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 شرکتهای در کاری محافظه و اندازه سياسی، ارتباطات بين رابطه بررسی

 بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته

 1چلندر پاشا فرشته
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 چکيده

، از جمله اندازه و محافظه کاری، و افزایش شفافیت در ارتباطات سیاسیتالش در راستای بهبود 

در  دولت محسوب می شود. از طرف دیگر، حضور ضروریات جلب سرمایه گذاران به بازار سرمایه

وظایف اقتصادی را  اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت، زیرا سازوکار بازار به تنهایی نمی تواند تمامی

برای هدایت، اصالح و تکمیل سازوکار بازار الزم است. در تحقیق  دولت انجام دهد و سیاست های

نشان داده شده که به احتمال فراوان عدم ثبات سیاسی شرایط منحصر به فردی به وجود آورد که در آن 

شتر از مزایای بالقوه چنین ارتباطی بود. با این وجود، همین عامل، اثرات منفی روابط سیاسی بسیار بی

یک زمین بازی و هموار برای تمام شرکت ها فراهم می  ضقینیعنی عدم ثبات سیاسی، به طور ضد و 

در بورس اوراق شرکتهای پذیرفته شده  کاری محافظه و ارتباطات سیاسی آورد. در این تحقیق تاثیر

فرضیه تدوین از بین شرکت های  سهبهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 

است.  1394ساله منتهی به  5پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده این تحقیق دوره 

 شود.می قلمداد همبستگی -توصیفی روش حیث از و کاربردی هدف ازحیث پژوهش
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 مقدمه -1

گذاری برای بهبود رفاه  هایی را درخصوص سرمایه گیری اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم

گذاری برای رشد و توسعه  دهند. اهمیت سرمایه و آسایش فعلی و آتی زندگی خود انجام می

های قوی برای رسیدن به  ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم ادی و اجتماعی به اندازهاقتص

تواند با افتادن  شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می توسعه یاد می

 تواند موجب در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می

افت اقتصادی و فرو غلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر مطالعه دقیق 

تواند از یک طرف، موجب کاهش حجم  های افراد می عوامل مؤثر بر جذب سرمایه

های سرگردان، کاهش تورم و افزایش اشتغال گردیده و از طرف دیگر، باعث مدیریت  نقدینگی

 (1395گذاران شود.)تیموری وصادقی،  ایهبهتر و افزایش ثروت سرم

بازاربورس به عنوان مهمترین قطب اقتصاد کشور به پذیرش شرکتهای متعدد براساس قانون 

مبادرت ورزیده وبا سرمایه گذاری از طریق سهام عرضه شده به جذب سرمایه های مردمی می 

اری درونی خود قراردارند پردازد.اما این شرکتها نیز به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی وساخت

که مدیرا ن را به اتخاذ انواع سیاستهای مالی مانند محافظه کاری درحسابداری وسایرراهبردهای 

هدفمند درجهت کاهش ریسکهای مالی وحفظ حیات خود سوق  می دهد.و با این حال قوانین 

انه می سازد. شرکتها راملزم به رعایت اصول واستاندارهایی در تنظیم صورتهای مالی سالی

 تواند نمی تنهائی به حسابداری استانداردهای از پیروی که دهد می نشان زیادی مطالعات

 برروی نیز دیگری عوامل زیرا.  کند تضمین را آن در مندرج واقالم مالی صورتهای کیفیت

 یک توسط شده تهیه مالی صورتهای. دارند تاثیر مالی گزارشگری و مالی صورتهای کیفیت

 یکی. دارد قرار متنوعی عوامل تاثیر تحت ، حسابداری استانداردهای بر عالوه اقتصادی واحد

 محافل در اقتصادی بنگاههای مالکان و مدیران سیاسی نفوذ ، توجه قابل و بااهمیت عوامل از

 و ،چنی 2006،فاسیو2009سجاتی آنینگ) است سیاسی قدرت کانونهای با آنها روابط و سیاسی

 (. 2012دیگران

 اصلی عامل ، شرکت اقتصادی های پایه با مقایسه در سیاسی روابط : من فیس اعتقاد به

 عایدات که است معتقد او. است توسعه حال در کشورهای در شرکت سودآوری کننده تعیین
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 که دارد، قرار دولتی تصمیمات تأثیر تحت گسترده طور به سیاسی روابط دارای های شرکت

 سیاسی روابط دارای شرکتهای در(. 2001من فیس)دهد می قرار هتوج مورد را آنها عالئق

 به منجر سیاسی روابط زیرا. ندارد شده گزارش سود به زیادی بستگی سرمایه منابع به دسترسی

 .گردد. می دولت تملک تحت بانکهای از سرمایه ومنابع اعتبار به آسان دسترسی

 بلکه ، گذارد می تاثیر اقتصادی هایبنگاه مالی وضعیت بر تنها نه سیاسی ونفوذ روابط

 قرار تاثیر تحت مالی صورتهای وتهیه مالی گزارشگری با ارتباط در نیز را مدیران های انگیزه

 کیفیت در چشمگیر، تفاوتهای ایجاد باعث نهایت در امر این رود می انتظار که. دهد می

 سیاسی روابط بدون ایشرکته با مقایسه در سیاسی روابط دارای شرکتهای مالی صورتهای

 .گردد

در کشور ایران نیز روابط سیاسی دارای ابعاد پررنگی است ، سیاسی بودن مدیران و مالکان 

عمده شرکتها بدلیل دولتی بودن شرکتها و صنایع بزرگ تاثیر گذار بر اقتصاد و نیزنظام اقتصادی 

 حاکم برکشور یعنی اقتصاد دولتی می باشد.

کاری در ش شناسائی تاثیر ارتباطات سیاسی اندازه و محافظهبنابراین هدف این پژوه

 .باشدشرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می

 مبانی نظری تحقیق -2

 محافظه کاری حسابداری 2-1

مفهوم محافظه کاری، یکی از مشخصه های اصلی گزارشگری مالی است که یکی از 

و  وب می شود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیصقراردادهای مهم در گزارشگری مالی محس

سنجش درآمدها و دارایی ها می گردد. محافظه کاری واکنشی است احتیاطی که در شرایط نبود 

اطمینان به کار گرفته می شود و می کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در 

 .وضعیت. شرکت، به قدر کافی مطرح شده است

تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها  محققان تا کنون

روشی که طبق آن  "( محافظه کاری حسابداری را اینچنین تعریف کرده است 1997مانند باسو )

، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی 

 "ه اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابداست که ، در واکنش ب
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مدیران و مالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه 

بیان شود.  ترها و درآمد بیش شود که دارایی خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می

( 1963) 1ی الزم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دِواینکاری نوشدارو محافظه

کند که فرونشاندن خوشبینی و القا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود  استدالل می

کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوشبینی بیش  ایجاد می

است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی   ی بدبینی بیش از اندازهتر از پیامدها از اندازه وخیم

گذاری بیش  بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش

های بیش بیان  گذاران، حسابرس را برای زیان تر است؛ زیرا احتماالً سرمایه از حد بدبینانه، جدی

 دهند. ها مورد تعقیب قانونی قرار می بیان ارزش خالص داراییها و نه کم  ارزش خالص دارایی

 ارتباطات سیاسی -2-2

 بخشی به سیاسی نظام بخش یک از سیاسی نظر از مناسب اطالعات انتقال سیاسی ارتباطات

 مثالً ٬واقعی مسائل به تنها نه مناسب اطالعات. است وسیاسی اجتماعی نظامهای میان و دیگر

 می مربوط نیز نگرشها و ارزشها ٬ها اندیشه انتقال به بلکه ٬است هافتاد اتفاق آنچه

 .است سیاسی نظام پویای عنصر سیاسی شودارتباطات

 و فعالیتها نهادها، و کنند می زندگی مشترک محیطی در که است افراد از ای مجموعه جامعه

 از توانند نمی حتی نکنند، برقرار ارتباط یگریکد با ترتیبی هیچ به اگر اما دارند، مشترکی منافع

. دهند انجام هدفمندی مشترک اقدام بخواهند اینکه به رسد چه ;شوند آگاه خود مشترک منافع

 نماد که است گفتگو ویژه به ارتباط مختلف اشکال سیاست، اساس که شود می گفته اغلب

 .است افراد میان اجتماعی تعامل

 پیشینه تحقیق 2-3

ریهای شرکت های ( به بررسی مالحظات سیاسی در تصمیم گی2012هیونگ و همکاران)

نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهای . دولتی پذیرفته شده در بورس هنگ کنگ پرداختند

برخوردار ازروابط سیاسی، عملکرد ضعیفتری دارند. اما علیرغم عملکرد ضعیف، مدیران این 
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شرکتها با استفاده از قدرت و حمایت سیاسی دولت خود و همچنین جهت به رهمندی از 

 صی، زمینه را برای پذیرفته شدن این شرکتها در بورس های خارجی فراهم میکنند.مزایای شخ

در  1997شرکت در سال  130(، بر اساس اطالعات مربوط به  2006لئوز و ابرهولزرگی ) 

بازاراندونزی، به بررسی نقش روابط سیاسی، تأمین مالی جهانی و شفافیت اطالعات، پرداخت 

شرکتهایی که از روابط سیاسی خوبی بادولت برخوردارند، تمایل کم  و به این نتیجه رسیدند که

 .تری به دسترسی به منابع تأمین مالی جهانی، دارند

(شرکت های با روابط سیاسی باال با هزینه ها ی سیاسی کمتری مواجه هستند . 2012کوریا)

بر کمیسیون بورس این شرکت ها به واسطه ارتباط با نمایندگان کنگره و اعمال نفوذ و فشار 

 .اوراق بهادار، از سوی این کمیسیون کمتر جریمه می شوند

 تحقیقات داخلی

، با بررسی نمونه ای متشکل از 2002-1980ی (، در بازه زمان2008همکاران ) بوبکری و

شرکت ازکشورهای توسعه یافته، میزان روابط  14شرکت از کشور های در حال توسعه و 27

که اخیراً خصوصی شده بودند را موردمطالعه قرار دادند. یافته های  سیاسی درشرکت هایی

پژوهش، نشان داد که شرکتهای برخوردار از روابط سیاسی، اغلب درشهرهای بزرگ مستقر 

به سایر شرکتها  هستند، نسبت بدهی آنها باالاست و در بخشهای قانونی فعالیت میکنند و نسبت

 عملکرد ضعیف تری دارند.

با بررسی رابطه هزینه های سیاسی و محافظه کاری به ( 1388کردلر وشهریاری) ابراهیمی

این نتیجه رسیدند که بین اندازه وشدت سرمایه گذاری با محافظه کاری یک رابطه منفی و بین 

نسبت رقابت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج 

 الیاتی و ریسک با محافظه کاری رابطه معنی داری وجود ندارد .نشان داد بین نرخ مؤثر م

، رابطه بین شفافیت اطالعات مالی و ویژگیهای  2010(، در سال 2012صالحی و همکاران )

را در شرکت های پذیرفته شده  و ویژگیهای بازار )نوع صنعت( ساختاری )اندازه و اهرم مالی(

رسی قرار دادند . نتایج بدست آمده نشان داد که در سطح در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بر

درصد،بین شفافیت اطالعات و اندازه شرکت رابطه معناداروجود دارد، اما شفافیت  90اطمینان 

 اطالعات به اهرم مالی و نوع صنعت بستگی ندارد.
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 فرضیه های تحقیق:-3

به شرکتهای دارای شرکتهای دارای اندازه بزرگتر ارتباطات سیاسی بیشتری نسبت  .1

 اندازه کوچکتر هستند.

شرکتهای دارای روابط سیاسی بیشتر، محافظه کار تر از شرکتهای دارای ارتباطات  .2

 سیاسی کمتر هستند.

شرکتهای دارای روابط سیاسی با اندازه بزرگتر ، محافظه کارتر از شرکتهای دارای  .3

 .روابط سیاسی با انداره کوچکتر هستند

 روش تحقیق -4

 از استفاده با که است، همبستگی نوع از محتوا و ماهیت نظر از تحقیق این ژوهشپ روش

 ، نینو آورد ره افزار نرمصورتهای مالی شرکتهای نمونه ، اطالعات  از مستخرج ثانویه های داده

 انجام. پردازد می همبستگی ی رابطه تحلیل به بهادار اوراق بورس تیسا و یاطالعات یبانکها

 از استفاده علت. گرفت خواهد صورت استقرایی – قیاسی استدالل چهارچوب رد پژوهش این

 انواع از یکی همبستگی تحقیق. است ها متغیر بین همبستگی روابط کشف همبستگی روش

های به بررسی رابطه بین متغیرها با استفاده از مدل پژوهش در. است توصیفی تحقیقات

( تجربی نیمه) رویدادی پس نوع از حاضر پژوهش دیگر سوی از. پرداخت خواهیم رگرسیونی

 این همچنین. گیرد می انجام تاریخی و گذشته اطالعات تحلیل و تجزیه مبنای بر یعنی است،

ترکیبی  هایداده تحلیل بر مبتنی و بوده علی – تحلیلی و ایکتابخانه ایمطالعه نوع از پژوهش

 همبستگی -توصیفی روش حیث از و کاربردی هدف ازحیث پژوهش. باشد می و سری زمانی

 شود.می قلمداد

 جامعه و نمونه آماری

 جامعه اماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.

 گیری و حجم نمونه:روش نمونه

ها در بورس اوراق بهادار  های واقعی مورد نیاز این تحقیق از اطالعات واقعی شرکت داده

هران گردآوری خواهد شد.  در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نسبت به ت

 تعیین حجم نمونه بر اساس معیارهای زیر اقدام خواهد شد:
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 باشد 29/12. سال مالی آنها منتهی به 1

 . داده ای مورد نیاز آنها در دسترس باشد2

 . جزئی شرکتهای واسطه گری، بیمه و بانکها نباشد.3

 روز در طول دوره تحقیق نداشته باشند. 90. توقف معامالتی بیش از 4

 ابزار گردآوری اطالعات

نظر باشد  در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد

های تاریخی، پارامتر  دادهو هدف محقق این است که براساس این ارتباط و با استفاده از 

های موجود در یک  ها و متغیر )پارامترهایی( برای متغیر )متغیرهای( مستقل برآورد نماید، داده

 تواند باشد: مدل معموال در سه نوع مختلف می

 های سری زمانی داده 

 های مقطعی داده 

 های ترکیبی داده 

گیری  را در نقاط متوالی در زمان، اندازههای سری زمانی، مقادیر یک متغیر )چند متغیر(  داده

 تواند ساالنه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. کند. این توالی می می

های مقطعی، مقادیر یک متغیر )چند متغیر( را در یک زمان و روی واحدهای متعدد داده

های مختلف  صنایع و یا شرکتتواند واحدهای تولیدی،  کند، این واحدها می گیری می اندازه

 باشد. 

های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت دیگر  های ترکیبی، در واقع بیان کننده دادهداده

 باشد.  های سری زمانی و مقطعی می ها حاصل ترکیب دو دسته داده  این داده

های  داده با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیات تحقیق در این پژوهش از

 ترکیبی و سری زمانی استفاده شده است.

 مدل  و نحوه اندازه گیری متغیرها:

 GARCHو  ARCHهای مدل
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را  ARCH( روشی موسوم به 1982ای رابرت انگل )نوسانات خوشه  سازی پدیدهبرای مدل

توسط واریانس شرطی  "خودهمبستگی در تغییرپذیری" ،ARCHگذاری کرد. در مدل پایه

 بستگی به مجذور خطای دوره قبل دارد: ،ترین حالت شود که در ساده مله خطا بیان میج
𝜎𝑡

2 =  𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2         

   

زیرا واریانس شرطی فقط به خطای دوره  ،شناسند می ARCH(1)مدل باال را تحت عنوان 

  نشان داد: ARCH(q)قبل بستگی دارد. در حالت کلی این مدل را می توان به صورت 

𝜎𝑡
2 =  𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝑢𝑡−2
2 + ⋯ + 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞

2      
  

( 1است که  عبارتند از: ) هایی را برای نوسان پذیری بیان کرده ( ویژگی2002سی ) تی

پذیری در طی زمان و به صورت مستمر شکل  (نوسان2ای است.) پذیری به شکل خوشه نوسان

 ،( به بیان آماری3افتد.) پذیری به ندرت اتفاق می گیرد به طوری که جهش آنی در نوسان می

های شدید در مقایسه با  پذیری نسبت به افزایش (واکنش نوسان4پذیری اغلب مانا است.) نوسان

پذیری  های نوسانی مدل ها نقش مهمی در توسعه های شدید متفاوت است. این ویژگی کاهش

 اند. برعهده داشته

های مثبت و منفی اثرات  کند شوک این است که فرض می ARCHترین ضعف مدل  مهم

های مالی نسبت به  پذیری دارند. مطالعات تجربی نشان داده که قیمت دارایی یکسانی بر نوسان

یعنی تعداد  qدهد. همچنین تعیین  های متفاوتی نشان می های مثبت و منفی واکنش شوک

آید.  ی مدل به شمار می به باقیمانده ها تعلق گیرد از دیگر موارد محدود کنندههایی که باید  وقفه

کند  ای از منبع وعلت تغییرات در سری های زمانی فراهم نمی درک تازه ARCHهمچنین مدل 

 کند. و تنها روشی مکانیکی برای توضیح رفتار واریانس شرطی ارائه می

 ،ARCHپذیری و مجموعه اطالعات مدل های  با افزایش میزان انعطاف ،(1986بولرسلو )

ی آن  کند که نتیجه های خود واریانس شرطی را نیز وارد مدل میوقفه ،های خطاعالوه بر جمله

رتبه  pو  ARCHرتبه قسمت میانگین متحرک  qکه  خواهد بود به طوری GARCH(p,q)مدل 

 دهد:  را نشان می GARCHقسمت خودبازگشت 
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𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑢𝑡 −𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

 

 پذیری دارند.  های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر نوسان نیز شوک GARCHدر مدل 

 نامتقارن GARCHهای مدل

های های متقارن یکسان در نظر گرفتن اثرات شوکهمانطور که بیان شد مشکل اصلی مدل

به شکلی توسعه داده شدند تا  GARCHمدل های  ،ل این مشکلمثبت و منفی است. برای ح

های مثبت و منفی را به شکل نامتقارن در نظر بگیرند. دو مدل بسیار  بتوانند اثرات شوک

باشد که توسط می EGARCHو دیگری مدل گارچ نمایی یا  GJRپرکاربرد نامتقارن یکی مدل 

 (.226: 1391( ارائه شده است )صوری، 1991نلسون )

 GJR-GARCH مدل

( ارائه شد واریانس شرطی را به 1993این مدل که توسط گلوستن، جاگاناتن و رونکل ) 

 کند:بندی میشرح مدل زیر فرمول

ℎ𝑡 = 𝜛 + 𝛼𝜀𝑡−1
2 + 𝛾𝜀𝑡−1

2 𝐷𝑡−1
− + 𝛽ℎ𝑡−1 

𝜛 > 0, 𝛼 ≥ 0, 𝛽 ≥ 0 

پذیری کامال متقارن است. اما معنادار نباشد بدین معنی بوده که نوسان 𝛾در این مدل اگر 

تواند یکسان باشد. در های مثبت و منفی نمیمعنادار باشد، مدل نامتقارن بوده و اثر شوک 𝛾اگر 

های مثبت بوده و های منفی بیشتر از شوکمعنادار و مثبت باشد، اثر شوک 𝛾صورتی که 

 (.1996بلعکس )فرانس و دیجک،

 EGARCH مدل

( ارائه شد. این مدل روش دیگری 1991توسط نلسون ) EGARCHمدل گارچ نمایی یا 

 کند:بندی واریانس شرطی به شرح زیر فراهم میبرای فرمول

𝐿𝑛( ℎ𝑡) = 𝑤 + 𝛼 [
|𝑢𝑡−1|

√ℎ𝑡−1

− √
2

𝜋
] + 𝛾

|𝑢𝑡−1|

√ℎ𝑡−1

+ 𝛽ℎ𝑡−1 

وال اینکه، متغیر وابسته معمولی دارد. ا GARCHهای این مدل چند مزیت نسبت به مدل

به صورت لگاریتمی بوده و ضرایب متغیرهای سمت راست چه مثبت باشند چه  ℎ𝑡 یعنی  
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مثبت خواهد بود. در نتیجه نیازی به اعمال محدودیت ضرایب غیر منفی نیست. دوما  ℎ𝑡 منفی 

نند مدل قبل اگر  مثبت شود. هماها نامتقارن هم باشد، اثر آنها در نظر گرفته میاگر اثر شوک

 . (2008)بروکس،   های مثبت استهای منفی بیشتر از اثر شوکدهد که اثر شوکباشد نشان می

 تجزیه و تحلیل آماری -5

 آمار توصیفی 5-1

متغیرهای اصلی مورد استفاده در این تحقیق، شامل سه متغیر اندازه شرکت، درجه محافظه 

 کاری و روابط سیاسی می باشد. 

زه شرکت ها یا بزرگی و کوچکی آن ها غالباً از طریق میزان دارایی های یک شرکت اندا

اندازه گیری می شود.ادبیات مالی حاکی از آن است که اندازه شرکت ها، عامل موثری بر 

ریسک و بازده و دیگر متغیرهای اصلی یک شرکت است، هنگامی که اندازه یک شرکت بزرگ 

دار شرکت خواهند بود و از این رو نقدینگی معامالت سهام  باشد، گروه های متعددی سهام

چنین شرکتی بیش از شرکت هایی کوچک خواهد بود. تنوع محصوالت شرکت بزرگ عموماً 

بیش تر از شرکت ها کوچک است از این رو ریسک تجاری و عملیاتی شرکت های کاهش می 

هام شرکت های بزرگ نیز با یابد چون سودآوری با ثبات همراه است، نسبت پرداخت سود س

ثبات و افزاینده است. درخصوص موضوع اخیر، تحقیقات انجام شده در ایران نشان می دهد 

از سوی دیگر که شرکت های بزرگ برخالف دیگر کشورها سود سهام کم تری می پردازند. 

 بداریحسا های روش زیاد احتمال به شرایط، سایر بودن ثابت با تر، بزرگ های شرکت مدیران

 بر اندازه کنند. فرضیه منتقل بعد های دوره به جاری دوره از را سود که کنند انتخاب می را

 انتقال و باشند تر می حساس سیاسی نظر از بزرگ های شرکت که است فرض این مبنای

 و واتس.است بیشتر نسبتا تر کوچک های شرکت با مقایسه در( سیاسی های هزینه) آنها ثروت

 دارایی انتقال برای روش ترین مستقیم. داد قرار آزمون مورد را فرض ( این1986)  زیمرمن

 سیاسی های هزینه از جزیی درآمد بر مالیات و است مالیات سیستم طریق از ها شرکت های

 (1986 من، زیمر و واتس. )شود می تحمل شرکت توسط که است

 آمار استنباطی 5-2

 آزمون ایستایی متغیرها
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 چگونگی نتایج نامطمئن، آن پی در و نبودن ساختگی از اطمینان برای دل،م برآورد از قبل

 وقفه های .است شده بررسی  ( IPS )شین و پسران ایم، آزمون از استفاده با متغیرها ایستایی

 مقطعی )دادههای حالت دو در آزمون این شده است. تعیین شوارتز معیار با آزمون این در بهینه

 است. شده بررسی روند( متغیر و ثابت مقدار دارای دادههای مقطعی و ثابت مقدار یک دارای

 نیست. ایستا در سطح مدل، در حاضر متغیرهای یک از هیچ ایستایی آزمون نتایج اساس بر

 سطح در متغیرها و است شده صفر رد فرض متغیرها، اول مرتبه تفاضل با نتایج با مطابق اما

موردنظر در  به شرکت های مربوط متغیرهای ترتیب، کلیه این به هستند. معنی دار درصد یک

 .هستند I (1) اول، مرتبه از ایستا نتیجه در و واحد بوده ریشه این تحقیق دارای
 از سطح، متغیرها در ایستایی عدم دلیل به آزمون، این از آمده دست به نتایج به باتوجه

 صورت در متغیرها، تنها ایستایی عدم حالت زیرا در است؛ شده استفاده همجمعی آزمونهای

  .کرد اعتماد نتایج به می توان میان متغیرها همجمعی رابطه وجود
 شرکتهای مورد مطالعه برای ثابت مقدار با  IPSآزمون  نتایج ؛3 جدول

 سطح تفاضل اول
 متغیر

Prob Statistic Prob Statistic 

000/0 242/8- 791/0 810/0 cscroe 

000/0 524/4- 628/0 327/0 size 
002/0 945/7- 999/0 687/3 relations 

 منبع: محاسبات تحقیق

 آزمون همجمعی

 همجمعی وجود رابطه عدم یا وجود بررسی برای پدرونی همجمعی آزمون از این تحقیق در

 Group-tو Panel-tآماره پارامتری دو از بخش این در است. شده استفاده متغیرها میان

-Panel adf نمادهای با ترتیب به آماره دو این شدن، استاندارد از پس ت.اس شده استفاده

stat و Group adf-statدو این استاندارد نرمال به توزیع توجه با است. شده داده نمایش 

 حاصل نتایج طبق است. شده مقایسه جدول زیر با مطابق -96/1بحرانی  مقدار با نتایج آماره،

 فرض و است بیشتر 96/1از  آمده دست به قدرمطلق اعداد عه،شرکتهای موردمطال در شده،
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شرکت  در اساس، این بر است. رد قابل متغیرها میان رابطه همجمعی وجود عدم بر مبنی صفر

آزمون  که است ذکر به دارد. الزم وجود متغیرها میان بلندمدت ارتباط های مورد بررسی

 و این ارتباط میزان و می کند بیان را بلندمدت رابطه وجود عدم یا وجود همجمعی تنها

 و میزان بررسی ترتیب، برای این به نیست. تعیین قابل آزمون این انجام با آن عالمت چگونگی

  استفاده شود. روابط برآورد روشهای از باید ارتباط این چگونگی
 شرکت انتخاب شده فعال در بورس تهران 64 همجمعی برای آزمون نتایج ،4جدول 

 آماره دار آمارهمق

230/3- Panel adf-stat 
961/2- Group adf-stat 

 منبع: محاسبات نحقیق

 فردی( آزمون اثرات ثابتهای تابلویی )آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده

شود. از آزمون یانجام م ینوع مدل پانل نییتع یبرا ییهامدل، ابتدا آزمون نیتخم یبرا

شود. در یبودن مدل استفاده م (pooledترکیبی ) ایپانل  صیتشخ یبرا یاثرات ثابت فرد

با استفاده از مجموع  د،یمق ریغ ونیدر مقابل رگرس دیمق ونیمربوط به رگرس F یاز آماره نجایا

 شود. یاستفاده مو یا ضریب تعیین  سماندهامجذورات پ

 باشند:ها به صورت زیر میفروض آماری در این آزمون

H0مبدأ تمام شرکتها برابر است )تمام اثرات ثابت برابر با صفر است(. ) : عرض ازPooled 

Model.) 

H1( .حداقل برای یکی از شرکتها، عرض از مبدأ متفاوت از سایر شرکتهاست :Panel 

Model.) 

بر اساس ضریب تعیین به صورت زیر ارائه  (Greene, 2002)ی آزمون توسط گرین آماره

 شده است؛

𝐹 (𝑁 − 1, 𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾) =
(𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉

2 − 𝑅𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑
2 ) 𝑁 − 1⁄

1 − 𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉
2 (𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)⁄
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RLSDVکه در آن، 
RPooled(، و FEMضریب تعیین مدل غیر مقید ) 2

ضریب تغیین مدل  2

 تعداد متغیرهای Kمطالعه، و های مورد تعداد دوره Tتعداد کل شرکتها و  N(، Pooledمقید )

 توضیحی است.

را بر  F(که آزمون Baltagi, 2005( و بالتاجی )Wooldridge, 2001و یا مانند والدریج )

 دهند. اساس مجموع مربعات پسماندها ارائه می

نتایج این دو آزمون و آزمون معرفی شده توسط گرین بسیار نزدیک به هم خواهد بود و 

ها دقیقاً یکی است. در هر سه آزمون معرفی شده، از نظر رد یا قبول فرضیهنتایج نهایی برای 

ارائه شده توسط والدریج یا گرین برای  Fآید، ما از آزمون این تحقیق، به ترتیبی که در ادامه می

 کنیم؛بررسی وجود اثرات ثابت فردی استفاده می

و با استفاده از مجموع  شوندمی زده نیبا اثرات ثابت تخم ونیو رگرس دیمق ونیابتدا رگرس

ی صفر، مدل در صورت برقراری فرضیه .شودمیمحاسبه  F یمجذورات پسماندها، آماره

رگرسیونی پانل با پارامترهای برابر و به صورت یک مدل رگرسیونی مرکب تصریح و برآورد 

ود، مدل یاد شده ی صفر رد ششود. در حالی که اگر فرضیهگفته می pooledگردد، که به آن می

نامیم و در این مدل، الگوی رفتاری متغیر وابسته برای افراد مختلف متفاوت خواهد را پانل می

-تواند ثابت یا تصادفی باشد، که به وسیله آزمون هاسمن سنجیده میبود، حال این تفاوت می

و فرض مقابل ی شرکتها، شود. در این آزمون، فرض صفر برابر بودن عرض از مبدأ برای کلیه

ی این تفاوت در باشد. که ریشهآن متفاوت بودن عرض از مبدأ برای حداقل دو شرکت می

 عرض از مبدأ، اثرات خاص شرکتهاست.

و پسماندهای حاصل از بکارگیری  Pooledحاصل از مدل  OLSبا بکارگیری پسماندهای 

LSDV برای مدل رگرسیونFixed شکل زیر تعریف می ای آزمون را به صورت، تابع نمونه-

 کنیم:

𝐹 =  
(𝑒𝑟

∗𝑒𝑟 − 𝑒𝑢
∗𝑒𝑢) (𝑁 − 1)⁄

𝑒𝑢
∗𝑒𝑢 (𝑁. 𝑇 − 𝐾 − 𝑁)⁄

                                                                    

𝑒𝑟
∗𝑒𝑟1: مجموع مجذورات پسماندها( ی مدل مقیدPooled) 
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𝑒𝑢
∗𝑒𝑢مج :( موع مجذورات پسماندهای مدل غیر مقیدLSDV) 

N)تعداد مقاطع )شرکتها : 

Kتعداد متغیرهای توضیحی : 

Tی زمانی: تعداد دوره 

جدول با  F(، از 3-4ی )بر اساس رابطه Fی نکته مهم اینست که اگر مقدار محاسبه شده

ر این صورت، صفر رد و در غی بزرگتر باشد، فرضیه N(T-1)-Kو  (N-1)ی آزادی درجه

 شود. نتایج این آزمون در جدول زیر آمده است.ی صفر پذیرفته میفرضیه

 (Fشماره یک )نتایج آزمون  پانل مدل یبرا یاثرات ثابت فردوجود آزمون  ؛5جدول 

 بودن مدل  pooledفرض صفر؛ 
 داریمعنی Fآماره 

 ی صفررد فرضیه 18/56

 منبع: محاسبات محقق

 (Fشماره دو )نتایج آزمون  پانل مدل یبرا یاثرات ثابت فردوجود آزمون  ؛6جدول 

 بودن مدل  pooledفرض صفر؛ 
 داریمعنی Fآماره 

 ی صفررد فرضیه 09/33

 منبع: محاسبات محقق

محاسبه  Fی که نشان داده شده است، مقدار آماره Fبر اساس نتایج به دست آمده از آزمون 

های پانل به نفع پانل بودن مدل Pooledبنابراین فرض صفر مبنی بر  باشد،دار میشده معنی

توان نتیجه گرفت که هر شرکت دارای عرض از گردد. بنابراین، میبودن در هر دو مدل رد می

باشد و در نظر گرفتن فقط یک عرض از مبدأ برای تمامی شرکتهای مورد مبدأ خاص خود می

 مطالعه در هر دو مدل مناسب نیست.

 حال که ارجحیت مدل
1

FEM  نسبت به مدلPooled توان در هر دو مدل اثبات شد، می

بودن اثرات، بر اساس  Pooled( ، را در مقابل REMتصادفی بودن این اثرات خاص فردی )

معرفی شده توسط بروش و پاگان بررسی نمود؛ این آزمون بر اساس پسماندهای  LMآزمون 

 باشد:آزمون به صورت زیر می حاصل از مدل مقید قرار دارد.
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𝐿𝑀 =
𝑁𝑇

2(𝑇 − 1)
 [

∑ [∑ 𝑒𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 ]2𝑁

𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑁
𝑖=1

− 1]

2

=
𝑁𝑇

2(𝑇 − 1)
[

∑ (𝑇�̅�𝑖)2𝑁
𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑁
𝑖=1

− 1]

2

≈ 𝜒2 

 باشند:ر میفرض صفر و مقابل در این آزمون به صورت زی

{
𝐻0 = 𝜎𝑢

2 = 0

𝐻0 = 𝜎𝑢
2 ≠ 0

 

 ,Greene)ی آزادی است. دو با یک درجه-دارای توزیع خی LMتحت فرض صفر، 

باشد. لذا اگر مقدار می 84/3نیز برابر با  1ی آزادی دو با درجه-ی خی.  میزان آماره(2002

باشد، فرض  84/3مقید بزرگتر از بر حسب پسماندهای حاصل از مدل  LMمحاسبه شده برای 

 گردد.(، رد میREMبودن مدل پانل، به نفع تصادفی بودن اثرات فردی ) Pooledصفر مبنی بر 
 در مدل پانل شماره یک LMنتایج حاصل از آزمون ؛ 7جدول 

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

28/21 63 0.0000 

 منبع: محاسبات محقق
 در مدل پانل شماره دو LMتایج حاصل از آزمون ن  ؛8جدول 

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

37/67 63 0.0000 

 منبع: محاسبات محقق

که در جداول باال آمده است، قویاً فرض صفر مبنی بر مقید بودن مدل را  LMنتایج آزمون 

 ید ارجحیت دارد.به مدل مق REMدهند که در هر دو مدل، مدل رد نموده و نشان می

 آزمون تعیین اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
FEMدر بخش قبل دیدیم که دو مدل 

REMو  1
هر دو بهتر از مدل مقید هستند و این  2

بدان معناست که در هر صورت، در نظر گرفتن عرض از مبدأ خاص هر شرکت بهتر از در نظر 

-تواند به دلیل تفاوتباشد. این امر میا میهی آنگرفتن یک عرض از مبدأ مشترک برای همه

-و فرآیندهای تصمیم هایی در برخورداری از منابع مالی، ساختارهای اقتصادی و حسابداری
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اقتصادی خاص هر شرکت باشد، که به دالیلی از جمله غیرکمّی بودن، در مدل گنجانده  گیری

ی بهتری است. برای انجام این گزینه یکاند. حال باید دید که از بین این دو مدل، کدامنشده

 شود: کنیم. آزمون هاسمن به صورت زیر تنظیم میگزینش، از آزمون هاسمن استفاده می

H0 بین اثرات تصادفی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد. )اثرات خاص فردی :

 باشند(تصادفی می

H1دارد. )اثرات خاص فردی  : بین اثرات تصادفی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود

 باشند(ثابت می

 ی آزمون نیز به صورت زیر ارائه شده است: آماره

𝐻 = (�̂�𝑅𝐸 − �̂�𝐹𝐸)
′
(𝑉𝐴𝑅(�̂�𝐹𝐸) −  𝑉𝐴𝑅(�̂�𝑅𝐸))−1(�̂�𝑅𝐸 − �̂�𝐹𝐸) ≈ 𝜒2     

عالمت  VARو  REMضریب مدل  FEM ،�̂�𝑅𝐸ضریب مدل  �̂�𝐹𝐸که در این معادله، 

 Kدو با -ی خیواریانس است. اگر مقدار به دست آمده از آزمون هاسمن، بیشتر از مقدار آماره

( سازگار و FEMتعداد متغیرهای توضیحی است(، مدل اثرات ثابت ) Kدرجه آزادی باشد، )

دست آمده برای  ( ناسازگار خواهند بود. امّا اگر مقدار بهREMکارا و مدل اثرات تصادفی )

سازگار و کارا، و  REMدو باشد، برآوردگرهای -ی خیآزمون هاسمن کمتر از مقدار آماره

 (Johnston, 1997سازگار امّا ناکارا خواهند بود.) FEMبرآوردگرهای 

 یزده و سپس از آزمون هاسمن برا نیتخم یرا با اثرات تصادف ونیابتدا رگرس نجا،یدر ا

فرض  .شودمیاستفاده  ونیبودن اثرات رگرس یدر مقابل تصادف فردی اتآزمودن ثابت بودن اثر

ی محاسبه صفر در آزمون هاسمن مبنی بر تصادفی بودن اثرات فردی است. اگر مقدار آماره

ی بحرانی واقع شود، فرض تصادفی بودن اثرات به نفع ثابت بودن اثرات فردی شده در ناحیه

 دول زیر آورده شده است.شود. نتایج این آزمون در جرد می
 بودن مدل پانل شماره یک Randomیا  Fixedنتایج آزمون هاسمن برای ؛ 9ل جدو

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

18/102 4 0.0000 

 منبع: محاسبات محقق
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 بودن مدل پانل شماره دو Randomیا  Fixedنتایج آزمون هاسمن برای ؛ 10 جدول

Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

20/51 4 0.0000 

 منبع: محاسبات محقق

با توجه به نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین ثابت بودن اثرات فردی و تصادفی بودن 

این اثرات، که در جدول فوق نشان داده شده است، در هر دو مدل، فرض صفر مبنی بر 

گردد. به عبارت دیگر، بین این اثرات قویاً رد می تصادفی بودن اثرات فردی به نفع ثابت بودن

اثرات تصادفی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد و این به معنی مناسب بودن مدل 

FEM های پانل با اثرات ثابت فردی است. لذا در قسمت نتایج تحقیق، در هر دو مدل، مدل

افزار مربوط به آزمون هاسمن در نرمشود. خروجی ها تفسیر میگردند و نتایج آنبرآورد می

 پیوست آمده است.

 نتایج برآورد مدل

و هاسمن نشان  Fهای تشخیص های قبل گزارش شد، نتایج آزمونهمچنان که در بخش

 باشند. های پانلی دارای اثرات فردی ثابت میدهند که مدلمی

ها حاصل از برآورد این مدلپردازیم. نتایج ها میدر این قسمت به برآورد و تفسیر این مدل

 در جدول زیر آمده است.
𝑐𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it = β0 + β1size it +  eit 
𝑐𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒it = β0 + β2relationsit +  eit 

ام i اندازه شرکت   sizeام،  tام در سال  iشرکت  درجه محافظه کاری 𝑐𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒که در آن 

ام به عنوان متغیر توضیحی می  tام در سال  iسیاسی شرکت روابط  relationsام،  tدر سال 

 باشد.
 نتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت فردی در مدل شماره یک ؛11جدول 

 مدل اثرات ثابت فردی میزان ضریب tآماره  میزان احتمال

 عرض از مبدأ 08/42 11/5 00/0

 ضریب متغیر اندازه شرکت 72/4 19/3 01/0

951/0 R
2
= 23/2 D.W= 

 

 منبع: محاسبات محقق
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داری، بر همانطور که در جدول باال نشان داده شده است، متغیر اندازه شرکتها تأثیر معنی

داری باال )سطح میزان درجه محافظه کاری شرکت های مدنظر در این تحقیق و در سطح معنی

د مطالعه که در این تحقیق از لگاریتم طبیعی درصد( دارد. متغیر اندازه شرکتهای مور 5خطای 

درصد دارای رابطه مثبت و معنی  1دارایی های شرکتها استفاده شده است در سطح خطای 

 99داری با متغیر درجه محافظه کاری شرکت ها می باشد. بعبارت دیگر در سطح اطمینان 

رفتن درجه محافظه کاری آنها درصد، بیشتر شده اندازه شرکتها و بزرگ تر شدن آنها، سبب باال 

می باشد که به نوعی نشان دهنده  72/4می گردد. میزان ضریب تخمین زده شده برای این متغیر 

این مطلب است که اگر اندازه شرکت به میزان یک درصد افزایش پیدا کند، درجه محافظه 

 درصد( افزایش می یابد.  72/4کاری آن شرکت به میزان بیش از یک درصد )

دهندگی بسیار باالیی در رفتار میزان درجه محافظه دل تخمین زده شده، قدرت توضیحم

درصد( همچنان که نشان داده شده است، به عبارت دیگر  1/95کاری دارند. )در حدود 

درصد از تغییرات  95تغییرات متغیرهای توضیحی ارائه شده در این تحقیق می تواند در حدود 

ی فظه کاری شرکت های مورد مطالعه( را توضیح دهد. مقدار آمارهمتغیر وابسته )درجه محا

ی عدم وجود دهندهتواند نشانباشد و این میی قابل قبول خود میواتسن در محدوده-دوربین

 (23/2خودهمبستگی متغیر وابسته باشد. )در حدود 
 دونتایج برآورد مدل پانل با اثرات ثابت فردی در مدل شماره  ؛12جدول 

 مدل اثرات ثابت فردی میزان ضریب tآماره  میزان احتمال

 عرض از مبدأ 76/12 98/4 00/0

 ضریب متغیر روابط سیاسی -54/0 19/2 04/0

898/0 R
2
= 87/1 D.W= 

 

 منبع: محاسبات محقق

همچنین متغیر روابط سیاسی که برای شرکت های دارای روابط سیاسی عدد یک و برای 

درصد  4های فاقد رابطه سیاسی عدد صفر در نظر گرفته شده است، در سطح خطای  شرکت

دارای رابطه منفی و معنی داری با متغیر درجه محافظه کاری شرکت ها می باشد. بعبارت دیگر 

درصد، بیشتر شده رابطه سیاسی شرکتها و وابسته بودن مدیریت شرکت به  96در سطح اطمینان 
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ی، سبب کاهش یافتن درجه محافظه کاری آنها می گردد. میزان ضریب نهادها و افراد سیاس

می باشد که به نوعی نشان دهنده این مطلب است که  -54/0تخمین زده شده برای این متغیر 

اگر شرکت دارای روابط سیاسی باشد، درجه محافظه کاری آن شرکت نسبت به شرکت هایی 

 ه است.که فاقد روابط سیاسی می باشند، کاهش یافت

دهندگی بسیار باالیی در رفتار میزان درجه محافظه مدل تخمین زده شده، قدرت توضیح

درصد( همچنان که نشان داده شده است، به عبارت دیگر  8/89کاری دارند. )در حدود 

درصد از تغییرات  89تغییرات متغیرهای توضیحی ارائه شده در این تحقیق می تواند در حدود 

ی درجه محافظه کاری شرکت های مورد مطالعه( را توضیح دهد. مقدار آمارهمتغیر وابسته )

ی عدم وجود دهندهتواند نشانباشد و این میی قابل قبول خود میواتسن در محدوده-دوربین

 (87/1خودهمبستگی متغیر وابسته باشد. )در حدود 

 تیجه گیری و پیشنهاداتن -6

درجه محافظه  بریرهای اندازه شرکت و روابط سیاسی متغ تأثیر یبررس به قیتحق نیا در

برای اینکار از اطالعات . شد پرداختهکاری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران 

 از آمده بدست جینتا به توجه باشرکت فعال در بورس استفاده شده است.  64موجود برای 

 بر موثر عوامل جمله از قیتحق نیا در یبررس مورد یرهایمتغ که شد مشخص هاهیفرض آزمون

 .داد نشان جینتا و هستند یبورس یهاشرکت میزان درجه محافظه کاری

بین اندازه شرکت با درجه محافظه کاری شرکت های موردمطالعه رابطه مستقیم و  الف:

ش افزای مثبتی وجود دارد که حاکی از آن است که با افزایش اندازه شرکت، میزان محافظه کاری

خواهد یافت و بالعکس آن نیز صادق است. به عبارت دیگر هرچه شرکتی بزرگتر باشد و 

دارای ارزش دارایی های باالتری باشد، میزان محافظه کاری آن نیز باالتر خواهد بود و به نوعی 

 ابراهیمی کردلر ومی توان گفت شرکت محافظه کارتر می باشد. این نتیجه در تحقیقات 

احمد و رد شده و در تحقیقات (  1389مهرانی، وافی ثانی وحالج ) ( و 1388) شهریاری

 مورد تأیید واقع شده است.  ( 1388بنی مهد و باغبانی ) و  ( 2002همکاران ) 

 باشد: برقرار رابطه محافظه کاری و شرکت ی اندازه بین رود می انتظار دلیل سه به حداقل

 سیاسی های هزینه ی فرضیه .1
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 )اخبار( رویدادها تجمیعی تأثیر ی فرضیه .2

 اطالعاتی( تقارن عدم )یا افشا ی فرضیه .3

را  تری محافظه کارانه سودهای تر بزرگ شرکت های که می کند بینی پیش اول، فرضیه

 در می کنند که بیان اطالعاتی تقارن عدم و تجمیعی تأثیر فرضیه های که حالی در کنند، گزارش

شده است. که بر  لحاظ کمتری محافظه کاری ربزرگت شرکت های توسط شده گزارش سود

اساس نتایج این تحقیق می توان گفت نتایج فرضیه اول مورد تأیید قرار گرفته است. به همین 

انتقال  برای که دارند انگیزه قدرت صاحبان که کرده اند بیان (1986زیمرمن ) و منظور واتس

الزام  شکل به مواضع این بگیرند. موضع نفعان ذی سایر یا خودشان به ها شرکت از ثروت

زلزله،  زیست، محیط )آلودگی اجتماعی موارد برای مبالغی پرداخت به شرکت ها از بعضی

حقوق  و مزایا از بعضی از آنها کردن محروم یا باالتر مالیات نرخهای تحمیل و ...( جنگ

زیرا  است، ها آن ی اندازه از تابعی ها شرکت به شده تحمیل های هزینه می گیرد. صورت

 سیاسی ثروت انتقال معرض در کمتر بنابراین و هستند توجه مورد کمتر کوچکتر  های شرکت

 بیشتری هستند، انگیزه سیاسی فشارهای تحت که بزرگ شرکتهای نتیجه در می شوند؛ واقع

 دارند. حسابداری محافظه کارانه نتیجه در و خالص سود کاهنده رویه های از استفاده برای

بین متغیرهای روابط سیاسی با درجه محافظه کاری شرکت های موردمطالعه رابطه منفی ب: 

 و معنی داری وجود دارد که حاکی از آن است که با افزایش روابط سیاسی، میزان محافظه کاری

کاهش خواهد یافت و بالعکس آن نیز صادق است. به عبارت دیگر هرچه شرکتی دارای روابط 

، میزان محافظه کاری آن کمتر خواهد بود. بنابراین می توان گفت این سیاسی بیشتری باشد

شرکتها در انجام فعالیت های اقتصادی خود نسبت به شرکت هایی که فاقد رابطه سیاسی می 

باشند، محافظه کاری کمتری از خود نشان می دهند و ریسک کمتری دارند. این نتیجه در 

بنی مهد و باغبانی ) و ( 2011چن و دیگران )(، 1388) شهریاری ابراهیمی کردلر وتحقیقات 

، ( 2006لئوز و ابرهولزرگی ) ، ( 2011محمد و همکاران ) رد شده و در تحقیقات (  1388

مورد تأیید واقع شده است. در  (2012) بوبکری و دیگرانو ( 2007گاناسکاراج و همکاران)

بط سیاسی ارزش شرکت را تحت تاثیرقرار تجزیه و تحلیل این نتیجه می توان بیان نمود که روا

داده و منجر به نوسان در ارزش شرکتهای دارای روابط سیاسی بیشتر از چیزی که حرکت بازار 
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بتواند توضیح دهد، می گردد. به عبارت دیگر بازدهی شرکتهای دارای روابط سیاسی به طور 

. و وجود چنین روابطی در هر قابل مالحظه ای متفاوت با همتایان بدون روابط سیاسی آنهاست

کشور، باعث رشد شاخص فساد جهانی می گردد و احتمال رانت بازی و ظهور سرمایه داری 

رابطه ای را افزایش می دهد. از سوی دیگر شرکتهای دارای روابط سیاسی با موسسات 

در  د وحسابرسی بزرگ شناخته شده و دارای کیفیت باال ، کمتر قرارداد حسابرسی امضا می کنن

مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی مشابه، زیان را به موقع شناسائی نکرده و اقالم تعهدی 

اختیاری بیشتری دارند. آنها همچنین از شفافیت کمتری نسبت به همتایان بدون روابط سیاسی 

شتری خود برخوردارند. همچنین شرکتهائی که به تازگی روابط سیاسی برقرار کرده اند تمایل بی

برای تغییر به موسسه حسابرسی کوچک نسبت به شرکتهای بدون تغییر در روابط سیاسی دارند. 

نهایتا عملکرد شرکتهای دارای روابط سیاسی بعد از پذیرش در بورس به مراتب بهتر از 

 عملکرد شرکتهای بدون روابط سیاسی می گردد.

 منابع  -7

 ، دکتری رساله ، حسابداری کاری محافظه گیری اندازه برای الگو وارائه تبین ،(  1385) ، بهمن ، مهد بنی

 تحقیقات و علوم دانشگاه

 18ص عابدان انتشارات ،(  میانه حسابداری) اول جلد مالی حسابداری ،( 1383) ، یداله ، وردی تاری

 22-24 ص ، پنج و چهل و صد شماره ، حسابدار مجله ، کاری محافظه ،( 1380) ، ویدا ، زاده مجتهد

 گزارشگری در کاری محافظه و اطالعاتی تقارن عدم بین رابطهی ، 1387 آزاد، عبداله و جواد رضازاده،

  بررسیهای مالی،

 8 شمارهی رسمی. حسابدار فصلنامه ی حسابداری، در کاری محافظه مفهوم و تعریف ، 1388 عبداله، آزاد،

 129  -125صص ،( 20 پیاپی)

 چاپ دهم سمت، انتشارات مدیریت، در آن کاربرد و آمار ،(  1383) منصور مؤمنی، و عادل آذر،

 130  - 125حسابداری،ص مجله حسابداری، در کاری محافظه مفهوم تعریفو ،( 1388)  عبداهلل آزاد،

واحد  آزاد دانشگاه سهام، بازده و سود کیفیت در حسابداری کاری محافظه نقش ،( 1386)  علیرضا ادهم،

 تحقیقات علوم

دکتری،  رساله حسابداری، کاری محافظه اندازه گیری برای الگویی ارائه و تبیین ،( 1385)  بهمن هد،بنی م

 تحقیقات علوم آزاد دانشگاه
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 54:  80 شماره ، 15 دوره حسابرسی، و حسابداری بررسیهای مالی، گزارشگری

 عادی، سهام سرمایه زینهه و کیفی ویژگیهای بین رابطه بررسی الدین، ضیاء مجدی و غالمرضا کردستانی،

 49، 1386 شمارهی چهاردهم، دورهی حسابرسی، و حسابداری بررسیهای

 نشریه حسابرسی، سازمان: تهران حسابداری، استانداردهای ، 1386 حسابرسی، سازمان فنی کمیته ی

  22 -22ص160

 24 ،ص پنج و چهل و صد شماره ، حسابدار مجله ، کاری محافظه ،(  1380)  ، ویدا ، زاده مجتهد

. محافظه کارانه غیر و محافظهک ارانه حسابداری مالی اطالعات ارزش رابطه(  1388.) رامین محرومی

 نامه پایان

 کرمان باهنر شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی

 تعهدی اقالم با آن رابطه و حسابداری سود در کاری محافظه بررسی حسنی، و حالج ساسان، مهرانی،

 1388 سوم، شماره حسابداری، تحقیقات تهران، هادارب دربورس اوراق

ادهم، نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 

1386 

دکتری، دانشگاه آزاد  گیری محافظه کاری حسابداری، رسالهمهد، بهمن، تبیین و ارائه الگویی برای اندازهبنی

 1385، علوم تحقیقات

 در محافظه کاری و اطالعاتی تقارن عدم بین یرابطه (1387آزاد،)زمستان  عبداهلل، و جواد رضازاده،

   63- 80 : 54شماره ،15دوره حسابرسی، و حسابداری هایبررسی مالی، گزارشگری

 هنامهشوروزی، محمد رضا و خاندوزی، برزگر، نبود تقارن اطالعاتی و نقش اطالعاتی محافظه کاری، ما

   .29- 15:  23 شماره ،1388حسابدار، سال بیست و چهارم، 

سیاسی)فرضیه  هایهزینه بین رابطه (. بررسی1388علی، ابراهیمی کردلر و علی رضا، شهریاری.)پاییز

 16های حسابداری و حسابرسی، دوره بررسی تهران، بهادار اوراق بورس در محافظه کاری و سیاسی

 16-3، 57شماره

 عادی، سهام سرمایه هزینه و کیفی هایویژگی بین رابطه بررسی الدین، ضیاء مجدی و غالمرضا انی،کردست

 .1386 ،91-78: 49یشماره چهاردهم، یدوره حسابرسی، و حسابداری هایبررسی

آن با اقالم تعهدی در  مهرانی، ساسان، حالج و حسنی، بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه

 1388، 72-55-سوم اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شمارهبورس 
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