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 چکیده

به،عنوانسازوکارینامبردکهبهتوانیمدرحسابداریراکاریمحافظه مسائلیدرستاگر بهحلبسیاریاز اعمالشود،
منابعمالیکنندگاننیازشکافروزافزونبینمدیرانوتأمیطورکلکهبه،منجرخواهدشدینمایندگیوعدمتقارناطاعات

ایواسطهنقشبررسیتحقیق،اینهدف.گرددکهاینامرموجببهبودعملکردشرکتمیشودیواحدهایتجاریناشیم
بهباشد.میتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبررابطهگذاریسرمایهکارایی
بررسیمورد2931الی2931بینزمانیبازهدرتهرانبهاداراوراقبورسشدهدرشرکتپذیرفته221اطالعاتازمنظور،این

شدهاست.الگویپژوهشازروشحداقلمربعاتمعمولیورگرسیونچندمتغیرهاستفادهبرایپردازش.استشدهقرارگرفته
هایتحقیقنتایجحاصلازآزمونفرضیهاست.شدهاستفاده3نسخهEviewsافزارهمچنین،برایانجاممحاسباتازنرم
بینمحافظه آناستکه مستقیموبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریحاکیاز تهرانرابطه

بهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبررابطهگذاریسرمایهمعناداریداردوکارایی
 تهرانتاثیرمستقیمومعناداریدارد.

.گذاریسرمایهکاراییعملکرد،کاری،محافظه:کلیدی های واژه



 مقدمه
حسابداریکاریمحافظهازاطالعاتکیفیهایویژگیمراتبسلسلهدر(FASB)آمریکامالیحسابداریاستانداردهایهیئت

ونمودهمطرحمیثاقیکعنوانبهراکاریمحافظهدوشمارهبیانیهحسابداریمفاهیمفهرستدرامانیاورده،عملبهذکری
درحسابرسی،سازمانفنیکمیتهما،کشور.دراستکردهتلقیموجودابهاماتمقابلدر آمیزاحتیاطواکنشیرا کاریمحافظه
بهاحتیاطیعنیدیگرلفظیبارا کاریمحافظهگزارشگری،نظریمفاهیمبخشدرایران،حسابداریاستانداردهایپیوست
فردوهمکاران،)وکیلینمایدمیمعرفیبودناتکاقابلکیفیخصوصیاتاجزایازیکیعنوانبهراآنو شناسدمیرسمیت
2939.)

بااستفادهازارزیابی .بودهاستگذارانومالکانشرکتسهامداران،سرمایهمهمیهاارزیابیعملکردهموارهیکیازدغدغه
م ازشرکتتوانیعملکرد را انتظارسهامدارانوسرماها برآوردهساختناهدافمورد یکدیگرمقایسهکرد.گذارانهینظر با

،قطعاًبرارزشگذاردیوسهامدارانمگذارانهیسرمایگذارهیسرمایهامی،ارزیابیعملکردبهسببتأثیریکهبرتصمجهیدرنت

کاری و  گذاری بر رابطه بین محافظه ای کارایی سرمایه نقش واسطه بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس شده در های پذیرفته عملکرد شرکت

 
 علیرضا زینالی

)نویسندهمسئول(.،ایراناسالمشهر،دانشگاهآزاداسالمی،اسالمشهر،واحدحسابداریکارشناسیارشد
Alireza.zeinali@iran.ir
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بود خواهد تأثیرگذار بیشرکتنیز امر این که قابلیت، بهشکتحتتأثیر تصمیمهایمدیران قرارعنوان اصلی گیرندگان
(.2931)محمودی،گیردمی

مالیشرکتویدررابطهباپیکراگستردهکهاطالعاتباشدمییمالیهاصورتیهیتهمدیرانارشدیکشرکت،مسئول
تصویریمثبتازشرکتجلوهندینمایمدارد.مدیرانارشداغلبمثبتاندیشهستندوسعیاعتباردهندگانوگذارانهیسرما

 زیرا تصگونهنیادهند، شودیمور ارائه خود از مثبت شرکتتصویری که زمانی سعیندینمایم؛ سازمان از خارج مردم ،
کاریمحافظهمنابعمالیخودراواردسازماننمایند.اصولحسابداریدرتطابقبااستانداردهایحسابداریازمفهومندینمایم

 نمودهندینمایماستفاده تعدیل را مدیران اندیشی مثبت تا همچنین و محافظت سهامداران حقوق از مالیهاصورت، ی
امنصفانه از دنیا سرتاسر مدتزیادیاستحسابداراندر بههمینمنظور، نماید. ارائه عنوانیکیازبهکاریمحافظهیرا

تقسیمکمترسودبینسهامدارانوحفظمنابعدردرونشرکتواطمینانازجملهعواملمحدودکنندهکهشاملفوایدمختلفی
.(2،1119)واتزدینمایم،استفادهباشدمیبیشتراعتباردهندگانازعدمانتقالمنابعمالیایشانبهسهامداران

در گذاریسرمایه برای تصادیواحداق یک منظور، بدین است. مؤثر گذاریبسیارسرمایه هایاقتصادی،بایدگفتکه،دربنگاه
یکی قرار موردتوجه منابع، محدودیت به توجه با را گذاریسرمایه میزان یا حد باید مختلف، هایطرح همچنین، از دهد

هایاساسیحیاترشدیکشرکتیااستوازجنبه گذاریسرمایه بحث ها،شرکت آفرینیارزش فرآیند در مهم موضوعات
گذاریسرمایه کارایی تعیین باشدکهدرگذاریاهمیتکاراییآنبهسزامیشوددرمسئلهسرمایهمیواحداقتصادیمحسوب

به کندمی بیان نخست معیار دارد وجود نظری معیار دو حداقل به نیاز گذاریسرمایه هایفرصت مالی تأمین منظورکه
گرچه شوند مالی تأمین بایستمی مثبت فعلی ارزش خالص با هایپروژه کاراتمام بازار یک در.دارد وجود منابع آوریجمع
را مالی تأمین در مدیران توانایی مالی هایمحدودیت که است داده نشان مالی حوزهدرتحقیقاتموجود از زیادی تعداد

ممکن مالی تأمین بامحدودیت مواجه هایشرکت که است این نمود استنباط توانمی که مواردی از یکی.سازدمحدودمی
امر این که نمایند نظرصرف مثبت خالص باارزشفعلی هایپروژه انجام و قبول از مالی تأمین زیاد هایهزینه دلیل به است
وجود تضمینی هیچ بگیرد مالی تأمین به تصمیم شرکت اگر کندبیانمی نیز دوم معیار .شود منجر گذاریسرمایه کاهش به

جهت در نامناسب هایپروژه انتخاب با است ممکن مدیران مثال،عنوانبه.گیرد انجام باآن صحیحی گذاریسرمایه که ندارد
اینحوزه در موجود مقاالت اغلب.نمایند ناکارآمد گذاریسرمایه به اقدام موجود منابع از سوءاستفاده حتی خویشیا منافع
.(1،1119استین)شود گذاریسرمایه موجبافزایش ضعیف هایپروژه انتخاب که کنندمی بینیپیش

که است این است، مطرح که مسئله کاراییحال رابطهگذاریسرمایهآیا هایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبر
درشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهتأثیرگذاراست؟وهمچنینبینتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته
برعهدههایشرکتوهمچنینتصمیماتمالیمشیروکهتعینخطاینازدارد؟ایوجودرابطهتهرانبهاداراوراقبورس

شدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبررابطهگذاریسرمایهرودکهکاراییباشدانتظارمیمدیرانشرکتمی
همچنینتهرانتأثیربهاداراوراقبورسدر و باشد معناداریوجودمحافظهمعناداریداشته شرکترابطه عملکرد کاریو

داشتهباشد.
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدیریتوحسابداریدرمتعددیمباحثواستبودهمطرحمهممسئلهیکعنوانبهدیربازازهاشرکتعملکردارزیابیبحث
ارزیابیمعیارهایازیککدامکهاستزمینهایندرتئوریکهاینوشتهبیشترینویافتهاختصاصهاشرکتعملکردبحثبه

وجودهاشرکتعملکردسنجشبرایالایدهشاخصیکمعتقدند،برخی.استبرخورداربیشتریاعتبارازهاشرکتعملکرد
معایبیدارایهرکدامکهداردوجودمختلفیهایروششرکتارزشتعیینوعملکردسنجشوگیریاندازهبرایوندارد

قطعاًشوندگرفتهنظردرشرکتارزشتعیینوعملکردگیریاندازهبرایمعیاریعنوانبههاروشاینچنانچهوبودهاساسی
ازبایدآنانجامبرایواستضرورتیکشرکتعملکردارزیابیآنکهحال.شدنخواهدشرکتواقعیارزشتعیینبهمنجر

مندیبهرهامکانوهافعالیتدرمحدودیتلحاظازمتفاوتهایجنبهامکان،حدتاکهشوداستفادهایشدهپذیرفتهمعیارهای
ومالیمعیارهایگروهدوبهتوانمیراعملکردسنجشمعیارهایکلیبندیتقسیمیکدر.دهدقرارموردتوجهراامکاناتاز

مالیهاینسبتواستاجتماعیمعیارهایواداریبازاریابی،تولیدی،معیارهایشاملغیرمالیمعیارهای.کردتقسیمغیرمالی
(.2331هیلی،)استشدهپیشنهادمالیمعیارعنوانبهکهاستهاییتکنیکازجمله

کاهشدهد،ییهایژگیرابادرنظرگرفتنویگذارهیسرماییکاراتواندیکاریمکهمحافظهکندیمشنهادیپن،یشیمطالعاتپ
1112)9کومارعنواننمونهبه درطولفیطورضعدرحالانجامبهیهاپروژهانیبدانندکهزرانیکهاگرمدکنندیبحثم(

دلآنیگریتصددوره به کاریشناسامحافظهیحسابدارلیها انگخواهدیی براآنزهیشد، یباارزشفعلیهاپروژهیها
کاریفاقدمحافظهیحاصلازحسابدارانیبتوانندزرانیاگرمدمقابل.درافتیکاهشخواهدیاطورگستردهبهیخالصمنف

آن انتقالدهند، انگرا همکاران،)وکیلیخواهندداشتیخالصمنفیباارزشفعلیهاپروژهرشیپذیبراییهازهیها و فرد
2939.)
وافتادهاتفاقکمترهاپدیدهکاملانطباقواقعیدنیایدرامااستواقعیتبابینیپیشانطباقبیانگرگذاریسرمایهکارایی
راکاراییتوانمیگذاریسرمایهباارتباطدر.شودمیبررسیمتغیرهادیگربامقایسهدرونسبیصورتبهنیزکاراییمعمول

گذاریسرمایهمدلازاستفادهباتوانمینمود،تعریفانتظارموردگذاریسرمایهازکمترمنفیومثبتانحرافعنوانبه
راگذاریسرمایهکاراییعدموکردبینیپیشرشدهایفرصتازعملکردیعنوانبهراانتظارموردگذاریسرمایهجوصرفه

یهایسودآورازآزمونی،شواهدرفتههمی.رو(1111وردی،)کردگیریاندازهانتظارموردگذاریسرمایهازهاانحرافعنوانبه
خالصیباارزشفعلیهااجتنابازپروژهیبرانیشیپیهازهیباانگرانیمدیسازدرآمادهینقشمهم،کاریموافقبامحافظه

.کندیکردهبودندرافراهممینیبشیپگرانیودبالگونهکههمانرانیمدیگذارهیسرماماتیومباشرتتصمیمنف
 دادنمدنظرحالتحقیقحاضربا برایروشنتوجهبهمباحثمطرحیفوقوباهاتیاهمقرار موضوعبرایترشدنشده،

شدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبررابطهگذاریسرمایهکاراییایواسطهنقشبررسیباهدفمخاطبان
پرداختهتهرانبهاداراوراقبورسدر غنرودیمدیام، ایرشتهحسابداراتیشدنادبتریکهبا تحقنیدر یهاقیخصوص،

.مزبوربتواندراهگشایمسائلموجودباشد
شدهحالبهدنبالمروربرچندپیشینهتحقیقمشابهداخلیوخارجیصورتگرفته،ارهبهمبانینظریپیرامونتحقیقبااش
باشیم:راستایموضعتحقیقبهشرحزیرمیدر
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 یقاتداخلیپیشینهتحق
عمرچرخهمراحلدرشرکتعملکردبرمدیریتیهایتواناییاثربخشیعنوانباتحقیقی(2931)عظیمیحاجیومشایخی

بورسیهایشرکتمیاندرراافولوبلوغرشد،مراحلدرشرکتعملکردبرمدیریتیتواناییتأثیرپژوهش،این.دادندانجام
شرکتعملکردبرمدیریتیتواناییمیانرابطهمنظور،اینبه.استدادهقراربررسیمورد2939تا2912هایسالبیندرو
بهبوددرمدیریتیتواناییافزایشمثبتتأثیردهندهنشاناولفرضیهآزموننتایج.استقرارگرفتهموردبررسیاولفرضیهدر

مثبترابطهوجودکهدهدمینشاندومفرضیهآزموننتایجاین،برعالوه.استگذاریسرمایهبازدهقالبدرشرکتعملکرد
مرحلهفعالهایشرکتمورددروشودمیمشاهدهبلوغورشدمراحلدرتنهاشرکتعملکردومدیرانتواناییمیانمعنادارو

.گرددنمیمشاهدهرابطهاینافول
مدیرعاملگردشوشرکتعملکردبینرابطهبرمدیرعاملنفوذتأثیربررسیعنوانباتحقیقی(2931)زاهددوستواخگر
2911زمانیبازهطیدرتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکت211تعدادهدفاینبهدستیابیبرای.دادندانجام

گرفتهنظردرتحلیلانجامجهتشرکت-سال2111درمجموعوانتخابسیستماتیکحذفگیرینمونهروشبه2932تا
-فرضیهشرکت،عملکردنمایندهعنوانبهسهام،بازدهوهاداراییبازدهمدلدودروگردیدتدوینفرضیهدوراستاایندر.شد

هاییافته.شداستفادهلجستیکرگرسیونروشازپژوهشهایفرضیهآزمونجهت.گرفتندقرارآزمونموردشدهطرحهای
نتایجهمچنین.دارندباهممعناداریومنفیرابطهمدیرعاملگردشوشرکتعملکردمدل،دوهردرکهدادنشانپژوهش
مدیرعاملنفوذکهاستآنازحاکیمدیرعاملگردشوشرکتعملکردبینرابطهبرمدیرعاملنفوذتأثیربررسیازحاصل

.نداردمعناداریتأثیرمدیرعاملگردشوشرکتعملکردبینرابطهبر
انتظار.دادندانجامگذاریسرمایهکاراییبرآنتأثیروحسابداریپذیریمقایسهعنوانباتحقیقی(2931)زادهحسنوآقایی
بینرابطۀرگرسیونی،تحلیلازاستفادهبا.یابدبهبودگذاریسرمایهکاراییحسابداری،پذیریمقایسهسطحافزایشبارودمی

گرفتقراربررسیمورد،2931الی2911دورهبرایتهرانبورسدرشدهپذیرفتهشرکت211درمزبورمتغیرهای شواهد.
داردوجودگذاریسرمایهکاراییوحسابداریپذیریمقایسهبینداریمعناومثبترابطۀدهدمینشانپژوهش عبارتی،به.
ودادهافزایشراگذاریسرمایههایپروژهمورددرحسابداریباکیفیتاطالعاتبهدسترسیمیزانحسابداری،پذیریمقایسه
.شودمیگذاریسرمایهتصمیماتبهبودبهمنجر

کاهشریسکوگذاریسرمایهکاراییبامدیریتتواناییبینرابطهبررسیعنوانباتحقیقی(2931)صالحیکرمومحمدی
زمانیدورهدرتهرانبهاداراوراقبورسدرموجودشرکت221هایدادهازاستفادهبامطالعهایندر.دادندانجامسهامقیمت
وتجزیهمتغیرهچندرگرسیونوتابلوییهایدادهروشبههاداده.شدپرداختهموضوعاینبررسیبه2931تا2912هایسال

ندارد.وجودمعناداریرابطهگذاریسرمایهکاراییومدیریتتواناییبینکهاستآنازحاکیپژوهشنتایج.اندشدهتحلیل
.داردوجودمعناداریومثبترابطهسهامقیمتسقوطریسکومدیریتتواناییبینکهدرحالی


 پیشینهتحقیقاتخارجی
1121)دسموندوویانسی هایشرکتعملکردومالکیتساختاربینرابطهبرمالیاتیاجتنابتأثیربررسیبهتحقیقیدر(
پانلروشوایویوزافزارنرمازاستفادهبا1121تا1121زمانیدورهبرای211مشاهداتتعدادبرسیباآنان.پرداختنداندونزی

ولیداردوجودمستقیمرابطهشرکتعملکردبامدیریتیمالکیتهمونهادیمالکیتبینکهرسیدندنتیجهاینبهدیتا
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رارابطهشدتیعنی،داردمعکوستأثیرشرکتعملکردومدیریتیمالکیتونهادیمالکیتبینرابطهبرمالیاتیاجتناب
.کندمیتضعیف
1121)همکارانورآمان گذاریسرمایهکاراییومالیاتیاجتناببینرابطهبرمدیرانتواناییتأثیربررسیبهتحقیقیدر(

.پرداختندآمریکاییهایشرکتهادرفرضیهبررسیبهمتغیرهچندرگرسیونمدلازاستفادهبامنظوراینبرایآنان.پرداختند
اجتناببینداد.نشاننتایجکهباشدمی1122تا2331هایسالبیندرشرکتسال21111برمشتملتحقیقآمارینمونه
رارابطهشدتوشدهرابطهاینتشدیدباعثمدیرانباالتواناییکه،داردوجودمستقیمرابطهگذاریسرمایهکاراییومالیاتی
.داردمستقیماثرمالیاتیاجتناببرمدیرانتواناییکهگونهدهدبهمیافزایش
عملکردوحسابداریکاریمحافظهبینرابطهبرمالکیتساختارتأثیربررسیعنوانباتحقیقیدر(1121)سردوکوآفیس
11اطالعاتازاستفادهباوC-Scoreمدلازاستفادهبامنظوراینبرایآنان.پرداختندفرانسویهایشرکتدرشرکت
عملکردوکاریمحافظهبیندادنشاننتایج.قراردادندبررسیتحلیلمورد1121تا1111هایسالزمانیدورهبرایشرکت
رابطهبرمعناداریمنفیتأثیرمالکیتتمرکزودولتیمالکیتنهادی،مالکیتهمچنینداردوجودمثبترابطهشرکت
.داردشرکتعملکردوکاریمحافظهبینرابطهبرمثبتتأثیرکارکنانمشارکتنیزوداردشرکتعملکردوکاریمحافظه

چینیهایشرکتعملکردوپذیریانعطافبینرابطهبرگذاریسرمایهکاراییتأثیربررسیبهتحقیقیدر(1121)یانبووچان
هافرضیهپذیرشوردجهت1129تا1121زمانیبازهطولدروشرکت221هایدادهازتحلیلبرسیبرایآنان.پرداختند
وجودمستقیمرابطهچینیهایشرکتعملکردوپذیریانعطافبینکهدادنشانتحقیقکلینتایجدرنهایت.نمودنداستفاده

.دهدمیقرارتأثیرتحترارابطهاینگذاریسرمایهکاراییهمچنینودارد


 های تحقیق  فرضیه
توانبهشرحزیربیانکرد:تحقیقحاضررامییفرضیه
رابطهگذاریسرمایهکارایی -2 تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبینبر

تأثیرمعناداریدارد.
رابطهمعناداریوجوددارد.تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتعملکردوکاریمحافظهبین -1



 روش اجرای تحقیق
حلبرایهایافتهنتایجازبرخورداریباهدفزیراشود،میمحسوبکاربردیتحقیقاتنوعازهدفلحاظازحاضرتحقیق
نوعازروش،وماهیتبرحسببندیطبقهلحاظبهوگرفتخواهدصورتبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتبهمربوطمسائل

نوعازحاضرتحقیقدیگرسویاز.گیرندمیقرارمطالعهموردمتغیرچندبینارتباطآن،درچراکهاست،همبستگیتوصیفی
مالیهایصورت)تاریخیوگذشتهاطالعاتتحلیلوتجزیهبرمبناییعنیاست،(تجربینیمه)رویدادیپستحقیقات
برمبتنیوبودهعلی-تحلیلیوایکتابخانهتحقیقاتنوعازایمطالعهنوعازتحقیقاینهمچنین.گیردمیانجام(هاشرکت
.باشدمی(دیتاپانل)تابلوییهایدادهتحلیل
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 تحقیق  جامعه آماری
به2931تا2931دربورساوراقبهادارتهراندردورهزمانیشدهرفتهیپذهایشرکت،شاملتمامتحقیقیآماریاینجامعه
هاینمونهباشرایطیحذفسیستماتیکاستفادهخواهدشد.کهشرکتریگنمونهتحقیقازروشنیدراسالاست.1مدت

 :گردندیمزیرانتخاب
 شدهباشند.دربورساوراقبهادارتهرانپذیرفته2931ازابتدایسال .2

 باشد.اسفندماه13هاپایانسالمالیشرکت .1

 ،سالمالیخودراتغییرندادهباشند.موردنظرهادردورهشرکت .9

یادداشتهاصورت .1 هایهمراهشرکتیمالیو در 2931یهاسالها یکاملدرسایتبورساوراقاگونهبه2931تا
 دارموجودباشد.بها

 هانباشد.یمالینظیربانکگرواسطه،لیزینگویگذارهیسرماهایهاجزءشرکتشرکت .2

بورسانتخابشد.شدهدرسالشرکت(شرکتپذیرفته-111)221حالباتوجهبهشرایطفوقنمونهنهاییشامل


 ی اطالعات گردآورروش 
پیشینهرایگردآوریاطالعاتنظریب روشکتابخانهتحقیقو اینراستاایاستفادهاز در استو نشریاتوکتبشده از

موضوعمرتبطهاینامهپایانوهاکتابها،،مقاله همچنینپایگاهپژوهشبا میهایو دسترساستفاده .شوداطالعاتیدر
هایمالیحسابرسیشدهوگزارشصورت،ازاطالعاتهایتحقیقفرضیهتحلیلوبرایتجزیههایموردنیازهمچنین،داده

هایطریقپایگاهایازاطالعاتازشود.بهاینمنظور،بخشعمدههااستخراجمیبهمجمععمومیعادیشرکتمدیرههیئت
زارافوسایراطالعاتنیزازنرمناشرانکدالرسانیوبورساوراقبهادارتهرانوسامانهاطالعبورسفرااطالعاتیسازمان

.شودآوردنویناستخراجمیره


 تحلیل اطالعات  و  روش تجزیه
بااستفادهازنرمدر شدهکردهوآوریهایجمعبندیومرتبطسازیدادهاقدامبهطبقهExcel افزاراکسلاینتحقیقابتدا

طریقسپس جهتبررسیمدلپردازش Eviews اقتصادسنجیافزارنرماز برآوردیالزم میو پذیرد.هایتحقیقانجام
هایمرکزیهمچونمیانگینومیانهوهابااستفادهازشاخصتحلیلدادهوآمارتوصیفی،تجزیهقسمتدربدینگونهکه

معیارشاخص انحراف پراکندگی کشیدگی،های و وانجامچولگی شد فرضیهخواهد آزمون برای الگویهمچنین، از ها
هایتابلوییهایالگوهایرگرسیونیترکیبیوالگویداده.برایانتخابازبینروشخواهدشداستفادهچندمتغیرهرگرسیون
هایدههایترکیبیانتخابشود،کارتماماستامااگرروشدالیمرروشداده F اگردرآزمونوچنانچهلیمر F ازآزمون

درثابتاثرات هاسمنبرایتعییناستفادهازالگویهاسمننیزانجامشود.ازآزمونتابلوییانتخابشد،الزماستتاآزمون
مدلدرجهتپذیرشوبرآوردنهایتبعدازانجامآزمونکالسیکاقدامبهشودودرمیاستفادهتصادفیاثراتالگویمقابل

اهدشد.یاردفرضیهتحلیلخو
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 متغیرهای تحقیق

متغیروابسته:
عملکردیریگاندازهیارهایمعنیازمعتبرتریکینیتوبویدرواقعنسبتکباشد.دراینتحقیقمتغیروابستهعملکردشرکتمی

سنجشیبرازیبازارنیهاازاطالعاتوارزشیمالیهاباشدکهعالوهبراستفادهازاطالعاتمندرجدرصورتشرکتمی
(.2931)فروغیوهمکاران،ردیگیعملکردشرکتبهرهم

 کنیم:ازفرمولزیراستفادهمی1شاخصکیوتوبینگیریبرایاندازه

 

        
        

  
 


Q Tobinشاخصعملکردشرکت:

MVE:ارزشبازارسهامشرکتiدردورهمالیt 

BVE:شرکتارزشدفتریبدهیiمالیدردورهt
TAداراییشرکت:کلiدردورهمالیt

 

متغیرمستقل:
کاریمحافظه معیار ازگیریوسنجشآناندازهباشدکهبرایحسابداریمیدرکاریدراینتحقیقمتغیرمستقلمحافظه

(استفادهخواهدشد.2939)جوریفردومرانووکیلی (1121)2سردوکهمسوباتحقیقات؛آفیسو(C-SCORE) شرطی
 .شودمی زده تخمین ساالنه مقطعی رگرسیون طریق از زیر معادله کاریحسابداریابتدابرایمحاسبهمحافظه

EARNit = β1,t + β2,t NEGi,t + RETi,t (μ1,t + μ2,t SIZEi,t + μ3,t MTBi,t + μ4,tLEVi,t) + NEGi,t* 

RETi,t (λ1,t + λ2,t SIZEi,t + λ3,t MTBi,t + λ4,t LEVi,t) + εi,t 


:گردید استفاده زیر معادله طریق شرکتاز-هرسالC-Scoreمحاسبه برای شد زده تخمین باال معادله از کهλ ضریب
C-SCOREi,t = λ1,t + λ2,t SIZEi,t + λ3,t MTBi,t + λ4,t LEVi,t 


EARNسال ابتدای در سرمایه بازار ارزش برتقسیم غیرمترقبه اقالم از قبل :سود

RET:سهام ساالنه بازده
NEG:بود خواهد صفرصورت این غیر در و یک برابر آن مقدار باشد منفی یا صفر سهام ساالنه بازده اگر.
SIZE:هادارایی طبیعی لگاریتم  

LEV:هادارایی ارزش به بدهی نسبت  

M/Bسهام صاحبان حقوق دفتری ارزش بر بازار :ارزش
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:متغیرتعدیلگر
صورتبه(1121)یانبووچانمقالهبامطابقکهباشدمیگذاریسرمایهکاراییتحقیقتعدیلیمتغیرتحقیقموضوعبهتوجهبا

:استشدهگردیدهتبیینزیر


Investmentit = β0 + β1 SalesGrowth it+Ɛit 

کهدرمدلفوق،
Investment:کلخالصدارا سرمایهاییتغییردر دارایگذارهیثابت، تقسیهاییبلندمدتو میانگینکلبرمینامشهود

شرکتیهاییدارا
SalesGrowth:رشدفروش

هایمدلرگرسیونی:ماندهƐit،همچنین
سرمایهگزاریروند.باتوجهبهاینکهعدمکاراییگذاریتعریفمیعنوانشاخصعدمکاراییسرمایههایرگرسیونیبهمانده

بخشبیشسرمایه سرمایهشاملدو کم ماندهگذاریمیگذاریو بهباشد. بیشسرمایههایمثبترگرسیون گذاریعنوان
(it+1OVI)گذاریعنوانکمسرمایههایمنفیرگرسیونیبهوقدرمطلقمانده(UNIit+1).استفادهخواهدشد


متغیرهایکنترلی:
ROA بازده بیانگر یشرکتموردسودآورباشدکهجهتیشرکتمیهاییرادا: کهمالیاتآنجاازگیردمیاستفادهقرار

شود.برمبنایدرآمدمشمولمالیاتمحاسبهمی
Levید.آ:بیانگراهرممالیشرکتاستکهازتقسیمکلبدهیبرکلداراییبهدستمی

 Sizeید.آداراییبهدستمیباشدکهازلگاریتم:بیانگراندازهشرکتمی


 های تحقیق داده تحلیل و  تجزیه

 آمار توصیفی
هایتحقیقمربوطشدهاست.الزمبهذکراستکهدادهتحقیقنشاندادههایتوصیفیمربوطبهمتغیرهایهآمار2درجدول
شدهاستاستخراجصورتساالنهبرایشرکتبه2931تا2931ساله1بهدوره
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 آمار توصیفی :(8)جدول 
تعدادمتغیر

مشاهده
انحرافمیانگین

معیار
چولگیکشیدگیمینیممماکزیمم

232321-9311-111139123212331932312عملکردشرکت

11391191311-13122312123112311 111کاریحسابداریمحافظه

11331113319-13112392923111321 111گذاریکاراییسرمایه

1319-13111321133113111311 111مالیاهرم

239113121391931113199313 111اندازهشرکت

13221.13912123311311 111داراییهابازده

 

 آزمون ایستایی
پانلی)مقطعیوسریزمانی(مربوطهستندبایدایستایی)ثابتبودنتوزیعهایمدلدرمطالعاتیکهبادادهپیشازبرآورد

آمدنرگرسیونوجودبهنباشد،باعثمتغیرهاایستاکهبررسیشوندزیرادرصورتیمطالعهموردمتغیردرطولزمان(متغیرهای
 شود.میاستفادههایتابلوییواحددردادهریشهیهاآزمونازمدلیرهایمتغ1مانایی()اییایستتعیینبرای.شوندیمکاذب

هایمختلفاست.بهمعنیثابتبودنمیانگینوواریانسمتغیرهادرطولزمانوکوواریانسمتغیرهابینسالپایاییمتغیرها
خیلیبیشترازمقطعزمانیباشدنیازیبهماناکردنیاهاشرکتیچنانچهتعدادمقاطعیااقتصادسنجطبقنظرگجراتیدر

شدهاست.باتوجهبهاینکهنداریم.دراینتحقیقازآزمونلوین،لینوچوبرایآزمودنماناییمتغیرهااستفادههادادهپایایی
برایآزموندستداریبهسطحمعنی آمده متغیرها برایهمه لینوچو لوین، سطحخطایکمتر میمی1312از توانباشد،

درتحلیلرگرسیونیمشکلنباتوجهبهمانابودنمتغیرهاباشند.بنابراینتیجهگرفتکهمتغیرهایتحقیقدرسطحمانامی
ایجادشدنرگرسیونکاذبوجودنخواهدداشت.
 چو و نیل ن،یلو آزمون مانایی :(2)جدول 

متغیرنامآمارهداریسطحمعنینتیجه
I(0)13111121319-عملکردشرکت

I(0)13111 11311-کاریحسابداریمحافظه

I(0) 13111 23391-گذاریکاراییسرمایه
I(0) 131111321-مالیاهرم

I(0) 131119311-اندازهشرکت

I(0) 1311111319-بازدهدارایی
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 تحقیق  هیفرضبررسی 
شود.زیراستفادهمیهایتحقیقبااستفادهازمدلبرایآزمودنفرضیه

2مدل
 

PERF it =α +  β1 C-SCORE it
 
+  β2Investmentit + β3(C-SCORE it

 
*Investmentit)+ β4 LEV it+β5Sizeit 

+ β6ROA it + ε it 

 

PERF:متغیروابسته(عملکردشرکت(
C-SCORE:متغیرمستقل(کاریحسابداریمحافظه(
Investment:متغیرتعدیلی( گذاریکاراییسرمایه(

ROA:(کنترلیمتغیر)بازدهداراییها
 LEV:متغیرکنترلییمالاهرم()
SIZE:متغیرکنترلیاندازهشرکت()

مقدارثابت:    
رهایمتغ:ضرایب                      

 :جزءخطایمدلرگرسیونی     

شود.دارباشدنتیجهخواهدشدفرضیهتحقیقتائیدمیکهضریبمتغیرمستقلیمعنیدرصورتیدرمدلرگرسیونیباال
فوقآزمونصفرفرض.استشدهاستفادهچاوآزمونازیقیتلفاییبیترکهایدادهازاستفادهودادهلیتحلمدلانتخابیبرا

دپول)ییتابلوهایدادهروشازاستفادهبهمربوط (تایدپنل)یقیتلفهایدادهازاستفادهبریمبنآنمقابلیۀفرضو(
باشند.صورتزیرمیلیمربهFهایآماریآزمونفرضیه.است

باشد.مناسبمیبرآورد(برایpooled data)باشندیابهعبارتیمدلترکیبیفرضصفر:مقاطعهمگنمی
باشد.(برایبرآوردمناسبمیpanel dataمدلپانلی)فرضمقابل:بینمقاطعناهمگنیوجودداردیابهعبارتی

یکدیگردرصورتی با تمامیدادها باید شود( ترکیبیتأیید )مناسببودنمدل همگنبودنمقاطع مبنیبر فرضصفر که
به اینوسیلهیکرگرسیونکالسیکپارامترهاترکیبشوندو نتایجحاصلاز شوند. جدولبرآورد نشان2و1آزموندر

مدلداده در است. شده معنیهایتحقیق سطح اینکه به توجه با آزمون بیشترFداری خطایلیمر سطح کمتر1312از
باشد.هایتحقیقمناسبمیشودکهروشپانلیبرایبرآوردمدلباشد،نتیجهمیمی

 
 هاسمن لیمر و Fنتایج آزمون  :(4) جدول



 

 

 

 

 ProbمحاسباتیلیمرF بهمربوطمعادله

1131913111اولفرضیه



, , , ,    1 2 3 4 5
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 هاسمن  نتایج آزمون :(5) جدول





هایرگرسیونفرضتحقیقاستفادهشد.بابرقراریپیشهایتحقیقازبرآوردمدلنفرضیهطورکهگفتهشدبرایآزموهمان
جدول مدلدر نتایجبرآورد انتخابروشمناسببرآورد، مدلنشانداده1و نتایجبرآورد بتوانبه برایاینکه است. شده

باشد.داریکلرگرسیونمیفرضاصلیتحلیلرگرسیونچندمتغیرهمعنیرسیشود.براعتمادکردبایدمفروضاترگرسیون
داریکلرگرسیون(بین)آزمونمعنیداریآنمربوطبهآزمونقطعیتوجودرابطهخطیوسطحمعنی Fآماره1درجدول

می وابسته متغیر یکیمتغیرهایمستقلو رگرسیونباشد. در مفروضاتیکه از میدیگر قرار استقاللخطاهامدنظر گیرد،
کهفرضیهاستقاللخطاهاشدهتوسطمعادلهرگرسیون(ازیکدیگراست.درصورتیبینی)تفاوتبینمقادیرواقعیومقادیرپیش

اازمنظوربررسیاستقاللخطاهردشودوخطاهابایکدیگرهمبستگیداشتهباشندامکاناستفادهازرگرسیونوجودندارد.به
(قرارگیرد132تا232)بین2311شود.چنانچهآمارهدوربینواتسوننزدیکمقداریکدیگرازآزموندوربینواتسوناستفادهمی

پذیرفتهمی توجهبهبرقراریمفروضاترگرسیونبهبررسیمعنی.شودعدمهمبستگیبینخطاها داریضرایبپرداختهبا
شود.می


 فرضیه تحقیقآزمون 

تحقیقرآوردمدلاولب:(1)جدول

هامتغیروابسته:عملکردشرکت

رابطهسطحمعناداری ضریبتورمواریانس tآمارهضریبهایمستقلمتغیر

دارمعنی13111311231213111کاریحسابداریمحافظه

دارمعنی132922311231313111گذاریکاراییسرمایه

دارمعنی231113111-1319-1312مالیاهرم

دارمعنی231213111-2311-1312اندازهشرکت

معنیبی2311113121-1321-13111هاداراییبازده

1319ضریبتعیینمدل

1311ضریبتعیینتعدیلشده

Durbin-Watson 1311آماره

19311جدولFآماره

13111سطحمعناداری

 

 

 

 Probمقدارآمارهکایدو معادلهمربوطبه

2131113191فرضیهاول
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 ها عملکرد شرکت بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و
حسابداریکاریبرایضریبمتغیرمحافظهtجاییکهاحتمالآماره(،ازآن1داریضرایبباتوجهبهجدول)دربررسیمعنی

رد1332درسطحاطمینانهامعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتباشد،درنتیجهوجودتاثیرمی1312ازترکوچک(13111 )
محافظهنمی مثبتبودنضریبمتغیر نشان1311کاریحسابداری)گردد. عملکرد(، بر مثبتاینمتغیر تاثیر میزان دهنده

.باشدهامیشرکت


 ها شرکت عملکرد و کاری محافظه بین بر رابطه گذاری سرمایه کاراییبررسی تاثیر 
برایضریبمتغیرتعدیلیکاراییسرمایهtجاییکهاحتمالآماره(،ازآن1داریضرایبباتوجهبهجدول)دربررسیمعنی

هادرسطحاطمینانباشد،درنتیجهوجودتاثیرمعناداریاینمتغیربرعملکردشرکتمی1312ازترکوچک(13119)گذاری
دهندهمیزانتاثیرمثبتاینمتغیربر(،نشان1391)کاراییسرمایهگذاریدنضریبمتغیرتعدیلیگردد.مثبتبونمیرد1332

شرکت بررسیمعنیباشد.میهاعملکرد آنداریدر از ضرایبمتغیرهایکنترلی، احتمالآماره هایبرایمتغیرtجاییکه
مالیاهرم اندازهشرکت، بهترتیببرابرشرکتهابازدهدارایی، و)13111)و(13111)باها )13121 درمی( نتیجهوجودباشد،

گردد.منفیبودنضریبردنمی1332هادرسطحاطمینانمالیواندازهشرکتبرعملکردشرکتتأثیرمعناداریمتغیراهرم
.باشدمیهاعملکردشرکتهابرمیزانتأثیرمنفیاینمتغیردهندهنشان(-1312(و)-1312مالیواندازهشرکت)متغیراهرم



های تحقیق گیری و پیشنهاد نتیجه

معینیداشتهیهایژگی،ودیآیکهازگزارشگریمالیبهدستمیاطاعاتکندیمالیومبانیحسابداریایجابمیگزارشگر
بردهشدهاست.یکیازایننامخصوصیاتکیفیباشد.درمفاهیمنظریگزارشگریمالیدرایران،ازاینویژگیبااصطالح

عدمه،پدیدیکاراست.درحسابداریسنتی،مبنایمحافظهادشدهیاحتیاطعنواناستکهازآنبهیکارخصوصیات،محافظه
یکعاملمحدودکنندهیامرزیاستکهبراساسیکار،مفهوممحافظهشودیگفتهمکهمعموالًگونه.هماناستاطمینان
ارائهآنداده شوندیمها پدید. اگر دادهتوانیمباشد،نداشتهوجوداطمینانعدم هکه قابلیهابه و کرد.معتبر ارائه اتکا

اعمالشود،بهحلبسیاریازمسائلنمایندگییدرستنامبردکهاگربهعنوانسازوکاریبهتوانیمیکارهمچنینازمحافظه
منابعمالیواحدهایکنندگاننیازشکافروزافزونبینمدیرانوتأمیطورکلمنجرخواهدشدکهبهیوعدمتقارناطاعات

آوریشرکتمیشودیتجاریناشیم سود و عملکرد موجببهبود امر این همچنینفرکه اثردرکهشودمیضگردد
اینطبق.بودخواهدهاآندفتریارزشازبیشترشدهگزارشهایداراییبازارارزشحسابداری،کاریمحافظهکارگیریبه

هاگذاریسرمایهازمثبتفعلیارزشخالصانتظارایجادباعثهاگذاریسرمایهشناساییدرشده،تمامبهایازاستفادهتعریف
نظربهباشند.شدهبرآوردهاآنارزشازکمتراستممکنهاگذاریسرمایهاینکهدارندانتظارتحلیلگرانزیراشدخواهد
یهاعنوانجنبههایزیررابهتوانپیشنهادباشدلذاباتوجهبهنتایجحاصلهمیکهتحقیقحاضرازنوعهدفکاربردیمیاین

:کاربردیبرایمخاطبینمتصورشد
کاریحسابداریوعملکردشرکتگروجودتأثیرمستقیمومعناداربینمحافظهتوجهبهنتیجهفرضیهتحقیقکهنشانبا-

مدیرانوافزایشطلبانههایفرصتروشدرمحدودکردنکاریمحافظهاینیافتهمطابقدیدگاهنقشباشدبایدگفتکهمی
میعملکرد میازاین.باشدشرکت توصیه محافظهگردرو نقش به بهد: حسابداری کاری حداقلعنوان هایهزینهکردن
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ثباتیاقتصادیسازدکهبیگذارانراقادرمیحسابدارانوقانونکهاینقانونیوهایهزینهیا،،حداقلکردنمالیاتنمایندگی
توجهبیشتریگردد.رابهحداقلرساندهوازانتقاداتمصونبمانند

تواندباعنوانیکویژگیکیفیاطالعاتی،میکاریمحافظهتوانبیانداشتکهبهنتایجحاصلازاینتحقیقمیباتوجه-
ایندرکمکنمایدمثلکاهشهزینهنمایندگیگوناگونبودهودرشرایطمتفاوتبهحلمسائلگوناگونهاینقشدارعهده

هایجاریدرمیانمراجعاستانداردگذارازقبیلهیئتتدویناستانداردهایرشرایطحاضروباتوجهبهبحثدحالیاستکه،
ویژگیبین از حذفاحتیاط با رابطه گزارشگریمالیدر اطالعاتالمللی میهایکیفی انکار اصل پیشنهاداین لذا گردد.
دررابطهبااینمؤلفهحسابداریمالیتهیهوتدوینمبانینظریگزارشگریمالیواستانداردهایاندرکارانگرددکهدستمی

کاریحسابداریدرگزارشگریمالیارائهمباحثنمایند.تجدیدنظرکردهوبادقتعملبیشتریدرموردنقشمحافظه
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