 مقدار (Bordsiz) مدیره هیات اندازه متغیر

 ضریب بر منفی اثری تواندمی شرکت مدیره هیات اندازه که دهدمی نشان این است. شده 0283/0

 انتظار توانمی مدیره هیات اندازه شدن بزرگتر با که مفهوم بدین باشد. داشته حسابداری کاریمحافظه

 از (P-Value) معناداری سطح چون ضمناً بالعکس. و شود کاسته حسابداری کاریمحافظه از که داشت
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 اول فرضیه بنابرین است، معنادار 95/0 اطمینان سطح در ضریب این دهدمی نشان است کوچکتر 05/0

 شود.می پذیرفته حسابداری کاری محافظه بر مدیره هیات اندازه اثر بر مبنی پژوهش

 معادل (Bown) مدیره هیات مالکیت درصد متغیر برای شده برآورد ضریب که گرددمی مشاهده همچنین

 مالکیت که دهدمی نشان این است. شده 231/0 معناداری سطح و 198/1 معادل t آماره با 0241/0

 که آنجا از اما باشد، داشته تواندمی حسابداری کاریمحافظه ضریب بر مثبتی اثر مدیره هیات اعضای

 95/0 اطمینان سطح در ضریب نایهک آنست از حاکی است بزرگتر 05/0 از (P-Value) معناداری سطح

 کاری محافظه بر مدیره هیات اعضای مالکیت اثر بر مبنی پژوهش دوم فرضیه بنابرین نیست، معنادار
 شود.می رد حسابداری

 برابر (Insown) نهادی مالکیت درصد متغیر شده برآورد پارامتر گردد،می مالحظه جدول در که همانطور

 درصد که است آن بیانگر ضریب این است. شده 007/0 معناداری سطح و 707/2 معادل t آماره با 041/1

 معادل را حسابداری کاریمحافظه )کاهش(، افزایش واحد هر ازای به تواندمی شرکت در نهادی مالکیت

 چون ضمناً  و دارد مثبتی اثر مدل وابسته متغیر بر متغیر این بنابرین دهد. )کاهش( افزایش واحد 041/1

 95/0 اطمینان سطح در اثر این دهدمی نشان است کوچکتر 05/0 از آن (P-Value) معناداری سطح

 حسابداری کاری محافظه بر نهادی مالکیت درصد اثر بر مبنی پژوهش سوم فرضیه بنابرین است، معنادار

 شود.می پذیرفته

 (Float) آزاد شناور سهام میزان متغیر برای شده برآورد ضریب که دهدمی نشان جدول دیگر سوی از

 دهدمی نشان پارامتر این است. شده 024/0 معناداری سطح و 261/2 معادل آن t آماره و 0704/0 برابر

 واحد هر بازای و باشد داشته اثر حسابداری کاریمحافظه ضریب بر تواندمی آزاد شناور سهام میزان که

 آزاد شناور سهام افزایش با دیگر بعبارت کرد. خواهد تغییر واحد 0704/0 بمقدار وابسته متغیر آن تغییر

 سطح چون ضمناً بالعکس. و یابد افزایش نیز حسابداری کاریمحافظه میزان که داشت انتظار توانمی

 چهارم فرضیه بنابرین است، معنادار ضریب این دهدمی نشان است کوچکتر 05/0 از (P-Value) معناداری

 شود.می پذیرفته حسابداری کاری محافظه بر آزاد شناور سهام میزان اثر بر مبنی پژوهش

 با (Lev) مالی اهرم کنترلی متغیر برای شده برآورد ضریب که است آن بیانگر جدول یهاهیافت همچنین

 که دهدمی نشان این است. شده 000/0 معناداری سطح و 084/10 معادل t آماره دارای 357/0 مقدار

 افزایش با که مفهوم بدین باشد. داشته معناداری اثر حسابداری کاریمحافظه ضریب بر تواندمی مالی اهرم

  یافت. خواهد )کاهش( افزایش نیز حسابداری کاریمحافظه مالی اهرم )کاهش(

 گیری نتیجه

 مورد شرکتی حاکمیت کارهای و ساز که است این از حاکی پژوهش یهاهفرضی آزمون نتایج کلی بطور

 داشته معناداری اثر حسابداری کاری محافظه ضریب بر توانندمی مدیره، هیات مالکیت درصد بجز بررسی،

 باشند.

 میزان معکوس ایگونه به تواندمی مدیره هیأت اندازه گفت توانمی اول فرضیه نتایج اساس بر

 کاریمحافظه کاهش موجب مدیره هیات اعضای تعداد افزایش دهد. تغییر را حسابداری کاریمحافظه
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 نتیجتاً  و مدیره هیات تصمیمات به نسبت اطمینان افزایش از ناشی تواندمی نتیجه این شود.می حسابداری

 تحقیقات با آمده بدست نتیجه این شود. تلقی کاری محافظه کاهش و مدیره هیات بیشتر پذیری ریسک

 دارد. همخوانی [3] احمدی و یگانه حساس و [19] هو جوآن

 محافظه بر معناداری اثر شرکت در مدیره هیات مالکیت درصد که داد نشان دوم فرضیه از حاصل نتایج

 در سهام میزان تاثیر تحت حسابداری کاری محافظه دیگر بعبارت باشد. داشته تواندنمی حسابداری کاری

 تصمیمات بر آنچه که باشد دلیل بدین تواندمی نتیجه این گیرد.نمی قرار مدیره هیات اعضای اختیار

 نتایج با نتیجه نایهالبت آنها. مالکیت میزان تا است مدیره هیات کیفیت و اندازه بیشتر است اثرگذار شرکت

 ندارد. همخوانی [19] هو آن جو

 این نهادی، مالکیت درصد افزایش با که کرد استنباط چنین نتوامی سوم فرضیه نتایج به توجه با

 سهامداران این بیشتر که آنجا از و داشت خواهند مدیران بر نظارت برای بیشتری انگیزه سهامداران

 تاثر خود مالی و سیاسی نفوذ بدلیل برند،می بهره دولت هایحمایت از و هستند دولت به نزدیک نهادهای

 گروه این ند.کنمی عمل سهامداران سایر از موثرتر توانندمی و دارند شرکت تصمیمات بر بیشتری گذاری

 نیز نتیجه این داد. خواهند نشان خود از حسابداری کاریمحافظه اعمال به بیشتری تمایل سهامداران از

 .دارد همخوانی [7] معطوفی و شکی تحقیقات نتایج با

 حسابداری کاری محافظه بر آزاد شناور سهام میزان اثر از حاکی که پژوهش چهارم فرضیه نتیجه اساس بر

 را بازار در معامله آمادگی که جزء سهامداران اختیار در سهام افزایش با که پذیرفت توانمی نیز است،

 اطالعات انتقال جهت هاشرکت باشد، اثرگذار بازار در آن تغییرات و سهام ارزش بر تواندمی این و دارند

 نشان خود از حسابداری کاری محافظه اعمال به بیشتری تمایل معامالت این بر اثرگذاری و خود مربوط

  است. سازگار [3] احمدی و یگانه حساس نتایج با نیز نتیجه این داد. خواهند

 در تا شودمی پیشنهاد گرانتحلیل و گذاران سرمایه به پژوهش، این در آمده بدست نتایج به توجه با

 صورتهای در شده ارائه ارقام از استفاده کنار در بلندمدت، و مدت کوتاه گذاریسرمایه تصمیمات راستای

 پیشنهاد همچنین .نمایند توجه نیز سود کاری محافظه قبیل از سود کیفیت معیارهای برخی به مالی

 توسط مالی گزارشگری در کارانه محافظه یهاهروی اعمال خصوص در مقرراتی نامه ینایهک دشومی

 اعمال تا شود ابالغ و تدوین بهادار اوراق بورس سازمان و حسابرسی سازمان قبیل از ذیربط هایسازمان

 .شود یکسان و قانونمند رویه این
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Realizing the goals of corporate governance requires an efficient and effective board, 

so achieving this goal requires an assessment of the board's characteristics. Therefore, 

it is expected that the board, which is the most important and cornerstone of corporate 

governance, will lead to better monitoring of the performance of the director, 

including his obligation to observe conservative practices to protect the interests of 

shareholders and creditors. The present study aims to investigate the effect of 

corporate governance mechanisms on accounting conservatism in listed companies in 

Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were tested using a sample of 645 

observations of the companies between 2012 and 2016 using a multiple regression 

model based on panel data technique. The findings show that the size of the board, the 

percentage of institutional ownership and the amount of free float have a significant 

effect on accounting conservatism, while the percentage of ownership of the board 

does not have a significant effect on accounting conservatism. 
   

Keywords: Board Size, Institutional Ownership, Board Ownership, Free Float, 

Accounting Conservatism. 
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