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 چکيده
 مالکیت تمرکز بر تاکید با ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین رابطه بررسی پژوهش این هدف

 پس صورت به تاریخی اطالعات از استفاده با تحقیق این .باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 شرکت سال و داده پانل صورت به ها شرکت واقعی های داده. است گذشته تاطالعا از استفاده با یعنی رویدادی

 از حاضر تحقیق همچنین. گردد می انجام چندگانه رگرسیون الگوی از گیری بهره با کار این. است قرارگرفته موردبررسی
 تحقیق های داده تماهی بعد از. است مروری تحقیقات جزوه ماهیت لحاظ از. است کاربردی تحقیقات جزوه هدف لحاظ
 تحقیق آماری جامعه است. بوده تجربی نیمه روش به تحقیقات جزوه شناخت بعد جهت به. است کمی تحقیقات جزوه
 به شرکت 761 ها محدودیت حذف از پس که باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حاضر
 روش از همچنین. باشد می 7311 الی 7311 های سال بین بررسی مورد های سال. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان
 تقارن عدم روند درواقع ها هزینه چسبندگی. است شده استفاده فرضیات آزمون برای( تابلویی های داده) رگرسیون تحلیل

 باره این در نشود حفظ مالی بازارهای در فروش و ها هزینه بین تعادل اگر که حساب این با کند می بیان را اطالعاتی
 اطالعاتی تقارن عدم وجود صورت در گذاران سرمایه و سهامداران زیرا شد خواهند متحمل را زیادی های هزینه ها شرکت

 فرضیه آزمون از حاصل نتایج. آورد خواهند وجود به را ای سرمایه ناهنجاری و کرد خواهند حس را ای سرمایه بازارهای در
. دارد وجود معکوسی و دار معنی رابطه هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین که است این از حاکی اول

 چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین رابطه مالکیت تمرکز که است این نشانگر دوم آزمون های یافته همچنین
 .نماید می تعدیل را ها هزینه

 .تمالکی تمرکز، ها ههزین چسبندگی حسابداری، اطالعات شفافیت کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
ها و تداوم فعالیت یکی از مسائل مهمی است که در حوزه حسابداری بهای تمام شده  حس رقابتی و برتری در بین شرکت

های که باعث افزایش یا کاهش سطح نسبی هزینه ها  به آن توجه ویژه ای شده است. حسابداری مدیریت نسبت به روش
محصوالت انجام میگیرد مطرح شده است. در اوقع گرایش به تجزیه و تحلیل هزینه ها از نظر  با رویکرد رقابت در بازار

مدیران از این حیث با اهمیت است که در بازخور سطح فعالیت شرکت ها نقش بسته است به عبارتی دیگر، با افزایش 
 (.7331 )نمازی و دوانی پور، دهزینه ها میزان سطح فعالیت واحدهای اقتصادی افزایش و برعکس نیز تصور می شو
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 تمرکز بر تاکيد با ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافيت بين رابطه بررسی

  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالکيت

 
 دکتر فاطمه صراف
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 کند انتخاب باید است شده مواجه فروش کاهش با که مدیری .است زیآم مخاطره رویکرد یک از ناشی هزینه چسبندگی

 حالت به سرعت به فروش که باشد داشته انتظار مدیر اگر .کند حفظ را بالاستفاده منابع یا دهد کاهش را منابع آیا که

 آتی فروش ازآنجاکه .کند تحمل را بالاستفاده منابع نگهداری از ناشی هزینه ردیگ یم تصمیم او گردد، برمی عادی

تمامی فرایض مطرح شده و سیاست  .ردیگ یم پیش در را زیآم مخاطره رویکرد یک ضمنی طور به مدیر است نامشخص
 )نمازی و همکاران، ف می شودهای استراتژیکی شرکت جهت کنترل و مدیریت هزینه ها بر مبنای کارکرد آنان تعری

7317.) 
از سویی دیگر، شفافیت اطالعات مالی و اسناد و مدارک مثبته حسابداری زمانی از قابلیت اتکایی و مربوط بودن برخوردار 

کنندگان را داشته باشد و این اطالعات باید معرف نوع وضعیت مالی،  خواهد بود که دسترسی وسیعی از سوی استفاده
سودآوری و نوع تمرکز سهام شرکت را نمایانگر شود. شفافیت موجود در اطالعات این اعتماد و قوت قلب را های  فرصت

توانند نسبت به  دهد که اسناد مالی در دسترس آنان از قابلیت اتکای نسبی نیز برخوردار است و می به سهامداران خرد می
لکیت )سهامداران عمده( در پی تضعیف جایگاه آنان در کسب بینی و برآورد ارزش شرکت اقدام نمایند و تمرکز ما پیش

 (.7311)بادآور نهندی و همکاران،  بازده و منافع شرکت نیستند
پذیری مالی یاری رساند.  دهد که نسبت به ارزیابی عملکرد مالی و انعطاف شفافیت اطالعات حسابداری این امکان را می

مالی طبق مفاهیم مالی گزارشگری مالی و حسابداری باید براساس اعداد پولی  ها و معیارهای برآورد وضعیت این ارزیابی
هر کشور و یا به صورت کمی نیز بیان گردد.  از طرفی دیگر، اگر اطالعات استخراج شده واحدهای تجاری ناکارا باشد 

خواهد بود زیرا اطالعات مابین  یعنی از قابلیت اتکای چندانی برخوردار نباشد در این صورت هزینه نمایندگی شرکت باالتر
گذاران و مدیران دارای اختالف اطالعاتی خواهد بود و شرکت وظیفه دارد این شکاف را برطرف سازد. این نکته  سرمایه

رساند)واعظ و  های وارده به حداقل می حائز اهمیت است که شفافیت اطالعات مالی انگیزه مدیران را در کتمان زیان
 (.7311درسه، 

های خود  هایی که در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی فعالیت مشی ها و خط ها با توجه به سیاست جهان امروز شرکتدر 
شود که یک واحد تجاری در مقایسه با واحدهای  ها باعث می کنند بسیار حائز اهمیت است، زیرا همین عوامل اتخاذ می

توانند با تکیه بر آن دارای رشد  ملی که مؤسسات تجاری میترین عوا تجاری دیگر نیز،برتری داشته باشد. یکی از مهم
سازی  تواند در جهت بهینه باشد. در واقع تمرکز مالکیت سکوی پرتابی است که می گیری شوند، تمرکز مالکیت می چشم

رکز مالکیت نوع تأمین مالی و ساختار سرمایه واحد مذبور در آینده تحت تأثیر نیز قرار دهد. حقیقت این است که نوع تم
های استراتژیکی  رساند که چه اشخاصی)حقیقی یا حقوقی( در نوع تصمیمات مالی و سیاست ها این مطلب را می شرکت

 (.7311)رضایی و همکاران،  کنند تسلط دارند و نسبت به اتخاذ اهداف از پیش تعیین شده نیز حکمرانی می
ها در جهت رشد و  های مؤثر بر ارزشیابی شرکت رین شاخصت دهنده مؤسسات تجاری به عنوان مهم ساختارهای تشکیل

گذاران و سایر اشخاصی  گردد. ارتقا سطح بازدهی حقوق صاحبان سهام و سرمایه توسعه در بازارهای مالی نیز مطرح می
د بود. های سودآور خواه برند مستلزم تأمین مالی بهینه و اجرای صحیح پروژه ها نفع می نوعی از سودآوری شرکت که به

شود، اولین اینکه نوع ترکیب یا ادغام مالکیت با سایر  تمرکز مالکیت در حالت کلی براساس دو مفهوم تجزیه و تحلیل می
اشخاص در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و از طرفی دیگر نوع ساختار حاکمیتی شرکت)متمرکز کردن سهام شرکت( 

شود که  د استوار است. با توجه به بیانات مطروحه فوق، این مطلب استنباط میشو گذاری ایجاد می که براساس نوع سرمایه
ها عمل  )مالکان( به صورت یکسو یا همسو در جهت اثرگذاری بر عملکرد شرکت ها دهنده سهام شرکت  های تشکیل گروه
 (.7311)رضایی و همکاران،  کنند نمی
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 تمرکز بر تاکید با ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات فیتشفا بین رابطه بررسیبا توجه به هدف تحقیق حاضر که 
باشد در ادامه به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقات  می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالکیت

    .پرداخته خواهد شد
 

 ادبيات و پيشينه پژوهش

 تعریف فعالیت سطح تغییر به نسبت هزینه رفتار در تقارن عدم وانعن به هزینه چسبندگی حسابداری، موضوعی ادبیات در

 فعالیت سطح کاهش زمان در هزینه کاهش که دارد اشاره واقعیت این به هزینه چسبندگی تر، ساده بیان به .است شده

باالیی که  امروزه با توجه به پیشرفت امکانات و حساسیت. است فعالیت سطح افزایش زمان در هزینه افزایش از کمتر
واحدهای تجاری اطالعات دارند و افراد و اشخاص بیرون از واحدهای تجاری به این اطالعات نیاز دارند بنابراین شناخت 

تواند تعیین نمود. دستورالعمل شفافیت  ترین مراحل رشد و پیشرفت یک واحد می اطالعات یکی از بهترین و بااهمیت
های  پذیری ی پول که باید تمامی اطالعات براساس مقیاس دقیق و همراه آسیبالملل اطالعات برگرفته از صندوق بین

های سیاسی و اقتصادی هر کشور  های شفافیت اطالعات مالی براساس نوع فرهنگ ریزی مالی قید شوند. تمامی برنامه
مقدر از اطالعات از های موجود اقدام گیرد و همچنین هر شود و باید کمک به بهسازی و پشتیبانی از منابع اجرا می

شفافیت باالتری برخوردار باشد واحدهای تجاری می توانند به صورت بهینه تر و برنامه ریزی شده منابع را مصرف نمایند 
 (. 7311رودپشتی و همکاران،  )رهنمای و میزان هزینه های جاری را به حداقل برسانند

شده و منطقی، رویدادها را شناسایی کرده و براساس ابزار  حسابداری به عنوان دانشی است که براساس اصول پذیرفته
کند. تبدیل کردن اقالم از حالت کیفی به کمی نیز در عرصه حسابداری به عنوان یکی از  گیری می ها را اندازه موجود آن

ل از خروجی ترین چالشی بود که توانست نقش خود را در جامعه و اقتصاد تحکیم بخشد. بر این اساس اطالعات حاص مهم
سازمانی بسیار مهم است.  های حسابداری بسیار حائز اهمیت است زیرا محتوای اطالعات مالی برای اشخاص برون رویه

اند مورد توجه بوده است زیرا همین  شفافیت اطالعات از دیرباز مورد توجه اشخاصی که از واحدهای تجاری نفع برده
گذار را از نوع وضعیت مالی و سودآوری یک شرکت خبر دهد و نسبت به  ایهتوانند یک سرم اطالعات مالی هستند که می

گذاری در موسسه تجاری اقدام نماید. وجود اطالعات دارای اتکای مالی و مربوط بودن در مقایسه کردن اطالعات  سرمایه
ارای بار محتوایی در نماید. وجود اطالعات د دهد که مدیران همسو با سهامداران عمل می و سوابق این را نشان می

دهد و بدین معنی است که بازار  کارآمد است و اطالعات در  ای کارا بودن ان را نشان می بازارهای مالی و سرمایه
دسترس افراد به صورت منطقی نیز توزیع شده است. سود یا زیان گزارش شده از سوی سرپرستان و مدیران رده باالی 

تواند تأثیر با اهمیتی در نقل و انتقاالت سهام باشد. .و معامالت در  ی برخوردار باشد میها اگر از شفافیت نسب مالی شرکت
 (.7311 ،)حاجیها و اورادی باالترین کیفیت خود انجام خواهد پذیرفت

 

 داخلی تحقيقات پيشينه
 های دارایی در ریگذا سرمایه تصمیمات بر هزینه چسبندگی ( در تحقیقی با عنوان تأثیر7311) موسی نژاد و همکاران

 بهادار اوراق بورس عضو های شرکت کلیه حاضر پژوهش آماری مالکیت پرداختند. جامعه تمرکز گری تعدیل نقش با ثابت
 7313 های سال طی در مذکور های شرکت های داده. گردید انتخاب شرکت 713 هایی محدودیت اعمال با که است تهران

 ساالنه مالی های صورت نوین، آورد ره و تدبیرپرداز افزارهای نرم از ها داده گردآوری برای. گرفت قرار بررسی مورد 7311 تا
.. گردید استفاده بهادار، اوراق بورس سازمان سایت وب و سهام صاحبان عمومی مجمع به مدیره هیئت گزارش ها، شرکت

 تغییرات از درصد 13/17 معادل کیتمال تمرکز تعدیلگری نقش به توجه با هزینه چسبندگی متغیر که داد نشان نتایج

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                             (                    )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

717 
 

 مالکیت تمرکز متغیر که است آن از حاکی نتایج. دهند می توضیح را ثابت های دارایی در گذاری سرمایه تصمیمات متغیر
 بورس در شده پذیرفته های شرکت در ثابت های دارایی در گذاری سرمایه تصمیمات و هزینه چسبندگی بین رابطه بر

 .دارد تعدیلگری نقش انتهر بهادار اوراق
 ی عمر شرکت ها درمراحل مختلف چرخه هزینه یچسبندگ لیتحل( در تحقیقی با عنوان 7313) ساجدی و بخشی

شده استفاده  7316-7317 یهای مال سال یشرکت برا 775موضوع از اطالعات مربوط به  نیا یبررس یبراپرداختند. 
چند  ونیاز رگرس یپژوهش های فرضیهآزمون  یاست و برا یدادیرو پس یفیو توص یاز نوع کاربرد قیتحق نی. ااست
هد که در د ینشان م قیهای تحق مدل یونیمربوط به برازش رگرس جیشده است. نتا تفادهاس یبیهای ترک داده رهیمتغ

وجود  باشد،در ضمن در مرحله افول کاهنده سود مرحله رشد و بلوغ شرکت کاهنده سود بیشتر از مرحله افول شرکت می
 یاتیسود عمل یکاهندگ شباعث کاه ندهیاز درامد فروش آ رانیبینی مد دهد که خوش نشان می جینتا نیندارد،همچن

 شود. می
)مطالعه  نهیهز یو چسبندگ نهیبر رفتار هز یساز یتأثیر خصوص یبررس( در تحقیقی با عنوان 7313) خونبازی و همکاران

جامعه آماری در این تحقیق، اطالعات مالی و کل پرداختند.  (راحمدیو بو هیلویدر شرکت مخابرات استان کهگ یمورد
باشد. نمونه انتخاب تحقیق، شامل اطالعات ترازنامه و صورت  پرسنل شرکت مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد می

لغایت  7331سنوات ( و پس از واگذاری )7333لغایت  7335های زمان قبل از واگذاری )سنوات  سود و زیان برای دوره
ای شرکت مخابرات استان کهگیلویه و -ها، اطالعات منسجم و منظم سیستم رایانه باشد. ابزار گرداوری داده ( می7311

های آماری رگرسیون  ها از روش . به منظور تجزیه و تحلیل دادهده شده استبویراحمد و سایت کدال تعیین گردی
دار ویلکاکسون و منویتنی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بندی عالمت ن رتبهاستیودنت از آزمو T استاندارد، آزمون

سازی بر سودآوری، ارزش شرکت، رضایت سهامداران و  . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که خصوصیده استاستفاده ش
ن تحقیق با برخی از های شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با بررسی تحقیقات مشابه نتایج ای کاهش هزینه

 .تحقیقات همخوانی داشته و با برخی دیگر نه
های  شرطی در شرکت کاری محافظه برآورد بر هزینه چسبندگی ( در تحقیقی به بررسی تأثیر7316) بیگ پناه و صفرزاده

قی به بررسی نقش های تلفی این پژوهش با استفاده از تکنیک داده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
 17ای متشکل از  پردازد. بدین منظور نمونه های ایرانی می کاری شرطی در شرکت چسبندگی هزینه در برآورد محافظه

های متعلق به  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده
کاری، متوسط میزان  های استاندارد برای برآورد محافظه دریافتند که مدل ، محققین7317 تا 7336دوره زمانی 

عنوان یکی از عوامل  ها، چسبندگی هزینه به کنند. به بیان دیگر، در این مدل کاری را بیشتر از واقع برآورد می محافظه
کاری  الحظه در برآورد محافظهم گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل کاری شرطی مدنظر قرار نمی کننده محافظه تعیین

کاری  کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه های استاندارد برای برآورد محافظه اینکه، مدل تر مهمرود.  می
کاری  کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه منظور می

 .دارد

 

 تحقيقات خارجیپيشينه 
با تأکید بر تمرکز  ر ا ها هزینه یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفاف نیرابطه ب یبررس( در تحقیقی به 1771) 7پی پن

 1771شرکت برای بازه زمانی بین  -سال 7111در کشور چین مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق از اطالعات  تیمالک
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جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره نیز استفاده شده است. نیز استفاده شده است.  1776الی 
های پانلی به صورت ثابت جهت تحلیل داده ها نیز استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که شفافیت  همچنین از داده

هرچقدر شفافیت اطالعات بیشتر  ها دارد به عبارتی دیگر اطالعات حسابداری رابطه معنادار معکوسی با چسبندگی هزینه
کند و برعکس. و همچنین براساس آزمون متغیر تعدیلی، تمرکز مالکیت باعث  ها کاهش پیدا می باشد چسبندگی هزینه

 شود. می ها هزینه یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفاف نیرابطه بتضعیف 
الکیت بر شفافیت اطالعات حسابداری پرداخت. وی از ( در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ساختار م1773) 7محفود حسین

در کشور عربستان مورد بررسی قرار داد.  1775الی  1771شرکت برای بازه زمانی بین  31های مالی  اطالعات و داده
جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش حداقل مربعات و دوربین واتسون نیز استفاده کرده است. نتایج بیانگر این است که 

دهد به همین خاطر تأثیر  ها را تحت شعاع خود قرار می های شرکت ها بخش اعظمی از سیاست اختار مالکیت شرکتس
 مثبت و معناداری بین ساختار مالکیت و شفافیت اطالعات حسابداری نیز وجود دارد.

 های مصری پرداخت . کتدر شر نهیهز( در پژوهشی به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و چسبندگی 1773) 1سید عواد ال
: فروش، نهیاز سه هزی هزینه ا یچسبندگ رفتاری منظور بررس چندگانه به ونیرگرس یها مطالعه با استفاده از مدل در این 

 تا 1771دوره  ی( براOCS) یاتیعمل های هزینه ( وCOGSشده ) فروخته یکاالها نهی(، هزSG & A) یو ادار یعموم

و بررسی قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که هزینه  آزمونسال شرکت مورد  1167مل ی و نمونه شاموردبررس 1777
ولی هزینه کاالی فروش رفته و هزینه  باشد نمیعمومی و اداری و فروش در رشد اقتصادی دارای رفتار چسبندگی 

 عملیاتی با  رشد اقتصادی  رابطه معناداری دارد.
تحت تأثیر قرار  ها رو هزینهچسبندگی  مدیریتی، یها زهیانگ و سود اهداف آیا ،در پژوهش با عنوان  (1775) ویس و کاما
سال شرکت در کشور سوئد را در طی دوره زمانی  3111آنان برای این منظور نمونه مشتمل بر  ، پرداختند.دهد می

 را ها هزینه  برای هایی نگیزها مدیران که زمانی رسیدند نتیجه این به . و قراردادندمورد برسی  1777تا  7113  های سال

 دارند، مالی تحلیلگران سود یها ینیشیپ ساختن برآورده یا و سود کاهش زیان، از اجتناب دهد می قرار تأثیر تحت
 .گیرند می پیش در فروش کاهش برای را  مجازی منابع پایین رو تعدیالت

ندگی هزینه ها، هزینه نمایندگی و رقابت در بازار با عنوان بررسی چسبدر تحقیقی با عنوان   (1775) 3ژانگ و توماس
بوده است. نتایج  1771تا  1775سال در بازه زمانی بین -شرکت 1115شامل رداختند. نمونه آماری این تحقیق محصول پ

بت در تحقیق حاکی از این است که چسبندگی هزینه بر هزینه نمایندگی تاثیر مثبتی دارد و از سویی دیگر این تاثیر بر رقا
ها بر هزینه نمایندگی و رقابت در بازار محصول تاثیر  کند. به عبارتی دیگر چسبندگی هزینه بازار محصوب سوق پیدا می

 معناداری دارد.

 

 های تحقيق فرضيه
 گردد: به شرح زیر مطرح می تحقیق حاضر های هیفرض

  وجود دارد. رابطه معناداری ها نهیهز یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفافبین  (7
 را تعدیل می نماید.ها  نهیهز یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفاف تمرکز مالکیت رابطه بین (1
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 روش تحقيق
 ماهیت بعد از. است مروری تحقیقات جزوه ماهیت لحاظ از. است کاربردی تحقیقات جزوه هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 که چرا. است بوده تجربی نیمه روش به تحقیقات جزوه شناخت بعد جهت به. است کمی تحقیقات جزوه تحقیق های داده
 درآن یا و دستکاری کامال را مستقل متغیرهای نتوان یا و نباشند ممکن تصادفی صورت به شرکت انتخاب که هنگامی
 چند رگرسیون از که بوده همبستگی تحقیق نوع از توصیفی روش نظر از. شود می استفاده روش این از کرد، مداخله
 تحقیقات جزوه استدالل نوع لحاظ از. باشد می رویدادی پس تحقیقات جزوه همچنین. است شده گردیده استفاده متغیره
 جزوه تحقیق زمان مدت طول لحاظ از . باشد می نگر گذشته تحقیقات جزوه زمان بعد لحاظ از. باشد می استقرایی -قیاسی
  و( کاوی اسناد) میدانی و ای کتابخانه تحقیقات نوع از اطالعات ریآو جمع روش لحاظ از و. باشد می ترکیبی روش

 .باشد می آماری های روش بر مبتنی محتوا تحلیل تحقیقات نوع از ها داده تحلیل روش بعد از همچنین

 

 مدل تحليلی تحقيق
 :شود می استفاده زیر رگرسیون مدل از پژوهش های فرضیه آزمون جهت

 فرضیه اول

Log(SG&Ai,t/SG&Ai,t_1)=β0+β1Log(Salesi,t/Salesi.t_1)+β2DecDummy×Log(Salesi,t/Sales

i.t_1)+β3TRANSi,t+β4DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Sizeit+β5DecDummy×Log(Salesi,t/Sal

esi.t_1)×Levit  +εi,t 

 
 فرضیه دوم

Log(SG&Ai,t/SG&Ai,t_1)=β0+β1Log(Salesi,t/Salesi.t_1)+β2DecDummy×Log(Salesi,t/Sal

esi.t_1)+β3TRANSi,t+β4DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×HHIit+β5DecDummy×Log(Salesi,t/

Salesi.t_1)×Sizeit+β6DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Levit  +εi,t 

 
 براساس معادله رگرسیونی فوق:

SGAi,t :سال در شرکت فروش و عمومی اداری، های هزینه. 
Saleit : شرکت های فروش جمع. 

Dec_Dummyi,t :متغیر این. اند بوده فروش در کاهش دارای که ییها شرکت سال دادن نشان برای مجازی متغیر 

 اختصاص خود به را صفر عدد ،صورت این غیر در و 7 عدد باشد، کمتر گذشته سال از جاری سال فروش که یدرصورت

 دهد. می
TRANSi,t: یشفافیت اطالعات حسابدار.  

HHI: تیمالک تمرکز. 
 LEV: مالی اهرم. 

SIZE: اندازه شرکت. 
 .مقدار ثابت :

 .رهایمتغ:ضرایب 
εجزئ خطای مدل رگرسیونی : 

 



, , , ,    1 2 3 4 5
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 متغيرهای تحقيق

 متغير وابسته
توسط اندرسون، بانکر  شده ارائهکه برای چسبندگی هزینه از مدل  باشد یممتغیر وابسته در این تحقیق چسبندگی هزینه 

 (، نمازی و دوانی پور1771) 1پی پن ( استفاده شده است که در این تحقیق نیز همچون تحقیقات؛1773) 7کرمنوجان
هزینه فروش ،عمومی و اداری ، استفاده ها  از  . برای بررسی و چسبندگی هزینهاند کرده( نیز از این مدل استفاده 7331)

 .باشد یمبه شرح زیر  هرکدامگیری  دازهان  مدلگیرد. که  قرار می آزمونشده و مورد تحلیل و 
 شرکت  از مدل زیر به دست میاید: فروش و عمومی اداری، یها نهیهزچسبندگی 

Log(SG&Ai,t/SG&Ai,t_1)= B0 + B1 * Log(Salesi,t/Salesi.t_1)  + B2 * DecDummy * 

Log(Salesi,t/Salesi.t_1) + εi,t   
 

 :است یرز شرح به فوق مدل در مورداستفاده عالئم

SGAi,t: سال در شرکت فروش و عمومی اداری، های هزینه. 

Saleit: شرکت های فروش جمع.  

:Dec_Dummyi,t متغیر این .اند بوده درفروش کاهش دارای که ییها شرکت سال دادن نشان برای مجازی متغیر 

 اختصاص خود به را صفر عدد ،صورت این غیر در و 7 عدد باشد، کمتر گذشته سال از جاری سال فروش که یدرصورت

 دهد. می

 

 متغير مستقل
نگین تاجی و هاشمی گل  (1776) 3لیئو مطابق با تحقیقات؛  که باشد یم سود شفافیت میزان تحقیق این مستقل متغیر

که در  شود یم( برای سنجش شفافیت سود استفاده  1773) 1شده توسط بارث و همکاران  ارائه( از مدل 7311) سفیدی
 نشان جداگانه صورت به را صنایع از یک هر برای سود شفافیت میزان اول جزء . گردد می میتقس جزء دو بهمدل  این 

 گرفتن نظر در بدون را ها شرکت کلیه برای سود شفافیت میزان نیز دوم جزء .شود یم نامیده  صنعت که جزء دهد یم

  .شود یم دهینام  کلی جزء که دهد یم نشان مربوطه صنعت
TRANS i,t =TRANSI j,t +TRANSIN p,t  

 

 TRANSI :جزو صنعت. 
TRANSINجز کلی :. 

 t: سال j : صنعت p : پرتفوی
 .دیآ یم دست به کلی و جزو صنعت(  جزء) سود تیشفاف اجزای از یک ( هر R 2) مجموع از سود تیشفاف میزان واقع در

 
=Ri,t  سهام ساالنه بازده t. 
=Ei,t شرکت یرعادیغ اقالم از قبل سهم هر سود.  
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=ΔEi,t غیر اقالم از قبل سهم هر سود در تغییر.  

=Pi,t-1  قبل  سال پایان  یک  در سهام قیمت. 
 صنایع از یک برای هر سپس ، شدند بندی میتقس مختلف صنایع به ها شرکت کلیه ابتدا صنعت جزء محاسبه از قبل

 نیهمچن .باشد موجود فعال شرکت 77 حداقل مربوطه صنعت در که یشرط به شود یم زده تخمین رگرسیون موجود،
 شود یم تقسیم پرتفوی چهار به صنعت هر در موجود یها شرکت ابتدا کلی، جزء محاسبه از است که قبل ذکر انیشا

 .باشد یم ها ε  نیتر یمنف دربرگیرنده اول پرتفوی صنعت بدین گونه که  جزء محاسبه از پس که است باقیمانده مقدار
 .دهند یم را کلی پرتفوی نیتر مثبت شامل ε یک تشکیل چهارم یپرتفو عنوان به شده میتقس یها شرکت سپس

 و سوم پرتفوی برای امر این .دهند یم را کلی پرتفوی یدک تشکیل نیز دوم پرتفوی عنوان به شده میتقس یها شرکت
 در. بود خواهند صنایع از یک هر از یکسانی اهداتمش برگیرنده در پرتفوی هر ترتیب بدین .گردد می رعایت نیز چهارم

 .شود یم زده تخمین پرتفوی چهار برای  رگرسیون تینها

 

 متغير تعدیلی

ی تمرکز مالکیت ریگ اندازهباشد که در این تحقیق برای  می متغیر تعدیلی با توجه به موضوع تحقیق حاضر تمرکز مالکیت
شود این شاخص  ی میریگ اندازهتر از و مساوی صفر درصد  مالکیت بزرگو برای درصد  7هیرشمن –از شاخص هرفیندال

و  (7311صالحی و داوطلب ) ،(1771) 3خلیل رحمان و همکاران، (1775) 1در مطالعات مشابهی همچون دان هو و زینگ
 اند. ( از مدل زیر برای محاسبه تمرکز مالکیت بهره برده7317) محمدزاده و حسینی

 
داران شرکت است هراندازه این شاخص بیشتر باشد   کننده درصد سهام تحت تملک سهام بیانSHARE در این رابطه 

 باشد و برعکس.  دار عمده در ساختار مالکیت شرکت می بیانگر تمرکز مالکیت بیشتر و حضور تعداد اندکی سهام

 

 متغيرهای کنترلی
 گردد. شرکت حاصل می سهام بانحقوق صاح بازار ارزش طبیعی از لگاریتم :(Size) اندازه شرکت

 شود. ها به عنوان اهرم استفاده می به مجموع دارایی ها یاز نسبت مجموع بده :(LEV) اهرم مالی
 
 

 

 گيری نمونه روش آماری و جامعه
باشد  ضو بورس اوراق بهادار تهران نیز میجامعه اماری این موضوع براساس قلمرو مکانی برگرفته از واحدهای تجاری ع

باشد. همچنین جهت تعیین نمونه آماری از  نیز می 7311الی  7311های بین  که برای بازه زمانی تعریف شده از سال
 طریق روش غربالگری و با لحاظ کردن شرایط های ذیل نیز انتخاب خواهد شد:

 ادار تهران پذیرفته شده باشند.در بورس اوراق به 7311تا پایان اسفندماه سال  -7
 مالی نباشند. یها یگر های بیمه و واسطه شرکت -1

                                                           
1
 Herfindal & Hirshman 

2
 Dan Hu & Zheng 

3
 Khalil, R 

 ها یبده ع مجمو
= LEV 

 ها مجموع دارایی
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 های انتخابی عضو صنایعی باشند که حداقل سه شرکت عضو آن باشند. شرکت -3
 اسفندماه باشد. 11سال مالی شرکت منتهی به  -1
 ها در دسترس باشند. این تحقیق در خصوص آن ازیموردن یها داده -5
 761 سیستماتیک حذف صورت به آماری جامعه بین از درنهایت ذکرشده های محدودیت مطرح شده مطالب به توجه با

 .گردید انتخاب نمونه عنوان شرکت به

 

 آمار توصيفی
برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها، شامل میانگین، میانه، حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف  7در جدول 
 6باشد که نشان دهنده این است تقریباً  می 71677دهد که میانگین متغیر اهرم مالی  شده است. نتایج نشان میمعیار ارائه 

باشد که  درصد می 711161ها افزایش داشته است. میانگین اندازه شرکت  های شرکت درصد دیون شرکت نسبت به دارایی
باشد که نشان  می 71676یی برخوردار است. میانه اهرم مالی پذیری باال درصد از نوسان 71517با توجه به انحراف معیار 

 ها از طریق بدهی تأمین مالی شده است. براساس % منابع مالی شرکت6های مورد بررسی  دهنده این است که در شرکت
 -71166 و -11617 و71166 و31333و  71316ترتیب  به متغیرها برای چولگی مقدار که گفت توان می نیز چولگی ضرایب

 مثبت، چولگی دارای متغیرهای مابقی های فروش، فروش و تمرکز مالکیت هزینه از غیر به که باشند می    -71153و
 .باشند می راست به چوله

 تحقيق متغيرهای توصيفی آمار: (1) جدول
 کشیدگی چولگی معیار فاانحر حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر متغیر

 SIZE 711161 711737 711317 771717 71517 71316 31131 اندازه شرکت

شفافیت اطالعات 
 حسابداری

R 71731 71711 71135 717777 71731 31333 311531 

 LEV 71677 71676 11317 71717 71133 71166 771531 اهرم مالی

 LOGSG 71176- 71773 71111 31675- 71717 11617- 711611 های فروش هزینه

 LOGSALE .717 71713 71517 71365- 71375 71166- 11713 فروش

 HHI 71363 71316 71111 71771 71715 71153- 11511 تمرکز مالکیت

 
 تحليل فراوانی داده  اسمی تحقيق :(2)جدول 

تعداد  عالمت متغیر
 مشاهدات

درصد  فراوانی جواب
 فراوانی

 11117 133 (7بلی ) DEC 7771 تغییرات فروش

 11171 137 (7خیر )

 

 )ایستایی( متغيرها  مانایی
پانلی )مقطعی و سری زمانی( مربوط هستند باید مانایی )ثابت بودن توزیع  های مدل در مطالعاتی که با داده پیش از برآورد

وجود آمدن باعث ب متغیر در طول زمان( متغیرهای مورد مطالعه بررسی شوند زیرا در صورتی که  متغیرها مانا نباشد،
های تابلویی استفاده  متغیر های مدل از آزمونهای ریشه واحد در داده 7برای تعیین مانایی شوند. رگرسیون کاذب می

                                                           
1
 stationary 
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پایایی متغیرها  به معنی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای  شود. می
ها خیلی بیشتر از مقطع زمانی باشد  اتی در اقتصاد سنجی چنانچه تعداد مقاطع یا شرکتطبق نظر گجرمختلف است. 

ها خیلی بیشتر از تعداد سالها میباشد لذا  ، چون تعداد شرکتها نداریم. در این تحقیق نیازی به مانا کردن یا پایایی داده
  ریشه واحد مورد بررسی قرار ن حال نتایج آزمونمانا کردن دادهها نیست. ولی با ای( نیازی به 7115طبق نظر گجراتی )

در این تحقیق  ازآزمون لوین، لین و چو برای آزمودن مانایی متغیر ها استفاده شده است. با توجه به اینکه  شود.  داده می
شد، با می 7175سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون لوین، لین وچون برای همه متغیر ها  کمتر از سطح خطای 

باشند،  همچنین چون مقدار آماره برای همه متغیرها بیشتر  می توان نتیجه گرفت که متغیر های تحقیق در سطح مانا می
باشند. بنابر این با توجه به مانا بودن متغیر ها  در تحلیل رگرسیونی  توان نتیجه گرفت که متغیرها مانا می باشد می می 1از 

 .وجود نخواهد داشتمشکل ایجاد شدن رگرسیون کاذب 
 مانایی متغيرها آزمون (:3) جدول

 احتمال آماره لوین، لین و چو مقدار آماره لوین، لین و چو عالمت متغیر

 SIZE 11116- 71771 اندازه شرکت

 R 311113- 71777 شفافیت اطالعات حسابداری

 LEV 711171- 71777 اهرم مالی

 LOGSG 31333- 71777 های فروش هزینه

 LOGSALE 571513- 71777 شفرو

 HHI 31111- 71777 تمرکز مالکیت

 DEC 761377- 71777 تغییرات فروش

 

 هاسمن و ليمر F آزمون
ها با  در صورتی که فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل ترکیبی تأیید شود( باید تمامی داده

پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  وسیله یک رگرسیون کالسیک یکدیگر ترکیب شوند و به
 7175لیمر بیشتر از سطح خطای  Fداری آزمون  های تحقیق  با توجه به اینکه سطح معنی نشان داده شده است. در مدل1

برای آزمون باشد. با توجه به اینکه  های تحقیق  مناسب می شود که روش ترکیبی برای برآورد مدل باشد، نتیجه می می
 باشد.  باشد اثرات ثابت برای برآورد مدل مناسب می می 75/7داری کمتر از  هاسمن سطح معنی 

 هاسمن و  يمرل F آزمون (:0) جدول
 نتیجه آزمون سطح معنی داری Fآماره   آزمون

  Fرگرسیون پانلی 7777/7 7733/31 لیمر 

 ت ثابترگرسیون پانلی با اثرا 7777/7 5613/11 آزمون هاسمن

 

 های تحقيق نتایج آزمون فرضيه

 برآورد مدل تحقيق

 :فرضيه اول
 دارد.  وجود  رابطه معناداری ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین

Log(SG&Ai,t/SG&Ai,t_1)=β0+β1Log(Salesi,t/Salesi.t_1)+β2DecDummy×Log(Salesi,t/Sales

i.t_1)+β3DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Ri,t+β4DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Sizeit+β

5DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Levit  +εi,t 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                             (                    )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

711 
 

بوده که نشان  -71711 ،حسابداری اطالعات یعنی شفافیتدهد که ضریب متغیر مستقل  در حالت کلی نتایج نشان می
ضریب متغیر  tباشد که با توجه به آماره  ها می سبندگی هزینهو چ حسابداری اطالعات شفافیتدهنده رابطه معکوس بین 

توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می % معنی دار می15در سطح اطمینان  حسابداری اطالعات شفافیت
و  حسابداری اطالعات % فرضیه تحقیق را تأیید شده تلقی کرد این موضوع نشان دهنده این است بین شفافیت15

 .دارد دار و معکوس وجود معنی چسبندگی هزینه رابطه 
 مدل اول آزمون (:5) جدول

معناداری   (t)آماره (β) ضریب نماد متغیرها نام متغیر
(Prob) 

عامل تورم 
 (VIFواریانس)

 ---- C 71713- -11771 71777 عرض از مبداء

 LOGSALE 71376 11367 71771 71776 فروش

 DEC*LOGSALE 71757 51773 71777 71777 تغییرات فروش

DEC*LOGSALE حسابداری شفافیت اطالعات

*R 
71711- 31111- 71777 71771 

DEC*LOGSALE اندازه شرکت

*SIZE 
71113 11771- 71731 71775 

DEC*LOGSALE اهرم مالی

*LEV 
71173 71117 71613 71711 

 معناداری Fآماره  سایر اطالعات
Prob)) 

 ضریب تعیین
(R-

squared) 

 ضریب تعیین
 تعدیل شده

Adjusted R-

squared 

 دوربین واتسون
D-W)) 

11533 71711 7133 7111 11115 

 

 :فرضيه دوم
 نماید  می تعدیل را ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین رابطه مالکیت تمرکز

Log(SG&Ai,t/SG&Ai,t_1)=β0+β1Log(Salesi,t/Salesi.t_1)+β2DecDummy×Log(Salesi,t/Sal

esi.t_1)+β3DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Ri,t+β4DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×HHIit

+β5DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Sizeit+β6DecDummy×Log(Salesi,t/Salesi.t_1)×Levit  

+εi,t 

 
بوده  71775 حسابداری(، اطالعات رکز مالکیت* شفافیتتمیعنی )دهد که ضریب تعاملی  در حالت کلی نتایج نشان می

باشد که با  ها می و چسبندگی هزینه حسابداری(، اطالعات تمرکز مالکیت* شفافیت)که نشان دهنده رابطه مستقیمی بین 
ر % معنی دا15در سطح اطمینان  حسابداری(، اطالعات تمرکز مالکیت* شفافیت)ضریب متغیر تعاملی  tتوجه به آماره 

% فرضیه تحقیق را تأیید شده تلقی کرد این موضوع نشان 15توان در سطح اطمینان  باشد، با توجه به موارد فوق می می
 نماید. می تعدیل را ها هزینه چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین رابطه مالکیت دهنده این است تمرکز

 برآورد مدل تحقيق (:6) جدول
معناداری  (t)آماره (β)ضریب نماد متغیرها نام متغیر

(Prob) 

عامل تورم 
 (VIFواریانس)

 ---- c -71711 -31166 71777 عرض از مبداء

 LOGSALE 71376 11311 71771 71775 فروش
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DEC*LOGSAL تغییرات فروش

E 
71713 31511 71777 71777 

DEC*LOGSAL حسابداری شفافیت اطالعات

E*R 
71776- 31111- 71777 71771 

DEC*LOGSAL ز مالکیتتمرک

E*HHI 
71753- 11613- 71773 71771 

 اطالعات تمرکز مالکیت* شفافیت
 حسابداری

DEC*LOGSAL

E*R*HHI 
71775 11115 71773 71751 

DEC*LOGSAL اندازه شرکت

E*SIZE 
71111- 11373- 71717 71771 

DEC*LOGSAL اهرم مالی

E*LEV 
71115 71677 71511 71731 

 معناداری Fره آما سایر اطالعات
Prob)) 

 ضریب تعیین
(R-squared) 

 ضریب تعیین
 تعدیل شده

Adjusted R-

squared 

 دوربین واتسون
D-W)) 

11317 71771 7113 7131 11153 

 

 گيری تحقيق بحث و نتيجه
 و رانمدی برای روشن چراغ یک عنوان به اطالعات است بوده همراه ها تکنولوژی و ارتباطات پیشرفت با که عصری در

 قانون که کشورهایی در محققین مطالعات براساس.باشد می نیز آتی و سازمانی اهداف پیشبرد جهت در گذاران سرمایه
 نظر از. است داشته وجود آن در نیز شفافیت نقش دارد وجود مدیریتی و مالی های گزارش در خواهی حساب و دهی حساب
 اقالم و ها حساب از اختیاری های سوءبرداشت عدم و تقلبات کاهش ثباع شفاف اطالعات وجود مالی، گزارشگری قوانین

 در داخلی های کنترل باید تجاری های شرکت آمریکا، حسابداران انجمن مقررات آیین براساس البته. شود می ای ترازنامه
 و حسابداری عاتاطال شفافیت جهت صرفاً کنترلی های سیاست و ها نظارت این. نمایند مستقر را سازمان داخلی محیط

 مالی های صورت بتواند حسابرس یک اینکه برای مستقل حسابرسان های بررسی شرایط در. باشد می نیز مالی مدیریت
 دارای باید اطالعات این دوم درجه در و خواهند می مدیران از را اسنادی و اطالعات اول درجه در کند قبول را شرکتی
 فرد که نشود باعث اطالعات در موجود اطالعات سوما و باشد برخوردار باالیی اییکار از یعنی باشد اطالعاتی محتوای
 جهانی های بحران گذشته های دهه در همچنین. باشد برخوردار کافی شفافیت از اطالعات عبارتی به شود گمراه حسابدار

 کرد بازگو آن دید از را اتفاقات ینا وقوع بتوان که دلیلی یک کرد خود متأثر را تجاری های شرکت که مالی های بحران و
گذاران  . با توجه به اینکه بین افشا مسئولیت اجتماعی و سرمایهاست بوده حسابداری اطالعات در کامل شفافیت نبود

ها سعی کنند مسئولیت  اجتماعی را تا حد امکان  به  شود که شرکت نهادی خارجی رابطه معناداری دارد پیشنهاد می
ها  گذاراننهادی خارجی بیشتری سرمایه خود را به بورس وارد کنند تا بتوانند به کمک سرمایه د تا سرمایهدرستی افشا کنن

گذاران و  تولیدات خود را افزایش دهند و به طبع تولید بیشتر پیشرفت و صادرات بیشتری داشته باشند.همچنین به سرمایه
افشا مسئولیت اجتماعی توجه داشته باشند چون افشا مسئولیت  اری، بهگذ شود در هنگام سرمایه میسهامداران پیشنهاد 
گذاری کنند و این  باعث بهبود  شود که سهمامداران نهادی خارجی بیشتری بر روی شرکت سرمایه اجتماعی باعث می

 شود. ها می سود شرکت
رابطه معناداری  ها نهیهز یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفافبین  با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول (7

 بازار در ها نهیهز یو چسبندگ یاطالعات حسابدار تیشفاف تأیید رابطه به نظر شود وجود دارد بنابراین پیشنهاد می

 تصمیم به اخیر، های سال طی اقتصادی های سیاست در شده متعدد اعمال تغییرات به توجه با و ایران سرمایه

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                             (                    )جلد سوم1071، زمستان 07، شماره 5دوره 
 

711 
 

 و هزینه ها شرکت وضعیت نسبی ثبات ایجاد راستای در شود می پیشنهاد کشور اقتصاد عوامل اجرایی و گیرندگان

نمایند تا نسبت به  اعمال کالن اقتصادی های سیاست به بخشی ثبات جهت را بیشتری تالش ها، آن عملیاتی های
رهای بهینه میزان ارائه شفافیت اطالعات از سوی شرکت های تجاری بر بازارهای مالی اعمال شود تا بتوانند با راهکا

 چسبندگی هزینه ها را کاهش بدهند.

 چسبندگی و حسابداری اطالعات شفافیت بین رابطه مالکیت تمرکز با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم (1
 در را بیشتری تکمیلی اطالعاتی رایج، اطالعات بر عالوه ها شرکت شود می پیشنهاد .نماید می تعدیل را ها هزینه

 تا اضافه نمایند مالی های صورت به مدیریتی های تحلیل عنوان تحت خود عملیاتی های هزینه رفتار با ارتباط

 بتوانند و نموده درک شرکت سطوح فعالیت به توجه با را آن عملکرد و هزینه رفتار بتوانند تر راحت گذاران سرمایه

تاثیرگذار بر روند تمرکز مالکیت در شرکت ها را زیرا این عوامل به عنوان شرایط  .نمایند اتخاذ منطقی تصمیمات
فراهم می آورد. تمرکز مالکیت از جمله عواملی است که می تواند ساختار گزارش دهی و شفافیت اطالعات را متحول 

 سازد و رفتار چسبندگی هزینه را تعدیل نماید.

 

 پيشنهاد به محققان برای تحقيقات آتی
  .قابلیت مقایسه صورت های مالی( بر چسبندگی هزینه ها) فی اطالعات حسابداریهای کی  بررسی تاثیر سایر ویژگی (7

 .بررسی اثر خطا نوع اول و دوم حسابرسی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر جنسیت شرکای حسابرسی (1

 .های هیئت مدیره مشترک و چسبندگی هزینه ها بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه بین ویژگی (3
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