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چکیده

محافظهكاري به عنوان يكي از اصول كاربردي در تدوين استانداردهاي حسابداري پديدار شده است.
حسابداران در شناسايي سود و زيان تمايل دارند كه درجه تاييد اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تاييد اخبار بد
(زيان) زيادتر باشد .بر اين اساس محافظهكاري مخلوق عدم تقارن در تاييد وضعيت سود و زيان است .در اين
تحقيق ،تجزيه و تحليل جامعي روي ،بررسي تاثير اهرم مالي و تركيب هيات مديره در محافظهكاري حسابداري
در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت .تركيب هيات مديره با استفاده از
معيارهاي استقالل اعضاي هيات مديره ،تعداد اعضاي هيات مديره و دوگانگي وظيفه مديرعامل سنجش شده
است .همچنين براي سنجش محافظهكاري و بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر آن از مدل تعديل شده باسو
توسط خان و واتز( )2007استفاده شد .در اين تحقيق اثرات سه متغير اعم از اندازه شركت ،اهرم مالي و نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه كه انتظار ميرفت بر روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته اثرگذار باشد
كنترل گرديد .جامعه مورد مطالعه شامل  72شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .قلمرو زماني
تحقيق شامل يك دوره پنج ساله بر اساس صورتهاي مالي سالهاي  1385 _1389شركتهاي مورد مطالعه
است .جهت آزمون فرضيات از آزمون همبستگي و آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است .در كل
نتايج تحقيق حاكي از وجود رابطهي منفي و معنيدار بين استقالل اعضاي هيات مديره و محافظهكاري ميباشد
ولي بين دوگانگي وظيفه مديرعامل و تعداد اعضاي هيات مديره با محافظهكاري رابطهي معنيدار مشاهده
نگرديد.
واژگان كليدي :استقالل اعضاي هيات مديره ،تعداد اعضاي هيات مديره ،دوگانگي وظيفه مديرعامل و
محافظهكاري حسابداري.

 .1دانشآموخته کارشناسیارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -ايران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ،گروه حسابداری؛ مرند -ايران (نويسنده مسئول).
E- mail: h_salteh@marandiau.ac.ir
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مقدمه

تشكيل شركتهاي بزرگ و به دنبال آن ،مسائل مربوط به تفكيك مالكيت از مديريت و پيامدهاي
خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سدهي نوزدهم و اوايل دههي بيستم در سطح جهاني مطرح شد .اما
موضوع حاكميت شركتي به شكل كنوني ،ابتدا در دههي  1990در انگلستان ،امريكا و كانادا و در پاسخ
به مشكالت مربوط به كارايي هيات مديرهي شركتهاي بزرگ مطرح گرديد .پس از اندک مدتي،
بحرانهاي مالي سالهاي اخير منجر به تاكيد بيشتري به برقراري مكانيزمهاي حاكميت شركتي در اين
كشورها و ساير كشورهاي دنيا شده است .نياز به حاكميت شركتي ناشي از تضاد منافعي است كه بين
مشاركتكنندگان در شركت وجود دارد .مديران مالي همواره درگير اتخاذ تصميم در ارتباط با تامين مالي
با نگرش تحليل هزينه منفعت هر روش و نيز تطبيق نرخ بازده سرمايهگذاريها و نرخ بهرهي پرداختي
ميباشند .اين پديده به علت ظهور پارادايم نمايندگي و همچنين تغييرات بازده و ريسك ناشي از عملكرد
تامين مالي شركتها ،يكي از چالش برانگيزترين مباحث حوزهي بازارهاي تامين سرمايهي است.
عوامل موثر بر نگرش مديران مالي در ارتباط با منابع و مصارف سرمايه ،چرايي و چگونگي انتخاب
منبعي خاص را با توجه به مقتضيات محيط بيرون و نيز پديدههاي غالب درون شركتي تعيين ميكند .در
اين خصوص محافظهكاري يكي از ويژگيهاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك ميثاق محدود
كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوشبينانهي
مديران در جايگاه تهيهكنندگان اطالعات و اِعمال برآوردي از حداقل عايدات توسط سرمايهگذاران و
اعتباردهندگان در جايگاه مهمترين استفاده كنندگان است .تحقيقاتي كه درباره محافظهكاري انجام گرفته
است ،مؤيد اهميت نقش اين ميثاقحسابداري در زمينههاي مختلفي ازقبيل برطرفكردن مسائل برخاسته
از نمايندگي ،بياثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطالعاتي بين استفادهكنندگان آگاه و ناآگاه ،احقاق
حقوق ذينفعان عمده ،تاثير مثبت بر كاهش هزينههاي استقراض و هزينههاي سرمايه ،نقش بازدارندگي
در قبال وقوع رسواييهاي مالي و همچنين نقش انكارناپذير آن در مبحث حاكميت شركتي است .ساختار
سرمايه از تركيب بهينه بدهي و حقوق صاحبان سهام براي تامين منابع مالي مورد نياز شركتها تعيين
ميگردد .اين سازوكار بايد به گونهاي ترسيم گردد كه بتواند غايت همهي شركتها را كه همان حدّاكثر-
سازي ارزش است ،خلق كند .اما پيگيري هدف مذكور هرچند كه در نظر اول ساده و دلپسند ميآيد؛ اما
اين هدف نميتواند رهنمودي كاربردي و مفيد واقع گردد .در واقع مساله اصلي اين است كه مديران مالي
چگونه اين كار را انجام دهند .عليرغم اين ،در شرايط تحولپذير امروزي شركتي ميتواند صاحبان اصلي
خود (سهامداران) را از سود بيشتر برخوردار كندكه بتواند به بهترين طريق ممكن از عهده مديريت سرمايه
(تهيه و مصارف سرمايه) برآيد .تحقق اين مهم ،مديران مالي را مجاب ميكند كه با توجه به پارامترهاي
كمي موجود در صورتهاي مالي به خصوص سودآوري ،نقدينگي ،فروش ،سود عملياتي و فرصتهاي
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رشد آتي و نيز متغيرهايكيفي حاكم برعملكرد شركتها ازجمله نوع صنعت ،ديدگاه عمومي و تركيب
مالكيت ،بتوانند بهترين تركيب بهينه سرمايه را خلق كنند .بنابراين ضرورت انجام يك پژوهش گسترده
در زمينه بسط مباني نظري و عملي كاربرد ميثاق حسابداري محافظهكاري و بررسي رابطهآن باتركيب
اعضاي هيات مديره وساختارسرمايه ضروري به نظر ميرسد .هدف اين تحقيق بررسي نقش اجتماعي
هيات مديره برمحافظهكاري حسابداري شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
پیشینه تحقیق

نتايج تحقيق روزليندا( )2009بيانگر رابطه ضعيف نظام راهبري شركتي با افزايش محافظهكاري در
صورتهاي مالي ميباشد .وي دريافت كه استقالل كميته حسابرسي و اندازه هيات مديره هيچگونه تاثيري
بر افزايش محافظهكاري در صورتهاي مالي ندارد .استفاده از  5حسابرس مستقل بزرگ نيز تاثير كمي بر
افزايش محافظهكاري داشته است .تفكيك وظايف رئيس هيات مديره از مديرعامل و ميزان استقالل هيات
مديره تاثير محدودي بر محافظهكاري داشته است.
ووچانچي و ديگران( )2009نيز دريافتندكه نسبت باالتر سهام دردست سهامداران نهادي منجر به كاهش
تقاضا براي محافظهكاري گرديده و ازسويي ديگر تفكيك رياست هيات مديره از مديرعامل باعث كاهش
تقاضا براي محافظهكاري ميگردد.
ليم ( )2009در تحقيقي تحت عنوان « بررسي رابطهي محافظهكاري حسابداري با حاكميت شركتي»
به اين نتيجه رسيد كه يك ارتباط مثبت بين ميزان مديران مستقل در هيات مديره و محافظهكاري
حسابداري وجود دارد .همچنين در هيچ يك از مدلهاي سنجش محافظهكاري ارتباطي بين اندازهي
هيات مديره و ميزان مديران مستقل در كميتهي حسابرسي با محافظهكاري حسابداري وجود ندارد.
مرادزاده فرد و همكاران( ،)1390در تحقيقي به بررسي ارتباط بين ساز و كارهاي راهبري شركتي و
محافظهكاري حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .يافتههاي
اين تحقيق در خصوص ارتباط بين محافظهكاري و نظام راهبري شركتي بيانگر وجود رابطه مثبت بين
درصد مالكيت نهادي سهام و درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و رابطه منفي بين تفكيك وظايف
رئيس هيات مديره از مديرعامل با محافظهكاري در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
ضمن اينكه بين محافظهكاري و وجود حسابرسي داخلي در بورس اوراق بهادار تهران رابطهاي مشاهده
نگرديد .همچنين بين اهرم مالي به عنوان متغير كنترل و محافظهكاري رابطه منفي معنيدار وجود دارد.
نتيجه كلي تحقيق ،تاييدكننده ديدگاه مكمل در خصوص ارتباط بين محافظهكاري و مكانيزيمهاي راهبري
شركتي ميباشد.
رحماني و همكاران( ،)1390در تحقيقي به بررسي اثر ساختار مالكيت اصلي بر محافظهكاري در سود
پرداختند .به طور كلي نتايج تحقيق بيانگر رابطه منفي بين ميزان مالكيت سهامدار كنترلكننده و سطح
محافظهكاري در سود است .اين نتيجه با كاهش سطح قراردادهاي برون سازماني سازگار است .به عالوه،
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بين اين انحراف با محافظهكاري در سود رابطه منفي به دست آمد .زماني كه اين تفاوت افزايش مييابد،
شركت با هزينههاي زيادتر قراردادهاي برون سازماني روبهرو ميشود .همچنين بين اهرم مالي به عنوان
متغير كنترل و محافظهكاري رابطه منفي معنيدار وجود دارد.
حساسيگانه و شهرياري( )1389در تحقيقي به بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و محافظهكاري
پرداختند .براي بررسي اين رابطه ،از مدل رگرسيون استفاده شده است .آنها بر اساس اطالعات مالي
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 285(1381-1385سال -شركت)
به اين نتيجه رسيدند كه با در نظر گرفتن متغيرهاي كنترلي ،از قبيل :اندازه ،رشد ،اهرم مالي و  ...رابطه
منفي معناداري ميان تمركز مالكيت و محافظهكاري وجود دارد .اين نتيجهگيري مطابق با فرضيات منافع
شخصي و اتحاد استراتژيك و ناهماهنگ با فرضيه نظارت فعال است .همچنين در اين تحقيق رابطه
معناداري بين اهرم مالي با محافظهكاري مشاهده نشد.
كرمي و همكاران( )1389به بررسي تاثير سازوكارهاي نظام راهبري شركت بر ميزان محافظهكاري
در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .يافتهها بيانگر وجود رابطه مثبت بين
درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و سرمايهگذاران نهادي با محافظهكاري و رابطه منفي بين نسبت
اعضاي غيرموظف هيات مديره و محافظهكاري است.
محمودزاده و همكاران( )1388در تحقيقي به بررسي رابطه بين برخي مكانيزمهاي حاكميت شركتي و
محافظهكاري در گزارشگري مالي پرداختند .در اين مقاله ،محافظهكاري با استفاده از  2مدلِ باسو( )1997و
رويچوداري و واتز( )2006اندازهگيري شده و مالكيت سهامداران نهادي ،تمركز مالكيت و استقالل اعضاي
هيات مديره به عنوان مكانيزمهاي حاكميت شركتي در نظر گرفته شده است .نتايج بيانگر عدم وجود رابطه
بين مكانيزمهاي حاكميت شركتي و محافظهكاري در گزارشگري مالي است .البته در اين تحقيق آثار برخي
متغيرهاي كنترلي نيز در نظر گرفته شده است .مانند اهرم مالي كه رابطهاي منفي و معنيدار با محافظهكاري دارد.
فرضیههاي تحقیق

اين تحقيق شامل سه فرضيه به ترتيب ذيل ميباشد:
 .1ميزان استقالل هيات مديره بر محافظهكاري در گزارشگري مالي تاثير دارد.
 .2تعداد اعضاي هيات مديره بر محافظهكاري در گزارشگري مالي تاثير دارد.
 .3دوگانگي وظيفه مديرعامل بر محافظهكاري در گزارشگري مالي تاثير دارد.
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روش و قلمرو تحقیق

با توجه به اينكه اين تحقيق به دنبال بررسي نقش اجتماعي هيات مديره در محافظهكاري حسابداري
است ،لذا روش تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي و از نوع علي پس رويدادي بوده و با توجه به اينكه
ميتواند مورد استفاده طيف وسيعي از استفادهكنندهگان اطالعات مالي قرار گيرد از نوع كاربردي است.
قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زماني تحقيق شامل يك دوره زماني پنج ساله بر اساس صورتهاي مالي سالهاي -1389
1385شركتهاي مورد مطالعه ميباشد.
قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مكاني تحقيق شامل بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
جامعه و نمونه آماري تحقیق

با توجه به طول دوره مورد بررسي ،نمونهها بايد به نحوي انتخاب شوند كه در اين مدت ،بازار فعال
داشته باشند تا امكان آزمون فرضيهها فراهم شود .بدين منظور طرح زير براي انتخاب نمونهها به كار
گرفته شده است:
 .1شركت از ابتداي سال  1385 -1389در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
 .2سال مالي شركت به  29اسفند ختم شود و شركت در دورهي مورد مطالعه ،سال مالي خود را تغيير نداده
باشد.
 .3جزء بانكها و موسسات مالي (شركتهاي سرمايهگذاري ،واسطهگري مالي ،شركتهاي هلدينگ ،بانكها
و ليزينگها) نباشد.
 .4اطالعات مورد نياز براي محاسبهي متغيرهاي تحقيق در سالهاي مورد بررسي در دسترس باشد.
 .5شركتها جزء شركتهاي فعال بورس بوده و يا حداقل در روزهاي مورد بررسي فعال باشند.
با توجه به محدوديتهاي ذكر شده ،تعداد  360مشاهده براي هر متغير كه مربوط به  72شركت
ميباشند ،به عنوان نمونه تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند.
محدوديتهاي انتخاب نمونه به شرح زير اعمال شدهاند:

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بیست و سوم ،اتبستان 1393

136

جدول شماره ( :)1نحوه انتخاب شرکتهاي نمونه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 89

342

شرکتهای واسطهگری مالی و بیمهای و بانکها

44

شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه نیست

117

شرکتهایی که بیش از شش ماه وقفه عملیاتی داشتند.

36

شرکتهایی که اطالعات آنها در دسترس نیست و یا از بورس حذف شده-
اند.

73

شرکتهای باقیمانده در نمونه آماری تحقیق

72

تعریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق و نحوه اندازهگیري آنها

متغيرهاي مستقل :تركيب هيات مدیره شامل معيارهاي زیر میباشد:

 .1استقالل اعضاي هيات مديره
در تحقيق حاضر از نسبت مديران غيرموظف هيات مديره به كل اعضاء براي سنجش ميزان استقالل
اعضاي هيات مديره استفاده شده است.
 .2تعداد اعضاي هيات مديره ()BSize
اين متغير نشاندهنده نسبت اعضا غيرموظف هيات مديره به كل اعضاي هيات مديره ميباشد.
 .3دوگانگي وظيفه مديرعامل ()CEO
يك وظيفه عمده هيات مديره نظارت بر عملكرد مديريت ميباشد .بر اساس تئوري نمايندگي ،استقالل
هيات مديره از مديريت ،رئيس هيات مديره و باالترين مقام اجرايي نبايد شخص واحدي باشند .عدم انتخاب
يك نفر در دو سمت ( )NON-Dualityيك متغير تصنعي است كه ارزش يك زماني به آن تعلق ميگيرد
كه دو شخص متفاوت سمتهاي رياست هيات مديره و مديريت عامل را به عهده بگيرند هر دو آنها جزء
سهامداران عمده نيز نباشند .براي كمي كردن اين متغير از متغيرهاي اسمي ( 0و  )1استفاده گرديد.
()BoardInd

متغير وابسته :محافظهكاري حسابداري

در تحقيق حاضر از يك مدل رگرسيون چندمتغيره كه الهام گرفته از مدل باسو( )1997و مدل تعديل
شدهي باسو كه توسط رويچوداري و واتز( )2006مطرح گرديده براي بررسي رابطهي تركيب هيات مديره
و محافظهكاري استفاده شده است .شرح هر يك از مدلها به صورت زير ميباشد:
مدل باسو :تمايل به سرعت بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها معرف
محافظهكاري از ديدگاه سود و زياني است و بر همين اساس باسو در سال  1997ميالدي معيار عدم تقارن
زماني سود را معرفي نمود .مدل باسو به صورت زير است:
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E i ,t / Pi ,t 1    1Di ,t  2Ri ,t  3 D  R

 =Ei,tسود قبل از اقالم غيرمترقبهي شركت  iدر سال
 =Pi,t-1ارزش بازار سرمايهي شركت  iدر ابتداي سال t
 =Ri,tبازده ساالنهي سهام شركت  iدر سال t

t

 =Di,tيك متغير مجازي  0و  1كه اگر R≤0باشد مقدار آن برابر يك و در غير اين صورت ،صفر منظور ميشود.

 =βپاسخ و واكنش سود به بازده مثبت را اندازهگيري ميكند.
 =β2+β3پاسخ و واكنش سود به بازده منفي را اندازهگيري ميكند.
محافظهكاري يعني  β2+ β3 <β2به عبارت ديگر  β3 <0باشد.
مدل تعديل شدهي باسو :مدل باسو در تحقيقات زيادي مورد آزمون و سنجش قرار گرفت كه نتايج
آن حاكي از وجود رابطهي منفي بين اين معيار با نسبت ( M/Bيك معيار قديمي و شناخته شده براي
محافظهكاري) بود ،از اين رو نتايج مذكور منجر به زير سوال رفتن اعتبار مدل باسو شد .پس از انتقاداتي
كه نسبت به معيار باسو وارد آمد رويچوداري و واتز در سال  2006ميالدي طي تحقيق تجربي خود نشان
دادند كه اگر دورهي برآورد عدم تقارن زماني سود از يك دوره به چند دوره افزايش يابد رابطهي بين
معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت  M/Bدر پايان آن دورهي طوالني مثبت خواهد شد .بنابراين نتايج
تحقيق رويچوداري و واتز( )2006منجر شد كه معيار باسو به صورت عدم تقارن زماني سود چند دورهاي
تعديل شود .در اين تحقيق نيز با استفاده از مدل زير كه برگرفته از معيار عدم تقارن زماني سود يك
دوراي (مدل باسو) و معيار عدم تقارن زماني چند دورهاي (مدل رويچوداري و واتز) است ،رابطهي بين
اهرم مالي و تركيب هيات مديره در محافظهكاري مورد بررسي قرار ميگيرد.
) E / Pi ,t 1  o  1 ( D i ,t )  2 ( R i ,t )  3 ( R i ,t  Attrib t k )  4 ( R i ,t  MBi,t )  5 ( R i ,t  Lev i,t
)  6 ( R i ,t  Sizei,t )  7 ( D i ,t  R i,t )  8 ( D i ,t  R i,t  Attrib t k )  9 ( D i ,t  R i,t  MBi,t
 10 ( D i ,t  R i,t  Levi,t )  11 ( D i ,t  R i,t  Sizei,t )   i ,t

در مدل فوق:
 =Attribktبه ترتيب در فرضيهي  kام (دوم ،سوم و چهارم) معادل ميزان استقالل اعضاي هيات
مديره ،تعداد اعضاي هيات مديره و دوگانگي وظيفه مديرعامل شركت در سال  tاست.
 =MBtمتغير كنترلي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايهي شركت در سال t
 =Levtمتغير كنترلي اهرم شركت در سال t
 =Sizetمتغير كنترلي اندازهي شركت در سال t
در مدل فوق به ترتيب در فرضيههاي دوم ،سوم و چهار (معادل ميزان استقالل اعضاي هيات مديره،
تعداد اعضاي  kام) هيات مديره و دوگانگي وظيفه مديرعامل شركت در سال  tاست.
 =MBtمتغير كنترلي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايهي شركت در سال t
 =Levtمتغير كنترلي اهرم شركت در سال t
 = Sizeمتغير كنترلي اندازهي شركت در سال t
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جدول شماره ( :)2یافتههاي توصیفی
ارزش

متوسط

میانه

مد

انحراف معیار

ماکزیمم

مینیمم

360
360
360
360
360
360
360

0/45
5/03
0/62
3/60
11/81
0/19
15/58

0/40
5/00
0/63
2/50
11/70
0/18
7/15

0/60
5/00
0/55
1/62
12/00
-1/29
-8/50

0/29
0/23
0/16
3/44
0/71
0/18
8/21

0/00
5/00
0/15
0/33
7/21
-1/29
-63/60

1/00
7/00
1/08
27/25
13/86
0/68
297/20

جدول شماره ( :)3آمار توصیفی متغیر Board Ind
ارزش

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
دادههای صحیح

درصد تجمعی

0

65

18/1

18/1

18/1

0/14

4

1/1

1/1

19/2

0/2

37

10/3

10/3

29/4

0/4

79

21/9

21/9

51/4

0/6

96

26/7

26/7

78/1

0/8

64

17/8

17/8

95/8

1

15

4/2

4/2

100

جمع

360

100

100

جدول شماره ( :)4آمار توصیفی متغیرBSize

ارزش

درصد فراوانی

درصد

دادههای صحیح

تجمعی
98/6
100

فراوانی

درصد فراوانی

5

355

98/6

98/6

7

5

1/4

1/4

جمع

360

100

100
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جدول شماره ( : )5آمار توصیفی متغیرCEO

ارزش

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

دادههای صحیح

0

283

78/6

78/6

78/6

1

77

21/4

21/4

100

جمع

360

100

100

جدول شماره ( : )6آزمون همبستگی

متغیرها

همبستگی پیرسون

همبستگی اسپیرمن

EP

EP

ضریب
همبستگی
پیرسون

Sig
سطح معنی-
داری

معنیداری
همبستگی

ضریب
همبستگی
اسپیرمن

Sig
سطح معنی-
داری

معنیداری
همبستگی

EP

1

-----

-----

1

-----

-----

D

-0/195

0/000

معنیدار

-0/358

0/000

معنیدار

R

-0/036

0/497

غیرمعنیدار

0/352

0/000

معنیدار

R*D

0/248

0/000

معنیدار

0/380

0/000

معنیدار

R*BoardInd

-0/055

0/296

غیرمعنیدار

0/266

0/000

معنیدار

R*Bsize

-0/036

0/502

غیرمعنیدار

0/353

0/000

معنیدار

R*CEO

0/072

0/175

غیرمعنیدار

0/178

0/001

معنیدار

R*MB

0/042

0/426

غیرمعنیدار

0/256

0/000

معنیدار

R*LEV

-0/169

0/001

معنیدار

0/344

0/000

معنیدار

R*Size

-0/043

0/417

غیرمعنیدار

0/357

0/000

معنیدار

D*R*BoardInd

-0/236

0/000

معنیدار

-0/281

0/000

معنیدار

D*R*Bsize

-0/248

0/000

معنیدار

-0/380

0/000

معنیدار

D*R*CEO

-0/062

0/238

غیرمعنیدار

-0/112

0/034

معنیدار

D*R*MB

0/142

0/007

معنیدار

0/379

0/000

معنیدار

D*R*LEV

0/256

0/000

معنیدار

0/380

0/000

معنیدار

D*R*Size

0/247

0/000

معنیدار

0/379

0/000

معنیدار
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آزمون فرضیهها

جهت آزمون فرضيهها از آزمون رگرسيون خطي چندمتغيره به صورت تركيبي (سال -شركت) استفاده شده
است .در اين روش كليه اطالعات گردآوري شده  72شركت در طي  5سال وارد معادله رگرسيون ميشوند .در
اين روش چون تعداد مشاهدات باال ميرود در نتيجه دقت آن از روش مقطعي (سال به سال) بيشتر ميباشد.
جدول شماره ( :)7جدول معادله رگرسیون خطی چند متغیره
متغیرهای توضیحی و مستقل

β

Sig

آمارهt

مقدار ثابتΒo

0/232

0/000

16/942

Β1 D

-0/038

0/115

-1/582

Β2 R

0/009

0/020

2/333

Β3R*LEV

-0/010

0/000

-9/450

Β4R*MB

0/004

0/519

0/646

Β5R*Size

0/000

0/427

-0/795

Β6R*D

0/003

0/0281

0/227

Β7D*R*LEV

0/017

0/001

3/432

Β8D*R*MB

-0/007

0/676

-0/419

Β9D*R*Size

0/000

0/787

-0/271

دوربین واتسون
ضریب تعیینR square

تعیین تعدیل شده
کل مدل
Anova

1/521
0/315

ضریب Adjusted R squar
معنی داری

روش رگرسیونی ENTER

0/297

آمارهF

17/863

Sig

0/000

آزمون فرضیه اول

مقدار ضريب  B7كه اختالف حساسيت  E/Pبه بازدههاي مثبت و منفي را نشان ميدهد بزرگتر از
صفر ( )0/012و معنيدار بودهكه گوياي اين مطلب استكه واكنش  E/Pبه بازده منفي سريعتر از واكنش
 E/Pبه بازده مثبت است .به عبارتي مثبت بودن ضريب  B7وجود عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار بد
نسبت به اخبار خوب داللت دارد و نشانگر محافظهكاري است .همچنين مقدار ضريب  B3منفي ()-0/003
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و سطح معنيداري آن قابلقبول ( )0/000است و اين نشان ميدهد بين واكنش  E/Pبه بازدههاي مثبت با
درصد اعضاي غير موظف هيات مديره رابطه منفي وجود دارد.
سطح معنيداري  Β8از سطح خطاي قابلقبول  5درصد كمتر ( )0/016است و همچنين رقم بتا
( )-0/007منفي ميباشد لذا وجود رابطه معنيدار و منفي بين درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره و
محافظهكاري مورد تاييد ميباشد .به عبارتي شركتهاي با درصد اعضاي غيرموظف هيات مديره باال
گرايش كمتري به گزارشگري محافظهكارانه دارند.
سطح معنيداري  Β9از سطح خطاي قابلقبول  5درصد كمتر ( )0/019است و همچنين رقم بتا
( )0/019مثبت ميباشد ،بنابراين رابطه مثبت و معنيدار بين اهرم مالي و محافظهكاري وجود دارد.
همچنين سطح معنيداري  Β10و  Β11از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر ( 0/951و )0/961است،
لذا نميتوان رابطهاي معني دار بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه و اندازه شركت با محافظه
كاري مشاهده نمود.
آزمون فرضیه دوم

مقدار ضريب  B7كه اختالف حساسيت  E/Pبه بازدههاي مثبت و منفي را نشان ميدهد بزرگتر از
صفر ( )0/005و معنيدار بوده كه گوياي اين مطلب است كه واكنش  E/Pبه بازده منفي سريعتر از
واكنش  E/Pبه بازده مثبت است .به عبارتي مثبت بودن ضريب  B7بر وجود عدم تقارن زماني در شناسايي
اخبار بد نسبت به اخبار خوب داللت دارد و نشانگر محافظهكاري است .مقدار ضريب  B3مثبت ( )0/003و
سطح معنيداري آن از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر ( )0/421است و اين نشان ميدهد بين
واكنش  E/Pبه بازدههاي مثبت با تعداد اعضاي هيات مديره رابطهاي وجود ندارد.
سطح معنيداري  Β8از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر ( )0/974است لذا وجود رابطه معنيدار
بين تعداد اعضاي هيات مديره و محافظهكاري مورد تاييد نميباشد.
سطح معنيداري  Β9از سطح خطاي قابلقبول  5درصد كمتر ( )0/000است و همچنين رقم بتا
( )0/018مثبت ميباشد بنابراين رابطه مثبت و معنيدار بين اهرم مالي و محافظهكاري وجود دارد .هم-
چنين سطح معنيداري  Β10و  Β11از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر (  0/639و  )0/890است لذا
نميتوان رابطهاي معني دار بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه و اندازه شركت با محافظه
كاري مشاهده نمود.
آزمون فرضیه سوم

مقدار ضريب  B7كه اختالف حساسيت  E/Pبه بازدههاي مثبت و منفي را نشان ميدهد بزرگتر از صفر
( )0/001و معنيدار بوده كه گوياي اين مطلب است كه واكنش  E/Pبه بازده منفي سريعتر از واكنش  E/Pبه
بازده مثبت است .به عبارتي مثبت بودن ضريب  B7بر وجود عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار بد نسبت به
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اخبار خوب داللت دارد و نشانگر محافظهكاري است .مقدار ضريب  B3مثبت ( )0/000و سطح معنيداري آن
از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر( )0/352است و اين نشان ميدهد بين واكنش  E/Pبه بازدههاي
مثبت با دوگانگي وظيفه مديرعامل رابطهاي وجود ندارد.
سطح معنيداري  Β8از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر ( )0/475است لذا وجود رابطه معنيدار
بين دوگانگي وظيفه مديرعامل و محافظهكاري مورد تاييد نميباشد.
سطح معنيداري  B9از سطح خطاي قابلقبول  5درصد كمتر ( )0/000است و همچنين رقم بتا ()0/018
مثبت ميباشد .بنابراين رابطه مثبت و معنيدار بين اهرم مالي و محافظهكاري وجود دارد .همچنين سطح
معنيداري  B10و  B11از سطح خطاي قابلقبول  5درصد بيشتر ( 0/705و  )0/591است ،لذا نميتوان رابطهاي
معنيدار بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سرمايه و اندازه شركت با محافظهكاري مشاهده نمود.
جدول شماره ( : )8آزمون فرضیه
فرضیه
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم

میزان اهرم مالی بر محافظهکاری
در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
میزان استقالل هیات مديره
بر محافظهکاری در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
تعداد اعضای هیات مديره
بر محافظهکاری در گزارشگری مالی تاثیر دارد.
دوگانگی وظیفه مديرعامل
بر محافظهکاری در گزارشگری مالی تاثیر دارد.

نتیجـه
تايید
تايید
رد
رد

نتیجه و تفسیرآزمون فرضیه اول

نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين استقالل هيات مديره و محافظهكاري رابطه معنيدار وجود دارد.
هم چنين بتاي مدل رگرسيون بيان ميكند كه اين رابطه به صورت منفي ميباشد به عبارتي با افزايش
استقالل هيات مديره ،رغبت براي گزارشگري محافظهكارانه كاهش پيدا ميكند .بدين ترتيب فرضيه اول
مورد تاييد قرار ميگيرد.
از آنجا كه مسئوليتهاي اعضاي موظف هيات مديره ارتباط نزديكي با مديرعامل دارد ،انتظار
ميرود وظيفه نظارت بر مديريت عمدتاً بر عهده اعضاي غيرموظف هيات مديره قرار گيرد ،بنابراين اعضاي
غيرموظف هيات مديره از جايگاه مهمي در حل مشكل نمايندگي بين مديران و مالكان برخوردارند .در اين
راستا برخي تحقيقات به اين نتيجه رسيدهاند كه هيات مديرههايي كه اعضاي غيرموظف در آنها تسلط
دارند ،بيشتر در راستاي منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بيشتري مانع عملكرد ضعيف اعضاي
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هيات مديره ميشوند .همچنين مشخص شده است كه شركتهاي داراي هيات مديره با اكثريت اعضاي
غيرموظف ،كمتر درگير تقلبهاي حسابداري هستند.
برخالف انتظار نتايج اين تحقيق نشان ميدهد با افزايش استقالل هيات مديره استفاده از روشهاي
محافظهكارانه كاهش مييابد ،به عبارتي با توجه به نتايج تحقيق مديران غيرموظف نتوانستهاند نقش
نظارتي فعالي بر عملكرد شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران داشته و مانع استفاده از روشهاي متهورانه
حسابداري توسط مديران شوند ،كه دليل آن ممكن است اين مطلب باشد كه در اين تحقيق ،مديراني كه در
شركت سمت اجرايي ندارند به عنوان مدير غيرموظف تعريف شدند و فرض شده است كه مستقل از شركت
هستند ،در حالي كه ممكن است آنان واقعاً مستقل نباشند به عنوان نمونه ،بسياري از آنها عمالً توسط
شركتهاي بزرگ سرمايهگذاري ،تجاري ،مديرعامل و رئيس هيات مديره منصوب ميشوند يا ممكن است
به دليل مدت زمان طوالني عضويت در هيات مديره به آن شركت وابستگي پيدا كرده باشند .يا اينكه
مديران غيرموظف تحت تاثير مديران موظف قرار گرفته باشند .داليلي كه ممكن است مديران غيرموظف
تحت تاثير مديران موظف قرار گرفته باشند .1 :فقدان دانش و تخصص كافي براي ارزيابي تصميمات
مديران  .2فقدان انگيزه در چالش كشيدن اين تصميمها.
نتیجه و تفسیرآزمون فرضیه دوم

نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين تعداد اعضاي هيات مديره و محافظهكاري رابطه معنيدار وجود
ندارد بدين ترتيب فرضيه دوم مورد تاييد قرار نميگيرد.
هيات مديرهي شركتها يكي از اين مكانيزمهاي قوي حاكميت شركتي ميباشد و به عقيدهي فاما و
جنسن( )1983نقش مركزي را در حاكميت شركتي بازي ميكنند ليم( .)2009به طوري كه يك هيات
مديرهي موثر با تعداد كافي ،مديريت شركت را به اعمال رويههاي محافظهكارانه سوق ميدهد تا از
رفتارهاي خوشبينانهي مديريت و افزايش ريسك دعاوي حقوقي بر عليه شركت ،جلوگيري كند.
با توجه به اينكه در اين تحقيق اكثر شركتهاي نمونه داراي تعداد اعضاي هيات مديره پنج نفره
هستند و فقط شركت بازرسي و فني تكين داراي هيات مديره هفت نفره ميباشد بنابراين انتظار ميرود
كه تغييرات متغير تعداد اعضاي هيات مديره بر محافظهكاري تاثيري نداشته باشد.
نتیجه و تفسیرآزمون فرضیه سوم

نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين دوگانگي وظيفه مديرعامل و محافظهكاري رابطه معنيدار وجود
ندارد بدين ترتيب فرضيه سوم مورد تاييد قرار نميگيرد.
نتايج تحقيقات احمد و ديولمن( )2007و ژوآ نهو( )2009بيانگر عدم وجود رابطه معنادار بين محافظهكاري
با تفكيك وظايف مديرعامل از رئيس هيات مديره بوده است و نتيجه تحقيق ووچان چي و ديگران()2009
بيانگر وجود رابطه معكوس بين محافظهكاري و تفكيك وظيفه مديرعامل از رئيس هيات مديره ميباشد.
ضمن اينكه نتيجه تحقيق روزليندا( )2009برخالف تحقيقات ذكر شده بيانگر وجود رابطه ضعيف مثبت
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بين اين دو متغير بوده است .وجود نتايج متناقص در اين خصوص ممكن است به علت تفاوت در محيط
تجاري و اقتصادي پژوهشهاي صورت گرفته و نيز تفاوت در كيفيت ،اهميت و وظايف رئيس هيات
مديره و ميزان تاثيرگذاري مديرعامل بر اعضاي هيات مديره بوده باشد.
پیشنهادهاي حاصل از نتایج تحقیق

 .1با توجه به اينكه در اهميت حاكميت شركتي براي موفقيت شركتها و رفاه اجتماعي شككي نيسكت و
اصالح و ارتقا حاكميت شركتي موجب توسعه بازار سرمايه خواهد شكد و رشكد و توسكعه اقتصكادي را بكه
همراه خواهد داشت .براساس مباني نظري و پيشينه عملكي در سراسكر دنيكا ،بكراي اطمينكان از ككاركرد
مناسب شركتها و بازار سرمايه و افزايش اعتماد سرمايهگذاران داخلي و خارجي ارتقكا حاكميكت شكركتي
ضرورت حياتي دارد .در كشور ما نيز اخيراً نه با قانون ،بلكه با تصويب آييننامه اصول حاكميت شكركتي،
روشهاي نظارت و كنترل بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است
و مقررات متعدد و مناسبي جهت گسترش بازار سرمايه توسط مسئوالن بورس تدوين و به اجكرا گذاشكته
شده است ،لكن براي ارتقا سيستم حاكميت شركتي كافي به نظر نميرسد .افكزون بكر آن ،بكدون انجكام
اصالحات اساسي در سيستم حاكميت شركتي ،عرضه سهام شركتهاي ايرانكي در بازارهكاي بكينالمللكي
سرمايه ،غيرممكن بوده و ورود گسترده سرمايهگذاران خارجي در بازار سرمايه نيز بعيد به نظر ميرسد .لذا
با توجه به تاثير منفي استقالل هيات مديره بر محافظهكاري و همچنين عدم تاثير تعكداد اعضكاي هيكات
مديره و دوگانگي وظيفه مديرعامل بر افزايش استفاده از روشهاي محافظهكارانه به سازمان بورس اوراق
بهادار و ساير ارگانهاي مسئول پيادهسازي سيستم حاكميت شركتي پيشنهاد و تاكيد ميشود تا با اجراي
مكانيزمهاي كارآمد سيستم حاكميت شركتي را در كشورمان ارتقا دهند.
 .2نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد كه بين درصد اعضاي غيكر موظكف هيكات مكديره (اسكتقالل
اعضاي هيات مديره) و محافظهكاري رابطه منفي معنادار وجود دارد ،كه اين امر ميتواند نشكاندهنكدهي
عدم آشنايي اين اعضا با نقش مهم نظارتي خود بر عملكرد مديريت و نبود نقكش مكوثر آنهكا در بهبكود
كيفيت گزارشگري مالي باشد ،لذا پيشنهاد ميشود اين اعضا با وظايف و نقش خود بيشتر آشكنا شكوند تكا
بتوانند نقش موثري را در امر حاكميت شركتها ايفا كنند.
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