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 چکیده

یکی از دالیل ایجاد نابهنجاری اقالم تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن 
-عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقالم تعهدی را افزایش میکاری بهاست. از آنجایی که محافظه

تعهدی گردد. در این پژوهش اثر کاری منجر به افزایش پایداری اقالم رود محافظهدهد؛ لذا انتظار می
کاری حسابداری بر افزایش پایداری بخش تعهدی سود و در نتیجه اصالح درجات متفاوت محافظه

نابهنجاری اقالم تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که تا کنون پژوهشی در این خصوص در 
های رگرسیونی چند متغیره و ید و از طریق مدلایران انجام نشده است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گرد

ها و آزمون های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل دادهبا استفاده از داده
شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش  105های پژوهش، تعداد فرضیه

های پژوهش نشان داد که سطح اقالم برگزیده شدند. یافته 1395تا  1386 هایحذف سامانمند طی سال
تعهدی بر بازده تأثیر منفی دارد که بیانگر وجود نابهنجاری اقالم تعهدی است. همچنین نتایج پژوهش 

کاری حسابداری بر افزایش پایداری اقالم تعهدی و اصالح حاکی از آن است که درجات باالی محافظه
اقالم تعهدی دارای تأثیر مثبت و معناداری است. نتایج حاصله سازگار با مبانی نظری موضوع  نابهنجاری
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 مقدمه
اطالعاتی مخابره شده به بازار سرمایه است که ترین عالئم سود حسابداری یکی از مهم

های آتی واحد بینی فعالیتنقش اساسی در ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد اقتصادی و پیش

شود شامل دو بخش تجاری دارد. سود حسابداری که بر مبنای تعهدی ثبت و گزارش می

ی است که بر اساس هاینقدی و تعهدی است. بخش تعهدی آن ناشی از درآمدها و هزینه

شوند، ولی اصول پذیرفته شده حسابداری طی یک دوره شناسایی، ثبت و گزارش می

گیرد. هیأت استانداردهای ها در همان دوره صورت نمیدریافت و پرداخت وجه آن

(FASB)حسابداری مالی 
در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی شماره یک، بر اهمیت  1

کند که ارائه اطالعات درباره سود و اجزای بخش تعهدی سود تاکید کرده و چنین بیان می

ها نسبت به آن با استفاده از سیستم تعهدی، شاخص بهتری برای سنجش عملکرد شرکت

ند )هیأت استانداردهای حسابداری کهای نقدی فراهم میها و پرداختاطالعات دریافت

(. مطالب بیان شده حکایت از اهمیت و جایگاه سود حسابداری و اقالم تعهدی 1978مالی، 

های پیش بینی بازده با فرض کارا گذاران دارد. بسیاری از مدلهای سرمایهگیریدر تصمیم

کارا، افراد به (. بر اساس مفروضات بازار 2007، 2بودن بازار تدوین شده است )ژانگ

، 3هایی )مانند اسلونکنند. اما نتایج پژوهشگیری میصورت منطقی و عقالیی تصمیم

بینی بازده و تصمیمات های پیش( نشان از ناکارایی بازار و به تبع آن نارسایی در مدل1996

4های بازارنابهنجاری"اقتصادی غیرمنطقی افراد دارد. این موارد تحت عنوان 
-ینامیده م "

است که توسط اسلون  5ها، نابهنجاری اقالم تعهدیشوند. یکی از انواع این نابهنجاری

( معرفی شده است. نابهنجاری اقالم تعهدی به ارتباط منفی بین اقالم تعهدی و بازده 1996)

دهند که نابهنجاری اقالم های انجام شده در ایران، نشان میآتی سهام اشاره دارد. پژوهش

ازار سرمایه ایران نیز وجود دارد. با توجه به این موارد، هدف کلی پژوهش تعهدی در ب

کاهش نابهنجاری اقالم تعهدی است. از لحاظ بر کاریحاضر، تحلیل نقش محافظه

                                                                                                                   
1. Financial Accounting Standards Board (FASB) 
2. Zhang 
3. Sloan 
4. Market Anomalies 
5. . Accrual Anomalies 
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کاری حسابداری بر اصالح نوآوری، در این پژوهش به نفش درجات متفاوت محافظه

نبوده است، پرداخته شده است. بر  های داخلی مورد توجهنابهنجاری که در سایر پژوهش

کاری حسابداری توانایی این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا محافظه

های کاهش نابهنجاری اقالم تعهدی را دارد؟ به منظور پاسخ به پرسش پژوهش، شرکت

ن و کاری پاییهای با درجه محافظهانتخاب شده به عنوان نمونه آماری، به دو گروه شرکت

های پژوهش در اند. پس از برازش مدلکاری باال تقسیم شدههای با درجه محافظهشرکت

اند. های آماری در دو گروه مستقل مورد مقایسه قرار گرفتههر گروه، نتایج بر اساس آزمون

ها، روش در ادامه مقاله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان شده است. سپس فرضیه

ها و ها ارائه گردیده است و در نهایت به ارائه یافتهآزمون فرضیهها و پژوهش، مدل

 پیشنهادهای پژوهش پرداخته شده است.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ها گذاری داراییهای منطقی قیمتهایی را نسبت به تئورینابهنجاری اقالم تعهدی چالش

(، 1996ایج پژوهش اسلون )(. به دنبال نت2012، 1مطرح کرده است )هرشلیفر و همکاران

های مختلفی در رابطه با اقالم تعهدی و بازده سهام انجام شده است. در این پژوهش

های گوناگونی به بررسی نابهنجاری اقالم تعهدی پرداخته شده است. در ها از جنبهپژوهش

مورد اهمیت بررسی نابهنجاری اقالم تعهدی، دالیل مختلفی از سوی پژوهشگران مطرح 

کشد و  شده است. ابتدا این که نابهنجاری اقالم تعهدی، پارادایم بازار کارا را به چالش می

تواند با اتخاذ راهبردی متکی به اطالعات عمومی موجود، مطابق آن، بازده غیرعادی می

کسب شود. همچنین، نابهنجاری اقالم تعهدی، انگیزه مدیریت سود را در مدیران برانگیخته 

دستکاری سود می تواند تاثیرات اقتصادی واقعی داشته باشد، و بعالوه اینکه کند لذا می

های حسابداری بر قیمت سهام تاثیری بالقوه داشته توانند ازطریق انتخاب روشمدیران می

 (.2012، 2باشند )دیچاو و همکاران

                                                                                                                   
1. Hershleifer et al. 
2. Dechow  et al. 
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-زدههایی با اقالم تعهدی باال، با(، پرتفوی شرکت1996براساس نتایج پژوهش اسلون )

کمتر اقالم تعهدی نسبت  1کنند. اسلون این موضوع را به پایداریهای آتی پایینی کسب می

گذاران، اطالعات موجود در اقالم تعهدی را نادرست قیمتداد و بیان کرد که سرمایه

کنند. از آنجایی که بخش تعهدی سود با ذهنیت گرایی، قضاوت و برآوردهای گذاری می

از پایداری کمتری نسبت به بخش نقدی آن برخوردار است )اسلون بیشتری همراه است، 

 3(، و ریچاردسون و همکاران2002) 2(، دیچاو و دیچو1996(. مطالعات اسلون )1996

دهد که نادیده گرفتن این تفاوت و تمایز قائل نشدن بین دو بخش نقدی (، نشان می2005)

هایی ی ارزیابی عملکرد آتی شرکترهگذاران درباشود که سرمایهو تعهدی سود باعث می

هایی با اقالم تعهدی ی شرکتبا اقالم تعهدی باال، خوش بینانه عمل کنند و در مورد آینده

های آتی هایی با حجم باالی اقالم تعهدی، در دورهپایین بدبین باشند. بنابراین، شرکت

هایی با اقالم نفی( و شرکتعادی مهای واقعی کم تر از حد مورد انتظار )بازده غیربازده

عادی مثبت( کسب های واقعی بیش از حد مورد انتظار )بازده غیرتعهدی پایین، بازده

 خواهند کرد. 

تواند نقش داشته باشد، از جمله مواردی که در اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی می

عنوان گرایش کاری حسابداری را به ( محافظه1997) 4کاری حسابداری است. باسومحافظه

پذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود، در ی باالتری از تأییدحسابداری به الزام درجه

پذیری الزم برای شناسایی اخبار بد یا زیان تفسیر کرده است. هرچه مقایسه با میزان تأیید

مدل (. در 1997کاری باالتر است )باسو،واکنش سود به اخبار بد بیشتر باشد؛ سطح محافظه

باسو، بازده مثبت نماینده اخبار خوب و بازده منفی نماینده اخبار بد است و واکنش سود 

گذاران تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. سرمایهنسبت به اخبار بد به هنگام

قادر به درک پایداری کمتر اجزای تعهدی سود حسابداری نیستند. چرا که این بخش از 

گرایی بیشتری نسبت به بخش نقدی برخوردار است. کای کمتر و ذهنیتسود از قابلیت ات

گذاری نادرست اقالم تعهدی و در نهایت نابهنجاری اقالم تعهدی این عامل باعث قیمت

                                                                                                                   
1. Persistency 
2. Dechow and Dechev  
3. Richardson et al.  
4. Basu 
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کاری به عنوان یک توضیح ممکن برای پایداری بیشتر اقالم تعهدی در شود. محافظهمی

کاری به رود محافظهشود. انتظار میفته میهای دارای اقالم تعهدی باال در نظر گرشرکت

عنوان یک میثاق حسابداری، از طریق افزایش پایداری اقالم تعهدی نابهنجاری اقالم 

( نشان داد که اقالم تعهدی 2005ی ریچاردسون و همکاران )تعهدی را کاهش دهد. مطالعه

کند که ( بیان می2003) 1با قابلیت اتکای کمتر، پایداری کمتری دارند. همچنین واتس

شود. بر اساس کاری حسابداری منجر به افزایش قابلیت اتکای اقالم تعهدی میمحافظه

شود کاری حسابداری باعث می(، افزایش در درجه محافظه2014) 2پژوهش وکیل و آالم

های با اقالم تعهدی باال افزایش باید و از طرفی افزایش که پایداری اقالم تعهدی در شرکت

های آتی در کاری منجر به کاهش رابطه منفی بین اقالم تعهدی و بازدهدرجه محافظه در

های با اقالم تعهدی باال می شود. از آنجایی که  بازار پایداری بیشتری را برای شرکت

هایی که سودشان دارای شود شرکتاجزای تعهدی سود قائل می شود، این مسئله سبب می

گذاری شوند. لذا عامل ین تر( است، بیشتر )کمتر( از واقع قیمتاجزای تعهدی باالتر )پای

ی نابهنجاری اقالم تعهدی است و چنانچه بتوان تأثیر این عامل را پایداری، ایجاد کننده

کنترل نمود در نتیجه نابهنجاری اقالم تعهدی نیز تحت کنترل قرار خواهد گرفت. با 

دیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی کاهش های انجام مکاری فرصتافزایش سطح محافظه

، 3شود )گارسیا و همکارانهای انجام مدیریت سود مییابد و باعث کاهش انگیزهمی

2012 .) 

-های داخلی، پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی و تحلیل اثر محافظهدر پژوهش

های شد. در سالکاری حسابداری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی پرداخته باشد، یافت ن

-کاری انجام شده است. در ادامه به برخی از مرتبطهایی در خصوص محافظهاخیر پژوهش

 ها با موضوع پژوهش حاضر اشاره شده است. ترین پژوهش

( و 1997(، در پژوهش خود به بررسی مدل برآورد باسو )1397فالح نژاد و همکاران )

ها را از دیدگاه میزان اعتبار اند و ایرادهای آن( پرداخته2010مدل تعمیم یافته نیکلز )

                                                                                                                   
1. Watts 
2. Wakil & Alam 
3. Garcia et al. 
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اند. نتایج پژوهش نشان داده است که نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی که بررسی نموده

 اند باید با احتیاط بیشتری مورد مالحظه قرار گیرند.از مدل باسو استفاده کرده

عنوان یکی از نابهنجاریهای (، نابهنجاری اقالم تعهدی را به1396حساس یگانه و باری )

اند. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقالیی در تشریح این بازار سرمایه درنظر گرفته

نابهنجاری معرفی شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داده است پراکندگی 

-تعهدی میبازده، منجر به صرف ریسک مثبت و معناداری در سطح سهام و پرتفوی اقالم 

 شود.

 اقالم به گذارانسرمایه واقع از بیش به بررسی واکنش(، 1394حسینی و همکاران )

 واقع از بیش واکنش بررسی اند. برایتهران پرداخته بهادار اوراق بورس در تعهدی

است.  شده استفاده آتی سال بازده و جاری سال تعهدی بین اقالم رابطه از گذارانسرمایه

 نتایج .است شده استفاده اسلون گردش در مدل سرمایه از تعهدی اقالم گیریاندازه برای

 اقالم به نسبت گذارانتهران، سرمایه بهادار اوراق بورس در که دهدمی نشان این پژوهش

 است. تعهدی اقالم نابهنجاری دهنده نشان که دهند،می واقع از بیش واکنش تعهدی

کاری حسابداری و نمرات رابطه بین محافظه(، در پژوهش خود 1392ستایش و روستا )

کاری اند. برای این منظور متغیرهای سه دیدگاه محافظهکارایی مالی را بررسی نموده

ای، سود و زیانی و ترکیبی با نمرات کارایی مالی مورد آزمون قرار گرفته است. ترازنامه

 ست که تفاوت معناداری در بین گروه های با حد باال و پایین درنتایج بیانگر آن بوده ا

 کاری سود و زیانی و ترکیبی وجود ندارد.نمرات کارایی از لحاظ محافظه

(، در پژوهشی به بررسی رابطه اقالم تعهدی اختیاری و 1391شورورزی و همکاران )

این پژوهش جهت آزمون  اند. درکاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداختهمحافظه

کاری، از مدل باسو استفاده ی اقالم تعهدی )اعم از اختیاری و غیراختیاری( با محافظهرابطه

کاری های این پژوهش نشان داد که اقالم تعهدی اختیاری با محافظهیافته .شده است

-و محافظهحسابداری رابطه معنادار دارد و رابطه معناداری بین اقالم تعهدی غیر اختیاری 

 کاری حسابداری وجود ندارد.
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(، در پژوهش خود به تحلیل نقش چرخه عمر شرکت بر 2017) 1هانس و همکاران

دهد استفاده از گزارشگری اند. نتایج پژوهش نشان میکارانه پرداختهگزارشگری محافظه

شود. ولی کاری غیرشرطی، منجر به کاهش سطح چرخه عمر شرکت میمبتنی بر محافظه

کاری شرطی و چرخه واهدی که بیانگر وجود ارتباط بین گزارشگری مبتنی بر محافظهش

 عمر شرکت باشد، یافت نشده است.

کاری حسابداری (، در پژوهشی به بررسی اثر محافظه2016باالکریشنان، واتس و زو )

 2008و  2007های های مالی سالگذاری شرکت در طول دوره بحرانبر سطح سرمایه

دهد استفاده از معیارهای ترکیبی و های این پژوهش نشان میی پرداخته اند. یافتهمیالد

شود. در این پژوهش برای کاری حسابداری میتر از محافظهچندگانه منجر به ارزیابی جامع

کاری که میانگین دو معیار باسو و کاری از نماینده ترکیبی محافظهگیری محافظهاندازه

 به ارزش دفتری دارایی هاست، استفاده شده است. نسبت ارزش بازار 

(، درپژوهشی این موضوع را مورد بررسی قرار 2016) 2کنستانتینیدی، کرفت و پوپ

های نقدی را با در نظر های سهام پایداری اقالم تعهدی و جریانداده اند که آیا قیمت

-دهد که سرمایهن میدهند یا خیر. نتایج پژوهش نشاکاری، نشان میگرفتن اثر محافظه

گذاران بطور جانبدارانه و خود محور پایداری را برای اقالم تعهدی و جریان های نقدی 

گذاری نادرست سرچشمه کنند و همچنین نابهنجاری اقالم تعهدی از قیمتبینی میپیش

 گیرد. می

 کاری حسابداری بر(، در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظه2014) 3وکیل و آالم

دهد در های این پژوهش نشان میپایداری اقالم تعهدی و بازده آتی سهام پرداخته اند. یافته

کاری حسابداری تأثیر افزایشی قابل توجهی بر هایی با اقالم تعهدی باال، محافظهشرکت

 پایداری اقالم تعهدی و بازده آتی سهام دارد. 

های اقالم تعهدی و تأثیر آن از ویژگیگذاران با توجه به موارد یاد شده، آگاهی سرمایه

گذاری بهینه و کسب حداکثر تواند راهنمایی در جهت سرمایهمی بر قیمت اوراق بهادار

                                                                                                                   
1.  Hansen et al.  
2.  Konstantinidi  et al. 
3. Wakil and Alam 
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بازدهی باشد. عدم وجود چنین آگاهی و در نظر نگرفتن پایداری کمتر اقالم تعهدی توسط 

 گردد. ار میگذاران منجر به نابهنجاری اقالم تعهدی در بازار اوراق بهادسرمایه

 های پژوهشفرضیه
بر اساس آنچه در بخش مبانی نظری پژوهش بیان شد، یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد 

نابهنجاری اقالم تعهدی، پایداری کمتر اقالم تعهدی است و بنابراین افزایش پایداری بخش 

رفتن درجه رود باال شود. انتظار میتعهدی سود منجر به کاهش نابهنجاری اقالم تعهدی می

ی اول کاری حسابداری، پایداری اقالم تعهدی را افزایش دهد. از این رو فرضیهمحافظه

 پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:

های با اقالم کاری، پایداری اقالم تعهدی در شرکتفرضیه اول: درجات باالتر محافظه

 دهد.تعهدی باال را افزایش می

کاری با بازده سهام ری پژوهش بیان شد مفهوم محافظههمانگونه که در قسمت مبانی نظ

رود که در اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی نقش داشته باشد، ارتباط دارد و انتظار می

ی کاری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی، فرضیهبنابراین در راستای تحلیل نقش محافظه

 دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:

های آتی وابسته به اقالم تعهدی در کاری، بازدهرجات باالتر محافظهفرضیه دوم: د

 دهد.های با اقالم تعهدی باال را افزایش میشرکت

 روش پژوهش
رود، زیرا نتایج های کاربردی به شمار میاین پژوهش از جنبه هدف، از نوع پژوهش

گران مورد استفاده یلگذاران و تحلهای مدیران، سرمایهتواند در تصمیمحاصل از آن می

گیرد،  می همبستگی قرار های توصیفیوهشقرار گیرد؛ همچنین از نظر ماهیت، در گروه پژ

های رگرسیون و همبستگی زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از شیوه

های های مالی شرکتشده است. همچنین مبتنی بر اطالعات واقعی صورت استفاده

ورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه آماری پذیرفته شده در ب

-قابل تعمیم است. از آنجایی که هدف از این پژوهش، تحلیل اثر درجات متفاوت محافظه
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کاری حسابداری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی است، لذا در حوزه مطالعات پس 

های موجود به نتایج، از طریق آزمون داده گیرد. در این پژوهش دستیابیرویدادی قرار می

 رود.های اثباتی به شمار میانجام گرفته است، بنابراین پژوهش حاضر در گروه پژوهش

 جامعه و نمونه آماری 
جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

گیری پژوهش از می باشد. برای نمونه 1395تا سال  1386طی قلمرو زمانی پژوهش از سال 

هایی که واجد شرایط شیوه حذف سامانمند استفاده شده است. به این صورت که شرکت

 اند:اند جزء نمونه آماری انتخاب شدهزیر بوده

ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی قلمرو زمانی دوره مالی شرکت -

 ییر نداده باشند.پژوهش دوره مالی خود را تغ

در دسترس  1395تا  1386اطالعات مالی شرکت های مورد بررسی طی سال های  -

 باشد.

ا مورد معامله قرار گرفته ش حداقل هر سه ماه یکبار سهام  آنهطی دوره زمانی پژوه -

 باشد.

 بانک ها و موسسه های بیمه( و شرکتهایجزء شرکت های واسطه گری مالی )مثل  -

 ری نباشند.گذاسرمایه

اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش مربوط به آن شرکت ها در  -

 دسترس باشند.

به  1395تا  1386شرکت طی قلمرو زمانی  105گرفتن شرایط فوق، در نهایت  با درنظر

 اند.عنوان نمونه آماری انتخاب شده

 متغیرهای پژوهش
وابسته پژوهش، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی متغیرهای این پژوهش شامل متغیر 

 شود.ها پرداخته میاست که در ادامه به تشریح آن
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 متغیر وابسته

کاری در افزایش پایداری بخش تعهدی سود، سود عملیاتی به منظور بررسی نقش محافظه

(INC)  به عنوان متغیر وابسته در فرضیه اول مورد استفاده قرار گرفته است. نابهنجاری

اقالم تعهدی، به رابطه منفی بین بازده سهام و سطح اقالم تعهدی اشاره دارد. به منظور 

کاری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی، باید تأثیر این عامل بر تحلیل نقش محافظه

ورد آزمون قرار گیرد. از آنجایی که نابهنجاری تأثیر سطح اقالم نابهنجاری اقالم تعهدی م

دهد، لذا متغیر وابسته این پژوهش در فرضیه تعهدی بر بازده سهام را مورد آزمون قرار می

 شود: ( به شرح زیر محاسبه می1باشد که بر اساس رابطه )دوم، بازده سهام می

𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡 (1رابطه ) =  
(1 + 𝛼1 + 𝛼2)𝑃𝑖,𝑡 + 𝐷𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1 − 𝛼1(1000)

𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛼1(1000)
 

 در رابطه فوق:

RETi,t  بازده سهام شرکت :i  در دورهt 

𝑃𝑖,𝑡 قیمت سهام شرکت : i   در دورهt   

𝐷𝑖,𝑡  سود نقدی هر سهم شرکت :i  در دورهt 

 𝛼1 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی : 

𝛼2 ها: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته 

 ریال مبلغ اسمی سهام است. 1000باید به این نکته اشاره شود که در رابطه فوق 

 متغیر مستقل
کاری حسابداری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی مورد در این پژوهش تأثیر محافظه 

جاد نابهنجاری اقالم تعهدی، آزمون قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از دالیل ای

کاری و اقالم تعهدی پایداری کمتر این اقالم است، بنابراین اثر متقابل محافظه

(OAC*CONSQ)  به عنوان متغیر مستقل پژوهش تعیین شده است که برابر با

 (CONSQ)کاری و نماینده ترکیبی محافظه (OAC)حاصلضرب اقالم تعهدی عملیاتی 

 در ادامه توضیح داده شده است. هر یک از این عواملی محاسبه است. نحوه
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: برای محاسبه اقالم تعهدی دو روش ترازنامه ای و (OAC) ( اقالم تعهدی عملیاتی 1

صورت جریان وجوه نقد وجود دارد. در این پژوهش به پیروی از پژوهش وکیل و آالم 

استفاده شده است. در این روش، ای (، برای محاسبه اقالم تعهدی از روش ترازنامه2014)

 ( به شرح زیر محاسبه می گردد:2اقالم تعهدی عملیاتی با استفاده از رابطه شماره )

 – OAC =[ (ΔCA – ΔCASH) – (ΔCL – ΔSTD – ΔTP)  (2رابطه )

DEP]/AVGA 
 ؛در رابطه فوق

ΔCAنقدی غیر جاری دارایی های در : تغییر 

 ΔCASHنقد وجه در : تغییر  

 ΔCL :جاری های بدهی در تغییر  

ΔSTD دریافتی تسهیالت جاری حصه در : تغییر 

 ΔTPتغییر در مالیات پرداختنی : 

DEP نامشهود و مشهود های دارایی ستهالک: ا 

AVGA .میانگین جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره مالی است : 

ی دو میانگین ساده: این متغیر به صورت (CONSQ)کاری نماینده ترکیبی محافظه

و نسبت ارزش بازار بر ارزش  (AT) 1معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

کاری به دو نوع شرطی و غیرشرطی تقسیم شود. محافظهبیان می (MTB) 2دفتری سهام

کاری است که وابسته به کاری شرطی یا پس رویدادی نوعی از محافظهشود. محافظهمی

کاری بر اساس دیدگاه سود و زیانی گذشته نگر است. این نوع از محافظه اخبار بوده و

کاری غیر است.  محافظه (AT)تعریف شده و معیار سنجش آن، معیار عدم تقارن زمانی 

کاری غیر باشد. محافظهنگر میشرطی یا پیش رویدادی، مستقل از اخبار است و آینده

برای سنجش آن از نسبت ارزش بازار به ارزش  ای است وشرطی بر اساس دیدگاه ترازنامه

-شود. در این پژوهش به منظور آنکه هر دو نوع محافظهاستفاده می (MTB)دفتری سهام 

های های پژوهش لحاظ شوند، بر اساس پژوهشکاری اعم از شرطی و غیر شرطی، در مدل

                                                                                                                   
1. Asymmetric Timeliness (AT) 
2. Market To Book (MTB) 
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ده ترکیبی ( از نماین2014( و وکیل و آالم )2008) 2(، ژانگ2002) 1پنمن و ژانگ

 شود. ی محاسبه دو معیار فوق پرداخته میکاری استفاده شده است. در ادامه به نحوهمحافظه

( به صورت 3: این معیار بر اساس رابطه شماره ) (AT)معیار عدم تقارن زمانی 
 زیرمحاسبه می شود:

𝑋𝑖𝑡    (3رابطه )

𝑃𝑖𝑡−1
= α + 𝛽1𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑅𝑖𝑡 × 𝐷𝑅𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 

 شوند:در رابطه باال متغیرها به صورت زیر تعریف می

Xسود هر سهم : 

Rبازده ساالنه سهم :  

DR و برای بازده صفر و مثبت معادل صفر  1: متغیر مجازی که برای بازده منفی معادل

 شود.در نظر گرفته می

Pقیمت سهم در انتهای سال مالی : 

ی مورد در دوره iکاری برای شرکت محافظهمعیار  β3(، ضریب 3ی شماره )در رابطه

کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه ( محافظه1997بررسی است. باسو )

های مالی باالتری از تأیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد، در صورت

های مثبت را ، وی بازدهتفسیر نمود. به منظور عملیاتی کردن و فرمول بندی این معیار

های منفی را جانشین اخبار بد در نظر گرفته است و بدین جانشین اخبار خوب و بازده

کاری مطرح ترتیب رابطه بین سود و بازده سهام را به عنوان معیاری برای سنجش محافظه

 نموده است. 

  β3+β2های مثبت و حساسیت سود را نسبت به بازده  β2( ضریب 3ی )در رابطه

کاری بیانگر این کند. محافظهگیری میحساسیت سود را نسبت به بازده های منفی اندازه

باشد. بنابراین مقدار مثبت و قابل توجه از   β2باید بزرگتر از مقدار   β3+β2است که مقدار 

 شود. کاری در حسابداری تفسیر میبه عنوان حضور محافظه β3نظر آماری برای 

های (، نسبت حساسیت سود به بازده2008) 2( و ژنگ2004) 1ی شیپربر اساس مطالعه

(، به عنوان نماینده درجه β2های مثبت )( به حساسیت سود نسبت به بازدهβ2+β3منفی )

                                                                                                                   
1. Penman and Zhang 
2. Zhang 
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( به 4شود. این نسبت بر اساس رابطه شماره )کاری در سطح شرکت تعریف میمحافظه

 شود:شرح زیر محاسبه می

𝑨𝑻      (                                4رابطه ) = (
𝜷𝟐+𝜷𝟑

𝜷𝟐
) 

کاری را تأیید نمود. بزرگتر از یک باشد تا بتوان وجود محافظه این نسبت باید 

 کاری بیشتر است.هرچقدر این نسبت از یک بزرگتر باشد، درجه محافظه

( به 5رابطه ): این نسبت بر اساس (MTB)نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سهام 

 شود:شرح زیر محاسبه می

𝑀𝑇𝐵                                   (5رابطه ) =  
𝑀𝑉𝑖,𝑡

𝐵𝑉𝑖,𝑡
    

 در رابطه فوق:

 : 𝑀𝑉𝑖,𝑡  ارزش بازار سهام شرکتi  در پایان سالt 

: 𝐵𝑉𝑖,𝑡  ارزش دفتری سهام شرکتi  در پایان سالt 

کار محسوب شاخص بزرگتر از یک باشد شرکت مورد نظر محافظهدر صورتی که این 

کاری در شود و هرچه اندازه این معیار بزرگتر باشد، حاکی از باال بودن درجه محافظهمی

 شرکت مورد نظر است.

 متغیرهای کنترلی
جهت تصریح بهتر مدل های رگرسیونی پژوهش، از متغیرهای زیر به عنوان متغیر کنترلی 

 شده است:استفاده 

 .(B/M)( لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 1

 . (Ln MV)( لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 2

، که به منظور هم مقیاس سازی، به جمع دارایی (CFO)های نقدی عملیاتی ( جریان3

 است. ها تقسیم شده

از تقسیم سود هر سهم به قیمت بازار هر سهم در پایان :  (E/P)( نسبت سود به قیمت 4

 آید.دوره به دست می

                                                                                                                   
1. Schipper 
2. Zhang 
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: بر اساس نسبت کوواریانس نرخ بازده سهم و نرخ (Beta)( ریسک سیستماتیک 5

, 𝐶𝑜𝑣( 𝑟𝑖,𝑡بازده پرتفوی بازار  𝑟𝑚)  به واریانس بازده بازار ،𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)  بر مبنای ،

 سبه می شود:( به شرح زیر محا6ی )رابطه

𝛽𝑖,𝑡 (6رابطه ) =  
𝐶𝑜𝑣( 𝑟𝑖,𝑡 ,𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑚)
  

های ( مربوط به هر شرکت از بانکβالزم به توضیح است که ریسک سیستماتیک )

 اطالعاتی موجود استخراج شده است.

 هاهای آزمون فرضیههای پژوهش و روشمدل

های رگرسیونی چند پژوهش از مدلهای ها و آزمون فرضیهبرای تجزیه و تحلیل داده

برای آزمون فرضیه اول به پیروی از پژوهش  های ترکیبی استفاده شده است.متغیره و داده

( به صورت زیر 7ی )( از مدل رگرسیون چند متغیره به شرح رابطه2014وکیل و آالم )

 استفاده گردیده است:

 (7رابطه )

     𝐼𝑁𝐶𝑖,𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑂𝐴𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝑂𝑁𝑆𝑄𝑖,𝑡 +
𝛽4(𝐶𝑂𝑁𝑆𝑄𝑖,𝑡 × 𝑂𝐴𝐶𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡+1 

 

 شوند:در رابطه فوق متغیرها به صورت زیر تعریف می

INCاست. : سود عملیاتی که به منظور هم مقیاس سازی، به جمع دارایی ها تقسیم شده 

CFOهای نقدی عملیاتی: جریان 

OACاقالم تعهدی عملیاتی : 

CONSQمعیار  2ی کاری، که میانگین ساده: نماینده ترکیبی محافظهAT  معیار عدم(

 )نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سهام( است.   MTBتقارن زمانی( و 

کاری بر پایداری اقالم ی تأثیر محافظهنشان دهنده  𝛽4(، ضریب 7ی شماره )در رابطه

دار باشد، فرضیه اول رد نخواهد شد.معنی تعهدی است. در صورتی که این ضریب مثبت و

هایی که از سطح باالیی از اقالم فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که در شرکت 

های وابسته به کاری منجر به افزایش بازدهتعهدی برخوردار هستند، درجات باالتر محافظه
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-درجه محافظه(، افزایش 2014)1شود. بر اساس پژوهش وکیل و آالماقالم تعهدی می

های آتی در شرکت های با کاری، منجر به کاهش رابطه منفی بین اقالم تعهدی و بازده

های وکیل شود. بنابراین، برای آزمون فرضیه دوم به پیروی از پژوهشاقالم تعهدی باال می

( 8ی )(، از مدل رگرسیون چند متغیره به شرح رابطه2002( و پنمن و ژانگ )2014و آالم )

 شود:صورت زیر استفاده میبه 

 (8رابطه )

𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽1𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐵/𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑀𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐸/𝑃𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑂𝐴𝐶𝑖,𝑡 +   𝛽7𝐶𝑂𝑁𝑆𝑄𝑖,𝑡

+ 𝛽8(𝐶𝑂𝑁𝑆𝑄𝑖,𝑡 ∗ 𝑂𝐴𝐶𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡+1 
 در رابطه فوق:

:Beta ،ریسک سیستماتیک 

Ln B/M : ،لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

Ln MV ،لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام : 

E/P .نسبت سود به قیمت سهام : 

های کاری بر بازدهی تأثیر محافظهنشان دهنده β8(، ضریب 8ی شماره )رابطهدر 

دار باشد، فرضیه دوم این ضریب مثبت و معنیوابسته به اقالم تعهدی است. در صورتی که 

 رد نخواهد شد. 

 (CONSQ)کاری برای آزمون فرضیه های اول و دوم، ابتدا معیار ترکیبی محافظه

آنچه قبالً بیان گردید محاسبه ی مورد بررسی مطابق با برای هر شرکت در طول دوره

کاری پایین به باال مرتب ها بر اساس این معیار از درجه محافظهشود. سپس شرکت می

درصد اول و آخر  30(، 2009) 2شوند. به پیروی از پژوهش کوزندیس، الدا و نگاکیس می

کاری باال های با درجه محافظهکاری پایین و شرکتهای با درجه محافظهبه ترتیب شرکت

در  t شوند. پس از برازش مدل در هر گروه، نتایج بر اساس آزمون آماریگرفته می در نظر

آزمون تفاوت ضرایب در دو مدل را نشان می دهد.  اینشوند. دو گروه مستقل مقایسه می

فرض صفر در این آزمون عدم تفاوت ضریب مورد نظر در دو مدل می باشد، که اگر 

                                                                                                                   
1. Wakil & Alam 
2. Kousenidis et al. 
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باشد، فرض صفر رد می شود و  05/0کمتر از سطح خطای  tمقدار ارزش احتمال آزمون 

 نشان می دهد ضریب مورد نظر در دو مدل متفاوت است. 

 های پژوهشیافته
ها ارائه شده در این بخش ابتدا آمار توصیفی متغیرها و سپس نتایج مربوط به آزمون فرضیه

 است.

 آمار توصیفی
دهد که شامل اطالعات مربوط به  ها را نشان می( آمار توصیفی متغیرهای مدل1) جدول

 میانگین، میانه، بیشینه وکمینه، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1 جدول

 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد نام متغیر
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 RET 125/0 058/0 996/0 958/0- 302/0 002/0 036/0 بازده سهام

 INC 299/0- 105/0- 700/3 094/7- 758/0 288/4- 205/32 سود عملیاتی

اقالم تعهدی 
 عملیاتی

OAC 066/0 041/0 980/0 000/1- 289/0 333/0 361/4 

های جریان
 نقدی عملیاتی

CFO 309/0 078/0 379/5 026/5- 765/0 696/0 346/2 

 CONSQ 513/1 583/1 438/8 242/4- 556/1 182/0 346/5 کاریمحافظه

ریسک 
 سیستماتیک

Beta 573/0 513/0 845/2 959/2- 829/0 010/0- 917/3 

نسبت ارزش 
دفتری به 

ارزش بازار 
 سهام

Ln B/M 492/0- 505/0- 565/1 551/2- 644/0 088/0 915/2 

ارزش بازار 
 سرمایه

Ln MV 230/13 230/13 538/17 913/9 439/1 386/0 038/3 

نسبت سود به 
 قیمت

E/P 142/0 153/0 501/0 500/0- 133/0 948/0- 535/4 
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ی نقطه تعادل و مرکز ثقل ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهندهاصلی

هاست. برای مثال مقدار و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده باشدتوزیع می

دهد باشد که نشان می می 513/1برابر با کاری نماینده ترکیبی محافظهمیانگین برای متغیر 

های مرکزی است ها حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخصبیشتر داده

شود میانه این متغیر برابر با دهد. همانطور که مشاهده میکه وضعیت جامعه را نشان می

ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از یمی از دادهدهد که ناست که نشان می 583/1

این مقدار هستند. نزدیک بودن و برابر بودن تقریبی مقدار میانگین و میانه نشان از نرمال 

های جریانکمترین و متغیر  متغیرها، نسبت سود به قیمت دارایبودن متغیرها دارد. در بین 

دهد این دو متغیر به میزان پراکندگی را دارا می باشند. که نشان می بیشتریننقدی عملیاتی 

باشند. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی ترتیب کمترین و بیشترین میزان تغییرات را دارا می

نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه را چولگی می

راست و اگرضریب منفی باشد چولگی به چپ دارد. این ضریب مثبت باشد، چولگی به 

بیشترین عدم تقارن و متغیر بازده سهام کمترین عدم تقارن را نسبت سود به قیمت، متغیر 

نسبت به توزیع نرمال دارند. میزان کشیدگی یا پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال 

بیشترین های نقدی عملیاتی، نجریانامند. متغیر استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می

برجستگی و متغیر بازده سهام کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد. هنگامی که 

ها طبیعی است یعنی در شکل توزیع که بلند و مقدار کشیدگی برابر صفر باشد توزیع داده

 ست. ها تقریباً نزدیک به هم بوده و مقدار واریانس کم ارو به باالست، داده

 نتایج آزمون فرضیه اول
کاری بر افزایش پایداری اقالم تعهدی مورد در فرضیه اول تأثیر درجات باالتر محافظه

لیمر استفاده  Fهای ترکیبی از آزمون آزمون قرار گرفته است. ابتدا برای تعیین نوع داده

برای تعیین نوع  باشند.ها از نوع تابلویی میگردید. نتایج این آزمون نشان داد که داده

اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمون، روش 

ها از آزمون اثرات ثابت پذیرفته شده است. جهت آزمون عدم خود همبستگی باقی مانده

ولدریج استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد مشکل خود همبستگی وجود ندارد. از 
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والد تعدیل شده نیز برای آزمون ناهمسانی واریانس بهره گرفته شد. نتایج این  آزمون

آزمون بیانگر وجود مشکل ناهمسانی واریانس بود که برای برطرف کردن آن از رگرسیون 

 حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد.

رجات پایین (، یکبار برای د7ی شماره )به منظور آزمون فرضیه اول مدل مبتنی بر رابطه

کاری برازش شده است. سپس کاری و بار دیگر برای درجات باالی محافظهمحافظه

R)های تعدیل شده ضریب تعیین
2
بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل  (

ها جهت آزمون فرضیه اول برای درجات پایین و درجات باالی از تجزیه و تحلیل داده

 ( منعکس شده است.3( و )2های  )در نگاره کاری، به ترتیبمحافظه

 کاریها جهت آزمون فرضیه اول برای درجات پایین محافظه. نتایج تجزیه و تحلیل داده2 جدول
𝑰𝑵𝑪𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒(𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 × 𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕)

+ 𝜺𝒊,𝒕+𝟏 

 نام متغیر
 نماد

 tآماره  انحراف استاندارد ضریب
ارزش 
 احتمال

 𝜶 9/308180- 059/4789 350/64- 000/0 عرض از مبدأ

 CFO 364/893- 719/1180 760/0- 449/0 های نقدی عملیاتیجریان

 OAC 016/9039 268/1840 910/4 000/0 اقالم تعهدی عملیاتی

 CONSQ 248/1160- 828/363 190/3- 001/0 کاریمحافظه

کاری و اثر متقابل محافظه
 اقالم تعهدی

CONSQ* 
OAC 

159/1 132/0 760/8 000/0 

 79/0 ضریب تعیین (000/0)  21/27 )احتمال( Fآماره 

ضریب تعیین  95/1 آماره دوربین واتسون
 تعدیل شده

761/0 

 

کل مدل را نشان  داریکه معنی Fداری به دست آمده برای آماره مقدار سطح معنی

دهد که است. در نتیجه نشان می 05/0دهد، تقریباً برابر با صفر و کمتر از سطح خطای می

تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند و بنابراین برای درجات پایین 

( و 2باشد. با توجه به نتایج منعکس در نگاره )کاری، مدل برآوردی معنی دار میمحافظه

کاری و اقالم برای متغیر حاصلضرب نماینده ترکیبی محافظه tمعنی داری آماره سطح 
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است، لذا فرض عدم  05/0( کمتر از سطح خطای CONSQ*OACتعهدی عملیاتی )

شود. این نتایج بیانگر کاری در پایداری اقالم تعهدی رد میتأثیر درجات باالی محافظه

 باشد. اری اقالم تعهدی میکاری بر پایدتأثیر درجات باالتر محافظه

 کاریها جهت آزمون فرضیه اول برای درجات باالی محافظه. نتایج تجزیه و تحلیل داده3جدول
𝑰𝑵𝑪𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒(𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 × 𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕)

+ 𝜺𝒊,𝒕+𝟏 

 متغیرنام 
 نماد

 tآماره  انحراف استاندارد ضریب
ارزش 
 احتمال

 𝜶 209597- 392/1417 880/147- 000/0 عرض از مبدأ

های نقدی جریان
 عملیاتی

CFO 314/599- 943/579 030/1- 301/0 

 OAC 835/3710- 314/1368 710/2- 007/0 اقالم تعهدی عملیاتی

 CONSQ 282/2- 014/0 780/164- 000/0 کاریمحافظه

-اثر متقابل محافظه

 کاری و اقالم تعهدی
CONSQ*OAC 773/12 074/0 740/172 000/0 

 874/0 ضریب تعیین (000/0)   9/8191 )احتمال(  Fآماره 

ضریب تعیین  99/1 دوربین واتسون آماره
 تعدیل شده

862/0 

 

داری معنی ، کهF( برای آماره 3داری به دست آمده در نگاره )با توجه به سطح معنی

باشد و کمتر از سطح خطای دهد، این مقدار تقریباً برابر با صفر میکل مدل را نشان می

است. در نتیجه تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند و بنابراین برای  05/0

دار است. با توجه به نتایج منعکس در کاری نیز مدل برآوردی معنیدرجات باالی محافظه

کاری حاصلضرب نماینده ترکیبی محافظه برای متغیر t( و سطح معنی داری آماره 3ه )نگار

است، فرض  05/0( کمتر از سطح خطای CONSQ*OACو اقالم تعهدی عملیاتی )

شود و در نتیجه بین کاری در پایداری اقالم تعهدی، رد میعدم تأثیر درجات پایین محافظه

 کاری و پایداری اقالم تعهدی رابطه معناداری وجود دارد. درجات پایین محافظه
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های با اقالم ی پایداری اقالم تعهدی در شرکتبه منظور آزمون فرضیه اول و مقایسه

( با 3( و )2های )تعهدی باال و پایین، ضریب تعیین و ضریب اقالم تعهدی منعکس در نگاره

دهد. تفاوت ضرایب را در دو مدل  نشان می tاند. آزمون مقایسه شده tاستفاده از آزمون 

عدم تفاوت ضریب مورد نظر در دو مدل می باشد، که اگر سطح  tفرض صفر در آزمون 

باشد، فرض صفر رد می شود و نشان  05/0کمتر از سطح خطای  tداری آماره آزمون معنی

که  tآماره  داریمی دهد ضریب مورد نظر در دو مدل متفاوت است. با توجه به سطح معنی

فرض صفر رد می شود و در نتیجه پایداری اقالم است،  05/0تقریباً برابر صفر و کمتر از 

های با اقالم تعهدی باال  و پایین تفاوت معنی داری دارند. همچنین با تعهدی در شرکت

 تعهدی عملیاتی بااثر متقابل اقالم توجه به مثبت بودن مقدار آماره و مقادیر ضریب متغیر 

 159/1و  773/12کاری در دو مدل محافظه کاری باال و پایین که به ترتیب برابر محافظه

-باشد میکاری باال مثبت تر و بیشتر میمی باشند، و اینکه مقدار ضریب در مدل با محافظه

های با اقالم کاری، پایداری اقالم تعهدی در شرکتتوان گفت درجات باالتر محافظه

% پذیرفته می 95و فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان دهد زایش میتعهدی باال را اف

 شود.

 نتایج آزمون فرضیه دوم

های آتی وابسته به اقالم کاری بر افزایش بازدهی دوم تأثیر درجات باالتر محافظهدر فرضیه

ها از نوع لیمر نشان داد که داده Fتعهدی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون 

باشند. براساس نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت پذیرفته شده است. با ویی میتابل

توجه به نتایج آزمون وولدریج مشکل خودهمبستگی باقیمانده ها وجود نداشته است. بر 

ها وجود داشته که اساس نتایج آزمون والد تعدیل شده، مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده

 ، استفاده شد. (GLS)حداقل مربعات تعمیم یافته برای رفع آن از رگرسیون 

(، یکبار برای درجات پایین 8ی شماره )به منظور آزمون فرضیه دوم مدل مبتنی بر رابطه

کاری مورد برازش قرار گرفته است. کاری و بار دیگر برای درجات باالی محافظهمحافظه

R)های سپس ضریب تعیین
2
بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین جهت  (

استفاده شده و دو مدل با یکدیگر  tبررسی قدرت پیش بینی کنندگی دو مدل از آزمون 
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نتایج حاصل از تجزیه و  مقایسه و سپس ضرایب دو مدل با یکدیگر مقایسه گردیده است.

رجات پایین و درجات باالی ها جهت آزمون فرضیه دوم با در نظر گرفتن دتحلیل داده

 ( ارائه شده است.5( و )4های  )کاری، به ترتیب در نگارهمحافظه

 کاریها جهت آزمون فرضیه دوم برای درجات پایین محافظه. نتایج تجزیه و تحلیل داده4جدول
𝑹𝑬𝑻𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑩𝒆𝒕𝒂𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑩/𝑴𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝒏𝑴𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑬/𝑷𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕 +   𝜷𝟕𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖(𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 ∗ 𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕) + 𝜺𝒊,𝒕+𝟏 

 نام متغیر
 نماد

 ضریب
انحراف 
 استاندارد

 tآماره 
ارزش 
 احتمال

 𝜶 879/18- 332/7 570/2- 010/0 عرض از مبدأ

 Beta 460/4 262/0 030/17 000/0 ریسک سیستماتیک

نسبت ارزش دفتری به 
 ارزش بازار سرمایه

Ln B/M 463/21 536/1 970/13 000/0 

 Ln MV 796/2 571/0 890/4 000/0 ارزش بازار سرمایه

نسبت سود به قیمت 
 سهام

E/P 484/29 144/4 120/7 000/0 

های نقدی جریان
 عملیاتی

CFO 615/0 136/0 510/4 000/0 

 OAC 507/0- 223/0 280/2- 023/0 عملیاتیاقالم تعهدی 

 CONSQ 424/2- 187/0 940/12- 000/0 کاریمحافظه

کاری و اثر متقابل محافظه
 اقالم تعهدی

CONSQ*OAC 001/0- 000/0 530/7- 000/0 

 890/0 ضریب تعیین (000/0)  3/755 )احتمال(  LRآماره 

ضریب تعیین  68/1 آماره دوربین واتسون
 تعدیل شده

875/0 

 

به دست آمده برای آماره نسبت درستنمایی که معنی داری   داریبا توجه به سطح معنی

است.  05/0دهد، این مقدار تقریباً برابر با صفر و کمتر از سطح خطای کل مدل را نشان می

دهد که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند و بنابراین در نتیجه نشان می

 کاری، مدل برآوردی معنی دار است. درجات پایین محافظهبرای 

برای متغیر  tداری آماره ( و سطح معنی4با توجه به نتایج منعکس در نگاره )

( که برابر CONSQ*OACکاری و اقالم تعهدی عملیاتی )حاصلضرب نماینده محافظه
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-کاری بر بازدههاست، فرض عدم تأثیر محافظ 05/0باشد و کمتر از سطح خطای می 001/0

های وابسته به کاری بر بازدههای وابسته به اقالم تعهدی رد می شود و در نتیجه محافظه

(، OACاقالم تعهدی تأثیر دارد. همچنین منفی بودن ضریب متغیر اقالم تعهدی عملیاتی )

  دهد.کاری را نشان مینابهنجاری اقالم تعهدی برای درجات پایین محافظه

 کاریها جهت آزمون فرضیه دوم برای درجات باالی محافظهیج تجزیه و تحلیل داده. نتا5 جدول
𝑹𝑬𝑻𝒊,𝒕+𝟏 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑩𝒆𝒕𝒂𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑩/𝑴𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝒏𝑴𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑬/𝑷𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑪𝑭𝑶𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕 +   𝜷𝟕𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖(𝑪𝑶𝑵𝑺𝑸𝒊,𝒕 ∗ 𝑶𝑨𝑪𝒊,𝒕) + 𝜺𝒊,𝒕+𝟏 

 نام متغیر
 نماد

 tآماره  انحراف استاندارد ضریب
ارزش 
 احتمال

 𝜶 932/69- 005/11 350/6- 000/0 عرض از مبدأ

 Beta 425/0- 479/0 890/0- 375/0 ریسک سیستماتیک

نسبت ارزش دفتری به 
 ارزش بازار سرمایه

Ln B/M 802/8 687/1 220/5 000/0 

 Ln MV 752/4 858/0 540/5 000/0 ارزش بازار سرمایه

نسبت سود به قیمت 
 سهام

E/P 821/285 765/8 610/32 000/0 

 CFO 169/2- 139/0 780/15- 000/0 های نقدی عملیاتیجریان

 OAC 317/8- 337/0 650/24- 000/0 اقالم تعهدی عملیاتی

 CONSQ 0001/0 00001/0 890/7 000/0 کاریمحافظه

کاری و اثر متقابل محافظه
 تعهدی اقالم

CONSQ*OAC 0003/0- 00002/0 410/14- 000/0 

 981/0 ضریب تعیین (000/0)   50/337 )احتمال( Fآماره 

ضریب تعیین تعدیل  71/1 آماره دوربین واتسون
 شده

970/0 

 

که معنی داری کل مدل را  Fبا توجه به سطح معنی داری  به دست آمده برای آماره 

است و بنابراین  05/0تقریباً برابر با صفر و کمتر از سطح خطای دهد، این مقدار نشان می

باشد. با توجه به نتایج کاری، مدل برآوردی معنی دار میبرای درجات باالی محافظه

برای متغیر حاصلضرب نماینده  t( و مقدار ارزش احتمال آماره 5منعکس در نگاره )

( که تقریباً برابر صفر CONSQ*OACکاری و اقالم تعهدی عملیاتی )ترکیبی محافظه



  91   کاری حسابداری بر اصالح نابهنجاری اقالم تعهدیتحلیل اثر محافظه

کاری بر بازده است، لذا فرض عدم تأثیر محافظه 05/0می باشد و کمتر از سطح خطای 

شود. این نتایج نشان کاری رد میسهام وابسته به اقالم تعهدی، برای درجات باالی محافظه

. همچنین منفی باشدهای وابسته به اقالم تعهدی میکاری بر بازدهی تأثیر محافظهدهنده

(، نابهنجاری اقالم تعهدی در حضور OACبودن ضریب متغیر اقالم تعهدی عملیاتی )

 دهد. کاری را نشان میدرجات باالی محافظه

های جهت آزمون فرضیه دوم، ضریب تعیین و ضریب اقالم تعهدی منعکس در نگاره

 tی مقدار ارزش احتمال آماره اند. با توجه بهمقایسه شده t( با استفاده از آزمون 5( و )4)

شود و در نتیجه ضریب متغیر است، فرض صفر رد می 05/0که تقریباً برابر صفر و کمتر از 

کاری و اقالم تعهدی عملیاتی در دو مدل متفاوت است و تأثیر حاصلضرب محافظه

پایین و های با درجات های آتی وابسته به اقالم تعهدی در شرکتکاری بر بازدهمحافظه

کاری تفاوت معناداری دارند. همچنین با توجه به مثبت بودن مقدار درجات باالی محافظه

کاری و اقالم تعهدی عملیاتی در دو مدل، آماره و مقادیر ضریب متغیر حاصلضرب محافظه

  -0003/0و  -001/0کاری که به ترتیب برابر برای درجات پایین و درجات باالی محافظه

توان گفت تر است، میکاری باال مثبتو اینکه مقدار ضریب در مدل با محافظهباشند، می

های با اقالم های آتی وابسته به اقالم تعهدی در شرکتکاری، بازدهدرجات باالتر محافظه

 شود.% پذیرفته می95دهد و فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان تعهدی باال را افزایش می

 گیرینتیجه
کاری بر اصالح نابهنجاری اقالم حاضر، بررسی اثر درجات متفاوت محافظههدف پژوهش 

تعهدی است. از آنجایی که یکی از علل تبیین کننده نابهنجاری اقالم تعهدی، پایداری 

کمتر اقالم تعهدی است، لذا با توجه به مطالب بیان شده در بخش مبانی نظری، اولین 

کاری بر افزایش پایداری اقالم تعهدی و محافظه موضوع مورد بررسی، تأثیر درجات باالی

کاری در فرایند کاهش نابهنجاری اقالم تعهدی است. برای بررسی نقش درجات محافظه

کاری استفاده گردید که هر دو اصالح نابهنجاری اقالم تعهدی، از معیار ترکیبی محافظه

ها بر اساس این معیار از کاری شرطی و غیر شرطی را در بر دارد. سپس شرکتنوع محافظه

درصد اول و آخر به  30کاری پایین به باال مرتب گردیدند به این صورت که درجه محافظه



 1398تابستان ـ  62ـ شماره  16سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   92

کاری باال در های با درجه محافظهکاری پایین و شرکتهای با درجه محافظهترتیب شرکت

های های مورد استفاده جهت آزمون فرضیهنظر گرفته شدند. در پژوهش حاضر مدل

کاری و بار دیگر برای درجات باالی ژوهش، یک بار برای درجات پایین محافظهپ

 کاری برازش گردیدند و سپس ضرایب  با هم مقایسه شدند. محافظه

کاری در افزایش پایداری اقالم تعهدی مورد در فرضیه اول نقش درجات باالی محافظه

تعهدی عملیاتی برای درجات  آزمون قرار گرفت. با توجه به مقادیر ضریب متغیر اقالم

-کاری، و اینکه مقدار ضریب برای درجات باالتر محافظهپایین و درجات باالی محافظه

توان گفت درجات تر بوده )از نظر منفی بودن، کمتر منفی است( در نتیجه میکاری مثبت

اول ی دهد. بنابراین فرضیهکاری، پایداری اقالم تعهدی را افزایش میباالی محافظه

توان اینگونه استدالل کرد که پژوهش پذیرفته شد. براساس نتایج آزمون فرضیه اول می

-دهد. در واقع محافظهکاری، سطح کلی مدیریت سود را کاهش میافزایش سطح محافظه

های مدیریت سود، باعث گزارش سودهای پایدارتر و با کاری با محدود کردن فرصت

دهد. نتایج این پژوهش با نتایج م تعهدی را کاهش میکیفت تر شده و نابهنجاری اقال

کاری بر اصالح ( مبنی بر تأثیر درجات باالی محافظه2014پژوهش وکیل و آالم )

 نابهنجاری اقالم تعهدی، مطابقت دارد.

کاری از طریق برای فرضیه دوم در این پژوهش نیز مطرح شد که درجات باالی محافظه

دهد. سته به اقالم تعهدی ، نابهنجاری اقالم تعهدی را کاهش میهای آتی وابافزایش بازده

با توجه به مقادیر ضریب متغیر اقالم تعهدی عملیاتی، و اینکه مقدار ضریب برای درجات 

باشد )از نظر منفی بودن، کمتر منفی است( در نتیجه کاری مثبت تر میباالتر محافظه

نجاری اقالم تعهدی شده و بر اصالح کاری باعث بهبود نابهدرجات باالی محافظه

-توان گفت درجات باالی محافظهنابهنجاری اقالم تعهدی تأثیر مثبت داشته است و می

 دهد و فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می شود.کاری، نابهنجاری اقالم تعهدی را کاهش می

 پیشنهادها

های خود در گیریتصمیم شود درگذاران پیشنهاد میی اول، به سرمایهبراساس نتایج فرضیه

ها از های حسابداری شرکتهای مالی به روشکنار استفاده از ارقام ارائه شده در صورت
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کارانه در تولید ارقام مذکور کارانه یا غیر محافظههای حسابداری محافظهجمله اتخاذ شیوه

ران تهیه و تدوین شود دست اندرکای دوم، پیشنهاد میتوجه نمایند. با توجه به نتایج فرضیه

مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ملی، نتایج این پژوهش و سایر 

های کیفی خاص های مشابه را مد نظر قرار داده و جایگاه مبانی نظری و ویژگیپژوهش

های حسابداری و شرایط موجود کاری را با توجه به رویهگزارشگری مالی از جمله محافظه

 زار سرمایه کشور تعیین نمایند. در با

ای استفاده شده است. ی اقالم تعهدی از روش ترازنامهدر پژوهش حاضر برای محاسبه

گیری اقالم تعهدی مانند های اندازههای بعدی از سایر روششود در پژوهشپیشنهاد می

ه شود. در ها با هم مقایسروش مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد استفاده شود و نتایج آن

شود پژوهشگران کاری استفاده شده است. پیشنهاد میاین پژوهش از معیار ترکیبی محافظه

کاری شرطی یا غیر شرطی را به صورت جداگانه نیز های بعدی اثر محافظهدر پژوهش

 مورد بررسی قرار دهند.
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