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 چکیده

ها  شرکت یو اعتبار تجار یحسابدار یکار محافظه نیبر ارتباط ب رانیمد یقضاوت یریاثر سوگ یبررسبه  پژوهش حاضر
شرکت با استفاده  211پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و 

مورد تحقیق قرار  2936الی  2932ساله  6نه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمو
ی چندگانه ونیرگرسی با رویکرد همبستگ وتحلیل تجزیهاز نوع  زینلحاظ روش  ی و ازکاربرد ،لحاظ هدف گرفتند. این تحقیق از

حسابداری و اعتبار تجاری رابطه مثبت و  کاری دهد که بین محافظه های پژوهش نشان می است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
تاثیر معنادار  ها شرکت یو اعتبار تجار یحسابدار یکار محافظه نیبر ارتباط بنیز  رانیمد یقضاوت یریسوگمعنادار وجود دارد. 

 کند.داشته و رابطه آنها را ضعیف می
 .ها شرکت یتجاراعتبار  ،یحسابدار یکار محافظه ران،یمد یقضاوت یریسوگ :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
های شود گزارشباشد. محافظه کاری باعث میی مالی، محافظه کاری حسابداری میهایکی از دالیل سوگیری در گزارش

 های ویژگی با کاری محافظه»کند،  می اشاره مالی حسابداری استانداردهای هیئت که  همچنان نتیجه در. مالی واقع بینانه نباشند
 های داده بودن مفید مورد در «دارد تضاد( رویه ثبات شامل) بودن مقایسه قابل و طرفی صادقانه، بی بیان بیلق مهم، از کیفی

 2امریکا انجمن حسابداری. کرد مطرح مشروع و جدید سؤاالتی توان می کارانه محافظه های مشی خط بر مبتنی حسابداری
(AAA )منافع کند، به برآورده را کنندگان استفاده از ای مجموعه نیازهای دبتوان سوگیری که شود نمی تصور: »کند می استدالل 

کارانه عمل کرده و در گزارش مدیرانی که محافظه .(2939)شماخی و زاهدی،  «نزند صدمه آن به حتی یا کند کمک سایرین
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ر نبوده و موجب کاهش کیفیت شوند تا گزارشهای مالی از کیفیت الزم برخوردالی، سوگیری رفتاری دارند باعث میاطالعات ما
ت منجر شود. کنندگان از اطالعا گذاران و سایر استفاده های نادرست سرمایه گیری تواند به تصمیم د و این مینشو مالی می

کاری با این  کند، مدت مدیدی است که محافظه بیان می 1ی  ی مفهومی شماره هدر بیانی 1الیهیئـت استانداردهای حسابداری م
گرفته،  ته صورتسال گذش 04ر آن طی رای تغیییی که بها الششود و باوجود ت ق است، شناخته میدی حقایکتمان عم باور که

طرفانه و عاری از سوگیری برای  این باور تغییر نکرده است. از سویی این هیئت معتقد است که اطالعات مالی بایـد بی
های کیفی  بین ویژگی کاری در تواند شامل محافظه مفهومی نمی دف، چـارچوبری باشند. برای رسیدن به این هگی تصمیم

ت حسابداری، هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئ کاری د. در پی انتقادهای وارده بر محافظهاطالعات حسابداری باش
چارچوب مفهومی خودشان  طرفی از دلیل مغایرت با بی کاری را به ، محافظه1424در سال  9المللی استانداردهای حسابداری بین

دقت در مواجهه با شرایط عدم اطمینان را مدنظر قرار دهند.  از بههای مفهومی باید تداوم نی چارچوبحال،  حذف کردند. بااین
احتمال زیان( هسـتند، وجـود کاری و هم احتیاط مدیریتی در خدمت اهداف مشابه )مانند کاهش  که هم محافظه ازآنجایی

ه در علم اقتصاد برای به شرایط عدم اطمینان است. دو سازوکاری ک تری برای پاسخگویی روش مناسب اط مدیریتیاحتی
 اندازهای پس. 1ای و  های سرمایه گذاری در دارایی سرمایه اختیارات. 2اند از:  توضیح اقدامات احتیاطی ذکرشده است، عبارت

ای، مدیران محتاط با به تعویق انداختن تصمیمات تا  های سرمایه اییگذاری در دار ی اختیارات سرمایه احتیاطی. بر اساس نظریه
. انجام چنین کاری توسط (2939و همکاران،  هاشمی ) دهند میزمان رفع عـدم قطعیـت، به عدم اطمینان واکنش نشان 

ین انجامد. همچن میافزایش سودآوری مورد انتظار  ها بتوانند تصمیمات بهتری اخذ کنند که به شود آن مدیران موجـب می
ای به این نکته توجه دارند  های سرمایه گذاری در دارایی های مبتنی بر اختیارات سرمایه های ارزشیابی سنتی، مدل برخالف مدل

ت را دهی بیفتد، مدیرانش اختیار دارند عملیا ه سرازیری زیانز سودهای آتی کاهش یابد و شرکت باندا که حتی اگر چشم
 مدیران .(1421، 0و همکاران بخشند )هسیه ین کاری عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود میران با انجام چنمتوقف کنند. مدی

 زیان ورود به دادن اجازه .کنند پنهان را ها شوند، زیان اخراج شان تصدی دوره خاتمه از قبل اینکه از اجتناب برای دارند انگیزه
کند.  می مدیران اخراج به تشویق را داران مدیران، سهام توسط منفی علیف ارزش خالص دارای یها پروژه اتخاذ و شرکت به

 این دالیل تاکند  می فراهم ییها نشانه داران سهام و مدیره هیئت برای و بخشد سرعت می را ها زیان شناسایی کاری محافظه
کاری حسابداری، نوعی  اینکه محافظه دارند به دلیل عقیده( 1421و همکاران ) هسیه(. 1449، 5د )واتسکننبررسی  را ها زیان

شود، بنابراین پرهزینه است.  الی میهای م هش محتوای اطالعاتی گزارششده است و موجب کا سوگیری در اطالعات گزارش
شابهی مانند کاهش احتمال زیان هستند، وجود احتیاط ال اهداف منبه دکاری و هم احتیاط مدیریتی، ب فظهکه هم محا ازآنجایی

کارانه را  های محافظه ز به روشتواند نیا تری بـرای پاسخگویی به شرایط عدم اطمینان است که می تی روش مناسبدیریم
ت که احتیاط مدیریتی انی استر از زم کارگیری احتیاط مدیریتی پایین کاری در صورت به اهش دهد. درنتیجه سطح محافظهک

ها در قبال تغییرات پیش روی خود دست به انتخاب یک اقدام  ان سازمانمدیر(. 2939 ،و همکارانهاشمی ) باشدوجود نداشته 
گیری را  تصمیم (،1449) 6و اوربک فیجسزنند که به این نوع اقدامات اتخاذ تصمیم گویند.  در میان اقدامات جایگزین می

مشی منوط به وجود  ح، برنامه، و خطمعتقد است وجود طر (،2339) 1کونتزو  وینز .داند بنیان تمام وظایف مدیر در این رابطه می
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داند، زیرا همیشه  گیری می عقیده دارد که مدیر وظیفه اصلی خود را تصمیم همچنین .(2339وینز و کونتز، ) استگیری  تصمیم
کاری  نجام دهد، وظایف را چگونه بین افراد تقسیم کند و اینکه چهاباید به این فکر باشد که چه راهی را برگزیند، چه اقدامی 

ترین کارکرد  مثابه فرایند شناختی و مهم گیری به تصمیمو در حقیقت را، چه کسی، در چه موقع، کجا و چگونه انجام دهد 
بینی سود ممکن است  رفتار مدیران در پیش(. 2931، ناپذیر مدیریت مطرح است )عزیزی نژاد و نیکفر مدیران و بخش جدایی

بینی مدیران  متغیرهای زیادی در دقت پیش .(1443، 8استیفان)و اندازه شرکت باشد  تحت تأثیر عملکرد گذشته، نوع مالکیت
بینی آنان کمتر است  پذیری کمتر سیستم حسابداری مواجه هستند، دقت پیش ارتباط دارند، برای مثال مدیرانی که با انعطاف

نشان  ها بینی آنان کمتر است همچنین بررسی یشبینی دارند، دقت پ مدیرانی که تجربه کمتری در پیش عالوه به .(1440، 3)چن
)هاربر و  دارندبینانه  ازحد رفتار خوش خصوص مدیرانی که بیش دهد که عوامل زیادی در سوگیری مدیران مؤثر است، به می

اجینکیا و )بینی بیشتر و سوگیری کمتری دارند  که حاکمیت شرکتی برتری دارند دقت پیش هایی شرکت .(1446، 24یانگ
 .(1445، 22مکارانه

مدیره شرکت بر  گذاران نهادی و ترکیب هیئت بررسی حاکمیت شرکتی، افشا و تأثیر سرمایه با( 1445)اجینکیا و همکاران 
مدیره  تر و اعضای هیئت هایی که درصد مالکیت نهادی بزرگ دهند، شرکت بینی سود توسط مدیران نشان می های پیش ویژگی

بینانه کمتری  داری خوش ها از صحت بیشتر و جانب بینی آن تری دارند و پیش بینی سود دقیق شها بیشتر غیرموظفند، پی آن
های آمریکایی و اروپایی  بینی سود در شرکت سوگیری مدیران در پیش مقایسه( 1441) 21برخوردار است. باگیال و همکاران

شده نشان دادند سوگیری مدیران در بازار  ی همگنها بینی سود برای نمونه انجام دادند و با مقایسه تحلیلی از سوگیری پیش
در  ها بینی همچنین اندازه شرکت، تعداد و میزان انحراف معیار پیش .تر از بازار سهام امریکا استالطور مشخص با سهام اروپا به

های  برای کاهش زیان تر ی مدیران جهت اقدام سریع کاری حسابداری انگیزه باوجود محافظه .تأثیرگذار است مدیران سوگیری
هایی که حسابداری  ها نسبت به شرکت یی با عملکرد ضعیف نیز منجر به سودآوری بیشتر این شرکتها اقتصادی ناشی از پروژه

  (.1424، 29)احمد و دوئلمن گرفتهتری را به کار  بینانه خوش
های ناشی از  کاری حسابداری، زیان محافظه ی واسطه اند اگر مدیران بدانند به نموده استدالل( 1445) 20بال و شیواکومار

هایی با  ی آنان جهت پذیرش پروژه ی تصدی آنان شناسایی خواهند شد، انگیزه هایی با عملکرد ضعیف در طی دوره پروژه
به  ها را کارانه زیان ق حسابداری غیر محافظهییابد. در مقابل چنانچه مدیران بتوانند از طر خالص ارزش فعلی منفی کاهش می

که  هایی و شرکت .(2931و همکاران،  )اسدی کردمنفی انگیزه پیدا خواهند  NPVیی با ها تعویق اندازند، برای پذیرش پروژه
 شود ویگیرانه مثبت م سخت یپول استیرابطه تحت س نیا و کنندیکسب م یشتریب یتجار دارند اعتبار یباالتر یکارمحافظه

 شیتوجه به افزا با یتجار درباره ارائه اعتبار انیمشتر کنندگان و تأمین رایدارد ز رتید، مغاشویاثر م نیا دیدرواقع باعث تشد
 یحسابدار یکارمحافظه یهایی که دارا شرکت تیوضع نیا در تر عمل خواهند کرد.محتاطانه یتصاداق طیمح در تیعدم قطع

 و یابیکام) دارند انیمشتر کنندگان و شده توسط تأمین هارائ یتجار به دست آوردن اعتبار در یشتریب ایباشند، مزا یباالتر
 .(2935، یمهلبان انیگرج

                                                           
8
 Stephen 

9
 Chen 

10
 Hribar & Yong 

11
 Ajinkya et al 

12
 Bagella et al 

13
 Ahmed & Duellman 

14
 Ball & Shivakumar 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

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

 

10 
 

 
 
 

 چارچوب نظری پژوهش
رود که چنانچه مدیران بیش مطمئن  انتظار میشود، درواقع  کارانه مدیران می سوگیری قضاوتی مدیران باعث رفتار محافظه

ها را به تأخیر انداخته و  بینی کنند، احتماالً شناسایی زیان اقع پیشگذاری شرکت را بیش از و های سرمایه های آتی پروژه بازده
هایی با عملکرد  مثال، ممکن است مدیران بیش مطمئن پروژه عنوان کاری حسابداری استفاده خواهند کرد. به کمتر از محافظه

ر گیرند که منتهی به شناسایی با در نظ( مثبت NPV) یک پروژه خوب با  عنوان ای نادرست به گونه را به (منفی NPV) ضعیف
تواند باعث شود که مدیران بیش مطمئن در  ها می وه بر این، ارزیابی بیش از واقع بازده آتی پروژهالشود. ع ها می تأخیر زیان

های مالی خواهد شد.  کاری در گزارش دهند که باعث کاهش محافظه مای انجا بینانه ها برآوردهای خوش تعیین ارزش دارایی
احمد ) کاری غیرشرطی اثرگذار باشدکاری شرطی و هم محافظهرود که بیش اطمینانی مدیران بتواند هم بر محافظه انتظار می

ها، حداقل دو  های جاری یا دارایی های نقدی آتی ناشی از پروژه بیش از واقع برآورد نمودن بازده یا جریان(. 1421و دوئلمن، 
دهد این مدیران احتماالً در شناسایی سودها تسریع ورزیده و  که این امر نشان می ارد. اول آنکاری حسابداری د اثر بر محافظه
حجم بیش اعتماد شود، مدیران  ها می به شناسایی زیان موه بر این حتی زمانی که اقداالها را به تأخیر اندازند. ع شناسایی زیان

کاری شرطی در گزارشگری  شود که محافظه راین، بیش اطمینانی سبب میها را کمتر از واقع برآورد خواهند کرد؛ بناب این زیان
گیری بیش از  بینانه مدیران در اندازه ت خوشالکاری مربوط به تمای بر محافظه مدیران بیش اطمینانی ممالی کاهش یابد. اثر دو

ئن تمایل خواهند داشت که احتمال وصول مثال، مدیران بیش مطم عنوان باشد. به ها می ها و کمتر نشان دادن بدهی واقع دارایی
مطالبات مشکوک الوصول را کمتر نشان دهند که این امر منجر  ی ذخیرههای دریافتنی را بیش از واقع برآورد نمایند و  حساب

 شود. همچنین این مدیران تمایل خواهند داشت که ارزش اسقاط یا های دریافتنی می به افزایش خالص ارزش بازیافتنی حساب
چنین اقداماتی ، شود های ثابت می گیری نمایند که منجر به بیش نمایی دارایی ازحد اندازه های ثابت را بیش عمر مفید دارایی

 (.2936روش،  نیکشود ) کاری غیرشرطی می کارانه در ترازنامه و کاهش محافظه منجر به گزارش غیر محافظه
دهند که شناخت  میتجاری سیاست جسورانه هستند، به مشتریانى اعتبار آن دسته از مدیران مالى که داراى نوعى از سویی 

 در مورد افزایش میزان اعتبارجدیدالورود به بازار، ى مشتریان ها  آیند تا نسبت به درخواست درصدد برمی ها ندارند؛ و کاملى از آن
در مقایسه با رقباى  گونه مدیران این .ندوسیله میزان فروش و سود شرکت را افزایش ده پاسخ مثبت بدهند تا بدینتجاری، 

انحصارى که تعداد رقبا محدود است   ، ولى اگر این شرکت در یک بازار نیمهدهند میبیشترى به مشتریان  تجاری خود، اعتبار
افزایش فروش تنها منجر به  مثل کنند و درنتیجه، اجرا چنین سیاستى ممکن است نه به کند، احتمال دارد که رقبا مقابله فعالیت 

 (.1429، 25)سیفرت و همکاران شده را افزایش دهد  نگردد، بلکه حجم مطالبات سوخت
 

 پیشینه پژوهش
( در پژوهشی به بررسی تأمین مالی اعتبار تجاری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در کشور چین 1421) 26کائو و همکاران

 دهد. اری، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میها دریافتند تأمین مالی از طریق اعتبار تج پرداختند. آن
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های با  نفس کاذب در شرکت مهار کوتاه بینی مدیریتی: نقش مدیریتی اعتمادبه ( پژوهشی با عنوان1421) 21کانگ و همکاران
عنوان  بهای استفاده کردند و بیش اعتمادی  گذاری چند دوره ها در تحقیق از یک مدل سرمایه ای انجام دادند. آن مدیریت حرفه

ازحد مدیریت تأثیر منفی  نفس بیش گر این بود که اعتمادبه ها بیان یک متغیر مستقل مورداستفاده قرار گرفت و نتیجه تحقیق آن
 بر عملکرد مالی شرکت دارند.

ن چی شده در بورس های پذیرفته شرکت بانکی در وام و تجاری ای تحت عنوان بررسی اعتبار( در مقاله1425) 28لین و چو
دار بین اعطاکنندگان اعتبار  باشد: ابتدا وجود ارتباط مثبت و معنی ها در این پژوهش به شرح زیر می های آن پرداختند. یافته

باشد. دوم آنکه این مطالعه  کننده یک رابطه جانشینی و مکمل بین اعتبار تجاری و وام بانکی می های بانکی تعیین تجاری و وام
یک افزایش ثانویه در تقاضا  ار در تقاضا برای اعتبار تجاری در اوج دوران بحران مالی و به دنبال آند دهنده کاهش معنی نشان

های بزرگ هنوز اعتبار  باشد. سوم، بعد از دوران بحران مالی شرکت گونه منابع مالی بعد از دوران بحران مالی می برای این
کنندگان  های کوچک اعتبار تجاری بیشتری را از تأمین سبت به شرکتکنند، اما ن تجاری کمتری را به مشتریان خود اعطا می

 کنند. اعتبارات تجاری دریافت می
های  که شرکت نشان دادند تجاری پرداختند. اعتبار و حسابداری کاری پولی، محافظه ( به بررسی سیاست1425) 23دای و یانگ

کاری حسابداری تأثیر بیشتری بر  آورند و محافظه ه دست میکاری حسابداری باالتر اعتبار تجاری بیشتری ب دارای محافظه
کاری  کننده و مشتری بر رابطه مثبت بین محافظه های تأمین عالوه، زمینه به. داردانقباضی اعتبار تجاری تحت سیاست پولی 
 .گذارد حسابداری و اعتبار تجاری تأثیر می

کاری شرطی با استفاده از  ای محافظهی در برآوردهوگیری تجمعس ی تأثیردر پژوهشی بـه بررس (1425) 14رودریگرز و نیکل
کاری شرطی مبتنی بر رگرسیون  ها نشان داد برآوردهای محافظه ایج پـژوهش آنکوتاری و نیکالوی پرداختنـد. نت مدل بال،

 .گیردی سوگیری تجمعی تحت تأثیر قرار می وسیلههسود غیرمنتظره و بازده غیرمنتظره ب
ازحد مدیریت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین  کاری و اعتماد بیش ( به بررسی رابطه بین محافظه1429و دوئلمن )احمد 

ها همچنین به این  ازحد مدیریت، رابطه منفی وجود دارد. آن شرطی و غیرشرطی( و اعتماد بیش) کاری هر دو نوع محافظه
کاری در  ازحد مدیریت بر میزان محافظه منجر به کاهش تأثیر منفی اعتماد بیش های کنترلی خارجی نتیجه رسیدند که مکانیزم

 شوند. گزارشگری مالی نمی
 را بررسی کردند. ها های ریسکی شرکت تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاستای  ( در مقاله2931) عبدلیو هاشمی  حاجی
مدیریت ریسک مالی و مدیریت ریسک تجاری ارتباط معنادار وجود نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و ها  تحقیق آننتایج 

 .دارد. این در حالی است که ارتباط معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت ریسک بازار مشاهده نشده است
ری حسابداری و کا های پولی انقباضی بر رابطه محافظه تأثیر سیاستای با عنوان ( در مقاله2936) و دیگرانمیرزائی نودهی 

 .معناداری دارد مثبت و اعتبار تجاری تأثیر کاری بر که شاخص محافظه دهند نشان می های شرکت اعتبار تجاری
دهد که میان  . نتایج نشان میپرداخت کاری حسابداری بیش اطمینانی مدیریت و محافظهبه بررسی رابطه  (2936روش ) نیک

های تحقیق بیش  ی معناداری وجود ندارد. بر اساس یافته طی و غیرشرطی رابطهکاری شر بیش اطمینانی مدیریت و محافظه
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شده در گزارشگری مالی  کاری به کار گرفته شده، اثر نامطلوبی بر میزان محافظه های بررسی اطمینانی مدیران در بین شرکت
 .آنان ندارد

کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری  فظهبررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محا( به 2936و همکاران ) احمدی 
رای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل ب پرداختند. شرکت -مشاهده سال 2838برای  (1429) و نیکوالیو

 ، نتایجاجرا شد 2930تا  2913های  سال طی ناقص ۀگرفته از نمون گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت سوگیری نشئت
کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکالوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار کی از آن بود که برآوردهای محافظهحا

شود این مدل بهنگام بودن اخبار خوب را کمتر و بهنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، درنتیجه به  داشته و موجب می
 .شود تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر میبیشتر برآورد کردن تفاوت بهنگام بودن 

در  یپول استیو س یاعتبار تجار، یکاری حسابدار محافظه نیرابطه ب یبررس در تحقیقی به( 2935) و حالج یفاطم
دهنده آن است که رابطه  پژوهش نشان این حاصل از جینتا اند.پرداخته شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته شرکت

شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود  های پذیرفته در شرکت یپول استیو س یکاری و اعتبار تجار محافظه نیب یادارمعن
 .دارد
و اعتبار  یحسابدار یکار محافظه نیبر رابطه ب یپول استیاثر س یبررس در تحقیقی به( 2935) یمهلبان انیو گرج یابیکام

دهد که  نشان می ها هیها و آزمون فرض وتحلیل داده حاصل از تجزیه جی. نتااندتهپرداخ 2939تا  2981های  سال یط یتجار
است که  نیا انگریپژوهش ب یها افتهی نیدارد. همچن یو معنادار میتأثیر مستق یبر اعتبار تجار یحسابدار یکار محافظه

 .کند می فیرا تضع یبر اعتبار تجار یحسابدار یکار  محافظه تأثیر یپول استیس
 

 شناسی پژوهش روش
دیگر، در این  عبارت به؛ باشد همبستگی می -این پژوهش، از بابت هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی

شناسی تحقیق نیز از نوع پس  پردازیم. روش ها از طریق رگرسیون می تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیر
 رویدادی است.
تا پایان سال  2932که از سال باشد  می بورس اوراق بهادار تهراندر  شده رفتهیهای پذ شرکتشامل ن پژوهش جامعه آماری ای

نجام ا سیستماتیک حذف روش پژوهش به آماری پژوهش، نمونه این . دراند فعالیت داشته اوراق بهادار تهران در بورس 2936
از شرکتها  هرکدامنماید. اگر  انتخاب نمونه، شرایطی را لحاظ می گیری پژوهشگر ابتدا براینمونه روش نیااست. در  شده 

 نیانمونه پژوهش انتخاب شده اند. در غیر این صورت از نمونه آماری حذف شده اند.  عنوان بههای ذیل را داشته باشند  ویژگی
شود که هایی می شامل شرکت شود. نمونه انتخابی این پژوهش های محدود بکار گرفته می بیشتر برای جامعه معموالً روش

 دارای شرایط زیر بودند:
 .موجود باشد 2936تا  2932 های سالیعنی  پژوهش یدوره زمان یشرکت برا یاطالعات مال( 2
 ( سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد.1
 ( شرکت طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند.9
 گری مالی نباشند. گذاری، هلدینگ و واسطه های سرمایه حت بررسی جزء شرکتهای ت ( شرکت0
 ها در دسترس باشد. های آن ( اطالعات و داده5
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طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از سه ماه در  ( معامالت سهام شرکت به6
 .مورد سهام یادشده اتفاق نیفتاده باشد

 شرکت رسید. 211الذکر را داشتند به  های فوق هایی که ویژگی ترتیب تعداد شرکت این به

 ی تحقیقها فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد. ها شرکت یو اعتبار تجار یکاری حسابدار محافظه نیب -2

 ارد.تأثیر د ها شرکت یو اعتبار تجار یکاری حسابدار محافظه نیرابطه بیش اطمینانی مدیران بر ب -1
 

 تعریف عملیاتی متغیرها
 شود:گیری می ( به شرح ذیل اندازه1421متغیر وابسته با استفاده از مدل کائو و همکاران )

 ها بر جمع کل دارایی ها و اسناد پرداختنی تجاری تقسیم حساب TC = اعتبار تجاری

 (conservatismمحافظه کاری )  متغیر مستقل:
12گیولی و هین

کاری با استفاده از اقالم تعهدی ارائه نمودند. طبق این روش، وجود  گیری محافظه ا برای اندازه( روشی ر1444) 
رود.  کاری به شمار می ها، معیاری از محافظه مستمر اقالم تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت

کاری بیشتر خواهد بود. در عین  ی و بیشتر باشد، محافظهیعنی هر چه میانگین اقالم تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منف
باشد. در این  کاری در طول زمان می حال، نرخ انباشتگی خالص اقالم تعهدی عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه

کاری افظهسطح محشود،  ( استفاده میC-Scoreکاری به تبعیت از معیار گیولی و هاین ) گیری محافظه پژوهش برای اندازه
باشد؛ سطح  بیشترشود. مقدار حاصله از فرمول هر چه  از طریق فرمول ذیل محاسبه می بر اساس مدل گیولی و هاین و

 کاری باالتر است.محافظه

)1(
TA

AFCC
CSCORE

it
 

CSCOREi,t؛کاری: درجه محافظه 
AFCC(؛وه هزینه استهالک: اقالم تعهدی عملیاتی )تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بعال 

TA: ؛هاارزش دفتری دارایی 

 (pmبیش اطمینانی( مدیران )) یقضاوتگر: سوگیری  متغیر تعدیل
 بینی پیش عمدتاً بحث ها آن به مربوط تصمیمات وباشد  می آینده معطوف به رانیقضاوت مد یریسوگ اینکه رویکرد به توجه با
عنوان سوگیری  بهبینی شده  سود پیش اریانحراف معو  هر سهم یسود واقع اریمعانحراف  ، لذا ازباشد می آینده گیری تصمیم و

 شود. قضات مدیران استفاده می
 انحراف معیار سود واقعی هر سهم:           

 سال قبل نسبت سود واقعی هر سهم بر قیمت هر سهم اندازه گیری شده است. 5از انحراف معیار 

 بینی شده پیشانحراف معیار سود :           
 هر سهم بر قیمت هر سهم اندازه گیری شده است.     بینی شده پیشسال قبل نسبت سود  5از انحراف معیار 
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 یمتغیرهای کنترل
CFO توانایی ایجاد مبالغ نقد = 

 ها های نقد عملیاتی / جمع کل دارایی خالص جریانعبارتست از: 

LIQ نسبت نقدینگی = 
 ها دارایی جاری / جمع کل داراییست از: عبارت

AGE = عمر شرکت 

 هایی که شرکت ایجادشده است. عبارتست از: لگاریتم طبیعی تعداد سال
SIZE اندازه شرکت = 

 ها لگاریتم جمع کل داراییعبارتست از: 
EBIT سودآوری = 

 ها عبارتست از: سود قبل از بهره و مالیات / جمع کل دارایی

GROWTH ایی رشد= توان 
 درآمد عملیاتی سال قبل / درآمد عملیاتی سال قبل –عبارتست از: درآمد عملیاتی سال جاری 

 

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

 211دهد. آمار توصیفی مربوط به  وط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میهای مرب (، آمار توصیفی داده2جدول )
 باشد. ( می2936تا  2932ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :(8)جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد نماد نام متغیر

 conservatism 161 4.44443- 4.203 4.01- 4.021 محافظه کاری

 TC 161 4.048 4.192 4.422 4.325 اعتبار تجاری

 Manage1 161 4.229 4.21 4.440 4.159 انحراف معیار سود واقعی هرسهم

 Manage 2 161 4.252 4.25 4.42 4.890 بینی شده انحراف معیار سود پیش

 CFO 161 4.228 4.215 4.239- 4.510 توانایی ایجاد مبالغ نقد

 LIQ 161 4.651 4.283 4.236 4.303 نسبت نقدینگی

 Lnage 161 9.525 4.092 1.231 0.430 عمر شرکت

 Size 161 20.020 2.511 22.018 23.45 اندازه شرکت

 EBIT 161 4.21 4.209 4.141- 4.566 سودآوری

 GROWTH 161 4.288 4.999 4.511- 4.311 توانایی رشد

و  ان یک معیاری مناسب برای نشان دادن نقطه تعادل توزیع آن متغیر و مقدار متوسط آن استبه عنو یک متغیر میانگین
برابر با دآوری برای مثال مقدار میانگین برای متغیر سو باشد.شاخص مناسبی برای نشان دادن تجمع بیشتر توزیع متغیر می

هر متغیر، میزان پراکندگی توزیع انحراف معیار . اند یافته ها حول این نقطه تمرکز دهد بیشتر داده باشد که نشان می ( می21/4)
ها از میانگین فاصله زیادی دارند و دهد و هر چقدر انحراف معیار بیشتر باشد نشان می دهد که توزیعآن متغیر را نشان می
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واقعی هرسهم برابر سود  اریمعانحراف و برای  2.511اندازه شرکت برابر با برای  انحراف معیاراست. مقدار پراکنده تر هستند 
کمینه و بیشینه  .دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند باشد که نشان می می 4.21است با 

انایی تو است. 23.45ترین مقدار اندازه شرکت برابر با  مثال بزرگ عنوان دهد. به نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان می
( -4.239برابر با ) توانایی ایجاد مبالغ نقددهد که کمینه نیز میزان ورود)خروج( جریان نقد عملیاتی را نشان می ایجاد مبالغ نقد

 ( می باشد4.510می باشد و بیشینه آن برابر با )

 

 ها آزمون نرمال بودن داده
برای بررسی نرمال بودن  برا- جارک. نتایج آزمون باشد یک میهای پارامتر شرط اولیه انجام کلیه آزمون، نرمال بودن متغیرها

 توزیع متغیرهای پژوهش بدین شرح است:
 آزمون جارکوبرا :(2)جدول 

 نتیجه سطح معناداری متغیر
 ندارد نرمال توزیع 4.4429 محافظه کاری

 ندارد نرمال توزیع 4.4444 اعتبار تجاری

 ندارد نرمال عتوزی 4.4444 واقعی هرسهمسود  اریانحراف مع

 ندارد نرمال توزیع 4.4444 شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع

 ندارد نرمال توزیع 4.4444 توانایی ایجاد مبالغ نقد

 دارد نرمال توزیع 4.4444 نسبت نقدینگی

 ندارد نرمال توزیع 4.4444 عمر شرکت

 ندارد نرمال توزیع 4.4444 اندازه شرکت

 ندارد النرم توزیع 4.4444 سودآوری

 دارد نرمال توزیع 4.4413 توانایی رشد

 5برای متغیرها کمتر از  جارکوبراداری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال  ، سطح معنی1با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 
 باشد. لذا از توزیع نرمال برخوردار نیستند. درصد می

 
 وابستهنتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر  :(9)جدول 

 نتیجه نرمال سازی پس از تبدیالت نرمال سازی قبل از تبدیالت نام متغیر
 توزیع نرمال دارد 4.112 4.444 اعتبار تجاری

جانسون  التیقبل از انجام آزمون تبد یوابسته اعتبار تجار ریداری متغ شود که سطح معنی ، مشاهده می9با توجه به جدول 
جانسون  ینرمال ساز اتیوابسته قبل از عمل رینرمال نبودن متغ انگریدرصد بوده و ب 5متر از باشد که ک می 444/4برابر با 

درصد  5از  شیباشد که ب می 112/4جانسون برابر با  التیپس از انجام آزمون تبد ریمتغ یدار یمعن طحس کهیباشد. در صورت می
 باشد. جانسون می یرمال سازن اتیوابسته پس از عمل ریمتغ عینرمال بودن توز انگریبوده و ب

 

 آزمون مانایی متغیرها
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عرضه  0صورت جدول  توان از آزمون هاریس استفاده کرد که نتایج آن به های پانل، می برای بررسی وجود ریشه واحد در داده
 گردد. می
 
 

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

 نتیجه ریسطح معنادا آماره آزمون متغیر

 مانا نیست 4.1608 4.1128 واقعی هرسهمسود  اریانحراف مع

 مانا است 4.4438 -1.9956 شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع

 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 ینسبت نقدینگ

 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

، هرسهم یسود واقع اریعانحراف مداری متغیرها به غیر از متغیرهای ) شود که سطح معنی ، مشاهده می0با توجه به جدول 
درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها است. در  5( در آزمون مانایی کمتر از شرکت اندازهو  شرکت عمری، نگینقد نسبت

 ها مانا هستند. های مدلانتهای فصل آزمون هم جمعی برای مانایی باقیمانده نشان می دهد که باقیمانده

 

 اف لیمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتایج حاصل از  می صورت( panel) تابلویی های داده و (poolمعمولی ) اثرات الگوهای بین تشخیص این آزمون برای

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف لیمر)چاو( :(5)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی پذیرش الگوی داده 4.4444 5.18 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 4.4444 1.09 دومفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 4.4444 1.05 سومفرضیه 

های  درصد بوده و بیانگر پذیرش الگوی داده 5ها کمتر از  ی مدل طبق نتایج آزمون چاو، سطح معناداری آزمون برای همه
 باشد. پانل( میتابلویی )

 

 آزمون هاسمن
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 این در شود. می انتخاب panel ای داده ساختار باشد 4.45 سطح از ( کمترprob) چاو ی آماره معناداری میزان که درصورتی
 شود. انجام نیز هاسمن  آزمون باید تصادفی یا ثابت اثرات تشخیص برای حالت

 
 
 

 نتایج آزمون هاسمن :(6)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 4.4444 240.12 اولفرضیه 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 4.4444 245.63 دومفرضیه 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 4.4444 241.61 سومفرضیه 

 
وده و بیانگر پذیرش اثرات درصد ب 5ها کمتر از  ، سطح معناداری آزمون در همه فرضیه6طبق نتایج آزمون هاسمن در جدول 

 باشد. ثابت می
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 نیبرآورد و استنباط ادامه دهد در ا ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

از  نیکننده باشد بنابرا گمراه تواند یه، مکه صورت گرفت یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع
 شده است. جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیآزمون والد تعد

 
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :(7)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 ناهمسانی واریانس e1.1 4.4444+45 فرضیه اول

 ناهمسانی واریانس e2.1 4.4444+45 مفرضیه دو

 ناهمسانی واریانس e2.1 4.4444+45 فرضیه سوم

 
باشد و بیانگر وجود  درصد می 5ها کمتر از  داری آزمون در مدل دهد که سطح معنی نشان می 1نتایج حاصل در جدول 

 رفع شده است. GLSجرای دستور باشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با ا ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می
 

 آزمون خودهمبستگی
. باشند تصادفی کل در باید نیز خطا مقادیر بنابراین هستند، تصادفی گیرند می خود به مدل در توضیحی متغیرهای که مقادیری

 اگر زیرا کندن تغییر منظم طور به زمان طول در و باشد نداشته وجود خاصی ترتیب و همبستگی خطا جمالت مقادیر بین یعنی
 خطا مقادیر بین همبستگی. بود خواهد وابسته توضیحی متغیرهای مقادیر به و نبوده تصادفی خطا جمالت تغییرات باشد، چنین

 (. 2935باشد )بنی مهد و همکاران،  داشته وجود مختلف مقاطع بین در یا و مختلف های سال بین در است ممکن
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 الینتایج آزمون خودهمبستگی سری :(1)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 وجود خودهمبستگی 4.4911 0.669 فرضیه اول

 وجود خودهمبستگی 4.4940 0.139 فرضیه دوم

 وجود خودهمبستگی 4.4920 0.196 فرضیه سوم

 
عدم درصد بوده و بیانگر  5یشتر از ها ب شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل ، مشاهده می8با توجه به نتایج جدول 

 باشد. ها می وجود خودهمبستگی سریالی در مدل
 

 هم خطیآزمون 

 VIF قاعده تجربی مقدار عنوان یک دهنده عدم وجود هم خطی است. به به یک نزدیک بود نشان VIFاگر آماره آزمون 

 (.2934باشد )سوری،  چندگانه باال می باشد هم خطی  24تر از  بزرگ
 

 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل :(9)جدول 

 فرضیه

 نام متغیر

 فرضیه سوم فرضیه دوم فرضیه اول

VIF VIF VIF 

conservatism 2.92 1.25 1.11 

Manage1 --- 2.95 --- 

Conmg1 --- 1.9 --- 

Manage2 --- --- 2.96 

Conmg2 --- --- 1.02 

CFO 2.0 2.01 2.01 

LIQ 2.09 2.08 2.08 

Lnage 2.49 2.45 2.45 

Size 2.43 2.2 2.2 

EBIT 2.03 2.52 2.51 

GROWTH 2.22 2.22 2.22 

 هم خطی وجود ندارد نتیجه
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باشد که  می 24مشاهده است، مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  قابل 3طور که در نتایج آزمون هم خطی در جدول  همان
 باشد. بیانگر عدم وجود هم خطی می

 

 اول آزمون فرضیهنتیجه 
 . وجود دارد معناداری رابطه هاشرکت یو اعتبار تجار یحسابدار یمحافظه کار نیبیان می دارد: ب اول فرضیه

 
 اول هیفرض آزمون یجهنت :(81) دولج

                                                                 
                            

 هااعتبار تجاری شرکت متغیر وابسته:

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر
 conservatism 4.612 4.421 95.99 4.444 محافظه کاری

 CFO 4.410- 4.429 2.18- 4.415 مبالغ نقدتوانایی ایجاد 

 LIQ 4.499- 4.423 2.19- 4.480 نسبت نقدینگی

 Lnage 4.42- 4.441 2.02- 4.253 عمر شرکت

 Size 4.4445- 4.441 4.10- 4.820 اندازه شرکت

 EBIT 4.613 4.411 94.46 4.444 سودآوری

 GROWTH 4.449- 4.441 4.52- 4.621 توانایی رشد

 4.48 2.15 4.406 4.482 مبدأ عرض از

 های اطالعاتی سایر آماره

 درصد 14 ضریب تعیین

 2681.01 آماره والد

 4.4444 سطح معناداری

 
( رابطه مستقیم و 4.444( و سطح معنی داری )4.612، نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب )24نتایج جدول 
گیرد. متغیر کنترلی  درصد مورد پذیرش قرار می 35و فرضیه اول در سطح اطمینان ها دارد شرکت یاعتبار تجارمعناداری با 

رو رابطه مثبت و معناداری با متغیر  درصد است ازاین 5دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  اندازه شرکت ،سودآوری
دارای  توانایی رشد و اندازه شرکت، مر شرکتع ،نسبت نقدینگی، توانایی ایجاد مبالغ نقدوابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی 

باشد  درصد می 14رو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب تعیین برابر با  درصد هستند ازاین 5سطح معناداری بیشتر از 
را توضیح دهند. درصد از تغییرات متغیر وابسته  14اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته که نشان می

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار  رو می باشد ازاین درصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  2681.01آماره والد برابر با 
  کافی برخوردار است.

 

 دوم نتیجه آزمون فرضیه
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 هاشرکت یو اعتبار تجار یابدارحس یمحافظه کار نیبر رابطه ب هرسهم یسود واقع اریمع انحرافبیان می دارد:  دومفرضیه 
 . دارد رتاثی
 
 
 
 
 

 دوم هیفرض آزمون یجهنت :(82) جدول

                                          (                          )

                                                 
                  

 هااعتبار تجاری شرکت متغیر وابسته:

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر

 conservatism 4.618 4.422 58.60 4.444 محافظه کاری

 Manage1 4.410- 4.422 1.22- 4.495 انحراف معیار سود واقعی هرسهم

کاری * انحراف معیار محافظه
 سود واقعی هرسهم

Conmg1 4.19 4.463 9.9 4.442 

 CFO 4.422- 4.445 1.26- 4.492 توانایی ایجاد مبالغ نقد

 LIQ 4.401- 4.441 5.60- 4.444 نسبت نقدینگی

 Lnage 4.441- 4.441 1.51- 4.42 عمر شرکت

 Size 4.441- 4.4443 1.11- 4.446 اندازه شرکت

 EBIT 4.181 4.422 68.19 4.444 سودآوری

 GROWTH 4.449- 4.441 2.26- 4.100 توانایی رشد

 4.444 0.03 4.428 4.481 عرض از مبدأ

 های اطالعاتی سایر آماره

 درصد 12 ضریب تعیین

 8041.61 آماره والد

 
( رابطه مستقیم و 4.444( و سطح معنی داری )4.618، نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب )22ول نتایج جد

( و 4.19دارای ضریب ) واقعی هرسهمسود سود  اریانحراف معی * کارمحافظهها دارد. متغیر شرکت یاعتبار تجارمعناداری با 
کوس و عم ریتاث( واقعی هرسهمسود  اریانحراف مع) رانیمد یریاست که سوگ نیمفهوم ا( است. 4.442سطح معنی داری )

 یریبود که در تعامل با سوگ 4.618 یمحافظه کار بیضر رایز .دارد یتجار اربو اعت یمحافظه کار نیبر ارتباط ب یمعنادار
نسبت  ،اد مبالغ نقدتوانایی ایجمتغیرهای کنترلی  کرد. دایکاهش پ 4.19به  (واقعی هرسهمسود سود  اریانحراف مع) رانیمد

و سطح معناداری کمتر از هستند بنابراین رابطه معکوس با متغیر  عمر شرکت و اندازه شرکت دارای ضریب منفی ،نقدینگی
رو رابطه مثبت و  درصد است ازاین 5دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  ،سودآوریولی متغیر  .اعتبار تجاری دارند
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رو رابطه  درصد است ازاین 5دارای سطح معناداری بیشتر از  توانایی رشدابسته دارد اما متغیر کنترلی معناداری با متغیر و
دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود  باشد که نشان می درصد می 12معناداری با متغیر وابسته ندارد. ضریب تعیین برابر با 

و سطح معناداری آن کمتر از  8041.61ه را توضیح دهند. آماره والد برابر با درصد از تغییرات متغیر وابست 12اند  در مدل توانسته
 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد ازاین درصد می 5

 
 
 

 سوم  نتیجه آزمون فرضیه
 هاشرکت یو اعتبار تجار یحسابدار یمحافظه کار نیبر رابطه ب شده ینیب شیسود پ اریانحراف معدارد: بیان می سومفرضیه 

 . دارد رتاثی
 

 ومس هیفرض آزمون یجهنت :(82) جدول

                                          (                          )

                                                 
                  

 هااعتبار تجاری شرکت متغیر وابسته:

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر
 conservatism 4.685 4.422 51.11 4.444 محافظه کاری

 Manage2 4.423- 4.421 2.50- 4.219 بینی شده سود پیشانحراف معیار 

کاری * انحراف معیار محافظه
 Conmg2 4.215 4.450 1.91 4.41 بینی شده سود پیش

 CFO 4.422- 4.445 1.1- 4.418 توانایی ایجاد مبالغ نقد

 LIQ 4.401- 4.441 5.51- 4.444 نسبت نقدینگی

 Lnage 4.441- 4.449 1.52- 4.421 عمر شرکت

 Size 4.441- 4.4443 1.58- 4.42 اندازه شرکت

 EBIT 4.181 4.422 61.16 4.444 سودآوری

 GROWTH 4.449- 4.441 2.29- 4.158 توانایی رشد

 4.444 0.91 4.428 4.48 عرض از مبدأ

 های اطالعاتی سایر آماره

 درصد 12 ضریب تعیین

 درصد 12 ضریب تعیین تعدیل شده

 8965.89 آماره فیشر

 4.4444 سطح معناداری
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( رابطه مستقیم و 4.444( و سطح معنی داری )4.685، نشان می دهد که متغیر محافظه کاری با ضریب )21نتایج جدول 
( و 4.215دارای ضریب ) شده ینیب شیسود پ اریانحراف معی * کارمحافظهها دارد. متغیر شرکت یاعتبار تجارمعناداری با 

کوس و عم ریتاث (شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع) رانیمد یریاست که سوگ نیمفهوم ا( است. 4.41سطح معنی داری )
 یریبود که در تعامل با سوگ 4.68 یمحافظه کار بیضر رایز .دارد یتجار اربو اعت یمحافظه کار نیبر ارتباط ب یمعنادار

نسبت  ،توانایی ایجاد مبالغ نقدمتغیرهای کنترلی  کرد. دایکاهش پ 4.215ه ب (شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع) رانیمد
و سطح معناداری کمتر از هستند بنابراین رابطه معکوس با متغیر  عمر شرکت و اندازه شرکت دارای ضریب منفی ،نقدینگی

رو رابطه مثبت و  درصد است ازاین 5دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  ،سودآوریولی متغیر  .اعتبار تجاری دارند
رو رابطه  درصد است ازاین 5دارای سطح معناداری بیشتر از  توانایی رشدمعناداری با متغیر وابسته دارد اما متغیر کنترلی 

 دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود باشد که نشان می درصد می 12معناداری با متغیر وابسته ندارد. ضریب تعیین برابر با 
و سطح معناداری آن کمتر از  8965.89درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  12اند  در مدل توانسته

 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد ازاین درصد می 5
 

 هانتایج آزمون جارکو برا برای جمالت اخالل مدل
 نتایج آزمون جارکوبرا :(89)جدول 

 نتیجه معناداری جارکوبرا آماره آزمون فرضیه )مدل(
 توزیع نرمال دارد 4.2832 9.99 اولفرضیه 

 توزیع نرمال دارد 4.2142 9.50 دومفرضیه 

 توزیع نرمال دارد 4.1110 4.41 سومفرضیه 

 
مدل  9، چون سطح معناداری آزمون برای هر 29ول ها در جدطبق نتایج حاصل از آزمون جارکوبرا برای جمالت اخالل مدل

 درصد می باشد بنابراین بیانگر نرمال بودن جمالت اخالل می باشد. 5پژوهش بیشتر از 
 

 ها برای جمالت اخالل مدل (ی)هم انباشتگ یهم جمعنتایج آزمون 
 نتایج آزمون هم جمعی :(84)جدول 

 نتیجه سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پژوهش
 جمالت خطا مانا هستند 4.4444 -14.5459 اولفرضیه 

 جمالت خطا مانا هستند 4.4444 -24.5390 دومفرضیه 

 جمالت خطا مانا هستند 4.4444 -21.410 سومفرضیه 

 
درصد است از این رو می توان گفت که  5، سطح معناداری آزمون برای هر سه مدل کمتر از 20طبق نتایج حاصل در جدول 

 ی رگرسیونی به صورت هم جمعی، مانا هستند.هامدل
 

 گیری و پیشنهادها بحث، نتیجه
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های  شرکت یتجار اعتبار و یکاری حسابدار محافظه نیبر ارتباط ب رانیمدی اثر سوگیری قضاوت یبررسدر پژوهش حاضر 
طور خاص  رار گرفت. بهمورد تحقیق و بررسی ق 2936-2932های  شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال پذیرفته
 ، اعتباررانیمدی سوگیری قضاوتبه عنوان معیاری از شده  ینیب شیسود پ اریانحراف معو هرسهم  یسود واقع اریمع انحراف

فرضیه در این پژوهش مورد  سهبه عنوان متغیرهای اصلی این پژوهش بودند. ی کاری حسابدار محافظه ها و شرکت یتجار
توان گفت که متغیر محافظه کاری می با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین نهایی فرضیه اول تند.بررسی و آزمون قرار گرف

ها نیز شرکت یاعتبار تجارها دارد. یعنی با افزایش محافظه کاری مدیران، شرکت یاعتبار تجاررابطه مستقیم و معناداری با 
تر عمل کنند اعتبار تجاری شرکت بیشتر می شود. نتایج کارانه افزایش می یاید. بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه

( و 2936) و دیگرانمیرزائی نودهی  (،1425حاصل از این فرضیه مطابق با تحقیقات و مبانی نظری پژوهش دای و یانگ )
کاری با توان گفت که متغیر محافظه طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش میاست.  (2935) و حالج یفاطم

ها دارد. یعنی با افزایش شرکت یاعتبار تجار( رابطه مستقیم و معناداری با 4.444( و سطح معنی داری )4.618ضریب )
تر عمل ها نیز افزایش می یاید. بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه کارانهشرکت یاعتبار تجارمحافظه کاری مدیران، 

( 4.19دارای ضریب ) واقعی هرسهمسود سود  اریانحراف معی * کارمحافظهشود. متغیر کنند اعتبار تجاری شرکت بیشتر می 
 ریتاث( واقعی هرسهمسود سود  اریانحراف مع) رانیمد یریاست که سوگ نیمفهوم ا( است. 4.442و سطح معنی داری )

بود که در تعامل با  4.618 یه کارمحافظ بیضر رایز .دارد یتجار اربو اعت یمحافظه کار نیبر ارتباط ب یکوس و معنادارعم
یعنی سوگیری مدیران ارتباط بین محافظه  کرد. دایکاهش پ 4.19به  (واقعی هرسهمسود سود  اریانحراف مع) رانیمد یریسوگ

توان گفت که متغیر طبق آزمون فرضیه سوم می کند.کاری و اعتبار تجاری شرکتها را تعدیل کرده و رابطه آنها را تضعیف می
ها دارد. یعنی شرکت یاعتبار تجار( رابطه مستقیم و معناداری با 4.444( و سطح معنی داری )4.685فظه کاری با ضریب )محا

ها نیز افزایش می یاید. بدین معنی که مدیران هر چقدر محافظه شرکت یاعتبار تجاربا افزایش محافظه کاری مدیران، 
دارای  شده ینیب شیسود پ اریانحراف معی * کارمحافظهمی شود. متغیر  تر عمل کنند اعتبار تجاری شرکت بیشترکارانه

 (شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع) رانیمد یریاست که سوگ نیمفهوم ا( است. 4.41( و سطح معنی داری )4.215ضریب )
بود که در تعامل  4.68 یکارمحافظه  بیضر رایز .دارد یتجار اربو اعت یمحافظه کار نیبر ارتباط ب یکوس و معنادارعم ریتاث

یعنی سوگیری مدیران ارتباط بین محافظه  کرد. دایکاهش پ 4.215به  (شده ینیب شیسود پ اریانحراف مع) رانیمد یریبا سوگ
 .کندل کرده و رابطه آنها را تضعیف میکاری و اعتبار تجاری شرکتها را تعدی

 نیبر ارتباط ب رانیمدی سوگیری قضاوت تاثیرهای خود،  بینی ها و پیش گردد که در تحلیل گران پیشنهاد می به تحلیل
کاری  محافظهو به این نکته توجه داشته باشند که  ها را مدنظر قرار دهند. شرکت یتجار اعتبار و یکاری حسابدار محافظه
 شود.می ها شرکت یتجار اعتبارموجب افزایش  یحسابدار

گذاری کنند که مدیران آنها سوگیری  هایی سرمایه شرکتدر سود بیشتر،  جهت کسبگردد  گذاران پیشنهاد می به سرمایه
 باالیی دارند. یتجار اعتبار ها شرکتشود که کمتری داشته و محافظه کارانه تر عمل میکنند زیرا این عوامل باعث می

 یتجار اعتبارجر به افزایش به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود قوانینی اتخاذ کنند که اجرای آنها من
 و سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه گذاری کنند.  شده ها شرکت
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