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حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظهکاری

لیال عرب
کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،ایران (نویسنده مسئول)
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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها
پرداخته است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و  211شرکت با استفاده
از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی  6ساله  2932الی  2936مورد تحقیق قرار
گرفتند .این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیهوتحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی چندگانه
است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .سوگیری قضاوتی مدیران نیز بر ارتباط بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها تاثیر معنادار
داشته و رابطه آنها را ضعیف میکند.
واژههای کلیدی :سوگیری قضاوتی مدیران ،محافظهکاری حسابداری ،اعتبار تجاری شرکتها.

مقدمه
یکی از دالیل سوگیری در گزارشهای مالی ،محافظه کاری حسابداری میباشد .محافظه کاری باعث میشود گزارشهای
مالی واقع بینانه نباشند .در نتیجه همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره میکند« ،محافظهکاری با ویژگیهای
کیفی مهم ،از قبیل بیان صادقانه ،بیطرفی و قابلمقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد» در مورد مفید بودن دادههای
2
حسابداری مبتنی بر خطمشیهای محافظهکارانه میتوان سؤاالتی جدید و مشروع مطرح کرد .انجمن حسابداری امریکا
( )AAAاستدالل میکند« :تصور نمیشود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعهای از استفادهکنندگان را برآورده کند ،به منافع
سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند» (شماخی و زاهدی .)2939 ،مدیرانی که محافظهکارانه عمل کرده و در گزارش
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اطالعات مالی ،سوگیری رفتاری دارند باعث میشوند تا گزارشهای مالی از کیفیت الزم برخوردار نبوده و موجب کاهش کیفیت
مالی میشوند و این میتواند به تصمیمگیریهای نادرست سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از اطالعات منجر شود.
هیئـت استانداردهای حسابداری مالی 1در بیانیهی مفهومی شمارهی  1بیان میکند ،مدت مدیدی است که محافظهکاری با این
باور که کتمان عمدی حقایق است ،شناخته میشود و باوجود تالشهایی که برای تغییر آن طی  04سال گذشته صورت گرفته،
این باور تغییر نکرده است .از سویی این هیئت معتقد است که اطالعات مالی بایـد بیطرفانه و عاری از سوگیری برای
تصمیمگیری باشند .برای رسیدن به این هدف ،چـارچوب مفهومی نمیتواند شامل محافظهکاری در بین ویژگیهای کیفی
اطالعات حسابداری باشد .در پی انتقادهای وارده بر محافظهکاری حسابداری ،هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت
استانداردهای حسابداری بینالمللی 9در سال  ،1424محافظهکاری را به دلیل مغایرت با بیطرفی از چارچوب مفهومی خودشان
حذف کردند .بااینحال ،چارچوبهای مفهومی باید تداوم نیاز بهدقت در مواجهه با شرایط عدم اطمینان را مدنظر قرار دهند.
ازآنجاییکه هم محافظهکاری و هم احتیاط مدیریتی در خدمت اهداف مشابه (مانند کاهش احتمال زیان) هسـتند ،وجـود
احتیاط مدیریتی روش مناسبتری برای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان است .دو سازوکاری که در علم اقتصاد برای
توضیح اقدامات احتیاطی ذکرشده است ،عبارتاند از .2 :اختیارات سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای و  .1پساندازهای
احتیاطی .بر اساس نظریهی اختیارات سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای ،مدیران محتاط با به تعویق انداختن تصمیمات تا
زمان رفع عـدم قطعیـت ،به عدم اطمینان واکنش نشان میدهند (هاشمی و همکاران .)2939 ،انجام چنین کاری توسط
مدیران موجـب میشود آنها بتوانند تصمیمات بهتری اخذ کنند که به افزایش سودآوری مورد انتظار میانجامد .همچنین
برخالف مدلهای ارزشیابی سنتی ،مدلهای مبتنی بر اختیارات سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای به این نکته توجه دارند
که حتی اگر چشمانداز سودهای آتی کاهش یابد و شرکت به سرازیری زیان دهی بیفتد ،مدیرانش اختیار دارند عملیات را
متوقف کنند .مدیران با انجام چنین کاری عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود میبخشند (هسیه و همکاران .)1421 ،0مدیران
انگیزه دارند برای اجتناب از اینکه قبل از خاتمه دوره تصدیشان اخراج شوند ،زیانها را پنهان کنند .اجازه دادن به ورود زیان
به شرکت و اتخاذ پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی توسط مدیران ،سهامداران را تشویق به اخراج مدیران میکند.
محافظهکاری شناسایی زیانها را سرعت میبخشد و برای هیئتمدیره و سهامداران نشانههایی فراهم میکند تا دالیل این
زیانها را بررسی کنند (واتس .)1449 ،5هسیه و همکاران ( )1421عقیده دارند به دلیل اینکه محافظهکاری حسابداری ،نوعی
سوگیری در اطالعات گزارششده است و موجب کاهش محتوای اطالعاتی گزارشهای مالی میشود ،بنابراین پرهزینه است.
ازآنجاییکه هم محافظهکاری و هم احتیاط مدیریتی ،به دنبال اهداف مشابهی مانند کاهش احتمال زیان هستند ،وجود احتیاط
مدیریتی روش مناسبتری بـرای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان است که میتواند نیاز به روشهای محافظهکارانه را
کاهش دهد .درنتیجه سطح محافظهکاری در صورت بهکارگیری احتیاط مدیریتی پایینتر از زمانی است که احتیاط مدیریتی
وجود نداشته باشد (هاشمی و همکاران .)2939 ،مدیران سازمانها در قبال تغییرات پیش روی خود دست به انتخاب یک اقدام
در میان اقدامات جایگزین میزنند که به این نوع اقدامات اتخاذ تصمیم گویند .فیجس و اوربک ،)1449( 6تصمیمگیری را
بنیان تمام وظایف مدیر در این رابطه میداند .وینز و کونتز ،)2339( 1معتقد است وجود طرح ،برنامه ،و خطمشی منوط به وجود
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تصمیمگیری است (وینز و کونتز .)2339 ،همچنین عقیده دارد که مدیر وظیفه اصلی خود را تصمیمگیری میداند ،زیرا همیشه
باید به این فکر باشد که چه راهی را برگزیند ،چه اقدامی انجام دهد ،وظایف را چگونه بین افراد تقسیم کند و اینکه چهکاری
را ،چه کسی ،در چه موقع ،کجا و چگونه انجام دهد و در حقیقت تصمیمگیری بهمثابه فرایند شناختی و مهمترین کارکرد
مدیران و بخش جداییناپذیر مدیریت مطرح است (عزیزی نژاد و نیکفر .)2931 ،رفتار مدیران در پیشبینی سود ممکن است
تحت تأثیر عملکرد گذشته ،نوع مالکیت و اندازه شرکت باشد (استیفان .)1443 ،8متغیرهای زیادی در دقت پیشبینی مدیران
ارتباط دارند ،برای مثال مدیرانی که با انعطافپذیری کمتر سیستم حسابداری مواجه هستند ،دقت پیشبینی آنان کمتر است
(چن .)1440 ،3بهعالوه مدیرانی که تجربه کمتری در پیشبینی دارند ،دقت پیشبینی آنان کمتر است همچنین بررسیها نشان
میدهد که عوامل زیادی در سوگیری مدیران مؤثر است ،بهخصوص مدیرانی که بیشازحد رفتار خوشبینانه دارند (هاربر و
یانگ .)1446 ،24شرکتهایی که حاکمیت شرکتی برتری دارند دقت پیشبینی بیشتر و سوگیری کمتری دارند (اجینکیا و
همکاران.)1445 ،22
اجینکیا و همکاران ( )1445با بررسی حاکمیت شرکتی ،افشا و تأثیر سرمایهگذاران نهادی و ترکیب هیئتمدیره شرکت بر
ویژگیهای پیشبینی سود توسط مدیران نشان میدهند ،شرکتهایی که درصد مالکیت نهادی بزرگتر و اعضای هیئتمدیره
آنها بیشتر غیرموظفند ،پیشبینی سود دقیقتری دارند و پیشبینی آنها از صحت بیشتر و جانبداری خوشبینانه کمتری
برخوردار است .باگیال و همکاران )1441( 21مقایسه سوگیری مدیران در پیشبینی سود در شرکتهای آمریکایی و اروپایی
انجام دادند و با مقایسه تحلیلی از سوگیری پیشبینی سود برای نمونههای همگنشده نشان دادند سوگیری مدیران در بازار
سهام اروپا بهطور مشخص باالتر از بازار سهام امریکا است .همچنین اندازه شرکت ،تعداد و میزان انحراف معیار پیشبینیها در
سوگیری مدیران تأثیرگذار است .باوجود محافظهکاری حسابداری انگیزهی مدیران جهت اقدام سریعتر برای کاهش زیانهای
اقتصادی ناشی از پروژههایی با عملکرد ضعیف نیز منجر به سودآوری بیشتر این شرکتها نسبت به شرکتهایی که حسابداری
خوشبینانهتری را به کار گرفته (احمد و دوئلمن.)1424 ،29
بال و شیواکومار )1445( 20استدالل نمودهاند اگر مدیران بدانند بهواسطهی محافظهکاری حسابداری ،زیانهای ناشی از
پروژههایی با عملکرد ضعیف در طی دورهی تصدی آنان شناسایی خواهند شد ،انگیزهی آنان جهت پذیرش پروژههایی با
خالص ارزش فعلی منفی کاهش مییابد .در مقابل چنانچه مدیران بتوانند از طریق حسابداری غیر محافظهکارانه زیانها را به
تعویق اندازند ،برای پذیرش پروژههایی با  NPVمنفی انگیزه پیدا خواهند کرد (اسدی و همکاران .)2931 ،و شرکتهایی که
محافظهکاری باالتری دارند اعتبار تجاری بیشتری کسب میکنند و این رابطه تحت سیاست پولی سختگیرانه مثبت میشود و
درواقع باعث تشدید این اثر میشود ،مغایرت دارد زیرا تأمینکنندگان و مشتریان درباره ارائه اعتبار تجاری با توجه به افزایش
عدم قطعیت در محیط اقتصادی محتاطانهتر عمل خواهند کرد .در این وضعیت شرکتهایی که دارای محافظهکاری حسابداری
باالتری باشند ،مزایا بیشتری در به دست آوردن اعتبار تجاری ارائهشده توسط تأمینکنندگان و مشتریان دارند (کامیابی و
گرجیان مهلبانی.)2935 ،
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چارچوب نظری پژوهش
سوگیری قضاوتی مدیران باعث رفتار محافظهکارانه مدیران میشود ،درواقع انتظار میرود که چنانچه مدیران بیش مطمئن
بازدههای آتی پروژههای سرمایهگذاری شرکت را بیش از واقع پیشبینی کنند ،احتماالً شناسایی زیانها را به تأخیر انداخته و
کمتر از محافظهکاری حسابداری استفاده خواهند کرد .بهعنوانمثال ،ممکن است مدیران بیش مطمئن پروژههایی با عملکرد
ضعیف ( NPVمنفی) را بهگونهای نادرست بهعنوان یک پروژه خوب با ( NPVمثبت) در نظر گیرند که منتهی به شناسایی با
تأخیر زیانها میشود .عالوه بر این ،ارزیابی بیش از واقع بازده آتی پروژهها میتواند باعث شود که مدیران بیش مطمئن در
تعیین ارزش داراییها برآوردهای خوشبینانهای انجام دهند که باعث کاهش محافظهکاری در گزارشهای مالی خواهد شد.
انتظار میرود که بیش اطمینانی مدیران بتواند هم بر محافظهکاری شرطی و هم محافظهکاری غیرشرطی اثرگذار باشد (احمد
و دوئلمن .)1421 ،بیش از واقع برآورد نمودن بازده یا جریانهای نقدی آتی ناشی از پروژههای جاری یا داراییها ،حداقل دو
اثر بر محافظهکاری حسابداری دارد .اول آنکه این امر نشان میدهد این مدیران احتماالً در شناسایی سودها تسریع ورزیده و
شناسایی زیانها را به تأخیر اندازند .عالوه بر این حتی زمانی که اقدام به شناسایی زیانها میشود ،مدیران بیش اعتماد حجم
این زیانها را کمتر از واقع برآورد خواهند کرد؛ بنابراین ،بیش اطمینانی سبب میشود که محافظهکاری شرطی در گزارشگری
مالی کاهش یابد .اثر دوم بیش اطمینانی مدیران بر محافظهکاری مربوط به تمایالت خوشبینانه مدیران در اندازهگیری بیش از
واقع داراییها و کمتر نشان دادن بدهیها میباشد .بهعنوانمثال ،مدیران بیش مطمئن تمایل خواهند داشت که احتمال وصول
حسابهای دریافتنی را بیش از واقع برآورد نمایند و ذخیرهی مطالبات مشکوک الوصول را کمتر نشان دهند که این امر منجر
به افزایش خالص ارزش بازیافتنی حسابهای دریافتنی میشود .همچنین این مدیران تمایل خواهند داشت که ارزش اسقاط یا
عمر مفید داراییهای ثابت را بیشازحد اندازهگیری نمایند که منجر به بیش نمایی داراییهای ثابت میشود ،چنین اقداماتی
منجر به گزارش غیر محافظهکارانه در ترازنامه و کاهش محافظهکاری غیرشرطی میشود (نیکروش.)2936 ،
از سویی آن دسته از مدیران مالى که داراى نوعى سیاست جسورانه هستند ،به مشتریانى اعتبار تجاری میدهند که شناخت
کاملى از آنها ندارند؛ و درصدد برمیآیند تا نسبت به درخواستهاى مشتریان جدیدالورود به بازار ،در مورد افزایش میزان اعتبار
تجاری ،پاسخ مثبت بدهند تا بدینوسیله میزان فروش و سود شرکت را افزایش دهند .اینگونه مدیران در مقایسه با رقباى
خود ،اعتبار تجاری بیشترى به مشتریان میدهند ،ولى اگر این شرکت در یک بازار نیمه انحصارى که تعداد رقبا محدود است
فعالیت کند ،احتمال دارد که رقبا مقابلهبهمثل کنند و درنتیجه ،اجرا چنین سیاستى ممکن است نهتنها منجر به افزایش فروش
نگردد ،بلکه حجم مطالبات سوخت شده را افزایش دهد (سیفرت و همکاران.)1429 ،25
پیشینه پژوهش
کائو و همکاران )1421( 26در پژوهشی به بررسی تأمین مالی اعتبار تجاری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در کشور چین
پرداختند .آنها دریافتند تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری ،ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد.
Seifert et al
Cao et al
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کانگ و همکاران )1421( 21پژوهشی با عنوان مهار کوتاه بینی مدیریتی :نقش مدیریتی اعتمادبهنفس کاذب در شرکتهای با
مدیریت حرفهای انجام دادند .آنها در تحقیق از یک مدل سرمایهگذاری چند دورهای استفاده کردند و بیش اعتمادی بهعنوان
یک متغیر مستقل مورداستفاده قرار گرفت و نتیجه تحقیق آنها بیانگر این بود که اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت تأثیر منفی
بر عملکرد مالی شرکت دارند.
لین و چو )1425( 28در مقالهای تحت عنوان بررسی اعتبار تجاری و وام بانکی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس چین
پرداختند .یافتههای آنها در این پژوهش به شرح زیر میباشد :ابتدا وجود ارتباط مثبت و معنیدار بین اعطاکنندگان اعتبار
تجاری و وامهای بانکی تعیینکننده یک رابطه جانشینی و مکمل بین اعتبار تجاری و وام بانکی میباشد .دوم آنکه این مطالعه
نشاندهنده کاهش معنیدار در تقاضا برای اعتبار تجاری در اوج دوران بحران مالی و به دنبال آنیک افزایش ثانویه در تقاضا
برای اینگونه منابع مالی بعد از دوران بحران مالی میباشد .سوم ،بعد از دوران بحران مالی شرکتهای بزرگ هنوز اعتبار
تجاری کمتری را به مشتریان خود اعطا میکنند ،اما نسبت به شرکتهای کوچک اعتبار تجاری بیشتری را از تأمینکنندگان
اعتبارات تجاری دریافت میکنند.
دای و یانگ )1425( 23به بررسی سیاست پولی ،محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری پرداختند .نشان دادند که شرکتهای
دارای محافظهکاری حسابداری باالتر اعتبار تجاری بیشتری به دست میآورند و محافظهکاری حسابداری تأثیر بیشتری بر
اعتبار تجاری تحت سیاست پولی انقباضی دارد .بهعالوه ،زمینههای تأمینکننده و مشتری بر رابطه مثبت بین محافظهکاری
حسابداری و اعتبار تجاری تأثیر میگذارد.
رودریگرز و نیکل )1425( 14در پژوهشی بـه بررسی تأثیر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظهکاری شرطی با استفاده از
مدل بال ،کوتاری و نیکالوی پرداختنـد .نتایج پـژوهش آنها نشان داد برآوردهای محافظهکاری شرطی مبتنی بر رگرسیون
سود غیرمنتظره و بازده غیرمنتظره بهوسیلهی سوگیری تجمعی تحت تأثیر قرار میگیرد.
احمد و دوئلمن ( )1429به بررسی رابطه بین محافظهکاری و اعتماد بیشازحد مدیریت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین
هر دو نوع محافظهکاری (شرطی و غیرشرطی) و اعتماد بیشازحد مدیریت ،رابطه منفی وجود دارد .آنها همچنین به این
نتیجه رسیدند که مکانیزمهای کنترلی خارجی منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیشازحد مدیریت بر میزان محافظهکاری در
گزارشگری مالی نمیشوند.
حاجیهاشمی و عبدلی ( )2931در مقالهای تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاستهای ریسکی شرکتها را بررسی کردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت ریسک مالی و مدیریت ریسک تجاری ارتباط معنادار وجود
دارد .این در حالی است که ارتباط معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت ریسک بازار مشاهده نشده است.
میرزائی نودهی و دیگران ( )2936در مقالهای با عنوان تأثیر سیاستهای پولی انقباضی بر رابطه محافظهکاری حسابداری و
اعتبار تجاری شرکتهای نشان میدهند که شاخص محافظهکاری بر اعتبار تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نیکروش ( )2936به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری حسابداری پرداخت .نتایج نشان میدهد که میان
بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری شرطی و غیرشرطی رابطهی معناداری وجود ندارد .بر اساس یافتههای تحقیق بیش

17

Kang et al
Lin & Chou
19
Dai & Yang
20
Rodriguez & Nickel
18

15

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،9تابستان ( 8991جلد دوم)

اطمینانی مدیران در بین شرکتهای بررسیشده ،اثر نامطلوبی بر میزان محافظهکاری به کار گرفتهشده در گزارشگری مالی
آنان ندارد.
احمدی و همکاران ( )2936به بررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظهکاری شرطی با استفاده از مدل بال ،کوتاری
و نیکوالیو ( )1429برای  2838مشاهده سال -شرکت پرداختند .برای این کار ،تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل
سوگیری نشئتگرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئتگرفته از نمونۀ ناقص طی سالهای  2913تا  2930اجرا شد ،نتایج
حاکی از آن بود که برآوردهای محافظهکاری شرطی مبتنی بر مدل بال ،کوتاری و نیکالوی ،تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار
داشته و موجب می شود این مدل بهنگام بودن اخبار خوب را کمتر و بهنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند ،درنتیجه به
بیشتر برآورد کردن تفاوت بهنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر میشود.
فاطمی و حالج ( )2935در تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری ،اعتبار تجاری و سیاست پولی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده آن است که رابطه
معناداری بین محافظهکاری و اعتبار تجاری و سیاست پولی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران وجود
دارد.
کامیابی و گرجیان مهلبانی ( )2935در تحقیقی به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار
تجاری طی سالهای  2981تا  2939پرداختهاند .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها نشان میدهد که
محافظهکاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد .همچنین یافتههای پژوهش بیانگر این است که
سیاست پولی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف میکند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش ،از بابت هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق ،از نوع توصیفی -همبستگی میباشد؛ بهعبارتدیگر ،در این
تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون میپردازیم .روششناسی تحقیق نیز از نوع پس
رویدادی است.
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال  2932تا پایان سال
 2936در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشتهاند .در این پژوهش ،نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انجام
شده است .در این روش نمونهگیری پژوهشگر ابتدا برای انتخاب نمونه ،شرایطی را لحاظ مینماید .اگر هرکدام از شرکتها
ویژگیهای ذیل را داشته باشند بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند .در غیر این صورت از نمونه آماری حذف شده اند .این
روش معموالً بیشتر برای جامعههای محدود بکار گرفته میشود .نمونه انتخابی این پژوهش شامل شرکتهایی میشود که
دارای شرایط زیر بودند:
 )2اطالعات مالی شرکت برای دوره زمانی پژوهش یعنی سالهای  2932تا  2936موجود باشد.
 )1سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد.
 )9شرکت طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 )0شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ و واسطهگری مالی نباشند.
 )5اطالعات و دادههای آنها در دسترس باشد.
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 )6معامالت سهام شرکت بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از سه ماه در
مورد سهام یادشده اتفاق نیفتاده باشد.
بهاینترتیب تعداد شرکتهایی که ویژگیهای فوقالذکر را داشتند به  211شرکت رسید.
فرضیههای تحقیق
 -2بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها تأثیر دارد.
تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته با استفاده از مدل کائو و همکاران ( )1421به شرح ذیل اندازهگیری میشود:
اعتبار تجاری  = TCحسابها و اسناد پرداختنی تجاری تقسیم بر جمع کل داراییها
متغیر مستقل :محافظه کاری ()conservatism
گیولی و هین )1444( 12روشی را برای اندازهگیری محافظهکاری با استفاده از اقالم تعهدی ارائه نمودند .طبق این روش ،وجود
مستمر اقالم تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکتها ،معیاری از محافظهکاری به شمار میرود.
یعنی هر چه میانگین اقالم تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد ،محافظهکاری بیشتر خواهد بود .در عین
حال ،نرخ انباشتگی خالص اقالم تعهدی عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظهکاری در طول زمان میباشد .در این
پژوهش برای اندازهگیری محافظهکاری به تبعیت از معیار گیولی و هاین ( )C-Scoreاستفاده میشود ،سطح محافظهکاری
بر اساس مدل گیولی و هاین و از طریق فرمول ذیل محاسبه میشود .مقدار حاصله از فرمول هر چه بیشتر باشد؛ سطح
محافظهکاری باالتر است.
AFCC
CSCORE 
)  ( 1
it
TA
 :CSCOREi,tدرجه محافظهکاری؛
 :AFCCاقالم تعهدی عملیاتی (تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بعالوه هزینه استهالک)؛
 :TAارزش دفتری داراییها؛
متغیر تعدیلگر :سوگیری قضاوتی (بیش اطمینانی) مدیران ()pm
با توجه به اینکه رویکرد سوگیری قضاوت مدیران معطوف به آینده میباشد و تصمیمات مربوط به آنها عمدتاً بحث پیشبینی
و تصمیمگیری آینده میباشد ،لذا از انحراف معیار سود واقعی هر سهم و انحراف معیار سود پیشبینی شده بهعنوان سوگیری
قضات مدیران استفاده میشود.
 :انحراف معیار سود واقعی هر سهم
از انحراف معیار  5سال قبل نسبت سود واقعی هر سهم بر قیمت هر سهم اندازه گیری شده است.
 :انحراف معیار سود پیشبینی شده
از انحراف معیار  5سال قبل نسبت سود پیشبینی شده هر سهم بر قیمت هر سهم اندازه گیری شده است.
Guillain & Hain
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متغیرهای کنترلی
 = CFOتوانایی ایجاد مبالغ نقد
عبارتست از :خالص جریانهای نقد عملیاتی  /جمع کل داراییها
 = LIQنسبت نقدینگی
عبارتست از :دارایی جاری  /جمع کل داراییها
 = AGEعمر شرکت
عبارتست از :لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت ایجادشده است.
 = SIZEاندازه شرکت
عبارتست از :لگاریتم جمع کل داراییها
 = EBITسودآوری
عبارتست از :سود قبل از بهره و مالیات  /جمع کل داراییها
 = GROWTHتوانایی رشد
عبارتست از :درآمد عملیاتی سال جاری – درآمد عملیاتی سال قبل  /درآمد عملیاتی سال قبل
یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.
جدول ( ،)2آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط به 211
شرکت نمونه طی دوره زمانی  6ساله ( 2932تا  )2936میباشد.
جدول ( :)8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
محافظه کاری
اعتبار تجاری
انحراف معیار سود واقعی هرسهم
انحراف معیار سود پیشبینی شده
توانایی ایجاد مبالغ نقد
نسبت نقدینگی
عمر شرکت
اندازه شرکت
سودآوری
توانایی رشد

نماد
conservatism
TC
Manage1
Manage 2
CFO
LIQ
Lnage
Size
EBIT
GROWTH

تعداد
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

میانگین
-4.44443
4.048
4.229
4.252
4.228
4.651
9.525
20.020
4.21
4.288

انحراف معیار
4.203
4.192
4.21
4.25
4.215
4.283
4.092
2.511
4.209
4.999

کمینه
-4.01
4.422
4.440
4.42
-4.239
4.236
1.231
22.018
-4.141
-4.511

بیشینه
4.021
4.325
4.159
4.890
4.510
4.303
0.430
23.45
4.566
4.311

میانگین یک متغیر به عنوان یک معیاری مناسب برای نشان دادن نقطه تعادل توزیع آن متغیر و مقدار متوسط آن است و
شاخص مناسبی برای نشان دادن تجمع بیشتر توزیع متغیر میباشد .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر سودآوری برابر با
( )4/21میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .انحراف معیار هر متغیر ،میزان پراکندگی توزیع
آن متغیر را نشان میدهد و هر چقدر انحراف معیار بیشتر باشد نشان می دهد که توزیعها از میانگین فاصله زیادی دارند و
18
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پراکنده تر هستند است .مقدار انحراف معیار برای اندازه شرکت برابر با  2.511و برای انحراف معیار سود واقعی هرسهم برابر
است با  4.21میباشد که نشان میدهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه
نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اندازه شرکت برابر با  23.45است .توانایی
ایجاد مبالغ نقد نیز میزان ورود(خروج) جریان نقد عملیاتی را نشان میدهد که کمینه توانایی ایجاد مبالغ نقد برابر با ()-4.239
می باشد و بیشینه آن برابر با ( )4.510می باشد
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بودن متغیرها ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتریک میباشد .نتایج آزمون جارک -برا برای بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرهای پژوهش بدین شرح است:
جدول ( :)2آزمون جارکوبرا
متغیر
محافظه کاری
اعتبار تجاری
انحراف معیار سود واقعی هرسهم
انحراف معیار سود پیشبینی شده
توانایی ایجاد مبالغ نقد
نسبت نقدینگی
عمر شرکت
اندازه شرکت
سودآوری
توانایی رشد

سطح معناداری
4.4429
4.4444
4.4444
4.4444
4.4444
4.4444
4.4444
4.4444
4.4444
4.4413

نتیجه
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال دارد

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  ،1سطح معنیداری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال جارکوبرا برای متغیرها کمتر از 5
درصد میباشد .لذا از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
جدول ( :)9نتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر وابسته
نام متغیر
اعتبار تجاری

نرمال سازی قبل از تبدیالت
4.444

نرمال سازی پس از تبدیالت
4.112

نتیجه
توزیع نرمال دارد

با توجه به جدول  ،9مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیر وابسته اعتبار تجاری قبل از انجام آزمون تبدیالت جانسون
برابر با  4/444میباشد که کمتر از  5درصد بوده و بیانگر نرمال نبودن متغیر وابسته قبل از عملیات نرمال سازی جانسون
میباشد .در صورتیکه سطح معنیداری متغیر پس از انجام آزمون تبدیالت جانسون برابر با  4/112میباشد که بیش از  5درصد
بوده و بیانگر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پس از عملیات نرمال سازی جانسون میباشد.
آزمون مانایی متغیرها
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برای بررسی وجود ریشه واحد در دادههای پانل ،میتوان از آزمون هاریس استفاده کرد که نتایج آن بهصورت جدول  0عرضه
میگردد.

جدول ( :)4آزمون مانایی (هاریس) برای تمامی متغیرهای پژوهش
آماره آزمون

متغیر

سطح معناداری

نتیجه

مانا نیست
4.1608
4.1128
انحراف معیار سود واقعی هرسهم
مانا است
4.4438
انحراف معیار سود پیشبینی شده -1.9956
مانا است
4.4444
-20.8435
محافظه کاری
مانا است
4.4444
-5.8260
اعتبار تجاری
مانا است
4.4444
-20.8801
توانایی ایجاد مبالغ نقد
مانا نیست
4.2928
-2.2211
نسبت نقدینگی
مانا نیست
2.4444
3.1632
عمر شرکت
مانا نیست
4.3353
9.4563
اندازه شرکت
مانا است
4.4444
-1.2036
سودآوری
مانا است
4.4444
-26.3188
توانایی رشد
با توجه به جدول  ،0مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیرها به غیر از متغیرهای (انحراف معیار سود واقعی هرسهم،
نسبت نقدینگی ،عمر شرکت و اندازه شرکت) در آزمون مانایی کمتر از  5درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها است .در
انتهای فصل آزمون هم جمعی برای مانایی باقیمانده نشان می دهد که باقیماندههای مدلها مانا هستند.
آزمون اف لیمر (چاو)
این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ( )poolو دادههای تابلویی ( )panelصورت میگیرد .نتایج حاصل از
آزمون اف لیمر برای مدل پژوهش بدین شرح میباشد:
جدول ( :)5نتایج آزمون اف لیمر(چاو)
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

آماره آزمون
5.18
1.09
1.05

سطح معنی داری
4.4444
4.4444
4.4444

نتیجه آزمون
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
پذیرش الگوی دادههای تابلویی
پذیرش الگوی دادههای تابلویی

طبق نتایج آزمون چاو ،سطح معناداری آزمون برای همهی مدلها کمتر از  5درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی دادههای
تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن

94

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،9تابستان ( 8991جلد دوم)

درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  4.45باشد ساختار دادهای  panelانتخاب میشود .در این
حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.

جدول ( :)6نتایج آزمون هاسمن
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

آماره آزمون
240.12
245.63
241.61

سطح معنی داری
4.4444
4.4444
4.4444

نتیجه آزمون
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات ثابت عرض از مبدأ

طبق نتایج آزمون هاسمن در جدول  ،6سطح معناداری آزمون در همه فرضیهها کمتر از  5درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات
ثابت میباشد.
آزمون ناهمسانی واریانس
اگر خطاهای رگرسیون ناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند برآورد و استنباط ادامه دهد در این
حالت ،انحراف معیار میتواند اشتباه باشد و بنابراین هرگونه استنباطی که صورت گرفته ،میتواند گمراهکننده باشد بنابراین از
آزمون والد تعدیلشده برای بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل استفادهشده است.
جدول ( :)7نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

آماره آزمون
1.1e+45
2.1e+45
2.1e+45

سطح معنی داری
4.4444
4.4444
4.4444

نتیجه آزمون
ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس
ناهمسانی واریانس

نتایج حاصل در جدول  1نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون در مدلها کمتر از  5درصد میباشد و بیانگر وجود
ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  GLSرفع شده است.
آزمون خودهمبستگی
مقادیری که متغیرهای توضیحی در مدل به خود میگیرند تصادفی هستند ،بنابراین مقادیر خطا نیز باید در کل تصادفی باشند.
یعنی بین مقادیر جمالت خطا همبستگی و ترتیب خاصی وجود نداشته باشد و در طول زمان بهطور منظم تغییر نکند زیرا اگر
چنین باشد ،تغییرات جمالت خطا تصادفی نبوده و به مقادیر متغیرهای توضیحی وابسته خواهد بود .همبستگی بین مقادیر خطا
ممکن است در بین سالهای مختلف و یا در بین مقاطع مختلف وجود داشته باشد (بنی مهد و همکاران.)2935 ،
92

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،9تابستان ( 8991جلد دوم)

جدول ( :)1نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی
مدل آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

آماره آزمون
0.669
0.139
0.196

سطح معنی داری
4.4911
4.4940
4.4920

نتیجه آزمون
وجود خودهمبستگی
وجود خودهمبستگی
وجود خودهمبستگی

با توجه به نتایج جدول  ،8مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدلها بیشتر از  5درصد بوده و بیانگر عدم
وجود خودهمبستگی سریالی در مدلها میباشد.
آزمون هم خطی
اگر آماره آزمون  VIFبه یک نزدیک بود نشاندهنده عدم وجود هم خطی است .بهعنوان یک قاعده تجربی مقدار VIF
بزرگتر از  24باشد هم خطی چندگانه باال میباشد (سوری.)2934 ،
جدول ( :)9آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
فرضیه

فرضیه اول

فرضیه دوم

نام متغیر

VIF
2.92
--------2.0
2.09
2.49
2.43
2.03
2.22

VIF
1.25
2.95
1.9
----2.01
2.08
2.45
2.2
2.52
2.22
هم خطی وجود ندارد

conservatism
Manage1
Conmg1
Manage2
Conmg2
CFO
LIQ
Lnage
Size
EBIT
GROWTH
نتیجه
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همانطور که در نتایج آزمون هم خطی در جدول  3قابلمشاهده است ،مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  24میباشد که
بیانگر عدم وجود هم خطی میباشد.
نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می دارد :بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( :)81نتیجه آزمون فرضیه اول

متغیر وابسته :اعتبار تجاری شرکتها
ضرایب خطای استاندارد
نماد
متغیر
4.421
4.612
محافظه کاری
conservatism
4.429
-4.410
توانایی ایجاد مبالغ نقد
CFO
4.423
-4.499
نسبت نقدینگی
LIQ
4.441
-4.42
عمر شرکت
Lnage
4.441
-4.4445
اندازه شرکت
Size
4.411
4.613
سودآوری
EBIT
4.441
-4.449
توانایی رشد
GROWTH
4.406
4.482
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب تعیین
آماره والد
سطح معناداری

آماره z
95.99
-2.18
-2.19
-2.02
-4.10
94.46
-4.52
2.15

سطح معناداری
4.444
4.415
4.480
4.253
4.820
4.444
4.621
4.48

 14درصد
2681.01
4.4444

نتایج جدول  ،24نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب ( )4.612و سطح معنی داری ( )4.444رابطه مستقیم و
معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان  35درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .متغیر کنترلی
سودآوری ،اندازه شرکت دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد است ازاینرو رابطه مثبت و معناداری با متغیر
وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی توانایی ایجاد مبالغ نقد ،نسبت نقدینگی ،عمر شرکت ،اندازه شرکت و توانایی رشد دارای
سطح معناداری بیشتر از  5درصد هستند ازاینرو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند .ضریب تعیین برابر با  14درصد میباشد
که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  14درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
آماره والد برابر با  2681.01و سطح معناداری آن کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار
کافی برخوردار است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
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فرضیه دوم بیان می دارد :انحراف معیار سود واقعی هرسهم بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها
تاثیر دارد.

جدول ( :)82نتیجه آزمون فرضیه دوم
)

(

متغیر وابسته :اعتبار تجاری شرکتها
نماد

ضرایب
4.618
-4.410

خطای استاندارد
4.422
4.422

آماره z
58.60
-1.22

سطح معناداری
4.444
4.495

4.463

9.9

4.442

4.445
4.441
4.441
4.4443
4.422
4.441
4.428

-1.26
-5.60
-1.51
-1.11
68.19
-2.26
0.03

4.492
4.444
4.42
4.446
4.444
4.100
4.444

متغیر
محافظه کاری
conservatism
انحراف معیار سود واقعی هرسهم
Manage1
محافظهکاری * انحراف معیار
4.19
Conmg1
سود واقعی هرسهم
-4.422
توانایی ایجاد مبالغ نقد
CFO
-4.401
نسبت نقدینگی
LIQ
-4.441
عمر شرکت
Lnage
-4.441
اندازه شرکت
Size
4.181
سودآوری
EBIT
-4.449
توانایی رشد
GROWTH
4.481
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب تعیین
آماره والد

 12درصد
8041.61

نتایج جدول  ،22نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب ( )4.618و سطح معنی داری ( )4.444رابطه مستقیم و
معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد .متغیر محافظهکاری * انحراف معیار سود سود واقعی هرسهم دارای ضریب ( )4.19و
سطح معنی داری ( )4.442است .مفهوم این است که سوگیری مدیران (انحراف معیار سود واقعی هرسهم) تاثیر معکوس و
معناداری بر ارتباط بین محافظه کاری و اعتبار تجاری دارد .زیرا ضریب محافظه کاری  4.618بود که در تعامل با سوگیری
مدیران (انحراف معیار سود سود واقعی هرسهم) به  4.19کاهش پیدا کرد .متغیرهای کنترلی توانایی ایجاد مبالغ نقد ،نسبت
نقدینگی ،عمر شرکت و اندازه شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از هستند بنابراین رابطه معکوس با متغیر
اعتبار تجاری دارند .ولی متغیر سودآوری ،دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد است ازاینرو رابطه مثبت و
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معناداری با متغیر وابسته دارد اما متغیر کنترلی توانایی رشد دارای سطح معناداری بیشتر از  5درصد است ازاینرو رابطه
معناداری با متغیر وابسته ندارد .ضریب تعیین برابر با  12درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود
در مدل توانستهاند  12درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  8041.61و سطح معناداری آن کمتر از
 5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

نتیجه آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان میدارد :انحراف معیار سود پیشبینی شده بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها
تاثیر دارد.
جدول ( :)82نتیجه آزمون فرضیه سوم
)

(

متغیر وابسته :اعتبار تجاری شرکتها
نماد

ضرایب
4.685
-4.423

متغیر
محافظه کاری
conservatism
انحراف معیار سود پیشبینی شده
Manage2
محافظهکاری * انحراف معیار
4.450
4.215
Conmg2
سود پیشبینی شده
4.445
-4.422
توانایی ایجاد مبالغ نقد
CFO
4.441
-4.401
نسبت نقدینگی
LIQ
4.449
-4.441
عمر شرکت
Lnage
4.4443
-4.441
اندازه شرکت
Size
4.422
4.181
سودآوری
EBIT
4.441
-4.449
توانایی رشد
GROWTH
4.428
4.48
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره فیشر
سطح معناداری
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خطای استاندارد
4.422
4.421

آماره t
51.11
-2.50

سطح معناداری
4.444
4.219

1.91

4.41

-1.1
-5.51
-1.52
-1.58
61.16
-2.29
0.91

4.418
4.444
4.421
4.42
4.444
4.158
4.444

 12درصد
 12درصد
8965.89
4.4444
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نتایج جدول  ،21نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب ( )4.685و سطح معنی داری ( )4.444رابطه مستقیم و
معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد .متغیر محافظهکاری * انحراف معیار سود پیشبینی شده دارای ضریب ( )4.215و
سطح معنی داری ( )4.41است .مفهوم این است که سوگیری مدیران (انحراف معیار سود پیشبینی شده) تاثیر معکوس و
معناداری بر ارتباط بین محافظه کاری و اعتبار تجاری دارد .زیرا ضریب محافظه کاری  4.68بود که در تعامل با سوگیری
مدیران (انحراف معیار سود پیشبینی شده) به  4.215کاهش پیدا کرد .متغیرهای کنترلی توانایی ایجاد مبالغ نقد ،نسبت
نقدینگی ،عمر شرکت و اندازه شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از هستند بنابراین رابطه معکوس با متغیر
اعتبار تجاری دارند .ولی متغیر سودآوری ،دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  5درصد است ازاینرو رابطه مثبت و
معناداری با متغیر وابسته دارد اما متغیر کنترلی توانایی رشد دارای سطح معناداری بیشتر از  5درصد است ازاینرو رابطه
معناداری با متغیر وابسته ندارد .ضریب تعیین برابر با  12درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود
در مدل توانستهاند  12درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد برابر با  8965.89و سطح معناداری آن کمتر از
 5درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
نتایج آزمون جارکو برا برای جمالت اخالل مدلها
جدول ( :)89نتایج آزمون جارکوبرا
فرضیه (مدل)
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

معناداری جارکوبرا
4.2832
4.2142
4.1110

آماره آزمون
9.99
9.50
4.41

نتیجه
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد

طبق نتایج حاصل از آزمون جارکوبرا برای جمالت اخالل مدلها در جدول  ،29چون سطح معناداری آزمون برای هر  9مدل
پژوهش بیشتر از  5درصد می باشد بنابراین بیانگر نرمال بودن جمالت اخالل می باشد.
نتایج آزمون هم جمعی (هم انباشتگی) برای جمالت اخالل مدلها
جدول ( :)84نتایج آزمون هم جمعی
مدل های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم

آماره آزمون
-14.5459
-24.5390
-21.410

سطح معنی داری
4.4444
4.4444
4.4444

نتیجه
جمالت خطا مانا هستند
جمالت خطا مانا هستند
جمالت خطا مانا هستند

طبق نتایج حاصل در جدول  ،20سطح معناداری آزمون برای هر سه مدل کمتر از  5درصد است از این رو می توان گفت که
مدلهای رگرسیونی به صورت هم جمعی ،مانا هستند.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
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در پژوهش حاضر بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای سالهای  2936-2932مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت .بهطور خاص
انحراف معیار سود واقعی هرسهم و انحراف معیار سود پیشبینی شده به عنوان معیاری از سوگیری قضاوتی مدیران ،اعتبار
تجاری شرکتها و محافظهکاری حسابداری به عنوان متغیرهای اصلی این پژوهش بودند .سه فرضیه در این پژوهش مورد
بررسی و آزمون قرار گرفتند .با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین نهایی فرضیه اول میتوان گفت که متغیر محافظه کاری
رابطه مستقیم و معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد .یعنی با افزایش محافظه کاری مدیران ،اعتبار تجاری شرکتها نیز
افزایش می یاید .بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه کارانهتر عمل کنند اعتبار تجاری شرکت بیشتر می شود .نتایج
حاصل از این فرضیه مطابق با تحقیقات و مبانی نظری پژوهش دای و یانگ ( ،)1425میرزائی نودهی و دیگران ( )2936و
فاطمی و حالج ( )2935است .طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش میتوان گفت که متغیر محافظه کاری با
ضریب ( )4.618و سطح معنی داری ( )4.444رابطه مستقیم و معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد .یعنی با افزایش
محافظه کاری مدیران ،اعتبار تجاری شرکت ها نیز افزایش می یاید .بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه کارانهتر عمل
کنند اعتبار تجاری شرکت بیشتر می شود .متغیر محافظهکاری * انحراف معیار سود سود واقعی هرسهم دارای ضریب ()4.19
و سطح معنی داری ( )4.442است .مفهوم این است که سوگیری مدیران (انحراف معیار سود سود واقعی هرسهم) تاثیر
معکوس و معناداری بر ارتباط بین محافظه کاری و اعتبار تجاری دارد .زیرا ضریب محافظه کاری  4.618بود که در تعامل با
سوگیری مدیران (انحراف معیار سود سود واقعی هرسهم) به  4.19کاهش پیدا کرد .یعنی سوگیری مدیران ارتباط بین محافظه
کاری و اعتبار تجاری شرکتها را تعدیل کرده و رابطه آنها را تضعیف میکند .طبق آزمون فرضیه سوم میتوان گفت که متغیر
محافظه کاری با ضریب ( )4.685و سطح معنی داری ( )4.444رابطه مستقیم و معناداری با اعتبار تجاری شرکتها دارد .یعنی
با افزایش محافظه کاری مدیران ،اعتبار تجاری شرکتها نیز افزایش می یاید .بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه
کارانهتر عمل کنند اعتبار تجاری شرکت بیشتر می شود .متغیر محافظهکاری * انحراف معیار سود پیشبینی شده دارای
ضریب ( )4.215و سطح معنی داری ( )4.41است .مفهوم این است که سوگیری مدیران (انحراف معیار سود پیشبینی شده)
تاثیر معکوس و معناداری بر ارتباط بین محافظه کاری و اعتبار تجاری دارد .زیرا ضریب محافظه کاری  4.68بود که در تعامل
با سوگیری مدیران (انحراف معیار سود پیشبینی شده) به  4.215کاهش پیدا کرد .یعنی سوگیری مدیران ارتباط بین محافظه
کاری و اعتبار تجاری شرکتها را تعدیل کرده و رابطه آنها را تضعیف میکند.
به تحلیلگران پیشنهاد میگردد که در تحلیلها و پیشبینیهای خود ،تاثیر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین
محافظهکاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکتها را مدنظر قرار دهند .و به این نکته توجه داشته باشند که محافظهکاری
حسابداری موجب افزایش اعتبار تجاری شرکتها میشود.
به سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد جهت کسب سود بیشتر ،در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که مدیران آنها سوگیری
کمتری داشته و محافظه کارانه تر عمل میکنند زیرا این عوامل باعث میشود که شرکتها اعتبار تجاری باالیی دارند.
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود قوانینی اتخاذ کنند که اجرای آنها منجر به افزایش اعتبار تجاری
شرکتها شده و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه گذاری کنند.
منابع
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