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Abstract 

Objective: This study aimed to investigate the determinants of sticky 

cost behavior including adjustment costs, agency costs, political costs and 

corporate governance in the companies listed in the Tehran Stock 

Exchange, using the structural equation modeling (SEM) approach.  

Method: The sample included 1695 company-year in the years 2006-

2017. The Smart_PLS program was used to obtain a good-fit model of 

cost behavior, and confirmatory factor analysis (CFA) was used to 

construct measurement models to validate the latent variables underlying 

the cost behavior model. Exploratory factor analysis (EFA) and multiple 

regression analysis were used to identify the determinants of cost 

stickiness.  

Results: The results showed that adjustment costs and agency costs 

are positively correlated with the degree of cost stickiness, but political 

costs and corporate governance are negatively correlated with the degree 

of cost stickiness.  

Conclusion: The results of this study are useful for managers to 

understand cost behavior needed for planning, controlling and reducing 

costs. 
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 چکیده
رفتاار سبادند      کنناد   نیای تعشناساای  واملا     درصددتحقیق حاضر هدف: 

 و سیاسا   هاای  و هزیناه  نمایناد    هاای  هزیناه  و تعدی  های شال  هزینه ها نهیهز

بارس مورمق بهادمر تهرمن مست، که در  شد  رفتهیپذهای  در شرکت شرکت  حاکمیت

 سازی لعادالت ساختاری مستفاد   ردید  مست.  ملگاآن مز رویکرد 

تاا   8911ی هاا  سالشرکت ط   -سال 8931آلاری تحقیق شال   ةنمانروش: 

 Smart_PLSها مز برناله  بهینه رفتار هزینه ملگایدستیاب  به  لنظار به. مست 8931

رفتاار   ملگایلتغیرهای لکنان  دیتائی مرزیاب  برمی ها ملگامست و تدیین  شد  مستفاد 

ی صارت  رفته مست و در مدمله تحلی  واالل   دییتأها مز طریق تحلی  والل   هزینه
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سبادند     کنناد   نیای تعتعیین وامل   لنظار بهمکتشاف  و تحلی  ر رسیان سند انه 

 مست. شد    رفتهها به کار  هزینه

ی نمایناد   دمرمی  هاا  ناه یهزو   یتعد یها نهیهزکه  دهد  لنتایج نشان ها:  یافته

ی سیاس  و حاکمیت شرکت  با ها نهیهزملا  ،هبتند ها نهیهزرمبطه لثدت با سبدند   

 رمبطه لنف  دمرند. ها نهیهزسبدند   

ی، زیر برنالهدرک رفتار هزینه جهت  لنظار بهمین نتایج برمی لدیرمن  یری:  نتیجه

 لفید مست. ها نهیهزکنترل و کاهش 

 ی سیاس ، حاکمیت شرکت .ها نهیهزی نمایند  ، ها نهیهز، ها نهیهزسبدند    ی کلیدی:ها واژه

رفتار  کنند  نییوامل  تع (.8931) زمد ، لحمدرضا. نصیرزمد ، فرزمنه؛ وداس ؛رضا ،پار حبین  استناد:

 .811-484(، 4)81، دمنش حبابدمری .ها نهیهز  سبدند 

 قدمهم

المللی، مدیران نیازمندد االعاداب بیشدتری در     با افزایش رقابت بازار محصول در سطح بین

 هدا  نده یهزبا توجه به اینکه االعااب مرتبط با رفتار . هستندمحصول  یها نهیهزخصوص مدیریت 

کمد   ریدزی   گیدری و برنامده   تصدمی   به منظدور آتی  یها نهیهز ینیب شیپمدیران را در  تواند یم

درک رفتدار هزینده،   . هسدتند هدای گذتدته    ، مدیران خواستار برآورد الگوهای رفتار هزینده نماید

اتخاذ تصمیماب کدارا   منظور بهمعیاری برای مدیران و حسابداران در تهیه و استفاده از االعااب 

رفتار هزینه را به دو جزء ثابدت و متییدر تفکید      ،سنتی الگوی (.8009، ماهر و همکاران) است

و  فدروش، امدومی   یهدا  نده یهز) هدا  نده یهزکه برخی  دریافتندتجربی اخیر  یها پژوهش .کند یم

 نامتقدارن املیداتی( سسدبنده یدا     یهدا  نده یهزکاالی فروش رفته و مجموع  تده تماماداری، بهای 

با افزایش در سطح فعالیت بیشدتر از میدزان کداهش     ها نهیهزمیزان افزایش در  که ینحو به، هستند

 (.8001، اندرسدون و همکداران  ) در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت اسدت  ها نهیهزدر 

 برآورد هزینده  یها روش. کنند ینمهمیشه به نسبت تیییر در سطح فعالیت تیییر  ها نهیهزبنابراین، 
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-ی هزینهگذار متیقو  ی منعطفزیر بودجهسود،  -حج  فعالیت -هزینه لیوتحل هیتجزاز قبیل؛ 

سگونگی رفتار هزینده   مستلزم لحاظ نمودن، هستند سنتی رفتار هزینه الگویه مبتنی بر ک منفعت

ممکدن اسدت    گدر ید انید ب بده  (.8009مداهر و همکداران،   ) هسدتند یدا سسدبنده    مکانیکی صورب به

از  ،برخوردارندد  یتر حیصحب امزیت رقابتی ترکت را نسبت به سایر رقبا که از االعا ،مدیران

رفتدار مددیران و مزیدت     تواندد  یمد رفتدار هزینده   بررسی ، گذاران هیسرمااز دیدگاه  دست بدهند.

 (.3797، بیورنماید )آتکار  حاکمیت ترکتی را

در خصددوص اوامددل مختلددف پدیددده  هددای اساسددی اخددتع پیشددین دارای  یهددا پددژوهش

 هدا  نده یهزسسدبندگی  »که  اند نمودهبیان  (8001اندرسون و همکاران ) .هستندها  سسبندگی هزینه

سن  «.گردد یمواقع ، توسط مدیران ها تیفعالتعدیل تعمدی منابع اختصاص داده تده به به دلیل 

که ادم تقارن هزینه  دریافتند ،(8001اندرسون و همکاران )تحقیق  ةدر ادام (8009) و همکاران

تضاد منافع بین مددیران و   مواجهه با پدیده وساختار هرمی مدیریتی  وجود بایا سسبندگی هزینه 

ی از سسدبندگی  تواهد ضدعیف  (8009اندرسون و النن )، وجود  نیا با. ابدی یمسهامداران افزایش 

رابطده بدین اددم تقدارن هزینده حقدو  و        (8007دیراین  و رنددرز ) . نمودندرا مشاهده  ها نهیهز

در ادددم تقددارن هزیندده  میددزانکدده  افتندددیدرو  مطالعددهدسددتمزد و حساسددیت مدددیریت سددود را  

خعصده، پیشدینه    الدور  بده . اسدت کمتدر   ،حسدا  هسدتند  نسبت به مدیریت سدود   که ییها ترکت

 ها نهیهزدر خصوص دالیل سسبندگی  اتکا قابلتواهد  نیتأمقادر به  صورب گرفته یها پژوهش

 .نیست

تدواهدی را در خصدوص رفتدار سسدبنده     نیدز  داخلدی  تجربدی   یهدا  پدژوهش این، عوه بر ا

سپاسددی و ؛ 3171 نصددیرزاده و همکدداران،) انددد آوردهایرانددی فددراه   یهددا تددرکتدر  هددا نددهیهز

خدددادادی و ؛ 3197نمددازی و دوانددی پددور،  ؛ 3171زنجیددردار و همکدداران،  ؛ 3171همکدداران، 

سدلیمانی امیدری و    ة، نتدای  مطالعد  ایدن وجدود  بدا  . (3171؛ سجادی و همکاران، 3171همکاران، 
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منفدی و معنداداری بدین     ةرابطد  ،نشان می دهدد کده بدرخع  مطالعداب پیشدین      (3179همکاران )

بدا توجده بده ایدن امدر کده       سسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجدود نددارد.   

نماینددگی و   یهدا  نده یهز زمدان  هد   ریتدأث راجدع بده سگدونگی    نتدایجی   تاکنون در ادبیاب تحقیق

 منظدور  بده  وجدود نددارد.   هدا  نده یهزبر سسبندگی و همچنین، حاکمیت ترکتی سیاسی  یها نهیهز

ی برای انجام ید   الگویهد  مطالعه پیش رو ایجاد ، ها نهیهزبسط دانش تجربی در حوزه رفتار 

 . استها  تحقیق جامع در خصوص رفتار سسبنده هزینه

 منظدور  بده تنهدا از تحلیدل رگرسدیون سندگانده      تحقیقداب گذتدته  ، یتناخت روشاز دیدگاه 

رگرسدیون   لید وتحل هید تجز یهدا  تیمحدودبه جهت . اند نمودهرفتار هزینه استفاده  الگویتوسعه 

 استفاده نموده است. 3معادالب ساختاری یساز الگوسندگانه مطالعه حاضر از روش 

 پژوهش ةمبانی نظری و پیشین
 شواهد تجربی از رفتار هزینه

. نیستند یتفعالسطح سربار متناسب با  های ینههزدریافتند که  (3771)نورین و سادرستورم 

کده   ندیافتدر ها آنها را معرفی نمودند.  مفهوم رفتار سسبنده هزینه (8001اندرسون و همکاران )

و  یامدوم ، هدای فدروش   هزینده  کده  ینحدو  به؛ هستندسسبنده اداری  و امومی ،های فروش هزینه

% کاهش در درآمد فدروش  3با یابد اما  % افزایش می55/0% افزایش در درآمد فروش 3اداری با 

بدین کشدورهای مختلدف را در رفتدار      یهدا  تفاوبمتعددی  یها پژوهش یابد. % کاهش می15/0

 (8006کالجدا و همکداران )  حقیدق  مطابق با نتای  ت. اند دادهقرار  یبررس مورد ها ینههزسسبندگی 

هددا بددرای  ، هزینددههاهددای موجددود در سدداختار حاکمیددت تددرکتی بددین کشددور بدده جهددت تفدداوب

بدانکر و  . اسدت های آمریکدایی و انگلیسدی    تر از ترکت های آلمانی و فرانسوی سسبنده ترکت

در  توجده  قابلاوامل  جمله ازهای بازار نیروی کار  که ویژگی اند نمودهانوان  الف( 8006سن )
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کشورهای اضو سدازمان همکداری اقتصدادی و    سسبندگی هزینه در بین  ةخصوص تفاوب درج

 .  است 8توسعه

 ة، هزیند هدا  نده یهزکده مجمدوع    دریافتندد  (8005) یانگ و همکارانکشورهای آسیایی،  در

 اند نمودهانوان  (8009و همکاران ) کو. هستنداداری سسبنده و  های امومی نیروی کار و هزینه

 هسدتند صدنعت الکترونید  و کدامپیوتر تدایوان سسدبنده      اداری و  امومی ،فروش های ینههزکه 

% 3امدا بدا کداهش     یابندد  یمد % افدزایش  19/0% افزایش در درآمد فروش 3با  ها ینههز، بطوری که

ژاپندی نشدان    یها ترکترفتار هزینه  همچنین، مطالعه. یابند یم% کاهش 13/0 درآمد فروش تنها

کداالی فدروش رفتده سسدبنده      تدده  تمدام اداری و بهدای  و  امومیفروش،  های ینههزکه  دهد یم

 (.8009یاسوکاتا و کاجیوارا، ) هستند

روی اوامل اقتصادی که منجر به تردید مدیران برای تعددیل رو بده   پیشین بر  یها پژوهش

تقاضا در بدازار، مددیران    ۀبررسی اوامل کاهند منظور به. اند تدهمتمرکز  ،توند یم ها ینههزپایین 

 یهدا  دورهدر  یداد ز  احتمدال   بده کاهش در تقاضا  گیرند. اقتصادی را در نظر می تیفعالمعیارهای 

درصدد رتدد در    (8001اندرسدون و همکداران )  تدوند.   رکورد نسبت به دورهای رتد واقدع مدی  

کده   دریافتندد و  اندد  دادهقدرار   مورداسدتفاده معیدار رتدد اقتصدادی     انوان بهرا تولید ناخالص ملی 

نیز نرخ  (الف8006بانکر و سن ). استرتد باالتر، بیشتر  یها دورهدر  ها ینههزدرجه سسبندگی 

کشدور اضدو سدازمان همکداری      37 های ینههزرا به منظور بررسی سسبندگی رتد اقتصاد کعن 

اند و به نتدایجی مشدابه    قرار داده استفاده مورد 8005 -3776های  اقتصادی و توسعه در الول سال

هدای   گردد که رفتار هزینه در تدرکت  پیش بینی مینتیجه در  .اند یافته دستبا نتای  تحقیق پیشین 

رفتدار پدا از کنتدرل     ۀپذیرفتده تدده در بدور  اورا  بهدادار تهدران سسدبنده بدوده و ایدن نحدو         

 ذیل را تبیین نمود: یها هیفرضتوان  رو می گردد. از این میمتییرهای اقتصادی حفظ 
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هدای پذیرفتده تدده در بدور  اورا  بهدادار       تدرکت املیاتی  یها نهیهز: رفتار اول ةفرضی

 .استتهران سسبنده 

 ها پا از کنترل متییر اقتصادی حفظ خواهد تد. : رفتار سسبنده هزینهدوم ةفرضی
 تعدیلتئوری هزینه 

معرفددی گردیددد. هنگددامی کدده رخددداد    (3769لوکددا  )توسددط  تعدددیلتئددوری هزیندده 

تواندد بده    تدرکت نمدی  و  اسدت بدر   هزینده  ،تیییر سطح اوامل تولیدد افتد،  ای اتفا  می غیرمنتظره

تیییر دهد. محققان بسیاری ایدن مفهدوم را بدرای     تعدیل ةسرات اوامل تولید خود را بدون هزین

اپسدتین و دندی،   ؛ 3791مورتنسدن،  ر سطح سرمایه گذاری یدا سدرمایه )  تیییر ترایطی از قبیل تییی

لیتائو، ان )(، تیییر سطح اتتیال کارکن8030گرو  و خان، ؛ 8006کوپر و هالتی وانگر، ؛ 3796

 اند. ( اتخاذ نموده8009دانزیگر، ها ) ( و تیییراب در سطح موجودی3771ناکامورا، ؛ 8033

از بدین رفدتن بدرون دادهدا بدوده و بندابراین در        هدا  آن ةضمنی بوده، نتیجد  تعدیلهای  هزینه

(. اگر 3776فان،  هامرمش و پی) گردد ینمندازه گیری و گزارش ترکت ا زیانو  سودصورب 

گردندد.   هدای تعددیل واقدع مدی     باتند، هزینده مدیران نیازمند افزایش و یا کاهش منابع تعهد تده 

یا کداهش مندابع دسدار     ها در خصوص قطع ران ممکن است به هنگام کاهش فروشمدی ،بنابراین

از هدر دو متییدر    متدأثر که سسدبندگی هزینده    اند نمودهبر این تاکید  تحقیقاب پیشینتردید توند. 

سدابرامانیام و  ؛ 8001اندرسدون و همکداران،   ) اسدت هدا و تددب تعدداد کارکندان      ارایدی تدب د

 (. 8005 یانگ، و سن اندرسون،؛ 8005 یانگ و همکاران، ،8001، ویدنمیر

 ،تدوند  ینمد  ارائده  مدالی  یهدا  گدزارش  در ،یپدول  یهدا  نده یهزبه وضدو    یلتعد یها نهیهز

 اندوان  بده  کارکندان  تعدداد  تددب  و هدا  یدی دارا مجمدوع  تدب متییرهای از تنها پیشین تحقیقاب

تددب سدهام، تددب     یرحاضر سه متی ة. مطالعاند استفاده نموده یلتعد یها نهیهز برای متییرهایی

 تعددیل  هدای  هزینده  گیدری  انددازه  منظدور  بده  را یا هیسدرما  مخارجحقو  صاحبان سهام و تدب 
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 خالص یاصاحبان سهام ) حقو  ی،سهام ااد یمذکور از ارزش دفتر یرهای. متینماید می معرفی

 گیدری  انددازه  تدرکت  مدالی  توضدعی  صدورب  در تدده  گدزارش  ثابت یها ییدارا و( ها ییدارا

بدا لحداظ متییرهدای     تعددیل هدای   کده هزینده   دریافتندد خعصه، مطالعاب پیشین  رالوبه  .توند یم

تداثیر قدرار    هدا را تحدت   سسدبندگی هزینده   درجهو تدب تعداد کارکنان  ها ییداراتدب مجموع 

میزان کاهش منابع در راستای کداهش فدروش    تعدیل یها نهیهزکه  گردد یمپیش بینی د. دهن می

د ند قدرار خواه  ریتدأث تحدت   ها نهیهزدرجه سسبندگی  تعدیل یها نهیهز ،بنابراین .را متعادل نمایند

 تبیین تده است:در این بخش از تحقیق، فرضیه ذیل داد. 

 .هستندها  درجه سسبندگی هزینهمثبتی بر  ریتأثدارای  تعدیلهای  ه: هزینسوم ةفرضی
 تئوری فرآیند سیاسی

توسدط دولدت و    هدا  ترکتمرتبط با سلب مالکیت ثروب از  یها نهیهزسیاسی،  یها نهیهز

نظریدده فرآینددد سیاسددی (. 3796فاسددتر، ) اسددتجامعدده  یهددا بخددشتوزیدع مجدددد آن بددین سددایر  

؛ بده اندوان   دید نما یمد مرتبط با استفاده از ارقام حسابداری در فرآیند سیاسی را مطر   یها ا یق

 1مثال، سیاستمداران ممکن است سودهای گزارش تده بزرگ را به انوان تواهدی از انحصدار 

بزرگ ممکدن اسدت تدرجیح دهندد بده       یها ترکتدر نتیجه، مدیریت  مورد استفاده قرار دهند.

ای را بدا اسدتفاده از حفدظ مندابع بعاسدتفاده بده جد        خدود  سود ،فروشهنگام کاهش درآمدهای 

 مدیریت نمایند.  ، به سطح بهینهتعدیل یها نهیهز

ی بدا اهمیدت در   متییرهدا  ۀهدای سیاسدی در زمدر    اندد کده هزینده    تحقیقاب تجربی نشدان داده 

مددیریت در تدعش بدرای    و  هسدتند حسدابداری   یهدا  هید روتصمیماب مربوط به افشدا و انتخدا    

با نرخ مالیاب  یها ترکتدریافته است که  (3799وانگ )سیاسی خواهد بود.  یها نهیهزکاهش 

بده افشدای هزینده    تمایدل بیشدتری   ، بداالتر  سرمایه تدبباالتر، نسبت تمرکز بازار بزرگتر و  مؤثر

  مدیریت در خصوص های سیاسی تصمی هزینهبر این، اعوه . دارندمالی  یها صوربجاری در 
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افشاهای مسدئولیت اجتمداای تدرکت    و  (8006، بیرب و همکارانها ) افشای گزارتگری قسمت

در  (.8030 ،گامرتعگ و همکاران؛ 3797بلکویی و کارپی ، دهند ) قرار می ریتأثنیز تحت را 

 نمایندد.  های سیاسی افشا می ها این االعااب را به منظور کاهش یا اجتنا  از هزینه نتیجه، ترکت

حسدابداری بده منظدور کداهش      یهدا  انتخدا  که مدیران از  دهد یمنظریه فرآیند سیاسی توضیح 

در ادامده   (.8030گدریا و لدورتی،   ) ندد ینما یمد اسدتفاده   ثروب در نتیجه فرآیندد نظدارتی   انتقال

 .گردد یمسیاسی ارائه  یها نهیهزمتییرهای اندازه گیری 

ز انتقدال ثدروب   بدا انددازه کدوسکتر ا    یهدا  ترکتنسبت به  بزرگتر ۀبا انداز یها ترکت :اندازه

 و سددی ؛3771 رولینددز، و تنانددت لدد ؛ 3773 کددرن و مددوریا،) هسددتند نسددبتاب بیشددتری برخددوردار

 دارای بزرگتدر  هدای  تدرکت  کده  اسدت  فدر   این بر حاضر ةمطالع رو این از(. 8001 ،همکاران

 .هستند کوسکتر یها ترکت به نسبت شتریبی ةهزین سسبندگی

کاهش درآمد فدروش متحمدل هزینده    ترکت با ریس  باال به احتمال بیشتری به هنگام  :ریسک

 گدردد  یمد معیدار ریسد  تدرکت محسدو       بتا )ریس  سیستماتی ( سدهام تدرکت   توند. می

 (.8001سی و همکاران، ؛ 3793، زمیجوسکی و هاگرمن؛ 3796پلتزمن، )

 یهدا  نده یهزدر معدر    تدرکت  یا هیسدرما مخارج تدب افزایش با  :یا هیسرمامخارج شدت 

 .است بیشتری نسبتاب هزینه سسبندگی و سیاسی

گدادفری و  ؛ 3799واندگ،  ) اسدت ت نسبت تمرکز معیاری از درجه رقابت در ی  صنع :تمرکز

سسدبندگی   به دلیل زیاددرجه تمرکز باالتر، به احتمال با  یها ترکتدر مدیریت  (.3777جونز، 

 .استسیاسی  یها نهیهزکاهش  دنبالبیشتر به 

کدرن و  گدردد )  هدای سیاسدی محسدو  مدی     مالیداب جزیدی از هزینده    مدؤثر ندرخ   :نسبت مالیات

قابدل   ریتدأث دارای  مالیداتی  یها نهیهز که اند دهیاقبر این  (3776اینو و توما  )(. 3773موریا، 
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از  متدأثر کده سیسدت  گزارتدگری مدالی در ژاپدن       یا گونهبه بر انتخا  مدیران است  یا معحظه

 .است ها آنسیست  مالیاتی 

با اهمیتی بدر مددیران،    ریتأثسیاسی از  یها نهیهزکه  اند افتهیدردر مجموع، مطالعاب گذتته 

. احتمدال  هسدتند حسابداری برخدوردار   یها هیروتصمیماب مربوط به افشای االعااب و انتخا  

سدرا کده    ،قدرار دهندد   ریتدأث را تحدت   ها نهیهزسیاسی درجه سسبندگی  یها نهیهزکه  رود یمآن 

مدیریت ممکن است سود را برای رسیدن به سطح بهینه به منظور کاهش ثروب انتقالی مددیریت  

 فرضیه ذیل تبیین گردیده است: رو از ایننماید. 

 .هستند سسبندگی هزینه ةدرجمثبتی بر  ریتأثدارای سیاسی  یها نهیهز: سهارم ةفرضی
 تئوری نمایندگی

( و مددیران  رابطده و رفتدار بدین سدهامداران )مالکدان      تئوری نمایندگی بده منظدور توضدیح   

ان تصمیماب مدیر ریتأث (8001اندرسون و همکاران )اگرسه . تود یم)نمایندگان( به کار گرفته 

 را بر تصدمیماب مددیریت   مؤثرمطالعاب اندکی تئوری بنیادی اند،  بر رفتار هزینه را توضیح داده

 و (8033) همکداران  و بدانکر  ،(8009) همکداران  وسدن   یقتحق ی نتا .اند داده رقرا بررسی مورد

وجده نقدد آزاد    هدای  یدان بدا جر  یهدا  سدال  -کده تدرکت   دهدد  یمنشان  (3171) یو حسن ییآقا

 (8009) بدانکر و همکداران  اعوه بر این،  .هستندبرخوردار  یشتریب ةینهز یسسبندگ از ،بزرگتر

ت مندابع فعالیدت کده    بینی مدیران در تصمیماب مددیریتی مدرتبط بدا یرفید     نقش خوشبا بررسی 

بررسدی فرآینددهای تصدمی  مددیریت و     کده   اندد  دهیرسد به این نتیجه  ،توند ها می منجر به هزینه

دهند بده منظدور درک بهتدر     قرار می ریتأثها را تحت  اوامل اضافی در هر صنعت که رفتار هزینه

هدای بدا    تدرکت بر این فر  استوار اسدت کده    تحقیق پیش رو .استسسبندگی بسیار با اهمیت 

. در تحقیدق  هسدتند برخوردار ها  از سسبندگی هزینههای نمایندگی باالتر از درجه باالتری  هزینه

 :هستنداز جمله موارد ذیل مالی  یها صوربحاضر معیارهای هزینه نمایندگی مبتنی بر 
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هدا   این نسبت متییری برای کارایی مدیریت در اسدتفاده از دارایدی   :ها کارگیری داراییه نسبت ب

و  (8001سدین و واالندا )  ، (8000) همکداران آنگ و توسط این نسبت متییری است که  .است

هدای   کدارگیری دارایدی  ه نسدبت بد   .مورد استفاده قرار گرفته تده است (8007م  نایت و ویر )

 .استهای نمایندگی  نشانی از انحرا  نمایندگی و وجود هزینهتر  پایین

. ایدن  استکارایی مدیریت در مصر  اایداب این نسبت متییری برای  :نسبت مخارج احتیاطی

فلدوراکیا  ، (8006تروندگ ) ، (8001سین و واالندا ) ، (8000آنگ و همکاران )نسبت توسط 

نسدبت مخدارج    به کار گرفته تده اسدت.  (8007جلین  و استورک )و  (8030هنری )، (8009)

 .استهای نمایندگی  احتیاالی باالتر نشانی از انحرا  نمایندگی و وجود هزینه

هدای بدا مشدکعب نماینددگی از جریدان وجده نقدد آزاد بداالتری          ترکت :جریان وجه نقد آزاد

 فلدوراکیا ، (8009سدن و همکداران )  این متییر توسدط محققدانی سدون     خواهند بود.برخوردار 

 ( به کار گرفته تده است.8033بانکر و همکاران )و  (8007) سا و همکاران، (8009)

تدر و وجدود    تدوبین حداکی از املکدرد مددیریتی ضدعیف     -Qتدر   نسدبت پدایین   :تووبین -Qنسبت 

 دی، (3773) الندگ و همکداران  در تحقیقاب این متییر به الور مشابه  .استهای نمایندگی  هزینه

 قرار گرفته تده است. مورد استفاده (8030ی )رهنو  (8009) و همکاران

کده فرصدت و    هسدتند گتدری از املیداب   های بزرگتدر دارای مقیدا  بزر   ترکت: شرکت ةانداز

رو  از ایدن  .(3795دمسدتز و لدن،   )آورد  رای سدوء اسدتفاده مددیران فدراه  مدی     انگیزه بیشتری را ب

و  دیمحققدان دیگدری سدون     .هستندهای بزرگتر از مسائل نمایندگی بیشتری برخوردار  ترکت

هدای   سدی هزینده  نیدز از ایدن متییدر بده منظدور برر      (8006و همکداران )  بیربو  (8009)همکاران 

 اند. نمایندگی بهره برده

، هسدتند بیشدتری بدرای مددیریت سدود      ۀبدا نسدبت اهدرم بداالتر دارای انگیدز      یهدا  ترکت :اهرم

، و همکداران  دی) مصدون نگده دارندد    تدان  یااتبدار  ةبرابر اثراب سوء رتبا در که خود ر الوری به
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 ابدد ی یمد نمایندگی بدهی نیز افزایش  یها نهیهزاین بدین معنی است که با افزایش اهرم،  .(8009

 (.3796جنسن، )

را بده اندوان تاخصدی بدرای      هدا  ییداراتحقیقاب پیشین نسبت بازده به  :ها ییدارانسبت بازده به 

جلیندد  و و  8009، و همکدداران دی) انددد گرفتددهبین بدده کددار وتدد-Qاملکددرد تددرکت مشددابه بددا 

املکدرد ضدعیف و مسدائل    حداکی از   تدر  نییپدا  یهدا  یدی دارابدازده بده   (. نسبت 8007استورک، 

سسدبندگی   ةنمایندگی به الور مثبتدی بدا درجد    یها نهیهزکه  رود یماحتمال آن  .استنمایندگی 

 ذیل تبیین گردیده است: ةدر ارتباط باتند. در این بخش از تحقیق، فرضی ها نهیهز

 .هستند ها نهیهزدرجه سسبندگی مثبتی بر  ریتأثدارای نمایندگی  یها نهیهز پنج : ةفرضی
 متغیرهای حاکمیت شرکتی

اصلی حاکمیت ترکتی تامل؛ سداختارهای   ةنشان داده است که سهار البق (3771جنسن )

قانونی و نظارتی، ساختارهای کنترل داخلی، ساختارهای کنترل خارجی و رقابت بازار محصدول  

جبدران خددمت مددیران، سداختار     ب مددیره،  أوجود دارد. ساختارهای کنترل داخلدی تدامل هید   

و  (8006کالجدا و همکداران )  پدژوهش تجربدی   . اسدت و ساختار بدهی ترکت  مالکیت ترکت

دهندد کده    نشان می ها و رفتار هزینه در خصوص ارتباط بین راهبری ترکتی (8006بنکر و سن )

میزان سسبندگی هزینه در کشورهای دارای سیست  راهبری ترکتی قدانون محدور در مقایسده بدا     

سدن و  ب، این تحقیقدا از کشورهای دارای سیست  راهبری ترکتی ار  محور بیشتر است. پا 

و سدهامداران، رفتدار نامتقدارن    ند که با افزایش تضاد منافع بدین مددیران   دریافت (8009همکاران )

 (8033بنکدر و همکداران )  همچنین، نتای  تحقیدق  یابد.  ها( افزایش می ها )سسبندگی هزینه هزینه

 .استبا افزایش تضاد منافع بین مدیران و مالکان  ها نهیهزحاکی از افزایش سسبندگی 

مثبت بین رفتار فرصت اللبانده   ةاز وجود رابطحاکی  (8033و لی جان )تویی نتای  مطالعه 

 یهدا  نده یهزکده   ندد نشان داد (8038سن و همکاران ). است ها نهیهزمدیریت و میزان سسبندگی 
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امدومی، اداری و فدروش دارد. ایدن تدوان      یهدا  نهیهزنمایندگی مهمی در توضیح رفتار نامتقارن 

نتای  پدژوهش   .ابدی یمافزایش  تر فیضعدارای سیست  راهبری  یها ترکتهندگی در توضیح د

نماینددگی و میدزان سسدبندگی     یها نهیهزبیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین  ،(8038پیچت کان )

ارتبداط   هدا  نهیهزسیاسی و راهبری ترکتی با میزان سسبندگی  یها نهیهزهمچنین،  ؛است ها نهیهز

حکایت از وجود ارتبداط   (3171صفرزاده )نتای  تحقیق در داخل کشور نیز  منفی معنادار دارند.

دارد. تدواهد کلدی بیدانگر آن اسدت کده       هدا  نده یهزمثبت بین راهبری ترکتی و میزان سسبندگی 

داتدته و یکدی از اوامدل تعیدین      هدا  نهیهزنقش مهمی در توضیح رفتار نامتقارن  ،راهبری ترکتی

منفدی بدین قدوب حاکمیدت      ةکده ید  رابطد    رود یماحتمال  .تود یماین پدیده محسو   ۀکنند

ذیدل تبیدین گردیدده     ةفرضدی  رو از ایدن وجدود داتدته باتدد.     ها نهیهزسسبندگی  ةترکتی و درج

 است:

 .است ها نهیهزدرجه سسبندگی منفی بر  ریتأثدارای  تر یقوحاکمیت ترکتی  تش : ةفرضی

 یهدا  نده یهز ،تعدیل یها نهیهز برای مکنون در خصوص بررسی متییرهای یا مطالعهتاکنون 

سندگانده انجدام نشدده اسدت. بددین منظدور        یهدا  تداخص  بوسیله نمایندگی یها نهیهز و سیاسی

نماینددگی در مطالعده    یهدا  نهیهزسیاسی و  یها نهیهز، تعدیل یها نهیهزساختارهای مکنون برای 

 حاضر با بهره گیری از تحلیل ااملی تاییدی انجام گرفته است.

 روش شناسی پژوهش

پذیرفتده تدده در بدور  اورا      یهدا  تدرکت ق تمدام  ید ن تحقیا یآمارعد نمونه و بُجامعه 

 که ترایط زیر را داتته باتند:  است 3175 تا 3195های  هادار تهران بین سالب

 .در بور  اورا  بهادار تهران پذیرفته تده باتند 3191تا قبل از سال  .3

 .اسفند ماه باتد 87پایان سال مالی آنها  .8

 .در دوره مورد بررسی تیییر در سال مالی نداتته باتند .1
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مدالی،   یگدر  واسدطه ، یگدذار  هیسدرما  یهدا  تدرکت مدالی )  مؤسسداب و  هدا  بان جزو  .1

 ( نباتند.ها نگیزیلو  ها بان هلدینگ،  یها ترکت

 وقفه معامعتی بیش از سه ماه نداتته باتند. .5

-رکتتد  3675 بدر  بالغ ،ترکت 351 از متشکل تحقیق نمونه فو  یها تیمحدود لحاظ با

 .است تده داده نشان 3 جدول در که تود یم سال
 . جامعه و نمونه آماری تحقیق1جدول شماره 

 

 تعداد نمونه ی حذ  تدهها مشاهده تر 

 1819  سال( -جامعه آماری )ترکت

  3867 3191پذیرفته تده بعد از سال 

  191 مالی مؤسسابو  ها بان سال های جزو  -ترکت

  139 87/38سال های با سال مالی غیر از  -ترکت

  801 87/38سال ها با تیییر سال مالی به  -ترکت

  190 وقفه معامعتی

 3671  سال( 33ترکت برای  351مانده ) سال باقی -ترکت

مدورد   یهدا  دادهاستفاده تده اسدت.   رگرسیون سندگانهاز آزمون  یآمار یها لیتحلجهت 

. در صدورب  گدردآوری تدده اسدت   « آورد ندوین  ره»و « تددبیرپرداز »های االعااتی از از بان ین

االعااتی، به سدایت اینترنتدی مددیریت پدژوهش،      یها بان موجود در این  یها دادهناقص بودن 

 توسعه و مطالعاب اسعمی سازمان بور  اورا  بهادار مراجعه گردید. 
 و متغیرهای تحقیق الگو

آنهدا   تده است کده به کار گرفته  (8001اندرسون و همکاران ) یالگودر پژوهش حاضر 

هدا و درآمدد    های اداری، امومی و فروش را به انوان متییری برای هزینده  در تحقیق خود هزینه

قیدق پدیش   تح ،ایدن  وجدود  با  اند. هفروش را به انوان متییری برای فعالیت مورد استفاده قرار داد

مدورد   ،هدای مدالی   بندی اقعم گزارش به جهت تفاوب در البقه راهای املیاتی  رو مجموع هزینه
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باالکریشددنان و  و (8033بددانکر و همکدداران )ایددن متییددر در تحقیددق   اسددتفاده قددرار داده اسددت. 

 یهددا الگددو( بدده کددار گرفتدده تددده اسددت. اددعوه بددر ایددن در ایددن تحقیددق از  8030) 19همکدداران

 (.BLS2و  BLS1 یها الگوبهره گرفته تده است ) (8030)باالکریشنان و همکاران 

هدا   از اواملی غیر از تیییدر فعالیدت   متأثرها  که سسبندگی هزینه دهد ادبیاب تحقیق نشان می

 مکندون  متییرهدای  از گدروه  ، این تحقیق سده ها نهیهزبه منظور بررسی دالیل رفتار سسبنده  .است

اقتصدادی   اامدل  بدا کنتدرل    را نماینددگی  یها نهیهز و سیاسی یها نهیهز ،تعدیل یها نهیهز تامل

 .(8 تماره )جدول دهد یممورد بررسی قرار 
 متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها .2 شماره جدول

 

 منابع نحوه اندازه گیری متییر

قل
ست
م

 

ها نهیهز
 ی

یل
عد
ت

 

؛ 8001اندرسدددددددون و همکددددددداران،   ها تقسی  بر مجموع فروش مجموع دارایی تدب دارایی

یاندگ و   ؛8001سابرامانیام و ویددنمیر،  

 .8005 همکاران،
 تعداد کارکنان تقسی  بر مجموع فروش تدب تعداد کارکنان

 تدب سهام
ارزش دفتری سهام اادی تقسی  بدر مجمدوع   

 فروش

 

 تدب حقو  صاحبان سهام
حقددو  صدداحبان سددهام تقسددی  بددر مجمددوع   

 فروش

 های ثابت تقسی  بر مجموع فروش دارایی ای تدب مخارج سرمایه

ها نهیهز
 ی

سی
سیا

 

 های ثابت تقسی  بر مجموع فروش دارایی یا هیسرماتدب مخارج 

 بتای سهام ترکت ریس 
زمیجوسکی و هاگرمن، ؛ 3796پلتزمن، 

 .8001سی و همکاران، ؛ 3793

 .3777گادفری و جونز، ؛ 3799وانگ،  درصدی از مجموع فروش صنعت مربواله نسبت تمرکز

 مالیاب از قبل سود بر تقسی  مالیاب هزینه مالیاب نسبت
اینو و تومدا ،  ؛ 3773کرن و موریا، 

3776. 

بیدددددرب و  ؛ 8009دی و همکددددداران،  ها دارایی مجموع البیعی لگاریت  اندازه

 .8006همکاران، 

ینه
هز

 
ی
ها

گی 
ند
مای
 ها دارایی مجموع البیعی لگاریت  اندازه ن

 جریان وجه نقد آزاد
-املیداتی  یهدا  تید فعال)وجه نقد حاصدل از  

 ها ییداراسود تقسیمی( تقسی  بر مجموع 

فلددوراکیا، ؛ 8009سددن و همکدداران،  

بدانکر و  ؛ 8007سا و همکداران،  ؛ 8009
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 منابع نحوه اندازه گیری متییر

 .8033همکاران، 

 ها ییدارامجموع فروش تقسی  بر مجموع  ها ییدارانسبت بکارگیری 
سدددین و  ، 8000آندددگ و همکددداران،  

 .8001واالنا، 

ROA EBIT  ها ییداراتقسی  بر جمع 
جلیندددد  و ؛ 8009همکدددداران،  دی و

 .8007استورک، 

Q-توبین 
هددای  )ارزش بددازار سددرمایه بدده اضددافه بدددهی

 ها ( تقسی  بر مجموع داراییبلندمدب

دی و ، 3773الندددددگ و همکددددداران،  

 .8030هنری، ؛ 8009همکاران، 

 .3796جنسن، ؛ 8009دی و همکاران،  ها ییداراتقسی  بر مجموع  ها یبدهمجموع  نسبت اهرم

تی
رک
 ت
ت
کمی

حا
 

 ترکتی حاکمیت تاخص

 بدر  هدا  تدرکت تاخص ترکیبی )البقده بنددی   

دارای  یهدا  ترکتاسا  میانگین متییرها به 

حاکمیت ترکتی قوی و ضعیف( متشکل از 

متییرهایی سون؛ تعداد ااضاء هیداب مددیره،   

ااضدداء غیرمویددف، تفکیدد  مدددیراامل از  

ااضداء هیداب مددیره، درصدد سدهام تددناور،      

درصددد مالکیددت مدددیریتی، درصددد مالکیددت 

دولتی، درصد مالکیت سهام در اختیار هیاب 

 . استمدیره و سهامداران نهادی 

بنکر و سدن،  ؛ 8006کالجا و همکاران، 

بنکدر و  ؛ 8009سن و همکاران، ؛ 8006

تددویی و لددی جددان،  ؛ 8033همکدداران، 

پیچدت  ؛ 8038سن و همکاران، ؛ 8033

 .3171صفرزاده، ؛ 8038کان، 

متییر 

 اقتصادی

بددانکر و ؛ 8001اندرسددون و همکدداران،  tرتد تولید ناخالص داخلی ایران در سال  داخلی ناخالص تولید رتد

  فروش رتد .الف8006سن، 

سته
واب

 

 سسبندگی هزینه 

درصد  3ها به ازای  تفاوب بین تیییر در هزینه

هدا بده    ها و تیییدر در هزینده   افزایش در فروش

 ها درصد کاهش در فروش 3ازای 

بددانکر و ؛ 8001اندرسددون و همکدداران، 

باالکریشدددددنان و ؛ 8033همکددددداران، 

 .8030همکاران، 

 ها تجزیه و تحلیل داده

اول تحلیدل   ةمرحلد حاضر از سه مرحله تشکیل تده اسدت.   ةهای تحقیق مطالع دادهتحلیل 

هدای ارزیدابی پیشدین بدرای تناسدب و ااتبدار        الگدو سازی  به منظور ارزیابی و بهینهااملی تاییدی 

هدای   هدای سیاسدی و هزینده    ، هزینده تعددیل هدای   گیدری هزینده   های انددازه  الگو. است الگوکافی 

دوم تحلیدل اداملی    ةمرحلد  اند. سازی قرار گرفته نمایندگی به الور جداگانه مورد ارزیابی و بهینه
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به منظور دستیابی به مجمواه بهینه از امتیازهای ترکیبی )به الور مثدال امتیدازاب اامدل(    اکتشافی 

عدی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده تدده اسدت )از قبیدل رگرسدیون( بده جدای           های ب که در تحلیل

آخر تحلیل رگرسیون سندگانه بده منظدور تحلیدل     ة. مرحلاستگیری تده  امتیازاب متییر اندازه

 .استتحقیق  سؤاالبها با هد  پاسخ به  داده
 گیری های اندازه الگواول: توسعه  ةمرحل

نشدان دهندده     1و  8، 3 یهدا  نگداره . تدوند  یمد فرضدی مشدخص    یهدا  الگدو در این مرحلده  

 یهدا  نده یهز، تعددیل  یهدا  نده یهز یهدا  یتئدور اندازه گیری مبتنی بر تحقیقداب پیشدین و    یها الگو

به منظور بررسی نرمالیتی و ه  خطی مورد تحقیق  یها داده .استنمایندگی  یها نهیهزسیاسی و 

 دارای ه  خطی سندد  ها دادهکه هیچ ی  از  دهد یمنشان  ها دادهبررسی . اند گرفتهارزیابی قرار 

نرمدالیتی   (.311/6 تدا  367/3متییره قابل معحظه نبوده است )مقادیر اامدل تدورم واریدانا بدین     

. گدردد  یمد سدازی معدادالب سداختاری محسدو       الگدو سندمتییره یکی از مفروضاب بنیادی در 

، 5بدرازش نکدویی  ، تداخص  1ریشه میانگین مجذور خطدای بدرآوردی  سهار معیار بدین منظور از 

کلدین  کده توسدط    9و ریشه میدانگین مربعداب باقیماندده اسدتاندارد تدده      6تاخص برازش تطبیقی

 معرفی تده استفاده گردیده است. (8033)
 دوم: برآورد امتیازهای عاملی ةمرحل

حاضر از تحلیل ااملی به منظور تلخیص روابط بین متییرها در قالب ید  مجمواده    ةمطالع

در  تدوان  یمد از امتیازهای ااملی استفاده نموده است به نحوی که این امتیازهای ااملی را  تر نهیبه

 تحلیل رگرسیون سندگانه به جای امتیازهای متییر انددازه گیدری تدده مدورد اسدتفاده قدرار داد.      

اصدلی   یهدا  مؤلفده روش استخراج تحلیل ااملی اکتشافی مدورد اسدتفاده در ایدن تحقیدق تحلیدل      

ضرایب الگوی ااملی به کار گرفته تده است. سدرخش اامدل بدا     ةاین روش برای محاسب. است

استفاده از روش سرخش واریماکا صدورب گرفتده اسدت. سدپا روش رگرسدیون جهدت بده        
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اختار در صورتی که اوامل متعدد در ید  سد   ده تده است.دست آوردن امتیازهای ااملی استفا

 مکنون وجود داتته باتد، امتیازهای ااملی مقدار میانگین وزنی با درصد واریانا خواهد بود. 
 ساختاری رفتار هزینه الگومرحله نهایی: ایجاد 

تحلیل رگرسیون سندگانه به منظور تحلیل روابط بین متییرها به ویژه روابط الت و معلولی 

هدیچ  و  هسدتند نرمدال   BLS2و  ABJ ،BLS1 یالگوپسماندهای مورد استفاده قرار گرفته است. 

و اامدل   1>واتسدون -)دوربین نیستنددارای مشکعب خودهمبستگی و ه  خطی  ها الگوی  از 

اندرسون و همکاران  یها الگو(. پا از بررسی مفروضاب بنیادی رگرسیون، 30>تورم واریانا

کدار گرفتده   ه سدبندگی هزینده بد   سبه منظدور بررسدی    (8030باالکریشنان و همکاران )و  (8001)

 .اند تده

مدورد تجزیده و    3تحقیدق و آزمدون فرضدیه     3 سدؤال اصلی به منظور پاسخ به  یالگو(: 3) یالگو

 تحلیل قرار گرفته است.

]   ABJ یالگو
     
       

]                                               

 یالگو

BLS1 
[
             

       
]                                               

 یالگو

BLS2 
[
             

      
]                                               

 ؛هستندنشان دهنده سال  tنمونه تحقیق و  یها ترکتبیانگر  iکه  به الوری

TC=  املیاتی یها نهیهزمجموع 

Sمجموع فروش = 

Dec_Di,t( هرگاه فروش نسبت به سال قبل =t-1 ،کاهش یابد )0صورب  و در غیر این 3. 

Sale Change=   [
    

      
 ABJ الگوبرای [

Sale Change=   [
           

    
 BLS2و  BLS1 الگوبرای [
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 باتدد، حداکی از   8β<0یدا   8β +3β<3βفرضدیه مقابدل:    و 8β=0یدا   3β=0هرگاه، فرضدیه صدفر:   

 .است املیاتی یها نهیهزسسبندگی 

 8و آزمدون فرضدیه    8 سدؤال اصلی با متییرهای اقتصادی به منظدور پاسدخ بده     یالگو (:8) یالگو

 ت.تحلیل قرار گرفته اسرد تجزیه و مو

]   ABJ یالگو
     
       

]                                        

                               

 یالگو
BLS1 

[
             

       
]                                        

                               

 یالگو
BLS2 

[
             

      
]                                        

                               

یا  4β +3β+ 8β +3β<3βفرضیه مقابل:  و  i=1,2,. . . . ,4به الوریکه  iβ=0هرگاه، فرضیه صفر: 

8β<0  1یاβ<0  1یاβ<0  پا از کنترل متییرهدای  املیاتی  یها نهیهزباتد، حاکی از سسبندگی

 .استاقتصادی 

مدورد تجزیده و    5و  1، 1 ه هایکامل با تمامی متییرها به منظور آزمون فرضی یالگو (:1) یالگو

 تحلیل قرار گرفته است.

 ABJ یالگو
  [

     
       

]                                        

                                            
                                       

 یالگو
BLS1 

[
             

       
]                                        

                                            
                                       

 یالگو
BLS2 

[
             

      
]                                        
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تدی بدر   مثب ریتدأث دارای  تعددیل  یها نهیهزباتد، 5β<0فرضیه مقابل:  و 5β=0هرگاه، فرضیه صفر: 

   .هستند ها نهیهزدرجه سسبندگی 

مثبدت بدر    ریتأثسیاسی دارای  یها نهیهز، باتد 6β<0فرضیه مقابل:  و  6β=0هرگاه، فرضیه صفر: 

سیاسی باالتر مددیریت بده احتمدال     یها نهیهزدر صورب وجود  .هستند ها نهیهزدرجه سسبندگی 

 .ندینما یمبیشتری اقدام به مدیریت سود 

مثبتدی   ریتدأث نمایندگی دارای  یها نهیهزباتد،  9β<0فرضیه مقابل: و  9β=0هرگاه، فرضیه صفر: 

نمایندگی باالتر مددیریت بده احتمدال     یها نهیهزدر صورب وجود  .هستند ها نهیهزبر سسبندگی 

 .  استکه این خود نوای رفتار هزینه سسبنده  است ها نهیهزبیشتری به دنبال بازگشت 

مشاهداب با حاکمیت ترکتی ضعیف از مشداهداب بدا حاکمیدت تدرکتی قدوی      در نهایت 

مورد تجزیده و تحلیدل قدرار گرفتده      6به منظور آزمون فرضیه  (1) یالگوسپا . اند تده  تفکی

، مدیریت به احتمال بیشتری بده دنبدال اسدتفاده    تر یقودر صورب وجود حاکمیت ترکتی  است.

 .تود یم، که این امر منجر به رفتار هزینه با سسبندگی کمتر استاز منابع کاراتر 

 یفضع یترکت یتحاکم ینههز یدرجه سسبندگ     =

 یقو یترکت یتحاکم ینههز یدرجه سسبندگ     =

 ریتدأث باتد، حداکی از   83β<88βو  83β<0فرضیه مقابل:  و 88β=0یا  83β=0 هرگاه، فرضیه صفر:

 .است ها نهیهزمنفی حاکمیت ترکتی بر درجه سسبندگی 

الزم به ذکر است که تاخص ترکیبی حاکمیت ترکتی متشکل از متییرهایی سون؛ تعدداد  

مدیره، ااضاء غیرمویف، تفکی  مدیراامل از ااضاء هیاب مدیره، درصدد سدهام   ااضاء هیاب 

ب أتناور، درصد مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت دولتی، درصد مالکیدت سدهام در اختیدار هید    

سدا  میدانگین داده بده    برا هدا  ترکت ،. با استفاده از این تاخصاستمدیره و سهامداران نهادی 
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تدرکت بدا حاکمیدت     389نهایت در  .اند تدهضعیف البقه بندی با حاکمیت قوی و  یها ترکت

 .اند تدهترکت با حاکمیت ترکتی ضعیف البقه بندی  89ترکتی قوی و 

 پژوهش یها افتهی
 آمار توصیفی

بدرای   تاخصدی آمدار توصدیفی متییرهدایی کده بده اندوان        8از جددول   پنل الدف،   و ج 

این جددول  . دهند یمرا نشان  هستندنمایندگی  یها نهیهزسیاسی و  یها نهیهز، تعدیل یها نهیهز

، یمرکددز یهددا تدداخصتحقیددق کدده تددامل:  یتوصددیف متییرهددا یبددرا ییهددا تدداخص یحدداو

توزیدع تمدام متییرهدای تقریبداب نرمدال       .استتکل توزیع  یها تاخصپراکندگی و  یها تاخص

 30و قددرمطلق تداخص کشدیدگی کمتدر از      1بوده سرا که قدرمطلق تاخص سولگی کمتر از 

بده الدور متوسدط     دهدد  یم( نشان 196/0میانگین به دست آمده از نسبت بدهی به دارایی ) .است

 .اند تدهمالی  نیتأمجاری و بلندمدب  یها یبدهاز محل  ها ترکتدرصد از دارایی  19
 گیری ی اندازهها الگو

 ی تعدیلها نهیهز یالگو

متییر قابل مشاهده )تددب دارایدی،    1ی تعدیل از الریق ها نهیهزاندازه گیری نهایی  یالگو

ی( نشان داده ا هیسرماتدب سهام، تدب کارکنان، تدب حقو  صاحبان سهام و تدب مخارج 

اندازه گیری نهایی با بارهای اداملی مدرتبط بدا ایدن متییرهدا را نشدان        یالگو 3تده است. نگاره 

 .دهد یم
 ی تعدیلها نهیهزنهایی  یالگو .1شماره نگاره 
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 ی از آمار توصیفی متغیرهاا خالصه .2 شماره جدول
 

 یدگیکش یسولگ استاندارد انحرا  حداکثر حداقل انهیم نیانگیم رهایمتی 

نل
پ

 
ف
ال

 
ها نهیهز

 ی
عد
ت

 لی

813/0 ییدارا تدب  336/0  319/0  167/0  651/0  916/0  051/0  

-058/7 کارکنان تدب  009/7-  11/5-  191/31-  350/3  698/0-  006/0  

-938/3 سهام تدب  953/3-  099/3-  700/8-  398/3  396/0  017/0  

-199/0 سهام صاحبان حقو  تدب  171/0-  878/0-  997/0-  995/0  071/0-  337/0  

-801/3 یا هیسرما مخارج تدب  800/3-  988/0-  789/3-  081/3  000/0  051/0  

نل
پ

 
  

ها نهیهز
یس ی

 یاس

-801/3 یا هیسرما مخارج تدب  800/3-  988/0-  789/3-  081/3  000/0  051/0  

590/0 س یر  185/0  118/0  738/0  169/0  017/3  089/0  

993/0 تمرکز نسبت  933/0  169/0  817/3  090/0  319/3  869/0  

363/0 ابیمال نسبت  381/0  079/0  859/0  316/0  893/3  376/0  

311/39 اندازه  131/39  890/30  135/89  898/3  661/0  006/0  

نل
پ

 ج 
ها نهیهز

 ی
ما
ن

ی
دگ
ن

 ی

311/39 اندازه  131/39  890/30  135/89  898/3  661/0  006/0  

060/0 آزاد نقد وجه انیجر  068/0  016/0  076/0  078/0  310/0  830/0  

391/0 یتعهد نهیهز نسبت  3539/0  3301/0  871/0  333/0  693/3  811/0  

ROA 091/0  099/0  050/0  311/0  097/0  961/0-  108/0  

Q 996/0 نیتوب  910/0  518/0  139/3  569/0  187/8  630/0  

196/0 اهرم نسبت  167/0  896/0  968/0  811/0  661/0  317/0  

یمتی
رها

 ی
کم
حا

ی
 ت

کت
تر

 ی

553/5 رهیمد ابیه ااضاء تعداد  095/1  110/1  998/9  859/0  195/1-  603/3  

616/0 کل به رمویفیغ ااضا تعداد  696/0  193/0  039/3  376/0  181/3-  031/0-  

816/0 تناور سهام درصد  889/0  318/0  199/0  319/0  869/0  369/0-  

937/0 یتیریمد تیمالک درصد  971/0  113/0  353/3  886/0  808/0-  390/0-  

833/0 یدولت تیمالک درصد  068/0  386/0  119/0  813/0  190/3  063/0  

199/0 ینهاد سهامداران تیمالک درصد  163/0  878/0  997/0  138/0  586/3  517/0  
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مناسب بدوده و نیدازی   بسیار  تعدیل یها نهیهزاندازه گیری  یالگو اندازه گیری متناسب: یالگو

 یالگدو مقایسده نتدای  متناسدب     1تدماره  جددول   .نیسدت انددازه گیدری    یهدا  تداخص به تعدیل 

 .دهد یمرا با مقادیر پیشنهادی نشان  تعدیل یها نهیهز
 تعدیل یها نهیهزاندازه گیری  یالگونتایج تحلیل عاملی تاییدی  .3 شماره جدول

 

 χ2/dƒ p-value GFI CFI RMSEA CN الگو
قابلیت اتکای 

 ساختار

156/3 تعدیل یها نهیهز  853/0  1/190 1/175 018/0  619/8967  777/0  

 50/< 800< 05/≥ 70/< 75/< 05/< 1> مقادیر مطلو 

% از متییرهدای مشداهده تدده    99از الریق  تواند یمواریانا متییر مکنون  کیفیت ساختار مکنون:

از الریدق   تدوان  یمرا  تعدیل یها نهیهزبه الور خعصه نتای  موید آن است که  توضیح داده تود.

تددب حقدو  صداحبان سدهام و تددب مخدارج       تددب کارکندان،   تدب دارایی، تدب سدهام،  

 اندازه گیری نمود. یا هیسرما

 سیاسی یها نهیهز یالگو

متییر قابل مشاهده )تددب مخدارج    5سیاسی از الریق  یها نهیهزاندازه گیری نهایی  یالگو

نسبت مالیاب در  ، ریس ، نسبت تمرکز، نسبت مالیاب و اندازه( نشان داده تده است.یا هیسرما

 8 ۀنگدار (. 1/0)بدار اداملی کمتدر از     تود یم  رگرسیونی حذ یها الگوهایی و برازش ن یالگو

 .دهد یمنشان  ی نهایی را با بارهای ااملی مرتبط با این متییرها رااندازه گیر یالگو
 ی سیاسیها نهیهزنهایی  یالگو .2 شماره نگاره
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از  اسدت سیاسدی بسدیار مناسدب     یهدا  نده یهزاندازه گیدری   یالگو اندازه گیری متناسب: یالگو

نیسدت.   1بدیش از   df/8χسرا کده آمداره   ، نیستاندازه گیری  یها تاخصرو نیازی به تعدیل  این

 .دهد یمسیاسی را با مقادیر پیشنهادی نشان  یها نهیهز الگومقایسه نتای  متناسب  1جدول 
 سیاسی یها نهیهزاندازه گیری  یالگونتایج تحلیل عاملی تاییدی  .4شماره جدول 

 

 χ2/dƒ الگو
p-

value 
GFI CFI RMSEA CN 

Construct 

Reliability 
559/3 سیاسی یها نهیهز  670/0  318/3  356/3  033/0  63/8099  905/0  

< مقادیر مطلو  75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  

% از متییرهدای مشداهده تدده    90از الریق  تواند یمواریانا متییر مکنون  کیفیت ساختار مکنون:

از الریدق   توان یمسیاسی را  یها نهیهزتوضیح داده تود. به الور خعصه نتای  موید آن است که 

 اندازه گیری نمود.اندازه و نسبت مالیاب ، ریس ، نسبت تمرکز، یا هیسرماتدب مخارج 

 هزینه نمایندگی یالگو

متییدر مشداهده تدده )انددازه،      6نماینددگی از الریدق    یهدا  نهیهزاندازه گیری نهایی  یالگو

 توبین، نسبت اهرم( نشان داده تدده اسدت.   ROA ،Qجریان وجه نقد آزاد، نسبت هزینه تعهدی، 

اندازه گیدری   یالگو 1نگاره  حذ  تده است. الگواز  ها ییداراکارگیری ه در گام اول نسبت ب

 .دهد یمنشان  همبستگی سندگانهمجذور نهایی را با ضرایب استاندارد و 

ی نماینددگی بسدیار مناسدب بدوده و     هدا  نهیهزاندازه گیری  یالگو اندازه گیری متناسب: یالگو

 یالگدو مقایسه نتدای  متناسدب    5تماره . جدول نیستی اندازه گیری ها تاخصنیازی به تعدیل 

 .دهد یمی نمایندگی را با مقادیر پیشنهادی نشان ها نهیهز
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 ی نمایندگیها نهیهزنهایی  یالگو .3شماره نگاره 

 
 نمایندگی یها نهیهزاندازه گیری  یالگونتایج تحلیل عاملی تاییدی . 1 شماره جدول

 

 χ2/dƒ الگو
p-

value 
GFI CFI RMSEA CN 

Construct 

Reliability 
115/8 نمایندگی یها نهیهز  0113/0  338/3  397/3  011/0  380/3105  550/0  

< مقادیر مطلو  75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  > 75/0  

رهدای مشداهده تدده    % از متیی55از الریق  تواند یمواریانا متییر مکنون  کیفیت ساختار مکنون:

از  تدوان  یمد نماینددگی را   یهدا  نهیهزد آن است که یّؤنتای  م ،توضیح داده تود. به الور خعصه

نسدبت اهدرم انددازه    توبین و  ROA ،Qالریق اندازه، جریان وجه نقد آزاد، نسبت هزینه تعهدی، 

 گیری نمود.

 برآورد امتیازات عاملی

 یهدا  نهیهزسیاسی و  یها نهیهز، تعدیل یها نهیهزتحلیل ااملی اکتشافی بر روی سه ساختار 

 نمایندگی صورب گرفته است.

ده است کده  واندازه گیری حاصل از تحلیل ااملی تاییدی مشخص نم یالگو :تعدیل یها نهیهز

تدب حقو  صاحبان سهام و تدب مخدارج  تدب تعداد کارکنان، تدب دارایی، تدب سهام، 
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گدام بعددی بدرآورد     بکدار بدرد.   تعددیل  یهدا  نده یهزبه منظور اندازه گیدری   توان یمرا  یا هیسرما

ایدن   (.KMO=609/0) اسدت برای تحلیل ااملی اکتشدافی مناسدب    ها داده .استامتیازاب ااملی 

 .دهد یمواریانا را توضیح از % 33/95، 3تحلیل حاصل ی  اامل با مقادیر ویژه بزرگتر از 

اندازه گیری حاصل از تحلیل ااملی تاییدی مشخص نموده است کده   یالگو :سیاسی یها نهیهز

بده منظدور انددازه گیدری      تدوان  یمد و انددازه را   ، ریس ، نسبت تمرکدز یا هیسرماتدب مخارج 

برای تحلیدل اداملی    ها داده. استسیاسی بکار برد. گام بعدی برآورد امتیازاب ااملی  یها نهیهز

(. این تحلیل حاصل سه اامل با مقادیر ویژه بزرگتدر از  KMO=0.81/10) استاکتشافی مناسب 

مقددار میدانگین   . در این مورد امتیازهدای اداملی   دهد یمواریانا را توضیح از % 85/59، 995/0

 .اند بودهوزنی با درصد واریانا 

مشخص نمدوده اسدت    ییدیتأحاصل از تحلیل ااملی  یریگ اندازه یالگو :نمایندگی یها نهیهز

 تدوان  یمد را  توبین، نسبت اهدرم  ROA ،Qاندازه، جریان وجه نقد آزاد، نسبت هزینه تعهدی، که 

. اسدت م بعددی بدرآورد امتیدازاب اداملی     کار برد. گدا ه سیاسی ب یها نهیهز یریگ اندازه منظور  به

 دو(. ایدن تحلیدل حاصدل    KMO=0.98/69) اسدت ای تحلیل اداملی اکتشدافی مناسدب    بر ها داده

. در این مورد امتیازهای دهد یماریانا را توضیح واز % 38/95، 3از  تربزرگاامل با مقادیر ویژه 

 .اند بودهانگین وزنی با درصد واریانا ااملی مقدار می

 ها ینههزساختاری رفتار چسبندگی  یالگو

 6تدماره  البق جدول  بر الگوتحلیل رگرسیون سندگانه برای فرموله نمودن در این مرحله 

 است. قرارگرفته استفاده مورد
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 (3) یالگو( و 2) یالگو(، 1) یالگونتایج تحلیل رگرسیون  .9 شماره جدول
 

 BLS2 یالگو BLS1 یالگو ABJ یالگو 

8 یالگو 3 یالگو  1 یالگو  8 یالگو 3 یالگو  1 یالگو  8 یالگو 3 یالگو  1 یالگو   

 
 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )
 ضریب

 (tآماره )

0β 000/0  038/0-  033/0-  000/0  085/0-  085/0-  005/0-  088/0-  088/0-  

 (375/0-) (860/1-) (180/1-) (379/0-) (819/1-) (171/1-) (130/3-) (137/1-) (613/1-) 

3β 961/0 *** 999/0 *** 991/0  783/0 *** 765/0 *** 977/0 *** 773/0 *** 781/0 *** 711/0 *** 

 (385/11) (917/19) (655/11) (598/51) (579/56) (909/55) (997/11) (368/11) (190/11) 

8β 093/0- *** 099/0- *** 335/0- *** 
055/0-

*** 
093/0- *** 099/0- *** 067/0- *** 065/0- *** 093/0- *** 

 (706/1-) (338/1-) (165/1-) (889/1-) (911/1-) (810/5-) (059/1-) (179/1-) (687/1-) 

1β  061/0 *** 061/0 ***  019/0 *** 019/0 ***  093/0 *** 093/0 *** 

  (903/1) (911/1)  (117/1) (169/1)  (901/8) (967/8) 

1β  088/0  039/0   085/0  039/0   088/0  039/0  

  (995/0) (507/0)  (691/0) (168/0)  (719/0) (690/0) 

5β   058/0-    015/0-    058/0- * 

   (116/3-)   (197/3-)   (991/8-) 

6β   0701/0 ***   079/0 ***   073/0 *** 

   (171/1)   (117/1)   (991/1) 

9β   093/0- **   069/0- ***   078/0- *** 

   (511/1-)   (019/1-)   (351/1-) 

Adj/R2 989/0  706/0  979/0  995/0  963/0  915/0  958/0  969/0  933/0  

D-W 588/8  118/8  117/8  539/8  516/6  519/8  531/8  561/8  059/1  

 .هستند 003/0و  03/0، 05/0به ترتیب نشان دهنده معناداری ضرایب در سطو   ***، **، *

 ها هیفرضآزمون 

لیاتی سسبنده هستند. مجمدوع  ام یها نهیهزکه مجموع  دهد یمنشان  3نتای  آزمون فرضیه 

% افزایش یافته در حدالی  77/0-96/0 % افزایش در درآمد فروش3املیاتی به ازای هر  یها نهیهز
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، سنانچه پیشتر بددان  % کاهش یافته است93/0-55/0% کاهش در درآمد فروش 3که به ازای هر 

 باتدد.  0از  تدر  کوس  8βو یا  3β+8βبیشتر از  3βزمانی است که  ها نهیهزسسبندگی اتاره تد، 

 در تیییدر  بدرای  رگرسدیون  آزمدون  فرضدیه،  این آزمون منظور به (.6 تماره در جدول 3ی الگو)

 یتمدام  یبدرا  یداتی امل یهدا  نده یهزمجموع  .است گرفته انجام ها فروش در تیییر روی بر ها نهیهز

 رفتدار  با 3 ةفرضی بنابراین،(. BLS2 یالگو ،BLS1 یالگو ،ABJ یالگو) هستندسسبنده  ها الگو

 .تود یم حمایت املیاتی یها نهیهز مجموع

و سنانچه پیشتر بدان اتداره   6تماره در جدول  8 یالگودر  8 یهآزمون فرض نتای مطابق با 

 یهدا  نده یهز، مجموع باتد 1β>0یا  1β>0یا  8β>0و یا  3β+8β+1β+1βبیشتر از  3βتد، هرگاه 

 حمایدت  از حداکی  نتدای  این  .هستند سسبنده همچنان یاقتصاد یرهایاز کنترل متی پا یاتیامل

   .هستند ها الگو تمامی برای 8 فرضیه

مثبتدی بدر    ریتدأث تعددیل دارای   یها نهیهزباتد،  5β<0سنانچه پیشتر بدان اتاره تد هرگاه، 

 ،تعددیل  یهدا  نده یهز کده  دهدد  یمد  نشدان  1 فرضیه آزمون . نتای هستند ها نهیهزسسبندگی  ةدرج

 بدر  بیشدتر  تعدیل یها نهیهز 1 فرضیه با مطابق .دهند یم قرار ریتأث تحت را هزینه سسبندگی ةدرج

 6 تدماره  جددول  در 1 یالگدو  اسدا   بدر . گذاتدت  خواهدد  ریتدأث  هزینه سسبندگی باالتر درجه

 و  ABJ یالگو برای 1 فرضیه. تود یم حمایت BLS2 یالگو برای آماری معناداری با 1 فرضیه

 .تود ینم حمایت BLS1 یالگو

بدر   یمثبتد  ریتدأث  یدارا سیاسدی  یها نهیهزباتد، 6β <0 هرگاه، تد اتاره بدان پیشتر سنانچه

 سیاسدی  یهدا  نده یهز کده  دهندد  یمد  نشدان  1 فرضیه آزمون نتای . هستند ها نهیهز یسسبندگ ةدرج

 بده  کده  دهدد  یمد  نشان را قوی ریتأث 1 فرضیه .دهند یم قرار ریتأث تحت را هزینه سسبندگی ةدرج

 را هزینده  سسدبندگی  ةدرج سیاسی یها نهیهز که است آن از حاکی و بوده معنادار آماری لحاظ

 .دهند یم قرار ریتأث تحت منفی تکل به



 ها ینههزکننده رفتار چسبندگی  عوامل تعیین/ 414

 

مثبتدی   ریتدأث نمایندگی دارای  یها نهیهزباتد،  9β<0هرگاه،  ،سنانچه پیشتر بدان اتاره تد

 نشدان  6تدماره   جددول  در تدده  ارائه 5 فرضیه آزمون . نتای هستند ها نهیهزسسبندگی  ةبر درج

 بدا  5 فرضیه .دهند یم قرار ریتأث تحت را هزینه سسبندگی ةدرج ،نمایندگی یها نهیهز که دهد یم

 بدر  مثبتدی  ریتدأث  دارای نمایندگی یها نهیهز که دهد یم نشان و تود یم حمایت آماری معناداری

 .هستند هزینه سسبندگی درجه

در  8β: بده معندای   83β) باتدد  83β<88βو  83β<0سنانچه پیشتر بددان اتداره تدد، هرگداه،     

منفی حاکمیت ترکتی بدر   ریتأث، حاکی از (BLS2 یالگودر  8β: به معنای 88βو  BLS1 یالگو

 حاکمیدت  یهدا  مؤلفده  ترکیبدی  متییدر  از تدرکتی  حاکمیت برای. است ها نهیهزدرجه سسبندگی 

 ریتأث دارای ترکتی حاکمیت که دهد یم نشان 6 فرضیه آزمون نتای . است تده استفاده ترکتی

 کده  دهدد  یم نشان و بوده معنادار آماری لحاظ به 6 فرضیه .است هزینه سسبندگی درجه بر فیمن

 .است هزینه سسبندگی درجه بر منفی ریتأث دارای ترکتی حاکمیت

 هزینده  سسدبندگی  دارای ضعیف ترکت حاکمیت گروه که دهد یم نشان 9 تماره جدول

 کمتدری  سسدبندگی  از قدوی  تدرکتی  حاکمیدت  گدروه  هزینده  رفتار که حالی در هستند باالتری

 برخدوردار  ضدعیف  تدرکتی  حاکمیت از ترکت هرگاه که دهد یم نشان نتای . هستند برخوردار

 هزینده  سسدبندگی  بدر مدؤثر   اوامدل  جملده  از نماینددگی  یهدا  نده یهز و سیاسدی  یهدا  نهیهز باتد،

 هزینه تواند یم خو  ترکتی حاکمیت که است مطلب این بیانگر نتای  این. گردند یم محسو 

 .دهد کاهش را نمایندگی
 

 

 

 

 

 



 411/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

 (3) یالگو( و 2) یالگو(، 1) یالگونتایج تحلیل رگرسیون  .7 شماره جدول
 

 BLS2 یالگو BLS1 یالگو ABJ یالگو 

حاکمیت  

 ترکتی ضعیف

حاکمیت 

 ترکتی قوی

حاکمیت 

 ترکتی ضعیف

حاکمیت 

 ترکتی قوی

حاکمیت 

 ترکتی ضعیف

حاکمیت 

 ترکتی قوی

 ضریب 

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )

 ضریب

 (tآماره )

0β 011/0-  039/0-  018/0-  087/0-  058/0-  035/0-  

 (956/8-) (058/0-) (061/1-) (997/3-) (116/1-) (889/8-) 

3β 991/0 ***
 059/3 ***

 761/0 ***
 718/0 ***

 738/0 ***
 755/0 ***

 

 (66/85) (18/19) (65/89) (88/15) (10/83) (97/19) 

8β 318/0- ***
 376/0- ***

 318/0- ***
 061/0- ***

 318/0- ***
 011/0- ***

 

 (556/1-) (973/8-) (115/1-) (675/8-) (389/1-) (076/3-) 

1β 065/0 **
 058/0 **

 069/0 **
 058/0 **

 057/0 **
 093/0 **

 

 (33/1) (18/8) (56/8) (99/8) (73/3) (19/1) 

1β 011/0  089/0-  016/0  037/0-  019/0  088/0-  

 (071/3) (931/0) (316/3) (039/3) (319/3) (978/0) 

5β 061/0-  033/0-  056/0-  037/0-  091/0- *
 015/0- *

 

 (066/8-) (375/1-) (915/3-) (938/0-) (315/8-) (336/8-) 

6β 385/0 ***
 056/0  389/0 ***

 057/0  318/0 ***
 013/0  

 (906/1) (979/3) (957/1) (790/3) (189/1) (196/3) 

9β - 335/0 ***
 - 016/0  - 339/0 ***

 - 018/0  - 361/0 ***
 - 083/0  

 (159/1-) (810/3-) (117/1-) (311/3-) (871/1-) (187/0-) 

Adj/R
2

 963/0  991/0  913/0  903/0  698/0  930/0  

D-W 1865/8 8/1081  6381/8  1895/8  9076/8  0181/8  

.هستند 003/0و  03/0، 05/0به ترتیب نشان دهنده معناداری ضرایب در سطو   ***، **، *  
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 شنهادهایگیری و پ نتیجه

بدا اسدتفاده از    هدا  نده یهزبدر رفتدار سسدبندگی     مدؤثر وامدل  حاضر با هد  بررسی ا ةمطالع

 یهدا  نده یهزانددازه گیدری    یهدا  الگدو سازی معادالب ساختاری انجام گرفته است. الگورویکرد 

نتدای   . اندد  گرفتده نمایندگی توسعه و مدورد آزمدون قدرار     یها نهیهزسیاسی و  یها نهیهز، تعدیل

سسدبندگی رفتدار هزینده     یهدا  الگدو املیداتی بدرای تمدامی     یهدا  نهیهزکه مجموع  دهد یمنشان 

املیداتی بده    یهدا  نهیهز. مجموع هستند(، سسبنده BLS2 یالگو، BLS1 یالگو، ABJ یالگو)

% کاهش درآمد 3اما به ازای  ،ابندی یمافزایش  76/0%% افزایش درآمد فروش در حدود 3ازای 

 هدا  الگوبرای تمامی . رفتار هزینه پا از کنترل رتد اقتصادی ابندی یمکاهش  93/0% فروش تنها

بدر درجده    تعددیل  یهدا  نده یهزمثبدت   ریتدأث حداکی از   BLS2 یالگو. تنها استسسبنده  همچنان

مثبتدی   ریتدأث دارای  ها الگونمایندگی برای تمامی  یها نهیهزدر حالی که  ،استسسبندگی هزینه 

منفدی بدر    ریتدأث سیاسی و حاکمیدت تدرکتی دارای    یها نهیهز. هستندسسبندگی هزینه  ةبر درج

پذیرفتده تدده در بدور  اورا  بهدادار      یهدا  تدرکت . رفتار هزینه هستنددرجه سسبندگی هزینه 

 .  است سسبنده تهران

 زنجیدردار  ؛3171 همکاران، و سپاسی) دارد همخوانی پیشین یها پژوهش نتای  با نتیجه این

 نشددان نتددای (. 3171 همکدداران، و خدددادادی ؛3197 پددور، دوانددی و نمددازی ؛3171 همکدداران، و

برخدی  . نیسدتند  برخدوردار  اقتصدادی  ماهیدت  از ها نهیهز سسبندگی بر مؤثر متییرهای که دهد یم

 واندرسدون  ) ندد ینما یمد حمایدت   هدا  نده یهزرتدد اقتصدادی بدر رفتدار سسدبنده       ریتدأث مطالعاب از 

سن ؛ 8009بانکر و همکاران، ؛ 8009اندرسون و النن، ؛  8006بانکر و سن، ؛ 8001همکاران، 

 ریتدأث تحدت   ها نهیهزسسبندگی  ةکه درج دهد یمنشان  ها افتهیبنابراین، این (. 8009و همکاران، 

ر روی درجده  ب تعدیل یها نهیهز ریتأث. استدیل منابع تعمدیران در خصوص تصمیماب آگاهانه 

 هدا  نده یهزسسدبندگی   مطالعداب موجدود در خصدوص    یهدا  افتده ی از یسسبندگی هزینه تاحددود 



 411/ 93/ پیاپی 8931/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ دهم/ ش 

 

کده  بدر ایدن مبندا     تعددیل مفروضاب تئدوری هزینده   تحقیق،  یها افتهیبا توجه به . کنند یمحمایت 

ت به کاهش منابع مدردد خواهندد   مدیران در زمان کاهش فروش در خصوص تصمی  گیری نسب

 .رندیگ یمقرار  دییتأمورد بود، 

سسدبندگی   ةسیاسدی و درجد   یهدا  نده یهزاین مطالعه در خصوص ارتباط معندادار بدین   نتای  

بدا   یهدا  تدرکت کده   اند افتهیدرتحقیقاب حسابداری  دییتأتواهد بیشتری را در راستای  ،ها نهیهز

 یهدا  نسدبت در خصدوص تعددیل ارقدام حسدابداری و     را بیشتری  ۀانگیز ،سیاسی باالتر یها نهیهز

نماینددگی   یهدا  نده یهز (.8001سی و همکاران، ) دنآور یمفراه  مالی جهت دستیابی به اهدا  

رو تدواهد بیشدتری را در    از ایدن  ،ددهد  یمد نشدان   هدا  نهیهزمعناداری را روی رفتار سسبنده  ریتأث

بدانکر و  ؛ 8001اندرسدون و همکداران،   ) آورندد  یمخصوص ادبیاب موجود در این حوزه فراه  

ایدن نتدای  مویدد تئدوری      .(8033بدانکر و همکداران،   ، 8009سن و همکاران، ؛ 8009همکاران، 

ممکن اسدت مددیران در راسدتای مندافع سدهامداران رفتدار        کند یمنمایندگی است که پیش بینی 

سسبنده ممکن است از نقدش مددیر در تعددیل مندابع تعهدد تدده در        یها نهیهزننمایند. بنابراین، 

کده   دهدد  یمد واقدع تدوند. تدواهد حاصدل از مطالعده حاضدر نشدان         هدا  تید فعالپاسخ به تیییر در 

   .استنمایندگی باالتر به الور معناداری با درجه باالتر سسبندگی هزینه مرتبط  یها نهیهز

سدن و  نتای  مرتبط با تاخص حاکمیت ترکتی بدا نتدای  مطالعداب اخیدر سدازگاری دارد )     

 ةنماینددگی و درجد   یهدا  نده یهز تواندد  یمد (. بدین معنی که حاکمیدت تدرکتی   8009همکاران، 

مدیران را به سدمت فعالیدت در راسدتای مندافع      تواند یمسسبندگی هزینه را کاهش دهد. این امر 

 منافع تخص رهنمود سازد. نیتأمسهامداران به جای 

رقدابتی،   یهدا  تید قابلبده منظدور افدزایش     در بدر دارد. نیز کاربردی را  یها افتهی ،این مطالعه

حسدابداری اسدتفاده    یهدا  سدت  یساز  بایدد پذیرفته تده در بور  اورا  بهادار تهران  یها ترکت

 ،نمایند که دارای سازگاری با استانداردهای بین المللی و تدفا  و قابدل اتکدا باتدند. االعاداب     
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رو توجده بده نقدش     ناز ای ؛ندینما یمایفا نقش بااهمیتی را در راستای دستیابی به اهدا  سازمانی 

. مدیران بده منظدور   استاالعااتی حسابداری بسیار با اهمیت  یها ست یسحسابداری مدیریت در 

. یداز دارندد  اخذ تصمیماب کارا جهت تخصیص منابع اقتصادی کمیا  بده االعاداب اقتصدادی ن   

سدرا کده آنهدا را قدادر بده پدیش بیندی صدحیح          استدرک رفتار هزینه برای مدیران بسیار حیاتی 

 یالگوکه مبتنی بر را روش برآورد هزینه  ،هرگاه مدیران و حسابداران. دینما یمآتی  یها نهیهز

سسدبنده   یهدا  نده یهزآگاهی از رفتدار   ،ندینما یماستفاده  ،استسنتی رفتار هزینه در تحلیل هزینه 

یکی دیگر از موارد قابدل  آنها را جهت اخذ تصمیماب قابل تحقق و دقیق کم  نماید.  تواند یم

که ممکن اسدت رفتدار    استبر رفتار هزینه سسبنده  مؤثرتوجه جهت درک رفتار مدیران اوامل 

را آتکار نماید. ایدن موضدوع بدرای سدرمایه      تود ینمغیرمالی افشا  یها گزارشمدیرانی که در 

 هدا  آن. اسدت مدالی بسدیار بااهمیدت     یهدا  صدورب ان مدالی بده هنگدام تحلیدل     گذاران و تحلیلگدر 

کده از بیشدترین بدازدهی از سدرمایه      یا گونده را اتخاذ نمایندد بده    یا آگاهانهتصمیماب  توانند یم

 گذاری خود برخوردار توند.

. اندد  تدده نشان داده  ها نهیهزسسبندگی  ةسیاسی مرتبط با درج یها نهیهز ،حاضر ةدر مطالع

 . از ایدن هسدتند تاثیرگدذار   ها ترکتحاکمیتی بر رفتار هزینه  یها استیسکه  دهد یمنتای  نشان 

از تصاد خرد و کعن خود لحاظ نماید. و مقرراب را در رویکردهای اق ها استیس بایدرو، دولت 

 یهدا  نده یهزبه کارگیری تئوری رویده سیاسدی بدا اسدتفاده از      ،پژوهش حاضر یها ینوآورجمله 

 مددّ  هدا  نده یهزاین متییر بدا سسدبندگی    ةرابط ،که تاکنون در تحقیقاب اخیر است الگوسیاسی در 

 نظر قرار نگرفته است.

 ها یادداشت
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. Monopoly 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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5. Goodness of  Fit Index (GFI) 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

7. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

 منابع

تخصدی مددیران و متییرهدای حاکمیدت تدرکتی بدر        یهدا  زهید انگ ریتدأث (. بررسدی  3171) .حسدنی، حسدن  آقایی، محمدالی؛ 

، (1)6، حسدابداری مدالی   یهدا  پدژوهش  تده در بدور  اورا  بهدادار تهدران.    پذیرفته یها ترکتدر  ها نهیهزسسبندگی 

389-307. 

 .هدا  نده یهزبر رفتدار سسدبندگی    مؤثر(. بررسی و تحلیل اوامل 3171) .مداحی، زهرازنجیردار، مجید؛ غفاری آتتیانی، پیمان؛ 

 .97-73، (80)9، حسابداری مدیریت

 یده مشروط بدر تجز  یکار و محافظه ینههز یرفتار سسبندگ ریتأث. (3171) .حاجی زاده، سعید ، جواد؛کار  ینخدادادی، ولی؛ 

 .15-98 ،(3)9، حسابداری یها شرفتیپ .و سود یتحج  فعال ینه،هز یلو تحل

 .بهادار تهدران  : تواهدی از بور  اورا ها نهیهز(. آزمون تجربی سسبندگی 3171) .تیبه، سکینه سپاسی، سحر؛ فتحی، زهرا؛

 .361-399، (38)1، تجربی حسابداری یها پژوهش

(. تاثیر سسبندگی هزینه بدر تقدارن زمدانی سدود بدا تاکیدد بدر        3171جواد. ) ،کار زاده، سعید؛ نی  سجادی، سیدحسین؛ حاجی

 .93-77(، 36)5، دانش حسابداریترالی. ارتباط میان سسبندگی هزینه و محافظه کاری 

(. سسدبندگی هزینده و مددیریت سدود بدا      3179الساداب؛ معصومی بیلندی، زهرا. ) غعمرضا؛ الباالبائیان، مری سلیمانی امیری، 

 .387-353(، 1)7، دانش حسابداریتمرکز بر انگیزه های مدیریتی در صنعت سیمان. 

 .3-83، (81)6، حسابداری مالی .ها نهیهزبری ترکتی در توضیح سسبندگی (. نقش راه3171) .فرزاده، محمدحسینص

 یهدا  یبررسد  .در بور  اورا  بهادار تهران ها نهیهزبررسی تجربی رفتار سسبندگی (. 3197) .، ایرجپور دوانی ؛، محمدینماز
 .95-308، (68)39 ،و حسابرسی یحسابدار
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