فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال یازدهم ـ شماره  83ـ تابستان 9812
صص 52ـ21

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظهکاری
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چکیده
ساختار حاکمیت شرکتی قوي منجر به نظارت بهتر بر مدیریت ،تولید اطالعات حسابداري به موقع ،و افزایش
سرعت شناسایی اخبار بد براي مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات الزم خواهد گردید (گارسیا و
همکاران .)5002 ،در سوي دیگر ،محافظهکاري ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران
جلوگیري کرده و مانعی براي هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود (واتز .)5002 ،اگر محافظهکاري
واقعاً نقشی در اداره مشکالت نمایندگی ایفا کند ،آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان،
تقاضا براي محافظهکاري افزایش یابد .به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر ،درجه
باالتري از محافظهکاري را نیز نشان میدهند (گارسیا و همکاران .)5002 ،این بدین معنی است که انتظار
میرود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی
قويتر ،بیشتر باشد (باسو.)7991 ،
در این تحقیق با بررسی اطالعات  719شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو سال  99و  99و
با استفاده از رگرسیون چندگانه و دادههاي مقطعی ،ارتباط بین سازوکارهاي میزان سهام بزرگترین سهامدار،
شخصیت اصلی بودن ،میزان تمرکز سهام ،حضور مدیر عامل در هیئت مدیره ،مالکیت و نفوذ دولت ،رتبه
کیفیت افشا ،میانگین سهام تحت تملک اعضا هیئت مدیره ،درصد سهام شناور آزاد شرکت ،حضور متخصص
مالی غیرمؤظف در هیئت مدیره ،نسبت مدیران غیرمؤظف و مرجع حسابرسی از سازوکارهاي حاکمیت
شرکتی که نقش مهمی در این خصوص ایفا میکنند با محافظهکاري حسابداري مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که به غیر از میزان تمرکز سهام شرکت و کیفیت افشا و اطالع رسانی بین سایر
سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري حسابداري روابط معنیداري وجود دارد.
واژگان کلیدی :حاکمیت شرکتی ،محافظهکاري ،هیأت مدیره ،ذینفعان
 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت19/92/1 :

تاریخ پذیرش12/4/25 :

03

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،03تابستان 2031

مقدمه
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مسئله نمایندگی گردیده است .براي حل تضاد
منافع ناشی از مسئله نمایندگی ،سازوکارهایی مطرح گردیدهاند که از جمله این
سازوکارها ،سازوکارهاي حاکیمت شرکتی میباشند .در سالهاي اخیر حاکمت شرکتی
به یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده است و توجه به آن به صورت تصاعدي
رو به افزایش است (حساس یگانه .)7292 ،حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهاي
کنترلی داخلی و خارجی شرکتی است که تعیین میکند شرکت چگونه و توسط چه
کسانی اداره شود .نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادي و اهداف فردي و جمعی سر و کار دارد ،موجب ترغیب استفاده کارآمد از
منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفاي وظیفه مباشرت براي اداره منابع
میشود( .قالیباف و رضایی .)7291 ،ادبیات موجود بیان میکنند که سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی به طور با اهمیتی ،رویههاي حسابداري شرکت و تصمیمات
حسابرسان و کیفیت اطالعات حسابداري را تحت تأثیر قرار میدهند (زیا و ژو،1
.)5009
محافظهکاري یکی از مهمترین میثاقهاي محدود کننده صورتهاي مالی به شمار
رفته و بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازهگیري درآمدها و داراییها داللت دارد.
بدون تردید ،محافظهکاري جایگاه مهمی در باورهاي حسابداران دارد؛ در واقع حتی
عدهاي آن را اصل حسابداري هم نامیدهاند (مجتهدزاده .)7290 ،از نظر اسمیت و
اسکوسن ،)7991( 2محافظهکاري عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداري تحت
شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمتر داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین
اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.
مباحث باال نشان میدهد که محافظهکاري ابزاري بالقوه مفید براي هیئت مدیره و
ساختارهاي حاکمیت شرکتی در جهت ایفاي نقش تصویبی و نظارتی بر تصمیمهاي
کلیدي به شمار میرود .از آنجا که هیئت مدیرههاي قويتر در انعقاد قراردادهاي مؤثر،
1- Xia & Zhu
2- Smith & Skousen
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خبره هستند و از منافع محافظهکاري اطالع بیشتري دارند ،به احتمال بیشتري حسابداري
محافظه کارانهتر را از مدیریت طلب خواهند کرد .همچنین استقرار سایر مکانیسمهاي
حاکمیت شرکتی نیز میتواند بر روي رفتار مدیریت تاثیر گذار باشد .در این تحقیق
سعی بر آن شده حدود تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی و مکانیسمهاي آن در فرآیند
گزارشگري مالی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

ادبیات پژوهش
حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت
حاکمیت شرکتی ،از واژه التین  Gubenareبه معناي هدایت کردن ،گرفته شده است
که معموالً درمورد هدایت کشتی به کار میرود و داللت بر این دارد که اولین تعریف
حاکمیت شرکتی ،بیشتر بر راهبري تمرکز دارد تا کنترل .تعریفهاي مختلفی از
حاکمیت شرکتی وجود دارد ،از تعریفهاي محدود و متمرکز بر شرکتها و
سهامداران آنها گرفته تا تعریفهاي جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها درقبال
گروه کثیري از سهامداران ،افراد یا ذينفعان .بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که
هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوتهاي
چشمگیري در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد .حتی در آمریکا یا
انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (حساس یگانه)7292 ،
فدراسیون بینالمللی حسابداران 1درسال  ،5002حاکمیت شرکتی را چنین تعریف
کرده است« :حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیتها و شیوههاي به کار برده شده
توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردي است که
تضمینکننده دستیابی به هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف مسئوالنه منابع است»
(حساس یگانه.)7292 ،
2
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در سال  ،7999حاکمیت شرکتی را چنین بیان
)1- International Federation of Accountants (IFAC
)2- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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کرد« :حاکمیت شرکتی ،سیستمی است که به وسیله آن شرکتهاي تجاري ،کنترل و
هدایت شوند .ساختار حاکمیت شرکتی ،تقسیم حقوق و مسئولیتها را در بین اعضاي
هیئت مدیره ،مدیران ،سهامداران و سایر ذينفعان مشخص میکند .همچنین قوانین و
رویههاي تصمیمگیري در خصوص امور شرکت را باصراحت بیان میکند .با تحقق این
امر ،حاکمیت شرکتی ساختاري را ارائه میکند که از طریق آن ،اهداف شرکت،
ابزارهاي دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد ،تعیین میشود» (حساس یگانه،
)7292
«دریک نگاه کلی حاکمیت شرکتی ،شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادي
میشود که سمت و سوي حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند .عناصري که
در این صحنه حضوردارند عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان ،اعضاء هیئت
مدیره و ترکیب ایشان ،مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی
هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاري بر حرکت شرکت را دارند»
(حساس یگانه و پوریانسب.)79 ،7292 ،

محافظهکاری حسابداری
واتز و زیمرمن )7991( 1در تعریف محافظهکاري چنین نوشتهاند« :محافظهکاري
یعنی این که حسابدار باید از بین ارزشهاي ممکن براي داراییها ،کمترین و براي
بدهیها ،بیشترین ارزش را گزارش کند .درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر
و هزینهها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» .محافظهکاري علیرغم انتقادهاي فراوان
بر آن همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداري حفظ نموده و میتوان از
آن به عنوان مکانیسمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود ،منجر به حل بسیاري از
مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف
روزافزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهاي تجاري ناشی میشود
(کردستانی و لنگرودي.)90 ،7291 ،
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهاي مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی
1- Zimmerman
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شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورتهاي
مالی ،به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاري را مطلوب جلوه داده و انگیزه
تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت را افزایش دهند .در
چنین شرایطی اصول و رویههاي حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده
استانداردهاي حسابداري ،با هدف متعادل کردن خوشبینی مدیران ،حمایت از حقوق
ذينفعان و ارائه منصفانه صورتهاي مالی ،مفهوم محافظهکاري را به کار میبرند .به
عقیده باسو ،نفوذ محافظهکاري بر رویههاي حسابداري حداقل  200سال قدمت دارد.
استرلینگ 1محافظهکاري را پرنفوذترین اصل ارزشیابی در حسابداري میداند (به نقل
از واتز.)509 ،5002 ،
برخی ازفواید محافظهکاري در گزارشگري مالی را میتوان اینگونه بیان کرد،
محافظهکاري احتمال پاداش اضافی به مدیران را از طریق جلوگیري از اظهار بیش از
حد داراییها و سود ،کاهش میدهد (واتز ،)5002 ،محافظهکاري نشانههایی را براي
مدیران میفرستد که از طریق آن پروژههاي با خالص ارزش فعلی منفی را سریعتر
شناسایی و اقدامات مفیدي را براي محدود کردن زیانها داشته باشند (بال و شیواکومار،2
 )5002محافظهکاري به عنوان یک عامل کاهنده انگیزه مدیریت براي شرکت در
پروژههاي با خالص ارزش فعلی منفی میباشد (بال 5007 ،و واتز)5002 ،

حاکمیت شرکتی و محافظهکاری
حاکمیت شرکتی نقش مهمی در استفاده از محافظهکاري ایفا میکند .حاکمیت
شرکتی مجموعهاي از رویههایی است که براي کسب اطمینان نسبت به استفاده کارا از
داراییهاي شرکت و عدم بکارگیري آنها در جهت اهدافی مغایر با اهداف ذینفعان
پیاده میشوند .ساختار حاکمیت شرکتی قوي منجر به نظارت بهتر مدیریت ،تولید
اطالعات حسابداري به موقع ،و افزایش سرعت شناسایی اخبار بد براي مطلع ساختن
هیأت مدیره و انجام اقدامات الزم خواهد گردید .محافظهکاري نیز تمامی منافع ذکر
1- Sterling
2- Ball & Shivakumar
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شده در باال را به دنبال خواهد داشت (گارسیا و همکاران.)5002 ،
هیأت مدیرهها نقش اساسی در تصمیمسازي دارند و حیاتیترین جزء سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی ،نظارت داشتن بر مدیریت است (دوئلمن .)5001 ،محافظهکاري به
عنوان ابزاري مفید براي هیأت مدیره براي اجراي کامل وظایف کلیدي همچون تعیین
استراتژيها ،نظارت همه جانبه بر مدیران اجرایی شرکت ،اطمینان نسبت به پاسخگویی
به سهامداران و ذینفعان در سالهاي جدید مطرح شده است (جو آن هو.)5009 ،
محافظهکاري ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران جلوگیري
کرده و مانعی براي هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود (واتز .)5002 ،نبود
سیستم حسابداري محافظهکارانه باعث میشود که مدیران همچنان پروژههایی با خالص
ارزش فعلی منفی را ادامه داده تا زیانی نسبت به فروشهاي خود گزارش نکنند (بال،
 .)5007با شناسایی سریعتر زیانها ،محافظهکاري به هیأت مدیره در تمایز قائل شدن بین
پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی با دیگر پروژهها کمک میکند (احمد و
دوئلمن.)5001 ،
مدیران براي جلوگیري از عزل خود سعی در پنهان کردن زیانها دارند .تحمل
زیانها و یا پذیرش پروژههاي با خالص ارزش فعلی منفی میتواند سهامداران را به
سمت برکنار کردن مدیران سوق دهد .بکارگیري محافظهکاري ،شناسایی به موقع
زیانها را سرعت بخشیده و براي هیأت مدیره و سهامداران شواهدي از ناکارآیی
عملیات فراهم آورده و آنان را نسبت به پیگیري زیان و بررسی دالیل آن هوشیار
میسازد .چنین بررسیهایی میتواند منجر به کنارگذاري مدیر و حذف پروژههایی که
ارزش فعلی خالص منفی دارند ،شود .به دلیل وجود چنین تضادي بین منافع و
انگیزههاي مدیران ،سهامداران و سایر تأمین کنندگان سرمایه ،سازوکارهاي ساختار
حاکمیت شرکتی به کار گرفته میشوند تا با نظارت مؤثر بر قراردادها و رفتار مدیریت،
مشکالت نمایندگی را کاهش دهند .ادبیات تحقیق در زمینه ساختار حاکمیت شرکتی
بر نقش اعضاء مستقل هیأت مدیره در کاهش مشکالت ناشی از مسئله نمایندگی ،از
طریق نظارت و هدایت رفتار مدیریت اجرایی و طراحی مشوقهایی براي آنان تأکید
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میکنند (فاما و جنسن.)7992 ،1
با توجه به اینکه مسائل نمایندگی به احتمال زیاد هنگام عدم همسویی مالکان و
مدیران شدیدتر خواهد بود و اگر محافظهکاري واقعاً نقشی در اداره مشکالت
نمایندگی ایفا کند ،آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان ،تقاضا
براي محافظهکاري افزایش یابد ،میتوان نتیجه گرفت که سازوکارهاي حاکمیت
شرکتی همچون وجود اعضاي مستقل در هیأت مدیره و یا مالکیت مدیران میتوانند به
عنوان راهکارهایی در جهت حفظ منافع سهامداران (از جمله به وسیله محافظهکاري
اتخاذ شده در روشهاي حسابداري) به شمار آیند .به این ترتیب شرکتهایی با ساختار
حاکمیت شرکتی مناسبتر ،درجه باالتري از محافظهکاري را نیز نشان میدهند (گارسیا
و همکاران .)5002 ،این بدین معنی است که انتظار میرود حساسیت بازده به اخبار بد
نسبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی قويتر ،بیشتر
باشد (باسو .)7991 ،
با توجه به این که مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران که محافظهکاري را به عنوان
یکی از خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته و همچنین فوایدي که درباره
محافظهکاري بیان شد و با در نظر گرفتن اهمیت ویژگیهاي حاکمیت شرکتی ،این
سؤال مطرح میگردد :که آیا ویژگیهاي حاکمیت شرکتی باعث محافظهکاري بیشتر در
گزارشگري مالی میشوند یا خیر؟ در این تحقیق درصدد یافتن پاسخی علمی و در
خور به این سوال هستیم.
الفوند 2و واتز ( )5009نشان دادند عدم تقارن اطالعاتی افراد داخل شرکت (از
جمله مدیران) و سرمایهگذاران خارج از شرکت باعث ایجاد محافظهکاري در
صورتهاي مالی میگردد .محافظهکاري انگیزهها و توانایی مدیران را در دستکاري
اعداد حسابداري کاهش میدهد و از این رو باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و
زیانهاي ناشی از آن میگردد .هر چه عدم تقارن اطالعاتی بین افراد داخل و
سرمایهگذاران خارج از شرکت بیشتر باشد ،تقاضا براي محافظهکاري ،بیشتر خواهد
1- Fama & Jensen
2- Lafond
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بود .گارسیا و همکاران ( )5002رابطه ساختار حاکمیت شرکتی قوي را با محافظهکاري
مورد بررسی قرار دادند .در تحقیق ایشان که در بین شرکتهاي آمریکایی انجام شده،
به این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که سیاستهاي ضد قبضه خصمانه ضعیفی
اعمال میشود و مدیر عامل اثرگذاري کمی در تصمیمات هیأت مدیره دارد ،درجه
باالتري از محافظهکاري در شناسایی اخبار بد اعمال میگردد .جو آن هو ( )5009در
تحقیقی به بررسی ویژگیهاي هیأت مدیره و ارتباط آنها با محافظهکاري در
حسابداري پرداخت.نتایج این تحقیق نشانگر رابطه منفی بین نسبت اعضاي موظف
هیأت مدیره با محافظهکاري؛ رابطه منفی اندازه هیأت مدیره با محافظهکاري و استفاده
هیأت مدیرههاي قوي از محافظهکاري در حسابداري بوده است .در مقایسه این تحقیق
با تحقیقات کشورهاي آنگلوساکسون باید به سیستم شرکتداري سرمایهگذاران نهادي
و سازمانی در مالزي اشاره کرد .احمد و دوئلمن ( )5001با استفاده از نمونهاي از حدود
 120سال ـ شرکت به بررسی رابطه محافظهکاري با ویژگیهاي هیأت مدیره پرداختند.
نتایج تحقیق ایشان نشان داد که درصد باالتر مدیران اجرایی در هیأت مدیره منجر به
کاهش محافظهکاري میشود .بین درصد مالکیت اعضاء غیرموظف هیأت مدیره با
محافظهکاري رابطه معنیدار و مثبتی وجود دارد .بین مالکیت مدیران و میانگین تعداد
حضور اعضا در هیئت مدیره دیگر شرکتها ،عدم تصدي همزمان پست مدیر عامل و
رئیس هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره و محافظهکاري سنجیده شده در هر سه معیار
رابطه معنیداري وجود ندارد .گارسیا و همکاران ( )5009رابطه بین سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی و محافظهکاري را بررسی کردند .آنها براي اندازهگیري
محافظهکاري از شاخص مبتنی بر بازار و دو شاخص مبتنی بر اقالم تعهدي استفاده
کردند و شاخص گامپرز 1براي سازوکارهاي بیرونی حاکمیت شرکتی و سه شاخص
دوگانگی وظیفه مدیر عامل ،ترکیب هیأت مدیره و کارایی هیأت مدیره براي
سازوکارهاي درونی حاکمیت شرکتی بکار بردند .آنها نتیجه گرفتند که شرکتهایی
که داراي سازوکارهاي قويتر حاکمیت شرکتی میباشند ،میزان محافظهکاري در
1- Gumperz
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آنها بیشتر میباشد.
در داخل کشور چند تحقیق به موضوع پژوهش حاضر پرداخته ،لکن این تحقیقات
تعداد اندکی از مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی را در غیاب سایر مکانیزمهاي تاثیرگذار
در مدل خود آزمون نموده اند .حساس یگانه ( )7292به بررسی نقش هیأت مدیره در
حاکمیت شرکتی پرداخته و بیان کرده اند که؛ تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل و نقش مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت و عملکرد نظارتی
آن ها به عنوان افرادي مستقل ،به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران
شرکت در جلسات هیأت مدیره کمک شایانی نموده است .حسنی ( )7299در بررسی
رابطه ترکیب هیأت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرموظف هیأت مدیره با
محافظهکاري در حسابداري به این نتیجه رسیده است که رابطه مثبت معنیدار بین
درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره و محافظهکاري و نیز رابطه منفی و معنیدار بین
نسبت اعضاي غیرموظف هیأت مدیره و محافظهکاري وجود دارد .مرادزاده ( )7290در
برسی رابطه چهار مکانیزم حاکمیت شرکت با محافظهکاري ،وجود رابطه مثبت بین
درصد مالکیت نهادي و درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره و رابطه منفی بین
تفکیک وظایف رییس هیأت مدیره و مدیرعامل با محافظهکاري را تایید و رابطه اي
بین وجود حسابرس داخلی و محافظهکاري مشاهده نکرد .چاالکی ( )7290در بررسی
رابطه بین ویژگیهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري رابطه معنیداري بین تمرکز
مالکیت ،مالکیت نهادي و استقالل هیأت مدیره با محافظهکاري مشاهده نکرد .رابطه
بین نسبت بدهی با محافظهکاري نیز منفی گزارش شده است .بادآور نهندي ( )7297نیز
عدم رابطه بین مالکیت نهادي ،تمرکز مالکیت و استقالل اعضاي هیأت مدیره با
محافظهکاري را نتیجه گیري کرده است.

فرضیههای پژوهش
همان گونه که تشریح شد ،پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن رابطه متقابل بین
سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري در گزارشگري مالی شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .با توجه به این مقدمه این پژوهش داراي
فرضیه هاي زیر است:
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 .7بین حضور مدیر عامل در هیأت مدیره شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
وجود دارد.
 .5بین نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
وجود دارد.
 .2بین میانگین سهام تحت تملک اعضا هیأت مدیره و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
وجود دارد.
 .2بین حضور متخصص مالی غیرموظف در هیأت مدیره شرکت و محافظهکاري،
رابطه معنیداري وجود دارد.
 .2بین میزان سهام بزرگترین سهامدار شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري وجود
دارد.
 .1بین شخصیت اصلی و یا فرعی بودن شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
وجود دارد.
 .1بین میزان تمرکز سهام شرکت (میزان سهام در اختیار دومین سهامدار بزرگ
شرکت تا سهامداران باالي  7درصد یا ساختار توزیع سهام) و محافظهکاري ،رابطه
معنیداري وجود دارد.
 .9بین میزان سهام شناور شرکت در بورس و محافظهکاري ،رابطه معنیداري وجود
دارد.
 .9بین مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري وجود دارد.
 .70بین مرجع حسابرسی صورتهاي مالی شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
وجود دارد.
 .77بین کیفیت افشا و اطالع رسانی شرکت با محافظهکاري ،رابطه معنیداري وجود
دارد.

متغیرهای پژوهش
با بررسی متون موجود در زمینه حاکمیت شرکتی و تحقیقات صورت گرفته در
بازار سرمایه سایر کشورها و همچنین بهره گیري از نظرات متخصصان این زمینه،
تعدادي از شاخصها و سازوکارهاي حاکمیت شرکتی در سطح شرکتهاي پذیرفته شده
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در بورس اوراق بهادار به عنوان شاخصهاي ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان
متغیرهاي مستقل براي بررسیهاي الزم ،انتخاب و اطالعات مربوط به آن شاخصها از
صورتهاي مالی شرکت و یادداشتهاي ضمیمه ،گزارش فعالیت هیأت مدیره ،و
همچنین مراجعه به اطالعیهها و گزارشهاي سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوري و
براي هر کدام از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی نسبت یا مقدار مربوطه محاسبه
میگردد .سعی میشود متغیرهایی که براي سنجش سطح حاکمیت شرکتی مورد
استفاده قرار میگیرند از لحاظ نظري به نحو مؤثري با نحوه عملکرد ساختار حاکمیت
شرکتی در ایران در ارتباط بوده و به علت عدم اطالع رسانی کافی و مناسب بتوان این
شاخصها را از اطالعات موجود و ارائه شده از سوي شرکتها و سازمان بورس اوراق
بهادار تهران اندازهگیري و کمی نمود .در ادامه سازوکارهاي حاکمیت شرکتی مورد
اشاره قرار گرفته اند.
 .7حضور مدیر عامل در هیأت مدیره ( )Ceoاین متغیر نسبی بیان میدارد که آیا مدیر
عامل عضو هیأت مدیره هست یا خیر .اگر جواب مثبت باشد ،این متغیر مقدار
صفر را به خود اختصاص میدهد و در غیر این صورت ،عدد  7را میپذیرد.
عضویت مدیر عامل در هیأت مدیره داراي آثار منفی بر حاکمیت شرکتی است.
 .5درصد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ( )OutDاین متغیر نشان دهنده درصد
اعضاء غیرموظف در هیأت مدیره است .حضور اشخاصی در هیأت مدیره که
داراي سمت اجرایی در شرکت نمیباشند ،داراي اثرات مثبتی بر حاکمیت شرکتی
است.
 .2نسبت سهام تحت تملک اعضا هیأت مدیره ( )BoSاین متغیر نشان دهنده میانگین
سهام اعضاي حقیقی و حقوقی هیأت مدیره میباشد .براي محاسبه این شاخص
جمع درصدهاي مالکیت کلیه اعضاي هیأت مدیره بر تعداد اعضاي هیأت مدیره
آن شرکت تقسیم میشود .هرچه این درصد بیشتر باشد ،انتظار ساختار حاکمیت
شرکتی قوي تري را داریم.
 .2حضور متخصص مالی غیرموظف در هیأت مدیره ( )FDحضور متخصصان مالی
غیرموظف که داراي مدارك حرفه اي و یا دانشگاهی در زمینههاي حسابداري،
مدیریت و یا اقتصاد میباشند ،میتواند داراي اثر مثبت بر ساختار حاکمیت
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شرکتی باشد .این موضوع در اساسنامه نمونه شرکتهاي بورسی نیز تأکید شده
است .این متغیر نسبی در صورت وجود متخصص یا متخصصان مالی غیرموظف
عدد  7و در غیر این صورت ،عدد صفر را میپذیرد.
میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت ( )T1این متغیر نشان دهنده درصد
سهام تحت تملک و یا اختیار بزرگترین سهامدار شرکت میباشد .انتظار میرود
این متغیر داراي اثر معکوس بر ساختار حاکمیت شرکتی باشد.
شخصیت اصلی و یا فرعی بودن شرکت ( )Parبه علت نفوذ قابل مالحظه و یا
کنترل شرکت اصلی بر شرکت فرعی ،فرعی بودن شرکت داراي اثرات منفی بر
ساختار حاکمیت شرکتی میباشد .این متغیر نسبی در صورتی که شرکت خود
شرکت اصلی باشد عدد  7و در غیر این صورت ،عدد صفر را میپذیرد.
ساختار توزیع سهام شرکت ( )SSDهر چه سهام در اختیار سهامداران باالي 7
درصد به غیر از سهامدار اصلی شرکت بیشتر باشد ،توزیع سهام غیر متمرکزتر بوده
و این موضوع داراي اثرات مثبت بر ساختار حاکمیت شرکتی است .این شاخص
حاصل جمع درصد سهامداري سهامداران باالي  7درصد به غیر از سهامدار اصلی
(سهامدار اصلی و سایر سهامداران وابسته به سهامدار اصلی) است.
درصد سهام شناور شرکت در بورس ( )Floمیزان سهام شناور شرکت که توسط
شرکت بورس گزارش میشود ،سهام در اختیار مالکانی است که جداي از
سهامداران اصلی و عمده شرکت بوده و در آینده نزدیک سهام خود را براي
فروش عرضه خواهند کرد .این دسته از مالکان در حاکمیت شرکتی نقشی ایفا
نکرده و این درصد داراي اثرات منفی بر ساختار حاکمیت شرکتی میباشد.
درصد مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت ( )Govاگر در شرکتی سهامدار عمده،
دولت و یا نهادهاي وابسته به دولت باشد ،به دلیل الزام کمتر و انگیزههاي جنبی
مدیران و همچنین سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی دولتی در شرکتها ،ساختار
حاکمیت شرکتی نسبت به سایر شرکتها ضعیف تر خواهد بود ،دلیل این امر عدم
توجه دولت به سود بنگاه اقتصادي است .این متغیر نشان دهنده درصد سهامداري
دولت بوده و با ساختار حاکمیت شرکتی رابطه عکس دارد .منظور از نفوذ دولت
نیز مالکیت مستقیم دولت ،وزارتخانهها (به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی)،
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 .70مرجع حسابرسی صورتهاي مالی شرکت ( )Audاین شاخص نشان دهنده آن است
که صورتهاي مالی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی قرار
گرفته است .به دلیل استقالل بیشتر و عدم وجود تعلقاتی نظیر تداوم همکاري،
صورتهاي مالی مورد حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بزرگ،
از شفافیت و افشا بیشتري برخوردار بوده و در نتیجه داراي رابطه مثبت با سطح
حاکمیت شرکتی میباشد .این متغیر نشان دهنده بزرگی مؤسسه حسابرسی
براساس اطالعات منتشر شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و بر اساس
میزان درآمد مؤسسات است.
 .77کیفیت افشا و اطالع رسانی ( )Cleبا توجه به این که بازار یکی از ابزارهاي
حاکمیت شرکتی میباشد ،شرکتهایی که داراي رتبه کیفیت افشا و اطالع رسانی
باالتري هستند به طور یقین قدرت بازار در نظارت بر ایشان باالتر رفته و در سطح
ساختار حاکمیت شرکتی باالتري بسر میبرند .این متغیر نشان دهنده رتبه شرکتها
بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب که توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم گردیده است ،میباشد.

متغیر وابسته
متغیر وابسته این پژوهش ،شاخص محافظهکاري بر اساس مدل گیولی و هاین
( ) 5000است که به صورت ذیل قابل محاسبه است .طبق این روش وجود مستمر اقالم
تعهدي غیرعملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلندمدت در شرکتها ،معیاري از
محافظهکاري به شمار میرود؛ یعنی هر چه میانگین اقالم تعهدي غیر عملیاتی طی دوره
مربوطه منفی و بیشتر باشد ،محافظهکاري ،بیشتر خواهد بود .در عین حال ،نرخ
انباشتگی خالص اقالم تعهدي غیر عملیاتی منفی ،نشانگر تغییر درجه محافظهکاري در
طول زمان میباشد .معموالً از این معیار به عنوان معیاري براي محافظهکاري غیر شرطی
استفاده میشود (مهرانی و همکاران.)97 ،7299 ،
)
)

(

)

(
(

)1
)2
)3
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جدول  .9مخففهای بکار رفته شده در محاسبه محافظه کاری
AR

حسابهای دریافتنی

I

موجودی مواد و کاال

NI

سود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه

PE

پیش پرداخت هزینهها

DEP

هزینههای استهالک

AP

حسابهای پرداختنی

CFO

خالص جریان نقد عملیاتی

TP

ذخیره مالیات پرداختنی

OACC

اقالم تعهدی عملیاتی

NOACC

اقالم تعهدی غیرعملیاتی

ACC

اقالم تعهدی

احمد و دوئلمن ( )5001با الهام از مدل گیولی و هاین معیار خود در اندازهگیري
محافظهکاري به روش اقالم تعهدي را به شکل زیر ارائه کردند که هرچه مقدار بزرگتر
باشد ،بیانگر باالتر بودن محافظهکاري است.
(X )-7

خالص جریان نقد عملیاتی ـ هزینههاي غیر نقدي  +سود عملیاتی
جمع داراییها در اول دوره

=

شاخص
محافظهکاري

روش پژوهش
جامعه آماري این تحقیق ،شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
سالهاي  7299و  7299میباشند که گزارش فعالیت هیأت مدیره آنها بر اساس نمونه
جدید ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در سال  7299تهیه شده باشد .دلیل
این امر اطالعات مورد نیاز در خصوص تخصص اعضاي هیأت مدیره و میزان سهام در
اختیار ایشان میباشد که در نمونه جدید گزارش فعالیت هیأت مدیره افشا شده است.
همچنین رتبه کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب نیز در سال ( 99مربوط به عملکرد
سالهاي  99و  99شرکتها) توسط سازمان بورس محاسبه و منتشر شده است.به علت
فقدان دادههاي فراوان در بورس اوراق بهادار تهران ،نمونه آماري ما به روش مقطعی و
پس از اعمال محدودیتهاي ذیل مورد بررسی قرار گرفته است؛
 .7شرکتهاي سرمایهگذاري ،بانکها و هلدینگها به دلیل تفاوت در ماهیت فعالیت با
سایر شرکتهاي تولیدي و بازرگانی،

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و...
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 .5شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  59اسفند هر سال است به دلیل کنترل اثر زمان
در تحقیق،
 .2شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق ،سال مالی خود را تغییر دادهاند به دلیل
اثر زمان در تحقیق،
برآورد خط رگرسیون فرضیه اصلی به صورت چند متغیره و با استفاده از داده هاي
مقطعی صورت خواهد گرفت ،بدین صورت که ابتدا تمامی شاخصهاي حاکمیت
شرکتی را در رابطه رگرسیونی با شاخص محافظهکاري برآورد میکنیم:

استنباط در مورد آزمون فرضها بر اساس سطح معنیداري بدست آمده از آزمون
است بدینگونه که هرگاه مقدار سطح معنیداري کمتر از  2درصد باشد فرض صفر در
سطح  92درصد و اگر کمتر از  70درصد باشد در سطح اطمینان  90درصد رد میشود
و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمیگردد.

توصیف دادهها
در جدول زیر شاخصهاي مرکزي از جمله میانگین و میانه و شاخصهاي پراکندگی
از جمله انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی براي متغیرهاي مختلف محاسبه شده است
بزرگ بودن میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در دادهها نشان میدهد زیرا میانگین
تحت تاثیر این مقادیر قرار میگیرد در این موارد توزیع دادهها چوله به راست است براي
نمونه متغیرهاي  Govو  Audتوزیع چوله به راست است در برخی موارد چوله به چپ
است هیچ کدام از متغیرهاي تحقیق چوله به راست یا چپ نیستند و مقادیر میانگین و
میانه متغیرها نزدیک به هم است که دراین موارد توزیع متغیرها متقارن است این
ویژگی اهمیت زیادي دارد زیرا تقارن یکی از ویژگیهاي توزیع نرمال است که در
بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد .متغیر وابسته  CIGبا مقدار چولگی و کشیدگی به
ترتیب برابر با  0/92و  7/7بسیار به توزیع نرمال شبیه است (میزان کشیدگی و چولگی
توزیع نرمال صفر است).
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جدول  .2-9آمار توصیفی
تعداد
CIG
Out D
BoS
T1
SSD
FLO
Gov
Aud
Cle

معتبر

نامعتبر

853
845
855
859
853
853
853
850
858

0
18
8
1
0
0
0
2
5

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

0/11888
54/29
18/0007
52/2120
88/5544
28/7835
9/0188
29/70
188/823

0/07493
00/00
14/2100
52/4800
88/8800
20/0000
0/0000
15/00
105/00

2/2814
100
13/082
33
43/0829
50
73/8
202
888

-0/3541
0
5/1002
40
5/4108
1
0
1
1

انحراف
معیار
0/154353
0/24454
4/12279
21/05330
19/01003
15/14141
20/03225
89/904
34/44484

چولگی

کشیدگی

0/354
-0/208
-0/342
-0/127
0/285
1/220
2/007
2/888
0/000

1/070
-0/919
0/830
-0/852
-0/922
1/373
5/351
5/913
-0/579

جدول  .2-2آمار توصیفی
Ceo
9
2

Par

FD

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

273
00

38
19

179
127

00
40

242
118

03
82

بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
نرمال بودن باقیماندههاي مدل رگرسیونی یکی از فرضهایی رگرسیونی است که
نشان دهنده اعتبار آزمونهاي رگرسیونی است در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف
ـ اسمیرنف 7نرمال بودن توزیع متغیرهاي وابسته بررسی شده است .فرض صفر و فرض
مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود.
دادهها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي میکندH0:
دادهها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي نمیکندH1:

1- Kolmogorev-smirnov test
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جدول  .8آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف
CIG

سال
33
37

تعداد

میانگین

197
197

0/00242
0/10428

آماره کلموگروف

سطح معنا

انحراف

تفاوت

تفاوت

تفاوت

معیار

مطلق

مثبت

منفی

اسمیرنف

داری

0/142738
0/147301

0/124
0/090

0/124
0/090

-0/034
-0/085

0/750
1/020

0/820
0/247

سطح معنیداري در سالهاي  99و  99به ترتیب برابر با  0/25و  0/52که هیچکدام
کمتر از  2درصد نیست بنابراین فرض صفر براي این متغیر رد نمیشود .یعنی توزیع
متغیر در سالهاي مختلف نرمال است (ترکیب دادههاي نرمال نیر نرمال است).

مدل رگرسیون چندگانه
با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل پرداخته میشود در این مدل
تحلیل پارامترها با کنترل متغیرهاي دیگر صورت می پذیرد بنابراین نتایج آن در این
شرایط نتایج برآودها به صورت خالصتري بر متغیر وابسته دیده میشود .الزم به ذکر
است که در این تحلیل ابتدا معنیداري مدل با جدول تحلیل واریانس به عنوان مهمترین
سوال بررسی و پاسخ داده شده است ( مقدار احتمال  Fاگر کمتر از  2درصد باشد مدل
معنیدار است) سپس با استفاده از معیار ضریب تعیین شدت همبستگی مدل بررسی
شده است گرچه میزان ضریب تعیین مهم است اما عمال در دادههاي بورسی انتظار
ضریب تعیین باال نمیرود .در مرحله سوم و در صورت معنیدار بودن مدل ،پارامترها
برآورد شدهاند این بخش با استفاده از جدول ضرایب و آماره  tامکانپذیر شده است و
در نهایت عالیم مناسب بودن شرایط برآوردها یا به عبارتی پیش فرضهاي رگرسیون
بررسی شده است مهمترین این پیش فرضها و روشهاي بررسی و کنترل آنها عبارتند از
نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،عدم خودهمبستگی باقیماندهها با
استفاده از دوربین واتسون و عدمهمخطیبین متغیرهاي مستقل با استفاده از .VIF

برآورد مدل
مدل مفروض به صورت زیر است:
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فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:

 H 0 :  1   2  ...   11

 H 1 :  i  0 i  1,2,...,11

 H0 :

 H1 :
در جدول زیر نتایج تحلیل رگرسیونی آورده شده است:

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیونی
مدل

مجموع مربعات

مدل رگرسیونی
باقیمانده ها
کل

8/094
5/074
3/103

درجه
آزادی
11
279
803

میانگین مربعات

F

0/297
0/019

10/272

سطح
معنیداری
0/000

مقدار سطح معنیداري  Fبرابر با  0/000است .این مقدار کمتر از  2درصد است
بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  92درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان 92
درصد مدل معنی داري وجود دارد.
جدول  .5خالصه اطالعات مدل
مدل

R

R2

تعدیل شده R2

اشتباه برآورد

D-W

1

0/018

0/890

0/858

0/180700

1/784

میزان ضریب تعیین برابر با  0/211است یعنی در حدود  21/1درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و کنترلی بیان میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون
برابر با  7/92است .مقادیر نزدیک به  5حاکی از عدم خودهمبستگی باقیماندهها که
یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان میدهد.
براساس آزمون معنیدار بودن ضرایب که همان چیزي است که پژوهشگر به دنبال
آن میباشد ،جدول زیر حاصل شده است .آماره مربوط براي تعیین معنیداري ضرایب،
آماره  tمیباشد که بجاي آن میتوان از  sigاستفاده کرد .پس از تایید معنیداري
ضرایب ،از ضرایب محاسبه شده در ستون  ،Betaجهت و اثر متغییر مستقل بر متغییر
وابسته تعیین میشود.
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مقدار آماره  tبراي عرض از مبدا برابر با  -0/29است که در سطح اطمینان 92
درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار دارد .یعنی مقدار عرض از مبدا معنیدار
نیست.

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
پس از آزمون فرضیهها با استفاده از مدلهاي رگرسیونی ،نتایج حاصل به تفکیک
بدین ترتیب است:
 .7بین حضور مدیر عامل در هیأت مدیره شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیدار و
منفی وجود دارد.
 .5بین نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و محافظهکاري ،رابطه معنیدار و
مثبت وجود دارد.
 .2بین میانگین سهام تحت تملک اعضا هیأت مدیره و محافظهکاري ،رابطه معنیداري
و مثبت وجود دارد.
 .2بین حضور متخصص مالی غیرموظف در هیأت مدیره شرکت و محافظهکاري،
رابطه معنیداري و مثبت وجود دارد.
 .2بین میزان سهام بزرگترین سهامدار شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري و
منفی وجود دارد.
 .1بین شخصیت اصلی بودن شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري و مثبت وجود
دارد.
 .1بین میزان تمرکز سهام شرکت (میزان سهام در اختیار دومین سهامدار بزرگ
شرکت تا سهامداران باالي  7درصد یا ساختار توزیع سهام) و محافظهکاري ،رابطه
معنیداري وجود ندارد.
 .9بین میزان سهام شناور شرکت در بورس و محافظهکاري ،رابطه معنیداري و منفی
وجود دارد.
 .9بین مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري و منفی
وجود دارد.
 .70بین مرجع حسابرسی صورتهاي مالی شرکت و محافظهکاري ،رابطه معنیداري و
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مثبت وجود دارد.
 .77بین کیفیت افشا و اطالع رسانی شرکت با محافظهکاري ،رابطه معنیداري وجود
ندارد.
بدین ترتیب بغیر از فرضیه هاي  1و  ،77دیگر فرضیهها تایید میشوند.

نتیجهگیری
در این پژوهش رابطه بین برخی از مهمترین سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و
محافظهکاري مورد بررسی قرار گرفت .براساس ادبیات موضوع انتظار میرفت بین
سازوکارهاي حاکمیت شرکت و با توجه به اثر آنها در ساختار حاکمیت شرکتی و
محافظهکاري حسابداري روابط مثبت و منفی وجود داشته باشد .با توجه به آزمونهاي
انجام شده ،بین نسبت مدیران غیرموظف در هیأت مدیره ،میانگین سهام تحت تملک
اعضا هیأت مدیره ،حضور متخصص مالی غیرموظف در هیأت مدیره شرکت،
شخصیت اصلی بودن شرکت ،و مرجع حسابرسی صورتهاي مالی با محافظهکاري رابطه
مثبت و معنیداري وجود دارد .همچنین بین حضور مدیر عامل در هیأت مدیره ،میزان
سهام بزرگترین سهامدار شرکت ،میزان سهام شناور شرکت در بورس ،و مالکیت و
نفوذ دولت بر شرکت با محافظهکاري رابطه منفی و معنیداري وجود دارد .در آزمون
ارتباط بین میزان تمرکز سهام شرکت و کیفیت افشا و اطالع رسانی شرکت با
محافظهکاري رابطه معنیداري حاصل نگردید.
در مطابقت نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این
خصوص میتوان به تحقیق گارسیا و همکاران ( )5002اشاره کرد که نتایج تحقیق
ایشان نشان دهنده افزایش درجه محافظهکاري در هنگام اثرگذاري کم مدیرعامل در
هیئت مدیره است .بیکس و همکاران )5002( 1نیز به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي با
مدیران غیرموظف بیشتر اخبار بد را بموقع در سود منعکس میکنند .زیا و ژو ()5009
کمتر شدن سطح مالکیت مدیریتی را باعث افزایش سطح محافظهکاري میدانند.
بادآور نهندي و دیگران ( )7290نیز عدم وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با
1- Beekes et al
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محافظهکاري را اثبات کردند .چی و همکاران )5001( 1در تحقیق خود تقاضاي کمتر
براي محافظهکاري در شرکتهاي داراي درصد باالتر سهامدار نهادي را به اثبات
رساندند .واتز ( )5002عقیده دارد که تعدیل کنندهگان حسابداري ،هزینه ناشی از بیش
بیان کردن عایدات و داراییها را از منافع آن بیشتر میدانند .که این موضوع داراي
ارتباط مستقیم با حسابرسان شرکت است .در رابطه با عدم همخوانی نتایج این تحقیق با
تحقیقاتی همچون چاالکی ( ،)7290بادآور نهندي و دیگران ( )7290و حسنی ()7299
که عدم وجود رابطه بین استقالل اعضاي هیئت مدیره با محافظهکاري و یا رابطه منفی
بین این دو را در تحقیقات خود نتیجهگیري کردهاند و یا مهرانی و دیگران ( )7299و
مرادزاده فرد و دیگران ( )7290که به وجود رابطه مثبت و معنیدار بین درصد مالکیت
سهامدار نهادي با محافظهکاري اذعان کردهاند ،میتوان به عدم تطابق دوره هاي مورد
آزمایش و مدل مورد استفاده براي اندازهگیري محافظهکاري و اشاره کرد.
نتایج پژوهش انجام شده با توجه به شاخصهاي مختلف با پژوهشهاي محققان
دیگري از جمله کریشنان و ویس واناتان ،)5009( 2جو آن هو ،)5009( 8احمد و
دوئلمن ،)5001( 4الفوند و رویچوداري ،)5009( 5گارسیا و همکاران ( ،)5009دوئلمن
( ،)5001مرادزاده ( )7290و حسنی ( )7299مطابقت دارد.

1- Chi et al
2- Krishnan & Visvanathan
3- Joo Ann Ho
4- Ahmed & Duellman
5- Roychowdhury
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