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 چکیده
 یریو عملکرد شرکت در طول همه گ یحسابدار یمحافظه کار نیرابطه ب یپژوهش حاضر بررس یهدف اساس

COVID-19 بوده و از  یپژوهش کاربرد کیو از نظر هدف،  یفیو روش توص تیپژوهش از نظر ماه نیباشد. ا یم
اطالعات گذشته مورد  قیاز طر ت،اطالعا یاز جمع آوربا استفاده  رهایموجود متغ تیکه در پژوهش حاضر وضع ییآنجا
 نیانجام ا ریشود. در مس یگنجانده م یدادیو از نوع پس رو یفیمطالعات توص فیقرار گرفته است، در رد لیو تحل هیتجز

ساله  8 یدوره زمان یبرا کیستماتیبه روش حذف س یرگی نمونه قیشرکت از طر 041و  نیتدو هیفرض کیپژوهش، 
در نرم افزار اکسل با  یپژوهش بعد از گردآور یرهایمربوط به متغ های شده و داده تخابان 0933تا  0932ال س نیب

نشان داد  اتیحاصل از آزمون فرض جیقرار گرفتند. نتا لیو تحل هیمورد تجز 01استاتا نسخه  آماری افزار استفاده از نرم
شده در  رفتهیپذ یدر شرکت ها COVID-19 یریه گو عملکرد شرکت در طول هم یحسابدار یمحافظه کار نیب

 وجود دارد. یمعنادار میبورس اوراق بهادار تهران رابطه مستق

 .COVID-19 یریعملکرد شرکت، همه گ ،یحسابدار یمحافظه کار کلیدی: واژگان

 

 مقدمه
دنبال داشته است.  به یرا در سطح جهان یقابل توجه یاقتصاد یها نهیهز یجهان نهیو قرنط 03-دیکوو یریهمه گ
 یب ی)ب 0321 اهیدر سه ماهه اول سال پس از سقوط دوشنبه س FTSEداوجونز و  ریسهام با کاهش چشمگ یبازارها

کرد که  ینیب شیپول پ یالملل نیکردند. صندوق ب هخود را در سه ماه اول سال تجرب یافت فصل نیشتری( ب8181، یس
 ینیب شیدرصد کمتر از پ 5.1حدود  8180جهان در سال  یناخالص داخل دیدرصد و تول 4.3 8181در سال  یرشد جهان

در مورد  یقابل مالحظه ا تی(. عدم قطع8181پول،  یالملل نیخواهد بود )صندوق ب 03 دیانجام شده قبل از کوو یها
مشاغل  در فروش و کاهش یاست که کاهش عمده ا ییواحدها یبرا یریهمه گ یاقتصاد یامدهایمدت زمان پ و زانیم

بازار  ی(. سقوط ناگهان8181دارند )واشنگتن پست،  یاز ورشکستگ یریو جلوگ یاتیعمل یها نهیکاهش هز یمربوطه برا
گذاران و سهامداران  هیسرما یرا برا یریبازار متغ زیشرکت ها ن یدرآمدها ندهیدر مورد آ نانیعدم اطم شیسهام و افزا

 کرده است. جادیبالقوه ا
 ریسا رایکنند، ز یم هیتک یبه اطالعات اساس شتریو ب ستندین ریپذ سکیر شتریر زمان رکود بازار بگذاران د هیسرما

(. 8100دانند )النگ و مافت،  یدر بازار پر سر و صدا و سوداگرانه م شتریب نانیو عدم اطم سکیر لیاطالعات را به دل
گذاران در دوره  هیو سرما هیسرما یبازارها یبرا یالم یدر صورتها مرتبط یو افشا یاطالعات حسابدار تیفی، کنیبنابرا
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و عملکرد شرکت در طول همه  یحسابدار یمحافظه کار نیرابطه ب یبررس

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکت ها COVID-19 یریگ
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سود و اسناد بازده سهام را مورد  نیکه ارتباط همزمان ب اتیدارد. مجموعه ادب یشتریب تیاهم 03-دیکوو یریهمه گ
به عنوان است ) هامبازده حقوق صاحبان س یبرا یدهنده مهم حیدهد درآمد عامل توض یدهد که نشان م یقرار م یبررس

 (.0333و همکاران، دگورگی ؛ 0332؛ تئو و همکاران، 0334؛ دچو، 0325، بورنی؛ را0352ثال بال و براون، م
 یفور ییمستلزم شناسا رای، زشود یم دهیبه عنوان بهنگام بودن نامتقارن سود در مقابل ضررها نام یشرط یمحافظه کار

که سود مورد انتظار  یافتد تا زمان یم ریبه تأخ ید اقتصاددرآم ییکه شناسا یمورد انتظار است در حال یاقتصاد یانهایز
(. اسناد و مدارک 8113؛ خان و واتس، 8112، الفوند و واتس؛ 8111، بال و شیواکومار؛ 0331، باسونباشد ) یقابل بررس

 یکار محافظه رایشود ز یمشروط م یکند که قرارداد و نظارت در درجه اول باعث محافظه کار یمستند م یحسابدار
سود را  تیریو مد ستندیبه موقع آن ن یبه افشا لیرا که ما یانیکند تا اطالعات ضرر و ز یرا مجبور م رانیمشروط مد

 ی، محافظه کارجهی(. در نت8111، بال و شیواکومار؛ 8111، بیور و رایان؛ 0331، باسودهد ، ارائه دهند ) یکاهش م
 یمتعاهد را کاهش م یطرفها ریحقوق صاحبان سهام و سا رانگذا هیما، سر رانیمد نیب یمشروط عدم تقارن اطالعات

؛ 8115؛ واتس، 8110داشته باشند )بال ،  ندهیآ یاز درآمد حسابدار یتر قیسازد تا انتظارات دق یدهد و آنها را قادر م
 (.8112الفوند و واتس، 

را در مورد  یا هیهشداردهنده اول یها گنالی، سانیبه موقع ضرر و ز صیتشخ لیمشروط با تحم یمحافظه کار
بدون سود  یکند تا پروژه ها یرا مجبور م رانیدهد و مد یقرار م رهیمد ئتیسهامداران و ه اریپروژه ها در اخت یسودآور

مشروط  ی، محافظه کارنیبنابرا .(8105الرا و همکاران،  ایگارس؛ 8101، یچوهدوریو متوقف کنند )رو ییرا فوراً شناسا
 یتر خارج یو نظارت قو سکیبه موقع ر یافشا قیبهتر از طر سکیر تیریمد یها وهیش یبه شرکتها در اجرا تواند یم

کنند که  ی( استدالل م8101و ژانگ ) می(. ک8109و همکاران،  دلیکمک کند )ب یتوسط سهامداران و سهامداران خارج
بد  یشدن و انباشت خبرها ی، از مخفوارد شوند یمال یشود اخبار بد به موقع به بازارها یمشروط باعث م یمحافظه کار

اساس،  نی. بر اهدد یشود، کاهش م یروبرو م ندهیسهام در آ متیرا که با کاهش ق یکرده و چشم انداز شرکت یریجلوگ
از  یتر نیی، با سطح پاندهیبد آ یخبر دادیرو کیبه  دنیمحافظه کارانه دارند، با رس یگزارشگر وهیکه ش ییشرکت ها
 (.8101و پوزنر،  میشوند )ک یمواجه م نانیعدم اطم

 

 بیان مساله
 یگذاران فاش م هیسرما یرا برا یخوب یاز اخبار بد دارند، اما به سرعت خبرها یریجلوگ یبرا یشتریب زهیانگ رانیمد

کند.  یکمک م ثروت آنها در ارتباط با ارزش شرکت شیدر ادامه کار و افزا رانیاخبار خوب به مد یافشا رایکنند، ز
 یو کاهش ثروت شود )کوتار عیتواند منجر به فسخ سر یم رایشود ز یم امگران تم رانیمد یاخبار بد برا یمتناوبا، افشا

در  یبد اقتصاد یدادهایاز رو یکند که خسارات ناش یم نیمشروط تضم ی، محافظه کارنی(. بنابرا8113و همکاران، 
از  رانیتوسط مد انهداوطلب یخوب اقتصاد یدادهایکه سود مورد انتظار از رو یلدر حا. شود یاسرع وقت به سود وارد م

، گوای و ورچیاشود ) یافشا م تیریمد یها ییو راهنما یکنفرانس ی، تماس هایمال یصورت ها یها ادداشتی قیطر
خوب و بد و  یدادهایبه موقع رو ی، اعمال افشارانیسود مد تیریمشروط با کاهش مد ی، محافظه کارنی(. بنابرا8102

 یکل طیکند، مح یمنابع اطالعات نرم در بازار عمل م ریسا یبرا یاریکه به عنوان مع تسخ دییاعداد قابل تأ دیتول
 (.8112و واتز، الفوند بخشد ) یاطالعات شرکت را بهبود م

 یپروژه ها یمورد سودآوردر  یا هیاول یها گنالیزودهنگام اخبار بد، س صیمستند است که تشخ نیموجود همچن اتیادب
 یضررها را بررس لیدهد تا دال یامکان را م نیبه آنها ا نیدهد. ا یو سهامداران ارائه م رهیمد ئتیدر حال انجام به ه

 ینیگزیجا ای یخالص ارزش فعل یمنف یکنار گذاشتن پروژه ها یرا برا یاقدام کنند تا اقدامات اصالح عاًیکرده و سر

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                   (                                                              )جلد چهارم0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

24 
 

 هیرا از سرما رانیتواند مد یمشروط م ی، محافظه کارنی(. بنابرا8108و همکاران،  سیدهند )لوئ ناتوان انجام رانیمد
 یخود را در مورد ضررها یبخواهند اطالعات خصوص رانیاز مد رایارزشمند منصرف کند ز بیتخر یدر پروژه ها یگذار

 (.8109، واکوماریشده به موقع فاش کنند )ش ینیب شیپ
( 8101و ژانگ ) میدهد. ک یمشروط احتمال شکست شرکت را کاهش م یدهد که محافظه کار یم نشان یمطالعات قبل

قابل  زانیرا به م ندهیسهام در آ متیاحتمال سقوط ق یمال یدر گزارشگر شتریمشروط ب یکه محافظه کار افتندیدر
را در پنهان کردن اخبار بد  رانیدم ییمحافظه کارانه توانا یکنند که حسابدار یدهد. آنها استدالل م یکاهش م یتوجه

و  شنانیسهام شود. باالکر متیتواند منجر به سقوط ق یکند تا تجمع اخبار بد به نقطه اوج نرسد که م یشرکت محدود م
 قیاز طر یگذار هیدر سرما شتریمحافظه کارتر با مشارکت ب یکه شرکت ها افتندیدر نی( همچن8105همکاران )

کمتر محافظه کار، عملکرد سهام  یاعتباردهندگان نسبت به شرکت ها ریسا ایبانک ها  یالبهتر به منابع م یدسترس
به  یدهد که محافظه کار ینشان م نی( همچن8181راستا، ژانگ ) نیدارند. در هم یجهان یدر طول بحران مال یبهتر

کنندگان  نیتأم رایارتباط دارد، ز ینجها یقبل و بعد از شروع بحران مال یشرکت ها به اعتبار تجار یطور مثبت با دسترس
در بحران  یاعتبار سکیبدهند تا از طرف ر یاعتبار تجار شتریمشروط ب یبا محافظه کار انیدهند به مشتر یم حیترج
 کنند.  یریجلوگ یمال

 سکیر یاتمنابع اطالع ریاز سا شتریب یمال یگذاران نسبت به صورتها هیوجود دارد، سرما ییباال تیکه عدم قطع یهنگام
منعکس کننده حدس و گمان و سر و صدا است  شتریوابسته هستند، که احتماالً ب یو کمتر به منابع اطالعات ستندین ریپذ
دهد و درک  یشرکت را کاهش م یدر مورد ارزش اساس نانیعدم اطم افشف ی(. اطالعات مال8101، اسیو د درویسی)ا
خطرات  لیگذاران در دوران رکود بازار به دل هیسرما ید قابل اعتماد برا، اطالعات سوجهیدر نت. دهد یرا کاهش م سکیر
کند )النگ و  یم دایپ یشتریب تیشرکت ها اهم ندهیآ ینقد یانهایدر مورد جر شتریب نانیدر بازار و عدم اطم شتریب

 (.8100مافت، 
وجود  یشتریب تیند که عدم قطعک یم دایپ یشتریب تیاهم یزمان یدهد که نقش محافظه کار ینشان م یقبل قاتیتحق

عالوه بر . شرکت کی ندهیو آ یعملکرد قبل ی ابیگذاران در ارز هیمعتبرتر به سرما یاطالعات حسابدار رایداشته باشد ز
را در سود  ندهیشده آ ینیب شیپ یکند تا ضررها یرا مجبور م رانیمشروط که مد یمحافظه کار یها یژگی، ونیا

 یکسر ارزشها را در طول رکود بازار برا یکنند، شدت و بزرگ یریانتظار جلوگ مورد یهادرآورده و از گزارش سود
 ی، بازار نسبت به اعالم اخبار بد برانیدهد. همچن یکنند  کاهش م یگزارش م یشتریب یکه با محافظه کار ییشرکتها

گذاران کمتر نگران  هیامسر رایدهد ز ینشان نم یدتریمحافظه کارتر پس از شروع بحران واکنش شد یشرکت ها
 ی، شرکت هانی(. عالوه بر ا8101و پوزنر،  میمحافظه کار ناقص باشد )ک یشرکت ها یاخبار بد برا یهستند که افشا

 تیریتواند به آنها در مد ی، که مکنندگان خود مذاکره کنند نیرا بهتر با تام یاعتبار طیتوانند شرا یمحافظه کارتر م
، ما جهی(. در نت8181؛ ژانگ، 8108و همکاران،  ییکمک کند )هو 03-دیکوو یریطول همه گ در یاعتبار سکیر شتریب

 03- دیکوو وعیخود در زمان ش انینسبت به همتا یمحافظه کارتر عملکرد بازده سهام بهتر یکه شرکت ها میانتظار دار
 داشته باشند.

 یزش مربوط به درآمد گزارش شده تحت محافظه کاررا در مورد کاهش ار یمسائل نیحال، مطالعات گذشته همچن نیبا ا
تواند  یمحافظه کارانه م یکنند که حسابدار ی( استدالل م8118مطرح کرده اند. به عنوان مثال، پنمن و ژانگ )

 یکند که بعداً م یم جادیپنهان ا رهیذخ کی یمحافظه کار رایرا به همراه داشته باشد ز یتر نییپا تیفیبا ک یدرآمدها
گذاران فراهم کند.  هیسرما یرا برا ینادرست یو استنباط ها ردیکاهش درآمد مورد استفاده قرار گ ای شیافزا ید براتوان

که کنند و  یم دیتول یمترمحافظه کارانه سود ک یبا حسابدار ییکه شرکتها افتندی( در8104) چن و همکاران نیهمچن
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، نشان  کمتر محافظه کارانه است یچند برابر سودها یگذار متیمحافظه کارانه کوچکتر از ق یچند برابر سودها متیق
( 8115)گوآی و ورچیا  کنند. یم یابیمداوم کمتر را به طور نامطلوب ارز یدهد که شرکت کنندگان در بازار سودها یم

 یخبرها کند، اما یکه اخبار بد را به موقع گزارش م ینامتقارن حسابدار یدهند که محافظه کار یهشدار م نیهمچن
رابطه سود و بازده مرتبط  فیکند و با تحر یم جادیا یاطالعات یدهد، ناکارآمد یخوب را به صورت نابهنگام گزارش م

 دهد.  یکاهش م یمال یکاربران صورتها یرا برا یاست و ارتباط ارزش
رد شرکت در طول همه و عملک یحسابدار یمحافظه کار نیرابطه ب یبررسبا تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد 

 می باشد. شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکت ها COVID-19 یریگ

 

 پیشینه پژوهش
پرداختند.  COVID-19 ریهمه گ یماریبی در ط شرکتو عملکرد  یحسابدار یمحافظه کار( به 8180لی و همکاران )
 هو شنژن با استفاده از گزارش محافظه کاران یم شانگهاذکر شده در بورس سها ینیچ یکه شرکت ها نتایج نشان داد

دهند.  یشرکت ها را کاهش م رینسبت به سا COVID-19 وعیش یمشروط تر، کاهش عملکرد بازده سهام در ط
به دنبال  یشتریاست که بنگاه ها عدم تقارن اطالعات ب شتریب یمشروط زمان یکه نقش سودمند محافظه کار همچنین

 داشته باشند.   COVID-19 یریهمه گ
: COVID-19 ریهمه گ یماریب یبر عملکرد شرکت در ط یشرکت تیحاکم ریتأث( به بررسی 8180صالح و عبدال ناصر )

شرکت از جمله عملکرد  اتیخصوص هیبر کل COVID-19که  ی( نتایج نشان دادمال ریشرکت غ 022ی )از مالز یشواهد
قبل و  یریهمه گ نیحال، تفاوت ب نیگذاشته است، با ا ریو سطح اهرم تأث ینگی، سود سهام، نقدتیحاکم تارشرکت، ساخ

بر  یمثبت قابل توجه ریتأث رهیمد ئتینشان داد که اندازه ه قاتی، تحقنی. همچنستیقابل توجه ن COVID-19 بعد از
یره نقش و تاثیری بر اندازه هیات مد میسال، متوجه شد اساسنمونه بر  میحال، پس از تقس نیعملکرد شرکت دارد. با ا

بحران فعلی ناشی از کرونا تاثیری ندارد، ولی تنوع هیئت مدیره و تغیر هیئت مدیره نسبت به سال قبل بر عملکرد شرکت 
ناشی از بحران کرونا تاثیرگذار است زیر هیئت مدیره جدید در تالش است تا با اعمال سیاست های جدید از بحران خارج 

بر عملکرد شرکت قبل  یقابل توجه ریتأث یحسابرس تهیو جلسات کم رهیمد ئتیجلسات هن داد شود. همچنین نتایج نشا
تاثیر چندانی بر عملکرد شرکت ندارند زیرا چنین بحران اثرعمیق بر کلیه  COVID-19از  ولی بعد دارند COVID-19از 

 فعالیت های شرکت دارد.
 یعیطب دیجد ریهمه گ یماریب یدر ط یدر بهبود عملکرد سازمان (IC) یفکر هیسرما( به بررسی 8181اوربا و همکاران )

COVID-19  .از موضوعات مهم در دوره نوزدهم  یکیدانش افراد و سازمانها پرداختندCOVID Pandemic نیشد. ا 
 یداریبپردازد که امکان پا MSME( توسط مشاغل IC) یفکر هیدرک سرما قیعم یکند تا به بررس یمطالعه تالش م

، هی، ساختار سرمایه انسانیسرما ریتأث نییتع یبرا MSME یفعاالن تجار یبر رو لیو تحل هیرا دارند. تجز یمانساز
اعتماد بر عملکرد سازمان انجام شد.  هیو سرما ینیکارآفر هی، سرماریپذ دیتجد هی، سرمایفناور هی، سرمایرابطه ا هیسرما

کند در  یم یبانیپشت یاز عملکرد سازمان شتریکه ب تیو خالق یناوراست که استفاده از ف نیا قیتحق نیا یاصل افتهی
بازار نامشخص و  یها تیاز موقع یدر بهره بردار یشتریب یو هوشمند تیکه هر شرکت را به خالق ید عادیجد طیشرا

 گریدانش د یها هیاز سرما ی، الزم است برخگریاست. اما از طرف د دیمف اریدارد بس ازین یرفتار تجار یها تیمحدود
 .ابدیبهبود  شتریها ب MSMEتا عملکرد  ابدیبهبود 

-COVIDدر طول بحران  یاجتماع یریفاصله گ انیشرکت در م یاجتماع تیمسئول( به بررسی 8180النا و همکاران )

 یزارهابا با سهی( در مقاBRICS یدر حال توسعه )کشورها یشرکت امروز در بازارها تیریمقاله مد نیدر اپرداختند.  19
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با در نظر  دیشرکت جد یاجتماع تیریفصل مد کی نییتع ریشود. تأث یم سهی( مقاOECD ی)کشورها افتهیتوسعه 
در حال ظهور مشخص شده و از  یابازاره یبر رشد اقتصاد COVID-19 ریهمه گ انیدر م یگرفتن فاصله اجتماع

 یاجتماع تیه روشن شدن و درک بهتر نقش مسئولمقاله ب نیدر حال توسعه جداست. ا یشرکت ها در بازارها تیریمد
 یعلم یکار استدالل ها نیکند. ا یکمک م COVID-19 ریهمه گ یماریدر برابر ب یبحران اقتصاد طیشرکت در شرا

کسب و کار( و  یریرقابت پذ شی، افزایزندگ تیفی)رشد ک یایمهم در مورد مزا یهادهد که امکان حل بحث  یارائه م
کند.  یکاالها و خدمات( را فراهم م متیق شیاز سود و افزا یتجار ری، استفاده غید کردن رشد اقتصادها )محدو نهیهز
گرداند و به کشورها امکان  یرا برم اه یگذار هیمسئوالنه تمام سرما ی. در بلند مدت، اقدامات مالیو مصرف داخل دیتول
 اریشرکت را به عنوان مع یاجتماع تیاز مسئول یدیجد هدگاید قیتحق نی. اندیایبحران کنار ب کیدهد تا بهتر با  یم

 ریهمه گ طیدر شرا یآن در زمان فاصله اجتماع یاینشان دهنده مزا نیدهد. ا یبحران ارائه م تیریمد یریاندازه گ
COVID-19 کردی)رو یدر حال ظهور توسط عوامل داخل یشرکتها در کشورها یاجتماع تیمسئول یساز نهیاست. نهاد 

مصرف کننده( انجام  یو آگاه یبازار، مقررات دولت تی)وضع ی(، اگر توسط عوامل خارجیفرهنگ سازمان ایتجارت  انجام
در  یشرکت ها را در کشورها یاجتماع تیلمسئو تیتقو یباال یدگیچیپ طیشرا نینشده است. ا نییتع شینشود، از پ

 یاجتماع تیمسئول COVID-19 ریهمه گ یماریبه ببا توجه  - یفاصله اجتماع طیکند. در شرا یحال توسعه ثابت م
 نیاز گسترده تر یکی، شرفتهیپ یدر حال توسعه و هم در کشورها یرود. هم در کشورها یم یدیشرکت به سطح جد

اشتغال از راه  یامر فراهم ساز نیاست. ا تیبه شکل دور از فعال ینیشرکت ها، انتقال کارآفر یاجتماع تیمسئول ینمودها
 مصرف کنندگان است. یکاال و خدمات برا نیآنال دیکارگران و خر یدور برا

 یمال موسساتو  یمال ییبر کارآ COVID-19از  یناش یاقتصاد یتهایکاهش فعال ریتأث یبررس( به 8180چن و جونرو )
 نیب یگذار هیسرما یصندوق ها یمال ییشده باعث کاهش کارآ ریهمه گ ریتأث نتایج نشان می دهدپردازد.  یخرد م

 بررسی بهتر ی. براابدی یم کاهش COVID-19 ریخرد تحت تأث یموسسات مال ییحال، کارا نیشود. با ا یم یالملل
میزان عرضه و تقاضا برای خدمات این موسسات بررسی می   COVID-19 وعیش ریتحت تأث یی موسسات مالیکارا

  یافته و در نتیجه کارایی آن نیز کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد نرخ خدمات دهی در این شرایط کاهش شود، که
با استفاده از پرداخت.  متحده االتیا و از کانادا یشواهد COVID-19 ریسهام و همه گ دهیباز( به بررسی 8181چو )

بر بورس سهام  COVID-19موارد  شیافزا یمنف ریکه تأثنتایج نشان می دهد متحده  االتیروزانه کانادا و ا یداده ها
عالوه بر این در شرکت های کانادا و ایاالت متحده با افزایش عملکرد شرکت و کاهش عدم وجود دارد.  یبه طور کل

 تقارن اطالعاتی نیز همچنان شیوع کرونا منجر به کاهش ارزش سهام می شود.
 رید همه گتعداد موارپرداخت. Covid-19  وعیش یو بازار سهام در ط شرکتعملکرد ( به بررسی 8181اورهان )

Covid-19 کرونا در  روسیو سوء مدیریت اثراتدارد.  یجهان یمال یبر بازارها یقابل توجه یاثرات منف ونیلیدر هر م
در اکثر کشورها با افزایش شیوع کرونا بازار سهام دارای کاهش است.  ی مختلف متفاوتسهام در کشورها یبازارها

 نمی تواند بر کاهش ارزش بازار سهام اثرگذار باشد.چشمگیری می شود و عملکرد شرکت در هر صورت 
های چینی پرداختند. نتایج نشان می  شرکت ییکارابر  COVID-19 ریهمه گ ریتأث( به بررسی 8181شن و همکاران )

شرکت کمتر  کیدرآمد فروش  ای یگذار هیسرما اسیمق یبر عملکرد شرکت دارد. وقت یمنف ریتأث COVID-19که  دهد
بر عملکرد شرکت در  COVID-19 یمنف ریتأث همچنیناست.  بارزتربر عملکرد شرکت  COVID-19 یمنف ریباشد، تأث

 صنایع و شرکت های دارای رتبه باال جدی تر است.
از  یشواهد COVID-19 وعیشی عملکرد بر عملکرد شرکت ها در ط یریانعطاف پذ ریتأث( به 8181لیو و همکاران )

با عملکرد شرکت و بازده آن در طی شیوع سطح شرکت  یاتیعمل یریدهد که انعطاف پذ یم نشان جینتاپرداختند.  نیچ
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کرونا رابطه ای متفاوت نسبت به عدم وجود کرونا دارد. همچنین در شرکت های کوچک که نسبت به شرکت های 
ت به شرکت های بزرگتر پایین تری هستند شیوع کرونا تاثیر بیشتری نسب عملکرد یریانعطاف پذبزرگتر همواره دارای 

 دارد.
می پردازد. در این تحقیق بررسی می شود که  COVID-19 در شرایط بازار سهام( به مطالعه 8181جوسو و همکاران )

 یگذار متیدهد؟ برآورد از مدل ق یم حیکرونا را توض روسیو وعیش ییابتدا یرفتار بازار سهام در هفته ها یزیچه چ
احساسات  ای سکیاز ر زیدر گر رییاز تغ یبازار سهام اشاره دارد که ناش سکیر یگذار متیق دیدبه نوسانات ش ایپو ییدارا

نتایج بررسی تحقیق نشان می دهند که فدرال رزرو چندین تریلیون دالر جهت حمایت از صنایع فعال در بازار  است.
نیز نمی تواند بر میزان اثرگذاری تاثیر  سرمایه اختصاص می دهد، ولی اخبار و اعالمیه های این حمایت قوی از صنایع

 منفی شیوع کرونا داشته و آنرا کاهش دهد.
که پرداختند. نتایج نشان می دهد  COVID-19و گسترش  یبودجه مال یریانعطاف پذ( به 8181کبین و همکاران )

را کاهش دهند.  COVID-19گسترش  زانیکند تا م یبه کشورها کمک م یبه طور موثر یبودجه مال یریانعطاف پذ
 جیاز کنترل خارج نشود. نتا COVID-19اثرگذار است که گسترش  یتنها زمان یبودجه مال یری، انعطاف پذنیعالوه بر ا
 کند. یبرجسته م COVID-19را در کاهش گسترش  یمال یریانعطاف پذ یادیما نقش بن

 یو چابک یشغل کی ییشگویپ یدانش مشارکت دجایو ا یاجتماع هیسرما ریتأث( به بررسی 8181خالد صالح و همکاران )
که مجبور  یعیصنا یداده ها یجمع آور یبرا نیآنال ینظرسنج کیاز ) COVID-19به بحران  ییدر پاسخگو یسازمان

ها نشان  افته( یریمد 032نمونه شامل یی، کننده دارو زیبودند در طول بحران به کار خود ادامه دهند، مانند بخش مواد تم
در پاسخ به  یکیالکترون یتجار تیبه فعال یابیدر دست ینقش مهم یو دانش مشارکت یاجتماع هیسرما جادیکه ادهد  یم

بر  یکیتجارت الکترون ییشگویدانش مشترک و پ تیمثبت خالق ریدهد که تأث ینشان م جینتا نیدارد. همچن یریهمه گ
در حال ظهور در  نیکشف مضام یرا برا یگسترده ا یمطالعه افق ها نیدر زمان بحران وجود دارد. ا یسازمان یچابک

 ییآنها بر توانا ریو تأث یکیدانش مشترک و فعال بودن تجارت الکترون جادیاطالعات، از جمله نقض ا یمطالعات فن آور
دانش مشترک  جادیو ا یاجتماع هیسرما یمحور ریکند. درک تأث یباز م یجهان ریبه موارد همه گ ییسازمان در پاسخگو

 دهد. یقرار م رانیمد اریدر اخت یریهمه گ یفشارها تیریمد یرا برا یارزشمند نشی، بیکیالکترون یتجار تیبر فعال
 نیالت یکایمشترک آمر یگذار هیسرما یبر صندوق ها یانسان هیسرما ییکارا ریتأث( به بررسی 8181نوازش و همکاران )

صندوق  رانیمشترک، از جمله، به عملکرد مد یگذار هیرماس یبازده صندوق هاپرداختند.  COVID-19 وعیش یدر ط
در  یکند. ماندگار یمهم م اریسازگار بس سکیعملکرد سازگار با ر یرا برا یانسان هیسرما ییکارا نیدارد. ا یبستگ

 .میکن یتجربه م COVID-19 وعیش انیکه در م یشود، مانند دوره ا یمهمتر م اریپر تالطم بس یعملکرد در دوره ها
 یصندوق ها نی. امیدار نیالت یکایآمر ریتحت تأث یعملکرد وجوه سهام در کشورها یابیدر ارز ی، ما سعقیتحق نیدر ا

 یی، براساس کاراهیبه عنوان سال پا 8103خود در منطقه آلوده، با استفاده از سال  یگذار هیدرصد سرما 31سهام، با 
باالتر به  یانسان هیسرما یبا بهره ور ییدهد که صندوق ها ینشان م اه افتهیشوند.  یم یبند بهخود رت یانسان هیسرما

 یها برا افتهی نی. ارندیگ یم یشیتر هستند، پ نییپا یانسان هیسرما ییخود که از نظر کارا انیاز همتا یطور قابل توجه
که صندوق  میریگ یم جهیثابت مانده است. نت مینک یم نییتع COVID-19تکامل  نییتع یکه برا یفرع یدوره ها

 شیاقتصاد کالن افزا یشوک ها انیدر م یتحمل تاب آور یخود را برا یانسان هیسرما ییکارا دیبا یگذار هیسرما یها
 دهند.

 ریهمه گ یماریب یدر ط MSME ی( در بهبود عملکرد سازمانIC) یفکر هیسرما( به بررسی 8181دوای و همکاران )
( توسط IC) یفکر هیدرک سرما قیعم یکند تا به بررس یمطالعه تالش م نیاپرداختند.  COVID-19 یعیطب دیجد
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 ریتأث نییتع یبرا MSME گرانیباز یبرا لیو تحل هیرا دارند. تجز یسازمان یداریبپردازد که امکان پا MSMEمشاغل 
 هیو سرما ینیارآفرک هی، سرماریپذ دیتجد هی، سرمایفناور هی، سرمایرابطه ا هی، سرماهی، ساختار سرماینانسا هیسرما

از  شتریکه ب تیو خالق یاست که استفاده از فناور نیا قیتحق نیا یاصل افتهیاعتماد بر عملکرد سازمان انجام شد. 
در بهره  یشتریب یو هوشمند تیکه هر شرکت را به خالق یعاد دیجد طیکند در شرا یم یبانیپشت یعملکرد سازمان

، الزم گریاست. اما از طرف د دیمف اریدارد بس ازین یرفتار تجار یها تیو محدودبازار نامشخص  یها تیاز موقع یبردار
 .ابدیبهبود  شتریها ب MSMEتا عملکرد  ابدیبهبود  گریدانش د یها هیاز سرما یاست برخ

رفتن گذاری شرکت بر نوسانات آتی بازده سهام با در نظر گ ثیر سرمایهأررسی ت( به ب0933حقیقت شهرستانی و همکاران )
شرکت با استفاده از  083. در این راستا از اطالعات مالی پرداختندکاری شرطی و غیرشرطی  اثر تعدیل کنندگی محافظه

های ترکیبی استفاده گردید. جهت تجزیه و  به صورت داده 0935تا  0922روش حذف سیستماتیک برای دوره مالی 
کاری شرطی  محافظهکه حاکی از آن است  ها ستفاده شد. یافتههای پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره ا تحلیل داده

ثیر مثبت بر أکاری غیرشرطی ت محافظه اماگذاری شرکت و نوسانات بازده آتی سهام دارد.  ثیر منفی بر رابطه بین سرمایهأت
 .گذاری شرکت و نوسانات بازده آتی سهام دارد رابطه بین سرمایه

( بر متغیرهای کالن اقتصادی و سقوط بازارهای 03 ثیر ویروس کرونا )کوویدأچیده تشبکه پی( 0933فر و سعیدی ) صانعی
های منفی شدید بازارهای سهام در کشورهای مختلف شده  شیوع ویروس کرونا منجر به واکنش را بررسی کردند. سهام

سطح جهان بوده است. ثیرات جانبی این ویروس سبب ریزش بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی در أاست، همچنین ت
همراه متغیرهای نفت، طال، نقره و مس  کشور به 11هدف پژوهش ایجاد شبکه پیچیده اثر ویروس کرونا بر بورس سهام 

بهم پیوستگی اقتصاد مدرن بازارهای سهام و متغیرهای اقتصادی، بحران بهداشتی را به بحران  دادندباشد. نتایج نشان  می
ثیر منفی گذاشته أت سهامدرصد بازارهای  91طور مستقیم بر  ل کرده است. ویروس کرونا بهاقتصادی در سطح جهان تبدی

کشورهای سهام  بازاربر را ثیر أکمترین ت وکشورهای اروپایی و آسیایی سهام  بازارثیر را بر أاین ویروس بیشترین ت .است
سابقه قیمت  کاهش بی)بر متغیرهای اقتصادی   رثیأمستقیم با ت است. ویروس کرونا به طور غیر داشتهعربی و آفریقایی 

 .شده است سهامباعث سقوط بازارهای ( کاهش قیمت نقره و مس، نوسان قیمت طال، نفت
کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد  ثیر محافظهأبه بررسی ت( 0932داوودی و غفوریان شاگردی )

شرکت  001 تعدادآماری پژوهش   د. نمونهختنها پردا رعادی تجمعی سهام شرکتعامل و نوسان بازده و بازده غی مدیر
است. جهت اندازه گیری اعتماد به  0935 تا 0931ساله از سال  1پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 

انحراف معیار  طبق هامنوسان بازده س. استفاده شده است گذاری بیش سرمایه از معیار نفس بیش از حد مدیر عامل
م و بازده اتفاضل بین بازده واقعی سه بر اساسبازده تجمعی غیرعادی سهام ، سال گذشته 1های واقعی سهام در  بازده
کاری حسابداری بر  محافظه دادنداست. نتایج نشان  شده ارزیابیمدل خان و واتس  طبقکاری حسابداری  محافظه وبازار 

کاری حسابداری  محافظه اما ؛ندارد یعامل و نوسان بازده سهام تأثیر معنادار بیش از حد مدیررابطه بین اعتماد به نفس 
 .بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و بازده غیر عادی تجمعی سهام تأثیر منفی دارد

ارزش ) بازده غیرعادی سهام کاری غیرشرطی و مقدار وجه نقد نگهداری شده بر اثر محافظه( 0932زاده ماسوله ) مهدی
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  041. نمونه آماری پژوهش شامل ه( را بررسی کردبازار موجودی نقد نگهداری شد
حاکی از آن است که افزایش موجودی نقد منجر به افزایش  ها است. یافته 0935 تا 0930بهادار تهران طی دوره زمانی 

شود. نتایج همچنین حاکی از آن است که  کاری باعث کاهش آن می بازده غیرعادی سهام شده و در مقابل محافظه

 ؛شود می  ای موجودی نقد و اهرم مالی بازار منجر به کاهش ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده افزایش متغیرهای وقفه
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کاری به مدل اثرات کاهنده دو عامل فوق بر ارزش بازار وجه نقد تعدیل یافته و ارزش نهایی  ما با ورود عامل محافظها
 د.کن کاری افزایش پیدا می یک ریال تغییر در وجه نقد نگهداری شده، در نتیجه دخالت دادن عامل محافظه

 یجامعه آماری پرداختند. اقتصاد و یبر عملکرد مال یدارحساب یکار محافظه ریثأت( به بررسی 0931طالبی و همکاران )
حذف  یریگ با استفاده از روش نمونه باشدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یشرکت ها هیپژوهش، کل

 یها سال یزمان دورهدر و شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب  رفتهیشرکت پذ 010 ک،یستماتیس
 ریثأارزش افزوده بازار تو  نیوتوبیبر ک یبدارحسا یکار محافظه دادنشان  جیقرار گرفتند. نتا یمورد بررس 0935تا  0930
  .معنادار ندارد ریثأت یها ارزش افزوده اقتصاد ییبر بازده دارا یحسابدار یکار محافظه یدارد. ول میمستق

 یقلمرو زمانپرداختند. ها  شرکت یحسابدار یکار و محافظه یحسابدارارزش منصفانه  نییتب( به 0931مرگان و همکاران )
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  091مشتمل بر  ینمونه آمارو  0935 تا 0923 یها سال قیتحق
مثبت  ریثأت دهنیآ ینقد انیو جر یگذار هیارزش منصفانه سرما نیبر رابطه ب یحسابدار یمحافظه کارداد نشان  جینتا

 ندارد. ریثأسهام ت متیو ق یگذار هیارزش منصفانه سرما نیبر رابطه ب یحسابدار یکار اما محافظه دارد؛

 

 فرضیه های پژوهش
شده در  رفتهیپذ یدر شرکت ها COVID-19 یریو عملکرد شرکت در طول همه گ یحسابدار یمحافظه کار نیب

 .رابطه وجود دارد بورس اوراق بهادار تهران

 

 روش شناسی پژوهش
شود. از آن جا که این نوشتار به توصیف آنچه که هست یا  این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می

توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف )و نه به الزام و توصیه خاص( می پردازد و با توجه به آن که قضاوت های 
 یگردآوراضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. ارزشی در این تحقیق کم رنگ است، تحقیق ح

 تینامه ها، سا انیپا ،یشرکتها و با مراجعه به کتابخانه ها، مجالت علم یپژوهش از سوابق مال نیاطالعات مربوط به ا
اطالعات بر اساس  یگردآور نی. بنابراردیگ یانجام م نیبا استفاده از نرم افزار ره آورد نو نیبورس اوراق بهادار و همچن

 است. یا مطالعه، کتابخانه
 یال 0932 یبازه زمان یاند )در ط بوده ریز طیشرا یکه دارا یجامعه آمار یها شرکت هیکلجامعه آماری پژوهش حاضر 

 :شود ی( به عنوان جامعه انتخاب م0933
 ماه باشد.اسفند  83به  یها منته آن یدوره مال سه،یمقا تیقابل شیبه لحاظ افزا -0
 .نداشته باشد یسال مال ریی( تغ0933-0932) یدوره مورد بررس یدر ط -8
 آن قابل دسترس باشد. یاطالعات مال -9
 یمال یگر واسطه یها شرکت ای یگذار هیسرما یها ( و شرکتیها، موسسات مال )مانند بانک یمال یها جزء شرکت -4

 نباشد.
 در دسترس باشد. رهایمتغ فیدر بخش تعر ازیاطالعات مورد ن -1

 شرکت جهت بررسی انتخاب شده اند. 041با اعمال شرایط ذکر شده و نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 
 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                   (                                                              )جلد چهارم0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

31 
 

 مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیه پژوهش
financial performance it =α0+β1 conservatism Reporting it +β2 Size it+β3 LEV it +β4 

ROA it+ β5 CFO it +€it 

 

 متغیر وابسته
 (:financial performance)عملکرد مالی شرکت ها 

 یمحاسبه م نیوتوبینبست ک اریاستفاده از مع با مطالعه مقاالت مرتبط مشخص شد نحوه اندازه گیری عملکرد شرکت با
ارزش ( بر bvd( و ارزش دفتری بدهی ها )Mveاین نسبت به صورت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ) شود:

 ( تعریف می شود.bvaدفتری مجموع دارایی ها )

  
       

   
 

 

 متغیر مستقل
 (:conservatism Reportingکاری حسابداری )محافظه 

( استفاده می شود که در ادامه تشریح می 8113) خان و واتس رگرسیونیجهت محاسبه محافظه کاری شرطی از مدل 
 گردد:

NIjt= β1t + β2tDjt + (μ1t + μ2tMKVjt + μ3tMTBjt + μ4tLEVjt)*Rjt + (λ1t + λ2tMKVjt + λ3tMTBjt 

+λ4tLEVjt )*Djt*Rjt + (δ1tMKVjt + δ2tMTBjt + δ3tLEVjt + δ4tDjtMKVjt + δ5tDjtMTBjt + 

δ6tDjtLEVjt) + εjt 

 که در این رابطه:
NIjtشرکت سهام احبانص بازارحقوق ارزش به غیرمترقبه اقالم از قبل خالص سود : نسبت j سال مالی  پایان درt-1 
Rjt شرکت سهام : بازده j مالی سال طی t . 

Djt اگر .مجازی : متغیر R< 0 بود خواهد صفر برابر صورت این غیر در و 1 برابر باشد. 

MKVjt شرکت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی : لگاریتم j مالی سال پایان در t . 
MTBjt شرکت سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش : نسبت j مالی  سال پایان درt. 

LEVjt شرکت دارایی به بدهی : نسبت j مالی سال پایان در t.  
εjtمدل پسماند یا : باقیمانده. 

 دست به این رابطه از که برآوردی ضرایب به توجه با و کرده برآورد ساالنه مقطعی رگرسیون از استفاده با باال را رابطه

 .می شود محاسبه شرطی رابطه زیر محافظه کاری همچنین و می آید
C-SCORE = λ1t + λ2tMKVjt + λ3tMTBjt + λ4tLEVjt 

 

 کنترلی هایمتغیر
 است. tدر سال i : اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی فروش شرکت       
 است. tدر سال i ره شرکت : اهرم مالی: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های پایان دو     
 است. tدر سال  i : بازده دارایی: نسبت سود قبل از مالیات به کل دارایی های پایان دوره شرکت     
است. که از صورت جریان وجوه نقد گرفته می شود و برای  tدر سال i  : جریان های نقدی عملیاتی شرکت     

 های ابتدای دوره شرکت تقسیم می شود. استاندارد سازی بر مجموع دارایی 
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 یافته های پژوهش

 های توصیفی  یافته
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  وتحلیل دقیق آن منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه به

 دهد.  نشان می استفاده در تحقیق را به متغیرهای مورد مربوطهای  توصیفی داده آمار(، 0است. نگاره )
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (:0)جدول 

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 1.442 1.115 8.311 1.381 1.109 1.004 1.041 عملکرد مالی 

 84.811 -1.481 08.433 8.484 01.032 9.039 8.218 کاری حسابداری محافظه 

 08.011 131..1 04.251 8.524 8.884 0.430 0.418 اندازه شرکت

 81.021 08.021 4.103 0.112 8.509 0.505 01.081 اهرم مالی

 0.831 -1.581 1.120 1.385 1.110 1.885 1.810  بازده دارایی

 1.101 -1.41 4.181 1.841 1.184 1.015 1.010 جریان های نقدی 

 برای خوبی شاخص و است توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهنده نشان که است میانگین مرکزی، شاخص ترین اصلی
 دهد می نشان که باشد می (01.081) با اهرم مالی برابر برای میانگین مقدار مثال برای. هاست داده مرکزیت دادن نشان
 از پراکندگی میزان عیینت برای معیاری پراکندگی، پارامترهای طورکلی به اند. تمرکزیافته نقطه این حول ها داده بیشتر

 مقدار. است معیار انحراف پراکندگی، پارامترهای ترین مهم از. است میانگین به نسبت ها آن پراکندگی میزان یا یکدیگر
 1.004 با است برابرعملکرد مالی  برای و 9.039 با یحسابدار یمحافظه کار برای کلی، توصیفی آمار در پارامتر این
 . هستند معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهد می نشان که باشد می

 

 ضریب همبستگی
 ضریب همبستگی (:2)جدول 
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 متغیـرها

 
 

 
 

 عملکرد مالی 0 

 کاری حسابداریمحافظه  1.100 0

 اندازه شرکت 1.112 1.321 0

 اهرم مالی -1.181 -1.013 -1.015 0

 بازده دارایی 1.103 -1.431 -1.422 1.091 0

 جریان های نقدی -1.142 1.153 1.104 1.121 -1.141 0

 ضرایب از یک هیچ که شود می مشاهده. شود می استفاده ساده خطی هم کشف برای همبستگی ضریب جدول از معموالً
 مستقل متغیرهای بین شدید همبستگی وجود عدم بیانگر مورد این و نیست درصد 21 از بیش مستقل متغیرهای بین

 داد نشان نتایج که شده استفاده واریانس تورم آزمون از چندگانه خطی هم بررسی برای ندارد وجود ساده خطی هم و است
 ندارد. وجود مستقل متغیرهای بین نیز چندگانه خطی هم
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 آزمون مانایی متغیرها
 مانایی نا. باشد می تحقیق متغیرهای مانایی بررسی داشت نظر در ها مدل برازش از قبل همیشه بایستی که نکاتی از یکی

 اگر. گردد می شده برآورد رگرسیونی مدل شدن کاذب به منجر متغیرها زمانی سری بودن تصادفی عبارتی به یا متغیرها
 مدل متغیرهای بین مفهومی رابطه هیچ که درحالی باشند، ناپایا مدل ضرایب برآورد در داستفادهمور زمانی سری متغیرهای

 . گیرد انجام متغیرها بین ارتباط میزان مورد در نادرستی های استنباط تا شود می موجب باشد، نداشته وجود
 آزمون مانایی)هاریس( برای متغیرهای پژوهش (:3)جدول 

 نتیجه معناداری نآماره آزمو نام متغیر

 مانا است 1.111 -4.530 عملکرد مالی 

 مانا است 1.111 -1.491 کاری حسابداری محافظه 

 مانا است 1.111 -4.841 اندازه شرکت

 مانا است 1.111 -5.511 اهرم مالی

 مانا نیست 1.333 9.151 بازده دارایی

 مانا است 1.111 -1.491 جریان های نقدی 

 (اخالل جمالت بودن مانا) جمعی هم

 مدل اول
0.355- 1.184 

 مانا خطا جمالت
 هستند

 1شود سطح معناداری همه متغیرها )به جز متغیر اندازه بانک و اهرم مالی(کمتر از  مشاهده می 9با توجه به جدول شماره 
شود سطح معناداری کمتر  مانده مشاهده می درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرهاست. همچنین در بررسی خطاهای باقی

 صورت هم جمعی مانا است. باشد لذا مدل به درصد می 1از 

 

 آزمون تشخیص توزیع نرمال
 میها را کشف کن آن نیارتباط ب میخواه یکه م یارداریماختداده )عدد( در  یهمواره تعداد یریگ پس از انجام هر نوع اندازه

ها  داده عینحوه توز ستیبا یکار ابتدا م نیانجام ا ی. برامیکن وتحلیل یها را تجزه آن میتا بتوان میینما یبند ها را دسته آن ای
چگونه  یما کرده یآور که جمع ییها داده یو گستردگ یکه پراکندگ دیگو یها به ما م داده عیتوز تر هساد. به عبارت میرا بدان
هرگاه  در این آزمون .شده است استفاده لکشاپیرو ویآزمون از منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش  به است.

 :باشد ینمی توزیع نرمال  دهنده % باشد نشان1از  کمتر داری یسطح معن
 نتایج آزمون توزیع نرمال (:4)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال دارد 1.095 0.135 عملکرد مالی 

 توزیع نرمال ندارد 1.111 5.031 کاری حسابداری محافظه 

 توزیع نرمال ندارد 1.111 9.011 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 1.119 9.494 اهرم مالی

 توزیع نرمال دارد 1.111 0.499 بازده دارایی

 توزیع نرمال دارد 1.153 0.421 جریان های نقدی 

 خطا مقادیر بودن نرمال

 توزیع نرمال دارد 1.001 0.021 مدل اول
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)به جز متغیرهای معیار اول  شود که سطح معناداری همه متغیرها طبق نتایج آزمون مشاهده می رمال بودن متغیرها:ن
باشد لذا دارای توزیع نرمال نیستند. سطح  درصد می 1کمتر از  عملکرد بانک، اندازه بانک، سرمایه بانک و اهرم مالی(

های  مانده در مدل باشد و بیانگر نرمال بودن توزیع خطاهای باقی د میدرص 1های مدل نیز بیشتر از  معناداری باقیمانده
 باشد.  رگرسیونی فوق می

 

 )چاو( و آزمون هاسمن  لیمر Fزمون آ

 چنین به. باشد می مقطعی هم و زمانی سری های داده دربرگیرنده هم هستیم روبرو ها آن با ما که هایی داده اوقات گاهی
 روبرو کلی حالت دو با دیتا پانل مدل برآورد در .است شده شناخته دیتا پانل یا ها داده از پانلی اًعموم ها داده از ای مجموعه

 pool) دیتا پول مدل با صورت این در که است یکسان مقاطع کلیه برای مبدأ از عرض که است این اول حالت. هستیم

data )دیتا پانل حالت این به که است وتمتفا مقاطع تمام برای مبدأ از عرض  دوم حالت. هسیم مواجه (panel data )
 برای لیمر-اف آزمون بنابراین. شود می استفاده لیمر-اف نام به آزمونی از فوق حالت دو شناسایی برای. شود می گفته

 .شود می استفاده ثابت اثرات با رگرسیون و( تلفیقی) دیتا پول رگرسیون های روش بین انتخاب
 شود. می انتخاب (دیتا پانل) تابلویی های داده باشد، 1.11 سطح از ( کمترprob) چاو ی آماره ناداریمع میزان که درصورتی

 شود. انجام نیز هاسمن آزمون باید تصادفی یا ثابت اثرات تشخیص برای حالت این در
 نتایج آزمون اف لیمر)چاو( (:5)جدول 

 نتیجه معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 تابلویی های داده 1.118 9.19 مدل اول

 1ها )به جز مدل های هفتم الی نهم(کمتر از  ، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در همه مدل1با توجه به جدول 
 گیرند.  تلفیقی موردپذیرش قرار می های داده تابلویی در مقابل رویکرد های داده رویکرد رو درصد است، ازاین

 نتایج آزمون هاسمن (:6)جدول 
 نتیجه معناداری  آزمون آماره م مدل نا

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 1.131 3.91 مدل اول

رو اثرات  درصد است، ازاین 1، چون سطح معناداری آزمون در همه مدل ها )به جز مدل اول(کمتر از 5با توجه به جدول 
 گیرد. ثابت عرض از مبدأ در مقابل اثرات تصادفی موردپذیرش قرار می

 

 ی واریانس در مقادیر خطاهمسان
متعارف  طور به.اما باشد مییکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت اخالل 

وقفه دار جمالت  مقادیرمقطعی ممکن است واریانس جمالت اخالل ثابت نموده و از  ها دادههای سری زمانی و  درداده
 های زننده تخمین و کند میشکل ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل بروز اخالل تبعیت نماید.در این صورت م

 .بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بود رغم علیرگرسیون 
 های آماری این آزمون به شرح ذیل است. فرض

 است. همسان خطا مقادیر واریانس: (H0) صفر ی فرضیه
 نیست. همسان خطا مقادیر واریانس: (H1) مقابل ی فرضیه

 شده( یلتعدنتایج آزمون ناهمسانی واریانس )والد  (:7)جدول 

 نتیجه داری معنی آماره آزمون های پژوهش مدل

 واریانس ناهمسانی وجود 1.111 31.54 مدل اول
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درصد  1شده در هر نه مدل کمتر از  تعدیل داری آزمون والد دهد که سطح معنی نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
باشد. الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین  بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می باشد و می

 ( است.glsها از طریق دستور  ها رفع گردیده )با روش وزن دهی به داده نهایی مدل

 

 آزمون فرضیه پژوهش
شده در  رفتهیپذ یکت هادر شر COVID-19 یریو عملکرد شرکت در طول همه گ یحسابدار یمحافظه کار نیب

 بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 تخمین نهایی مدل رگرسیونی (:8)جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد  ضرایب متغیرها

 1.111 2.483 1.190 1.859 کاری حسابداری محافظه 

 1.110 -9.420 1.119 -1.021 اندازه شرکت

 1.108 -8.509 1.118 -1.115 اهرم مالی

 1.192 8.082 1.118 1.115 بازده دارایی

 1.802 -0.841 1.118 -1.119 جریان های نقدی 

 1.110 9.111 1.111 1.011 عرض از مبدأ

 های اطالعاتی سایر آماره

 1.599 شده ضریب تعیین تعدیل

 1.111 2.834 سطح معناداری آن -آماره فیشر 

 0.291 دوربین واتسون

درصد است از این رو  1ی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از حسابدار یمحافظه کارتوجه به اینکه  متغیر با 
 یدر شرکت ها COVID-19 یریو عملکرد شرکت در طول همه گ یحسابدار یمحافظه کار نیبمی توان گفت که  

 جود دارد.ومستقیم معناداری شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه  رفتهیپذ
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل  باشد که نشان می درصد می 59شده برابر با  ضریب تعیین تعدیل

باشد  درصد می 1از  وابسته را توضیح دهند. آماره فیشر دارای سطح معناداری کمتر درصد از تغییرات متغیر 59اند  توانسته
 8.1و 0.1ه از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین توان گفت که مدل برازش شد رو می ازاین

 است و نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
از را هم  ریتاث نیآخری ریگ جهینت نیباشد.ا یآن م میطرح و تعم هیته ها و هیاز فرض یریگ جهینت ق،یبخش مهم تحق

 یبر استدالل و بر مبنا یمبتن یباوری ریگ جهینت .دیبه خواننده القا نما دیمحتوا با جهت سبک نگارش و هم از ثیح
 بر یمبتن یآت یپژوهش ها یبه اجرا مندان خوانندگان پژوهش ، عالقه اریاست که در اخت پژوهش شواهد حاصل از

 یمحافظه کار نیرابطه ب یبررسدر این پژوهش  .ردیگ یقرار م ،یکاربرد استفاده کنندگان تیو در نها یکنون یپژوهشها
 یها داده قیتحق نیدر ا مورد بررسی قرار گرفت. COVID-19 یریو عملکرد شرکت در طول همه گ یحسابدار

 یریاندازه گ وی بررس یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا رفتهیپذی شرکت ها یمال یمنعکس شده در صورت ها
با استفاده  ق،یتحق یها مدل مطابق آنچه که اشاره شد قرار گرفته است. لیو تحل هیو تجز یمورد بررس قیتحق یرهایمتغ

 یقرار گرفت.قلمرو مکان یمورد بررس قیتحقی ها هیفرض حاصله، یها نی. بر اساس تخمشدند آزمون ونیاز روش رگرس
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 و  0932باشد که آغاز آن سال  یساله م 8 یزمان ورهد کی قیتحق یاوراق بهادار تهران و قلمرو زمان بورس ق،یتحق
را  حاضر قیتحق یدر بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آمار شده رفتهیپذ یشرکت ها هیکل .است 0933آن سال  انیپا

جه گرفت. با تو خواهد مورد مطالعه و آزمون قرار یجامعه آمار نیبا ا رابطه مورد نظر در یها هیدهند و فرض یم لیتشک
. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها شدند انتخاب یشرکت به عنوان نمونه آمار 041 تعداد شده ادی طیبه مجموعه شرا

رابطه مستقیم معناداری و عملکرد شرکت  یحسابدار یمحافظه کار نیب COVID-19 یریدر طول همه گ نشان داد
 ریهمه گ یماریبی در ط شرکتو عملکرد  یحسابدار یرمحافظه کا( به 8180لی و همکاران )وجود دارد. در این راستا 

COVID-19 و شنژن با استفاده از  یذکر شده در بورس سهام شانگها ینیچ یکه شرکت ها پرداختند. نتایج نشان داد
شرکت ها را  رینسبت به سا  COVID-19وعیش یمشروط تر، کاهش عملکرد بازده سهام در ط هگزارش محافظه کاران

است که بنگاه ها عدم تقارن اطالعات  شتریب یمشروط زمان یکه نقش سودمند محافظه کار همچنینند. ده یکاهش م
 داشته باشند.   COVID-19یریبه دنبال همه گ یشتریب

به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در شرایط همه گیری کرونا محافظه کارانه عمل کرده و شرایط شرکت ها از جهت 
و مورد مقایسه قرار دهند. همچنین به سازمان بورس پیشنهاد می شود جهت حفظ حقوق سرمایه  مختلف بررسی کرده

گذاران سعی در ارائه گزارشهای از وضعیت شرکت ها در شرایط همه گیری کرونا داشته باشند تا تصمیم گیری برای 
 سرمایه گذاران تسهیل گردد.
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