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چكیده
يکی از موضوعات رو به افزايش در حسابداري مديريت ،بحث در باب رفتارهاي هزينه میباشد .رفتار هزينه به تغيير رفتار هزينه
با توجه به تغيير در محرک هزينه میپردازد .آگاهی از رفتار هزينه با توجه به تغييرات در سطح فعاليت و يا سطح فروش ،از اطالعات
مهم براي تصميمگيري مديريت در برنامهريزي و بودجه ،مدل قيمتگذاري محصول ،تعيين نقطه سر به سر و ساير تصميمات هستند.
در اين مطالعه تالش شد تا تأثير نوع موسسه حسابرسی با توجه به متغيرهاي مالکيت عمده و سطح بازار بر چسبندگی هزينهها مورد
بررسی قرار گيرد .به اين منظور ،از دادههاي  121شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهاي  1131تا ،1131
مدل دادههاي تركيبی و روش حداقل مربعات تعميميافته برآوردي استفاده گرديد .نتايج بررسیها نشان داد كه ( )1شركتهايی كه
توسط موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) ،حسابرسی میشوند ،در قياس با شركتهايی كه توسط ساير موسسات
حسابرسی ،حسابرسی میگردند ،چسبندگی هزينه كمتري دارند؛ ( )2مالکيت عمده بهعنوان يکی از مهمترين انواع سازوكارهاي
حاكميت شركتی ،داراي تأثيري معنادار بر چسبندگی هزينه ها و همچنين ارتباط اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينهها
نبوده است .به عبارتی ،كاهش مالکيت عمده ،ارتباط معکوس بين اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينهها را افزايش نمیدهد؛
و ( ) 1كاهش سطح بازار ،ارتباط معکوس بين اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينهها را افزايش نمیدهد .اين نتيجه نشان داد
كه افزايش سهم بازار يک شركت در صنعت خاص خود ،نمیتواند بهعنوان يک سازوكار نظارتی موثر ،نقشآفرينی نمايد و سطح بازار
شركت ،نوعی از ابزارهاي نظارتی نخواهد بود.
واژههاي كلیدي :نوع حسابرس مستقل ،ساختار مالکيت ،سطح بازار ،اندازه موسسه حسابرسی.
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 -1مقدمه
مديران در راستاي اجراي بسیياري از وایايخ خیود ماننید
برنامه ريزي و كنترل ،متکی به آگاهی از رفتیار هزينیه هسیتند.
شناخت رفتار هزينیه در واكینش بیه تغييیرات سیطح توليید و
فروش ،براي مديريت شركتها از اهميت زيادي برخوردار است.
برآوردهاي صحيح رفتار هزينه ،باعث بهبیود تصیميمگيیريهیا
می شوند و برآوردهاي نادرست ،عدم كارايی را در پیی داشیته و
تصميمات فاقد ارزش افیزوده را افیزايش مییدهنید (كاميیابی
وتوكلنيا .)1131 ،افزايش رقابت در بازارهاي داخلی و جهیانی،
توليدكنندگان را وادار ساخته تا ساختار هزينههاي خود را بهتر
بشناسند و با مديريت هزينه در پی حداكثركردن سود و حفی
جايگاه واحد خود در بازار امیروز باشیند (زنجيیردار و خیادمی،
 .)1131تئوريهاي سنتی رفتیار هزينیه ،بيیان مییكننید كیه
تغييرات هزينه ،تنها به ميزان تغييرات در سطح فعاليت ،وابسته
است و اين تغييرات ،بهصورت متقارن صورت میگيرد .تجزيه و
تحليل هزينه ،حجم ،سیود ،يکیی از پركیاربردترين ابیزار میورد
استفاده در حسابداري مديريت است كه اهداف دوگانه داخلیی
(مانند ارزيیابی سیناريوهاي جیايگزين فیروش ،بودجیهبنیدي و
ارزيابی فروش) و خارجی (مانند پيشبينیهاي سود مشروط به
پيشبينیهاي فروش توسط سرمايهگیذاران و تحليیلگیران) را
تأمين میكند .روابط موجود در تجزيه و تحليل هزينیه ،حجیم،
سود ،مبتنی بر مدل استاندارد هزينههاي ثابیت و متغيیر اسیت
كه داللت بر ارتباط خطی بين فروش و هزينیه و متعاقبیاب بیين
فروش و سود دارد .اين در حالی است كه مطالعات اخير ،رفتیار
غيرخطی مهمی براي هزينه و سیود را مسیتند نمیودهانید كیه
عبارتست از چسبندگی هزينههیا  -عیدم تقیارن اقتصیادي در
واكنش هزينهها به افزايش فروش در قياس با كاهش آن (بیراي
مثال؛ اندرسون  1و همکاران .)2551 ،بروز چسبندگی هزينههیا،
عدم تقارن در تصميمات میديران در قبیال منیابع تعهید شیده
است .میديريت ،در دورههیاي كیاهش سیطح تقاضیا مییتوانید
متحمل هزينههاي تعديل دارايیهاي عملياتی شود يا بیا ثابیت
نگه داشتن سطح دارايیهاي عمليیاتی ،متحمیل هیزينیههیاي
عملياتی مرتبط با ارفيتهاي توليدي مازاد شود .از آنجیا كیه
سطح تقاضاي بازار تصیادفی اسیت ،بنیابراين میديريت هنگیام
كاهش سطح تقاضا ،احتمال اينكه آيا كاهش در سیطح تقاضیا
موقتی است يا خير را مورد ارزيابی قرار میدهد .اگر مديريت تا
زمانیكه نسبت به كیاهش تقاضیا بیه يقیين برسید ،بیهمنظیور
اجتناب از هزينههاي تعديل سیطح دارايییهیاي میازاد ،سیطح
دارايیهاي عملياتی را كیاهش ندهید و هزينیههیاي عمليیاتی
مرتبط با دارايیی هیاي عمليیاتی میازاد را تحمیل كنید ،رفتیار
چسبندگی هزينهها رخ خواهد داد ،زيرا هزينیههیاي عمليیاتی
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متناسب با فروش ،كاهش نيافتیه اسیت (نمیازي و دوانییپیور،
 .)1133به نظر میرسد رفتار هزينه يک عامیل تعيیين كننیده
موثر در دقت پيشبينی سود و كيفيت سود باشد و از آنجا كیه
فرآيند حسابرسی نيز در واقع يکی از راههیاي مشیخ كیردن
اعتبار اطالعات صورتهیاي میالی مییباشید و اطالعیات میالی
سیرمايه-
حسابرسی شیده ابیزاري بیراي كیاهش مخیاطره
گذاريها ،بهبود كيفيت تصميمگيیري درون سیازمانی و بیرون
سازمانی ،افزايش سطح بازده ناشی از دادوسیتد اوراق بهیادار و
بهبود ساختار سبد سرمايهگیذاري افیراد و گیروههیاي مختلیخ
است (حساس يگانه و داداشی )1133 ،و عوامیل گونیاگونی بیر
كيفيت آن موثر است كه يکی از ايین عوامیل مییتوانید انیدازه
موسسه حسابرسی باشد؛ لیذا بیا توجیه بیه مطالیب يیاد شیده،
تحقيق حاضر به بررسیی تیأثير انیدازه موسسیه حسابرسیی بیر
چسبندگی هزينهها میپردازد.
 -2مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
حسابداران مديريت در تجزيه و تحليل درآمید و ارائییه آن
به مديران ،به صورت سنتی ،بیرروي رفتیار هزينیههیا متمركیز
بودهاند .تجزيه و تحليلكنندگان مالی نيز جهت پيشبينی سود
آتی ،اقدام به پيشبينی هزينههیا میینماينید .بنیابراين ،رفتیار
هزينهها چیه از جهیت تصميمات درونسازمانی و چه از جهیت
تصميمات برونسیازمانی از اهميت خاصی برخوردار مییباشید
(چین  2و همکاران .)2512 ،در اين ميان ،در ادبيات حسابداري،
بررسی رفتیار هزينههیاي عمیومی و اداري و فیروش ،از اهميت
خاصی برخوردار بوده زيرا از يک طرف ،نسیبت ايین هزينیه بیه
جمع دارايیها در امريکا برابر با 20درصد و در ايیران ميیانگين
نسبت اين هزينه به سطح فیروش حیدود 15درصید مییباشید
(نمیییازي و دوانیییپییور .)1133 ،از طییرف ديگییر ،اندرسییون و
همکیاران ( )2551در امريکا دريافتند ،زمانی كه فیروش يیک-
درصد افیزايش میيابد ،هزينیه میذكور در امريکیا 00درصید و
زمانی كه فیروش يکدرصد كاهش میيابد 10 ،كاهش میيابد
و نمازي و دوانیپور ( )1133نيیز در ايران دريافیت كییه ايیین
افیزايش و كاهش ،به ترتيب ،برابیر بییا 50درصید و  11درصید
می باشد .اين نتايج در خارج از كشیور (اندرسییون و همکیاران
2551؛ باالكريشنان  1و همکاران )2551 ،و در داخل (نمازي و
دوانیپور1133 ،؛ قائمی )1130 ،نشاندهنده رفتاري متفاوت از
مدلهاي مرسوم حسابداري صنعتی براي رفتار هزينیه میذكور
میباشد (خانی و شفيعی .)1132 ،نتايج مطالعات اخيیر (بیراي
مثال؛ ليانگ  1و همکاران )2511 ،نشان میدهد كه رفتار هزينه
در مدلهاي مورد استفاده تحليلگران مالی جهت پیيشبينیی
سود نقش موثر دارد .همچنين ايین يافتیههیا جهیت سیرمايه-
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گذارانی كه از پيشبينی درآمدها جهت ارزشگذاري شركتها
استفاده میكنند ،مفيد است زيرا نتايج تحقيق آنان نشان میی-
دهد كه وجود هزينههاي چسبنده باعث ايجاد درآمدهاي فراتر
0
در آينده و تغيير و تنوع در توزيع آن خواهد شد .به بيان بانکر
و همکاران ( ،)2511زمانی كه هزينهها چسبنده باشند ،كاهش
غيرمنتظره در فروش منجر به كاهش بيشتري در سود میشود،
حتی اگر فعاالن بیازار سیرمايه شیناخت كیاملی از چسیبندگی
هزينهها داشته باشند و اين شناخت مؤثر را در پيشبينی سیود
مورد توجه قرار دهند؛ بنیابراين چسیبندگی هزينیههیا قابليیت
پيشبينیكنندگی سود را كاهش میدهد ،اين رفتار هزينهها بر
واكنش سرمايهگذاران نسبت به نوسانات سود تأثير مییگیذارد.
كاهش پيشبينیپذيري سود به اين معنی اسیت كیه سیودهاي
گزارش شده ،اطالعات مفيد كمتري براي ارزيابی و پیيشبينیی
سودهاي آتی در اختيار قرار میدهد (اليپ )1335 ،5؛ بنیابراين،
اگر سرمايهگذاران تصور كنند كه چسیبندگی هزينیههیا ،دقیت
پيشبينی سود را كاهش میدهید ،اطمينیان آنهیا نسیبت بیه
سودهاي تحقق يافته نيز كاهش میيابد و منجر به عدم تقیارن
اطالعاتی میشود .پژوهشهاي راجع به هزينیههیاي چسیبنده
(براي مثال؛ اندرسون و همکاران2551 ،؛ ويس 2515 ،0؛ كاما و
ويس  ،)2511 ،3عدم تقارنهاي مهمی را در رفتار هزينهها ثبت
نموده اند كه در تضیاد بیا میدل اسیتاندارد اسیت ،امیا بیا میدل
جايگزين مبتنی بر هزينههاي تعديل منابع و اختيیارات میدير،
مطابقت دارد .نتايج پژوهشهاي برخیی از پژوهشیگران (بیراي
مثال؛ كالجا  3و همکاران2555 ،؛ نارين و سادرسترام 1330 ،15؛
نمازي و همکاران1131 ،؛ زنجيردار و همکاران1131 ،؛ سپاسی
و همکاران1131 ،؛ كاميابی و توكلنيا )1131 ،نيز در سالهاي
اخير بيانگر آن است كیه ميیزان افیزايش در هزينیههیا هنگیام
افزايش در سطح فعاليت ،بيشتر از ميزان كیاهش در هزينیههیا
هنگام كاهش در حجم فعاليت اسیت .ايین رفتیار هزينیههیا را
"چسبندگی هزينهها" مینامند.
از سیويی ديگیر ايین احتمیال وجیود دارد كیه نماينییدگان
(مديران) داراي مزيت اطالعاتی ،منافع مالکان (سیهامداران) را
بهمنظور بيشينهسازي منافع شخصیی خیود ،تخريیب نماينید و
حسابرسان مستقل مییتواننید از طريیق اجیراي مسیتقل كیار
حسابرسی ،عدم تقارن اطالعاتی طرفهاي قیرارداد را تسیکين
دهنیید و هزينییههییاي نماينییدگی داخلییی را بکاهنیید (واتییز و
زيمرمن  .)1331 ،11تحقيقات انجام شده (رحيميان و همکاران،
1132؛ چن  12و همکاران2512 ،؛ ربیل  11و همکیاران)1333 ،
چنين مطرح میكنند كیه "حسابرسیی بیا كيفيیت بیاالتر"،
اعتبار اطالعات تهيه شده را بهبود میبخشید و بیه اسیتفاده-
كنندگان ،به خصوص سرمايهگذاران ،فرصت میدهد با اعتمیاد

بيشتري وضعيت مالی و نتايج عملکرد شركت را مورد تجزيیه و
تحليل قرار دهند .در حقيقت ،جامعه در معناي عام آن همواره
خواستار دريافت خیدمات حسابرسیی بیا كيفيیت بیوده اسیت.
صاحبنظران ،پژوهشگران حسابرسی و نهادهاي رسمی تیدوين-
كننده استانداردهاي حسابرسی و آيينهاي رفتار حرفیهاي نيیز
تالش زيادي براي تبيين و دستهبندي عواملی كه میتوانند بیر
كيفيت حسابرسی اثرگذار باشند ،به عمل آوردهاند .بسیياري از
ايشان ديدگاهی هنجاري را در پيش گرفته و براي توجيه پیذير
سییاختن حسابرسییی و افییزايش كيفيییت آن بییر عییواملی چییون
استقالل ،صالحيت حرفیهاي ،ترديید حرفیهاي ،برنامیهريیزي و
سرپرستی مناسب كار حسابرسی و مواردي از اين دست ،تأكيد
كرده اند .برخی ديگر از صاحبنظران ،ديیدگاهی توصیيفی را در
پییيش گرفتییه و شییهرت حسییابرس ،عضییويت وي در مجییامع و
تشییکلهییاي حرفییهاي ،انییدازه موسسییه حسابرسییی ،تخص ی
حسابرس در يیک صینعت خیاص (واتیز و زيمیرمن ،)1335 ،11
حقالزحمه حسابرسیی (پیالمراس 1331 ،10؛ كیاپلی ،)1335 ،15
نتايج بررسی همپيشیگان (كیالبرت و میوراي  )1333 ،10را بیه-
عنوان عوامل مؤثر بر كي فيت حسابرسی مورد تأكيد قیرار داده-
اند .لذا ،در مطالعه حاضر به بررسی تأثير حسابرسی مستقل بیر
چسبندگی هزينهها پرداخته میشود و انتظار میرود حسابرسی
مستقل با كيفيت باال میتوانید بیهواسیطه كیاهش هزينیههیاي
نمايندگی بين سهامداران و میديران ،چسیبندگی هزينیههیا را
تسکين دهد .اين تأثير كيفيت حسابرسی بهعلت نقیشآفرينیی
آن به عنیوان يکیی از سیازوكارهاي حاكميیت شیركتی اسیت و
بنابراين ،ساير سازوكارهاي حاكميت شركتی مییتواننید ضیمن
كنترل رفتارهاي فرصت طلبانه مديران ،اثر كاهشیی حسابرسیی
مستقل باكيفيت بر چسبندگی هزينیههیا را تحیت تیأثير قیرار
دهند .در ادامه به برخی از مطالعات اخيیر انجیام شیده در ايین
حوزه اشاره میگردد.
چن  13و همکاران ( )2511در بررسی ويژگیهیاي رفتیاري
مديريت در قبال چسبندگی هزينهها ،به اين نتيجه رسيدند كه
در قبال چسبندگی هزينهها ،در مديران ،تغييیرات رفتیاري رخ
میدهد به نحوي كه وقوع پديده چسبندگی هزينه ،اعتمیاد بیه
نفس مديران را افزايش میدهد .نتیايج بررسییهیاي بیانکر  13و
همکاران ( )2511نشان داد كه در صورت افزايش فروش نسبت
به سال قبل ،چسبندگی هزينهها افزايش میيابد و در صیورت
كاهش فروش نسبت به سال قبل ،عیدم چسیبندگی هزينیههیا
افزايش میيابید .فسیارانی  25و همکیاران ( )2510نيیز گیزارش
نمودند كه نشان داد بين رفتار هزينههاي چسبنده و محافظیه-
21
كاري حسابداري ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد .كين
و همکاران ( )2510در بررسی ارتباط بيشاطمينانی مديريت و
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چسبندگی هزينهها ،از تأثير مستقيم بيشاطمينانی مديريت بر
تمايالت خوشبينانه و متعاقباب افزايش چسبندگی هزينهها خبر
دادند .ژو و هانگ  )2515( 22به بررسی اثرات متقابیل میديريت
سود ،حاكميت شركتی و چسبندگی هزينهها پرداختنید .نتیايج
پژوهش آنان حاكی از اين بود كه حاكميت شركتی خوب منجر
به كاهش چسبندگی هزينهها میگردد و همچنين نتیايج آنیان
نشان داد كه اثرات حاكميت شركتی بر چسبندگی هزينهها بیه
ميزان اثرات مديريت سود بر آن قوي نيست.
در ايران ،نتیايج مطالعیه نمیازي و همکیاران ( )1131نيیز
نشاندهنده وجود رفتار چسبنده هزينههاي اداري ،عمیومی و
فروش ،بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمام شده و هزينههیاي
اداري ،عمومی و فروش است ،نتيجهاي كه به تأييید سپاسیی و
همکاران ( )1131نيیز رسیيد .بیه بيیان زنجيیردار و همکیاران
( ،)1131شاخ هايی ماننید تعیداد كاركنیان ،ميیزان دارايیی
جاري شركت و نسبت بدهی بر شدت چسیبندگی هزينیههیاي
اداري عمومی و فروش و بهاي تمام شده كیاالي فیروش رفتیه،
تأثير می گذارنید .ايین درحیالی اسیت كیه راعیی و همکیاران
( )1131نيز از تیأثير افزايشیی گیردش دارايییهیاي ثابیت بیر
چسبندگی هزينهها خبیر دادنید .خیانی و همکیاران (،)1131
آقايی و حسنی ( )1131و صفرزاده ( )1131نيیز در مطالعیاتی
جداگانه ،به ايین نتيجیه رسیيدند كیه سیازوكارهاي حاكميیت
شركتی موجب كاهش چسبندگی هزينهها میشوند .هاشیمی و
نجاتی ( )1131و خدادادي و همکیاران ( )1131نيیز از وجیود
رابطه بين محافظهكاري و چسبندگی هزينهها خبر دادند .عالوه
براين ،كاميابی و توكلنيا ( )1131از تأثير چسبندگی هزينههیا
بر مدل هزينه ،حجم ،سود خبر دادند .باتوجه به مطالعیاتی كیه
در داخل كشور در حيطیه چسیبندگی هزينیههیا انجیام شیده،
مشهود اسیت كیه تیاكنون تیأثيري كیه كيفيیت حسابرسیی و
همچنين اندازه موسسیه حسابرسیی مییتوانید بیر چسیبندگی
هزينه ها داشته باشد مورد توجه محققان نبیوده اسیت .ايین در
حالی است كه در مطالعه حاضیر ،ضیمن بررسیی تیأثير انیدازه
موسسه حسابرسیی (بیهعنیوان يکیی از شیاخ هیاي كيفيیت
حسابرسی) بر چسبندگی هزينهها ،اثر تعديلی مالکيت عمیده و
سطح بازار نيز بر اين رابطه مورد توجه قرار میگيرد.
 -3روششناسي پژوهش
اين تحقيق از جنبه هدف ،از نوع تحقيقیات كیاربردي بیه-
شمار میرود ،زيرا نتايج حاصل از آن مییتوانید در تصیميمات
مديران و سرمايهگذاران مورد استفاده قرار گيیرد .همچنیين از
بعد نحوه استنباط در خصوص فرضيههیاي پیژوهش ،در گیروه
تحقيقات همبستگی قرار میگيرد ،زيرا جهت كشخ روابط بين
52

متغيرهاي تحقيق ،از تکنيکهاي رگرسیيونی اسیتفاده خواهید
شد .همچنين ،از آنجايیكه از طريق آزمايش دادههیاي موجیود
به نتيجهاي خواهيم رسیيد ،تحقيیق میا در گیروه تئیوريهیاي
اثباتی قرار خواهد گرفت.
جامعه آماري اين تحقيق ،تمامی شركتهاي پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي  1131تا  1131می-
باشد .نمونه از طريق روش حذف سيستماتيک از جامعه آماري،
انتخاب خواهد شد .به اين ترتيب كیه نمونیه ،متشیکل از كليیه
شركت هاي موجود در جامعه آماري است كیه حیائز معيارهیاي
زير باشند ) 1( :در طول دوره تحقيق ،در بورس حضیور داشیته
باشند؛ ( ) 2در طول دوره تحقيق ،تغيير در دوره میالی نداشیته
باشند؛ ( )1جزء شركتهاي فعال در حوزه فعاليتهاي مالی ،از
جمله شركتهاي سرمايهگذاري ،بانکها ،بيمههیا و موسسیات
مالی نباشند؛ ( )1دادههاي مورد نياز جهت متغيرهاي تحقيیق،
در طول دوره زمانی  1131الیی  ،1131موجیود باشیند؛ و ()0
دوره مالی آنها منتهی به  12/23هر سال باشد تا بتوان دادهها
را در كنار يکديگر و در صورت نياز ،بهصورت پانلی بهكیار بیرد.
توجه به شرايط ذكر شده ،منجر بیه انتخیاب  121شیركت بیه-
عنوان نمونه آماري اين تحقيق شد.
 -4فرضیههاي پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده ،در مطالعه حاضر فرضيههیاي زيیر
مطرح میگردند:
 )1ارتباط معکوس بين اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی
هزينهها وجود دارد.
 )2كاهش مالکيت عمده ،ارتباط معکوس بين اندازه موسسه
حسابرسی و چسبندگی هزينهها را افزايش میدهد.
 )1كاهش سطح بازار ،ارتباط معکوس بين اندازه موسسه
حسابرسی و چسبندگی هزينهها را افزايش میدهد.
 -5مدلها و متغیرهاي پژوهش و نحوه سنجش آنها
متغيرهییاي مییورد اسییتفاده در مطالعییه حاضییر ،بییه شییرح زيییر
میباشند:
متغیر وابسته
 =ΔCتغييرات هزينههاي عمومی ،اداري و فیروش شیركت كیه
برابر است با لگاريتمطبيعی نسبت هزينههاي عمیومی ،اداري و
فروش شركت درسال  tبهسال ( t-1ليانیگ و همکیاران2511 ،؛
بانکر  21و همکاران.)2551 ،
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براي آزمون فرضيه اول از مدل زير استفاده میگردد:

متغیرهاي مستقل
 = ΔINتغييرات درآمد عملياتی شركت در سال  tكه برابر است
با لگاريتم طبيعی نسبت درآمد عملياتی شیركت در سیال  tبیه
سال ( t-1ليانگ و همکاران2511 ،؛ بنکر و همکاران.)2551 ،
 = IN_DEكاهش درآمد عمليیاتی شیركت در سیال  tكیه اگیر
درآمد فروش در سال  tنسبت به سال  t-1كاهش يابد ،برابر يک
قرار داده میشود و در غير اينصورت ،برابیر صیفر خواهید بیود
(ليانگ و همکاران2511 ،؛ بنکر و همکاران.)2551 ،
 = BIGAموسسه حسابرسی بزرگ شیركت در سیال  tكیه اگیر
موسسه حسابرسیكننده شركت ،سازمان حسابرسی باشد برابیر
يک قرار داده میشود و در غير اينصورت برابر صفر خواهد بود
(رحيميان و همکاران1131 ،؛ توكلنيا و مکرانی .)2510 ،21
 = MOمالکيت عمده شركت در سال  tكه برابر است بیا درصید
سهام تحت تملک مالکیان بیيش از پینجدرصید سیهام شیركت
(ليانگ و همکاران2511 ،؛ رحيميان و همکاران.)1131 ،
 = MKTسطح بازار شركت در سال  tكه برابر اسیت بیا نسیبت
فروش شركت به كیل فیروش در صینعت (ليانیگ و همکیاران،
.)2511
متغیرهاي كنترلي
 = TYDكاهش متوالی درآمد عملياتی شركت در سال  tكه اگر
درآمد عملياتی شركت طی دوسال متوالی كاهش داشته باشید،
اين متغير برابر يک قرار داده میشود و در غير اينصورت برابیر
صفر خواهد بود (كیی  20و همکیاران2551 ،؛ وانیگ و وانیگ ،25
.)2555
 = GDPGرشد توليد ناخال ملی كشور كه برابر است با درصد
تغييرات در توليد ناخال ملی (ليانگ و همکاران.)2511 ،
 = EIنسبت كاركنان شركت در سال  tكه برابر است بیا نسیبت
هزينه حقوق و دستمزد كاركنان بیه درآمید فیروش (ليانیگ و
همکاران.)2511 ،
 = FAIنسبت دارايیهاي ثابت شركت در سال  tكه برابر اسیت
با نسبت دارايیهاي ثابت به درآمید فروش(ليانیگ و همکیاران،
2511؛ توكلنيا و همکاران.)1131 ،
 = LEVاهرم مالی شركت در سال  tكه برابیر اسیت بیا نسیبت
بدهیها به دارايیهیا (ليانیگ و همکیاران2511 ،؛ توكیلنيیا و
همکاران.)1131 ،
 = IDاستقالل هيئت مديره شركت در سال  tكه برابر اسیت بیا
نسبت تعداد اعضاي غيرمواخ بیه كیل اعضیاي هيئیت میديره
(ليانگ و همکاران.)2511 ،

ΔC = α0 + α1 ΔIN + α2 ΔIN*IN_DE + α3
ΔIN*IN_DE*BIGA + α4 BIGA + α5-10 CONTROLS + εt

براي آزمون فرضيه دوم اين مطالعه از مدل زير استفاده شد:
*ΔC = α0 + α1 ΔIN + α2 ΔIN *IN_DE + α3 ΔIN*IN_DE
BIGA + α4 BIGA + α5 ΔIN*IN_DE* BIGA*MO + α6
MO + α7-12 CONTROLS + εt

براي آزمون فرضيه سوم اين مطالعه از مدل زير استفاده شد:
*ΔC = α0 + α1 ΔIN + α2 ΔIN * IN_DE + α3 ΔIN*IN_DE
BIGA + α4 BIGA + α5 ΔIN*IN_DE*BIGA*MKT + α6
MKT + α7-12 CONTROLS + εt

 -6یافتههاي پژوهش
 -1-6آمار توصیفي
در اين قسمت ،ميانگين ،ميانه (معيارهاي مركزي) ،انحراف
معيار ،بيشينه و كمينه (معيارهاي پراكندگی) متغيرهاي میورد
استفاده محاسبه و در جیدول شیماره يیک آورده شیده اسیت.
ميانگين ،اصلیترين و مهمترين شاخ مركزي به شمار میآيد
كه نشاندهنده نقطه تعادل و مركز ثقل توزيیع اسیت .همیان-
طوركه در جدول شماره يک مشاهده میشود ،مقیدار ميیانگين
متغير تغييیرات هزينیههیاي عمیومی ،اداري و فیروش5/102 ،
است .ميانه نقطه اي است كه يک نمونه را به دو قسمت مساوي
تقسيم مینمايد .بهعبارتی ديگر 05 ،درصد مشیاهدات قبیل و
 05درصد مشاهدات بعید از آن قیرار دارنید .همیانطوركیه در
جدول يک نشان داده شده است ،مقدار ميانیه متغيیر تغييیرات
هزينههاي عمومی ،اداري و فروش 5/152 ،است .بهطیور كلیی،
معيارهییاي پراكنییدگی ،معيارهییايی هسییتند كییه پراكنییدگی
مشاهدات را حول ميانگين بررسی و مقايسه مینمايند .يکیی از
مهمترين معيارهاي پراكندگی ،انحراف معيار میباشد .با توجیه
به جدول فوق ،ايین معيیار بیراي متغيیر تغييیرات هزينیههیاي
عمومی ،اداري و فروش 5/230 ،است .گفتنی اسیت بيشیترين
مقدار متغير تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري و فروش برابر با
 1/553و كمترين مقدار آن برابیر بیا  -1/511اسیت .در میورد
متغيرها تغييرات درآمد عملياتی نيز گفتنیی اسیت كیه مقیدار
ميانگين آن برابر  5/111و مقدار ميانه آن 5/101 ،است .مقادير
بيشينه و كمينه متغير میذكور نيیز بیه ترتيیب برابیر  1/202و
 -1/111است و انحیراف معيیار آن ،معیادل  5/232مییباشید.
نزديک بودن مقادير ميانگين و ميانه بیراي دو متغيیر میذكور و
همچنين ساير متغيرهاي كمی اين پژوهش ،نشان میدهد كیه
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توزيع آن ها بسيار نزديک به توزيع نرمال اسیت ،موضیوعی كیه
بیراي متغيیر وابسییته (تغييیرات هزينییههیاي عمییومی ،اداري و
فروش) حائز اهميت بيشتري است .همچنين عدم فاصیله زيیاد
مقادير بيشينه و كمينه و همچنیين انحیراف معيیار بیه نسیبت

كوچک اين متغيرها نشان میدهد كه پراكندگی نامتعیارف نيیز
در مقادير آنها وجود ندارد .در مجموع شرايط مناسیبی بیراي
تخمينهاي رگرسيونی مهيا است .ويژگیهاي ساير متغيرها در
جدول شماره يک به تفصيل مشهود است.

جدول  -1شاخصهاي توصیفي متغیرهاي مورد مطالعه
نماد متغیرهاي

متغیرهاي پژوهش

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري و فروش
تغييرات درآمد عملياتی

ΔIN

5/102
5/111

5/152
5/101

1/553
1/202

-1/511
-1/111

5/230
5/232

كاهش درآمد عملياتی

IN_DE

5/210

5/555

1/555

5/555

5/11

پژوهش
ΔC

معیار

اندازه موسسه حسابرسی

BIGA

5/20

5/555

1/555

5/555

5/111

مالکيت عمده

MO

01/003

03/1

33/01

11/10

10/502

سطح بازار

MKT

5/12

5/551

5/300

5/5551

5/150

كاهش متوالی درآمد عملياتی

TYD

5/501

5/555

1/555

5/555

5/200

GDPG

5/521

5/523

5/500

-5/550

5/511

نسبت كاركنان

EI

5/521

5/511

5/112

5/5555

5/510

رشد توليد ناخال

ملی كشور

نسبت دارايیهاي ثابت

FAI

5/123

5/205

5/512

5/553

5/03

اهرم مالی

LEV

5/555

5/523

5/335

5/550

5/132

استقالل هيئت مديره

ID

5/011

5/5

1/555

5/555

5/231

 -2-6آزمون فرضیه اول
نتيجه آزمون مدل اول با استفاده از میدل اثیرات ثابیت و روش
حداقل مربعات تعميميافته برآوردي در جدول شیماره دو ارائیه
شده است.
با توجه به نتايج جدول شماره دو ،از آنجا كه آماره  tمتغير
تغييییرات درآمیید فییروش كییاهش درآمیید فییروش بزرگتییر از
 -1/350بوده و سیطح معنیاداري آن كیوچکتر از  5/50اسیت،
ارتباطی معنادار و معکوس با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري
و فروش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیران
دارد و بنابراين ،وجود چسبندگی هزينههیا تأييید مییشیود .از
سويی ديگر ،از آنجا كه آماره  tمتغير تغييرات درآمد فیروش
كاهش درآمد فیروش انیدازه موسسیه حسابرسیی بزرگتیر از
 +1/350بوده و سیطح معنیاداري آن كیوچکتر از  5/50اسیت،
ارتباطی معنادار و مستقيم با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري
و فروش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیران
دارد و بنابراين ،اندازه موسسه حسابرسی داراي تیأثير معکیوس
بر چسبندگی هزينهها است .به اين ترتيب ،فرضيه اول مطالعیه
حاضر تأييد میگردد .گفتنی است در كنار ارتبیاط معکیوس و
معنادار متغير كنترلی "كاهش پياپی درآمد فیروش" بیا متغيیر
وابسته ،متغيرهاي كنترلی "رشد توليد ناخال ملی" و "نسبت
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انحراف

دارايیهاي ثابت" به ترتيب داراي ارتباط معکیوس و معنیادار و
ارتبیاط مسیتقيم و معنییادار بیا متغيیر وابسییته هسیتند .آمییاره
دوربين -واتسون مدل نيز  2/200است كه بين  1/0و  2/0قرار
دارد .ضمناب سطح معناداري آماره  Fنيز  5/555است كه پايين-
تر از  5/50بوده و نشان از معناداري مدل دارد .ديگر نکته قابل
توجه در جدول شماره دو ،ضريب تعيين تعديلشده مدل است.
مقدار ضريب تعيين تعديلشده مدل مورد اسیتفاده حیدود 11
درصد میباشد كه نشان میدهد حدود  11درصید از تغييیرات
متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی قابل توضيح
است .الزم به ذكر است كیه اسیتفاده از روش حیداقل مربعیات
تعميم يافته برآوردي ،منجر به رفع اثیرات ناهمسیانی واريیانس
احتمالی گرديده است.

سال پنجم  /شماره بیستودو م /تابستان 6931
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جدول  -2نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/533

5/520

1/500

5/555

ΔIN

5/113

5/511

3/030

5/555

ΔIN*IN_DE

-5/132

5/550

-2/531

5/550

ΔIN*IN_DE*BIGA

5/511

5/151

2/005

5/51

BIGA

5/551

5/512

5/132

5/052

TYD

-5/500

5/520

-2/123

5/511

GDPG

-5/303

5/111

-5/001

5/555

EI

-5/135

5/211

-5/033

5/120

FAI

5/120

5/51

1/511

5/555

LEV

5/550

5/51

5/101

5/351

ID

5/520

5/522

1/212

5/211

آماره F

12/021

ضریب تعیین تعدیل شده

5/111

سطح معناداري آماره F

5/555

مقدار دوربین -واتسون

2/200

 -3-6آزمون فرضیه دوم
نتيجه آزمون مدل دوم با استفاده از مدل اثیرات ثابیت و روش
حداقل مربعات تعميميافته برآوردي در جدول شماره سه ارائیه
شده است.
با توجه به نتايج جدول شماره سه ،از آنجا كه آماره  tمتغير
تغييییرات درآمیید فییروش كییاهش درآمیید فییروش بزرگتییر از
 -1/350بوده و سیطح معنیاداري آن كیوچکتر از  5/50اسیت،
ارتباطی معنادار و معکوس با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري
وفروش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیران
برقرار دارد و بنابراين ،چسبندگی هزينهها وجود دارد .از سويی
ديگر ،از آنجا كه آماره  tمتغير تغييرات درآمد فروش كیاهش
درآمد فروش اندازه موسسیه حسابرسیی بزرگتیر از +1/350
بوده و سطح معنیاداري آن كیوچکتر از  5/50اسیت ،ارتبیاطی
معنادار و مستقيم با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري وفروش
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران دارد و
بنابراين ،انیدازه موسسیه حسابرسیی داراي تیأثير معکیوس بیر
چسبندگی هزينهها است .به ايین ترتيیب ،فرضیيه اول مطالعیه
حاضر مجدداب تأييد میگردد .عالوه بیراين ،باتوجیه بیه ايینكیه
آماره  tمتغير تغييرات درآمد فروش كاهش درآمد فیروش
اندازه موسسه حسابرسی مالکيت عمده كیوچکتر از ±1/350
بییوده و سییطح معنییاداري آن بزرگتییر از  5/50اسییت ،ارتبییاطی
معنادار با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري و فروش شیركت-
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار نيسیت و
بنابراين ،مالکيت عمده نمیتواند تأثير معکوس انیدازه موسسیه

حسابرسی بر چسبندگی هزينهها را تعديل نمايید .لیذا فرضیيه
دوم مطالعه حاضر تأييد نمیشود.
گفتنی اسیت در كنیار ارتبیاط معکیوس و معنیادار متغيیر
كنترلییی "كییاهش پيییاپی درآمیید فییروش" بییا متغيییر وابسییته،
متغيرهاي كنترلی "رشد توليد ناخال ملی" و "نسبت دارايی-
هاي ثابت" به ترتيب داراي ارتباط معکوس و معنادار و ارتبیاط
مستقيم و معنادار بیا متغيیر وابسیته هسیتند .آمیاره دوربیين-
واتسون مدل نيز  2/255اسیت كیه بیين  1/0و  2/0قیرار دارد.
ضمناب سطح معناداري آماره  Fنيز  5/555است كه پیايينتیر از
 5/50بوده و نشان از معناداري مدل دارد .ديگر نکته قابل توجه
در جدول شماره پنج ،ضريب تعيين تعیديلشیده میدل اسیت.
مقدار ضريب تعيين تعديلشده مدل مورد اسیتفاده حیدود 23
درصد میباشد كه نشان میدهد حدود  23درصید از تغييیرات
متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی قابل توضيح
است .الزم به ذكر است كیه اسیتفاده از روش حیداقل مربعیات
تعميم يافته برآوردي ،منجر به رفع اثیرات ناهمسیانی واريیانس
احتمالی گرديده است.

سال پنجم  /شماره بیستودو م /تابستان 6931
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جدول  -3نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/503

5/515

2/133

5/523

ΔIN

5/11

5/511

3/155

5/555

ΔIN*IN_DE

-5/103

5/553

-2/000

5/51

ΔIN*IN_DE*BIGA

5/101

5/051

2/021

5/511

BIGA
ΔIN*IN_DE*BIGA*MO

5/552
5/552

5/511
5/553

5/212
5/213

5/311
5/31

MO

5/5552

5/5551

5/310

5/151

TYD

-5/551

5/523

-2/213

5/520

GDPG

-5/330

5/110

-5/033

5/555

EI

-5/131

5/210

-5/310

5/135

FAI

5/521

5/553

1/210

5/555

LEV

5/555

5/511

5/131

5/315

ID

5/525

5/522

1/101

5/21

آماره F

21/033

ضریب تعیین تعدیل شده

5/231

سطح معناداري آماره F

5/555

مقدار دوربین -واتسون

2/255

 -4-6آزمون فرضیه سوم
نتيجه آزمون مدل مذكور با استفاده از مدل اثرات ثابت و روش
حداقل مربعات تعميميافته برآوردي ( )EGLSدر جدول شماره
چهار ارائه شده است.
با توجه به نتايج جدول شماره چهیار ،از آنجیا كیه آمیاره t
متغير تغييرات درآمد فروش كاهش درآمد فروش بزرگتیر از
 -1/350بوده و سیطح معنیاداري آن كیوچکتر از  5/50اسیت،
ارتباطی معنادار و معکوس با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري
وفروش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیران
دارد و بنابراين ،چسبندگی هزينهها وجود دارد .از سويی ديگر،
از آنجا كه آماره  tمتغير تغييرات درآمد فروش كاهش درآمد
فروش اندازه موسسه حسابرسیی بزرگتیر از  +1/350بیوده و
سطح معناداري آن كوچکتر از  5/50است ،ارتبیاطی معنیادار و
مستقيم با تغييرات هزينههاي عمومی ،اداري وفروش شیركت-
هاي پذيرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران دارد و بنابراين،
اندازه موسسه حسابرسی داراي تیأثير معکیوس بیر چسیبندگی
هزينه ها است .به اين ترتيب ،فرضيه اول مطالعه حاضر مجیدداب
تأييد میگردد .عالوه براين ،باتوجه بیه ايینكیه آمیاره  tمتغيیر
تغييرات درآمد فروش كاهش درآمد فروش اندازه موسسیه
حسابرسیی سییهم بییازار كییوچکتر از  ±1/350بییوده و سییطح
معناداري آن بزرگتر از  5/50است ،ارتباطی معنادار با تغييرات
هزينههاي عمومی ،اداري وفروش شركتهاي پذيرفته شیده در
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بورس اوراق بهادار تهران ندارد و بنابراين ،سهم بازار نمیتوانید
تأثير معکوس اندازه موسسه حسابرسی بر چسبندگی هزينههیا
را تعديل نمايد .لذا فرضيه سوم مطالعه حاضر تأييد نمییشیود.
گفتنی است در كنار ارتباط معکوس و معنادار متغيیر كنترلیی
"كاهش پياپی درآمید فیروش" بیا متغيیر وابسیته ،متغيرهیاي
كنترلی "رشد توليد ناخال ملی" و "نسبت دارايیهاي ثابت"
به ترتيب داراي ارتباط معکوس و معنادار و ارتبیاط مسیتقيم و
معنادار با متغير وابسته هستند .آماره دوربين -واتسون مدل نيز
 2/20است كه بين  1/0و  2/0قرار دارد .ضمناب سطح معناداري
آماره  Fنيز  5/555است كه پايينتیر از  5/50بیوده و نشیان از
معناداري مدل دارد .ديگر نکته قابل توجیه در جیدول شیماره
هفت ،ضريب تعيين تعديلشده مدل است .مقدار ضريب تعيين
تعديلشده مدل مورد استفاده حدود  11درصد مییباشید كیه
نشان میدهد حدود  11درصد از تغييرات متغيیر وابسیته بیه-
وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی قابل توضيح اسیت .الزم بیه
ذكر است كیه اسیتفاده از روش حیداقل مربعیات تعمیيميافتیه
برآوردي ،منجر بیه رفیع اثیرات ناهمسیانی واريیانس احتمیالی
گرديده است.

سال پنجم  /شماره بیستودو م /تابستان 6931
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جدول  -4نتایج آزمون فرضیه سوم
متغیر

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

مقدار ثابت

5/530

5/520

1/011

5/555

ΔIN

5/11

5/511

3/315

5/555

ΔIN*IN_DE

-5/130

5/550

-2/013

5/555

ΔIN*IN_DE*BIGA

5/531

5/120

2/013

5/511

BIGA

5/551

5/512

5/233

5/051

ΔIN*IN_DE*BIGA*MKT

-1/113

1/232

-1/52

5/150

MKT

5/550

5/513

5/115

5/331

TYD

-5/503

5/520

-2/101

5/51

GDPG

-5/305

5/111

-5/013

5/555

EI

-5/151

5/211

-5/553

5/051

FAI

5/120

5/51

1/51

5/555

LEV

5/550
5/520

5/51
5/522

5/153
1/211

5/355
5/213

آماره F

20/120

ضریب تعیین تعدیل شده

5/111

سطح معناداري آماره F

5/555

مقدار دوربین -واتسون

2/20

ID

 -7نتیجهگیري و بحث
فرضيههاي پژوهش بر اساس دادههیاي گیردآوري شیده از
 121شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران طیی
سالهاي  1131تیا  1131و بیا اسیتفاده از تحليیل رگرسیيون
تركيبی مورد آزمون قرار گرفتند .نتايج آزمون معناداري ضرايب
بر اساس معادلههاي رگرسيون بیرازش شیده ،بیهطیور خالصیه
حاكی از اين بود كیه ( )1شیركتهیايی كیه توسیط موسسیات
حسابرسی بزرگ (سیازمان حسابرسیی) حسابرسیی مییشیوند،
چسبندگی هزينه كمتري نسبت به ساير شركتهیا دارنید؛ ()2
مالکيت عمده به عنیوان يکیی از مهمتیرين انیواع سیازوكارهاي
حاكميت شركتی ،داراي تأثيري معنادار بر چسبندگی هزينهها
و همچنییين ارتبییاط انییدازه موسسییه حسابرسییی و چسییبندگی
هزينه ها نبوده است .به عبارتی ،كاهش مالکيت عمیده ،ارتبیاط
معکوس بين اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينههیا را
افزايش نمیدهد؛ و ( )1كاهش سطح بازار ،ارتباط معکوس بين
اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينهها را افزايش نمی-
دهد .اين نتيجه نشان داد كه افزايش سهم بازار يک شركت در
صنعت خاص خود ،نمیتواند بیهعنیوان يیک سیازوكار نظیارتی
موثر ،نقشآفرينی نمايد و سطح بازار شركت ،نوعی از ابزارهیاي
نظارتی نخواهد بود .گفتنی است نتيجه آزمون فرضيه اول ايین
مطالعه در انطباق با نتيجه مطالعه ليانیگ و همکیاران ()2511
میباشد و نتايج آزمون فرضيههاي دوم و سوم ،متضاد با نتیايج

مطالعه ليانگ و همکاران ( )2511هستند .در راسیتاي توضیيح
تأثير كاهشی اندازه موسسه حسابرسی بر چسبندگی هزينیههیا
گفتنی است كه حسابرسی مستقل ،بخشی ضروري از حاكميت
شركتی است .ت فکيک مالکيت از مديريت ،از مشخصات سيستم
نوين واحدهاي تجاري است .اين سازوكار مییتوانید منجیر بیه
بهبود كارايی هوش و استعداد سیرمايه انسیانی گیردد .ايین در
حالی است كه می تواند منجر به تضاد بين مالکان و نماينیدگان
گردد .اين احتمال وجود دارد كیه نماينیدگان (میديران) داراي
مزيت اطالعاتی ،منافع مالکان (سهامداران) را بهمنظور بيشينه-
سازي منافع شخصی خود ،تخريب نمايند .حسابرسان مسیتقل
می توانند از طريق اجراي مستقل كار حسابرسیی ،عیدم تقیارن
اطالعاتی طرفهیاي قیرارداد را تسیکين دهنید و هزينیههیاي
نمايندگی داخلی را بکاهند .اكثر مطالعات بیر انتخیاب و تیأثير
حسابرسی مستقل ،شیامل محیدوديت میالی ،میديريت سیود و
تجديد ارائیه صیورتهیاي میالی تأكيید داشیتهانید .برخیی از
مطالعات نيز محیدوديتهیاي ايجیاد شیده توسیط حسابرسیی
مستقل بر رفتار مديريتی را مورد توجه قرار دادهاند .اين قبيیل
مطالعات ،اغلب بر كيفيت افشاي اطالعات تمركز داشتهاند كیه
محصول نهايی فرآيند افشاي اطالعیات اسیت .لیذا حسابرسیی،
ابزاري اثربخش نه تنها براي بخیش انتهیايی افشیاي اطالعیات،
بلکه براي طی فرآيندهاي عملياتی و توليیدي اسیت و خواهید
توانست ،چسبندگی هزينههاي شركت را بکاهد.

سال پنجم  /شماره بیستودو م /تابستان 6931
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اين در حالی است كیه مالکيیت عمیده بیهعنیوان يکیی از
مهمترين انواع سازوكارهاي حاكميیت شیركتی ،داراي تیأثيري
معنادار بر چسبندگی هزينهها و همچنين ارتباط اندازه موسسه
حسابرسی و چسبندگی هزينهها نبوده است كه به اين ترتيیب،
نقش نظارتی مالکيت عمده میذكور میورد ترديید قیرار خواهید
گرفت .پيش از توضيح علت عدم تأثير معنادار مالکيیت عمیده،
الزم به ذكر است كه در اكثر موارد ،مالکيت عمده نمونیه میورد
بررسی شامل مالکيت نهادي بوده است و درواقع در بسياري از
موارد ،اين نهادها بوده اند كه مالکيت عمده را در اختيار داشته-
اند .در ادامه از توضيحات نمیازي و كرمیانی ( )1130اسیتفاده
میگردد .دليل اين امر میتوانید آن باشید كیه سیرمايهگیذاران
نهادي از انگيزههاي كافی براي تالش بهمنظور بهبود عملکیرد
و كسب سود ،برخوردار نيستند .چیون در اكثیر مواقیع ،هیدف
سرمايهگذاران نهادي كسب منفعت و سیود بیاال نيسیت ،بلکیه
هدف ايین سییرمايهگیذاران ،حمايیت جامعیه در برابیر تجیاوز
خییارجی ،برقییراري نظییم و امنيییت در جامعییه و ارائییه خییدمات
عمیومی و تسهيالت زيربنايی است .ممکن است حتی برخی از
اين شركتها از حمايتهاي خاص دولیت ،مثیل يارانیههیا نيیز
برخوردار باشند .ديگر نتيجه مطالعه حاضر ،عدم تیأثير معنیادار
سطح بازار بر چسبندگی هزينهها بوده است .اين نتيجیه نشیان
داد كه افزايش سهم بازار يک شركت در صینعت خیاص خیود،
نمیتواند بهعنوان يک سازوكار نظارتی موثر ،نقشآفرينی نمايد
و سطح بازار شركت ،نوعی از ابزارهاي نظارتی نخواهد بود .بنابر
نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق حاضر مبنی بر اينكه ارتبیاطی
معکوس بين اندازه موسسه حسابرسی و چسبندگی هزينههیاي
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهیادار تهیران برقیرار
است به سرمايهگذاران در شركتهاي مذكور پيشنهاد میشیود
كه از حضور سازمان حسابرسی در شیركت ،بیهعنیوان معيیاري
براي مديريت بهتر شركت بر هزينهها و كیاهش چسیبندگی در
هزينههاي شركت استفاده نمايند ،موضیوعی كیه مییتوانید در
تصیميمات سیرمايهگیذاري ،خريید ،فیروش و نگهیداري سیهام
شركت ها و همچنين تحليل روند آتی بازار مورد اسیتفاده قیرار
گيرد .بنابر نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق حاضر مبنی بر اين-
كه مالکيت عمده داراي تأثيري معنادار بر ارتباط اندازه موسسه
حسابرسی و چسبندگی هزينهها نيست ،به سیرمايهگیذاران در
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد
میگردد كه بهمنظور اتخاذ تصميمات سرمايهگذاري ،بیر نقیش
نظارتی آنان در قبال تصميمات مديريتی و مديريت هزينههیا،
اتکا نکنند .عالوه براين ،به مالکان عمده شیركتهیاي پذيرفتیه
شده در بورس اوراق بهادار تهران نيز پيشینهاد مییگیردد كیه
باتوجه به قدرت و نفوذ به نسبت چشمگيري كه نسبت به ساير
03

سهامداران دارند ،از قدرت خود استفاده كرده و تالش نمايند تا
تصميمات میديريت را تحیت نظیر داشیته و آنهیا را درجهیت
بهينهسازي هرچه بيشیتر ،هیدايت كننید .بنیابر نتیايج آزمیون
فرضيه سوم مطالعه حاضر مبنی بر اينكه سطح بازار شركت بیر
ارتباط اندازه موسسه حسابرسی و چسیبندگی هزينیههیا میوثر
نيسیت ،مشیابه بنید دوم بیه سیرمايهگیذاران در شیركتهییاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد میگردد كه
بهمنظور اتخیاذ تصیميمات سیرمايهگیذاري ،بیر نقیشآفرينیی
انظباطی افزايش سهم بازار (همیانطور كیه پیيشتیر در متیون
دانشگاهی به آن اشاره شده بود) در قبال تصميمات مديريتی و
مديريت هزينهها ،اتکا نکنند.
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