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 چکیده

از حد و عملکرد  شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یحسابدار یمحافظه کار ریتاث یپژوهش حاضر به بررس
و  یکااربرد  یپژوهش از نظر هدف، پژوهش نی. اپردازد یشده بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یها شرکت در شرکت یمال

در بورس  رفتهیپذ یها شرکت یپژوهش شامل تمام ی. جامعه آمارباشد یم یستگهمب -یفیپژوهش، توص به لحاظ روش انجام
اسات،   1931 یالا  1931ساله از ساا    4 یدوره زمان کیشرکت و در  114بالغ بر  ،یریگ اوراق بهادار تهران که پس از نمونه

جهات بارازش    نیو همچن یکدگذار شاز حد از رو شینفس بعامل با اعتماد به  ریمد رییتغ ریمتغ یری. جهت اندازه گباشد یم
کاه مارتبب باا     overinvit اریا (، از مع3119عامل، مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن ) ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب ریمتغ
رفتاه شاده   بکار گ نیوتوبینسبت ک ز،یعملکرد شرکت ن ریمتغ یریباشد، استفاده شده است و جهت اندازه گ یم یگذار هیسرما
اسات. روش آزماون    دهیا از مد  خان و واتس اساتفاده گرد  یحسابدار یمحافظه کار ریجهت برازش متغ زین تیادر نه. است
پژوهش نشاان   جیبوده است. نتا وزیویافزار ا چندگانه و با استفاده از نرم یمعمول ونیدر مطالعه حاضر استفاده از رگرس اتیفرض
 ریشرکت تأث یاز حد و عملکرد مال شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یرحسابدا یکه محافظه کار دهد یم

 یعامال و عملکارد ماال    ریاز حد ماد  شیاعتماد به نفس ب نیبر رابطه ب یحسابدار یکه محافظه کار یندارد در حال  یمعنادار
 دارد. یمثبت و معنادار ریتأث

 .شرکت یاز حد، عملکرد مال شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ ،یحسابدار یمحافظه کار واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

 رانیداده است. مد شیعملکرد بهتر را افزا یشرکت ها برا یسهامداران فشار رو یآگاه شیبا افزا هیسرما یتوسعه بازارها
 یدر شرکت ها یدیجد یاقتصادسازد، چارچوب  یدارند که آن ها را ملزم م یرو شیرا پ یشرکت ها در حا  حاضر دوران
ثروت خود  شیافزا یدر پ یرا بهتر منعکس کند. سهامداران به عنوان مالکان واحد تجار یسودآور خود مستقرکنند که ارزش و
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 یمالکان دارا یبرا یواحد تجار یابیاست، ارزش یعملکرد مطلوب واحد تجار جهیثروت نت شیافزا نکهیهستند، با توجه به ا
امر بر  نیشده است. ا گرانید بکار توس نیگزیجا گرانیکار با د یعنی ت،یریمفهوم مد دیجد اتیاست. در ادب ینفراوا تیاهم
 نیحوزه آشکار شده است. از جمله ا نیدر ا دیهای جد میپارادا نیخواهد افزود. بنابرا زین ندهیافزوده و در آ تیریمد یدگیچیپ

از ساز و کارها و  ستیبا یم نیارزش آفر تیریقرار گرفته است. مد تیریهداف مددر سر لوحه ا ینیها هدف ارزش آفر میپارادا
به  ادییتا حدود ز ینیارزش آفر زانیدر م قی. توفردیبهره برده و در عمل بکار گ ینیمؤثر بر ارزش آفر یتیریهای مد وهیش
شاخص  نیگزیجا ایو  یص های سنتبر ارزش به همراه شاخ یاز شاخص های مبتن یعنیدارد.  یسنجش عملکرد بستگ تیفیک

 شیاقتصادی کسب انتفاع و افزا یاهداف بنگاه ها نیاز مهم تر یکی(. 3119، 1استفاده شود )دمرجان و همکاران یهای سنت
 ریمد رییتغ زانیدهد که م ینشان م نیشیحاصل از مطالعات پ یها افتهیباشد.  یثروت صاحبان سهام )مالکان( در دراز مدت م

راستا  نیکم تر است. در هم ف،یبا شرکت ها با عملکرد ضع سهیشرکت ها با عملکرد خوب در مقا یت براعامل شرک
اطالعات  ازمندین یمنطق ماتیاقتصادی به منظور اخذ تصم یمرتبب با بنگاه ها یگروه ها گریسهامداران، اعتبار دهندگان و د

سهامداران و اعتبار دهندگان منابع  نکهیباشند. با توجه به ا یم رانشانیقابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آن ها و مد
فراهم آوردن اطالعات در مورد  یرسم ندیعملکرد فرآ یابیدهند، ارز یم صیاقتصادی تخص یرا به بنگاه ها ودمحدود خ یمال
از  تیریمد ییبه مسائل توانانسبت  شترییتوجه ب دیاند که با افتهی(. امروزه کسب و کارها در1988زاده، زیکار است )عز جینتا

 تیبه سهم بازار باال و مز افتنیبودن و دست  یبقا در عصر جهان رایاز ملزومات مهم شرکت ها ب یکیخود نشان دهند. 
در کسب و کارها به خصوص در کشور های  تیریهای مد ییتوجه به توانا یو بخصوص حرکت در جهت اقتصاد رقابت یرقابت

محرك های الزم و بر طرف کردن موانع و چالش  یبررس ،یاگاه شیبسترهای الزم از جمله افزا جادیا ازمندیدر حا  توسعه ن
 شیافزا ایدر راستا  ییها تیازحد در سطح مطلوب جهت انجام فعال شیاعتماد به نفس ب نیکه وجود ا ییباشد. ازآن جا یها م

وجود سطح  ایو  رانیمد یژگیو نیدر صورت فقدان ا نیرسد و همچن یو اقتصادی شرکت ها ضروری به نظر م یعملکرد مال
 یم یتیریازحد مد شیکه اعتماد به نفس ب یاثرات یحد مطلوب به ضرر شرکت ها تمام شود. بررس زاعتماد به نفس باالتر ا
 نیا یاز طرفباشد.  یای برخوردارم ژهیو تیو اقتصادی و در کل بر ارزش شرکت ها بگذارد از اهم یتواند بر روی عملکرد مال

شرکت های مورد  یاطالعات مال یفیک تیگذاران بالفعل و بالقوه را از خصوص هیتواند سرما یکه م ثیح نیپژوهش از ا
شرکت ها به  رانیتوجه مد زانیم یبررس نیبا انجام چن گرید یباشد. و از سو تیتواند حائز اهم یگذاری آگاه نموده م هیسرما
عدم  یکار ظهراستا، محاف نیدهد. در هم یرا مورد توجه قرار م رندگانیگ میتصم زیکان و نبرای مال دیاطالعات مف نیتام

شرکت ها که در قالب اعداد و ارقام صورت  یتواند بر عملکرد مال یعدم تقارن م نیها و درآمد ها است. ا نهیهز دییتقارن تا
بخشد. به احتما   یو انتشار اخبار بد را سرعت م ییاشناس یحسابدار یشود اثرگذار باشد. محافظه کار یگزارش م یمال یها
خواهد کرد. تحت چه  ییراه حل ها افتنی یو اقدام به جست و جو برا ییمشکل را شناسا نیا ععامل به موق ریمد ادیز

 یمند تیابزار رضا کیبه عنوان  یشود؟ محافظه کار یباعث بهبود عملکرد شرکت م یحسابدار یمحافظه کار یطیشرا
 دیمف یمخصوصاً زمان یکار محافظهکه  میکن یپژوهش فرض م نیکند. در ا یرا محدود م ریمد یکند و فرصت طلب یم عمل

اعتماد به  یدارا رانیکه مد ییشود. از آنجا یاز حد اداره م شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد کیاست که شرکت توسب 
 لیما شتریکنند. آن ها ب یاز اندازه برآورد م شیب نهیبه یها یریگ میوتصم تیخود را در کنتر  وضع ییاز حد توانا شینفس ب
 زانیدر کاهش م یاز حد سع شیبا اعتماد به نفس ب رانیهستند. اگر چه مد دوارکنندهیام یگذار هیسرما یجاد پروژه  هایبه ا
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توسب عوامل  یحسابدار یکار محافظه زانیم رایکوچک است ز کاهش نسبتاً نیا زانیدارند اما م یحسابدار یمحافظه کار
که هر  ییشرکت ها نیباشد. بنابرا یشرکت م ییاجرا رانیاز کنتر  مد ارجآن ها خ شتریشود که ب یم نییمتنوع تع یسازمان

داشته باشند  یعملکرد بهتر دیدر حا  حاضر با یاز حد و محافظه کار شیعامل را دارند، اعتماد به نفس ب ریمد اتیدو خصوص
 (.1934 ،ی)داود

 یحسابدار یمحافظه کار ریتاث یکه به بررس یکه تاکنون پژوهش تجرب نیگفته شده و با توجه به ا حاتیبه توض تیلذا با عنا 
شرکت پرداخته شده باشد، انجام نشده است لذا پژوهش  یعامل و عملکرد مال ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیبر رابطه ب
محافظه  ایکه آ میباش یسوا  م نیبه ا یپژوهش به دنبا  پاسخگوئ نیدر ا تیدر نها باشد،یم ینوآور یجنبه دارا نیحاضر از ا

  دارد؟ یمعنادار ریشرکت تاث یاز حد و عملکرد مال شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یحسابدار یکار
 

 پیشینه پژوهش

 از حد  شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ
باشد. روانشناسان  یم یریگ میدر حوزه قضاوت و تصم یعلم روانشناس یها افتهی نیاز مهم تر یکیاز اندازه  شیب نانیاطم
 اریبس شانیکنند که اعتقاد دارد اطالعات و دانش ا یم فیتعر یرا به عنوان فرد ینانیفرا اطم یرفتار یها یژگیفرد با و کی
از  شیاز اندازه ارائه داده اند. نخست برآورد ب شیب نانیاز اطم فیدو تعر یانشناسرو همتون مربوط ب دیاست. به نظر ها قیدق

که افراد  افتندی. روانشناسان درنندیب یتر از آنچه که واقعاً هست م نیرا مع دادیرو کیخود دارند. دوم افراد  یها ییواقع از توانا
 فیکه آن وظا یتیبه نسبت اهم نیتخم نیزنند و ا یم نیتخم هندازاز ا شیب فشانیرا در خوب انجام دادن وظا شانیها تیقابل
و قضاوت به  یریگ میکه افراد در هنگام تصم دندیرس جهینت نیبه ا نی. روانشناسان همچنابدی یم شیشخص دارد افزا یبرا

از مشاغل  شیب ارندد ازیکه به قضاوت ن ینشان داده است مشاغل نیهمچن قاتیدهند. تحق یم یشتریاطالعات برجسته وزن ب
 ینانیاطم شیدر معرض ب یشتریب زانیشود به م یم شتریشوند. ضمناً هر چه تخصص افراد ب یم ینانیاطم شیدچار ب گرید

 ،یریادگی جهیو اصالح نشدن آن در نت ینانیاطم شیوقوع ب یها شهیاز ر یکی(. 1931ان،یو فرهان یدی)سع رندیگ یقرار م
دهد تا کماکان با اعتماد به نفس راهش  ینسبت م گرانیشکست ها فرد عامل آن را به د جربهاست. پس از ت یفرافکن دهیپد

است که افراد از آن به  یآرامش ینانیاطم شیب یزند. علت وجود یدامن م ینانیاطم شیموضوع به ب نیرا ادامه دهد که هم
احساس ضرر به علل  ایتا از عذاب وجدان  کند یاست که فرد خود را تبرئه م نیا زین یفرافکن دهیپد یآورند. حت یدست م
دهد.  یم شیرا افزا ینانیاطم شیب لیتما نیدهند که ا یها را به خود نسبت م تیحا  افراد موفق نی. در عابدی یخالص یدرون

ر مورد د یهگا نیآن ها را نسبت به خود جلب کنند. بنابرا نیهستند تا تحس زین گرانیضمناً افراد به دنبا  اثبات خود به د
 دیبر آن ها اثر گذاشته، موجب تشد یخود از نظر درون نیکنند و ا یاغراق م گرانیخود در صحبت با د یقبل یها تیموفق
سخنان  ریتحت تأث گرانیاز د شیها، خود فرد ب تیموفق زیاغراق آم انیدر ب گریشود. به عبارت د یم ینانیاطم شیب دهیپد

در سطح  ریاخ یمال یها ییرسوا لیکه به دل یراستا از مسائل مهم نی(. در هم1931ن،ایانو فره یدی)سع ردیگ یخود قرار م
باشد. معموالً  یعامل آن ها م رانیمد رییرا به خود جلب نموده، موضوع تغ یادیتوجه ز ایمطرح و بزرگ دن یشرکت ها

باشد از  یم یبرکنار لیدال نیتر عیاز شا یکیکه  فیاز جمله عملکرد ضع یمختلف لیعامل، مواضع خود را به دال رانیمد
 یپرونده ها ای یاعما  کنتر  و تصاحب، تخلف مال ت،یمانند فشار سهامداران اقل یگرید لیدال ن،یدهند. افزون بر ا یدست م
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در  عیعوامل شا گریمنجر شود از د رهیمد ئتیبر ه ینظارت عاد یبه جا تیریمد یاجبار یکه ممکن است به استعفا یحقوق
 (.1934و همکاران،  نتیعامل است )خوش ط رانیو اخراج مد یکناربر
 

 شرکت یعملکرد مال
عملکرد عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که برعهده افراد گذاشته 

 نیباشد و بدون شک مهم تر یم یمالعملکرد  یتیریسازه های مورد بحث در پژوهش های مد نیاز مهم تر یکیشده است. 
ها و شاخص های  ریکه متغ نیدر خصوص ا یشود. اما به طور کل یم بدر شرکت های تجاری محسو تیسنجش موفق اریمع

(. عملکرد به عنوان شاخصی در 1934 ،یصاحب نظران وجود ندارد )داود نیدر ب یکدامند هنوز توافق نظر کامل یعملکرد مال
(. 3113،  1د که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند )واگنر و همکارانشو ینظر گرفته م

عملکرد عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که برعهده افراد گذاشته 
 یکی رانیمالکان و مد انیتضاد منافع م جادیا یها در پ شرکت یل(. سنجش عملکرد ما1983شده است )خردمند و فتاح ناظم، 

 یده انیمنابع بوده و موجب ز نهیبه صیکه عدم انجام آن به منزله عدم تخص شود یم یتلق یحوزه مال در ریاز مسائل خط
 یموضوع یریپذ تشدن رقاب یافزون جهان در عصر گسترش روز گرید ی. از سوشود یو اقتصاد جامع در سطح کالن م نیمالک

 (.1934 ،ی)داود شود یم یتلق ایمختلف دن یها قسمتسطوح مختلف )کشور، صنعت و شرکت( در  گذاران استیس نیمهم در ب
 

 یحسابدار یمحافظه کار
ها را نشان  ییسود و دارا یریو اندازه گ ییدر شناسا اطیاست و سطح احت یمال یمهم در گزارشگر ثاقیم کی یمحافظه کار

در  یاخالق یبه وجود مسأله مخاطره  ل،یدال نیارائه شده است. از جمله ا یوجود محافظه کار یبرا یمتعدد لی. دالدهد یم
سبب  بیشرا ریی(. تغ3119،  3اشاره کرد )واتس یاتیمال یها زهیو انگ یاسیس یها نهیهز ،یدادرس یها نهیقراردادها، هز
باعث خواهد شد تقاضا  جهیمختلف متفاوت باشد که در نت یر شرکت هاد لیدال نیاز ا کیو ضرورت هر  نهیخواهد شد، زم

 زانیم رییکرده اند که با تغ یمعرف یمتعدد یرهایکند. محققان، متغ رییتغ زیمختلف ن یشرکت ها نیدر ب یمحافظه کار یبرا
(. محافظه کاری 1931 ،یاسو عب یخواهد کرد )فروغ رییتغ زین یمحافظه کار یتقاضا برا تیاز آن ها، ضرورت و اهم کیهر 

، 9سی)بل دیکن ینیب شیها را پ انیاما تمام ز د،ینکن ینیب شیسودی را پ چیشده است: ه فیتعر نگونهیبه ا یبه طور سنت
 شتریها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل، ب یی( محافظه کاری را کاهش سود و کمتر نشان دادن دارا1334) (. باسو1337
(، محافظه کاری 3111) نیو ها یولیکند. از نظر گ یم فیها و سود حسابداری در پاسخ به اخبار خوب تعر ییدادن دارا شینما

ها و درآمدها  ییدارا نیکمتر ۀبه ارائ تیکه در نها نانیعدم اطم بیراهکار حسابداری تحت شرا کیعبارت است از انتخاب 
شمارة  یۀانیدر ب کایآمر یاستانداردهای حسابداری مال ئتیته باشد. هاثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داش نیو کمتر نجامدیب
ابهام و  نکهیاز ا نانیدر تالش برای اطم ممحتاطانه به ابها یواکنش«محافظه کاری به عنوان  فینوع رفتار را با تعر نیخود ا 3
 (.1934 ،یاست )داود کرده دییتأ». تجاری به گونهای مناسب مدنظر قرار گرفته اند بیشرا یهای ذات سکیر
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 پیشینه تجربی پژوهش
 رفتهیپذ یها از حد و عملکرد شرکت در شرکت شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیرابطه ب ی( به بررس1938) یداود

 از حد و شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیپژوهش نشان داد که ب جیپرداخت. نتا شده بورس اوراق بهادار تهران
از حد  شیاعتماد به نفس ب نیارتباط ب ی( به بررس1931و صراف ) یدارد. حامد ودوج یو معنادار یعملکرد شرکت رابطه منف

پژوهش نشان داد  جیشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا رفتهیپذ یدر شرکت ها یو اقتصاد یبا عملکرد مال ریمد
از حد  شیاعتماد به نفس ب نیوجود دارد و ب بتو بازده سهام رابطه معنادار و مث تیریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیکه ب
و  تیریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیب نیوجود دارد. همچن یو بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار و منف تیریمد

بر  یحسابدار یمحافظه کار ریتأث ی( به بررس1931) یگنهران یپور و پناه یارزش افزوده بازار رابطه معنادار وجود ندارد. خدام
محافظه  ریدهد تأث یپژوهش نشان م یها هیحاصل از آزمون فرض جیبا لحاظ عدم تقارن پرداختند. نتا یگذار هیسرما ییکارا
عنوان  تحت ی( در پژوهش3114) 1است. هسو و همکاران شتریب یبا وجود عدم تقارن اطالعات یگذار هیسرما ییبر کارا یکار
پژوهش  جیدهد؟ پرداختند. نتا یرا کاهش م رعاملیاز حد مد شیاعتماد به نفس ب یها یکاست ،یحسابدار یمحافظه کار ایآ

 3وجود دارد. چن و همکاران یرابطه معنادار رعاملیاز حد مد شیو اعتماد به نفس ب یحسابدار یمحافظه کار نینشان داد ب
بلند مدت شرکت پرداختند و به این نتیجه دست  ملکردفس بیش از مدیران ارشد بر روی عاعتماد به ن ریتأثبررسی  هب( 3117)

یافتند که اعتماد به نفس بیش از حد باعث افزایش در مخارج تحقیق و توسعه خواهد شد و به دنبا  آن افزایش در مخارج 
 رییاز تغ یبا عنوان تعارض ناش یژوهش( پ3119) 9تحقیق توسعه منجر به بهبود عملکرد بلند مدت شرکت های شود. ژانگ

شرکت در  یاتینشان داده اند که عملکرد عمل یمطالعه و جیانجام داده است. نتا عامل شرکت و عملکرد شرکت ریمد یاجبار
 ریمد رییتغ رویحا ، بر خالف اکثر مطالعات انجام شده، پ نیاست. با ا افتهیبهبود  دیجد رییتغ رویو پ افتهیکاهش  یقبل رییاثر تغ

عامل  ریمد رییتغ یها هیگذاران اطالع هیدهد، سرما یاست که نشان م افتهی یسهام را منف یر عادیعامل شرکت، بازده غ
(، در 3111) 7یتعارض، برکنار گشته اند به عنوان اخبار خوب، درك نکرده اند. ل یعامل برا رانیکه مد یشرکت را زمان

نشان داد  شانیپژوهش ا جیقرار داد. نتا یبررس موردرا  شرکت ها یمال ماتیتصم نقش محافظه کاری حسابداری در یپژوهش
مربوط به  ماتیو تصم ینگینقد تیریکمتری را در مد رییکه شرکت های با محافظه کاری حسابداری باالتر، انعطاف پذ

مل بر عملکرد شرکت انجام داده عا ریمد رییبا عنوان اثرات تغ ی( پژوهش3111) 7و رزبو د یدهند. فر یصدور سهام نشان م
با توسعه سهام شرکت  یمنف یعامل شرکت همبستگ ریمد رییپژوهش نشان داده اند، تغ نیا یآمار یها لیو تحل هیاند. تجز
سا ( قابل  9-1و  3-1در بلند مدت ) یسا ( به شدت قابل توجه است، و تنها به مقدار کم 1-1اثر در کوتاه مدت ) نیدارد. ا
 .باشد یتوجه م
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  های پژوهش هیفرض
 یم لیپژوهش به شرح ذ هیفرض نیکه در فوق به آن اشاره شده است، بنابرا ییو پژوهشها ینظر یو با توجه به مبان تینها در

 :باشد
 ریشرکت تاث یاز حد و عملکرد مال شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یحسابدار یاو : محافظه کار هیفرض

 دارد. یمعنادار
 ریشرکت تاث یعامل و عملکرد مال ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیبر رابطه ب یحسابدار یدوم: محافظه کار هیفرض

 دارد. یمعنادار
 

 پژوهش یشناس روش
باشد. به منظور  می همبستگی -یفیتوص یکاربردی و ازلحاظ نوع روش پژوهش، پژوهش یاین پژوهش از لحاظ هدف پژوهش

آوری داده ها و اطالعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. قسمت مبانی نظری از کتب، مجالت و سایت های  جمع
 یکدا ، گردآور تیپرداز و سا ریتدب ن،یتخصصی فارسی و التین، و داده های مالی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نو

 یط عیشده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه صنا رفتهیپذ یها تحقیق شرکت شده اند. جامعه آماری مورد هدف در این
انتخاب  یها در آن شرکت که( کیستماتی)س یباشد. نمونه آماری به روش نمونه گیری حذف می 1931 یال 1931 یها سا 

ه در بورس اوراق بهادار تهران شد رفتهیپذ یها از شرکت یا مجموعه نیاز ب لیذکر شده در ذ یها تیشده باتوجه به محدود
 باشند: لیذ بیشرا یکه دارا باشد یم
 اسفند ماه هرسا  باشد.  33به  یهر شرکت منته یسا  مال -
 باشند.   نداده یسا  مال رییسا  مورد پژوهش، تغ یها ط شرکت -
 یافشا راینباشند. ز ها نگیزیو ل نگیهلد ،یمال یواسطه گر ،یگذار هیسرما یشرکت ها ،یجزء بانکها و موسسات مال -

 در آن ها متفاوت است. یشرکت یراهبر یو ساختارها یاطالعات مال
 از سه ماه نداشته باشند. شیب یمعامالت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و وقفه معامالت -
 ژوهش در دسترس باشد.پ ازیموردن یها به منظور استخراج داده  ازیمورد ن یاطالعات مال -

 یدگیمورد رس یواقع ینشان دهنده جامعه آمار قتیماند که در حق یشرکت باق 114فوق تعداد  بیبا در نظر گرفتن شرا
مورد  د،یگرد انیپژوهش که در قسمت قبل ب اتیفرض ،یبا استفاده از روش آماری رگرسیون چند گانه معمول نی. بنابراباشد یم

ها  هیفرض ی، و به شرح طرح آزمون آمارEviewsپژوهش به کمک نرم افزار   آزمون فرضیه نی. همچنقرار گرفته است یبررس
 است. رفتهیشود، صورت پذ یبعد ارائه م یکه در بخش ها

استفاده  لیرگرسیونی ذ ی( از مد  ها3114از مد  هسو و همکاران ) یرویدر این پژوهش برای آزمون فرضیه پژوهش و به پ
 شده است:

(1) 
Performance i,t = α0 + α1 ChgOCi,t + α2CONSERi,t + α3 ChgOCi,t×CONSERi,t+ α4 SIZEi,t + α5 BTMi,t 

+ α6 LEVi,t  + α7 AGEi,t + α8 MGN_OWNi,t + α9 INSTi,t + εi,t 

 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                           )جلد چهارم(                   9318 ، زمستان91 ، شماره2دوره 

 

81 
 

(3) 
Performancei,t = α0 + a1 OCi,t + α 2 CONSERi,t + α 3 OCi,t×CONSERi,t+ a4 SIZEi,t + α 5 BTMi,t + α 6 

LEVi,t  + α 7 AGEi,t +  α 8 MGN_OWNi,t + α 9 INSTi,t + εi,t 

 

 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن
بر اساس مبانی ارائه شده در این پژوهش متغیرها در چهار گروه مستقل، وابسته، تعدیل گر و کنترلی بیان شده اند، که در ادامه 

 ارائه می شوند.

 متغیر مستقل
عامل با اعتماد به نفس  ریمد رییپژوهش، تغ نیمستقل ا ریمتغ(: ChgOCi,tاز حد ) شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ
عامل و  ریمد رییتغ ریمتشکل از دو متغ زیشده که خود ن فیتعر یمستقل موهوم ریمتغ کیباشد که به عنوان  یاز حد م شیب

 شوند: یم فیتعر لیبه صورت ذ ریغدو مت نیاز حد بوده که ا شیاعتماد به نفس ب
کند  یم اریرا اخت کیداشته باشد عدد  ریی( نسبت به سا  قبل تغیسا  جار ای)امسا   دیعامل جد ریعامل: اگر مد ریمد رییتغ

 مقدار برابر با صفر خواهد شد. نیا نصورتیا ریو در غ

از حد  شیب نانیاطم زانیدرباره م یاطالعات یوشرکت حا یگذار هیسرما یها میتصم :(OCi,t) از حد شیاعتماد به نفس ب
از حد  شیاعتماد ب یریاندازه گ ی( برا3119) 3(. مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن1،3111است )کمپبل و همکاران یتیریمد
 است، استفاده شده است.  یگذار هیکه مرتبب با سرما overinvit اریاز مع ،یتیریمد

 هی(، عبارتست از مفهوم مازاد سرما3113) 9( و اسچراندو زچمن3119ژوهش احمد و دوئلمن )(: مطابق با پoverinvit) اریمع
که  یو در صورت دیآ یبه دست م لیها نسبت به رشد فروش در سطح صنعت به شرح ذ ییرشد دارا ونیکه از رگرس یگذار
از حد انجام شده است و  شیب یگذار هیمامعناست که در آن شرکت سر نیا همثبت باشد، ب یشرکت یرابطه برا نیمانده ا یباق
 شود. یصورت صفر در نظر گرفته م نیا ریو در غ کیآن عدد  یبرا
(9) 

                                 

 درآن : که

ΔAsset :؛ نسبت به سا  قبل است یسا  جار یهایی جمع کل دارا راتییتغΔSales: فروش سا   یکل درآمدها راتییتغ
 نسبت به سا  قبل است. یجار
 ریاز حد را داشته باشد، متغ شیو اعتماد به نفس ب رییعامل، هم زمان دو شرط تغ ریلذا با توجه به مطالب فوق الذکر اگر مد 
 شود. یم یصفر کدگذار نصورتیا ریو در غ اریرا اخت کیاز حد عدد  شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ
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 متغیر وابسته
از  ر،یمتغ نیا یریاندازه گ یوابسته است. برا ریپژوهش عملکرد شرکت، متغ نیدر ا(: Performancei,tشرکت ) یمالعملکرد 

 یو به خصوص فرصت ها یدر فعل و انفعاالت مال ینسبت نقش مهم نی. امیکن یاستفاده م نیتوب Q شاخص نسبت
. به شود یم فیتعر شیها ییدارا ینیگزیجا یها نهیهز کند و به صورت نسبت ارزش بازار شرکت به یم یباز یگذار هیسرما

چنانچه ارزش شرکت  بیترت نیارزش بازار شرکت را داشته باشد. به ا ینیگزیجا تیقابل دیشرکت با یها ییمعنا که دارا نیا
 ند؛ چنان چه مقدارخود استفاده ک یها ییاز دارا نه،یبه یشرکت توانسته به نحو نیآن باشد، ا یها ییدارا یاز ارزش دفتر شیب

 Q رابطه  قیاز طر اریمع نینداشته است. ا یچندان یاست که عملکرد شرکت، بازده نیکوچکتر باشد، نشان دهنده ا 1از  نیتوب

 :(3113، 1)بلک و همکاران شود ی( محاسبه م7)
(7) 

Tobin`s Q= (MVS+BVD)/BVA 

 :در آن که
MVS: ؛ یارزش بازار سهام عادBVD: ؛ها یبده یارزش دفتر BVA: باشد. می ها ییدارا یارزش دفتر 

اندازه  یمناسب برا یارهای)که از مع نیوتوبیک عیمحاسبه آن از شاخص توز یباشد که برا یارزش شرکت م زیوابسته ن ریمتغ
 یها ییارزش بازار دارا میاز تقس نی(. شاخص توب1988 ،یو موستوف درپوریشرکتهاست( استفاده شد )ح یو ارزش گذار یریگ

(. از جمله 1981 ،ی)صالح دیآ یشرکت به دست م هایییدارا ینیگزیجا زشار ایها بر ارزش دفتری  یشرکت و کل بده
 ازیبه اطالعات مورد ن یسهولت دسترس ،یگران مال لیاستفاده کنندگان و تحل یدر فهم برا یتوان سادگ یم نیوتوبیک یایمزا
و محاسبه ساده تر )به خاطر عدم وجود اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشره   (،باشدساده  Q یالگو نکهیبه شرط ا) محاسبه یبرا

نقاط ضعف  نیبر اطالعات بازار است، بنابرا یمبتن شتریاست که ب یاریمع نیوتوبی( را نام برد. کیرانیا یتوسب شرکت ها

سنجش  اریبه عنوان مع نیوتوبیانتخاب ک علت .(1988 ان،یپور و رسائ یرا ندارد )کاشان یبر سود حسابدار یمبتن یارهایمع
 ( بوده است.  3114پژوهش با پژوهش مشابه انجام شده توسب )هسو و همکاران،  جینتا سهیمقا تیعملکرد، قابل

 

 تعدیل گر متغیر
 (CONSERi,tکاری حسابداری ) محافظه

 باسو که آید. مدلی می بدست باسو شده تعدیل مد  مبنای بر است. که کاری محافظه متغیر تعدیل گر در این پژوهش شاخص

  :است (7رابطه ) صورت به کرد طراحی کاری محافظه ه گیری انداز برای
(7)   

Earni= β0 + β1 Neg + β2 Reti + β3 Reti * Neg + µi 

 در آن:  که
Earn: او  دوره،  در سهام صاحبان حقوق بازار ارزش بر تقسیم غیرمترقبه اقالم از قبل خالص سود:Neg در مجازی، متغیر 

 13نرخ بازده ساالنه سهام شرکت، بازده سهام  Reti:وجود بازده سهام منفی برابر با یک و در غیر این صورت صفر و  صورت
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ماهه در پایان دوره مالی، برابر است با تفاوت قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعالوه تعدیالت ناشی از عایدات سهام، تقسیم بر 
 ابتدای دوره می باشد.   قیمت سهم در 

Neg: باشد  مثبت سهام بازده که حالتی و در 1دارند )وجود اخبار بد( ارزشی برابر  صفر یا منفی بازده که هایی شرکت برای

 را سود واکدنش حساسیت β2ضریب  باشد مثبت سهام بازده مد  چنانچه این در .دارد صفر با برابر )وجود اخبار خوب( ارزش
 به سنجد. می اخبار بد به نسبت را سود واکنش حساسیت . باشد منفی سهام بازده چنانچه و سنجد خوب می اراخب به نسبت

 در و β3> β2 +β2بنابراین  است. خوب به اخبار نسبت سود واکنش از تر هنگام به بد اخبار به نسبت سود واکنش باسو نظر

  .است کاری ی محافظه دهنده نشان β3ضریب  β3. 0< نتیجه
 سطح در زمانی سری از با استفاده شرکت یک برای یا و مقطعی رگرسیون از استفاده با صنعت -سا  سطح در هم باسو مد 

 ( برای3113واتز ) و خان مد  از پژوهش این دارند. در هایی ها محدودیت روش این دوی هر شود. می برآورد شرکت -سا 

 به را اخبار خوب به نسبت حساسیت و شرکت ساالنه کاری محافظه واتز و خان کنیم. می استفاده محافظه کاری معیار محاسبه

 :کردند بیان شرکت های ویژگی از خطی تابعی صورت
 (1)  μ1+ μ2SIZEit + μ3M/Bit + μ4LEVit  =β2  =G - Score = به موقع بودن اخبار خوب 
(4)  C - Score = β3 = λ1 + λ 2SIZEit + λ3 M/Bit + λ4LEVit  = به موقع بودن اخبار بد 

 که در آن: 
SIZE ،سهام،  صاحبان حقوق بازار ارزش لگاریتم با است برابر و شرکت اندازهM/Bحقوق دفتری ارزش به بازار ارزش ، نسبت 

 صاحبان حقوق بازار ارزش بر تقسیم بلندمدت و مدت کوتاه های بدهی با مجموع است برابر و ، اهرمLEVو  سهام صاحبان

  .سهام
 مد  در را β3و  β2آن ضرایب  ی محاسبه ، معیار محافظه کاری است. برایCONSیا همان  C – Scoreپژوهش  این در

 ( است. 8رابطه ) صورت به باسو شده تعدیل مد  .دهیم می قرار باسو اصلی
(8) 

Earni= β0 + β1 Neg + Reti (μ1+ μ2SIZEit + μ3M/Bit + μ4LEVit) + Reti * Neg (λ1 + λ 2SIZEit + λ3 M/Bit 

+ λ4LEVit) + δ1 SIZEit +  δ2 M/Bit + δ3 LEVit + δ4 SIZEit * Neg + δ5 M/Bit * Neg +  δ6 LEVit  * Neg + 

µi  

  – Cمحاسبه برای برآوردی این ضرایب از نهایت در . شود می برآورد مقطعی صورت به نمونه، سا  هر برای فوق رگرسیون

Cons) Score((.  1933( بیان شد، استفاده می کنیم )فخاری و رسولی، 7ان گونه که در معادله )، هم 
 

 متغیرهای کنترلی
=SIZE شرکت  یهایی کل دارا یعیطب تمیلگار میباشد و به صورت ( اندازه شرکت3111و مورا ) ایمطابق با پژوهش مارچ
 .شود یمحاسبه م
=BTM بر ارزش  میحقوق صاحبان سهام تقس یارزش دفتر ه صورت نسبتبباشد و  می به ارزش بازار ینسبت ارزش دفتر

 (.3114شود )هسو همکاران،  ی محاسبه میسا  مال انیبازار حقوق صاحبان سهام در پا
=LEV محاسبه می حقوق صاحبان سهام یبر ارزش دفتر میتقس یبده یارزش دفترباشد و به صورت نسبت  اهرم مالی می 

 (.3114شود )هسو و همکاران، 
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=AGE ی محاسبه میتفاوت سا  ورود به بورس شرکت و سا  مورد بررس یعیطب تمیلگارباشد و به صورت  سن شرکت می 
 (.1939شود )انواری رستمی و همکاران، 

=MGN_OWN محاسبه میشرکت است رهیمد ئتیه اریکه در اخت ینسبت سهامباشد و به صورت  مدیریتی می تیمالک ، 
 (.1983شود )واعظ و همکاران، 

=INST ها، مهیبانکها ، ب اریکه در اخت یدرصد سهامی )داران نهاد سهام تینسبت مالک باشد و به صورت ی مینهاد تیمالک 
 (.3113، 1)مادیتینوس و همکاران شود ( محاسبه میاست گذاری هیسرما یها و شرکت یبازنشستگ یها صندوق

=ε باشد یم مد  جزء خطا. 

 

 یفیتوص آمار
های پراکندگی هم  چون میانگین و شاخص های مرکزی هم ها با استفاده از شاخص در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده

 :باشدی( م1به شرح جدو  ) زیپژوهش ن یفیمار توصحداقل و حداکثر انجام پذیرفته است. آ نیچون انحراف معیار، و همچن
 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش: (9جدول )

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر

 148/1 481/1 748/7 717/1 731/1 عملکرد

 193/1 341/1 738/1 997/1 971/1 محافظه کاری

 913/1 177/11 731/18 378/19 189/17 اندازه شرکت

 731/1 -478/1 377/3 717/1 791/1 ارزش دفتری به بازار

 111/1 -989/17 171/73 738/1 813/3 اهرم شرکت

 944/1 371/1 477/9 899/3 891/3 لگاریتم سن شرکت

 991/1 111/1 347/1 331/1 987/1 مالکیت نهادی

 343/1 111/1 317/1 188/1 119/1 مالکیت مدیریتی

 148/1 481/1 748/7 717/1 731/1 عملکرد

 193/1 341/1 738/1 997/1 971/1 محافظه کاری

 متغیرهای مصنوعی پژوهش

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
 9تعداد 

 

 0تعداد 

 799 383 741/1 971/1 بیش اعتمادی

 117 311 798/1 373/1 تغییر مدیرعامل

تغییر مدیرعامل با 
 471 73 373/1 143/1 اعتمادیبیش 
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اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که بیانگر نقطه تعاد  و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن 
راکندگی انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری برای میزان پ نیها است و همچن مرکزیت داده

که نشان  باشد یم 971/1معاد   ی( میانگین متغیر محافظه کار1جدو  ) جیمشاهدات از میانگین است. حا  با توجه به نتا
مقدار انحراف  گر،یاست. به عبارت د 193/1آن معاد   اریها حو  این نقطه تمرکز یافته اند، و انحراف مع بیشتر داده دهد یم
 . ستا 93/1برابر  نیانگیحو  م یمحافظه کار ریمقاد یپراکندگ زانیمتوسب م دهد، ینشان م اریمع
 

 استنباطی  آمار

 و هاسمن( مریل Fچاو ) آزمون
 آمده است. (3)در جدو   پژوهش های مد  نیمناسب تخم یجهت انتخاب الگوو هاسمن حاصل از آزمون چاو  جینتا

 لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ Fآزمون  :(2جدول)

 نتیجه آزمون سطح معناداری مقدار احتما  F آماره یهفرض

 ارجحیت پانل 1111/1 117/778 چاو او 

 ارجحیت اثرات ثابت 1111/1 777/73 هاسمن او 

 ارجحیت پانل 1111/1 413/773 چاو دوم

 ارجحیت اثرات ثابت 1111/1 319/79 هاسمن دوم

تخمن  جهیاست، در نت 17/1آزمون چاو کمتر از  یسطح معنادار نکهیبا توجه به ا شود، ی( مشاهده م3همانطور که در جدو  )
با توجه به آزمون هاسمن که سطح  نیدارد. همچن تیارجح یبیمد  به صورت ترک نیمد  به صورت پانل نسبت به تخم

مد  ها از  نیا نیدر تخم جهیدر نت دارد. تیارجح یبه اثرات تصادف سبتاست، اثرات ثابت ن 17/1کمتر از  زیآن ن یمعنادار
 شود. یروش پانل با اثرات ثابت استفاده م

 

 اول پژوهش هیمدل فرض جینتا لیو تحل هیتجز
 جهیاست. در نت 17/1کمتر از  زیآن ن یو معنادار 313/18مقدار  یدارا Fکه آماره  شود ی( مشاهده م9جدو  ) جیبا توجه به نتا

وجود دارد و  یوابسته رابطه معنادار ریمستقل و متغ یرهایمتغ نیکه ب یمعن نیبه ا ود؛ش یم رفتهیپذ ونیمد  رگرس تیکل
(، ارائه 9پژوهش در جدو  ) یونیمد  رگرس جیدارد. خالصه  نتا یدار یوابسته رابطه معن ریمستقل با متغ ریمتغ کیحداقل 

 شده است:
 پژوهش فرضیه اول مدل نیتخم جینتا :(3جدول )

 احتما  T آماره اف استانداردانحر ضریب متغیر

 111/1 718/7 117/1 133/7 عرض از مبدا

تغییر مدیرعامل با اعتماد 
 341/1 191/1 173/1 113/1 به نفس بیش ازحد

 111/1 819/4 919/1 377/11 محافظه کاری

 131/1 933/1 139/3 847/1 اثر تعاملی
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( و سطح احتما  313/18) Fبه آماره  تیتحقیق، و با عنا ی( از برآورد الگو9با توجه به نتایج بدست آمده درجدو  شماره )
کرد  انیتوان ب یدرصد م 37طمینان در نتیجه در سطح ا باشد، یم 17/1( و کمتر از 111/1آن که برابر با ) یبدست آمده برا
باالیی برخوردار است. همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل  یو از معنادار شدهتحقیق به خوبی برازش  یکه در کل الگو

درصد از میزان  47مستقل بیش از  یمی توان بیان کرد که متغیر ها باشد،یم 479/1مد  که برابر  یشده بدست آمده برا
 171/1بدست آمده، که برابر  اتسونشرکت ها را توضیح می دهند. همچنین با توجه به مقدار آماره دوربین و یلعملکرد ما

 یالگو یقرار دارد می توان بیان کرد که خود همبستگی سریالی میان جمالت باقیمانده ها 7/3تا  7/1است وچون در بازه 
 تحقیق وجود ندارد. 

 

 پژوهش دوم هیمدل فرض جینتا لیو تحل هیتجز
که  شود یمشاهده م( 7)جدو   جیارائه شده است. با توجه به نتا( 7)در جدو   پژوهش فرضیه دوم مد  نیحاصل از تخم جینتا

 نیبه ا شود؛ یم رفتهیپذ ونیمد  رگرس تیکل جهیاست. در نت 17/1کمتر از  زیآن ن یو معنادار 177/13مقدار  یدارا Fآماره 
وابسته رابطه  ریمستقل با متغ ریمتغ کیوجود دارد و حداقل  یوابسته رابطه معنادار ریقل و متغمست یرهایمتغ نیکه ب یمعن
 (، ارائه شده است:7خالصه  نتایج مد  رگرسیونی پژوهش در جدو  ) دارد. یدار یمعن

 پژوهش فرضیه دوم مدل نیتخم جینتا :(4جدول )

 119/1 -713/3 149/1 -189/1 اندازه شرکت

 111/1 -313/11 177/1 -771/1 به بازارارزش دفتری 

 111/1 -913/7 117/1 -131/1 اهرم شرکت

 778/1 -411/1 134/1 -147/1 سن شرکت

 914/1 -313/1 133/1 -183/1 مالکیت نهادی

 188/1 713/1 114/1 134/1 مالکیت مدیریتی

 48/1  ضریب تعیین

 47/1  ضریب تعیین تعدیل شده

 313/18  آماره Fوالد

 F  111/1معناداری

 17/1  آماره دوربین واتسون

 احتما  آمارهT انحراف استاندارد ضریب متغیر

 111/1 313/7 171/1 747/7 مبدا عرض از

 1.111 7.193 1.138 1.111 بیش اعتمادی

 111/1 779/4 911/1 413/3 محافظه کاری

 173/1 374/1 117/1 374/1 اثر تعاملی

 111/1 -914/9 143/1 -371/1 اندازه شرکت

 111/1 -331/11 179/1 -793/1 ارزش دفتری به بازار
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 احتما و سطح  F (177/13) به آمارهو با عنایت تحقیق،  یاز برآورد الگو (7)با توجه به نتایج بدست آمده درجدو  شماره 

می توان بیان کرد که  درصد 37، در نتیجه در سطح اطمینان میباشد 17/1( و کمتر از 111/1) آن که برابر با یبدست آمده برا
با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده  باالیی برخوردار است. همچنین یازش شده و از معنادارتحقیق به خوبی بر یالگو کلدر 

عملکرد درصد از میزان  47مستقل بیش از  یتوان بیان کرد که متغیر ها میمیباشد،  471/1مد  که برابر  یبدست آمده برا
وچون است  411/1 آمده، که برابر ین واتسون بدستها را توضیح می دهند. همچنین با توجه به مقدار آماره دورب شرکتمالی 

تحقیق وجود  یالگو یسریالی میان جمالت باقیمانده ها همبستگی خود قرار دارد می توان بیان کرد که 7/3تا  7/1در بازه 
 پرداخته شده است. پژوهش یفرضیه ها یبررسی نتایج بدست آمده برا به ندارد. در ادامه

 

 یریگ جهینت و بحث
از حد و  شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یحسابدار یه او  پژوهش بیان می کرد محافظه کارفرضی

 یاثر تعامل ریمتغ یمشاهده شد سطح معنا دار یونیرگرس یها لیدارد. همانطور که در تحل یمعنادار ریشرکت تاث یعملکرد مال
 یکه محافظه کار یمعن نیبد باشد، یمعنادار نم یاثر تعامل ریمتغ بیضر نیبرادرصد است، بنا 7از  شتریدر مد  پژوهش ب

 جهیندارد و در نت یمعنادار ریشرکت تاث یاز حد و عملکرد مال شیعامل با اعتماد به نفس ب ریمد رییتغ نیبر رابطه ب یحسابدار
عامل  ریمد رییمسئله اشاره نمود که تغ نیا هب توان یم هیفرض نیحاصل از ا جینتا نیی. در تبشود یاو  پژوهش رد م هیفرض
 یصاحبان شرکت ها م یندگیاز نقش نما رانیمد یشرکت ها و بهره مند یرو شیاست که با توجه به مسائل پ یا دهیپد

. خوردبه چشم خواهد  یزود در هر سازمان ای رید دهیپد نیا ن،یآن ها نمود و بنابرا رییاقدام به تغ ران،یتوان در صورت قصور مد
شکل  لیشرکت ها به دل یورشکست ایو  تیشرکت ها در رأس موفق رانینشان داده اند، مد یپژوهشگران متعدد نیافزون بر ا

برخوردار  یخاص تیاز اهم رانیعملکرد مد یرو بررس نینامحدود هستند. از ا اراتیاز اخت یو برخوردار یندگیرابطه نما یریگ
نموده که: هیچ سودی  انیاز بلیس محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران اینگونه ب واتز به نقل نکهیاست. و با توجه به ا

 نیبر ارتباط ب یحسابدار یدهد که محافظه کار ینشان م جی. نتادیرا پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی کن
و هارتنو  یانسریندریل جیبا نتا جیگذارد، که با نتا یمن ریتأث یاز حد و عملکرد مال شیعامل با عتماد به نفس ب ریمد رییتغ
 نیانجام داده اند و ا یعامل درکشور اندونز ریمد رییو تغ یعملکرد حسابدار نیتحت عنوان ارتباط ب ی(  که در پژوهش3113)

دو  نیوده است. انم معامل شرکت فراه ریمد رییدر مورد تغ یدر مورد سودمند بودن اطالعات حسابدار یپژوهش شواهد تجرب

 111/1 -791/7 117/1 -113/1 اهرم شرکت

 793/1 -447/1 139/1 -143/1 سن شرکت

 183/1 -911/1 139/1 -139/1 مالکیت نهادی

 471/1 914/1 111/1 131/1 مالکیت مدیریتی

 43/1  ضریب تعیین

 47/1  ضریب تعیین تعدیل شده

 177/13  آماره Fوالد

 F  111/1معناداری

 411/1  آماره دوربین واتسون
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قرار  یمورد بررس 1338 -3111 یرا در دوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار اندونز رفتهیشرکت پذ 171پژوهشگر تعداد 
ها، بازده  ییشرکت ها از سه شاخص بازده دارا یآزمون عملکرد حسابدار یداده اند. آن ها به منظور انجام مطالعه خود برا

 یمنف ریتأث یمطالعه آنان نشان داده که عملکرد حسابدار جینتا یاستفاده کرده اند. به طور کل داتیعا وحقوق صاحبان سهام 
با  نیگذار نبوده است و همچن ریتأث یعامل بر عملکرد حسابدار ریمد رییحا  تغ نیعامل داشته با ا ریمد رییدار بر تغ یمعن
عامل پرداختند و  ریمد رییو تغ یمال یشاخص ها نیرتباط با یس( که به برر1934و همکاران ) نتیپژوهش خوش ط جینتا
 یآت رییکننده، تغ ینیب شیعامل پ کیتواند به عنوان  یم یمال یبود که شاخص ها نیاز ا یپژوهش حاک نیا یینها جهینت
 باشد. یم یرحسابدا یمحافظه کار ریمتغ یلینقش تعد  لیبه دل نیمطابقت ندارد و ا د،ینما ینیب شیعامل را پ ریمد

عامل و عملکرد  ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیبر رابطه ب یحسابدار یدوم پژوهش بیان می کرد محافظه کار فرضیه
در مد   یاثر تعامل ریمتغ یمشاهده شد سطح معنا دار یونیرگرس یها لیدارد. همانطور که در تحل یمعنادار ریشرکت تاث یمال

بر  یحسابدار یکه محافظه کار یمعن نیبد باشد، یمعنادار م یاثر تعامل ریمتغ بیضر نیادرصد است، بنابر 7پژوهش کمتر از 
پژوهش  هیفرض جهیدارد و در نت یمعنادار ریشرکت تاث یعامل و عملکرد مال ریاز حد مد شیاعتماد به نفس ب نیرابطه ب

ابزار  کیبه عنوان  یکه محافظه کار وداشاره نممسئله  نیبه ا توان یم هیفرض نیحاصل از ا جینتا نیی. در تبشود یم رفتهیپذ
از حد  شیاعتماد به نفس ب یدارا رانیکه مد ییکند. از آنجا یرا محدود م ریمد یکند و فرصت طلب یعمل م یمند تیرضا
پروژه  ادجیبه ا لیما شتریکنند، آن ها ب یاز اندازه برآورد م شیب نهیبه یها یریگ میو تصم تیخود را در کنتر  وضع ییتوانا
 یمحافظه کار زانیدر کاهش م یاز حد سع شیبا اعتماد به نفس ب رانیکننده هستند. اگر چه مد دواریام یگذار هیسرما یها

متنوع  یتوسب عوامل سازمان یحسابدار یمحافظه کار زانیم رایکاهش نسبتاً کوچک است ز نیا زانیدارند اما م یحسابدار
 اتیکه هر دو خصوص ییشرکت ها نیباشد. بنابرا یشرکت م ییاجرا رانیمد ر ج از کنتآن ها خار شتریشود که ب یم نییتع
 نیا جیداشته باشند. نتا یعملکرد بهتر دیدر حا  حاضر با  یاز حد و محافظه کار شیعامل را دارند اعتماد به نفس ب ریمد
 ( مطابقت دارد.3114) همکارانو هسو و ( 3111) ی( و ل3117( و چن و همکاران )1931) یگنهران یپناه جیبا نتا هیفرض

 

 شنهادهایپ
 ریپذ سکیکه ر یگذاران هیگردد: به سرما یصورت ارائه م نیبد یکاربرد شنهادیپژوهش پ هیبر فرض یمبتن جیبا توجه به نتا

 نیچن رای. زندینما یگذار هیاز حد دارند، سرما شیبا اعتماد به نفس ب رانیکه مد ییگردد در شرکت ها یم هیباشند، توص یم
که عملکرد شرکت را مطلوب  ندینما یم یدهند و اغلب سع یم حیرا ترج زیآم مخاطره یدر پروژه ها یگذار هیسرما یرانیمد

 رانیکه مد ییگردد، در شرکت ها یم هیباشند توص یم زیگر سکیکه ر یگذاران هیاست که به سرما یدر حال نیجلوه دهند. ا
گردد که شرکت ها  یم شنهادیپ زیبهادار ن وراق. به سازمان بورس و اندیننما یگذار هیاز حد دارند، سرما شیبا اعتماد به نفس ب
 هیتوص زین یآت ی.  به پژوهشگران جهت پژوهش هاندی( نمایاریو اخت یاجبار لی)دال رانیمد رییاطالعات تغ یرا ملزم به افشا

 دیاحداقل هشت سا  ب یدوره زمان کیکه  یمحاسبه محافظه کار یاستفاده از مد  خان و واتس برا یگردد که به جا یم
و  یخیتوسب مشا رانی( که در ا3111) نیو ها یولیگ یاتیرعملیغ یاقالم تعهد اریمد  ها مانند مع ریدرنظر گرفته شود، از سا

 ت، استفاده شود. ( بکار گرفته شده اس1988همکاران )
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