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 شرکت با محافظه کاری حسابداری

 

 

 چکیده
 کاری محافظه با شرکت مشتریان و کنندگان تأمین زنی چانه توان بین ارتباط بررسی تحقیق، این هدف 

را به اعمال سطح ها  کنند شرکت می کنندگان و مشتریان برای حفظ منافع خود سعی تأمین .است حسابداری
تمایل دارند در مقابل تقاضای ها  مالی ترغیب کنند؛ از طرفی، شرکتکاری باالتری در گزارشگری  محافظه

از توان چانه ها  کنندگان و مشتریان مقاومت کنند. در صورتی که شرکت کارانه از سوی تأمین حسابداری محافظه
رانه از کا کنندگان و مشتریان برخوردار باشند، در مقابل تقاضای حسابداری محافظه زنی باالتری نسبت به تأمین

های  ها ناگزیر هستند سیاست سوی آنان حساسیت کمتری نشان خواهند داد؛ در غیر اینصورت، شرکت
های تجربی با استفاده از طالعات  کارانه بیشتری را در گزارشگری مالی خود اعمال کنند. نتایج آزمون محافظه

دار میان  رابطه مثبت و معنی حاکی از وجود 6926-6931شرکت طی دوره -سال 6281های  مربوط به داده
زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت است. همچنین، طبق نتایج بدست  کاری حسابداری با توان چانه محافظه

تر از  به مواد اولیه و دریافت خدمات پس از فروش با کیفیتها  آمده مشخص گردید، وابستگی شرکت
کاری در  زنی شرکت شده و افزایش سطح محافظه نهتولیدکنندگان کاالهای بادوام باعث کاهش توان چا

گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت؛ بعالوه، اگر شرکت در صنعتی فعالیت کند که دارای موانع باالیی برای 
طور  یابد. به کاری در گزارشگری مالی کاهش می زنی شرکت افزایش یافته و سطح محافظه ورود باشد، توان چانه

زنی باالتری  کنندگان و مشتریانی که نسبت به شرکت از توان چانه بیانگر این است که تأمین کل نتایج مزبور
ها  برخوردار هستند، این توانایی را دارند که شرایط مبادله را به شرکت تحمیل کنند و در این وضعیت، شرکت

 اهند داد.کارانه از جانب آنان حساسیت بیشتری نشان خو نسبت به تقاضای حسابداری محافظه
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 مقدمه 

در این تحقیق، ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با  
کاری حسابداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. تأمین کنندگان و مشتریان، محافظه

عملکرد  خواهند با آن وارد معامله شوند، می هت سنجش عملکرد شرکتی کهج
دهند تا به این سطح از اطمینان دست  می حسابداری واحد مورد نظر را مورد سنجش قرار

 از این طریقیابند که شرکت طرف معامله توانایی ایفای تعهدات تجاری خود را دارد تا 
ابین را کاهش دهند )هوئی، کالسا و یئونگ، ریسک ناشی از معامالت بلند مدت فی م

8166)1. 
تواند باعث شود تا تأمین کنندگان و  نمی مالی شرکتهای  ا تنها بررسی صورتام 

آورند. زیرا مدیران ارشد مشتریان نسبت به عملکرد آتی شرکت، اطمینان الزم را بدست 
بیشتری نسبت با داشتن اطالعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی ها  شرکت

مشتریان و تأمین کنندگان دارند و اغلب سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب 
 (.6923جلوه دهند )کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 

 تقاضاها  بر این اساس، تأمین کنندگان و مشتریان، برای حل این مشکل، از شرکت 
نه تری ارائه دهند. اما با توجه به مالی را به صورت محافظه کاراهای  کنند تا صورت می

، دهد، مدیران شرکت ها می ت شرکت نشانتصویر نامناسبی که محافظه کاری از وضعی
کنند. تنها زمانی شرکت  می همواره در مقابل تقاضای تأمین کنندگان و مشتریان مقاومت

حساسیت  نسبت به تقاضای حسابداری محافظه کارانه از جانب تأمین کنندگان و مشتریان،
دهند که آنها، از توان چانه زنی باالتری نسبت به شرکت برخوردار باشند  می بیشتری نشان

 .3(8166و پِری،  26321)پورتر،

 مبانی نظری تحقیق

تأمین کنندگان و مشتریان یک شرکت، به دلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی و با توجه  

                                                                                                                         
1- Hui, Klasa & Yeung 
2- Porter 
3- Perry 
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از  مالیهای  گزارشگری صورتدر ها  تدهند که شرک می به عملکرد شرکت، ترجیح
از طرف تأمین . علت اصلی این تقاضا کنندمحافظه کارانه تری استفاده های  سیاست

مخاطرات اخالقی ناشی  تاکند  می این است که محافظه کاری کمککنندگان و مشتریان 
نامناسب است، بهتر مورد های  از طرفین معامله، برای شرکتی که دارای اطالعات و بازده

در ضمن محافظه کاری یک سازوکار پایدار است که تأمین  ؛وجه قرار داده شودت
کنندگان و مشتریان می توانند از آن استفاده کنند تا هنگام انعقاد قرارداد با یک شرکت 
از منافع خودشان محافظت نمایند؛ اما با توجه به اینکه محافظه کاری از طریق کاهش 

ده و همچنین کاهش انتظارات از عملکرد آتی گزارش شهای  خالص ارزش دارایی
در مقابل تقاضای ها  دهد، شرکت می شرکت تصویر نامناسبی را از وضعیت شرکت نشان

کنند. بر این  می حسابداری محافظه کارانه از سوی تأمین کنندگان و مشتریان مقاومت
ارائه گزارش را نسبت به ها  توانند شرکت می اساس، تأمین کنندگان و مشتریان زمانی

محافظه کارانه ترغیب کنند که از توان چانه زنی باالتری نسبت به شرکت برخوردار 
 .1(8113باشند )فلسام، 

که از توان چانه زنی پایین تری برخوردارند، برای اینکه هایی  بر این اساس، شرکت 
بتوانند قراردادهای کاراتری تنظیم کنند، نسبت به تقاضای حسابداری محافظه کارانه از 
جانب تأمین کنندگان و مشتریانی که توان چانه زنی باالتری دارند حساسیت بیشتری نشان 

)هوئی، کالسا  را افزایش می دهند داده و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی خود
 (.8166و یئونگ، 

در اعمال نفوذ در یکدیگر و توانایی ها  شرکتتوان چانه زنی، توانایی نسبی  
 .2(8112)بارن هایزر،   اثرگذاری در شرایط معامالت است

 و اثر این عوامل بر عوامل مؤثر بر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان
 محافظه کاری حسابداری

 شود: ( مشاهده می6شکل )عوامل مؤثر بر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان در  

                                                                                                                         
1- Folsom 
2- Barnhizer 
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تأمین کنندگان و مشتریان، نسبت به شرکت از اندازه نسبی باالتری هرچه  اندازه نسبی:
 ،1یابد )شوماچر می باشند، توان چانه زنی آنان در مقایسه با شرکت افزایش برخوردار

(. بنابراین، باالتر بودن اندازه تأمین 3،8112؛ ایندرست و وِی2،6331؛ اشنایدر6336
کنندگان و مشتریان نسبت به شرکت، توان چانه زنی آنها را بهبود می بخشد. طبق 

که از اندازه بزرگتری برخوردارند، معموالً هایی  (، شرکت8112تحقیقات الفوند و واتز )
 4کنند. همچنین طبق دیدگاه ایتردیز می از محافظه کاری در حسابداری کمتر استفاده

کوچک و تازه تاسیس، به علت باال بودن مشکل نمایندگی، های  (، در شرکت8166)
 تقاضا برای محافظه کاری هم بیشتر است.

های یک شرکت را تشکیل دهد  اگر یک مشتری، بخش بزرگی از فروش ذینفعان عمده:
و یا یک تأمین کننده، بخش با اهمیتی از کاالهای ورودی یک شرکت را تأمین کند، 
تأمین کنندگان و مشتریان، از توان چانه زنی باالتری نسبت به شرکت برخوردار خواهند 

ا تأمین کننده عمده بودن برای یک (. بر این اساس، مشتری عمده و ی6321بود )پورتر،
شرکت، توان چانه زنی مشتریان و تأمین کنندگان در مقابل شرکت را تقویت می کند. در 

برای اینکه بتوانند قراردادهای کاراتری را تنظیم کنند، نسبت به ها  این شرایط، شرکت

                                                                                                                         
1- Schumacher 
2- Snyder 
3- Inderst and Wey 
4- Iatridis 
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حساسیت  تأمین کنندگان و مشتریان )تقاضای حسابداری محافظه کارانه(های  اولویت
بیشتری نشان می دهند و از سیاست های محافظه کارانه بیشتری در گزارشگری مالی خود 

 بهره می برند. 

ی تأمین کنندگان و مشتریان، در صنایع متمرکزتری نسبت به وقت نسبت تمرکز صنعت:
های محدودتر شرکت، توان چانه زنی تأمین  کنند، حق انتخاب می شرکت فعالیت

، 2،6322؛ الستگارتن1،6328دهد )گالبرایت ریان را افزایش میکنندگان و مشت
(. بنابراین، متمرکزتر بودن تأمین کنندگان و مشتریان 3،8112؛ فی و توماس6336شوماچر،

هالی وال، ) نسبت یه شرکت، توان چانه زنی آنان را بهبود می بخشد.  بر اساس یافته های
تری فعالیت  ایی که در صنایع پراکندهه (، شرکت8113، 4هوآنگ، خورانا و پِرِیرا

شود  می تری وجود دارد که اخبار بد را پنهان کنند که این امر باعثمکنند، احتمال ک می
 .کنندبیشتر از حسابداری محافظه کارانه استفاده 

مین کنندگان زمانی دارای توان چانه زنی هستند که تأ وابستگی به مواد اولیه:
هایی که  برای مبادله با یک خریدار باشد؛ در نتیجه، شرکتمحصوالتشان منابع مهمی 

وابستگی بیشتری به مواد اولیه دارند، از توان چانه زنی پایین تری نسبت به تأمین کنندگان 
برای ها  (، در این وضعیت، اینگونه شرکت6321مواد اولیه خود برخوردار هستند )پورتر، 

در گزارشگری مالی را افزایش داده و نسبت  ادامه چرخه تولید خود، سطح محافظه کاری
به تقاضای حسابداری محافظه کارانه از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه، حساسیت 

 کمتری نشان می دهند.

هایی که دارای موانع باالتری برای ورود هستند، حق  شرکت موانع ورود به صنعت:
 امکان چانه زنی را فراهم شرکت، برای تأمین کنندگان و مشتریانانتخاب محدودتر 

هایی که در اینگونه صنایع  ، بنابراین انتظار می رود، شرکت(6321)پورتر،  آورد می
کنند، از سطح محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی خود در مقابل تأمین  فعالیت می

 کنندگان و مشتریان بهره ببرند.

                                                                                                                         
1- Galbraith 
2- Lustgarten 
3- Fee and Thomas 
4- Dhaliwal, Huang, Khurana, and Pereira 
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کنند، معموالً  می بادوام فعالیتکه در صنایع کاالهای هایی  شرکت اثر کاالی بادوام:
کنند که مستلزم ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی  می کاالهایی تولید

(. 8112، 3؛ بنرجی ودیگران6332، 2؛ بووِن و دیگران6322، 1باشند )تیتمن و وِسلز می
دمات پس از وابستگی تولیدکنندگان اینگونه کاالها به تأممین منابع مالی ناشی از ارائه خ

تر،  به دریافت خدمات پس از فروش با کیفیتها  فروش و همچنین، مشتریان این شرکت
باعث می شود تا تولید کنندگان و مشتریان کاالهای بادوام از توان چانه زنی باالیی نسبت 
به یکدیگر برخوردار نباشند. بنابراین، هر دو گروه تأمین کننده و مشتری برای حفظ 

یح می دهند شرکت های مقابل خود گزارش محافظه کارانه تری ارائه دهند یکدیگر ترج
 (.8166هوئی، کالسا و یئونگ،)

 پیشینه تحقیق

در خصوص تأثیر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان بر محافظه کاری  
تحقیقات داخلی اندکی صورت گرفته است ولی در خصوص ارتباط بین حسابداری، 

 صنعت و موانع ورود به صنعت می توان به تحقیق زیر اشاره کرد:نسبت تمرکز 
(  به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصوالت و 6931پورحیدری و غفارلو ) 

بین نسبت  دهد، می محافظه کاری مشروط حسابداری پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان
د دارد؛ همچنین آنها به رابطه تمرکز صنعت و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی وجو

 مثبت و معناداری بین موانع ورود به صنعت و محافظه کاری حسابداری دست یافتند.

( به بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و 8166) هوئی، کالسا و یئونگ 
بتی بین آنان نشان داد، رابطه مثهای  مشتریان با محافظه کاری حسابداری پرداختند؛ یافته

 توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان با محافظه کاری حسابداری وجود دارد.

(، 8112؛ ایندرست و وِی،6331؛ اشنایدر،6336دهد )شوماچر، شواهد تجربی نشان می 
 بین اندازه تأمین کنندگان و مشتریان با توان چانه زنی شان رابطه مثبتی وجود دارد.

در مورد توان چانه زنی و شدت رقابت در بازار  در تحقیقات صورت گرفته 

                                                                                                                         
1- Titman & Wessels 
2- Bowen Ducharme, and Shores 
3- Banerjee, Dasgupta, and Kim 
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 (8112؛ فی و توماس،6336،شوماچر ؛6321؛ پورتر،6322 ؛ الستگارتن،6328 )گالبرایت،
وقتی تأمین کنندگان یا مشتریان یک شرکت در صنایع  کهاثبات رسیده است  به

ن و کنند، حق انتخاب محدودتر شرکت، برای تأمین کنندگا می متمرکزتری فعالیت
 آورد. یانش امکان چانه زنی را فراهم میمشتر
گزارش  رابطه مثبتی را بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان 1(6332باسو ) 

 .کرد

مدیران، دارای انگیزه هایی برای بهره گیری از عدم  دارد، می اظهار 2(8119) واتز 
تقارن اطالعاتی هستند و کمتر به اخبار بد مربوط به شرکت نزدیک می شوند. زیرا تأمین 
کنندگان و مشتریان یک شرکت نیز همانند طلبکاران، تمایل دارند از اخبار بد مربوط به 

کت گزارش محافظه کارانه تری شرکت اطالع داشته باشند. آنها ترجیح می دهند که شر
 .شوندارائه دهد تا درباره عملکرد ضعیف شرکت سریعتر مطلع 

( نشان داد، مشتریان 6322وِسلز )و تیتمن و  (8112نتایج تحقیق بنرجی و دیگران ) 
کنند، برای دریافت خدمات پس از  می که در صنایع کاالهای بادوام فعالیتهایی  شرکت

سوی دیگر، تولیدکنده کاالی با دوام به دلیل تأمین منابع مالی  فروش با کیفیت تر و از
کنند؛  می ناشی از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، سعی در حفظ یکدیگر

مقابل خود های  دهند شرکت می بنابراین، هر دو گروه تأمین کننده و مشتری ترجیح
 گزارش محافظه کارانه تری ارائه دهند.

بین اندازه تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با  نشان دادند،( 8112ایندرست و وِی ) 
 توان چانی زنی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

( نشان داد، در وضعیتی که تأمین کنندگان و مشتریان 6336نتایج تحقیق شوماچر) 
کنند، حق انتخاب محدودتر شرکت، برای  شرکت در صنایع متمرکزتری فعالیت می

 آورد. می أمین کنندگان و مشتریان امکان چانه زنی را فراهمت

با توجه به تحقیقات انجام شده انتظار می رود، توان چانه زنی بر محافظه کاری  
حسابداری تأثیر داشته باشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شده است. در این 

                                                                                                                         
1- Basu 
2- Watts 
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مین کنندگان و مشتریان شرکت با تحقیق، عالوه بر بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأ
محافظه کاری حسابداری، به بررسی تأثیر موانع ورود و نسبت تمرکز بر محافظه کاری 

 حسابداری نیز پرداخته شده است.
 

 های تحقیق فرضیه

بر محافظه شرکت با توجه به تأثیری که توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان  
 تحقیق به شرح زیر تدوین شده است:های  کاری حسابداری دارد، فرضیه

 فرضیه اصلی

وقتی تأمین کنندگان و مشتریان، توان چانه زنی دارند و قادرند شرایط معامله را به  
 شرکت تحمیل کنند، شرکت تمایل بیشتری به ارائه گزارش محافظه کارانه دارد.

 فرضیه های فرعی

یزان توان چانه زنی تأمین کنندگان و فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری حسابداری و م
 شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. مشتریان

فرضیه فرعی دوم: در وضعیتی که شرکت، در صنعتی فعالیت می کند که میزان هزینه 
های مواد آن باالتر از میزان هزینه های نیروی کار است، بین محافظه کاری حسابداری 

 تأمین کنندگان شرکت، رابطه مثبتی وجود دارد.یک شرکت و میزان توان چانه زنی 
فرضیه فرعی سوم: در وضعیتی که مشتریان شرکت در صنعتی فعالیت می کنند که میزان 
هزینه های مواد آن باالتر از میزان هزینه های نیروی کار است، ارتباط بین محافظه کاری 

 شود. می حسابداری و میزان توان چانه زنی مشتریان شرکت، کمتر مشاهده
صنایعی که دارای موانع بیشتری برای ورود هستند، ارتباط بین  درفرضیه فرعی چهارم: 

 محافظه کاری حسابداری و میزان توان چانه زنی تامین کنندگان شرکت، کمتر مشاهده
 شود. می

فرضیه فرعی پنجم: در صنایعی که دارای موانع بیشتری برای ورود هستند، ارتباط بین 
 شود. می ری حسابداری و میزان توان چانه زنی مشتریان شرکت، کمتر مشاهدهمحافظه کا

فرضیه فرعی ششم: در وضعیتی که تأمین کنندگان شرکت، تولیدکننده کاالی بادوام 
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هستند، بین محافظه کاری حسابداری و میزان توان چانه زنی تأمین کنندگان شرکت، 
 رابطه مثبتی وجود دارد.

ر وضعیتی که شرکت، تولیدکننده کاالی بادوام است، بین محافظه فرضیه فرعی هفتم: د
 کاری حسابداری و میزان توان چانه زنی مشتریان شرکت، رابطه مثبتی وجود دارد.

 روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر هدف از نوع همبستگی است که  
پذیرفته شده در های  های مالی شرکت اساس اطالعات واقعی بازار سهام و صورت بر

 ،ها در صنایع مختلف بندی شرکت. برای گروه بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است
برای بررسی سنجش توان چانه زنی تأمین  وطبقه بندی بورس در نظر گرفته شده 

شاخص اندازه نسبی، دینفعان عمده و نسبت تمرکز صنعت  9کنندگان و مشتریان، از 
تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با های  آزمون فرضیهشود.  تفاده میاس

 تابلویی انجام شده است.های  طریق داده از استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی

 جامعه و نمونه آماری

 61به مدت  6931الی  6926های  طی سالها  شرکتمالی های  صورتدر این تحقیق،  
 ها عات تکمیلی، به گزارشی و تحلیل قرا گرفته و برای جمع آوری اطالسال مورد بررس

 است. شده( نیز مراجعه 6921ی مالی سال قبل از سال پایه )ها صورتو 
برای انتخاب شرکت های مورد آزمون در این تحقیق، از روش حذف سیستماتیک یا  

 غربال گری با در نظر گرفتن فیلترهای زیر استفاده شده است:
 تولیدی باشند.های  شرکتجزء  .6
 های مالی نباشند.  خدماتی، سرمایه گذاری و واسطه گریهای  شرکتجزء  .8

 سال مالی آنها پایان اسفند باشد. .9

بایست اطالعات مربوط به تأمین کنندگان و فروشندگان را افشاء کرده  ها می شرکت .2
 باشند.

قابل دسترس ها  شرکت سالیانههای  اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق از گزارش .2
 باشد.
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بر این اساس، تعداد شرکت هایی که در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفته، مطابق  .1
 ( است:6) جدول

 نمونه، تأمین کننده و مشتریهای  تعداد شرکت .9جدول

 مشتریهای  شرکت تأمین کنندههای  شرکت نمونههای  شرکت عنوان

 151 101 122 شرکت

 1210 1311 1221 شرکت -سال 

 روش آزمون فرضیه ها

 :شود می ( برآورد6برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق، مدل )
(6) Conserit =b0+b1Sup-Barg-Powerit +b2Cust-Barg-Powerit +Σ Control +εit  

 

 نحوه آزمون 

برای بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان با محافظه کاری  
 انو توان چانه زنی مشتری گانحسابداری، به ضرایب متغیرهای توان چانه زنی تأمین کنند

% مثبت و معنادار 2در سطح خطای  β2و  β1شود، در مدل فوق، در صورتی که  می توجه
 شود. می باشد، فرضیه اصلی تحقیق تأیید

 β1,β2>0 فرضیه فرعی اول

 :می شود( برآورد 8، مدل )تحقیق فرعی دوم و سومهای  برای آزمون فرضیه
(8) Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ 

 b3(Sup-Barg-Powerit×HiMLit) +b4(Cust-Barg-Powerit ×  
HiCustomerMLit) + Σ Control +εit   

 نحوه آزمون 

 β3 >0 :دومفرضیه فرعی 

 β4 <0 :فرضیه فرعی سوم
  :شود می ( برآورد9چهارم و پنجم تحقیق، مدل )برای آزمون فرضیه فرعی 

(9) Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-
Powerit×HiBTEit) +b4(Cust-Barg-Powerit × HiBTEit) + Σ Control +εit 
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 نحوه آزمون 

 β3 <0 :فرضیه فرعی چهارم

 β4 <0 :فرضیه فرعی پنجم  
 

 :می شود( برآورد 2فرعی ششم و هفتم تحقیق، مدل )های  آزمون فرضیهبرای  
(2) Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ 

b3(Sup-Barg-Powerit×DDurSupplierit) +b4(Cust-Barg-Powerit × 
DDurit) + Σ Control +εit 

 نحوه آزمون 

 β3 >0 :فرضیه فرعی ششم

 β4 >0 :هفتمفرضیه فرعی 

 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 متغیر وابسته

 برای سنجش محافظه کاری، از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. محافظه کاری:
این معیار بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقالمی که جزء عملیلت 

در رابطه با اقالمی است که معمول و مستمر شرکت نیستند، بیشتر از سطح عدم اطمینان 
 (.8111شوند )گیولی و همکاران،  های عادی شرکت می جزء فعالیت

OACCit =  Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit) 
NOACCit = ACCit-OACCit 
CONSERit =1/(1-OACC/ACC) 

  

ACC: در سال  تعهدی اقالم جمعt CFO: در سال  عملیاتی نقدی جریانt 

I: در سال  کاال و مواد موجودیt AP: در سال  پرداختنی حسابهایt 

NI: در سال  مترقبه غیر اقالم از قبل خالص سودt OACC :در سال  عملیاتی تعهدی اقالمt 

AR : در سال  دریافتنی حسابهایt TP :در سال  پرداختنی های مالیاتt 

DEP:  در سال  استهالك هزینهt NOACC :در سال  غیرعملیاتی تعهدی اقالمt 

P: در سال ها  پیش پرداختt CSVT :محافظه کاری در سال  مستقیم شاخصt 

 تعهدی اقالم قدر هرچه که است ذکر قابل گیولی و هاین، مدل خصوص در 
 بود. باشد، محافظه کاری باالتر خواهد پایین تر غیرعملیاتی
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 متغیرهای توضیحی

 الف( معیارهای توان چانه زنی تأمین کنندگان

صنایع تأمین کننده بر ارزش های  از نسبت میانگین ارزش بازار کل شرکت اندازه نسبی:
تعداد ×محاسبه می گردد. )قیمت سهام 611بازار شرکت تأمین کننده تقسیم بر 

 سهام=ارزش بازار(

اگر یک شرکت افشا کند که دارای یک تأمین کننده اصلی است،  ذینفعان عمده:
 .نصورت صفر خواهد بودمساوی با یک و در غیر ای

 عنوان به آن که از دارد وجود ساده ای مدل تمرکز، محاسبه نسبت برای نسبت تمرکز:

 صنایع، حاصل از یک هر برای شاخص این شود. یاد می 6هریشمن ـ هرفیندال شاخص

 یعنی بود؛ خواهد از شرکتها یک هر بازار از سهم مجذورات جمع
        ∑                   

حاضر در های  تعداد شرکت Nکه در آن     
 فروش بازار صنعت مورد نظر است. سهم ، سهم بازار فروش هر شرکت درsiصنعت، و 

باالتر  مقادیر . است صنعت کل فروش به فروش شرکت تقسیم حاصل شرکت، هر
 .هریشمن متمرکز تر بودن صنعت را نشان می دهد ـ هرفیندال شاخص

 معیارهای توان چانه زنی مشتریانب( 

صنایع مشتری بر ارزش بازار های  از نسبت میانگین ارزش بازار شرکت اندازه نسبی:
 تعداد سهام=ارزش بازار(×محاسبه می گردد. )قیمت سهام 611شرکت مشتری تقسیم بر 

اگر یک شرکت افشا کند که دارای یک مشتری اصلی است، مساوی با  ذینفعان عمده:
 در غیر اینصورت صفر خواهد بود. یک و

جمع مجذورات سهم از بازار هر این متغیر برای هر یک از صنایع، حاصل نسبت تمرکز:
∑       یعنی ؛ باشد می ها یک از شرکت     

 
     

 
       

 Nکه در آن     
، سهم بازار فروش هر شرکت در سال مورد نظر  siحاضر در صنعت، و های  تعداد شرکت

                                                                                                                         
1- Herfindahl-Hirschman 
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 خواهد بود.

 متغیرهای مجازی

اگر نسبت هزینه مواد به هزینه نیروی کار شرکت، بیشتر از  :9مواد اولیه عمده شرکت
میانگین نسبت هزینه مواد به هزینه نیروی کار کل صنایع تولیدی باشد، مساوی با یک و 

 در غیر اینصورت صفر خواهد بود.

اگر میانگین نسبت هزینه مواد به هزینه نیروی کار در صنایع : 2مواد اولیه عمده مشتریان
مشتری بیشتر از میانگین تمام صنایع تولیدی باشد، مساوی با یک و در غیر اینصورت صفر 

 خواهد بود.

 سرمایه گذاری باالی حجم صنعت، به ورود موانع مهمترین: 3موانع ورود به صنعت

 صنایع ثابت های دارایی تقسیم حاصل که از. است ثابت های دارایی بخش رد نیاز مورد

محاسبه می شود. اگر موانع ورود برای   ها گذاری سرمایه از غیر ها به دارایی به کل
شرکت، بیشتر از میانگین تمام صنایع تولیدی باشد، مساوی با یک و در غیر اینصورت 

 صفر خواهد بود.
اگر میانگین اندازه تأمین کنندگان شرکت : 4بادوام )تأمین کنندگان(تولیدکننده کاالی 

که تولیدکننده کاالهای بادوام هستند، بزرگتر از میانگین تمام صنایع تولیدی باشد، 
 مساوی با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.

، ر شرکت، تولیدکننده کاالی بادوام باشداگ: 5تولیدکننده کاالی بادوام )شرکت(
 مساوی با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.

 متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت بر مبنای لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان آن در  شرکت: اندازه
 پایان هر سال محاسبه می شود.

                                                                                                                         
1- high material 
2- high Custome material 
3- high Barriers to entry 
4- durable goods supplier 
5- durable goods 
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این نسبت از  تقسیم ارزش  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:
دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی به دست می آید. )قیمت بازار به ارزش 

 تعداد سهام=ارزش بازار(×سهام

ها محاسبه  این متغیر از تقسیم جمع بدهی های غیرجاری بر جمع دارایی اهرم مالی:
 گردد. می

این متغیر از تقسیم انحراف معیار جریان وجوه نقد  انحراف معیار جریان نقد عملیاتی:
   به دست می آید.ها  سال بر جمع دارایی 9عملیاتی طی 

ها  از تقسیم مجموع سود سهام پرداختی تقسیم بر جمع دارایی سود سهام پرداختی:
 محاسبه می گردد. 

برای  :اتی(ع)عدم تقارن اطالسهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه
 محاسبه این متغیر از مدل زیر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است: 

        
       

         
    . 

 که در آن:
Spread :دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 

AP : میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکتi  در دورهt 

BP : میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکتi  در دورهt 

عدد  سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت ی دامنه چه هر فوق، مدل طبق 
 قدر ها، فرضیه آزمون است. در بیشتر اطالعاتی تقارن عدم از حاکی باشد، بزرگتری

 .می گیرد قرار استفاده مورد مدل این از حاصل مطلق عدد

 

محاسبه ها  این متغیر از تقسیم جریان وجوه نقد عملیاتی بر جمع دارایی نقد: جریان وجوه
 می گردد.

این متغیر همانند توضیحاتی که در رابطه با نسبت تمرکز تأمین  نسبت تمرکز صنعت:
 کنندگان و مشتریان عنوان شده است از طریق مدل زیر محاسبه می گردد:

        ∑                   
    .  

اگر مؤسسه حسابرسی، سازمان حسابرسی باشد مساوی با یک و در  مؤسسه حسابرسی:
غیر اینصورت صفر خواهد بود. سازمان حسابرسی به دلیل دولتی بودن این سازمان 
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 های حسابرسی دیگر. انتخاب شده است نه معتبر بودن آن نسبت به موسسه

باشد مساوی با یک و در غیر  اگر دولت به عنوان یک مشتری عمده شرکت دولت:
هایی هستند که اسامی آنها در  اینصورت صفر خواهد بود. منظور از دولت، شرکت

 وها  بانک دولتی، های شرکت بودجه »سه بودجه کل کشور با عنوان  شماره پیوست
ذکر گردیده است و یا خود شرکت افشاء کرده باشد  «دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات

 باشند. می دولتی، جزو مشتریان عمده آنهاهای  ها و ارگان که سازمان

 ی تحقیقها یافته

 آمار توصیفی

 رگرسیون در استفاده برای مطالعه مورد های هداد توصیفی آمار حاوی (8) جدول 

می باشد. میانگین اندازه شرکت ـ  سال 6281جامعه آماری تحقیق شامل  .است خطی
است  22/8ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری شرکت و میانگین  23/68شرکت برابر با 

برابر  22/8نمونه، های  و به این معناست که به طور میانگین ارزش بازار سهام شرکت
برای اهرم مالی، انحراف معیار جریان وجوه ها  باشد. میانگین می ارزش دفتری سهام آنها

، 12/1، 12/1به ترتیب  یان وجوه نقد عملیاتی،جر نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی،
برای عدم تقارن اطالعاتی، نشان دهنده نابرابری شدید  12/61میانگین  است. 66/1، 12/1

است که نشان  22/6ز معادل باشد. میانگین نسبت تمرک اطالعات در بازار بورس می
کنند که از تمرکز زیادی  می نمونه در صنایعی فعالیتهای  به طور میانگین شرکت دهد می

 کردتوان اینگونه بیان  (، می26/1رخوردار نیستند. همچنین، با توجه به میانگین حسابرس )ب
گیرند، برابر  هایی که توسط سازمان حسابرسی مورد ارزیابی قرار می که تعداد شرکت

هستند که توسط سایر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق هایی  تعداد شرکت
نشان از میزان نفوذ و قدرت سازمان  گرفته اند که این امربررسی قرار بهادار مورد 

برای متغیر دولت، نشان دهنده  21/1نمونه دارد. عدد میانگین های  حسابرسی بر شرکت
های  شرکت درصدِ 21این موضوع است که به طور میانگین، دولت، مشتری با اهمیت 

 مورد بررسی در این تحقیق است.
  



 

 آمار توصیفی .2 جدول

 اتتعداد مشاهد انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین نماد نام متغیر

 CONSER 87/0 34/1- 30/3 11/1 1781 محافظه کاری حسابداری

  Supp_Barg_Power شاخص های توان چانه زنی تأمین کنندگان
     

 RS_Supplier 01/0 00/0 30/8 80/0 1781 اندازه نسبی )تأمین کنندگان(

 MS_Supplier 84/0 00/0 00/1 33/0 1781 ذینفعان عمده )تأمین کنندگان(

 CR_Supplier 87/1 00/0 00/0 83/1 1781 نسبت تمرکز )تأمین کنندگان(

  Cust_Barg_ Power مشتریانشاخص های توان چانه زنی        
    

  

 RS_Customer 04/0 00/0 11/1 00/0 1781 اندازه نسبی )مشتریان(

 MS_Customer 10/0 00/0 00/1 31/0 1781 ذینفعان عمده )مشتریان(

 CR_Customer 81/1 00/0 00/10 38/1 1781 نسبت تمرکز )مشتریان(

 :Control variables متغیرهای کنترلی:
    

  

 SIZE 80/18 08/7 83/17 48/1 1781 اندازه

 MARKET_TO_BOOK 78/8 41/0 10/0 08/8 1781 ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 LEVERAGE 07/0 00/0 11/0 08/0 1781 اهرم مالی

 CFOSTD 08/0 00/0 48/0 01/0 1781 انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی

 PAYOUT 07/0 00/0 88/0 00/0 1781 سود سهام پرداختی

 SPREAD 13/10 00/0 11/88 10/10 1781 عدم تقارن اطالعاتی

 CASHFLOW 11/0 43/0 13/0 14/0 1781 جریان وجوه نقد عملیاتی

 SELFHHI 88/1 31/0 01/0 04/0 1781 نسبت تمرکز

 BIGNAUDIT 81/0 00/0 00/1 80/0 1781 حسابرس

 GOVERNMENT 30/0 00/0 00/1 30/0 1781 دولت به عنوان مشتری
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 ها فرضیه نتیجه آزمون

 فرضیه فرعی اول 

اگر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان  این است کهفرضیه فرعی اول حاکی از  
محافظه کارانه بیشتری در های  نسبت به شرکت بیشتر باشد، شرکت از سیاست

 کند. می گزارشگری مالی استفاده

 بر  محافظه کاری  مشتریان شرکت اثر توان چانه زنی تأمین کنندگان و .3 جدول   
 فرضیه فرعی اول ـحسابداری 

Conserit =b0+b1Sup-Barg-Powerit +b2Cust-Barg-Powerit +Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده اندازه نسبی

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب 
ضرای

متغیرها
 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 11/1 23/9 22/2 11/1 88/9 22/9 11/1 22/9 28/2 عرض از مبدأ

   متغیرهای توضیحی:
 

    
 

    
 

  

 12/1 61/8 19/1 11/1 32/8 22/1 19/1 61/8 82/1 توان چانه زنی تأمین کنندگان

 16/1 23/8 12/1 12/1 12/8 81/1 18/1 93/8 22/1 توان چانه زنی مشتریان

   متغیرهای کنترلی:
 

    
 

    
 

  

 16/1 -23/8 -82/1 18/1 -92/8 -86/1 16/1 -22/8 -88/1 اندازه

 12/1 12/8 11/1 12/1 23/6 12/1 19/1 68/8 11/1 ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 11/1 16/9 11/8 11/1 63/9 68/8 11/1 62/9 13/8 اهرم مالی

 82/1 12/6 22/1 92/1 23/1 12/1 81/1 69/6 26/1 وجوه نقد عملیاتیانحراف معیار جریان 

 11/1 -16/9 -82/8 11/1 -31/9 -22/8 11/1 -16/9 -82/8 سود سهام پرداختی

 11/1 -96/9 -16/1 11/1 -82/9 -16/1 11/1 -91/9 -16/1 عدم تقارن اطالعاتی

 12/1 21/6 21/1 12/1 32/6 26/1 11/1 36/6 21/1 جریان وجوه نقد عملیاتی

 11/1 -81/9 -99/1 11/1 -21/8 -82/1 11/1 -12/9 -91/1 نسبت تمرکز

 11/1 -96/9 -21/1 11/1 -92/9 -21/1 11/1 -62/9 -22/1 حسابرس

 11/1 -61/9 -22/1 11/1 -63/9 -22/1 11/1 -12/9 -22/1 دولت به عنوان مشتری

 AR  28/1 92/26 11/1 28/1 22/26 11/1 28/1 82/26 11/1( 6اتورگرسیو مرتبه اول )

 12/1 12/1 12/1 ضریب تعیین

 18/1 18/1 18/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 61/82 63/82 62/82آماره 

 F 11/1 11/1 11/1سطح معناداری آماره 

 12/8 12/8 12/8 آماره دوربین واتزن
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توان های  و سطح اهمیت شاخص tشود، آماره  می ( مشاهده9) جدولهمانطور که در  
(، 11/1،  32/8(، ذینفعان عمده: )19/1،  61/8نسبی: ) اندازه) چانه زنی تأمین کنندگان

(، ذینفعان عمده: 18/1،  93/8نسبی: ) اندازه )و مشتریان  ((12/1،  61/8نسبت تمرکز: )
چانه زنی ، وجود رابطه مثبت بین توان ( (16/1، 23/8(، نسبت تمرکز: )12/1، 12/8)

دهد؛ بر این  می تأمین کنندگان و مشتریان با محافظه کاری حسابداری را مورد تأیید قرار
 شود. می اساس، فرضیه فرعی اول تأیید

 39/82، 31/82مدل رگرسیونی برای مدل های اول تا سوم به ترتیب، برابر با  Fآماره   
کند.  می را تأیید ن متغیرهارابطه خطی بی%، 6است که با توجه به سطح خطای  23/82و 

% حکایت دارد. آماره 18ضریب تعیین تعدیل شده، از توان توضیح دهندگی 
است که نشان از استقالل  12/8و  12/8، 12/8به ترتیب برابر با  واتسوندوربین

 مدل دارد.های  باقیمانده

 فرضیه فرعی دوم و سوم

بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و بررسی اثر تکنولوژی تولید صنعت، بر روی رابطه  
 دهد: می مشتریان با محافظه کاری شرکت نشان

خرید مواد  و اثر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت بر محافظه کاری  .4 جدول
 فرضیه فرعی دوم و سوم ـ حسابداری 

Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×HiMLit) +b4(Cust-Barg-

Powerit × HiCustomerMLit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده اندازه نسبی

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 12/1 12/8 29/2 11/1 92/9 18/2 11/1 22/9 26/2 عرض از مبدأ

   متغیرهای توضیحی اصلی:
 

    
 

    
 

  

 28/1 89/1 11/1 12/1 31/6 98/1 23/1 62/1 18/1 توان چانه زنی تأمین کنندگان

 16/1 22/8 12/1 16/1 22/8 96/1 11/1 23/8 22/1 توان چانه زنی مشتریان

   متغیرهای توضیحی:
 

    
 

    
 

  

 عمدهمواد اولیه × توان چانه زنی تأمین کنندگان 

 شرکت( )
93/1 16/8 12/1 82/1 28/8 16/1 12/1 31/6 12/1 

 19/161/819/1 66/111/613/1 21/611/812/1 مشتریان() عمدهمواد اولیه × زنی مشتریان  توان چانه
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Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×HiMLit) +b4(Cust-Barg-

Powerit × HiCustomerMLit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده اندازه نسبی

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

- - - - - - 

   متغیرهای کنترلی:
 

    
 

    
 

  

 88/1 اندازه
28/8

- 
16/1 

89/1

- 

21/8

- 
16/1 

82/1

- 

22/6

- 
62/1 

 62/1 91/6 11/1 18/1 81/8 11/1 19/1 62/8 11/1 ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 12/1 11/8 12/8 11/1 83/9 62/8 11/1 13/9 12/1 اهرم مالی

 23/1 22/1 26/1 82/1 66/6 21/1 82/1 12/6 22/1 انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی

 سود سهام پرداختی
99/8

- 

13/9

- 
11/1 

92/8

- 

22/9

- 
11/1 

82/8

- 

23/8

- 
16/1 

 عدم تقارن اطالعاتی
16/1

- 

22/9

- 
11/1 

16/1

- 

91/9

- 
11/1 

16/1

- 

13/6

- 
13/1 

 26/1 28/1 21/1 11/1 29/6 22/1 11/1 21/6 23/1 جریان وجوه نقد عملیاتی

 نسبت تمرکز
91/1

- 

12/9

- 
11/1 

98/1

- 

63/9

- 
11/1 

91/1

- 

31/6

- 
11/1 

 حسابرس
22/1

- 

62/9

- 
11/1 

21/1

- 

96/9

- 
11/1 

22/1

- 

69/8

- 
19/1 

 دولت به عنوان مشتری
22/1

- 

62/9

- 
11/1 

22/1

- 

62/9

- 
11/1 

22/1

- 

22/8

- 

16/1

- 

 AR  28/1( 6اتورگرسیو مرتبه اول )
18/

26 
11/1 28/1 

22/

21 
11/1 28/1 

69/

62 
11/1 

 12/1 12/1 12/1 ضریب تعیین

 18/1 18/1 18/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 31/82 39/82 23/82آماره 

 F 11/1 11/1 11/1سطح معناداری آماره 

 12/8 12/8 12/8 آماره دوربین واتزن

 
مواد × توان چانه زنی تأمین کنندگان }توان چانه زنی تأمین کنندگان های  شاخص 

،  =16/8نسبی: ) اندازه )، دارای ضرایب مثبت و با اهمیتی است {شرکت(عمده )اولیه 
این شواهد از  ( (12/1،  =31/6(، نسبت تمرکز: )16/1،  =28/8(، ذینفعان عمده: )12/1

به تأمین کنندگان  ی یک شرکت برای تأمین مواد اولیهکند که وقت می این ایده حمایت
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ر، حساسیت شرکت را نسبت به تقاضای حسابداری خود بیشتر تکیه می کند، این ام
محافظه کارانه از جانب آنها افزایش می دهد؛ بر این اساس، فرضیه فرعی دوم تأیید 

توان چانه زنی }ضرایب منفی و با اهمیت برای توان چانه زنی مشتریان همچنین،  شود. می
(، ذینفعان عمده: 12/1،  =-11/8نسبی: ) اندازه )، {مشتریان(عمده )مواد اولیه × مشتریان 

، این باور که وابستگی مشتریان به ( (19/1،  =-61/8(، نسبت تمرکز: )13/1،  = -11/6)
دهد؛ بنابراین،  می مواد اولیه، توان چانه زنی آنها را کاهش می دهد، مورد تأیید قرار

سوم رابطه خطی بین برای مدل های اول تا  Fآماره  شود. می فرضیه فرعی سوم تأیید
کند. ضریب تعیین تعدیل شده توان توضیح  می % تأیید6متغیرها را در سطح خطای 

 12/8و  12/8، 12/8به ترتیب برابر با  واتسوندهد. آماره دوربین می % را نشان18دهندگی 
 مدل است.های  است که نشان از استقالل باقیمانده

 فرضیه فرعی چهارم و پنجم 

انع بیشتر برای ورود شرکت به صنعت، توان چانه زنی تأمین کنندگان و اینکه آیا مو 
مشتریان را کاهش داده و منجر به ارتباط کمتر بین محافظه کاری و توان چانه زنی تأمین 

 بررسی شده است.ها  شود، در این فرضیه می کنندگان و مشتریان

ورود و اثر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان بر محافظه کاری  موانع .5 جدول
 فرضیه فرعی چهارم و پنجمـ حسابداری 

Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×HiBTEit) 

+b4(Cust-Barg-Powerit × HiBTEit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده نسبیاندازه 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 11/1 19/2 21/2 11/1 23/9 12/2 11/1 12/2 22/2 عرض از مبدأ

   :متغیرهای توضیحی اصلی
 

    
 

    
 

  

 11/1 12/9 12/1 11/1 88/2 28/1 62/6 22/6 62/1 توان چانه زنی تأمین کنندگان

 93/1 21/1 18/1 22/1 28/1 13/1 82/1 -61/6 -92/1 توان چانه زنی مشتریان

   متغیرهای توضیحی:
 

    
 

    
 

  

 11/1 -92/9 -61/1 11/1 -92/9 -22/1 11/1 -19/8 -62/6 موانع ورود× توان چانه زنی تأمین کنندگان 

 61/1 21/6 12/1 11/1 86/2 23/1 22/1 22/1 91/1 موانع ورود× توان چانه زنی مشتریان 

   متغیرهای کنترلی:
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Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×HiBTEit) 

+b4(Cust-Barg-Powerit × HiBTEit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده نسبیاندازه 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 11/1 -22/8 -82/1 11/1 -19/9 -82/1 11/1 -21/8 -22/1 اندازه

 12/1 18/8 11/1 16/1 21/8 12/1 12/1 11/8 11/1 ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 11/1 69/9 13/8 11/1 92/9 89/8 11/1 61/9 12/8 اهرم مالی

 98/1 11/6 28/1 21/1 62/1 69/1 91/1 19/6 22/1 انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی

 11/1 -26/9 -88/8 11/1 -11/2 -38/8 11/1 -62/2 -12/8 سود سهام پرداختی

 11/1 -98/9 -16/1 11/1 -22/9 -16/1 11/1 -91/9 -16/1 عدم تقارن اطالعاتی

 69/1 28/6 21/1 12/1 32/6 28/1 18/1 88/8 22/1 جریان وجوه نقد عملیاتی

 11/1 -31/8 -83/1 11/1 -11/9 -91/1 11/1 -12/9 -91/1 نسبت تمرکز

 11/1 -98/9 -21/1 11/1 -82/9 -22/1 11/1 -12/9 -28/1 حسابرس

 11/1 -81/9 -22/1 11/1 -11/9 -11/1 11/1 -61/9 -21/1 دولت به عنوان مشتری

 AR  28/1 21/26 11/1 29/1 63/28 11/1 28/1 28/26 11/1( 6اتورگرسیو مرتبه اول )

 12/1 12/1 12/1 ضریب تعیین

 18/1 18/1 18/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 31/82 39/82 23/82آماره 

 F 11/1 11/1 11/1سطح معناداری آماره 

 12/8 12/8 12/8 آماره دوربین واتزن

 
چانه توان چانه زنی تأمین کنندگان )توان های  ضرایب منفی و با اهمیت برای شاخص 

موانع ورود(، این ایده که موانع بیشتر برای ورود  شرکت به × زنی تأمین کنندگان 
دهد؛  می شود را مورد تأیید قرار می صنعت، باعث کاهش توان چانه زنی تأمین کنندگان

و سطح اهمیت  tشود. از سوی دیگر، آماره  می ( تأیید2بر این اساس، فرضیه فرعی )
مشتریان، ارتباط معنادار بین توان چانه زنی مشتریان با محافظه  توان چانه زنیهای  شاخص

 ( تأیید2دهد؛ بر این اساس، فرضیه فرعی ) نمی کاری حسابداری را مورد تأیید قرار
، 13/82مدل رگرسیونی برای مدل های اول تا سوم به ترتیب، برابر با  Fآماره  شود. نمی
را  تحقیق %، رابطه خطی بین متغیرهای6ی است که با توجه به سطح خطا 32/82و  21/82

% حکایت دارد. 18کند. ضریب تعیین تعدیل شده، از توان توضیح دهندگی  می تأیید
است که نشان از استقالل  12/8و  11/8، 12/8به ترتیب برابر با  واتسونآماره دوربین
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 مدل دارد.های  باقیمانده

 فرضیه فرعی ششم و هفتم 

اثر کاالهای بادوام بر تقاضای تأمین کنندگان و مشتریان برای حسابداری محافظه  
 ( نشان داده شده است:1) جدولکارانه در 

کاالهای بادوام و اثر توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان بر محافظه کاری  .6 جدول
 فرضیه فرعی ششم و هفتم ـ حسابداری 

Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×DDurSupplierit) +b4(Cust-

Barg-Powerit × DDurit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده اندازه نسبی

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 11/1 62/2 31/2 11/1 98/9 32/9 11/1 22/9 22/2 عرض از مبدأ

   :متغیرهای توضیحی اصلی
 

    
 

    
 

  

 توان چانه زنی تأمین کنندگان
16/1

- 

13/1

- 
39/1 92/1 61/8 19/1 

12/1

- 

11/8

- 
12/1 

 11/1 12/9 61/1 11/1 22/8 26/1 11/1 96/9 38/1 توان چانه زنی مشتریان

   متغیرهای توضیحی:
 

    
 

    
 

  

تأمین ) بادوامکاالی × توان چانه زنی تأمین کنندگان 

 کنندگان(
18/1 81/8 18/1 86/1 12/8 12/1 66/1 26/9 11/1 

 کاالی بادوام )شرکت(× توان چانه زنی مشتریان 
22/1

- 

96/8

- 
18/1 

88/1

- 

32/6

- 
12/1 

12/1

- 

61/8

- 
19/1 

   متغیرهای کنترلی:
 

    
 

    
 

  

 اندازه
88/1

- 

21/8

- 
16/1 

88/1

- 

28/8

- 
18/1 

82/1

- 

23/8

- 
11/1 

 11/1 16/8 12/1 12/1 19/8 11/1 19/1 69/8 11/1 ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 11/1 61/9 13/8 11/1 98/9 81/8 11/1 16/9 11/8 اهرم مالی

 81/1 62/6 26/1 83/1 11/6 21/1 82/1 61/6 29/1 انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی

 سود سهام پرداختی
61/8

- 

26/9

- 
11/1 

92/8

- 

21/9

- 
11/1 

81/8

- 

21/9

- 
11/1 

 عدم تقارن اطالعاتی
16/1

- 

22/9

- 
11/1 

16/1

- 

98/9

- 
11/1 

16/1

- 

29/9

- 
11/1 

 12/1 22/6 21/1 12/1 38/6 26/1 13/1 12/6 22/1 جریان وجوه نقد عملیاتی

 نسبت تمرکز
96/1

- 

61/9

- 
11/1 

98/1

- 

61/9

- 
11/1 

92/1

- 

23/9

- 
11/1 
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Conserit=b0+ b1(Sup-Barg-Powerit) +b2(Cust-Barg-Powerit)+ b3(Sup-Barg-Powerit×DDurSupplierit) +b4(Cust-

Barg-Powerit × DDurit) + Σ Control +εit 

 متغیرها

 نسبت تمرکز ذینفعان عمده اندازه نسبی

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

ب متغیرها
ضرای

 

آماره 
t

 

سطوح معناداری
 

 حسابرس
28/1

- 

12/9

- 
11/1 

22/1

- 

81/9

- 
11/1 

22/1

- 

82/9

- 
11/1 

 دولت به عنوان مشتری
22/1

- 

62/9

- 
11/1 

22/1

- 

11/9

- 
11/1 

22/1

- 

63/9

- 
11/1 

 AR  28/1( 6اتورگرسیو مرتبه اول )
92/

26 
11/1 28/1 

22/

21 
11/1 26/1 

22/

21 
11/1 

 12/1 12/1 12/1 ضریب تعیین

 18/1 18/1 18/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 F 21/82 39/82 68/82آماره 

 F 11/1 11/1 11/1سطح معناداری آماره 

 12/8 11/8 12/8 آماره دوربین واتزن

  
توان چانه زنی تأمین کنندگان های  دهد، شاخص می ( نشان1) جدولبدست آمده از  نتایج

دارای ضرایب مثبت  {تأمین کنندگان(بادوام )کاالی × چانه زنی تأمین کنندگان  }توان
(، نسبت 12/8،12/1(، ذینفعان عمده: )18/1، 81/8اندازه نسبی: ))و با اهمیتی هستند 

افت خدمات پس از به دریها  دهد، وابستگی شرکت می که نشان ((26/9،11/1تمرکز: )
دهد. بر این اساس،  فروش با کیفیت تر، توان چانه زنی تأمین کنندگان را افزایش می

شود. از سوی دیگر، ضرایب منفی و با اهمیت برای  می ( تأیید1فرضیه فرعی )
، {کاالی بادوام )شرکت(× توان چانه زنی مشتریان }توان چانه زنی مشتریان های  شاخص

وابستگی شرکت به تأمین منابع مالی ناشی از ارائه خدمات پس از فروش به این ایده که 
شود را مورد حمایت  می مشتریان، باعث کاهش توان چانه زنی شرکت در مقابل مشتریان

برای مدل های اول تا  Fآماره  شود. نمی ( تأیید2دهد؛ بنابراین، فرضیه فرعی ) نمی قرار
کند. ضریب تعیین تعدیل  می % تأیید6ر سطح خطای رابطه خطی بین متغیرها را د ،سوم

به ترتیب برابر با  واتسوندهد. آماره دوربین % را نشان می18شده توان توضیح دهندگی 
 مدل است.های  است که نشان از استقالل باقیمانده 12/8و  11/8، 12/8
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 نتیجه گیری

نقش دارند، برای  تأمین کنندگان و مشتریانی که در معامالت کوتاه مدت با شرکت 
ارزیابی توانایی شرکت جهت ایفای تعهدات در کوتاه مدت، عملکرد حسابداری آن 

دهند. همچنین تأمین کنندگان و مشتریان شرکت که  می شرکت را مورد ارزیابی قرار
شوند نیز از عملکرد حسابداری برای سنجش اعتبار مالی  می وارد معامالت بلند مدت

بلند مدت و ارزیابی توان های  ی ریسک ناشی از سرمایه گذاریآینده شرکت و ارزیاب
 کنند. می ایفای تعهدات بلند مدت شرکت استفاده

تأمین کنندگان و مشتریان شرکت، بیشتر تمایل به اطالع از اخبار بد دارند تا اخبار  
بری این انگیزه را دارند که از موقعیت نابرا خوب. با این وجود، مدیران شرکت، معموالً

رود، تأمین کنندگان و مشتریان  می بنابراین، انتظار؛ اطالعاتی خود سوء استفاده کنند
تقاضا کنند از اخبار بد مربوط به شرکت سریع تر از اخبار خوب مطلع شوند. حال، زمانی 

دهند که  می نسبت به تقاضای تأمین کنندگان و مشتریان حساسیت بیشتری نشانها  شرکت
شود، در  می ی کمتری نسبت به آنان برخوردار باشند. بر این اساس فرضاز توان چانه زن

زمانی که تأمین کنندگان و مشتریان، دارای توان چانه زنی هستند، شرکت به تقاضای آنها 
 دهد. می برای ارائه حسابداری محافظه کارانه پاسخ

از اندازه نسبی دهد، تأمین کنندگان و مشتریانی که نسبت به شرکت  می نشانها  یافته 
بزرگتری برخوردار هستند، شرکت نسبت به تقاضای حسابداری محافظه کارانه از سوی 

دهد. همچنین، اگر شرکت دارای یک مشتری یا تأمین  می آنان حساسیت بیشتری نشان
 یابد و شرکت مجبور می کننده عمده باشد، توان چانه زنی شرکت در مقابل آنان کاهش

 محافظه کارانه تری در مقابل آنان ارائه دهد. بعالوه، این نتایج نشانشود گزارش  می
شود که شرکت، به دلیل  می دهد، تمرکز صنایع تأمین کنندگان و مشتریان باعث می

محافظه کارانه تری در مقابل مشتریان و های  محدودتری که دارد، از سیاستهای  انتخاب
 تأمین کنندگان استفاده کند.

ی بدست آمده، وجود رابطه مثبت بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و شواهد تجرب 
دهد؛ برای حمایت بیشتر این  می مشتریان با محافظه کاری حسابداری را مورد تأیید قرار

ارائه گردید که طی آن، آزمون شد که چگونه اتکای یک شرکت به هایی  نتایج، فرضیه
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ه صنعت برای تأمین کنندگان و مشتریان و اتکای تأمین کنندگان مواد اولیه، موانع ورود ب
مشتریان به تولیدکنندگان کاالهای بادوام در قبال دریافت خدماتی همچون تأمین قطعات 

 مورد نیاز آتی، بر محافظه کاری حسابداری تأثیر دارد.
که هزینه مواد هایی  دهد، شرکت می تحقیق نشانهای  نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

کنند که این وابستگی، توان چانه  می ارند، تکیه بیشتری به فروشندگان مواد اولیهباالیی د
شود تا  می زنی شرکت را در مقابل فروشنده مواد اولیه کاهش داده و این امر باعث

 شرکت، از محافظه کاری بیشتری در گزارشری مالی خود استفاده کند. 
ورود هستند، تأمین کنندگان این همچنین، صنایعی که دارای موانع بیشتری برای  

توانند شرایط مبادله را به  می محدودتری که دارند، کمترهای  به دلیل انتخابها  شرکت
شرکت تحمیل کنند که این امر نشان از کاهش توان چانه زنی تأمین کنندگان در مقابل 

افظه کاری . در صورتی که رابطه معناداری بین توان چانه زنی مشتریان با محداردشرکت 
 بیشتر باشد، وجود ندارد.ها  حسابداری، در صورتی که موانع ورود به صنعت برای شرکت

بعالوه، در زمانی که تأمین کنندگان شرکت ها، تولید کننده کاالی بادوام هستند،  
 برای دریافت خدمات پس از فروش با کیفیت تر به تأمین کنندگان خود تکیهها  شرکت

ر موجب افزایش توان چانه زنی تأمین کنندگان شده و در نتیجه کنند که این ام می
برند؛  می های محافظه کارانه بیشتری در گزارشگری مالی خود بهره از سیاستها  شرکت

تأمین منابع مالی ناشی از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، برای تأمین  کهدر حالی 
سطح محافظه  کهشود  نمی ین امر باعثکنندگان از اهمیت زیادی برخوردار نیست و ا

 کاری تولیدکنندگان کاالهای بادوام در مقابل مشتریان کاهش یابد.
تحقیق، بیانگر وجود رابطه مثبت بین های  به طور کل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

دهد، تأمین کنندگان و  می توان چانه زنی و محافظه کاری حسابداری است که نشان
دارای توان چانه زنی بیشتری هستند این توانایی را دارند  نسبت به شرکتمشتریانی که 

که شرایط تجارت را به شرکت دیکته کنند و شرکت را ترغیب کنند تا از حسابداری 
 محافظه کارانه تری در گزارشگری مالی استفاده کنند.

 های تحقیقمحدودیت

عضو بورس اوراق بهادار تهران های  در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، از شرکت .6
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استفاده شده است. در حالی که بسیاری از تأمین کنندگان و مشتریان عمده شرکت 
و یا اطالعات  باشند نمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهای  ها، جزء شرکت

های صورت های مالی افشاء نشده است؛ بررسی  تامین کنندگان و مشتریان در پیوست
% از تأمین کنندگان از 82% از مشتریان و 92ان می دهد که حدوداً نشها  داده

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیستند و یا اطالعات آنان در  شرکت
تعمیم تواند  می که این امر های نمونه افشاء نشده است های مالی شرکت صورت

 .محدود سازدتحقیق را های  یافته

محافظه کاری، از مدل گیولی و هاین استفاده شده  درجهدر این تحقیق، برای سنجش  .8
گیری محافظه کاری مانند معیار های اندازهاست، ممکن است استفاده از دیگر روش

 باسو، نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد. 
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 و مآخذ منابع

نامه فصلنامه تحقیق ،ایران سیمان صنعت در تمرکز گیری اندازه  (1322بهار ، )لطفعلی بخشی، .1

 .55-11: 21شماره  بازرگانی،

بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی   (1311تابستان ، )عباس ، وغفارل و امید پورحیدری، .2
شماره های حسابداری مالی،  فصلنامه تحقیق ،محصوالت و محافظه کاری مشروط حسابداری

12 :41. 

مدلی برای   (1310پاییز ، )و افخمی، عادلسعید، جمالی، علی، ابراهیمی، عباس  خدامرادی، .3

بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به 
: 10شماره  نامه بازرگانی،فصلنامه تحقیق ، هرفیندالـ  کارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن

134-101. 

محافظه  و اطالعاتی تقارن عدم بین یابطهر (1325زمستان ، )آزاد عبداهلل، و جواد رضازاده، .4

 .20: 54شماره  ،15دوره  حسابرسی، و حسابداری هایبررسی مالی، گزارشگری در کاری

 گزارشگری در محافظه کاری (1321بهار ، )حبیب امیربیگی لنگرودی، و غالمرضا کردستانی، .5
 .122: 42شماره  حسابرس، مالی و پیامدهای اقتصادی آن،

. )مجیدی،جهانگیر و تحلیل صنعت و رقباهای  استراتژی رقابتی: تکنیک (.1324مایکل. )پورتر،  .1

 (.1112مهرپویا،عباس( محل نشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا )

 و بدهی قراردادهای ی رابطه (،1321بهار ، )جاللو حالج، محمد ی ثانی،، وافکاوه مهرانی، .5
 تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت محافظه کاری در با شرکت ی اندازه 

 .15-112 :51 شماره حسابرسی، و حسابداری های بررسی

8. Banerjee, S., Dasgupta, S., Kim, Y., 2008. Buyer-supplier relationships and 

the stakeholder theory of capital structure. Journal of Finance 63, 2507-

2552. 

9. Bowen R., Ducharme, L., Shores. D., 1995. Stakeholders’ implicit claims 

and accounting method choice. Journal of Accounting and Economics 20, 

255-295. 

10. Dhaliwal, D. and Huang, SH. And Khurana, I.K. and Pereira. R. (2008) 

Product Market Competition and Accounting Conservatism. Electronic 

copy available at: http://ssrn.com/abstract=1266754 

http://ssrn.com/abstract=1266754


 2031، پائیز 03شماره تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم،  فصلنامه مطالعات                              03

 

11. Fee, C.E., Thomas, S., 2004. Sources of gains in horizontal mergers: 

Evidence from customer, supplier, and rival firms. Journal of Financial 

Economics 74, 423-460. 

12. Iatridis, G.E (2011). Accounting disclosures, accounting quality and 

conditional and unconditional conservatism. International Review of 

Financial Analysis. 20 (2011) 88–102  

13. Galbraith, J.K., 1952. American capitalism, the concept of countervailing 

power, Boston: Houghton Mifflin Co. 

14. Givoly, D., Hayn, C., 2000. The changing time-series properties of 

earnings, cash flows and accruals: Has financial accounting become more 

conservative? Journal of Accounting and Economics 29, 287-320. 

15. Kai Wai Hui., Sandy Klasa., P. Eric Yeung.2011. Corporate suppliers and 

customers and accounting conservatism. Journal of Accounting Economics 

53, 115-135. 

16. Lustgarten, S., 1975. The impact of buyer concentration in manufacturing 

industries. Review of Economics and Statistics, 125-132. 

17. Perry, M., 1989. Vertical integration: Determinants and effects. In R. 

Schmalensee and R. Willig, eds ,. Handbook of industrial organization, New 

York: North-Holland. 

18. Porter, M., 1980. Competitive strategy. New York: Free Press. 

19. Schumacher, U., 1991. Buyer structure and seller performance in U.S. 
manufacturing industries. Review of Economics and Statistics 73, 277-284. 

20. Snyder, C.M., 1996. A dynamic theory of countervailing power. Rand 

Journal of Economics 27, 747-769.  

21. Titman, S., Wessels, R., 1988. The determinants of capital structure 

choice. Journal of Finance 43, 1-19 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	abstract 7
	abstract 6
	abstract 5
	abstract 4
	abstract 3
	abstract 2
	abstract 1
	pas alse
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

