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 چکيده
و انتخاب  رهیمد أتیه یاشتراک اعضا نیرابطه ب یو هدف پژوهش حاضر، بررس موضوع

باشد.  یشده در بورس و اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یدر شرکتها یحسابدار یروش ها

استقرایی  -حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی قیتحق

نه باشد. نمو یپس رویدادی/گذشته نگر م قیق،ل آماری( و به لحاظ طرح کلی تح)تحلی

شده در بورس و اوراق  رفتهیشرکت پذ 511تعداد  رندهیدر برگ قیتحق نیدر ا یانتخاب

انتخاب نمونه از روش حذف  یباشد. برا یم 5181تا  5198 یسالها نیبهادار تهران ب

 ،ونیو روش رگرس قیتحق یساس الگواستفاده شده است. سپس بر ا كیستماتیس

فت. قرار گر یمورد بررس وزیویو با نرم افزار ا تایآزمون به روش پنل د قیتحق یهاهیفرض

 رهیدم أتیو محاسبه ضرایب رگرسیونی نشان داد که ه ت،یبرآورد مدل رگرسیونی پروب

 رهیمد أتیه یمشترک و تخصص مال رهیمد أتیمشترک، مدت زمان ارتباط مشترک ه

 مثبت دارد. ریدر شرکت تأث یدارحساب یمشترک بر انتخاب روش ها

 .یمشترک، تخصص مال رهیمد أتیه ،یحسابدار یروش ها :يديکل واژگان
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 2مرتضی خانالري  ، 1 اميررضا مطلوبی
 .لم و فن آوری شمسدانشجوی موسسه آموزش عالی ع _کارشناسی ارشد حسابداری  5
 .مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز _دکترای حسابداری  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 اميررضا مطلوبی

و انتخاب روش هاي بررسی رابطه بين اعضاي مشترک هيأت مدیره 

 هاي پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران حسابداري در شرکت
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 مقدمه
 أتیه یو فلسفه وجود تیبزرگ، ماه یشرکت ها تیامن یپوشال یها رقابت و شکستن سقف دیجد یایدن یریشکل گ همزمان با

 ندیاز فرا یرقابت ناش شیافزا ،یانحصار یبازارها یریجهان تجارت، شکست و رخنه پذ نیشد. نظم نو یتحول و دگرگوناز ریناگز رهیمد

بحران اقتصاد  هند، و نیچون چ ییکوچك نوآور، ظهور و رشدسرسام آور اقتصادها یشرکت ها رظهو یشدن، سونام یو جهان یساز یجهان

بازار به همراه داشته و کاهش  ندهیدر شناخت حرکت وآ زیشرکت های بزرگ را ن رانیمد صالیتاس ل،یقب نیاز ا یاریو مسائل بس یجهان

 دهیبه عنوان د شیاز پ شیو ب مورد توجه محققان قرارگرفتند رهیمد های أتیرو ه نیرا موجب شده است. از ا رانیمد دیمستمر طول افق د

واستار خ رهیهای مد أتیاز ه دیتم نشد و محققان وصاحبنظران با انتقادات شدخ زیاندک ن نیگشتند. مسئله به هم فیتعر یبانان سازمان

 تحت امرشان بودند.  یو سرنوشت سازمان ها ندهیمشارکت آنها در آ شیافزا

 رهیمد أتیموضوعات وجود ه نیزتریاز بحث انگ یکی ستمیدر اواخر قرن ب یشرکت تیحاکم قاتیتحق شیدایاز زمان پ گرید ییسو از

 است.  یشرکت تیدر ساختار حاکممشترک 

(. 5891،  چاردسونیشرکت ها است )ر رهیمد أتیمشترک در ساختار ه یموضوع اعضا یحسابدار زیاز موضوعات بحث برانگ یکی

شرکت  رهیمد أتیعضو ه گاهیشرکت است که به طور هم زمان در جا كی رهیمد أتیاز ه یی، اعضارهیمد أتیمشترک ه یمنظور از اعضا

و عض گریسازمان وابسته است در سازمان د كیفرد به  كیکه  یطیدر شرا گریبه عبارت د ای(. 5881 ، یزروچیقرار داشته باشد )م زین گرید

العات از تبادل اط یمنبع مهم كیمشترک به عنوان  رهیمد أتیمشترک بر نقش ه رهیمد أتیمربوط به ه اتیادب مشترک باشد. رهیمد أتیه

 أتیه یکه اعضا یدر حال (.2002و فاستر ،  یکند )برگات یم دیتاک بیرق یها انسازم یاقدامات نوآور و اثربخش سازمان ها درباره نیب

 رهیمد أتیمشترک ه یحال، عملکرد اعضا نی(، با ا5891کنند )فاما و جنسن ،  یم فایدر سازمان ا یاتینقش ح كیبدون شك  رهیمد

 نیاز مهمتر یکی(، به عنوان یمشترک )اشتراک رهیمد أتی(. ه2001و همکاران ،  کسونیرد )ارسازمان به همراه دا یبرا یتبعات مثبت و منف

، 5881 لد،یو قابل اعتمادتر از انتشار اطالعات است )هونس چا نهیبدون هز ،یشرکت ها، ثابت کرده است که خط مش نیب یارتباطات اجتماع

د ها عمل کن شرکت کنواختی یو ساختارها ها تیانتشار فعال یبرا یزمین مکانتواند به عنوا یم مشترک رهیمد أتی( ، ه2050 ر،یشروپش

 (.2051؛ هو و همکاران ، 5881 لد،ی؛ هونس چا2051و همکاران ،  وی)چ

 یمنجر به همسان ،یحسابدار یشرکت ها، از جمله انتخاب روشها کنواختی یها تیفعال ایکرده اند که آ یبررس یقبل مطالعات

، (5885 س،یویشدن شرکت توسط رقبا( )د یداریاز خر یریجلوگ یبرا یتدافع ی)اقدام یقرص سم یها یت مانند استراتژشرک یانتخاب ها

کالدرا و پاسکال  ی؛ کرسپ 2052و همکاران،  ی)اد رانی(، و پاداش خدمات مد2051و همکاران،  ی؛ ش2051و همکاران،  ویسود )چ تیریمد

ترک مش رهیمد أتیه قیتوانند از طر یشرکت م یکه انتخاب ها رندیگ یم جهینت وستهیعات به طور پمطال نی(، خواهد شد. ا2051فاستر ، 

 یو روش ها یموجود یمانند روش ها یحسابدار یمعمول و اساس یبر انتخاب روش ها تمطالعا نیاز ا كی چیحال، ه نیمنتشر شوند. با ا

 .اند¬استهالک توجه نداشته

 ینقد یانهایدرباره جر رانیمد یها ینیب شیانتخاب شده اند تا اطالعات و پ یحسابدار یه روش هادهد ک ینشان م یقبل مطالعات

معمول  یروشها نیا ب،یترت نی(. بد5880،  مرمانی؛ واتس و ز5891،  چی؛ هولتوسن و لفتو5880شرکت را افشاء کنند )هولتوسن ،  ندهیآ

وسن هولت ن،یاست. عالوه بر ا یآت ینقد انیمربوط به ارزش شرکت و جر شتری، بو روش استهالک یروش موجود دمانن ،یحسابدار یو اساس

ه به شوند. با توج کنواختی یبه سادگ ،یرویپ لیتوانند به دل یم یحسابدار كیستماتیس یدهند که روش ها ی( نشان م5891) چیو  لفتو

 رهیمد أتیه ایموضوع که آ نیو ارزش شرکت، ا ندهیآ ینقد یها انیآنها بر جر ریتأث و یحسابدار یانتخاب روش ها یاطالعات یمحتوا

 یپژوهش حاضر با هدف بررس نیاست. بنابرا تیبا اهم ر،یخ ایقرار دهد  ریرا تحت تأث یحسابدار یتواند انتخاب روش ها یمشترک م

ده است که چگونه مدت ارتباط ش یپژوهش بررس نیدر ا نیمچنانجام شده و ه یحسابدار یمشترک بر انتخاب روش ها رهیمد أتیرهیتأث

 گذارد. یاثر م یمشترک در رابطه با انتشار روش حسابدار رهیمد أتیه یتخصص مال زیمشترک ون رهیمد أتیمشترک ه
 

 پيشينه نظري پژوهش

، انشآنها د رایز د،ینما یم جادینظارت سخت کوشانه تر ا یمضاعف برا یا زهیانگ رهیمد أتیمشترک در ساختار ه یاز اعضا یبرخ

و  میسود شرکت خواهد بود )هس تیفیک شیآن افزا جهیدارند که نت یتیریاقدامات مد ینظارت فعاالنه برا یبرا زهیتجربه، مهارت و انگ

مشترک دارند در  یخود اعضا رهیمد أتیکه در ساختار ه ییشرکت ها افتندی( در2008سانتال و همکاران  ) ل(. در مقاب2055رحمان، 

مشترک  رهیمد أتیبا ه یشرکت ها نیب یگونه از شرکت ها همواره معامالت نیقرار دارند. به طور مثال در ا زیآم هسیمعرض اهداف دس

( 2009و مگالف ) ایلویبر اساس مطالعات س نیرد )معامالت با اشخاص وابسته(. همچنیپذ یصورت نم یعاد طی. که در شراردیگ یصورت م
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 یه هادر پروژ یگذار هیبه اتالف ارزش و سرما یشتریب لیباشد، شرکت تما شتریشرکت ها ب رهیمد أتیمشترک در ساختار ه یهرچه اعضا

 است. ادیشرکت ها ز نیدر ا یورشکستگ كیو احتمال تجربه  تهمعکوس بر عملکرد شرکت داش ریآنها تأث ماتیدارد و تصم یبا ارزش منف

به منابع و به دست آوردن  یدر دسترس ینسب تیمز یر مدیران دارادهد که اگ ی( نشان م5880اطالعات )هولتوسن ،  دگاهید هینظر

با  هینظر نیشرکت ها خواهند داشت. ا ندهیآ ینقد یها انیبر برآورد جر یشتریب ریخود باشند، آنها قدرت و تأث یشرکت ها یاطالعات برا

، بد هستند ایخوب  ایآ نکهیدر مورد ا یریگ میر تصمتوانند د یم دهیدهد که رهبران عق ی( سازگار است، که نشان م2001راجرز  ) هینظر

 ینیب شیپ آنها در ییبا توجه به توانا یتا حد دیدر ارائه منابع و اطالعات با ینسب تیبا مز رانیگذارتر باشند. همزمان، مد ریقدرتمندتر و تأث

 اریبس یریگ میاساس تصم یمناسب حسابدار یهارو، انتخاب روش  نی(. از ا5880ها جبران شوند )هولتوسن،  تشرک ندهیآ ینقد انیجر

ت شرک ندهیخود را در چشم انداز آ دگاهیکنند تا د یاستفاده م یاساس یحسابدار یروش ها یها نهیاز گز رانیاست. مد رانیمد یبرا یمهم

با عالمت ابالغ کنند؛ )هولتوسن،  یدارو ارتباط اطالعات حساب نانیاطم تیبهبود قابل یو برا نده،یآ ینقد انیها، مثالً انتظارات خود از جر

 ( 5880،  مرمنی؛ واتس و ز5891،  چی، هولتوسن و لفتو5880

راه  نیشوند و همچن یبا آن روبه رو م رانیکه مد یو آنها بر مشکالت ستین میبه صورت مستق یحال، انتخاب روش حسابدار نیا با

 تیدشوار است. عدم قطع یحسابدار یها نهیگز نیا انیدر م رانیمد یبرا یریگ میگذارند. تصم یم ریکنند، تأث یکه آنها اتخاذ م ییحل ها

 تیاهد دهیچیپ یحسابدارروش در مورد انتخاب  یریگ میدر هنگام تصم یرا به بحث اکتشاف رانیممکن است مد جهیو ابهام در نت طیمح

 ندیفرآ از یرویپ ای یحسابدار قیدق یخود را با اتخاذ روش ها میتوانند تصم یم رانیمد ت،یعدم قطع نیمقابله با ا یکند. به طور خاص، برا

 کنند. یخود، ساده ساز بلمتقا یشرکا یروش حسابدار یریگ میتصم

 گرید یرا که از شرکت ها قی( و دقیتوانند اطالعات و دانش دست اول )عال یم یاشتراک رانیمنابع، مد یوابستگ هیتوجه به نظر با

(. 2050،  ریهستند را ارائه دهند )شروپش یاتیمربوط و ح شانیشرکت ها یها یها و استراتژ یریگ میتصم یو برا ندیآ یبه دست م

ها در کسب آن ییبا توجه به توانا ،یانتخاب روش حسابدار یریگ میشرکت ها، از جمله تصم یها یریگ میدر تصم یاشتراک رانیمد ن،یبنابرا

و  ،یشرکت اشتراک یانتخاب روش حسابدار نیتوان فرض کرد که ب ی(. و م2000و همکاران ،دارند )راوو  ینسب تیمز ر،یاطالعات و تفس

 مثبت وجود دارد. بطهرا كی یاز شرکت مرکز یانتخاب روش حسابدار

صور که در پارلمان تبلیغ می کند، ت یاز کسان یرسد قانوگذاران و بعض یاست. به نظر م زین یعمل یاسیس میمفاه یدارا قیتحق نیا

اوراق  یررسب ونیسیعضو کم رو،یال. شاپ یببرند. به عنوان مثال، مر نیدارند آنها را از ب یو سع ستندیمشترک خوب ن رهیمد أتینند که هک

 ستمیاست. س یریگیارزشمند در حال پ دهیا كیدر حال اشتراک  یها رهیمد أتیه فیکند که تضع ی(، استدالل مSEC)  کایبهادار آمر

 فیکند که تعر یم شنهادی( پSEC) کایاوراق بهادار آمر یبررس ونیسی( به کمCalPERS) ایفرنیکال یان اجتماعکارمند یبازنشستگ

، باشد. مختل کند قتیدر حق ایرا در ظاهر و  ریمد تینیمانند رابطه متقابل، که ممکن است ع طه،شامل هر گونه راب دیبا رانیاستقالل در مد

 یرا( بیهی)بد یعیراه حل طب كیدر حال اتصال  رانیحال، آنها ساده و ناقص هستند. مد نیاشند؛ با اب یها ممکن است قانون ینگران نیا

شوند، آنها  یمواجه م یریگ میدر تصم یطیمح تیکه شرکت ها با عدم قطع یمهستند. هنگا تیعدم قطع یاز سطوح باال یینمونه ها

 یها یریگ می( نه تنها تصمیمشترک )اشتراک رانیمد نیکنند. همچن دیرا تقل دادند یشان قبالً انجام م یاشتراک یممکن است آنچه شرکا

توانند منتشر کنند. به عنوان مثال،  ی( را م"یمال ییزگوبا")مثال  "بد"متحد( بلکه  ی)به عنوان مثال، استراتژ "خوب"تیریمد یاسیس

ر آنها ب ریمشترک و تأث رهیمد أتیه یست تا اطالعات اصلذکر شده ا یشرکت ها ازمندیمقررات اوراق بهادار تهران ن میتنظ ونیسیکم

 میکار مهم است که تنظ كی یمنف تاثرا فیمشترک و تضع رهیمد أتیاثرات مثبت ه تیتقو ن،یشرکت ها را افشا کنند. بنابرا اتیعمل

 کنند. یکار م تیعدم قطع یبا سطوح باال طیمح كیکه در  ییشرکت ها یبه خصوص برا رندیدر نظر بگ دیکننده ها با

هنگام  تیریشدن شرکت ها بر روابط مد یمتک یاصل لیدل یطیمح تی(، عدم قطع5880( و پاول )2000توجه به گفته پنگ و لو ) با

 باشد.  یم یریگ میتصم

 ،)پنگولو تاس رانیمد یفرد انیاستفاده از روابط م ،یطیمح تیبه دست آوردن اطالعات و کاهش عدم قطع یروش کارآمد برا كی

مکن هستند و م فیضع یسازمان طیمح كی یبرا نیگزیجا زمیمکان كیمشترک  رهیمد أتینشان داده است که ه یقبل قاتی(. تحق2000

(. انتخاب 2008؛ رنو همکاران، 2000کنند )پنگولو،  یدر حال توسعه باز یموجود در کشورها یشرکت ها یرا برا یاست نقش مهمتر

 یمشترک منتشر م رهیمد أتیه یشبکه ها قیو استهالک( در واقع در سراسر شرکت ها از طر یجودمو ی)روش ها یرحسابدا یروش ها

 متقابل خود ارتباط دارد. كیشر یشرکت ها یقبل یحسابدار یبا انتخاب روش ها میبه طور مستق یمرکز یشوند، و انتخاب شرکت ها

 یم تیشرکت ها فعال ریسا یو حسابرسان مشترک که برا رهیمد أتیه یاجتماع دگاهیمشترک از د رهیمد أتیمربوط به ه اتیادب در

کنند  یم سریم تیریبرقرار شده با مد یروابط اجتماع انیجر قیبه اطالعات را از طر یبوده که دسترس یاجتماع هیاز سرما یشکل كیکنند، 
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 کنترل ستمیو س یساختار سازمان ،یم راهبرنظا ره،یمد أتیه یایسازمان شامل حقوق و مزا اتیاز عمل یاریبسمشترک بر  رهیمد أتیه

 (2001و فاستر ،  یدارد. )برگات ریتأث زویا تیفیک

 

 پيشينه تجربی پژوهش
 رانیمجزا که متاثر از مد یانتخاب روش حسابدار یبه بررس یدر پژوهش (2051) انیت انگیگائول و،یل نگیهان، نان هو، ل یجا

 دو شرکت وجود دارد، روش نیرابطه مشترک  ب كیکه  یدر زمان افتندیدر یو شانگها نیدر چ یباشد را از لحاظ انتشار رفتار یمشترک م

 یرابطه اشتراک طوالن ن،یبوده عالوه بر ا گریکدیاستهالک، مشابه  یو روش ها یموجود یآن شرکت ها شامل روش ها یحسابدار یها

 رانیکه مد ییشرکتها یاستهالک برا یروش ها یبودن بر رو یاشتراکاثر  ن،یدهد. هم چن یم شیافزا زیرا ن نانیدو شرکت عدم اطم نیب

 است.  شتریهستند، ب یمال نهیزم یمشترک دارا

شده در  رفتهیپذ ینیچ یمشترک و عملکرد شرکت ها رهیمد أتیه نیارتباط ب یبه بررس ی( در پژوهش2051و همکاران  ) پنگ

 کند. یمشترک به بهبود عملکرد شرکت ها کمك م رهیمد أتیجود هکه و دندیرس جهینت نیبورس هنگ کنگ پرداخته و به ا

مخارج تحقق و توسعه و مخارج حق االختراع  زانیمشترک بر م رهیمد أتیرهیتأث یبه بررس ی( در پژوهش2052و همکاران  ) هلمرز

 یها هنیبر هز یمشترک اثر مثبت رهیمد تأیدهد که ه یآن ها نشان م یها افتهیشرکت هستند، در هند پرداخته اند.  ینوع آور ندهیکه نما

 مخارج اختراعات شرکت دارد.  زانیو توسعه و م قیتحق

 أتیه دادکه نشان جیپرداخت. نتا سود تیفیوکی اریاختی افشاها مشترک، رهیمد أتیرابطه ه ی( به بررس2051مندزاک  ) جستن

 افتیدر زین قیتحق نیدرای قبل قاتیتحق با . همسودارد مثبت دارتباطسو تیفیباک وی منف ارتباط داوطلبانهی باافشاها مشترکی ها رهیمد

 برعدم یریچشمگ ریتأث مشترکی ها أتیه . امادارد مثبت ارتباط داوطلبانهی افشاها با رهیمد أتیه استیر واستقالل شرکتی  اندازه که

 . ندارد اتیمال پرداخت

اطالعات  یاریاخت یمشترک بر افشا رهیمد أتیرهیتأث یبه بررس یهش( در پژو5181) یشمس آباد یدادیجمال عل ،یفروغ وشیدار

 رهیمد أتیدهد که ه یپژوهش آنها نشان م یها افتهیشده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند.  رفتهیپذ یسود در شرکتها تیفیو ک

 مثبت دارد.  ریاطالعات تأث یاریاخت یبر افشاونیز سود  تیفیمشترک بر ک

مشترک بر سطح افشاء و  رهیمد أتیوجود عضو ه ریتأث ی( به بررس5182) نژاد یریجوانش نبیمهدی آقا بیگی، ز ،یرعه لمز عقوبی

شرکت  20پژوهش از ازیاساس اطالعات مورد ن نیپردازند. بر ا یشده در بورس و اوراق بهادار تهران م رفتهیسود شرکتهای پذ تیفیک

پژوهش جهت آزمون  نیقرار گرفتند. در ا یاستخراج و مورد مطالعه و بررس 5181 یال 5191 یسالها یدر ط یشده در بورس ط رفتهیپذ

 مشترک و سطح رهیمد أتیوجود ه نیدهد ب یهای پژوهش نشان م افتهیاستفاده شده است.  رهیچند متغ یخط ونیاز مدل رگرس اتیفرض

ترک مش رهیمد أتیوجود ه نیوجود داشته و ب یرابطه معنادار میسود و عملکرد شرکت به صورت مستق تیفیافشا به صورت معکوس و ک

 وجود ندارد. یرابطه معنادار یاتیو فرار مال

 یمشترک با عملکرد آت رهیمد أتیوجود عضو ه نیرابطه ب ی( به بررس5182) انیمحمود قاسم دوار،یام دیسع ،یقیمدن حق هیسم

در شرکتهای پذیرفته  5182الی  5199یك دوره پنج ساله از سال و پردازند  یمشده در بورس و اوراق بهادار تهران  رفتهیشرکت های پذ

شده در بورس و اوراق بهادار تهران را جهت مطالعه انتخاب نموده و نتایج نشان می دهد که عضو هیات مدیره مشترک رابطه مثبت با 

 ثیر با اهمیتی ندارد. تا تعملکرد آتی، کیفیت سود شرکت ها دارد. در مقابل بر ریسك مالیاتی شرک

مشترک بر سطح  رهیمد أتیه ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش5182)یقیمدن حق هیسم کوکار،ین نیفرد، غالم حس یلیوک درضایحم

شرکت که اطالعات  522هدف، تعداد  نیا یشده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. در راستا رفتهیپذ یسود شرکتها تیفیافشاء و ک

 یآمار كیتکن زا هیبود انتخاب شدند. به منظور آزمون فرض ی( در مورد آنها قابل دسترس91-80) قیتحق ازیندوره مورد  1 یبرا ازین مورد

س مشترک و سطح افشاء رابطه معکو رهیمد أتیه نیآن است که ب انگریبدست آمده ب جیبهره گرفته شد. نتا رهیچند متغ یخط ونیرگرس

 رابطه ندارد. یاتیو با فرار مال میسود و عملکرد شرکت رابطه مستق تیفیرک با کمشت رهیمد أتیه نیو ب

 

 فرضيه هاي پژوهش
 شده است: انیب ریها به صورت ز هیبه مسئله پژوهش، فرض ییشده، جهت پاسخگو انیبا توجه به مطالب ب

 یاستهالک( با انتخاب روش حسابدارکاال، روش محاسبه  یموجود یابیشرکت )روش ارزش یاول: انتخاب روش حسابدار هیفرض .5

 مشترک ارتباط دارد. رهیمد أتیتوسط ه
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 دارد. ریشرکت تأث یحسابدار یمشترک، در انتخاب روش ها رهیمد أتیدوم: مدت زمان رابطه ه هیفرض .2

 دارد. ریشرکت تأث یحسابدار یدر انتخاب روش ها ،یمشترک با تخصص مال رهیمد أتیسوم: ه هیفرض .1

 

 روش پژوهش
گذشته ارتباط  یباشد. با توجه به موضوع و ازآنجا که بر اساس داده ها یم یکاربرد قاتینوع تحق حیث هدف، از از حاضر شپژوه

  ( است.یا سهمقای–ی)عل یدادیو پس رو یحاضر از نوع همبستگ قیتحق رند،یگ یقرار م یمستقل و وابسته مورد بررس یرهایمتغ

 رفتهیپذ یاطالعات شرکتها یگردآور یسر و کار دارد، برا یواقع یبوده و با داده ها یدانیم حاضر به صورت قیتحق نکهیتوجه به ا با

ز ا یشود، از منابع مختلف یشرکت ها م یمال یمربوط به صورت ها ق،یتحق یرهایشده در بورس و اوراق بهادار تهران که با توجه به متغ

از موسسات  یبرخ تیشرکت بورس و سازمان بورس، سا یاطالع رسان تین، ساسازمان بورس و اوراق بهادار تهرا ردهفش یجمله لوح ها

 موضوع و اتیداده ها و اطالعات مربوط به ادب یجمع آور یبرا نیپرداز استفاده شده است. همچن ریتدب نیو نرم افزار ره آورد نو یحسابرس

 ماهنامه ها، فصلنامه ها و ،یشامل مجالت هفتگ یبخانه ااستفاده شده است که منابع کتا یا انهاز روش کتابخ قیتحق نهیشیپ یبررس

 باشد. یم نیو الت یفارس یلیتحص ینامه ها انیپا ،یو پژوهش یقاتیانتشارات مراکز تحق

ات به منظور انجام محاسبو همچنین  ،)مرکب(رهیچند متغ ونیرگرس لیاز تحل قیتحق هیاطالعات و آزمون فرض لیو تحل هیتجز یبرا

  Eviews 10 ینرم افزار هاو  EXEL آنها از صفحه گسترده لیو تحل هیتجز نیزو  قیتحق نیدر ا ازیه ها و اطالعات مورد نداد لیو تحل

 .شده استاستفاده  Minitab 18و

کاال و روش  ی)روش موجود یحسابدار یمشترک بر انتخاب روشها رهیمد أتیرهیتأث ،یپژوهش در حوزه مال نیلحاظ موضوع ا از

 قرار خواهد داد. ی( را مورد بررسییدارااستهالک 

 قرار خواهد داد. یشده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران را مورد بررس رفتهیپذ یپژوهش شرکتها نیا قیتحق ینظر مکان از

 خواهد بود. 5181 یال 5198سال از سال 1 یاطالعات شرکتها برا قیتحق یزمان قلمرو

 

 نمونه آماري پژوهش 
 باشد.  یپژوهش حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران م یرآما جامعه

شده در بورس و اوراق بهادار تهران انتخاب  رفتهیپذ یشرکتها نیاز ب (5091شرکت )با تعداد مشاهدات  511تعداد زین یآمار نمونه

 :دیمطلوب پژوهش بدست آ یتا نمونه  شد لیتوسط پژوهشگر تعد ریز یبا استفاده از شاخص ها یجامعه آمار نکهی. افزون بر اشده است

 در بورس فعال باشد. 5181سال  انیشده و تا پا رفتهیدر بورس و اوراق بهادار تهران پذ 98قبل از سال  دیشرکت با 

 موجود باشد. یشرکتها، در دوره مورد بررس ازیاطالعات مورد ن 

 ها نباشند. مهیها و ب نگیزیها، ل نگیبانکها، هلد ،یمال یواسطه گر ،یگذار هیسرما یمورد نظر جزو شرکتها یشرکتها 

 موجود باشد. قیتحق یدوره زمان یشرکت برا یاطالعات مال 

 

 متغيرهاي تحقيق گيريروش اندازه
 مشترک رهیمد أتيمدل ه

دل از م نیسال مع كیمشترک در شرکت ها در  رهیمد أتیاحتمال وقوع ه ینیب شیپ ی(برا2051و همکاران ) یاز ش یرویبه پ

 .شداستفاده  ریز تیپروب

5) 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖.𝑡
 

=  𝑥0  + 𝑥1𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 +  𝑥2𝑏𝑜𝑎𝑟𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝑥3𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝑥4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝑥5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝑥6𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡

+ 𝑥7𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,𝑡 + 𝑥8𝑦𝑒𝑎𝑟𝑖,𝑡 + 𝑥9𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝑖,𝑡 + 𝜀 
 

 استهالک( روش محاسبه -کاال يموجودارزشيابی روش ي)حسابدار يمدل روشها

(، 1( و )2) یمدل ها ب،یبه ترت که ریز تیپروب یاز مدل ها ،یانتشار روش حسابدار یمشترک بر رو هریمد أتیه ریتأث یبررس یبرا

 . شده استو روش استهالک استفاده  یمشترک و انتشار انتخاب روش موجود رهیمد أتیه نیرابطه بآزمون  یبررس یبرا
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2) 

𝐹−موجودی
𝑖,𝑡

= 𝑥0 + 𝑥1𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑗.𝑡−1 + 𝑥2𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑥3𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦𝑗.𝑡−1 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘

+    𝑥4  𝑅&𝐷𝑖,𝑡 + 𝑥5 𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑖,𝑡 + 𝑥6𝑀𝐹𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐶𝐺𝑆𝑖,𝑡 +   𝑥7𝑁𝑃𝐴𝑌𝑖,𝑡 + 𝑥8𝐴𝐷𝑉𝑖,𝑡

+ 𝑥9𝐿𝐸𝑉𝑀𝑉𝑖,𝑡 + 𝑥10𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖,𝑡 + 𝑥11𝐷𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛴 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 𝛴 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 + 𝜀 
 

1) 

𝐹−استهالک
𝑖,𝑡

= 𝑥0 + 𝑥1𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗.𝑡−1 + 𝑥2𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘 + 𝑥3𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗.𝑡−1 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘

+ 𝑥4  𝑅&𝐷𝑖,𝑡 + 𝑥5 𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝑖,𝑡 + 𝑥6𝑀𝐹𝐶𝑖,𝑡 ∗ 𝐶𝐺𝑆𝑖,𝑡 +   𝑥7𝑁𝑃𝐴𝑌𝑖,𝑡 + 𝑥8𝐴𝐷𝑉𝑖,𝑡

+ 𝑥9𝐿𝐸𝑉𝑀𝑉𝑖,𝑡 + 𝑥10𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖,𝑡 + 𝑥11𝐷𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛴 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 𝛴 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 + 
 

 ( متغيرهاي مدل فرضيه ها1جدول )
 

 نحوه اندازه گیری نوع متغیر عالمت اختصاری نام متغیر

 رهیمد أتیه

 یاشتراک
Director Interlock مستقل 

 گریبا د یرابطه اشتراک كیشرکت  کهیزمانشاخص است؛  ریمتغ كی

 برابر صفر است. نصورتیا ریو در غ كیشرکت ها دارد، برابر 

 وابسته F F _inventory_کاال یموجود

 یاز روش موجود یی کهشرکت ها ،tسال درها  شرکت یموجود روش

که از روش  ییو شرکت ها كی کنند برابر یاستفاده م FIFO یکاال

 کنند، صفر است. یکاال استفاده م یموجود نیگانیم یابی نهیهز

 وابسته F Depreciation _ F _استهالک

که از روش  یی، شرکت هاtشرکت در سال  ییروش استهالک دارا

ه از ک ییو شرکت ها ك،یبرابر  کنند یاستفاده م میاستهالک مستق

 باشد. یکنند، برابر صفر م یاستفاده م یروش استهالک نزول

 tشرکت در سال  یها ییکل دارا یعیطب تمیلگار کنترلی Size اندازه

 tشرکت در سال  رهیمد أتیه یتعداد کل اعضا کنترلی Boardsize رهیمد أتیه اندازه

 tسال  انیشرکت در پا یمعامالت یروزها یعیطب تمیلگار کنترلی List فهرست

 ییبازده دارا

 شرکت
ROA کنترلی 

نسبت سود خالص  قیباشد که از طر یم tشرکت در سال  ییبازده دارا

 .دیآ یها بدست م ییبر کل دارا

 LEV به کل سهام شرکت در سال  ینسبت کل بده کنترلیt 

ی گذار اشتراک

 سهم
Share سهامدار در شرکت در سال  نینسبت سهم بزرگتر کنترلیt 

 ، اثر ثابت سال یساختگ یسال ها کنترلی Year سال

 باشد. یاست که به منظور کنترل اثر صنعت م یمجاز ریمتغ کنترلی Industry صنعت

 کنترلی Inventory کاال یموجود

شرکت  ایمشترک  یشرکت سهام یانطباق یکاال یروش موجود

استفاده شود،  t-1در سال  FIFOقابل اشتراک. اگر روش  ریغ یسهام

-tکاال در سال یموجود نیانگیم یابی نهیو اگر روش هز كیآن برابر با 

 استفاده شود، آن برابر صفر است. 1

 کنترلی Depreciation استهالک

ک.  شرکت مشتر ای یاشتراک ریشرکت غ یانطباق ییروش استهالک دارا

و اگر  كیاستفاده شود، آن را برابر با  t-1در سال  یاگر روش خط

 استفاده شود، آن برابر با صفر است. t-1در سال  یروش نزول

 رلیکنت Interlock اشتراک
 گریبا د یرابطه اشتراک كیکه شرکت  یاست؛ زمان یمجاز ریمتغ

 برابر صفر است. نصورتیا ریو در غ كیشرکت ها دارد، برابر 

 شرکت ها نیب وستهیپ یمدت ارتباط اشتراک کنترلی Interlock Age مدت اشتراک
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 کنترلی Accounting یحسابدار
و  یمال التیتحص دارای یاست؛ اگر مدیر اشتراک یمجاز ریمتغ كی

 باشد. یصفر م نصورتیرایو درغ كیباشد، برابر  یحسابدار

 کنترلی Adjusted Asset شده لیتعد ییدارا
 ییسال. دارا انیشده شرکت در ابتدا و پا لیتعد یها ییمتوسط دارا

 ها و استهالک انباشته ییمجموع دارا برابر است  با شده  لیتعد یها

و  قیتحق نهیهز

 توسعه
R&D کنترلی 

ه شد لیتعد یها ییدارا نیانگیو توسعه، توسط م قیتحق یها نهیهز

 شده است. یبند اسیمق tشرکت در سال  یبرا

 کنترلی LABOR یانسان یروین
آالت و  نی)ناخالص(، ماشیینسبت دارا یمنها كی برابر شدت کار؛

 باشد. یم tشده شرکت در سال  لیتعد یها ییبه دارا زاتیتجه

 MFG لیکنتر 
ت اس یدیتول یکه شرکت جزو شرکتها یاست؛ در صورت یمجاز ریمتغ

 صورت صفر است. نیا ریو در غ كیبرابر با 

 نحوه اندازه گیری نوع متغیر عالمت اختصاری نام متغیر

 CGS کنترلی 
 ییدارا نیانگیفروش رفته که با استفاده از م یتمام شده کاال یبها

 شده است. لیدتع tشده شرکت در سال  لیتعد یها

 NPAY کنترلی 
شده  لیتعد یها ییکه با استفاده از متوسط دارا یاسناد پرداختن

 شده است. لیتعد tشرکت در سال 

 ADV کنترلی 
ر شده شرکت د لیتعد یها ییکه بر اساس متوسط دارا غاتیتبل نهیهز

 شده است. لیتعد tسال 

 tرزش بازار سهام شرکت در سال بلند مدت به ا ینسبت بده کنترلی LEVMV نسبت بدهی

 tفروش خالص شرکت در سال  یعیطب تمیلگار کنترلی SALE فروش

 کنترلی DROA نرخ بازده دارایی

 50به  tشرکت در سال  یها ییاست؛ نرخ بازده دارا یمجاز ریمتغ

باشد، آن برابر با  8-2که در گروه  یشود. در صورت یم میگروه تقس

 ر است.صف نصورتیا ریو در غ كی

 

 آمار توصيفی 
ع درواق. رودبندی و توصیف حقایق عددی به کار میآوری، تلخیص، طبقههایی است که برای جمعآمارتوصیفی شامل مجموعه روش

 دست ها بهها را برای استفاده سریع و بهتر ازآنکند و طرح یا الگوی کلی ازدادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میاین نوع تحلیل، داده

آمار توصیفی بیانگر اطالعاتی در مورد پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق است. در این بخش قبل از ارائه نتایج آمار . دهدمی

 آورده شده است. 1و  2در جدول  5یا  0توصیفی، نتایج مربوط به فراوانی متغیرهای با مقدار 
 

 (: آمار توصيفی متغير هاي پژوهش2جدول )
 

 5فراوانی  0فراوانی  نام متغیر

Inventory 158 111 

Depreciation 282 185 

Interlock 112 115 

MFG 12 521 

 511 تعداد شرکت ها

 5091 تعداد کل مشاهدات
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 (: آمار توصيفی متغير هاي پژوهش3جدول )

 

 انحراف معیار کمترین مقدار بیشترین مقدار میانگین نام متغیر

Interlock 1018/0 5 0 0501/0 

size 9208/1 8501/9 5210/2 0112/0 

Bsize 0211/0 0955/0 0051/0 0255/0 

LEV 0501/0 0111/0 0055/0 0001/0 

Vol 9115/0 1159/1 5901/5 5811/0 

SALE 0512/0 0221/0 0052/0 0501/0 

DROA 2120/0 1212/0 0080/0 0059/0 

Industry 0121/0 0811/0 0095/0 0015/0 

List 5501/0 5111/0 0895/0 0090/0 

ROA 5090/0 5110/0 0125/0 0050/0 

Share 5110/0 5195/0 0915/0 0525/0 

Year 5125/0 5219/0 0121/0 0021/0 

Inventry 5512/0 5190/0 0159/0 0521/0 

Interlock age 5089/0 5891/0 01120/0 008/0 

Inventry*Interlock 1018/0 5 0 0501/0 

R&D 0221/0 0892/0 0051/0 0055/0 

LABOR 0851/0 5111/0 0521/0 0551/0 

MFC 2118/0 5 0 0501/0 

CGS 0121/0 0811/0 0095/0 05/0 

NPAY 5210/0 5811/0 0911/0 0015/0 

ADV 5551/0 5111/0 0585/0 0512/0 

LEVMV 5015/0 5980/0 0085/0 0120/0 

Depreciation*Interlock 5080/0 5198/0 001/0 0512/0 

Depreciation 1018/0 5 0 0521/0 

 

 نتایج مدل هاي پژوهش و آزمون فرضيه ها
 آورده شده است. 1و  1، 2جدول در  تیپروب ونیرگرس با قیتحق یبرآورد مدل هاحاصل از  جینتا

 

 تحليل مدل رگرسيون

 آزمون فرضيه اول

آورده شده است. با توجه به جدول مشخص است که مقدار شاخص  2در جدول  5ه مدل شمار یبرا تیپروب نیوحاصل از رگرس جینتا

LR مدل در حالت  نیتوان گفت ا یباشد. لذا م یم 0005/0شاخص برابر با  نیا یدار یبوده و سطح معن 19/11مدل برابر با  نیا یبرا

 دار است. یمعن یکل

𝑹𝟐 و به صورت باشدیم ینمای مك فادن درواقع شاخص نسبت راست R2 آماره = 𝟏 −  
𝑳(𝑩)

𝑳(𝑩)
گونه که نام این شاخص  است. همان 

مقدار  نیا 5مدل شماره  یبرا صفر و یك دارد. نیب یاست وهمواره مقدار یخط ونیرگرس یدر مدلها R2این شاخص مشابه  دهدینشان م

 باشد. یم 95/0برابر با 
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 دکنی مقایسه م یبند گروه لهیموجود به وس یواقع یها رازش شده را با دادهب یانتظار یلمشو در واقع ارزشها-برازش هاسمر آزمون

 مقادیر یو چنانچه تفاوت زیاد باشد، مدل را به عنوان برازش نامناسب رد خواهد نمود. اگر مقدار شاخص محاسبه شده، بزرگ باشد یعن

 داریم. یازش نامناسببر جهیآن تفاوت دارد و در نت یمقادیر واقع باشده در هر گروه  ینیب شیپ

مقادیر  نیمشخص است که ب 001/0 یدار ی( و سطح معن11/2) 5مدل شماره  یلمشو بدست آمده برا-توجه به مقدار هاسمر با

 وجود ندارد. یتفاوت یبرازش شده و واقع
 

 اول هيآزمون فرض جهي(:  نت4جدول )
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓_𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒍𝒐𝒄𝒌𝒊.𝒕  
=   𝒙𝟎  + 𝒙𝟏𝒔𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 +  𝒙𝟐𝒃𝒐𝒂𝒓𝒅𝒔𝒊𝒛𝒆𝒊,𝒕 + 𝒙𝟑𝒍𝒊𝒔𝒕𝒊,𝒕 + 𝒙𝟒𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 +  𝒙𝟓𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕

+ 𝒙𝟔𝑺𝑶𝑬𝒊,𝒕 + 𝒙𝟕𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆𝒊,𝒕 + 𝒙𝟖𝒚𝒆𝒂𝒓𝒊,𝒕 + 𝒙𝟗𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒚𝒊,𝒕 + 𝜺 

 z Pآماره  خطای استاندارد یونضریب رگرس نام متغیر

size 852/0 0900/0 911/0- 005/0 

Bsize 850/0 002/0 111/5 010/0 

LEV 5110/0 020/0 110/0- 115/0 

List 5020/5 0011/0 191/0- 0050/0 

Share 2185/0 0021/0 5119/0- 15/0 

DROA 0018/0 005/0 112/0- 121/0 

Industry 2020/5 0521/0 121/0 00/0 

Year 085/5 0520/0 110/0 005/0 

 LR 19/11آماره 

 LR 0005/0سطح معنی داری 

 95/0 آماره ضریب تعیین مك فادن

 11/2 لمشو-آماره هاشمر

 001/0 لشمو-سطح معنی داری هاشمر

 

 آزمون فرضيه دوم
به  2مدل شماره  یآن برا یردا یو سطح معن LRشاخص  جیآورده شده است. نتا 1در جدول  جینتا 2خصوص مدل شماره  در

 باشد. یدار بودن مدل م ینشان دهنده معن ریمقاد نی. ا0001/0و  21/28برابر است با  بیترت

 یروش موجود ریمتغ یمناسب برا ونینشان دهنده رگرس نیبوده و ا 15/0مدل برابر با  نیا یمقدار آماره مك فادن برا گرید ییسو از

 باشد. یمستقل مدل م یرهایکاال و متغ

باشد. لذا  یم 000/0آزمون  نیا یدار یبوده و سطح معن 11/5برابر با  2مدل شماره  یبراد زیلمشو ن-آزمون برازش هاسمر جهینت

 وجود ندارد. یو برازش شده تفاوت یواقع ریمقاد نیتوان گفت ب یمناسب بوده و م زیمدل ن نیبرازش ا
 

 دوم هيآزمون فرض جهي(:  نت5جدول )
 

𝑭− ستهالکا
𝒊,𝒕

= 𝒙𝟎 + 𝒙𝟏𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒋.𝒕−𝟏 + 𝒙𝟐𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒍𝒐𝒄𝒌 + 𝒙𝟑𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒋.𝒕−𝟏

∗ 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒍𝒐𝒄𝒌 + 𝒙𝟒  𝑹&𝑫𝒊,𝒕 + 𝒙𝟓 𝑳𝑨𝑩𝑶𝑹𝒊,𝒕 + 𝒙𝟔𝑴𝑭𝑪𝒊,𝒕 ∗ 𝑪𝑮𝑺𝒊,𝒕 +   𝒙𝟕𝑵𝑷𝑨𝒀𝒊,𝒕

+ 𝒙𝟖𝑨𝑫𝑽𝒊,𝒕 + 𝒙𝟗𝑳𝑬𝑽𝑴𝑽𝒊,𝒕 + 𝒙𝟏𝟎𝑺𝑨𝑳𝑬𝒊,𝒕 + 𝒙𝟏𝟏𝑫𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 + 𝜮 𝒀𝒆𝒂𝒓

+ 𝜮 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒚 +  𝜺 

 z Pآماره  خطای استاندارد ضریب رگرسیون نام متغیر

Inventory 05/5 005/0 221/0 005/0 

Interlock 52/5 0085/0 519/0- 000/0 

Inventry*Interlock 81/0 020/0 198/0 005/0 
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R&D 91/5 021/0 118/0 0150/0 

LABOR 81/0 002/0 221/0- 1198/0 

DROA 08/0 005/0 211/0 1122/0 

MFC 00/5 021/0 121/0 12/0 

CGS 09/5 020/0 198/0 001/0 

NPAY 81/0 021/0 180/0 00/0 

ADV 02/5 011/0 211/0- 000/0 

LEVMV 85/0 021/0 121/0- 005/0 

Sale 91/0 089/0 819/0 00/0 

DROA 00/5 011/0 110/0- 005/0 

Year 95/0 021/0 212/0 011/0 

Industry 21/0 021/0 1989/0 100/0 

 LR 21/28آماره 

 LR 0001/0سطح معنی داری 

 15/0 آماره ضریب تعیین مك فادن

 11/5 لمشو-آماره هاشمر

 000/0 لشمو-عنی داری هاشمرسطح م

 

 آزمون فرضيه سوم
 آورده شده است.  1 در جدول شماره تیون پروبیرگرس یحاصل از بررس جی، نتا 1مدل شماره  در

نشان دهنده  ریمقاد نی. ا0005/0و  25/22برابر است با  بیبه ترت 2مدل شماره  یآن برا یدار یو سطح معن LRشاخص  جینتا

 باشد. یمدار بودن مدل  یمعن

 یروش موجود ریمتغ یمناسب برا ونینشان دهنده رگرس نیبوده و ا 82/0مدل برابر با  نیا یمقدار آماره مك فادن برا گرید ییسو از

 باشد. یمستقل مدل م یرهایکاال و متغ

باشد. لذا  یم 000/0ن آزمو نیا یدار یبوده و سطح معن 80/5برابر با  2مدل شماره  یبراد زیلمشو ن-آزمون برازش هاسمر جهینت

 وجود ندارد. یو برازش شده تفاوت یواقع ریمقاد نیتوان گفت ب یمناسب بوده و م زیمدل ن نیبرازش ا
 

 سوم هيآزمون فرض جهي(:  نت 6جدول ) 
 

𝑭−استهالک
𝒊,𝒕

= 𝒙𝟎 + 𝒙𝟏𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒋.𝒕−𝟏 + 𝒙𝟐𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒍𝒐𝒄𝒌 + 𝒙𝟑𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒋.𝒕−𝟏

∗ 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒍𝒐𝒄𝒌 + 𝒙𝟒  𝑹&𝑫𝒊,𝒕 + 𝒙𝟓 𝑳𝑨𝑩𝑶𝑹𝒊,𝒕 + 𝒙𝟔𝑴𝑭𝑪𝒊,𝒕 ∗ 𝑪𝑮𝑺𝒊,𝒕 +   𝒙𝟕𝑵𝑷𝑨𝒀𝒊,𝒕

+ 𝑥8𝐴𝐷𝑉𝑖,𝑡 + 𝑥9𝐿𝐸𝑉𝑀𝑉𝑖,𝑡 + 𝑥10𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖,𝑡 + 𝑥11𝐷𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛴 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 𝛴 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦

+ 𝜀 

 z Pآماره  خطای استاندارد ضریب رگرسیون نام متغیر

Depreciation 82/5 2150/0 0502/0 000/0 

Interlock 2089/5- 1985/0 0211/2 000/0 

Depreciation *Interlock 810/0- 5120/0 2218/0 005/0 

R&D 120/5 0511/0 1111/0 019/0 

LABOR 185/0 5221/0 5100/0- 151/0 

DROA 08/5 0555/0 1112/0 100/0 

MFC 920/0 1121/0 0902/0 21/0 

CGS 185/5 2120/0 8291/0- 001/0 
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NPAY 921/0 2121/0 895/0- 00/0 

ADV 08/5 5111/0 180/5 000/0 

LEVMV 9110/0 5521/0 921/0 001/0 

Sale 5291/0 2125/0 1210/0 00/0 

DROA 8115/0 1119/0 100/0 000/0 

Year 1225/0 2112/0 128/0 520/0 

Industry 111/5 5280/0 5891/0- 152/0 

 LR 25/22آماره 

 LR 0005/0سطح معنی داری 

 82/0 آماره ضریب تعیین مك فادن

 80/5 لمشو-آماره هاشمر

 005/0 لشمو-سطح معنی داری هاشمر

 

 اول هيفرض
 ان می دارد که:اول این تحقیق بی فرضیه

 مشترک كیشر یکاال، روش محاسبه استهالک( با انتخاب روش حسابدار یموجود یابیشرکت )روش ارزش یروش حسابدار انتخاب

 ارتباط دارد.

 نیمشخص است که ب یدار یو سطح معن zآماره  ریو با توجه به مقاد 5بدست آمده در مدل شماره  یونیرگرس بیتوجه به ضرا با

وابسته و  ریمتغ نیوجود ندارد. اما ب یدار یارتباط معن DROAو  LEV ،Share یرهایمتغ وی ه انتخاب روش حسابداروابست ریمتغ

 وجود دارد. یدار یارتباط معن Yearو  size ،Bsize ،List ،Industry یرهایمتغ

معنی دار است )مقدار احتمال آن  5اره مدل شم جهیبوده و در نت 000/0مدل برابر با  یکل یدار یمقدار احتمال معن گرید ییسو از

 است(، بنابراین این فرضیه تایید می گردد. 001/0کمتر از 

 

 دوم  هيفرض

 داشتند که یم انیب زین قیدوم و سوم تحق یها هیفرض

 دارد. ریشرکت تأث یحسابدار هایمشترک، در انتخاب روش رهیمد أتیمدت زمان رابطه ه -5

 دارد. ریشرکت تأث یحسابدار هایدر انتخاب روش ،یمال تخصص ایمشترک  رهیمد أتیه -2

دهد که  ینشان م یحسابدار یوابسته انتخاب روش ها ریمستقل و متغ یرهایمتغ نیب یدار یو سطح معن zمقدار آماره  یبررس با

 یروش موجود نیب یوجود ندارد. ول یدار یارتباط معن R&Dو  MFC ،DROA ،LABOR ،Year ،Industry یرهایمتغ نیتنها ب

 دار وجود دارد. یمعن یارتباط Inventory ،Inventory*Interlock ،CGS ،NPAY ،ADV ،LEVMV ،Sale یرهایکاال و متغ

معنی دار است )مقدار احتمال  2مدل شماره  جهیبوده و در نت 0005/0مدل برابر با  یکل یدار یمقدار احتمال معن گرید ییسو از

 یحسابدار یروش ها یمشترک بر رو رهیمد أتیمدت زمان ارتباط ه ریبر تأث ی، مبن2شماره  یبراین فرضیه هااست(، بنا 001/0آن کمتر از 

 شرکت تایید می گردد.

 

 سوم هيفرض
 باشد. یم ریبصورت ز قیتحق نیسوم ا هیفرض

تخصص  ایمشترک  رهیمد أتی)ه هیفرض نیباشد، لذا ا یم 01/0کمتر از  Pمقدار احتمال  نکهیسوم، با توجه به ا هیخصوص فرض در

 .ی شودم دییتأ زیدارد( ن ریشرکت تأث یحسابدار های در انتخاب روش ،یمال

 یرهایمتغ نیدهد که تنها ب ینشان م یروش حسابدار ریمستقل و متغ یرهایمتغ نیب یدار یو سطح معن zمقدار آماره  یبررس با

MFC ،DROA ،LABOR ،Year ،Industry  وR&D یرهایکاال و متغ یروش موجود نیب یوجود ندارد. ول یردا یارتباط معن 

Inventory ،Inventory*Interlock ،CGS ،NPAY ،ADV ،LEVMV ،Sale دار وجود دارد. یمعن یارتباط 
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 گيريبحث و نتيجه
(، به یارانتخاب روش حسابد یمشترک بر رو رهیمد أتیه ری)تاث قیاول تحق هیبدست آمده مشخص شد که فرض جیتوجه به نتا با

 از برازش مناسب مدل ارائه شده بود. یحاصل از برازش مدل، حاک جینتا نیهمچن (.P>01/0) شد دییوابسته تا ریدار بودن متغ یمعن لیدل

مشترک از  رانیبر مد یمجزا یانتخاب روش حسابدار ریتأثی با بررس زی( ن2051)  انیت انگیگائول و،یل نگیهان، نان هو، ل یجا

 یریتأث یمشترک برانتخاب روش حسابدار رانیو ثابت شدکه وجود مد افتهیدست  یمشابه جیبه نتا یو شانگها نیدر چ یرفتار لحاظ انتشار

 دار است.  یمعن

ر شده د رفتهیپذ ینیچ یمشترک و عملکرد شرکت ها رهیمد أتیه نیارتباط ب یبه بررس ی( در پژوهش 2051و همکاران  )  پنگ

 کند. یمشترک به بهبود عملکرد شرکت ها کمك م رهیمد أتیکه وجود ه دندیرس جهینت نیبه ا بورس هنگ کنگ پرداخته و

مخارج تحقق و توسعه و مخارج حق االختراع  زانیمشترک بر م رهیمد أتیرهیتأث یبه بررس ی( در پژوهش2052و همکاران  )  هلمرز

وسعه و و ت قیتحق یها نهیبر هز یمشترک اثر مثبت رهیمد أتید هگرفتن جهیشرکت هستند، در هند پرداخته و نت ینوع آور ندهیکه نما

 دارد.  تمخارج اختراعات شرک زانیم

 کمشتری ها رهیمد أتیه افتندکهی سود تیفیوکی اریاختی افشاها مشترک، رهیمد أتیرابطه ه ی( با بررس2051مندزاک) جستن

 . دارد تمثب ارتباط سود تیفیباک وی منف ارتباط داوطلبانهی افشاها با

اطالعات  یاریاخت یمشترک بر افشا رهیمد أتیرهیتأث یبا بررس ی( در پژوهش5181) یشمس آباد یدادیجمال عل ،یفروغ وشیدار

مثبت  ریسود تأث تیفیمشترک بر ک رهیمد أتیشده در بورس و اوراق بهادار تهران نشان دادند که ه رفتهیپذ یسود در شرکتها تیفیو ک

 دارد. 

مشترک بر سطح افشاء و  رهیمد أتیوجود عضو ه ریتأث ی( به بررس5182نژاد) یریجوانش نبیمهدی آقا بیگی، ز ،یل مزرعه عقوبی

رت مشترک و سطح افشا به صو رهیمد أتیوجود ه نیگرفتند ب جهیشده در بورس و اوراق بهادار تهران نت رفتهیسود شرکتهای پذ تیفیک

 یعناداررابطه م یاتیمشترک و فرار مال رهیمد أتیوجود ه نیو ب یرابطه معنادار میت مستقبه صور شرکتسود و عملکرد  تیفیمعکوس و ک

 وجود ندارد.

 یمشترک با عملکرد آت رهیمد أتیوجود عضو ه نیرابطه ب ی( با بررس5182) انیمحمود قاسم دوار،یام دیسع ،یقیمدن حق هیسم

گرفتند عضو هیات مدیره مشترک رابطه مثبت با عملکرد آتی، کیفیت سود  جهیشده در بورس و اوراق بهادار تهران نت رفتهیشرکت های پذ

 شرکت ها دارد. 

 تیفیمشترک بر سطح افشاء و ک رهیمد أتیرهیتأث ی( در بررس5182)یقیمدن حق هیسم کوکار،ین نیفرد، غالم حس یلیوک درضایحم

 رهیمد أتیه نیمشترک و سطح افشاء رابطه معکوس و ب رهیمد أتیه نیگرفتند که ب جهیشده در بورس تهران نت رفتهیپذ یسود شرکتها

 رابطه ندارد. یاتیو با فرار مال میرابطه مستق کتسود و عملکرد شر تیفیمشترک با ک

وسط انجام گرفته ت قیشد. تحق دییتا زی( نیمشترک و انتخاب روش حسابدار رهیمد أتیمدت ارتباط ه ریدوم )تاث هیخصوص فرض در

 نیدار ب ینشان دادند رابطه مثبت و معن زیمطابقت داشت. آنها ن قیتحق نیا جی(با نتا2051)  انیت انگیگائول و،یل نگیهو، ل هان، نان یجا

 توسط شرکت وجود دارد. یمشترک و انتخاب روش حسابدار رهیمد أتیهمدت زمان ارتباط 

دار  یمقدار احتمال و معن نکهیبا توجه به ا زی( نیبدارمشترک بر انتخاب روش حسا رهیمد أتیه یتخصص مال ریسوم )تاث هیفرض اما

هان، نان هو،  یانجام گرفته توسط جا قی(. تحقP>01/0گردد ) یم دییتأ زیها ن هیفرض نیباشد، ا یم 01/0وابسته کمتر از  ریبودن متغ

 دارد. ییسو هم قیتحق نیا جی( با نتا2051) انیت انگیگائول و،یل نگیل

خود،  یحسابدار یشرکت در انتخاب روش ها رانیکرد که مد انیتوان ب یم قیتحق نیحاصل در ا یها هافتی نییخصوص تب در

ود دو شرکت وج نیرابطه مشترک  ب كیکه  یدر زمان گرید ییکنند. از سو یخود را دنبال م یها كیشر یمال یروش حسابدار یها نهیگز

است  نیبوده که نشان دهنده ا گریکدیاستهالک، مشابه  یو روش ها یدموجو یآن شرکت ها شامل روش ها یحسابدار یدارد، روش ها

 نیب یرابطه اشتراک طوالن ن،ی. عالوه بر ادینفوذ نما زین گرید یمشترک به شرکت ها رانیمد قیتواند از طر یم یحسابدار یکه روش ها

 رانیکه مد ییشرکتها یاستهالک برا یروش ها یبودن بر رو یاشتراکاثر  ن،یدهد. هم چن یم شیافزا زیرا ن نانیدو شرکت عدم اطم

ئله صنعت، مس یکپارچگی ریبا توجه به انحراف موجود در انتخاب نمونه، تأث ت،یاست. در نها شتریهستند، ب یمال نهیزم یمشترک دارا

 یحسابدار یموع انتخاب روش هامج یریاندازه گ یراب یاریبه عنوان مع یمشترک، استفاده از جمع شدگ رهیمد أتیاز ه یاندوژن، اثرات ناش

 و قابل اتکا هستند. داریبه دست آمده همچنان پا جیکه نتا افتیتوان در یم رهیو غ
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